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بازنگري برنامه درسی : موضوع

دو گرایش ارتباط تصویري و تصویرسازيارتباط تصویري با:قبلیعنوان برنامه درسی

31/01/1376: تاریخ تصویب

آموزش ارتباط تصویري: عنوان بازنگري شده

19/02/1395: تاریخ بازنگري

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه فرهنگیان: مجري
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فصل اول
معرفی برنامه

)2احی گرافیکطر( 1معرفی بنیادین رشته آموزش ارتباط تصویري

هاي ارتباطی در عصر حاضر، ارتباطات مقوله اي بسیار حائز اهمیت است و دستیابی به بهترین، سریع ترین و فراگیرترین راه
هاي بنیادینی است که می تواند فصل مشترکی ارتباط تصویري یکی از راه. میان آحاد جامعه از جایگاه ویژه اي برخوردار است

تر ارسال ها را به سرعت و زیبایی هر چه تمامهاي جهان فارغ از نژاد، رنگ و زبان باشد و پیامه و حتی ملتمیان افراد یک جامع
ی خاصسفارشموضوع و دادن یک پیام از طریق تصویر به مخاطب است که بر اساس ) ارتباط(گرافیک هنر انتقال . نماید

ب بصري، براي تسهیل در ارتباطات مورد نیاز جامعه را ارائه موظف است  راه حل مناس3یک طراح گرافیک. گیردصورت می
.نماید

را هدف ... هاي آموزشی، فرهنگی، سیاسی، تجاري وهدف از این نوع ارتباط، تبلیغ و اطالع رسانی است که می تواند حوزه
نیازمند شناخت کامل زبان و ابالغ یک پیام به شیوه اي موثر و مطابق فرهنگ، هویت و ارزش هاي ملی و مذهبی، . قرار دهد

بیان تصویر و چگونگی خلق و کاربرد آن است، به همین دلیل آموزش افرادي متخصص در حوزه ارتباط تصویري در جوامع 
.هاست که مورد توجه قرار گرفته استجهانی و نیز کشور ما سال

پس از پیروزي انقالب اسالمی نیز برنامه .در دانشگاه تهران پذیرفته شدند1355اولین دانشجویان رشته گرافیک، سال 
و کارشناسی ارشد در ) پیوسته و ناپیوسته(، کارشناسی )پیوسته و ناپیوسته(درسی گرافیک و ارتباط تصویري در سطوح کاردانی 

نداشته، دانشگاه هاي مختلف اجرا شده است ولی از آنجا که تاکنون رشته اي با عنوان آموزش یا دبیري ارتباط تصویري وجود 
جهت گیري و هدف کلی تربیت دانشجویان این رشته در تمام سطوح، متمرکز بر تخصص گرایی حرفه اي بوده و چیدمان 
واحدهاي درسی رشته هاي مصوب وزارت علوم گواه این مسئله است به عنوان مثال در برنامه درسی کارشناسی ارتباط تصویري 

واحد عمومی، بقیه واحدها به دروس تخصصی رشته ارتباط تصویري 20به جز واحد پیش بینی شده 142از 1376مصوب سال
ارائه شده اند و یا در برنامه ) واحد6(و اختیاري) واحد49(تخصصی-)واحد30(اصلی–) واحد38(تعلق دارند و در چهار گروه پایه

واحد عمومی، بقیه واحدها به 22واحد پیش بینی شده به جز 138از 1393درسی کارشناسی ارتباط تصویري مصوب سال 
ارائه ) واحد16(و اختیاري) واحد70(اصلی–) واحد30(پایه: دروس تخصصی رشته ارتباط تصویري تعلق دارند و در سه گروه

براي کارشناسی پیوسته رشته ارتباط تصویري عینا سرفصل وزارت علوم، نیزدانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییدر .شده اند
.و فناوري اجرا می گرددتحقیقات 

اکنون با شکل گیري دانشگاه فرهنگیان و مسئولیت واالي این دانشگاه در تربیت معلم، بازنگري برنامه درسی براي تربیت 
.بسیار ضروري می نماید"آموزش ارتباط تصویري"معلمانی شایسته و متخصص در رشته 

1- Visual Communication
2 - Graphic Design
٣- Graphic Designer
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منطق برنامه درسی 
تربیت "و پرورش جمهوري اسالمی ایران، یک ساحت از شش ساحت تربیت به در سند تحول راهبردي نظام آموزش

اختصاص یافته و در بخش اهداف عملیاتی و راهکارها، پرورش تربیت یافتگانی که از این گونه تربیت، 1"هنري و زیباشناختی
روش هاي رمزگشایی پدیده ها و رمز آشنایی با « در برنامه درسی ملی نیز 2.بهره جسته اند مورد توجه خاص قرار گرفته است
به عنوان برخی از شایستگی هاي پایه براي دانش آموزان مد نظر قرار گرفته » گردانی آن ها و ابراز آن به زبان زیباشناسی و هنر

ارتباط تصویري یکی از شاخص ترین رشته هاي هنري در عصر کنونی است که می تواند موجب پرورش حس زیبایی . 3است
و تربیت هنري فرد گردد، بنابراین پرورش معلمانی که خود به زبان هنر آشنا بوده و در آموزش آن نیز متخصص باشند، شناسی

.مسلم است4ضرورتیبراي دستیابی به اهداف سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی 
است و به 1376صوب سال برنامه درسی کارشناسی ارتباط تصویري که براي دانشجویان حاضر در حال اجراست، م

طور خاص، تربیت متخصصین حرفه اي در این رشته را هدف قرار داده و تنها دو واحد درسی در بخش واحدهاي اختیاري را به 
عالوه بر این عناوین و سرفصل دروس، فاصله زیادي با نیازهاي . روش هاي تدریس هنر در مدارس اختصاص داده است

مورد بازنگري قرار گرفته و روزآمد گردیده است 1393اگر چه این برنامه نهایتا در سال . ضر داردآموزشی و تکنولوژي عصر حا
ولی این برنامه نیز، کامال نگاهی هنرمند پرور داشته و فاقد عناوین درسی الزم براي تربیت معلمانی توانمند در این رشته می 

.باشد
آموزش ارتباط "اي اختصاصی جهت تربیت معلمانی شایسته در امهدر برنامه درسی بازنگري شده پیش رو، تدوین برن

همچنین این برنامه در نظر داشته تا با . ، مطابق با شیوه هاي نوین آموزش و فناوري دنیاي معاصر مد نظر بوده است"تصویري
دست 5"ایستگی محورش"نگرشی چند جانبه، با گذشتن از مرزهاي تخصص گرایی محض، به تربیت معلمان منطبق بر الگوي 

در این بازنگري سعی شده تا دانشجومعلمان عالوه بر دروس تخصصی رشته ارتباط تصویري، با دروس مرتبط با آموزش . یابد
الزم به ذکر . این مقطع تحصیلی نیز موفق عمل نمایندصورت لزوم بتوانند در هنر در دوره متوسطه اول نیز آشنا شوند تا در 

انجام می "آموزش ارتباط تصویري"بار در ایران است که تدوین برنامه اي خاص براي رشته اي با عنوان است که این اولین 
.پذیرد

شایستگی هاي مورد انتظار در برنامه درسی / اهداف
: بتواندآموخته رشته آموزش ارتباط تصویريرود دانشانتظار می

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

15ص1سند تحول راهبري آموزش و پرورش ، بیانیه ارزش ها ، شماره -1
با قدر شناسی و درك زیباشناسانه آفرینش الهی و مصنوعات هنرمندانه بشري ، درك مفاهیم فرهنگی و میان فرهنگی و بهره } ...{:رورش تربیت یافتگانی کهپ«-2

نی  و هنري در سطح ملی و آورند و براي حفظ و تعالی میراث فرهنگی، تمددست میهاي الزم در خلق آثار فرهنگی و هنري را بهگیري از قدرت تخیل، توانمندي
)27ص -هدف هاي کالن، عملیاتی و راهکارها- سند تحول بنیادین(» )8و 5- 4-2-1اهداف کالن .(جهانی بر اساس نظام معیار اسالمی می کوشند

سند برنامه درسی ملی،  شایستگی هاي پایه-٣
شی که این دو مقوله در استقالل، خودکفایی، عزّت نفس و مقابله با از خودبیگانگی ایفاعنایت به اهمیت فرهنگ و هویت ملی و نقبا:ضرورت و کارکرد حوزه«- ٤

حوزه تربیت و یادگیري فرهنگ و هنر. برنامه درسی ملی.»کنند، فرهنگ و هنر از کارآمدترین امکانات در امر تربیت محسوب می شوندمی
٥ -
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آثـار انـواع با بهـره گیـري از نواندیشـی، نـوآوري و خالقیـت،      با کسب شایستگی هاي خاص حرفه ارتباط تصویري و .2
.طراحی و تولید نماید، اسالمی-توجه به فرهنگ و هنر ایرانیرا با ...) آرم، پوستر و(گرافیکی

در برنامه درسی ملی، فرصـت هـاي یـادگیري را بـراي     1یادگیري فرهنگ و هنرتربیت و حوزه برنامه درسی ل با تحلی.3
.پرورش ظرفیت هاي زیبایی شناسی و هنري دانش آموزان تدارك ببیند

و از راهبردهاي متنوع آموزشی متناسب با حوزه ارتباط تصویري، براي پاسخ به نیازهاي دانش آمـوزان و یـا شناسـایی    .4
.حل مسائل آموزشی استفاده کند

.فرصت هاي یادگیري را براي تقویت تفکر خالق و نقاد و ایجاد مهارت کارآفرینی در دانش آموزان، تدارك ببیند.5
تربیتی و توسعه توانایی هـاي  / از فناوري اطالعات و ارتباطات نوین روز براي خلق یا غنی سازي فرصت هاي آموزشی.6

.اي استفاده نمایدحرفه
حس استقالل طلبی، خودکفایی، عزّت نفس و مقابله بـا  اسالمی،-فرهنگ و هنر ایرانیبا شناخت و آشنایی نسبت به .7

از خودبیگانگی را در خود و دانش آموزانش اعتال بخشد و در جهت بومی سازي آموزش و احیاي هنرهاي ملی و بومی، 
.اهتمام ورزد

یدگی هاي موقعیت هاي آموزشـی و تربیتـی و خلـق فرصـت هـاي یـادگیري       از زبان هنر براي ایجاد انگیزه، حل پیچ.8
.مناسب، استفاده کند

تعریف دوره
هاي آموزش عالی است که هدف آن تربیت معلمانی است کـه  دوره کارشناسی پیوسته آموزش ارتباط تصویري ، یکی از دوره

.باشنددوره متوسطه اول و دوم میدر و هنرآموزش دروس ارتباط تصویريبرايواجد شایستگی هاي الزم 

شرایط و ضوابط کلی پذیرش
دیپلم دوره دوم متوسطه / دارا بودن مدرك تحصیلی دیپلم و گذراندن دوره پیش دانشگاهی-
قبولی در آزمون ورودي-
پذیرش در مصاحبه -
براي تعیین سطح)  درصد نمره کل50کسب حداقل (پذیرش در آزمون عملی-

طول دوره
دوره کارشناسی پیوسته آموزش ارتباط تصویري، چهار سال است که با نظام آموزشی واحدي در هشت نیمسال طول 

ساعت، براي 16براي هر واحد درسی نظري . هفته آموزشی است16هر نیمسال تحصیلی شامل . تحصیلی قابل اجرا خواهد بود
منظور شده ساعت 64و براي هر واحد کارورزي ساعت48براي هر واحد درسی کارگاهی، ساعت32درسی عملی هر واحد

.به تشخیص استاد راهنما خواهد بود) پروژه(همچنین ساعت درس کارنماي معلمی . است

دستیابی به سواد فرهنگی و هویت بخشی، ایجاد شوق و نشاط، درك و بیان احساسات و معانی و ابراز وجود به زبان هنر، توانرکرد این حوزه را میمهمترین کا"-1
برنامه ( ".ن کردپرورش حواس، ذوق زیبا شناسی، قدرت تخیل، خالقیت ، قدرشناسی از زیبایی ها و میراث فرهنگی و در نهایت دستیابی به بصیرت فرهنگی عنوا

)حوزه تربیت و یادگیري فرهنگ و هنر- درسی ملی جمهوري اسالمی ایران
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واحد هاي درسی
27از این تعـداد  . است)  ساعت4256(واحد 150تعداد کل واحدهاي درسی دوره کارشناسی پیوسته آموزش ارتباط تصویري 

واحـد  4و واحـد دروس تخصصـی  90واحـد دروس تربیتـی،   18تربیت اسالمی، تعلیم و واحد دروس 15ی، واحد دروس عموم
.باشدمیجبرانیدروس تخصصی 

تعداد واحدهاي درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش ارتباط تصویري- 1جدول 

تعداد واحدنوع درس
واحد8مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوريعمومی

واحد16معارف اسالمی
واحد3ویژه دانشگاه فرهنگیان

واحد15تعلیم و تربیت اسالمی
واحد18تربیتی
واحد14جبرانی

واحد90تخصصی 
اضافه بر سقف واحدانتخابی
اضافه بر سقف واحداختیاري
واحد150جمع

.درصد نمره کل را دریافت کرده باشند و در جمع نهایی واحدها محاسبه نمی شود50ویژه دانشجومعلمانی که در آزمون عملی تعیین سطح، کمتر از - ١
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فصل دوم 
جداول دروس

مشتمل بر جدول دروس عمومی مصوب وزارت علوم، ارتباط تصویريی پیوسته رشته آموزش جداول دروس دوره کارشناس
تربیت اسالمی، دروس تعلیم و عمومی ویژه دانشگاه فرهنگیان، دروس معارف عمومی، دروستحقیقات و فناوري، دروس

.باشدمیو اختیاري دروس انتخابی ، تخصصیس درودروس جبرانی،  تربیتی، 

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

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

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

تعداد واحدعنوان درسکد درسنوع شایستگی
ساعت

پیش نیاز
کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

عمومی 

48-348*زبان فارسی
48-348زبان انگلیسی

3232-11بدنی تربیت 
3232-21تربیت بدنی 

89664160جمع

نوع 
شایستگی

کد 
تعداد عنوان درسگرایشدرس

واحد

توضیحاتساعت
2+14تعداد  (

)واحد الزامی کلپروژهکارورزياهیکارگعملینظري

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

فلسفه اخالق ق اخال
انتخاب یک 32-232با تکیه بر (

2درس به ارزش 
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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 ها و اجراي این درس در سطح دانشگاهوزارت علوم، تحقیقات و فناوري، مسئول تنظیم برنامه25/06/1392مورخ 93727/2به استناد ابالغیه شماره - 2

.معارف اسالمی است

واحد)مباحث تربیتیاسالمی
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

الزامی32-2232دانش خانواده و جمعیت

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

ارتباط تصویريتربیت اسالمی دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش تعلیم و دروس -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

--**1رش خالقنگا

13232نگارش علمی

3166480جمع

نوع 
شایست
گی

کد 
تعداد عنوان درسدرس

واحد
پیش ساعت

نیاز کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

تعلیم و ترب
ت اسالمی

ی

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

)هاي تربیتساحت

برنامهيشورامصوبهاستنادبهارتباط تصویريآموزشرشتهدردرسنیا
زیبایی شناسی و «درسآنيجابهوشودینمارائهدانشگاه،یدرسيزیر

شدهارائه) 7جدول(یتخصصدروسمجموعهدر»حکمت هنر اسالمی
.است

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

))ع(اهل بیت 
34848

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

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

23232ا.ا.آموزش و پرورش در ج
تاکید با(اي معلم ق حرفهاخال

34848)بر حقوق و تکالیف اسالمی

و عمل تربیتی تاریخ اندیشه
در اسالم و ایران

برنامهيشورامصوبهاستنادبهارتباط تصویريآموزشرشتهدردرسنیا
تاریخ هنر و تمدن «درسآنيجابهوشودینمارائهدانشگاه،یدرسيزیر

.استشدهارائه) 7جدول(یتخصصدروسموعهمجدر»اسالمی
نقش اجتماعی معلم از دیدگاه 

23232اسالم

15240240جمع
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دروس تربیتی دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش ارتباط تصویري-6جدول 

2ره کارشناسی پیوسته رشته آموزش ارتباط تصویريدروس جبرانی دو-7جدول 

1 Pedagogical Knowledge (PK)
.درصد نمره کل را دریافت کرده باشند و در جمع نهایی واحدها محاسبه نمی شود50انی که در آزمون عملی تعیین سطح، کمتر از ویژه دانشجومعلم- ٢

نوع 
شایستگی

کد 
درس

تعداد عنوان درس
واحد

پیش نیازساعت
کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

علم تربیت
PK

1

23232یتیتربیروانشناس
23232ی تربیتیشناسجامعه

نظریه هاي یادگیري 
23232و آموزش 

هاي اصول و روش
یروانشناس2163248تدریس 

یتیترب
هاي اصول و روش

2163248راهنمایی و مشاوره 

2163248زشیابی از یادگیري ار
کاربرد هنر در 

13232آموزش 

13232کاربرد زبان در تربیت
23232مدیریت آموزشگاهی 

آموزش و پرورش 
تطبیقی با تاکید بر 

هاي تحصیلیدوره
232-32

18208160368جمع

نوع 
شایستگی

کد 
تعدادنام درسدرس

واحد
ساعت

پیش نیاز
کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

موضوعی
C

K

آشنایی با مبانی هنرهاي 
-6464-2تجسمی

-6464-2طراحی

4128128جمع
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تصویريارتباطصی دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزشدروس تخص-8جدول 
نوع 

شایستگی
کد 
تعداد نام درسدرس

واحد
تعداد ساعت

نیازپیش
کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

موضوعی
C

K

مبانی 
هنرهاي 
تجسمی

2-6464
پیش نیاز یا هم 

با نیاز با آشنایی
مبانی هنرهاي 

جبرانیتجسمی

6464-12راحی ط
هم یا پیش نیاز 

نیاز با طراحی 
جبرانی

تاریخ هنر 
-4864-216ایران

6464-2خوشنویسی

1طراحی64-64-22طراحی 

مبانی هنرهاي 6464-12عکاسی
تجسمی

مبانی هنرهاي 6464-2رنگ شناسی
تجسمی

6464-12چاپ دستی
مبانی هنرهاي 

هم نیاز - تجسمی
با رنگ شناسی

تاریخ هنر و 
تاریخ هنر ایران23232تمدن اسالمی 

1عکاسی226464عکاسی 

طراحی آرم و 
6464-2اوراق اداري

/ رنگ شناسی
فناوري اطالعات 

1
طراحی نوشته 

خوشنویسی6464-2و قلم فارسی

تاریخ هنر 
4864-216جهان 

تاریخ هنر و تمدن 
اسالمی

1چاپ دستی6464-22چاپ دستی
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شناخت 
ابزارها و 

تکنیک هاي 
نقاشی و 

تصویر سازي 

رنگ شناسی2-6464

طراحی آرم و 6464-12صفحه آرایی
اوراق اداري

آشنایی با 
هنرهاي 
سنتی و 

اسالمی ایران
تاریخ هنر ایران216-4864

عکاسی 
2عکاسی6464-2تبلیغاتی 

تاریخ طراحی 
تاریخ هنر جهان32--232گرافیک 

صفحه آرایی 
1صفحه آرایی4848--21

1صفحه آرایی6464-2طراحی پوستر

رنگ شناسی6464-2حجم سازي 

ي تصویر ساز
11--4848

شناخت ابزارها و 
تکنیک هاي 

نقاشی و تصویر 
چاپ / سازي

2طراحی/ 2دستی
ادبیات 

کودکان و 
نوجوان 

زبان فارسی4848--1

تجزیه و 
تحلیل 

هنرهاي 
بصري

23232
رنگ 

تاریخ هنر /شناسی
جهان

طراحی بسته 
حجم سازي، 4848--1بندي

2یصفحه آرای



۱۴
1 Pedagogical Content Knowledge (PCK)

تصویر 
1تصویرسازي4848--21سازي

2چاپ دستی 4864-216چاپ ماشینی  
هنر کودکان و 

نوجوانان
تجسمی، (

نمایشی، 
) آوایی

216-4864

روانشناسی 
شناخت /تربیتی

ابزارها و تکنیک 
و هاي نقاشی

تصویرسازي

طراحی براي 
فضاي 
مجازي

2-6464
/  2ایی صفحه آر

فناوري اطالعات 
در حوزه آموزش 

3ارتباط تصویري
زبان 

زبان خارجی 32--232تخصصی 
عمومی

زیبایی 
شناسی و 

حکمت هنر 
اسالمی

تاریخ هنر جهان32--232

طراحی 
گرافیک 
محیطی

2-64-64
حجم سازي، 
طراحی بسته 

بندي

طراحی 
گرافیک 
متحرك 

2-6464

طراحی براي 
/  فضاي مجازي

فناوري اطالعات 
در حوزه آموزش 

3ارتباط تصویري
1936--632401216480جمع

موضوعی
-

Pتربیتی
C

K
1

فلسفه معلمی 
در آموزش 

ارتباط 
تصویري

116----16-

برنامه ریزي 
درسی در 

آموزش ارتباط 
21632---48-
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تصویري 
راهبرد هاي

در یستدر
آموزش ارتباط 

تصویري
1--48--48

ریزي درسی برنامه
در آموزش ارتباط 

تصویري

طراحی 
آموزشی در 

آموزش ارتباط 
تصویري

1-32---32
ریزي درسی برنامه

در آموزش ارتباط 
تصویري 

طراحی واحد 
یادگیري در 

آموزش ارتباط 
تصویري

1-32---32
طراحی آموزشی

در آموزش ارتباط 
تصویري

هاي آزمون
تحصیلی و 

آزمون سازي 
در آموزش 

ارتباط 
تصویري

21632---48-

تحلیل 
محتواي مواد 

آموزشی در 
آموزش ارتباط 

تصویري

21632---48
برنامه ریزي 

درسی در آموزش 
ارتباط تصویري

فناوري 
اطالعات و 

ارتباطات در 
آموزش ارتباط 

1ري تصوی

هاي مهارت48--48--1
هفتگانه

فناوري 
اطالعات و 

ارتباطات در 
آموزش ارتباط 

2تصویري  

1--48--48-

فناوري 
-48--48--1اطالعات و 
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ارتباطات در 
آموزش ارتباط 

3تصویري 
هاي تجربه

-خاص  حرفه
اي در آموزش 

ارتباط 
تصویري

116----16-

ژوهش وپ
-توسعه حرفه

: 1اي 
پژوهش 

روایی 

1--48--48

پژوهش و 
-توسعه حرفه

کنش: 2اي 
پژوهی

1--48--48

پژوهش و 
-توسعه حرفه

درس : 3اي 
پژوهی

1--48--48

128-128---12کارورزي 

شناسی تربیتی، روان
هاي اصول و روش

تدریس و پژوهش و 
: 1ايتوسعه حرفه

پژوهش روایی
1کارورزي 128-128---22کارورزي 

و 2کارورزي 128-128---32کارورزي 
طراحی آموزشی

128-128---42کارورزي 
و 3کارورزي 

طراحی واحد 
یادگیري

کارنماي 
معلمی 

)پروژه(
2

به 
تشخیص 

استاد 
راهنما

-

پژوهش و توسعه 
کنش :2ايحرفه

پژوهش -پژوهی
- و توسعه حرفه

درس : 3اي
پژوهی
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1ارتباط تصویريدروس انتخابی دوره کارشناسی پیوسته آموزش -9جدول 

ارتباط تصویريدوره کارشناسی پیوسته آموزش اختیاريدروس - 10جدول 

.نشگاه موظف به ارائه آن می باشدو دادانتخاب نمایبه عنوان مازاد بر سقف واحدهاي درسی واحد از جدول دروس انتخابی 2دانشجو می تواند به میزان -1
هاي کاردانی و کارشناسی ارائه و ین درس به صورت اختیاري براي کلیه دورهاي، فناوروقاتیتحقعلوم،وزارت04/03/1390مورخ41903/21شمارههیابالغاستنادبه-2

.ي درسی ارائه شودهایی که دروس اختیاري ندارند به عنوان مازاد بر سقف واحدهابراي رشته
هاي کاردانی و کارشناسی ارائه و براي ین درس به صورت اختیاري براي کلیه دورهاي، فناوروقاتیتحقعلوم،وزارت18/03/1395مورخ52530/2شمارههیابالغاستنادبه-3

.اختیاري ندارند به عنوان مازاد بر سقف واحدهاي درسی ارائه شودهایی که دروسرشته

1088-2780160336512جمع
3024-903201376816512جمع کل

نوع 
شایستگی

کد 
تعدادنام درسدرس

واحد
ساعت

پیش نیاز
کلپروژهکارورزيهیکارگاعملینظري

موضوعی
C

K

آشنایی با اصول علمی 
-23232ارتباط و تبلیغات 

-23232تاریخچه کتابت 

-23232)انیمیشن(تصویر متحرك 

69696جمع

نوع 
شایستگی

کد
تعدادنام درسدرس

واحد
پیش ساعت

نیاز کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

موضوعی

-آشنایی با فرهنگ و  ارزش
2232هاي دفاع مقدس

هاي زندگی مهارت
3232دانشجویی

464جمع 
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)نیمسال8(توزیع پیشنهادي دروس در طول دوره تحصیلی چهارساله- 11جدول 

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

معارف اسالمی عمومی

اندیشه اسالمی 
اندیشه اسالمی ن12

2
انقالب اسالمی ن2

ن2ایران
اخالق 

مبانی و (اسالمی
)مفاهیم

دانش خانواده و ن2
تفسیر ن2جمعیت

-ن2موضوعی قرآن

تاریخ تحلیلی ----
تاریخ فرهنگ و --ن2صدر اسالم

ن2تمدن اسالمی

عمومی 

ن3زبان خارجین2زبان فارسیع21تربیت بدنی ع11تربیت بدنی
بهداش/سالمت

ت و صیانت از 
محیط زیست

ن1
 +
ع1

ع1نگارش علمی-

----ع1نگارش خالق----
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این از میان دروس بدون ستاره(مجاز هستند در صورت امکان از واحدهاي درسی تربیت اسالمی به میزان حداکثر هفت واحد ) هاي علمیهاي بخش موضوعی رشتهکارگروه(هاي تخصصی براساس مصوبه شوراي برنامه ریزي درسی دانشگاه، کارگروه-1
.شوداین واحدها از جدول دروس تربیت اسالمی کاسته و  به جدول دروس تخصصی اضافه می. ، دروس تخصصی تعریف کنند»اسالمیتربیت «با رعایت اصول حاکم بر جدول دروس ) جدول

تربیت اسالمی 

فلسفه تربیت در  -
ن3ا.ا.ج

فلسفه تربیت 
رسمی و عمومی  

ا.ا.در ج
ن2

اسناد، قوانین و 
سازمان آموزش و 

ا.ا.پرورش در ج
--ن2

اي اخالق حرفه
با تاکید بر (معلم 

حقوق و تکالیف 
1)اسالمی

ن3
تربیتی نظام 
براساس (اسالم 

قرآن و روایات  
))ع(معصومین 

ن3

نقش اجتماعی 
معلم از دیدگاه 

اسالم

ن2

تربیتی

روانشناسی 
ن2تربیتی

نظریه هاي 
یادگیري و 

آموزش
اصول و روش ن2

هاي تدریس
ن1

 +
ع1

ارزشیابی از  
یادگیري

ن1
 +
ع1

کاربرد زبان در 
ع1تربیت

آموزش و 
رش تطبیقی پرو

با تاکید بر 
هاي دوره

تحصیلی

--ن2

جامعه شناسی 
مدیریت ---ن2تربیتی

---ن2آموزشگاهی

- اصول و روش
هاي راهنمایی 

و مشاوره

ن1
+
ع1

کاربرد هنر در -
-----ع1آموزش 
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تخصصی تربیتی
)27

واحد
(

فلسفه معلمی 
در آموزش 

ارتباط 
تصویري

ن1

ناوري در حوزه ف
آموزش ارتباط 

ك11تصویري
فناوري در حوزه 
آموزش ارتباط 

2تصویري
ك1

فناوري در حوزه 
آموزش ارتباط 

42کارورزي32کارورزي22کارورزي12کارورزي ك31تصویري

---
طراحی واحد 

ع1یادگیري

راهبرد هاي 
تدریس در 

آموزش ارتباط 
ك1تصویري

ي برنامه ریز
درسی در 

آموزش ارتباط 
تصویري

ن 1
 +
ع1

پژوهش و توسعه 
اقدام : 2اي حرفه

ي معلمی کارنماك1پژوهی
2)پروژه(

-----
طراحی آموزشی 

در آموزش 
ارتباط تصویري

ع1
تحلیل محتواي 

مواد آموزشی
ن1

 +
ع1

پژوهش و 
اي توسعه حرفه

ك1درس پژوهی: 3
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-----

پژوهش و
اي حرفهتوسعه

پژوهش : 1
روایی

ك1
آزمون هاي 

تحصیلی و آزمون 
سازي

ن1
 +

ع1

تجربه هاي 
خاص 

داري کالس
ن1

تخصصی

آشنایی با 
مبانی هنرهاي 

فقط ( تجسمی 
براي 

دانشجومعلمانی 
که در آزمون 
عملی تعیین 

سطح کمتر از 
درصد نمره 50

کل را به دست 
)آورده اند

ع22عکاسیع22طراحی ع2
شناخت ابزارها و 

تکینک هاي 
نقاشی و 

تصویرسازي
تاریخ طراحی ع2

تجزیه و تحلیل ن2گرافیک
طراحی براي ن2هنرهاي بصري

ع2فضاي مجازي

مبانی هنرهاي 
طراحی آرم و ع12عکاسیع2تجسمی

طراحی بسته ك21صفحه آراییع12صفحه آراییع2اوراق اداري
ی گرافیک طراحن2زبان تخصصیك1بندي

ع2متحرك
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فقط (طراحی
براي 

دانشجومعلمانی 
که در آزمون 
عملی تعیین 

سطح کمتر از 
درصد نمره 50

کل را به دست 
)آورده اند

طراحی نوشته و ع2رنگ شناسیع2
ع2قلم فارسی

آشنایی با هنرهاي 
سنتی و اسالمی 

ایران

ن 1
 +

ك1
ك21تصویرسازيع2طراحی پوستر

زیبایی شناسی و 
ت هنر حکم

اسالمی 
-ن2

تاریخ هنر جهانع12چاپ دستیع12طراحی 
ن 1

 +
ك1

چاپ ماشینیع2حجم سازي ع2عکاسی تبلیغاتی
ن 1

 +
ك1

طراحی گرافیک 
-ع2محیطی

تاریخ هنر 
ایران

ن 1
 +
1
ك

تاریخ هنر و 
ك11تصویرسازي-ع22چاپ دستین2تمدن اسالمی

هنر کودکان و 
تجسم(نوجوانان

نمایشی، ي، 
)آوایی

ن 1
 +

ك1
--

ادبیات کودکان ---ع2خوشنویسی
---ك1و نوجوانان
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.واحد خواهد بود12درصد نمره را به دست آورده باشند، مجموع دروس عملی 50در مورد دانشجویانی که در آزمون تعیین سطح کمتر از -1

جمع 
1819202019201818واحد

998981098نظري

8191095363عملی
کارگاه

11224511ي

کارورز
2222----ي

2-------پروژه
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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

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

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

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 شونداط برقرار خواهند کرد، با مقولهي درسی با دانش آموز ارتبترین سطح برنامهنزدیک

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

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

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

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

نادار با اي معسازند تا دانشجو بتواند آنچه آموخته است را به گونهاي فراهم میزمینهتعریف ارائه شده براي سواد سالمت، 
هاي فردي، بین فردي، تفکر انتقادي و هایی مهارتهمچنین با انجام چنین فعالیت. 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
.د درسی نیز به صیانت از محیط زیست اختصاص یافته استگیرد، بخشی از این واحتوجه 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
معتبر را به دیگران به ویژه دانش آموزان ارائه دهدمنابع اطالعات بهداشتی.
 یک برنامه بلند مدت با اهداف روشن براي ارتقاي سالمت خود طراحی و اجرا نماید و نتایج آن را بر

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

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

شایستگی اساسی
3سطح 2سطح 1سطح هامالك

دریافت و انتقال 
اطالعات سالمت

توانسته است از منابع 
متعدد و معتبر اطالعات 

تواند کسب نماید اما نمی
آن را به دیگران انتقال 

.دهد

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

.انتقال دهد

توانسته است از منابع 
متعدد و معتبر 
اطالعات کسب نماید 

هاي کارآمد و به شیوه
آن را به دیگران 

.انتقال دهد
توانسته است یک برنامه برنامه سالمت

سالمت براي خود یا 
آموزان طراحی، اجرا دانش

ابی کند اما و ارزشی
تواند اثربخشی آن را نمی

.مشخص سازد

توانسته است یک برنامه 
سالمت طراحی، اجرا و 
ارزشیابی نماید و تا حدودي 

.اثربخشی آن را مشخص سازد

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

اي روشن گونه
اثربخشی آن را 

. مشخص سازد

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

مباحث فرعیموضوع اصلینوبت
مبانی سالمت: بخش نخست

معارفه و آشنایی اول
با مفاهیم پایه

هاي مختلف مرتبط با سالمت؛ ل درس؛ معرفی مفهومآشنایی با مدرس، دانشجویان و سرفص
.آشنایی با تاریخ تحول علم سالمت همگانی و رویکردهاي سالمت همگانی

)در کالس(تکلیف عملی 
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)1+2(

ساعت

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

دارد؟
 ِاز دانشجویان بخواهید تعریف خود را از سالمت ارائه دهند و با تکیه بر دانشِ پیشین

.آنان، مفاهیم مرتبط با سالمت را ارائه دهید
 در بخشی از این جلسه، از دانشجویان بخواهید با استفاده از گزارشِ خود شرح حال

امیدها، انتظارات خود را از این نیازها،هاي پیشین، نداز، تجربهنویسی و ترسیم چشم ا
.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
.آن ارائه دهنددر پیرامون خود را شناسایی کنند و گزارشی از

دوم
)1+2(

سنجش نیازهاي 
سالمت

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

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

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

سوم
)1+2(

معرفی 
هاي نمایهپایگاه

اطالعات سالمت

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

ها را مشغول کرده از دانشجویان بخواهید یکی از موضوعات سالمت که به تازگی ذهن آن
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
مت ایرانیانعوامل تهدید کننده سال: بخش دوم

چهارم 
)1+2(

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
یرواگیرهاي غبیماري

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

ها در بروز هاي قلبی و مغزي؛ نقش چربیها؛ چگونگی کاهش خطر  بروز سکتهبرخورد با آن

.انی برگزار شود که امکان دسترسی به رایانه و اینترنت وجود دارداین جلسه باید در مک. 21
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و پنجم 
)1+2(

هاي بیماري
غیرواگیر

)تعریف، عالئم و تشخیص، پیشگیري(ی؛ فشار خون باال هاي قلبی عروقبیماري

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

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

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

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

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

موجود در ) ب(که جدول پیش از پرداختن به بحث ایمنی و حوادث از دانشجویان بخواهید
.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 بهداشتیدر سرویس

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

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

ارتقاي سالمت: بخش سوم

تغذیه سالم
فعالیت بدنی

هاي رشد در سنین پنج تا نوزده هاي غذایی؛ شاخصاصول تغذیه سالم و گروه:تغذیه سالم
ونگی محاسبه نمایه توده بدنی، چگ(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
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ششم
)1+2(

و هفتم 
)1+2(

 سیگار و
دخانیات

کمبود (موز و فرایند یادگیري آها  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 بیماريبندي آن؛ نقش بیتعریف فعالیت بدنی و  گروه:فعالیت بدنی
د فعالیت هاي بدنی در میان زنان و مردان ایرانی، اثرات سودمنمختلف، وضعیت میزان فعالیت

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

هاي مصرف مواد و الکل؛ مبانی و اصول پیشگیرينشانه
این موضوع، دانشجویان موظف هستند در جدول یک هفته پیش از ارائه: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 . به کالس بیاورند

. ه تحلیل جدول برنامه غذایی خود بپردازندهاي غذایی بو گروه22اساس واحد غذایی مورد نیاز
از دانشجویان بخواهید بر اساس هرم فعالیت بدنی، یک برنامه فعالیت بدنی : تکلیف عملی

.براي یک هفته خود تنظیم کنند و به کالس آورند
رقم به دست . از دانشجویان بخواهید نمایه توده بدنی خود را محاسبه کنند: تکلیف عملی

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

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

آموزان در سپس راهکارهایی براي توجیه مسئوالن مدرسه، مسئول پایگاه و دانش. تفکیک کنند
.خصوص تغییر موارد   غیرمجاز به مجاز پیشنهاد دهند

آموز که در مرحله بلوغ است ز دانشجویان بخواهید با یک دانشا: 2فعالیت پیشنهادي
هاي حاصل را با نیازهاي رنامه غذایی یک روز او را بررسی کنند و دادهمصاحبه کنند و  ب

.هاي خود را به صورت گزارش به کالس ارائه دهندیافته. اي گروه سنی او مقایسه نمایندتغذیه
ز دانشجویان بخواهید برچسب دو ماده غذایی مورد عالقه خود را به ا: 3فعالیت پیشنهادي 

.نند و تحلیل کنندکالس آورند، آن را بخوا
ز دانشجویان بخواهید براي ترویج تغذیه سالم در محیط خوابگاه دو ا:4فعالیت پیشنهادي 

.ریزي کنندراهکار جدید پیشنهاد کنند و براي عملیاتی ساختن آن برنامه

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

ساختمان و عملکرد پوست و مو، آشنایی و چگونگی برخورد با مشکالت (از پوست و مو

22. Serving size
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هشتم 
و ) 1+2(

نهم 
)1+2(

جسمانی سالمت
بهداشت فردي (

)هاو بیماري

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

؛ )ساختمان گوش، مشکالت متداول شنوایی، چگونگی سنجش شنوایی با آزمایش نجوا(
بهداشت ). هایی براي بهتر خوابیدناهمیت خواب و تاثیر آن بدن، گام(بهداشت خواب

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

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

دیدگی و شکستگی فلورایدتراپی، فیشور سیالنت، رژیم غذایی؛ چگونگی برخورد با آسیب
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 ساختمان، عملکرد و بهداشت دستگاه تناسلی زنان، قاعدگی و نشانه: انشجو معلمان دخترد

: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(ور کرمک یا اکسی: 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

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

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

)هاي تشخیصهاي 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 

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

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

.ز موضوعات مرتبط با بهداشت فردي تشویق کنندآموزان را به رعایت یکی ادانش
هاي کوچک قرار بگیرند و تصور از دانشجویان بخواهید در گروه: )در کالس(تکلیف عملی 
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اي به ها باید از طریق نامهها به شپش مبتال شده است و آنآموزي در کالس آنکنند دانش
ها با شپش این وشته و ضمن آشنایی آناي خطاب به آن خانواده ننامه. خانواده او اطالع دهند

.موضوع را به آنان اطالع دهند
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
.آشنا سازند

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

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

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

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

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

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

.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؛ حمایتروان؛سالمتارتقايوآسیبکاهشراهبردهاي

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

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

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

.لب گزارشی به کالس ارائه دهنداین رویداد پیشگیري کند را در قا

سالمت اجتماعی: بخش ششم
هاي اجتماعی؛ استرس در محیط کار و ایجاد و برقرار ارتباط موثر با دیگران؛ ارتباطات در شبکهیازدهم
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سالمت اجتماعی )1+2(
و مدرسه

.حمایت اجتماعی
هایی زي خود، موقعیتهاي کاروراز دانشجویان بخواهید به مراجعه به گزارش: تکلیف عملی

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

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

دوازدهم
)1+2(

سواد سالمت، 
شناسنامه 
سالمت 

آموزي، دانش
مدارس مروج 

سالمت

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

آموز را به کالس آورید و در اختیار دانشجویان شناسنامه سالمت چند دانش:یتکلیف عمل
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 

یدي از محیط زیست ایراننمایش فیلم یا اسال: 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 

محیط اثرات 
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 

ي بازدید از یک کارخانه، تصفیه خانه، مرکز براتدارك سفري آموزشی: فعالیت خاص
بازیافت، تهیه کمپوست یا غیره

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

پانزدهم
)1+2(

شناخت حفاظت 
ایت از و حم

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
رف برحسب پایه حفاظتی و شیوه صحیح مص

نمایش فیلم یا اسالیدي در زمینه انواع شیوه هاي حفاظتی: فعالیت خاص
از دانشجویان بخواهید که به جامعه کوچکی برحسب انتخاب خود، یک یا چند روش : تکلیف

حفاظت و شیوه صحیح مصرف را آموزش دهند و بازخورد آموزش هاي خود و میزان همکاري 
.هندجامعه مخاطب را گزارش د

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

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

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

سه ساعت بصورت فوق برنامه برحسب پایه، هماهنگی هاي الزم با مدرسه، براي دو یا 
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 شود23روزهاي تقویم محیط زیستی
.الزامی است

راهبردهاي تدریس و یادگیري-3
باید تالش گردد تا ساختار . پذیردمعلمان صورت مید یادگیري با مشارکت همه جانبه مدرس و دانشجودر این درس، فراین

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

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 میوههاي مختلف، ترکیب این گربا هم کار کنند که با توجه به موقعیت) دو تا شش نفره(هاي کوچک  گروه

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

.تقویم محیط زیستی در دفتر آموزش و مشارکت عمومی سازمان حفاظت محیط زیست موجود است-23
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الزم به ذکر است که در برخی از مباحث . د و پس خوراند آن دانشجو بر روي آن کار آورده شوددیگر نیز خوانده شو) دانشجویان(
اند و با توجه به موقعیتی که دانشجویان و مدرس در آن قرار دارند می هاي یادگیري به صورت پیشنهادي نیزز مطرح شدهفعالیت

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

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

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

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

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري-5
:زشیابی پایانی از چند بخش تشکیل شده استار: 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

ه نخست از طریق ارزشیابی این پوش. گیرداي گرد آمده و در اختیار مدرس قرار میتوسط 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
: پوشه کار به عنوان یک فراوردهسی درصد و خود: فرایند تدوین پوشه کار(ارزشیابی نیز پنجاه درصد است 

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

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

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

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

بسیار زیاد       زیاد           متوسط        کم           خیلی کم   
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دهید؟اي میمره دهید چه نمرههاي یادگیري خود ندر کل، اگر بخواهید از صفر تا بیست به فعالیت
سال همکاري سازنده در طول نیم

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

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

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

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

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

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

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

.ارزشیابی کند
طراحی و اجرا نماید و نتایج آن را ) آموزاندانش(آموز ا اهداف روشن براي ارتقاي سالمت دانشیک برنامه بلند مدت ب

.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
اط قوتی در شما پدیدار گشته است؟با گذراندن این دوره چه نق

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 
.م ببریدمشارکت و درگیر شدن در فرایند یادگیري را داشته اند؟ به ترتیب سه نفر را نا

دهید؟اي میدر مجموع به خود چه نمره
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یوست
: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

مشا

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.یانم در مدرسه رخ داده استحوادثی که براي من، خویشاوندان، دوستان و یا آشنا
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»نگارش خالق«سرفصل درس 

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

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

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

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

مشخصات درس
عملی: درسنوع

1: تعداد واحد
32: زمان درس

ساعت
ندارد: پیشنیاز

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

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

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

دانش نگارش 
خالقانه

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

هاي آن را انواع قالب
بشناسد

دانشجو بتواند
هـاي  بر اساس آموخته

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

.تشریح کند

دانشجو بتواند
د اسـتقرایی  با رویکـر 

ــک   ــه ی ــواملی را ک ع
مـــتن را بـــه اثـــري 
ــدیل   ــه تبــ خالقانــ

کند در یک مـتن  می
مشــــخص هنــــري، 

.شناسایی کند
بر اسـاس دو مرحلـه   میــزان خالقیــت مــتن بــــــر اســــــاس  آفرینش متن 
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ــهخالقانه ــه آموخت ــاي ارائ ه
شده و توانایی بارش 
ذهنی، متنی خـالق  

هـاي  در یکی از قالب
.مربوط بیافریند

نگاشته خود را ارزیابی 
.یدنما

پیشین، نگاشتۀ خـود  
را با رویکرد هنـري و  
ــاالیش و   ــی پــ ادبــ

.ویرایش  نماید

گزارشــی تحلیلــی از نقد و تحلیل
یک نگاشـتۀ ادبـی و   
هنري مشخص ارائـه  

.کند

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

.و تشریح کند

متن نقـد شـده را بـا    
ــو ــر مت ــان دیگ ن هم

ــه و   ــب مقایســ قالــ
ارزیابی نماید و درباره 
دیدگاه خود استدالل 

.کند

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

تاثیر و تاثرات نگارش باآشناییاول
خالق در تمدن و فرهنگ 

.بشري

بحث گروهی- 
ــه  -  ــردي بـ ــخ فـ پاسـ

پرسش ها
ــد  -  ــارکت در فراین مش

یادگیري

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

جامعه

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

رفتار آدمی

هـا  پاسـخ بـه پرسـش   - 
ــاثیر  ــارة نفــوذ و ت درب

زبان
ــد  -  ــارکت در فراین مش

یادگیري

ــان و   ــب زبـ ــی از تناسـ گزارشـ
تون هنري و خالقاندیشه در م

تبیــین تفــاوت و تمــایز بــین سوم
زبان و گفتار و نوشتار

مشـــارکت در کــــار  - 
گروهی

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

ــاري و   ــان گفتــ زبــ
نوشــتاري و تشــریح  

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

به زبان نوشتار
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هاتفاوت آن

زبـان ادبـی بـا    تشریح تفاوتچهارم
زبان علمی

خوانش دو متن ادبـی  - 
و علمی 

بحث گروهـی دربـارة   - 
هـاي دو  تبیین تفاوت

متن

تهیه گزارشی مکتـوب از تمـایز   
بــین دو مــتن ادبــی و علمــی و 

عناصر متمایز کنندة آن

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

بحث گروهی -
خوانش مـتن ادبـی و   -

ــردن   ــخص کــ مشــ
ــانی،  مش ــات زبـ خصـ

بیانی و صور خیال

ــه  ــات س ــی مشخص ــه بررس گان
نوشــتار خــالق در یکــی از آثــار 
شعراي معاصر در قالب گـزارش  

.مکتوب

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

خیال 

خوانش متن ادبی- 
مشخص کردن عناصر - 

هنري در متن

هـاي  مشخص کردن دقیق آرایه
ريادبی یک متن مشخص هن

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

خالق دارند

بحث گروهی- 
ــی از -  ــوانش بخشـ خـ

چند متن
مشخص کردن قالـب  - 

آن

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

هاقالب درس

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

عناصر داستان

بحث گروهی- 
خوانش یـک داسـتان   - 

ــاه و  ــاه کوتـــ کوتـــ
مشخص کردن عناصر 

آن

تهیه نمایۀ جدولی از عناصر یک 
داستان کوتاه

ــاه  نهم  ــتان کوت ــب داس ــریح قال تش
کوتاه

ــوانش ســه مــتن   -  خ
مرتبط و بحث دربـارة  

قالب آن

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

بندي قالبی آنهدست
تهیه نمـاي جـدولی از داسـتان    بحث گروهی- توضــیح قالــب داســتان بلنــد و دهم 
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نویسان معاصـر و آثـار برجسـتۀ    هاپاسخ به پرسش- رمان
هاآن

بحث دربارة تفاوت - تشریح مشخصات قطعه ادبییازدهم
روساخت قطعه ادبی 

با داستان و شعر

ارائۀ داستان کوتاه کوتاه و یـک  
ی بر اسـاس تجربیـات   قطعۀ ادب
دانشجو

معرفی ساختار حـدیث نفـس و   دوازدهم
نویسی، روزنگار و تفـاوت  خاطره

هاآن

بحث گروهی- 
هایی در خوانش متن- 

هاي خاطره، قالب
روزنگار، و حدیث 

نفس

هـایی کوتـاه در سـه    ارائـه مـتن  
قالب یاد شده بر اساس نگـارش  

خالقانه

نویسـی و  تشریح قالب سـفرنامه سیزدهم
شخصات آن م

خوانش بخشی از یک - 
سفرنامه

تبیین و بحث دربـاره  - 
مشخصات آن

اي کوتــاه بــر نگاشــتن ســفرنامه
نویسیاساس ساختار سفرنامه

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

ادبی 

بحث گروهـی دربـارة   - 
معیارهاي نقد

نقدگروهی قطعه ادبی - 
ــاعران   ــعري از ش و ش

سیککال

شـعر و داسـتان   اي ازنقد قطعه
کوتـــاه نویســـندگان برجســـته 

معاصر

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

نامه نویسیآن با زندگی

ــه -  ــوانش نمون اي از خ
نامـــۀ خـــود زنـــدگی

نوشت
بحث گروهـی دربـارة   - 

هاي ایـن نـوع   ویژگی
هـاي  نوشته بـا قالـب  

دیگر

توب از خـوانش  ارائه گزارشی مک
نامۀ خودنوشت و تشـریح  زندگی

تاثیرات فرهنگی و اجتماعی آن

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

ــري و    ــی و هنـ ــت فرهنگـ بافـ
اجتماعی

بحث گروهـی دربـاره   -
هاي شخصی در تجربه

نگارش خالق

تهیۀ سیاهۀ رفتار کار در کالس
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:س و یادگیريراهبردهاي تدری. 3
.هاي آموزشی توسط دانشجونگاري تجربهوقایع. 3.1
.هاي روزانهتهیه روزنگار تجربه. 3.2
با هدف تقویت ذخیرة زبانی، بیانی و خیالی - معاصر و کالسیک- حفظ بخشی از متون نظم و نثر مسلط ادبی. 3.3

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

:منابع آموزشی. 4
: منبع اصلی

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

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

: منبع فرعی
.1385. آگه. تهران. چاپ هشتم. شناسیزبان و تفکر؛ مجموعه مقاالت زبان. باطنی محمدرضا-

.1378. ردوسف. رانهت. نقد ادبی. روسیا سسیمش-
:راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

. نمره10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
. نمره5ها گیري پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتهاي یادعملکرد دانشجو در فعالیت: ارزشیابی فرآیند
. نمره5مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار

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

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

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

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

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

گیري نگارش علمی واحد، ضروري و قابل پیگیري هاي علمی داخلی و جهانی با به کارافقعلمی و تخصصی با دیگر 
هاي نگارشی علمی را بیاموزند تا اي است که در آن دانشجویان باید شایستگیواحد درسی نگارش علمی بایسته. است

هاي مربوط، استفاده ي علمی حوزههاهاي علمی و تخصصی، از دادهعالوه بر مشارکت با زبان سخته و سنجیده در افق
.نمایند

مشخصات درس
عملی: نوع درس

1: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

ندارد: پیشنیاز

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

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

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

.به کار گیرد... و 
:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك

اي دانش پایه
نگارش علمی

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

ــب ــاي قالـــ هـــ
نوشــتاري مربــوط 

.را بشناسد

دانشجو بتواند؛
بــــــر اســــــاس  

هاي نظـري و  آموخته
رویکرد قیاسی تفاوت 
کلی دو متن علمی و 

بیین و غیر علمی را ت
.تشریح نماید

دانشجو بتواند؛ 
ــتقرایی    ــد اس ــا دی ب

ــل تـــک تـــک عوامـ
هـاي  سازنده و قالـب 

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

.تبیین کند
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نگارش متن 
علمی

ــاس   ــر اســـ بـــ
هــــاي آموختــــه

اي پیشین نگاشته
.علمی بنویسد

میزان توانایی نوشـتۀ  
علمی خـود را نقـد و   

.ارزیابی نماید

بر اسـاس دو مرحلـۀ   
پیشین نوشـتۀ خـود   
را ویرایش و پـاالیش  

.نماید
اي علمی از نوشتهنقد و تحلیل

ــی و   ــر ویژگ منظ
مراحل سـاختاري  

.تحلیل کند

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

.و ناساز تشریح کند

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

.استدالل کند

یادگیري، محتواي درس و ساختار آنهايفرصت. 2
ــت  نوبـ

بحث
محتواي درس

تکالیف یادگیري
تکالیف عملکردي

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

ــد  -  ــرکت در فراینـــ شـــ
یادگیري

هاپاسخ به پرسش- 

ــویه   ــی دوسـ ــه متنـ ارائـ
ــه  ( ــاري بـــ گفتـــ

از ) نوشـــــــــتاري
ــی   ــات آموزش تجربی

.دانشجو
پـژوهش و  آشنایی با مبـانی دوم

نگارش عمومی، دانشگاهی و 
.اخالق پژوهش

بحث گروهی- 
هاپاسخ به پرسش- 
ــد -  ــارکت در فرآینــ مشــ

یادگیري

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

.هاي آنویژگی
تشریح زبان و لحـن نگـارش   سوم

علمی، دستور خط فارسـی و  
.هاي نگارشینشانه

بحث گروهی- 
ی از هـای بحث دربارة نمونه- 

ــط و   ــازواري خـــ ناســـ
گذاري در چند متن نشانه

علمی ارائه شده

هایی از متون علمی ارائۀ بخش
که داراي سـازواري و ناسـازي   

.خط و نگارش علمی است
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تبیین و توضیح سـاختار و  چهارم
پـاراگراف  (انواع بند نویسی

).نویسی

مشارکت در کار گروهی- 
هـاي  مشخص نمودن بنـد - 

ه نوشتۀ علمی؛ ارائـه شـد  
.در بحث

تهیـــه گزارشـــی مکتـــوب از 
ساختار بندنویسـی یـک مـتن    

.شناسی آنعلمی و آسیب

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

چهارچوب نظري و طراحی 
.هاپرسش

هاپاسخ به پرسش- 
بحث و نظر دربارة اجـزاي   - 

تشریح شده در  یک متن 
.مشخص علمی

انتخاب یک موضـوع علمـی و   
ــزاي  ــتن اج ســاختاري نگاش
.تشریح شدة بحث

تشــریح مرحلــۀ پیشــینه و ششم
.معرفی روش تحقیق

بحث گروهی-
ها پاسخ به پرسش-

ــینه و روش  ــتن پیشــ نگاشــ
تحقیق در ارتبـاط بـا موضـوع    

.پیشین
ــارش هفتم ــا نگــ ــنایی بــ آشــ

.پیشنهادة پژوهش
بحث گروهی- 
هاپاسخ به پرسش- 

.نگاشتن پیشینۀ تحقیق

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

.بندي آنطبقه

بحث دربارة آسـیب نبـود   - 
بـرداري در سـیر   یادداشت

مطالعه و پژوهش

هــــــاي تهیــــــه فــــــیش
بنـدي  برداري و طبقهیادداشت

.آن
تبیـــین ســـاختار و اجـــزاي نهم

مقاالت علمی
ــل  -  ــخیص مراحـــ تشـــ

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

.ح آن تشری
توصــیف ســاختمان مقالــۀ   دهم

.پژوهشی و علمی
تهیــه چکیــده مقالــه علمــی و شرکت در بحث گروهی- 

.مشخص کردن ساختمان آن
شناسی توضیح اهمیت مرجعیازدهم 

در نگــارش علمــی و معرفــی  
.انواع آن

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

.منابع آن
ــتناد در  دوازدهم ــت اس ــریح اهمی تش

نگارش علمـی، انـواع نقـل و    
.ارجاع نویسی

ارائۀ کنفرانس گروهـی دربـارة    هاپاسخ به پرسش- 
.هاي علمیسرقت

ة ارائۀ کنفرانس گروهـی دربـار  مشارکت در کار گروهی- توضیح الگوهاي مستندسازي سیزدهم
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نویســـی از متـــون و مرجــع 
فارســـی، عربـــی،  التـــین و 

.مجازي

هـاي ارجـاع   تفاوت و شـباهت 
نویسی از متون التین، فارسی،  

. عربی و مجازي
تشـــریح گـــزارش علمـــی و چهاردهم

هاپاسخ به پرسش- . مراحل آن
تهیۀ گزارش از تجربـه علمـی   

.یا آموزشی
نگـاري علمــی و  خـوانش یـک تـک   نگاري علمیآشنایی با تکپانزدهم

بحث دربارة آن
ــک  ــۀ ت ــی از ارائ ــاري علم نگ

.تجربیات آموزشی یا علمی
سـازي در انـواع   تشریح نمایهشانزدهم

ــریه ــی و نشــ ــاي علمــ هــ
.هاي استناديپایگاه

شرکت در بحث گروهی- 

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

:راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
.انتخاب موضوع براي تهیۀ مقاله یا گزارش علمی به وسیلۀ دانشجو.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
.نشناسی اجزاي ساختاري آگزینش مقاالت مشخص و آسیب. 3.5

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

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

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

)به ترتیب اولویت: (منبع فرعی
. 1390. سمت. تهران. چاپ هشتم. راهنماي ویرایش. زاده حسینغالمحسین- 
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. 1386. مرکز. تهران. هاي ویرایشنکته. جو علیصلح- 
.1393. ناهید. تهران. چاپ دوم. هاي ذهن و زبان؛ طنزي تازهکژتابی. الدینخرمشاهی بهاء- 
:ابی یادگیريراهبردهاي ارزشی. 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

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

. است
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»))ع(و اهل بیت ) ص(براساس قرآن و روایات پیامبر (نظام تربیتی اسالم «سرفصل درس 

: رفی درس و منطق آنمع.1
تعلیم و تربیت به عنوان نهادي اجتماعی، یکی از اجزا و عناصر مهم هر فرهنگ و تمدن است که یکی از وظـایفش انتقـال   

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

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

.اساس معیارهاي نظام تربیتی اسالم ارزیابی و نقد کنند
مشخصات درس

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

:پیشنیاز
:نحوه تدریس

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

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

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

.ها و اقدامات تربیتی رایج را ارزیابی و نقد کندبر اساس نظام تربیتی اسالم، فعالیت

:شایستگی اساسی
Ck1-1&2-1Pck&

1-3&Gk1-4

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

ــل   ــیف و تحلیــ توصــ
ــر و  ــا، عناصــ ویژگیهــ

هاي نظاممؤلفه

ویژگیهـــا، عناصـــر و 
هـــاي نظـــام مؤلفـــه

م را بــر تربیتــی اســال
اســاس منبــع معرفــی 
شــده بــه زبــان خــود 

کندتوصیف می

ربط و نسبت هر یـک از  
هاي نظـام  عناصر و مؤلفه

تربیتی اسالم را با عناصر 
هاي دیگر توصیف و مؤلفه

. کندو تحلیل می

ــر و   ــا، عناصــ ویژگیهــ
هاي نظـام تربیتـی   مؤلفه

ــا یکـــی از  اســـالم را بـ
هـاي تربیتـی رایـج    نظام

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

دست آورد
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ــایی  تحلیـــل و شناسـ
ــود و   ــعیت موجـ وضـ

مطلوب

ــود را   ــع موجــ وضــ
.شناسایی کند

وضــع مطلــوب را ترســیم 
.کند

دالیـــل خـــود را بـــراي 
ترسیم وضع مطلـوب بـه   

.تفصیل بیان کند

ــا و   ــابی فعالیتهـ ارزیـ
اقدامات رایج تربیتی بر 
اساس معیارهاي نظام 

تربیتی اسالم

فعالیتهـــا و اقـــدامات 
ــی در  ــج تربیتــ رایــ

بـراي  (موقعیت خـود  
مثــال در دبیرســـتان  

را ) محل تحصیل خود
ــایی و توصــیف  شناس

کندمی

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

دهد و اسالم را تطبیق می
. کندارزیابی می

دالیل خود را براي نقـاط  
اسـایی  قوت و ضـعف شن 

.دهدشده، توضیح می

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
چیستی و ضرورت نظام تربیتی اسالم

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

: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
اي آنتهیه فهرستی از تعاریف مختلف در باره نظام تعلیم و تربیت اسالمی و انتخاب یک تعریف وارائه دلیل بر

مبانی تعلیم و تربیت اسالمی
چیستی مبانی در تربیت اسالمی
جایگاه مبانی در تربیت اسالمی
انواع مبانی در تربیت اسالمی
شناختی تعلیم و تربیت اسالمیمبانی انسان
شناختی تعلیم و تربیت اسالممبانی ارزش
...



۴۹

:فعالیت یادگیري
هاي کالسیطرح شده و مشارکت در بحثهاي مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش
شناختی تعلیم و تربیت اسالمی با مراجعه به منابع اسالمیشناختی و ارزشترین مبانی انسانشناسایی مهم
هاي تربیتی هر یک از مبانیشناسایی و بیان داللت

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

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

 تعلیم و تربیت اسالمیهدف غایی
اهداف واسطی تعلیم و تربیت اسالمی

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

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

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

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

لیتهاي یادگیريفعا
هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش
استخراج اصول تعلیم و تربیت اسالمی از منابع و متون اسالمی

فعالیتهاي عملکردي
ندهاي معلم دینی خود در دورة دبیرستان را با اصول تعلیم و تربیت اسالمی بررسی کمیزان انطباق فعالیت.
توان اصول تعلیم و تربیت را در دورة ابتدایی به کار بستتحقیق کند و معلوم کند چگونه می.

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

:هاي یادگیريفعالیت
هاي کالسیارکت در بحثهاي طرح شده مشمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش
مطالعه منابع تعلیم و تربیت اسالمی و استخراج نظریاتی که در بارة ساحتها مطرح شده است.

:هاي عملکرديفعالیت
-....

مراحل، عوامل و موانع تعلیم و تربیت اسالمی 
مراحل تعلیم و تربیت اسالمی
عوامل و موانع تعلیم و تربیت اسالمی

:يهاي یادگیرفعالیت
هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش
مطالعه منابع تعلیم و تربیت اسالمی و استخراج نظریاتی که در بارة مراحل مطرح شده است.
مطالعه منابع تعلیم و تربیت اسالمی و استخراج نظریاتی که در بارة عوامل و موانع مطرح شده است.

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

.کند
این دو فعالیت عملکردي در بارة مراحل نیز قابل اجراست. (از راهکارهاي ارائه شده با ارائه دلیل دفاع کند(
ها را معرفی کندهاي تربیتی مناسب با آنروش یا روشآموزان کالس،با بررسی وضعیت دانش.
دالیل انتخاب خود را بیان کند.

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

:هاي یادگیريفعالیت
هاي کالسیارکت در بحثهاي طرح شده مشمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش
مطالعه منابع تعلیم و تربیت اسالمی و استخراج نظریاتی که در بارة هر یک از روشها مطرح شده است.



۵۱

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

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

راي حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش مطالعـه بـه کـالس و اسـتاد بـه      پیش مطالعه و تحقیق فردي ب
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
تاد درسروش مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعالم نظر به موقع اس

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی

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

موسسـه فرهنگـی مدرسـه    : تهـران . بخـش سـوم  . و تربیت اسالمیفلسفۀ تعلیم). 1391. (آیت اهللا مصباح یزدي و دیگران
).انتشارات مدرسه(برهان 

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

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

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

.ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده استمالك) یادگیري و عملکردي(تکالیف ارزیابی 
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»فلسفه تربیت در جمهوري اسالمی ایران«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1
یت خـاص  معلمان به عنوان مهم ترین عامل فرآیند تربیت در صورتی می توانندبه شکلی فکورانه، نوآورانه و متناسب با موقع1-1

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 
معیارهاي مشخص را جهت راهنمایی تدابیر وعمل تربیتی خویش در شرایط وموقعیت هاي خاص وغیرقابل پیش بینی  مـد نظـر   

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

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

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

به عنوان مصداقی از فلسفه تربیتی جامعـه اسـالمی ایـران در دوران    » فلسفه تربیت در جمهوري اسالمی ایران«از آنجا که 1-3
انقـالب  معاصر طی سالیان اخیر  براساس تالشی روشمند و با استفاده بهینه از خرد جمعی  تدوین و تحت اشـراف شـوراي عـالی    

فرهنگی  اعتبار بخشی و تایید شده است ضروري است همه معلمان آینده جامعه اسـالمی ایـران ضـمن دروس تربیتـی  برنامـه      
درسی تربیت معلم  مفاهیم اصلی، مضامین ومحتواي این مجموعه نظري مدون را  به عنوان مهـم تـرین سـند تربیتـی  کـالن      

به لحاظ تعیین اهداف، اصول، سیاسـتها،   -ها وپیامدهاي آن را براي هدایت انواع تربیتجامعه بخوبی درك نمایندو بتوانند  داللت
.هاي آینده شناسایی و پیگیري کننددر نظام  جمهوري اسالمی ایران طی دهه-برنامه ها، محتوا، روشها و رویکردها

مشخصـــــات 
درس

نظري: نوع درس
ــد ــداد واحـ 3: تعـ

واحد
ــان درس : زمـــــ

ساعت48
ــنیاز دروس : پیشــ

و 1معارف اسالمی 
ــان 2 و درس انسـ

شناسی  در اسالم
ــدریس ــوه تـ : نحـ

نظري 

فلسفه تربیت  در جمهوري اسالمی ایران:  نام درس

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

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

.م را تبیین نمایدفلسفی نقاط قوت وضعف هر یک از  آنها را شناسایی کند و فلسفه تربیتی خود به عنوان معل
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ــتگی  شایســـ
:اساسی

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

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

)و دیگران

3سطح2سطح1سطح هامالك

مــی توانــد رابطــه میــان مبانی و اصول
مبانی و اصول تربیـت را  

بـه  توضیح دهد اما قـادر 
تبیین مسـتدل  آنهـا بـه    
ــه   ــک مجموع ــوان ی عن

. سازوار نیست

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

. تربیتی ارائه نماید

می تواند رابطه میان مبـانی و  
ــک     ــوان ی ــه عن ــول را ب اص
مجموعه نظـام منـد بـا ارائـه     

بیین نمـوده  استدالل منطقی ت
ــاذ  و ونقــــش آن را در اتخــ

.تصمیمات تربیتی تحلیل کند

مقایسه دیـدگاه هـاي   
فلسفی 

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

. کند

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

آن دیدگاه نیست 

می تواند دیدگاهها را با فلسفه 
تربیت اسالمی مقایسه نمـوده  

–و نقــاط قــوت وضــعف  آن 
براســاس مضــامین فلســفه   

در عرصـــه -ا.ا.در جتربیـــت
عمل تربیتی تبیین کند

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

ــفه    ــل فلس ــایی تحلی توان
اتخــاذ تربیــت اســالمی و

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

ــی    ــفه تربیت ــت فلس ــادر اس ق
ــر   ــی ب شخصــی خــود را مبتن
مبانی و اصول فلسـفه تربیـت   
اســالمی تبیــین کنــد و تــأثیر 
تصمیمات تربیتی مبتنی بر آن 

مثال ها و نمونه هـا  را با ذکر
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وموقعیت خـاص فلسـفه   
.تربیتی خود را تبیین کند

قالب فلسفه شخصی خـود  
. تبیین کند

.روشن نماید

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

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

:فعالیت عملکردي
قلمرو مباحث آنتعریف فلسفه تربیت وتبیین -
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-
توایی آن از رویکردهاي غربیتبیین مختصر رویکرد اسالمی به فلسفه تربیت و بیان وجوه تمایز مح-

)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
ه تربیتی اجتماع متناسب با رویکرد اسالمی  براي جامعه اسالمی معاصر ایران ونقش آنتدوین فلسف: 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

مبانی هستی شناختی-
ناختیمبانی انسان ش-
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-
ی، زمینه سازي،مربی ، متربی،  هدایت ، کسب شایستگی فرآیند تعامل: مفاهیم کلیدي دسته دوم-

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

: 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
)ب و یا دیگر متفکران مسلماناعم از تعریف سایر مکات(مقایسه  تعریف برگزیده تربیت  با تعاریف دیگر تربیت -
.ژگی هاي تربیتنقد و ارزیابی برنامه ها و  تجارب تربیتی خود یا دیگران  از منظر وی-

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

:فعالیت هاي یادگیري
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 -
اسی تربیت بحث و بررسی چگونگی ارتباط اهداف تبیین شده با مبانی اس-

: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-

ربیت بیان اصول عام حاکم بر جریان ت-
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.شناسایی وبررسی داللت هاي فلسفه تربیت در ج-

: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-
بررسی چند طرح و برنامه اجرایی در نظام تربیت رسمی و عمومی و نقد آنها از منظر اصول عام تربیت -

)دو تا سه جلسه (التزام  به  فلسفه تربیت در جمهوري اسالمی ایران؛ چرا وچگونه؟: هارمبخش چ
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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.ساماندهی و هدایت انواع تربیت براساس مفاد فلسفه تربیت در ج:فصل سیزدهم
ا.ا.یتی جامعه اسالمی ایران  براساس مفاد  فلسفه تربیت در جتعریف وظایف و ماموریت انواع نهادهاي ترب-
ا.ا.تنظیم سیاست ها وبرنامه هاي تربیتی در همه انواع تربیت براساس داللت هاي فلسفه تربیت در ج-
فلسفه براساس مفاد ) بخصوص ارکان تربیت( ایجاد هماهنگی میان  همه نهادها وعوامل سهیم وموثر در جریان تربیت -

ا .ا.تربیت در ج

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

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

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

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

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

تربیت در بهبود سیاست وعمل تربیتیومقاالت مربوط به نقش فلسفه 

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

ره نم4مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
مبنـاي  . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود

. مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»نفلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوري اسالمی ایرا«سرفصل درس 

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

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 . براي اصالح و بهبود موقعیت است و تالش 

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

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

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

:شایستگی اساسی
Ck1 -1&2 -1Pck&

1-3&Gk1-4

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

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

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

.سمی و عمومی و اسناد    ارزیابی و نقد  می کندچرایی و چگونگی فلسفه عمومی و  تربیت ر

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  

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

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

.کند

با بررسی موقعیتهاي تربیتی 
عمل فردي (مختلف تربیتی 

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

ــی  ــر ) تربیت ــا را  از منظ آنه
چیستی و چرایی و چگونگی 

ــف ــت فلس ــومی و  تربی ه عم
ــناد      ــومی و اس رســمی و عم

.کند) دلیل آوري( تبیین

بــا بررســی موقعیتهــاي   
ــی   ــف تربیت ــی مختل تربیت

عمل فـردي و طرحهـا و   (
برنامه ها و فعالیـت هـاي   

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

د مقایســه عمــومی و اســنا
.کند

ارزیابی ارزشها 
و اصول تربیت 
مبتنـــی بـــر  

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

بــراي ضــعف هــا و قــوت 
ارزشــها و اصــول ( هــاي 

تربیتی مبتنی بـر چیسـتی   

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

رسمی

عمومی  عناصر و مولفه 
هــاي موقعیــت هــاي   

عمـل فـردي و   (تربیتی 
ــا و   ــه ه ــا و برنام طرحه
فعالیت هاي سـازمانهاي  

تی را صرفا شناسایی تربی
.می کند

چرایــی فلســفه تربیــت   
ــومی  ــمی و عمـ در  ) رسـ

عناصــر و مولفــه هــاي   
ــی    ــاي تربیت ــت ه موقعی

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

توجیهـات  (شناسایی شده 
.ی دهدمناسبی ارائه م

ــی  موقعیــت هــاي تربیت
عمل فردي و طرحها و (

برنامه ها و فعالیت هاي 
ــی  ــازمانهاي تربیت را ) س

بیــــان مــــی کنــــد و 
پیشـــنهادهاي مناســـب 
براي بهبود آن ارائه می 

.دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
تربیت رسمی و عمومیمفهوم پردازي  :  خش اولب

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

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

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

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

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

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

چیستی تربیت ر سمی و عمومی در نظام جمهوري اسالمی ایران  : فصل سوم
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oنقد  الگوهاي رایج تربیت  رسمی و عمومی
oري اسالمی ایران ویژگی هاي تربیت ر سمی و عمومی متناسب با کشور جمهو
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
با الگوهاي دیگر ژگی ها تربیت رسمی و عمومی مقایسه وی-
.ژگی هاي تربیت رسمی و عمومی نقد و ارزیابی برنامه ها و فعالیت هاي موجود از منظر وی-

  چرایی تربیت  رسمی و عمومی
هدف تریت رسمی و عمومی -

:فعالیت هاي یادگیري
مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده مشارکت در بحث هاي کالسی-
دف تبیین شده با اهداف دیدگاه هاي مختلف بحث و مقایسه ه-
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
ر جریان تربیت رسمی و عمومیاصول حاکم ب-
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-
عمل فردي معلم و برنامه ها و طرح ها و مناسبات حاکم گی هاي تربیت رسمی و عمومی دربررسی 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 در نظام تربیت رسمی و عمومی و نقد آن از منظر اصول تربیت رسمی و عمومیبررسی چند طرح و برنامه اجرای-

 مشخصات و ویژگی هاي نظام تربیت ر سمی و عمومی
تعریف و قلمرو نظام تربیت ر سمی و عمومی-
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رهیافت نظام تربیت ر سمی و عمومی-
رویکردهاي اساسی نظام تربیت ر سمی و عمومی-
مومی با ارکان  و نهادهاي دیگر روابط  نظام تربیت ر سمی و ع-
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-

:فعالیت هاي عملکردي
قد عملکرد یکی از مولفه هاي نظام تربیت رسمی و عمومی از منظر اصول تربیت رسمی و عمومی بررسی و ن-
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 -
تناسب رهیافت ها و رویکردها ي نظام تربیت رسمی و عمومی با مبانی و فلسفه تربیت در جمهـوري اسـالمی   ارزیابی -

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 -
ن در نظام  تربیت رسمی و عمومی چرخشهاي اساسی و تحول آفری-

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

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

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

عمومی 
عمومیهاي اساسی در عمل فردي و عمل نظام تربیت رسمی وبررسی نتایج چرخش-
هاي آن از منظر چرخشهاي اساسیمشاهده یک مدرسه و نقد مناسبات و برنامه-
بررسی چند طرح و برنامه اجرایی در نظام تربیت رسمی و عمومی و نقد آن از منظر  چرخش هاي اساسی-
نقد وبررسی برنامه هاي موجود در نظامتربیت رسمی وعمومی از منظر رهنامه -
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ادگیريراهبردهاي تدریس و ی. 3
ارائه محتواي مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیري روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقـع الزم اسـتفاده از   

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

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      فعالیتانجام

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

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

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

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

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

.مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»سناد، قوانین و سازمان آموزش و پرورش در جمهوري اسالمی ایرانا«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 . ویب شده استقوانین ومقرراتی است که توسط مراجع قانونگذار و تصمیم گذار تدوین وتص

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

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

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

فلسفه تربیت رسمی : پیشنیاز
و عمـــومی در جمهـــوري  

المی ایران اس

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

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

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

را از منظـر  ) هـاي تربیتـی  هـاي سـازمان  ها و فعالیتها و برنامهعمل 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  
نماید و نقد 

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

ل منظـر راهیردهـا و اصــو  
اســناد تحــولی  تربیــت   
رســمی و عمــومی تبیــین 

.کند) دلیل آوري(

هـاي  با بررسی موقعیـت 
تربیتی مختلـف تربیتـی   

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

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

ــا   ــب ب ــر تناس را از منظ
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
شناسـایی و  را صرفاً

.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

ؤثر در دالیل و عوامل مـ 
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 

ا با اسناد راهبـردي و  ر
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
راهکارهاي اسناد تحـولی  

ــایی  و تشـــریح    را شناسـ
. می کند

ها و دالیل ناهماهنگی 
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
و جمع آوري مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استادمطالعه -
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-
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سی راهکارها ي سند تحول از منظر ارتباط با مبانی نظري نقد وبرر-
نقد و بررسی سند تحول از منظر سازگاري درونی عناصر و مولفه ها و راهکارها-
نقد و بررسی برنامه درسی موجود از منظر سند برنامه درسی ملی -

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

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

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

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

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 بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش-
ررات ونقد آنها بحث در باره قوانین و مق-
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
رش از سازمان اداري  اداره کل یک استان یا یک منطقهبررسی و ارائه گزا-
بررسی و ارائه گزارش از اهداف و ساختار اداري یکیاز سازمانه هاي وابسته -

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

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 -
دالیل تغییر در برخی قوانین و مقررات بحث در باره-

: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 -
ان بررسی  چگونگی اجراي ایین نامه اجرایی در یک  مدرسه و شناسایی مشکالت-
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

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

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

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

بخش نخست (ري تحول بنیادین تعلیم و تربیت رسمی و عمومی مبانی نظ). 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. وانین آموزش و پرورشسازمان و ق). 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
هنمر10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره5ها هاي یادگیریپیش بینی شده و مشارکت در فعالیتعملکرد دانشجو در فعالیت: ارزشیابی فرآیند
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نمره5مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
مبنـاي  . شـود ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می

.ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده استمالك) یادگیري و عملکردي(یابی تکالیف ارز
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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 بیت ایجاب میچنین نسبتی بین اخالق و تر. تربیت ماهیتی اخالقی دارد
. دهدباشد که در آن کنشی اخالقی رخ میدر واقع هر موقعیت تربیتی یک موقعیت اخالقی نیز می. هاي اخالقی متأثر باشدارزش

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

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

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

.هاي دیگر تربیت خواهد گردیدو بستري مناسب براي تعالی متربیان در ساحت
مشخصات درس

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

) ف اسالمیبا تاکید بر حقوق و تکالی(اي معلم اخالق حرفه: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: 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

.نماییدنقد می) 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 تربیتییتموقع
ــم  و  ــردي معلــــ فــــ

را )  هـاي تربیتـی  سازمان
از منظر اخالق حرفـه اي  

ارائـه  ) حقوق و تکـالیف (
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تحلیــل خــود دالیــل
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 
ت هــاي موقعیــمؤلفــه

عمـل فـردي    (تربیتی 
هـاي  معلم و سـازمان 

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
ــتدال ــی  لاس ــاي اخالق ه

ــبی از ) توجیهـــات( مناسـ
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

ب بــراي بهبــود آن مناســ
.دهدارائه 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

ــان  ــایی وبیــ شناســ
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

وقعیـت  با تحلیـل یـک م  
عمل فردي  معلم (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
چیستی اخالق حرفه اي در تربیت: بخش اول

حرفه و ابعاد آن-
اخالق و تفاوت آن با هنجارهاي اجتماعی دیگر-
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اخالق حرفه اي-
اخالق حرفه در تربیت-
)هاي تربیتیسازمان) حقوق و تکالیف(معلمی، اخالق ) حقوق و تکالیف(اخالق (ابعاد اخالق حرفه اي تربیت -
)یفحقوق و تکال(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    -

آنوارائه دلیل براي
چرایی و ضرورت اخالق حرفه اي تربیت: 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
:معلمی در زمینه) تکالیفحقوق و(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
سیهاي کالهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش-
شناسایی مصادیق هر یک از وظایف در منابع ومتون اسالمی-
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  (وقعیت یادگیري تحلیل یک م-

.هاي مختلفهاي معلم در زمینهو بررسی آن از منظر مسئولیت) هاي روي زمینتربیتی مانند فیلم ستاره
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هـاي داراي  ریـق تحلیـل فـیلم   واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از ط(هاي یادگیري مختلف مقایسه موقعیت-
هاي معلم و شناسـایی اشـتراك و اختالفـات ایـن     از منظر مسئولیت) هاي روي زمینمضامین تربیتی مانند فیلم ستاره

.ها با همموقعیت
:هاي تربیتی در قبالسازمان) حقوق و تکالیف(اخالق 

معلم و کارکنان-
دانش آموزان-
والدین دانش آموزان-
هاي تربیتی همجوارانجامعه محلی و سازم-
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-
معلمان و شخصیت برجسته تاریخیها در تجارب زیسته شناسایی 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 زمینهو بررسی آن از منظر مسئولیت) وي زمینهاي رتربیتی مانند فیلم ستاره
هـاي داراي  واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریـق تحلیـل فـیلم   (هاي یادگیري مختلف مقایسه موقعیت-

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

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

القی در مدیریت کالسمسائل اخ
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
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هاي کالسیاي طرح شده مشارکت در بحثهمطالعه 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 
تعارض آمیز اخالقـی مطـرح شـده در کـالس و اقامـه دلیـل بـراي        هاي ارائه راه حل اخالقی براي هریک از موقعیت-

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

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

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

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

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

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

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

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      تانجام فعالی

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

:منابع اصلی
موسسه خیریه شهید : تهران. در مدرسهاي ، 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 نی و اصول اخالق تدریس بر اساس فلسفه اخالق اسالمی، روان، مبا)1387(بیرونی، راضیه و باقري، خسرو 
.115، ص 3تربیتی، سال سی و هشتم، ش 
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راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره5ها رکت در فعالیتهاي یادگیري پیش بینی شده و مشاعملکرد 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

.ه استها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شدمالك) 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
به بازتعریف این نقش در جامعه امروز را از پیش پاي وي رسالت خویش حساس کند و برخی چالش هاي نظري معطوف 

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

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

: پیشنیاز
: نحوه تدریس

نقش اجتماعی معلم از دیدگاه اسالم: 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
ع مطلوب رابطه با دانش آموزان در این عصر را بشناسـد و بتوانـد رابطـه خـود بـا      معیارهاي نو)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
و قادر باشد مبتنی بر این ویژگیها و به اقتضاي مختصات عصر ویژگیهاي اصالح گري را بداند )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 

بـراي  داند و می تواند 
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   

. دتربیتی بکار گیر

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

در یک موقعیـت تربیتـی،   
ابعاد رابطه تربیتی ممکـن  

ح را شناسایی کنـد  و مطر
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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ــان  ــامطلوب را نشـ نـ
.دهد

شـــناخت و یــــافتن  
جایگـــاه وامکانهـــاي 
مختلف خود در مقـام  

اصالحگر اجتماعی 

قادر باشد تا مشکالت 
ــاع   ــالت اجتم و معض

ــاي  ــی را هــ تربیتــ
.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 
واقعی، دست بـه اصـالح   
موقعیـــــت و محـــــیط 

.اجتماعی بزند

ــاي  ــم ویژگیهــ فهــ
اصالح گري و قـدرت  
انجام کنش اجتمـاعی  

فعال  

ــاي ویژگی ــاي مقتض ه
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 

ــی در م ــاي واقعـ وقعیتهـ
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-
انسان با قدرت ساختارهاي اجتماعیرویارویی عاملیت-
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-
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:تکالیف عملکردي
:بی ویژگیهاي عصر حاضر با یکی از این مواردمصداق یا

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

رابطه معلم و شاگرد : بخش دوم
در میانه هیبت و هم سطحی: مقبولیت-
در میانه مریدپروري و تک روي: الگوپردازي-
در میانه اقتدارگرایی و تسهیل گري: 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
به تربیت اسالمی جلد دوم و نقش معلم در تربیت دینی مرتبط با آسیب و مطالعه فصل هایی از دو کتاب نگاهی دوباره -

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: ع بینیواق-
در میانه انفعال و مقابله: 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
یافتن مصادیق رسالتهاي اجتماعی معلم در زندگی و کنش معلمان مبرّزي چون میـرزا حسـن رشـدیه، بهمـن بیگـی،      -

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

تبیین گري-
فراهم سازي موقعیت هاي انتخاب-
انتخاب و تامل بر آنهافراخوانی عوامل زیرساز-
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بازخوانی و بازتعریف معیارها-
نقادي و گزینشگري-
افق نگري و معنا بخشی-
کنشگري مسووالنه-

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

.المی، جلد دوماز کتاب نگاهی دوباره به تربیت اس
:تکالیف عملکردي

گفتگو درباره قطب ها و بررسی نقاط قوت و ضعف هر قطب-
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
ل عملی و واقعی عصر حاضر و توجه به تمرین عملی یافته هاي نظري دانشجویان تـدریس  این درس باید به توجه به مسائ

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

. 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 
.اه حوزه و دانشگاهانشارات پژوهشگ: نقش معلم در تربیت دینی، قم). 1390(داوودي، محمد 

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

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

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

آزمون مباحث نظري : ارزشیابی پایانی
عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیـت هـا و نیـز ارزشـیابی از     : 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
یازمند آن هستند تا با مسئله ها و موقعیت هاي پیش بینی معلماي همواره خود را با این پرسش هاي جدیدي روبرو می بییند و ن

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

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

کمک خواهد کرد تا از یافته هاي علمی پژوهشی براي پاسخ به مسئله ها یا  پرسش هایی که با آن روبرو می به دانشجو معلمان
. 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

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: 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

:ایستگی اساسیش
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 

العات معتبري را جمع اط
آوري کرده و آن را در 
قالب یک مقاله منسجم 

.ارائه کند

-در بررسی منابع علمی
پژوهشی توانسته است 
اطالعات به روز و معتبري 
را جمع آوري کرده و آن را 
در قالب یک مقاله منسجم 
به همراه پیشنهادها 
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.کاربردي ارائه کند
تدریس 

اثر بخش
لم در بررسی عملکرد مع

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 
بخش را شناسایی نموده و 

ان آن ها به جهت رابطه می
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 
نمودن ویژگی ها و 

هاي فردي دانش موقعیت
. 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 
مدرسه و تربیتی در سطح 

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 
تربیتی را با استناد به 
کاربرد نظریه ها در 

ختلف پژوهش هاي م
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-
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کاربرد روانشناسی در آموزش-
: تکلیف یادگیري

وهشی در خصوص نقش روانشناسی در آموزش و تحوالت آن را مطالعه و یافته ها را در قالب یک مقاله کوتاه مقاالت علمی پژ
. ارائه نماید

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

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

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

رشد انسان-
رشد چیست؟-
رشد شناختی-
رشد اجتماعی و عاطفی-
د اخالقیرش-

: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-

oهوش و مسئله طبیعت و تربیت
o هوش و رشد شناختی
oد گاه هاي مختلف درباره هوشدی
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شیوه هاي یادگیري و سبک تفکر-
شخصیت و خلق و خو-
انگیزش ، آموزش و یادگیري-
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 

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

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

سطوح پایین فرایند هاي شناختی-
فرآیند هاي شناختی پیچیده-
مفهومدرك-
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
. هاي خود را به کالس گزارش نمایدروش هاي پروش خالقیت در آموزش موضوعات درسی مختلف را مطالعه و یافته 

مدیریت کالس درس: 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
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oبازي رفتار خوب
oدوري موقت

: تکلیف عملکردي
موقعیت تربیتی در سطح مدرسه را مشاهده، و گزارشی از روش هاي مدیریت بکارگرفته شده تهیه و نتایج را / الس درسیک ک

. 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-
اختالالت جسمی-
م توان ذهنیک-
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 

. نمایدآموزان را برسی و گزارش 
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

می در زمینه تدریس و کاربرد آن در فردي از طریق مطالعه نظریه هاي عل/ 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/ سمربی در کالس در/ معلم
منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
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.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(سیف، علی اکبر 

.انتشارات ارجمند. روانشناسی کاربردي براي معلمان ،ترجمه مهشید فروغان). 1389(فونتانا ، دیوید 
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره 12آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره 8مجموعه تکالیف عملکردي : کارارزیابی پوشه 

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«رس سرفصل د
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
مستلزم تجزیه و تحلیل به بیان دیگر،  شناخت واقعی مسائل تعلیم و تربیت . بودن، به مطالعه در مسائل تعلیم و تربیت پرداخت
بنابراین درك دانشجویان نسبت به جامعه شناسی تربیت، این امکان را پدید . مسائل اجتماعی و فرهنگی محیط اجتماعی است

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

. می کند
مشخصات درس

نظري : نوع درس
2: تعداد واحد

32: زمان درس
ساعت

جامعه شناسی تربیتی:  نام درس

:واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بوددر پایان این : پیامدهاي یادگیري/ اهداف

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

تحقیق در جامعه شناختی تربیت، سازمان مدرسه، کالس درس و روابط با رویکرد تعاملی و نگاهی خردنگر و با استفاده از روشهاي-
.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 

بیت را به طور سطحی می تر
شناسد و  نمی تواند ویژگیهاي 
اصلی نظریه ها و کاربردهاي 

.عملی انها را تشخیص دهد

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

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

.منطقه خود بهره گیرد

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

.به نظریه اي تبیین کند

رویکرد تعاملی به 
جامعه شناسی 

تربیت

گروههاي (کنیکهاي مشاهده ت
را فرا گرفته است، قادر ) کوچک

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

.شناسایی کند

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

.می تواند شناسایی و تبیین کند

عالوه بر بهره گیري از ابزار 
تحقیق و شناسایی و تحلیل روابط 
بین پدیده ها و افراد، می تواند به 
تبیین و پیش بینی وقایع آموزشی 

.با توجه به نظریه ها بپردازد

طراحی برنامه حل 
با (مسئله تربیتی 

تاکید بر جامعه

قادر به شناسایی یک مسئله 
ئله تربیتی است ، براي حل مس

یک طرح پیشنهادي نیز ارائه 
می دهد، ولی طرح پیشنهادي او 

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

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

.شبکه اي  طراحی و ارزیابی کند
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فاقد توجه به رویکردهاي جامعه )شناسی
. شناختی است

شبکه اي بودن مسائل بی توجه 
. است

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

جامعه شناسی تربیتی و جامعه شناسی تعلیم و تربیت
امل جامعه شناختی تربیتخاستگاه و تک

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
سط دانشجوارائه یک تعریف جامع از جامعه شناسی تربیت تو:  تکالیف یادگیري

)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 

نظریه هاي جامعه شناختی تربیت و بیان ویژگیهاي اصلی این نظریات در یک جدولطبقه بندي: 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
)نگاري، روان شناسی اجتماعی، کنش متقابل نمادین، تحقیق در گروههاي کوچکقوم نگاري، مردم( روشهاي تحقیق کیفی

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

تحقیق
تحلیل و ارزیابی یک مقاله با توجه به نظریه پشتیبان آن: یف عملکرديتکال

)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

مدرسه و نابرابریهاي اجتماعی
خانواده و مدرسه
تهیه یک چک لیست از مسائل عمده مدرسه از نظر معلمان و دانش آموزان: يتکالیف یادگیر

تحلیل مسائل مدرسه با توجه به یکی از نظریه هاي جامعه شناختی تربیت: تکالیف عملکردي
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)یک جلسه( فرایند هاي مربوط به مدرسه: فصل پنجم
فرهنگ دانش آموزان و عملکرد تحصیلی

جو مدرسه 
انتظار از مدرسه

)نظریه اتکینسون، نظریه مک کلند( گیزه پیشرفتان
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
موزيگروههاي دانش آ

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

)شودتکنیک مشاهده بیلز پیشنهاد می ( رسمی در بین دانش آموزان  و ارائه گزارش آن به کالس
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
بهاي درسی مشاهده و ارائه گزارش در رابطه با  فضا و کتا: 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

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

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

بنابراین، عالوه بر مطالعه منظم دانشجویان، . بیت توسط دانشجو مورد تأکید قرار می گیردنظریه هاي جامعه شناسی تر
بهتر است زمینه پرسش و پاسخ و تحلیل گزارشهاي دانشجویان .  توجه به جنبه هاي کاربردي این درس مورد توجه  است
.  و بهره گیري از روشهاي مشارکتی در آموزش فراهم شود

منابع آموزشی. 4
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:نابع اصلیم
.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 

:نابع فرعیم
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
.شرکت سهامی انتشار

. 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
ت با درس روشهاي تحقیق رشته از آنجا که یک فصل به روشهاي تحقیق جامعه شناسی تربیت پرداخته شده است و ممکن اس

هاي مختلف درسی هم پوشانی داشته باشد، تاکید می شود بر روشهاي تحقیق کمی اشاره اي اجمالی شود و بیشتر بر روشهاي 
.  تحقیق قوم نگاري، کیفی کنش متقابل نمادین و گروههاي کوچک تاکید شود
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»زشهاي یادگیري و آمونظریه«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. وط به هریک از نظریه ها یاري رسانداصول مرب
.هاي تدریس به کار گرفته شده نیز آشنا می سازددانشجومعلمان را با سودمندي و کاربردي بودن روش

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

هاي یادگیري و آموزشظریهن:  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

.بردتحلیل نماید و بر آن اساس راهبردهاي تدریس متناسبی بکار 

:شایستگی اساسی
PK2-2&1-2کد

&2-3
PCK 4-3کد

3سطح2سطح1سطح هامالك

ــاي  ــه هــ نظریــ
یادگیري و آموزش

هاي یادگیري و آموزش  نظریه
شناسد و قادراست بدون را می

ارائه تحلیل حاصل از مقایسه 
دیدگاه ها آنها  را طبقه بندي 

.نماید

ــه  ــاي ضــمن مقایســه نظری ه
و آمـوزش بـه ارائــه   یـادگیري 

ها هاي هریک از دیدگاهداللت
پردازد اما قـادر بـه کـاربرد    می

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

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

هاي مختلف تربیتی، موقعیت
قادر به کاربرد نظریه هـا در  

.باشدحل مسائل تربیتی می

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

. و طبقه بندي نماید

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

تحلیل شرایط حصـول و عـدم   
-حصول یادگیري در موقعیـت 

.هاي مختلف تربیتی است

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

.است

مسئله تربیتی را شناسایی ربیتیحل مسائل ت
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 

ن مسائل بی شبکه اي بود
. توجه است

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

.اي  طراحی و ارزیابی نماید

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

بیان ضرورت و جایگاه نظریه در علم - 
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مکاتب تجربه گرا- 
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- 
ارائه چارت مربوط به نظریات یادگیري- 

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

هاي رفتاري یادگیرينظریه: فصل سوم
:تکالیف یادگیري

.درخصوص اصول مربوطه  بحث و تبادل نظر شودهاي آموزش رفتارگرایان در کالس مطرح ونمونه 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
.و قوت اصول یادگیري در نظریه خبرپردازيارزیابی نقاط ضعف

هاي سازندگی یادگیرينظریه: فصل ششم
:تکالیف عملکردي

تربیتی از / مشاهده یک موقعیت آموزشی و تربیتی در کالس درس و تحلیل میزان تأثیر پذیري تصمیمات آموزشی
.نظریه هاي یادگیري و کاربرد هاي آن

نظریه نورو فیزیولوژیکی:فصل هفتم
:تکالیف عملکردي

مقاالت و پژوهش هاي منتشر شده در زمینه مطالعات مربوط به مغز و ارتباط آن با آموزش و یادگیري را مطالعه 
. نموده و یافته هاي خود را در قالب یک مقاله کوتاه ارائه نماید

کاربرد نظریه هاي یادگیري در آموزش :فصل هشتم
کاربردرویکرد رفتاري

شناختیکاربرد رویکرد
کاربرد نظریه سازندگی یادگیري



۸۹

کاربرد نظریه نوروفیزیولوژیکی
:تکالیف عملکردي

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

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

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

.فراشناختی دانشجویان را فراهم سازد
منابع آموزشی. 4

: منبع اصلی
.دوران: هراناکبر سیف، تهاي 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
نمره4لکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها عم-
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
ثر آن بر بنیاد دانش و فعالیتی موقعیتی است که شکل مو» 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 تجربهبه همراه قابلیت
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 شوندي روشدانشجومعلمان در سطحی عام فراهم کند تا آنان قادر به ادراك و بکارگیر
براي تحقق . شوند از فنون آن در عمل بهره بگیرندشوند و قادر میدانشجومعلمان با مبانی، اصول و مراحل تدریس آشنا می

ی هاي تدریسهایی 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 
. هاي پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته هاي علمی و پژوهشی باشندارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت

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

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

شناسد و از منابع معتبر تدریس آگاه هاي متفاوت میهاي بکارگیري آنها در موقعیتهاي تدریس را با قابلیتبرخی روش
.  پیگیري دستاوردهاي علمی جدید حوزه تدریس، متعهد استتر را دارد و بهاست 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 به تبیین تدریس مدرسه
ساس متغییرهاي مختلف ا

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 توسط اصول و روش
- یت خاص ارائه میمعلم در موقع

. نماید

ایفاي نقش 
معلمی در 

توانسته است به شرح آنچه 
در منابع و مباحث درس در 

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

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

ارتباط با موضوع آمده است، 
. اقدام کند

کند که در منابع عمل می
درس بر آنها تاکید نشده است 

ع این حوزه ولی در مناب
.موجود است

هاي گیري در موقعیتبه تصمیم
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 

. خصی استتجربه ش

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 استمحتواي مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه

مباحث فرعیموضوع اصلینوبت 
طرح ضرورت و جایگاه موضوع و ایجاد اول

انگیزه جهت پیگیري درس و ارزشـیابی  
مه درستشخیصی و اعالم برنا

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  یات تدریس معلمان مدرسههر دانشجو یکی از تجرب: 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

هاي متعددي در تدریس مطرح اصول و روشاي که نشان داده شوددانشجومعلمان 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

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

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

-دریس آگاه باشـند و چگونـه مـی   هاي تچرا 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 یادگیريفرصتدهی محتوا وهاي 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 

.حل ذکر شدهنقد و بررسی مرا: عملی
اجزاي طرح درس سالیانه و اصول تهیه آن، تدوین طرح درس سـالیانه در کـالس و نقـد و    طرح درس سالیانه: ریزي تدریسبرنامههفتم

.هاي ارائه شده در کالسبررسی نمونه
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.کنندهاي کوچک به تدوین طرح درس سالیانه اقدام میدانشجویان در گروه: عملی
انشجومعلمان یک طرح درس سالیانه براي موضوع مورد نظر خـود  هر یک از د:3تکلیف 

.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 میهدانشجویان در گرو: 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
.در کالس درسدرس و رفتار 

-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
.ر و معرفی مشروح هر یک براي بکارگیريهاي تدریس شاگردمحوروش

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
به طراحی تدریس بر اساس این روش اقـدام و بـه   هاي کوچکدانشجویان در گروه: عملی

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

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

.پردازندیتدریس م
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 پرسشمعلم در کالس کردن پرسشچهاردهم
هاي تجربی یا هاي موثر پرسش کردن در موقعیتگفتگوي دانشجویان در باره روش: عملی
.فرضی

هـاي کالسـی   مواجهه معلم بـا پرسـش  پانزدهم
شاگردان

-گردان، چگونگی مواجهه با پرسشهاي پرسش کردن شاهاي شاگردان، انگیزهانواع پرسش
هاي تدریسهاي شاگردان در هر یک از انواع روش

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

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

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

.تجربی یا فرضی
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دگیريراهبردهاي آموزش و یا. 3
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    هبه طرح پرسش بپردازند و براي ارائه دیدگا

گردد و به صـورت عملـی مـورد    در همه جلسات درس، یک مبحث به صورت نظري ارائه می. کالس درس به ارائه نظر بپردازند
به تشخیص آموزشگر یا به درخواست شود کههایی مطرح حال، در جلسات درس ممکن است پرسشدرعین. گیردتمرین قرار می

تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایان نیمسال انجام و ارائه دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها می
آنهـا از  تواند براي همه یا برخی از دانشجویان جایگزین تکالیف درس گردد؛ مشروط به آنکه تعـداد  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 ازیشنهاد میبراي استفاده در این درس پ1398منابعی 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. بلیغ حجت االسالم و المسلمین قرائتینیم قرن تدریس و ت). 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 

یادگیريراهبردهاي ارزشیابی . 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
. کنندهاي آموزشگر، ارائه میپرسش

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

.شودمی
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آموزشگر در مواردي که . شوددرس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ میارزشیابی انجام تکالیف کالس : 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: سـ پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کال

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
.ژوهش در انجام تکالیف و در فعالیت عملیرعایت اخالق پ.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«سرفصل درس 
:آنمعرفی درس و منطق . 1

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

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

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

راهنمایی و هدایت دانش آموزان می باشد به طور مسلم ارایه خدمات راهنمایی و مشاوره به دانش آموزان بدون آگاهی معلمان از 
است دانشجو معلمـان در دوران تحصـیل خـود بـا     مبانی،اصول و روش هاي راهنمایی و مشاوره میسور نمی باشد، بنابراین الزم

مبانی، اصول و روشهاي راهنمایی و مشاوره آشنا شده تا بتوانند درآینده به عنوان معلم مدرسه نقش راهنمایی و مشاوره اي خـود  
وره محسوب مـی  همچنین این درس به عنوان یکی از دروس پایه براي دانشجویان رشته راهنمایی و مشا. 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: یامدهاي یادگیريپ/ اهداف
با مطالعه درس مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره، با مفاهیم اساسی راهنمایی و مشاوره آشنا شده، در فرایند آموزش از مبانی و 

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

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

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

Ck&pck 2کد-
1&3-3&4-
3سطح2سطح1طح سهامالك&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  

موضوعات اساسی راهنمایی 
ره و انواع آن را مورد و مشاو

ــه   ــرار داده و یافت مقایســه ق
هاي خـود را در قالـب یـک    
گزارش منسجم ارایه نمـوده  

است

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

گزارش منسجم صورت یک 
.ارایه نموده است
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.  نموده است

نقش و وظـایف کارکنـان   
مدرسه در رابطه با فرایند 
راهنمایی و مشاوره دانش 

آموزان

ــایف    ــش و وظ ــاره نق درب
کارکنان مدرسه  در مـورد  
راهنمایی و مشاوره دانـش  
ــات   ــوزان صــرفاً اطالع آم
ارایه شده را جمـع آوري و  
بدون ارایه تحلیل حاصـل  

را از مقایســـه آنهـــا، آن 
.  گزارش نموده است

ــان   ــایف کارکن ــش و وظ نق
مدرسه را در فرایند راهنمایی 
و مشاوره دانش آموزان مورد 
ــه   ــرار داده و یافت مقایســه ق
هاي ناشی از این مقایسه را 
ــزارش   ــک گـ ــب یـ در قالـ

منسجم ارایه نموده است

ــان   ــایف کارکن ــش و وظ نق
مدرســـــه را در فراینـــــد 
راهنمایی و مشـاوره دانـش   

وتفاوت وتشابه آنهـا  آموزان 
با یکـدیگررا مـورد مقایسـه    
وتجزیه و تحلیل قرارداده و 
یافته هاي خود را به صورت 

.مکتوب گزارش نموده است

ــی   ــاي اساسـ رویکردهـ
مشاوره و روان درمـانی و  

کاربردهاي آنها 

درباره رویکردهـاي اصـلی   
مشـــاوره و روان درمـــانی 
صرفاً اطالعات ارایه شـده  

دون ارایه را جمع آوري و ب
تحلیل حاصـل از مقایسـه   
آنها، آن را گزارش نمـوده  

.  است

مفاهیم اساسی رویکردهـاي  
اصلی مشاوره و روان درمانی 
را مورد مقایسـه قـرار داده و   
یافته هاي خـود را در قالـب   
یک گزارش منسـجم ارایـه   

نموده است

مباحــث مهــم رویکردهــاي 
اصلی مشاوره وروان درمانی 

ــ  ــابه آنه ــاوت وتش ــا وتف ا ب
یکــدیگررا مــورد مقایســه و 
ارزیــابی قــرارداده و دالیــل 
خود را در قالب یافته ها بـه  
صورت یک گزارش منسجم 

.ارایه نموده است

برنامــه هــاي راهنمــایی و 
مشاوره در نظام آموزش و 

پرورش 

ــاي    ــه هـ ــاره برنامـ دربـ
راهنمـــایی و مشـــاوره در 
ــرورش  نظــام آمــوزش و پ
ــرفاً   ــران صـ ــان وایـ جهـ

ــات ا ــده را  اطالع ــه ش رای
جمع آوري و بـدون ارایـه   
تحلیل حاصـل از مقایسـه   
آنها، آن را گزارش نمـوده  

.  است

ــایی و    ــاي راهنم ــه ه برنام
مشاوره در آموزش و پرورش 
ایران را با سایر کشورهامورد 
مقایسـه قـرار داده و دالیـل    
خود را در قالب یک گزارش 

منسجم ارایه نموده است

ــایی و   ــاي راهنم ــه ه برنام
ــا ــوزش و مشــ وره در آمــ

پـــرورش ایـــران وتفـــاوت 
وتشابه آن بـا برنامـه هـاي    
مشاوره درسـایر کشـورها را   
ــابی    ــه و ارزی ــورد مقایس م
قرارداده ویافته هاي خود را 
به صورت مکتوب ودر قالب 
یک گزارش منسـجم ارایـه   

.نموده است

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

میت و ضرورت راهنمایی و مشاورهاه-
فلسفه و اهمیت راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورش-
تاریخچه راهنمایی و مشاوره در جهان و ایران-
راهنمایی و مشاوره در اسالم-
مفهوم و تعریف راهنمایی-
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اصول و اهداف راهنمایی -
خدمات راهنمایی -
مفهوم و تعریف مشاوره-
و اهداف مشاوره اصول-
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
مفاهیم راهنمایی، مشاوره و روان درمانی و بیان تفاوت هاي آنهامقایسه -3

: فعالیت عملکردي
تحلیل و مقایسه اهداف و خدمات راهنمایی و مشاوره و ارایه گزارش آن در کالس درس-

رویکردهاي اساسی مشاوره و روان درمانی: فصل دوم
مشاور و انتخاب نوع رویکرد درمانی-
تمرکز بر زمینهرویکردهاي درمانی م-
رویکردهاي درمانی متمرکز بر هیجانات-
رویکردهاي درمانی متمرکز بر تفکر و باور-
رویکردهاي درمانی متمرکز برعمل و رفتار-
رویکردهاي درمانی یکپارچه نگر و التقاطی-

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -
سخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرسمشارکت در بحث هاي کالسی و پا-2
مقایسه رویکردهاي درمانی مختلف و بیان تفاوت هاي آنها-3

: فعالیت عملکردي
تحلیل و مقایسه رویکردهاي اساسی مشاوره و روان درمانی و ارایه گزارش آن در کالس درس-1
ی مدرسه توسط دانشـجویان رشـته مشـاوره و ارایـه     تحلیل کاربرد رویکردهاي اساسی مشاوره و روان درمانی در محیط واقع-2

گزارش کتبی آن به مدرس

انواع راهنمایی و مشاوره و الگوهاي آن: فصل سوم
انواع راهنمایی از نظر موضوع-
انواع راهنمایی از نظر شیوه اجرا-
انواع مشاوره از نظرموضوع-
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انواع مشاوره از نظر شیوه اجرا-
ییالگوهاي رایج راهنما-

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -1
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرس-2
مقایسه انواع راهنمایی و مشاوره از نظر موضوع و شیوه اجرا و بیان تفاوت هاي آنها-3
آنهامقایسه الگوهاي  راهنمایی وبیان شباهت ها و تفاوت هاي-4

: فعالیت عملکردي
تحلیل و مقایسه الگوهاي راهنمایی و مشاوره و ارایه گزارش آن در کالس درس-1
تهیه جدول مقایسه انواع راهنمایی و مشاوره و بیان کاربرد هریک از آنها درمحیط واقعی مدرسه -2

روش ها و فنون راهنمایی و مشاوره: فصل چچهارم
تعریف روش و فن-
ي راهنمایی و مشاورهروش ها-
مشاهده،مصاحبه،پرسشنامه،شرح حـال نویسـی،واقعه نویسـی،مقیاس درجـه بنـدي رفتـار،گروه سـنجی،مطالعه        (فنون راهنمایی-

)موردي،مطالعه پرونده تحصیلی،سیاهه رفتار،آزمون هاي روانی
دادن، انعکاس احساس و محتوا، قرارداد گوش دادن،تشویق کردن، برخورد با مقاومت، برخورد با سکوت، سازمان (فنون مشاوره-

بستن، تعیین تکلیف، پایان دادن به جلسه، همدلی، مواجهه سازي، تفسیر و بینش، رهبري، ایفاي نقش، تسکین یـا آرام بخشـی،   
)ارجاع

مهارت هاي مشاوره -

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -1
پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرسمشارکت در بحث هاي کالسی و -2
مقایسه فنون راهنمایی و مشاوره با یکدیگر و بیان تفاوت هاي آنها-3
و تحلیل مشاهدات به صورت مکتوب) فیلم/ مستقیم(مشاهده اجراي فنون مشاوره توسط متخصصان -4

: فعالیت عملکردي
ارش آن در کالس درستحلیل و مقایسه فنون راهنمایی و مشاوره و ارایه گز-1
-3، و ارایه گزارشی ازآنها بـه مـدرس    ....طراحی و اجراي یک نمونه از هر کدام از فنون راهنمایی نظیر مشاهده، مصاحبه و -2

بیان کاربرد هریک از فنون راهنمایی و مشاوره درمحیط واقعی مدرسه در قالب گزارش کتبی
در مـورد یـک نفـر از دانـش     )فیلم / مستقیم(مشاوره با توجه به مشاهدات خود اجراي فنون مشاوره توسط دانشجویان رشته-4

تصویري و کتبی آن به مدرس-آموزان و ارایه گزارش صوتی

نقش و وظایف کارکنان مدرسه در برنامه راهنمایی و مشاوره دانش آموزان: فصل پنجم
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نقش و وظایف مدیرمدرسه-
نقش و وظایف معلم مدرسه-
ظایف مشاورمدرسهنقش و و-
نقش و وظایف مربی پرورشی مدرسه-
نقش سایر متخصصان در فرایند راهنمایی و مشاوره -
نقش خانواده در فرایند راهنمایی و مشاوره-
نقش دانش آموز در فرایند راهنمایی و مشاوره-

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -
سی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرسمشارکت در بحث هاي کال-2
مقایسه نقش و وظایف معلم،مدیر،مشاور،مربی پرورشی و سایر متخصصان در برنامه راهنمایی و مشاوره مدرسه و بیان تفاوت -3

هاي آنها
: فعالیت عملکردي

برنامه راهنمایی و مشـاوره مدرسـه  و   تحلیل و مقایسه نقش و وظایف معلم،مدیر،مشاور،مربی پرورشی و سایر متخصصان در-1
ارایه گزارش آن در کالس درس

جایگاه راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورش: فصل ششم
برنامه هاي راهنمایی و مشاوره در دوره هاي تحصیلی ابتدایی و متوسطه-
نقش و عمل مشاور در دوره هاي تحصیلی ابتدایی و متوسطه-
یالت راهنمایی ومشاوره در آموزش و پرورش ایرانساختار و تشک-
خدمات و وظایف مراکز مشاوره دانش آموزي وخانواده در مناطق آموزش و پرورش-
خدمات و وظایف مراکز مشاوره دانشجویی در دانشگاهها-
مشاوره در موسسات و مراکز بهداشت روانی-

تفاوت هاي فردي در بین دانش آموزان مدرسه-
نظر گرفتن تفاوت هاي فردي در راهنمایی و مشاوره با دانش آموزاندر -

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرس-2
اي آنهامقایسه برنامه هاي راهنمایی و مشاوره درمدارس ابتدایی و متوسطه و بیان تفاوت ه-3
مقایسه دانش آموزان از نظر تفاوت هاي فردي در ابعاد مختلف-4

: فعالیت عملکردي
تحلیل و مقایسه برنامه هاي راهنمایی و مشاوره در مدارس ابتدایی و متوسطه و ارایه گزارش آن در کالس درس-1
وزي، خانواده و دانشجویی و ارایـه گـزارش کتبـی    تحلیل و مقایسه برنامه هاي راهنمایی و مشاوره در مراکز مشاوره دانش آم-2

آن به مدرس
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مقایسه تفاوت هاي فردي دونفر از دانش آموزان یک مدرسه توسط دانشجویان رشته مشاوره و ارایـه گـزارش کتبـی آن بـه     -3
مدرس

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
ند استفاده از شیوه ارایه مستقیم مباحث نظري به تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازم

برقراري ارتباط میان آموخته هاي . همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ هاي مربوط به پرسش هاي مطرح شده است
کالسی و الزامات محیط آموزشی، بهره گیري از فرصتهاي یادگیري خارج از محـیط آموزشـی،برقراري پیونـد میـان نظـر و      

در محیط آموزشی و فراهم نمودن مشارکت گروهی دانشجویان در انجام فعالیـت هـاي عملکـردي توسـط مـدرس از      عمل 
راهبردهاي تدریس این درس می باشد که منجر به درك عمیق تر مطالب وبکارگیري دانـش نظـري راهنمـایی و مشـاوره     

ر مستقیم نیـز مسـتلزم مطالعـه فـردي و درك     یادگیري غی.توسط دانشجو معلمان در موقعیت هاي واقعی مدرسه خواهد شد
.شناختی فرد در موقعیت هاي مختلف محیط آموزشی می باشد

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی

مبـانی و اصـول راهنمـایی و مشـاوره، تهـران، انتشـارات       ). زیر چاپ(قدمی، سید امیر؛ همت، نورعلی و نبوي، سید صادق -
دانشگاه فرهنگیان

.ترجمه مهدي گنجی، تهران، نشر ساواالن. اصول ومبانی مشاوره). 1390(تی.وئل گالدینگ، سام-
.تهران، انتشارات رشد. مقدمات راهنمایی ومشاوره). 1390(شفیع آبادي، عبداهللا -

:منابع فرعی
کلیات راهنمایی و مشاوره، مشهد، نشرتمرین). 1391(اصغري پور، حمید-
زمینه مشاوره و راهنمایی، ترجمه باقر ثنایی و همکاران،انتشارات رشد ). 1386(نگیبسون، رابرت و میشل، ماریا-
راهنمایی و مشاوره در دوره هاي تحصیلی، تهران، انتشارات رشد ). 1379(صافی ، احمد-
فنون مشاوره و روان درمانی، تهران، نشر دانژه ). 1391(تمدنی، مجتبی و بهمنی، بهمن -
اصول و روش هاي راهنمایی و مشاوره،تهران،انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسالمی ). 1371(ید مهدي حسینی بیرجندي، س-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره10به میزان ) باز پاسخ،بسته پاسخ، چندگزینه اي و یا ترکیبی(آزمون مباحث نظري: ارزشیابی پایانی
نمره2هاي یادگیري پیش بینی شده کالسیعملکرد دانشجو در فعالیت: ارزشیابی فرآیند

نمره8عملکردي) فعالیت(مجموعه تکالیف: ارزشیابی پوشه کار
. ارزشیابی از یادگیرنده براساس تکالیف یادگیري در طول نیمسال،تکالیف عملکردي و آزمون پایان نیمسال انجام مـی شـود  

.یامدهاي یادگیري تعیین شده استمالك ها و سطوح پ) یادگیري و عملکردي(مبناي ارزیابی تکالیف
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»ارزشیابی از یادگیري«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

درس ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به عنوان یک حوزه تخصصی در بردارنده دروس متعددي چـون آمـار، روش تحقیـق و انـدازه     
داف کلی از آموزش را مـورد ارزیـابی قـرار داده، سـطح     در واقع این درس کمک میکند تا بتوان میزان تحقق اه. گیري می باشد

اسـتفاده و بکـارگیري الگوهـاي متعـدد     . کیفی آموزش را ارتقا بخشیده و بطور نظامند اثرات آنرا مورد بازبینی و واکاوي قـرار داد 
ی نماینـد و در  ارزشیابی براي قضاوت درخصوص برنامه هاي درسی به معلمان کمک می کنـد تـا نیازهـاي آموزشـی را شناسـای     

.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

:انشجو قادر خواهد بوددر پایان این واحد یادگیري د: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
انواع آزمونها و الگوهـاي ارزشـیابی را پیـاده سـازي     با کسب مهارت در حوزه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی قادر باشد 

، نحوه محاسـبه ضـریب   محاسبه ضریب دشواري آزموننماید و در خصوص اهداف ارزشیابی، آزمونهاي عملکردي، 
.را ارائه نمایدپایایی و آزمونهاي ارزیابی عملکرد گزارشی  :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  

. رجه بندي نمایدد

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
نمـوده و  آزمونها را مقایسـه  

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 
پایایی و روایی

دانشجو قـادر اسـت در   
ــایی و  حــوزه تعیــین پای
روایـی تعریفـی را ارائــه   

دهد

دانشجو قادر است محاسبات 
وط بــه تعیــین روایــی و مربــ

پایــایی آزمونهــاي پیشــرفت 
. تحصیلی را انجام دهد

دانشجو قادر اسـت ضـریب   
ــواع   ــی انـ ــایی و روایـ پایـ
آزمونهاي پیشرفت تحصیلی 
را محاسبه نماید و مورد نفد 

. و بررسی قرار دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

تکالیف عملکردييتکالیف یادگیرمحتواي درسنوبت بحث
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گیـري،  آزمون، اندازه: تعاریف و اصطالحاتاول
ارزشیابی، مقیاسها و انواع آن،

باذکر تعاریف و مثالهاي گوناگون تعاریف 
مشخص و نقاط تفاوت و تشابه شناسایی 

.و تحلیل گردد
از دانشجویان خواسته شود بـا مراجعـه بـه    
منایع متعدد تعاریف مختلفی گـرآوري و در  

.جدولی ارائه نمایندقالب

نمونه هایی از آزمونها در کالس مطرح و انواع آزمونها و ویژگی آنهادوم
بر چگونگی و نحوه ساخت آنها بحـث و  

.تبادل نظر شود

از دانشجویان خواسته شود نمونـه هـایی از   
آزمونها را در پژوهشها یافته و با ویژگیهاي 

.آنها تطابق بدهند
بحث و تبادل نظر در خصوص ارزشـیابی  در ارزشیابیرویکردهاي مطرح سوم

و دیدگاه مقایسه اي با توجه بـه اهـداف   
مطرح شود و با ذکر مثال هاي گوناگون 
الگــوي متناســب بــا هــر ســاختار مــورد 

بررسی قرار گیرد
مراحل ارزشیابی آموزشی، تحلیل موقعیت، چهارم

اهداف و مولفه هاي ارزشیابی آموزشی
نمـایش فـیلم مرحلـه    در این جلسـه بـا  

تحلیل موقعیت مورد بررسی قرار گرفتـه  
و هدفها و پیش نیازها با بحث و گفتگـو  

.مورد واکاوي قرار بگیرد

از دانشــجویان خواســته شــود کــه فــیلم را 
مجــددا بررســی و نکــات مطــرح شــده در 
خصوص اهداف و پـیش نیازهـا را بـازبینی    

.مجدد و گزارش جدید ارائه نمایند
ف، اهـداف، مراحـل، روشـها و طبقـه     تعریپنجم

بندیهاي طرح ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
با ارائه نمونه هایی از انـواع طـرح هـاي    
ارشیابی پشـیرفت تحصـیلی، ویژگیهـا و    
سطوح طبقه بندي طرحها مورد تحلیل و 

.بررسی قرار گیرد

از دانشجویان خواسته شود که بـا انتخـاب   
یک درس مشـخص یـک نمونـه از طـرح     

ابی پیشــرفت تحصــیلی آمــاده و در ارزشــی
.کالس ارائه نمایند

انواع آزمونها و کاربرد آنها و قواعـد هـر   ششم
یک

با طـرح نمونـه هـاي متفـاوتی از انـواع      
آزمون ها در کالس نقاط قوت و ضـعف  
هــر یــک از آزمونهــا بــه نقــد و بررســی 

.گذاشته شود

از دانشجویان خواسته شود با طراحی یـک  
انواع آزمونها ویژگیهاي هر نمونه ترکیبی از

.یک از آزمونها را مورد ارزیابی قرار دهند

نمونه هاي متعددي از طـرح هـا توسـط    طرح نمونه هاي عملی در کالسهفتم
ــاي    ــه ه ــایی و نمون ــجویان شناس دانش
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   واقعه نگاري ، چگونگی تهیه چک لیست 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 

راحی انجام شده در جلسه قبل در این ط
.قالب اجراي مجدد گردد

از دانشجویان خواسته شـود یـک نمونـه از    
روشهاي سنجش مشاهده اي را انتخـاب و  
ــک   ــاري ی ــه نگ ــتفاده از روش واقع ــا اس ب

.گزارش ارائه نمایند
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شرایط اجراي آزمون، نحوه نمـره گـذاري،   نهم
نحوه تفسـیر اطالعـات، محاسـبه ضـریب     

ري آزموندشوا

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 
آزمون را مورد تحلیل و بررسـی قـرار داده،   
اطالعـات انـرا تفســیر و ضـریب دشــواري    

.آزمون را محاسبه نمایند

توصیفی در تفسـیر داده  نقش و کاربرد آمار 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 

.مثال حل و تمرین شود

ــش    ــود در بخ ــته ش ــجویان خواس از دانش
شاخصهاي مرکزي از میانگین و در بخـش  

پراکنـدگی واریـانس و ضـریب    شاخصهاي 
همبستگی مثالها و نمونـه هـایی تمـرین و    

.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 

ر مورد نمونه اي گرفته و ترجیحا براي ه
.انجام شود

ــوارد     ــود در م ــته ش ــجویان خواس از دانش
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

شجویان خواسته شود نحـوه محاسـبه   از دان
پایایی را در چند کار پژوهشی مورد بررسی 

.قرار دهند
هدفهاي ارزشیابی، تعریف ارزشیابی ، انواع چهاردهم

ارزشیابی
موارد و رئوس درس در کالس به بحـث  
و گفتگو گذاشته شـود و نمونـه هـایی از    

.انواع ارزشیابی بررسی گردد

در یک جـدول  از دانشجویان خواسته شود 
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 5ه کوچک عملی و در جامع

.این جلسه را اجرا و گزارشی ارائه دهند
آزمونهاي ارزیابی عملکـرد آموزشـی، خـود    شانزدهم

سنجی، ارزیابی همکاران
رئوس مطرح در این جلسه مورد بحث و 
گفتگو قرار گیرد و محاسن و معایب هـر  

.یک طرح و نقد و ارزیابی گردد

ــیابی    ــود ارزش ــته ش ــجویان خواس از دانش
پیشــرفت تحصــیلی را در طرحــی جــامع و 
بطور یکپارچه در قالب یک کـار پژوهشـی   
طی یک هفته تـا زمـان برگـزاري آزمـون     

.پایان ترم ارائه نمایند

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
ورت این درس به دلیل ماهیت عملی پیشنهاد میشود که به صورت حل مسئله و پروژه اي انجام شود و بیشـتر مفـاهیم بـه صـ    

.تحلیلی و با ارائه نمونه هاي مشابه تدریس شود
منابع آموزشی. 4

: منبع اصلی
.روشهاي اندازه گیري و ارزشیابی آموزشی، دکتر علی اکبر سیف، نشر دوران

:منبع فرعی
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.ارزشیابی آموزشی، دکتر عباس بازرگان، ناشر سمت
.گاه پیام نوردانش: 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 -از این رو دانشجو. حوزه پیوند بین نظریه و عمل در برنامه درسی هنر می پردازدکاربرد هنر در آموزش به 
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 . وزه هنر ایفاي نقش کنندآموزش به دانش آموزان مدارس به عنوان معلمانی توانمند در ح
.  درسی هنر به صورت  تلفیقی جلب کرده و تجارب نوین هنر را به آنها معرفی می کند

مشخصات درس
تربیتی: نوع درس
واحد عملی1:  تعداد واحد
ساعت 32:  زمان درس

-: پیشنیاز

کاربرد هنر در آموزش:  نام درس

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

.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-
.ر نگاه جهانی به همراه تجارب نوآورانه بشناسدبرنامه درسی و آموزش هنر را د- :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

جدیدي بدون آثار هنري 
استفاده از الگو و منحصر 

.به فرد تولید کند
به مشاهده آثار تاربخی تاریخ هنري

پیرامون خود واکنش 
.نشان بدهد

نسبت به آثار تاریخی و 
رابطه هنر و فرهنگ 

.حس مثبتی داشته باشد

رابطه هنر و فرهنگ و 
تاریخ را به درستی درك 
کرده و به تحلیل عمیق 

.بپردازد
حساسیت بصري هنري نقد 

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 

ی شناس
در گفتگوي دائمی 
دربارة ماهیت هنر 

هاي بر اساس مالك
دقیق به قضاوت دربارة 

هاي دقیق بر اساس مالك
به قضاوت دربارة هنر  و  
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.بپردازددفاع از آن.هنر  بپردازد. شرکت کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آن فرصت. 2
کلیات و اهمیت کاربرد هنر در آموزش -فصل اول

هنر و بازاندیشی مفهوم سواد -
پیامدهاي تربیت هنري-
هنر و تربیت چندفرهنگی-

:تکلیف یادگیري
. دانشجویان به شرح پیامدهاي تربیت هنري در تعلیم و تربیت بپردازند

تولید آثار هنري -فصل دوم
. آموزان یاري رسانده دانشگرایی مورد نیاز براي عملکرد هنري با کیفیت باال بها 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 -

وضوعات درسی، نهادها و سایر ابزارهایی که تولید هنري را رشد و شکل می دهد، را می همچنین  سوژه ها، م. 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

توانند افکار، ارزش ها و احساسات مختلف خود را در یک شکل تجسمی از طریق دستیابی به راه هاي دانشجویان می-
. پاسخگو و فعالیت هایی که هنرمندان انجام می دهند، بیان کنند

:تکلیف عملکردي
یاز براي انجام کار هاي فنی مورد نشان 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 پردازندانشجویان به درك زمینۀ تاریخی و فرهنگیدر برنامۀ تربیت هنري د

اساس آثار مختلف تاریخی، هنري، فرهنگی به حوزه تاریخ هنر ایران آگاهی یافته و آن را به صورت کاربردي مورد توجه قرار می 
.دهند
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و مرگ، سوابق و تجارب اولیه، اطالعـات در مـورد آثـار هنـري     مثل تاریخ تولد: اطالعات واقعی در مورد هنرمندان-
. مثل توصیف فیزیکی، موضوعی و شرایط

...) رنـگ، فضـا و  (، یعنی توصیف کردن و تحلیل کردن حلقه هاي ارتباطی در یک اثر هنـري  تحلیل صوري اثر هنري-
هنرمند و یا هماهنگ با یـک جنـبش یـا    به عنوان مبنایی براي فهم این که چگونه اثر هنري متناسب با خصوصیات یک 

. سنت هنري است
شامل اطالعاتی دربارة وسایل و مواد مورد استفاده، ابزارها و روش هاي به کار برده شـده و تغییـرات   : تحلیل اثر هنري-

. حاصله در اثر هنري که ناشی از گذر زمان یا سایر تأثیرهاي محیطی است
بررسی ارتباط میان آثار هنري و محیط اجتماعی، سیاسی و فرهنگـی و شـناخت   یعنی: )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
. تحلیل صوري، واقعی و روابط زمینه ها در یک یا چند اثر هنري ملی یا بین المللی بپردازندبه -

. به صورت پوشه کار ارائه شود-
نقد هنري-فصل چهارم

نگریستن شکلی از پیشرفت شناختی . هاي هنري را بیاموزنددانشجویان باید چگونگی دیدن و صحبت کردن دربارة کیفیت-
. شجویان با نگاهی متفاوت به آثار و پدیده هاي هنري می نگرند و تکنیک هاي نقد آثار هنري را می آموزندبنابراین دان. است
نقادي هنري شامل کاربرد زبان، نگارش متفکرانه و هوشمندانه و صحبت کردن درباره هنر است که از طریق آن فرد می -

.هنگ و جامعه درك کند و براي آن ارزش قائل شودتواند به نحوي بهتر و پربارتر نقش و جایگاه هنر را در فر
: دانشجویان مراحل چهارگانه نقادي هنري را باید بیاموزند-
اگرچه مرحله توصیف بر ابعادي تأکید دارد که ما از طریق آنها به درك کلی امور می رسیم اما می تواند بحث :توصیف.1

قرمز ببیند اما فرد دیگري آن را نارنجی ببیند و یا یک نفر شکلی را گاهی ممکن است فردي رنگی 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

و فراگیر را وادار می کند تا اگرچه تحلیل یک مبناي ادراکی دارد اما از مرحله توصیف یک گام فراتر می رود :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؟. تشخیص دهند، نسبت به کیفیت هاي رنگ و خط حساس باشد
در مرحله تفسیر، دانشجویان به سطوح تخیلی تر قدم می گذارد و از او خواسته می شود تا درباره معناي مستتر در :یرتفس.3

براي انجام این کار از دانشجو خواسته می شود تا بین ساختار موجود در . اثر هنري و یا هدف موجود در ذهن هنرمند تأمل کند
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در این مرحله درباره اثر هنري سوال هاي . به آن سمت می کشاند، ارتباط برقرار کنداثر هنري و جهتی که هنرمند فراگیر را
.مختلفی مطرح می شود و ویژگی آنها، این است که سواالت باز هستند و پاسخ درست یا غلط ندارند

موفقیت یا شکست اثر این قضاوت نتیجه اي است که بیانگر. 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

. نمی شوند زیرا این وظیفه نقادان و خبرگان حرفه اي تر است نه معلمان دوره ابتدایی
تکلیف عملکردي

هاي پیچیده و ظریف مستتر یابد تا به اتکاي آن بتوانند خصوصیات و کیفیتحساسیت بصري باید در دانشجویان پرورش-
.در آثار هنري و محیط پیرامون خود را درك و توصیف کنند

. جلسه در مورد یک اثر هنري ملی بکار بگیرند4مراحل چهارگانه نقد هنري را در طول -
. به صورت پوشه کار ارائه شود-

زیبایی شناسی -فصل پنجم
. کنندهایی است که هنرها  ایجاد میف دیگر تربیت هنري مربوط به ارزشهد-
توجه دانشجویان به فرایند آفرینش هنرمندانه، پدیده هنري، تفسیر و شناخت، ارزشـیابی انتقـادي،  زمینـه فرهنگـی و     -

. اجتماعی آن معطوف شود
پرسش ها و پاسخ هـاي ممکـن کـه بـه طـور      زیبایی شناسی به دانشجویان یاد می دهد که به طور فلسفی بیندیشند،-

. طبیعی در مسیر ساختن، نقادي و بررسی تاریخی هنر به وجود می آید را مورد بررسی قرار دهند

: تکلیف عملکردي
.دانشجویان باید  گفتگوي دائمی دربارة ماهیت هنر شرکت کنند-
. بپردازندبراساس مالك هاي زیباشناسانه به قضاوت دربارة هنر و دفاع از آن-

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
شود تا به فراگیران کمک کند تا دورة خاص تاریخی یا فرهنگی خاص را بشناسند؛ مثل مطالعۀ 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 بشناسندتفاوتها و شود تا شباهتدومین شکل تلفیق حالتی است که در آن به فراگیران کمک می-

. تفاوت معناي ریتم در موسیقی با معناي ریتم در هنرهاي تجسمی
. ها قابل شناسایی استسومین شکل تلفیق، شناسایی ایدة اصلی است که در هنر در دست انجام و یا در دیگر حوزه-
اي را تعریف یا بیان کنند ز دانشجویان خواست که مسئلهتوان امی. 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



۱۰۹

این امر را می توان به صورت عملی با دانشجویان . شناسی را در نظر بگیرندموزشی، ترکیب این موارد و مسائل زیباآ
.تمرین کرد

: تکلیف عملکردي
به صورت تلفیقی یک ... دانشجویان با استفاده از فعالیت هاي هنري مختلف براي یک درس مانند علوم، ریاضی، فارسی و -

. کند و متناسب با آن به صورت عملی آن برنامه درسی تلفیقی را اجرا کندبرنامه درسی طراحی
. 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 -

. تا در حوزه هاي هنري مورد عالقه خود به کسب دانش و مهارت هاي حرفه اي بپردازند
: 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
دانشجویان با مراجعه به سایت ها و منابع الکترونیکی به معرفی فعالیت هاي مجامع بین المللی در حوزه آموزش هنر -

.بپردازند
. موزش هنر به دانش آموزان را جستجو و معرفی کنندنمونه کارهاي هنري مختلف در حوزه آ-

. به صورت پوشه کار ارائه شود-

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

.استفاده از راهبرد مستقیم در تدریس مفاهیم  و کلیات با استفاده از ابزارهاي رایانه اي مناسب-
. زه ها و گالري ها، روش ایفاي نقششیوه هاي تدریس مشارکتی و گروهی، بازدید از مراکز هنري و مو-
. 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 
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منبع اصلی-
: براي بخش نظري

. سمت: برنامه درسی و آموزش هنر در آموزش و پرورش، تهران).  1393(مهرمحمدي، محمود؛ کیان، مرجان -
: براي بخش عملی

. سایر منابع آموزشی معتبر که شیوه هاي تولید محصوالت هنري را آموزش داده اند-
: منابع فرعی-

: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= ي ارزیابی پوشه کار بر اساس تولیدهنري، تاریخ هنري، نقد هنر-
مرتبط با ... اطالع رسانی توسط دانشجویان در طول ترم مانند معرفی کتاب، سایت، اخبار، گزارش هاي علمی، همایش ها و -

نمره3= آموزش هنر
نمره 3=  معرفی، نقد و تحلیل آثار هنري، تاریخی، فرهنگی ملی و بین المللی توسط دانشجویان در طول ترم-
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»کاربرد زبان در تربیت«درس سرفصل

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

یت و عمل تربیتی است، و از سـوي  اندیشه، از یک سو، محور ترب. 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 دارنددیگر، زبان و اندیشه، رابطه

. زبان را یکی دانسته اند
ارتبـاط، موضـوعی   . و تربیـت  اسـت  ارتباط جنبه عینی و قابل مشاهده رابطه زبان. ارتباط، محور دیگر رابطه تربیت و زبان است

مهم در مباحث مربوط به زبان است؛ به طوري که، برخی از زبان شناسان، ارتباط را مهم ترین کارکرد زبان دانسته اند؛ و تربیـت  
تباط بخش مهمی از ار. 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  /آموزش ضمن جستجوي پاسخ این پرسش هـا، امکـان فعالیـت تربیتـی    /یند تربیتبرقراري ارتباط زبانی مناسب در فرا
.شودموثرتري براي معلمان فراهم می

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

ندارد: پیشنیاز

کاربرد زبان در تربیت:نام درس

:ادگیري دانشجو قادر خواهد بوددر پایان این واحد ی: 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) تربیتتعلیم و (آموزش /و  نقش زبان در ابعاد مختلف تربیت

.آفرین بفهمدانواع ویژگی هاي زبان را بشناسد و زبان را به عنوان یک مجموعه زنده و نقش-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، از طریق بازشناسی و درك و فهم عمیق از مفهوم تربیت و با توجه به ویژگی-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

با توجه به انـواع ارتبـاط   
آموزش و /زبانی در تربیت

هــــاي نیــــز فعالیــــت
ــی ــک  /تربیت ــی ی آموزش

آثار مثبت و منفی انواع 
کاربرد زبـان در ارتبـاط   

ــی ــی را /تربیتـ آموزشـ
جستجو کند و برخـی از  
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هاي حضور معلم، مصداق.بشناسد
آفرینـی زبـان در   قشو  ن

ابعــــــاد مختلــــــف  
ــت ــوزش و در  /تربیـ آمـ

هـــاي انـــواع ارتبـــاط 
آموزشـی معرفـی   /تربیتی

.کند

.آنها را معرفی کند

شناخت کلی 
زبان

هاي زبـان  انواع ویژگی
ــه    ــا را ب ــا معن از آوا ت

. لی بشناسدصورت ک

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  وا ــدهاي مختلـ حـ
) 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

در تغییــــــرات الزم را 
نمونــه اي از تــدریس  
ــد و   ــایش ده ــود نم خ

ریس درباره تفـاوت تـد  
بــــدون توجــــه بــــه 

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 ــان، ویژگــیب 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
ــان در   ــدودیت زبـ محـ

آمــوزش بحــث /تربیــت
. کند

آموزش
از طریق 

هاي ا توجه به ویژگیب
ــان، معنــی شــناختی زب

هـاي  با توجه بـه ویژگـی  
ــی ــان و  معن ــناختی زب ش

هـاي  با توجه به ویژگی
شــناختی زبــان و معنــی
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) واژگان(زبان
آشنا

اهمیـــت و چگـــونگی 
کاربرد زبان آشـنا را در  

دروس (آمـوزش /تربیت
.بفهمد) مختلف

واژگان، آموزش از طریق 
هـــاي آشـــنا را در   واژه

ســوادآموزي بــه ویــژه   
.آموزش واژگان اجرا کند

ــوزش از   ــان، آمـ واژگـ
هاي آشـنا را  طریق واژه

در آموزش دروس دیگر 
.اجرا کند

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

رابطه زبان و اول و دوم
تربیت

ــابع- ) 5(و ) 8:(منـــ
)20(و
از ضرورت آگاهی معلمان -

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، 

منابع مربـوط بـه   مطالعه -
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
و در انـواع  آمـوزش /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  / زبان در ارتباط تربیتی
را جستجو کند و برخی از آنهـا را  

.گزارش کند

سوم
و چهارم

ت کلی شناخ
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 -

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 عرفـــی مصـــداقم-

ــواع  - ــان در ان ــار زب ــور و آث حض
ــی ــاط تربیتـ ــی را / ارتبـ آموزشـ

.مشاهده و گزارش کند
با تغییر دادن برخی از ویژگـی  -

هاي زبـانی در جریـان برقـراري    
ارتباط کالمی، تغییر نتایج ارتباط 

.را مشاهده، تحلیل و گزارش کند
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زبان
نظامداري و سـاختمندي و  

...مندي و قاعده
الهی و طبیعی و : منشا زبان
عی و جســــمی و اجتمــــا

...ابزاري و ژنی و 
: زبان انسان و زبان حیـوان 

زبان حیوانات و نخستیها و 
......

آفرینی زبـان  حضور و نقش
در انواع ارتباط، به ویـژه در  

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

هـــايانـــواع ویژگـــی -
ــی ــان را در آواجشناسـ زبـ

واحدهاي مختلف زبان 
): آواشناسـی (آواهاي زبـان  

همخوانشناسی و واکـداري  
ــاه ــی و و واجگ ی و واجراه

.....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

ت جزئی شناخششم
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  

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 (ینی آفرنقش
ــی ــان در آواجشناســ زبــ

آموزش مهارتهاي چهارگانه 

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  
ــدر ــه  تـ ــه بـ ــدون توجـ یس بـ
هاي آواجشناسـی زبـان و   ویژگی

.با توجه به آنها بحث کند
هاي شناسایی و معرفی مصداق-

آفرینــــی حضــــور و نقــــش 
آواجشناسی زبان در ) هايویژگی(
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و در آمــــوزش ) فارســــی
ــر د ــوزش از (روس دیگ آم

طریق زبان
آگـــــاهی فرازبـــــانی  -

واجشناختی و کاربرد آن در 
آموزش، به ویژه خوانـدن و  

نوشتن 

و در ) زبـان فارسـی  (زبانی 
ــر  ــوزش دروس دیگــ آمــ

) آموزش از طریق زبان(

آموزش مهارتهاي چهارگانه زبانی 
)زبان فارسی(

شناخت جزئی هفتم
صرف؛: زبان

نقش صرف در 
سوادآموزي و 

آموزش به طور 
کلی

و ) 15(و ) 7:(منـــابع-
)17(
هاي صـرفی  انواع ویژگی-

زبان در واحدهاي مختلـف  
ســــــازي، واژه: زبــــــان

هــاي شناســی، راهریشــه
ــداع و واژه ــازي، ابـــ ســـ

...وامگیري و 
ــی- ــرف، / تکواژشناسـ صـ

...تکواژ، تکواژگونه و 
ــافتن - ــتجو  و ی روش جس

هـاي  هـاي ویژگـی  مصداق
ــان در  ــرفی زب ــوزش ص آم

زبـانی  مهارتهاي چهارگانه 
و در آموزش ) زبان فارسی(

ــر  ــوزش از (دروس دیگ آم
) طریق زبان

آگاهی فرازبانی صـرفی را  -
بشناســد و کــاربردش را در 

.خواندن و نوشتن بداند

مطالعه منـابع و مطالـب   -
هاي انواع ویژگیمربوط به 

صرفی زبـان در واحـدهاي   
سـازي،  واژه: مختلف زبـان 

هـــاي شناســی، راه ریشــه 
ــواژه ــازي، ابـــ داع و ســـ

ــی  ــري، تکواژشناس / وامگی
صرف، تکواژ، تکواژگونـه و  

...
هـاي صـرفی   انواع ویژگـی 

ــدهاي   ــان را در واحــ زبــ
: مختلــف زبــان بشناســد  

شناســی، ســازي، ریشــهواژه
سازي، ابـداع و  راههاي واژه
...وامگیري و 
صرف، تکواژ، / تکواژشناسی
...تکواژگونه و 

هـــاي حضـــور و مصـــداق
)هـاي ویژگـی (آفرینی نقش

آمـوزش  صرفی زبـان را در  
مهارتهاي چهارگانـه زبـانی   

و در آموزش ) زبان فارسی(
آمــوزش از (دروس دیگــر 

.بشناسد) طریق زبان
آگاهی فرازبـانی صـرفی را   
ــاربردش را در  بشناســد و ک

.خواندن و نوشتن بداند

بر اسـاس شـناخت ویژگیهـاي    -
صرفی زبـان و آگـاهی فرازبـانی    

ونه صرفی، تغییرات الزم را در نم
اي از تدریس خود نمایش دهد و 
درباره تفاوت تدریس بدون توجه 

هاي صرفی زبـان و بـا   به ویژگی
.توجه به آنها بحث کند

هاي شناسایی و معرفی مصداق-
آفرینــــی حضــــور و نقــــش 

صــرفی زبــان در ) هــايویژگــی(
آموزش مهارتهاي چهارگانه زبانی 

) زبان فارسی(
کاربرد آگاهی فرازبـانی صـرفی   -
خوانـــدن و نوشـــتن خـــود و در

گزارش نتیجه اقدام
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شناخت جزئی هشتم
: زبان

شناخت جزئی 
نحو؛: زبان

نقش نحو در 
سوادآموزي و 

آموزش به طور 
کلی

و ) 15(و ) 7:(منـــابع-
)17(
هـاي نحـوي   انواع ویژگی-

در واحدهاي مختلف زبان 
ــداق- ــور و  مص ــاي حض ه

) هـاي ویژگی(آفرینی نقش
ــوزش  ــان در آم ــوي زب نح

مهارتهاي چهارگانه زبـانی  
و در آموزش ) زبان فارسی(

ــر  ــوزش از (دروس دیگ آم
) طریق زبان

آگاهی فرازبانی نحـوي و  -
ــاربردآن در درك  کـــــــ

خوانداري و در نوشتن 

مطالعه منـابع و مطالـب   -
هاي انواع ویژگیمربوط به 

نحوي در واحدهاي مختلف 
زبان

هـاي نحـوي   انواع ویژگی-
ــدهاي  ــان را در واحــ زبــ

.مختلف زبان بشناسد
آگاهی فرازبانی نحـوي را  -

ــاربردش را در  بشناســد و ک
درك خوانداري و در نوشتن 

.بداند
هـایی از حضـور و   مصداق-

) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش
نحوي زبـان را در آمـوزش   

هاي چهارگانه زبانی مهارت
و در آموزش ) زبان فارسی(

آمــوزش از (دروس دیگــر 
ــان ــق زب شناســایی و ) طری

.عرفی کندم

بر اسـاس شـناخت ویژگیهـاي    -
نحوي زبـان و آگـاهی فرازبـانی    
نحوي، تغییرات الزم را در نمونـه  
اي از تدریس خود نمایش دهد و 
درباره تفاوت تدریس بدون توجه 

هاي نحوي زبـان و بـا   به ویژگی
. توجه به آنها بحث کند

کاربرد آگاهی فرازبـانی نحـوي   -
در خواندن متـون درسـی خـود و    

گام نوشتن نوشته هاي خود و هن
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

هاي معنـایی،  معنایی، نقشـ 
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  

ه منـابع و مطالـب   مطالع-
هاي انواع ویژگیمربوط به 

ــدهاي  ــناختی در واح معناش
مختلــف زبــان؛ از جملــه   
ــه  ــوط بــ مطالــــب مربــ
ــات   ــی، مختصـ معناشناسـ
معنایی، نقشـهاي معنـایی،   
روابط معنایی، چند معنـایی  

.......و همآیی و 
ــاي حضــور و مصــداق- ه

) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش
ــان را در  ــناختی زبـ معناشـ

ــار ــوزش مهـ ــاي تآمـ هـ
ــانی ــه زبـ ــان (چهارگانـ زبـ

)فارسی

هـاي  بر اساس شناخت ویژگـی -
ــناختی ز ــاهی معناشـ ــان و آگـ بـ

فرازبانی معنایی، تغییـرات الزم را  
ــدریس خــود    ــه اي از ت در نمون
ــاوت   ــاره تف ــد و درب ــایش ده نم
ــه    ــه بـ ــدون توجـ ــدریس بـ تـ

هـاي معنـایی زبـان و بـا     ویژگی
.توجه به آنها بحث کند

در متون درسی مختلـف مثـل   -
علوم تجربی، معناهـاي ممکنـی   
که از جمله ها ممکـن اسـت بـه    

نی متبــادر ذهـن کودکــان دبســتا 
شود را مشاهده و ضمن گـزارش  

. درباره آنها بحث کند
هـاي  فهم دانـش آمـوزان پایـه   -
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و در آمــــوزش ) فارســــی
ــر  ــوزش از (دروس دیگ آم

) طریق زبان
ــانی   ــاهی فرازبــــ آگــــ

ــاربرد آن    ــناختی و ک معناش
در خواندن و نوشتن 

ــاي حضــور و مصــداق- ه
) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش

ــان در   ــناختی زبــ معناشــ
ــر  ــوزش دروس دیگــ آمــ

را ) آموزش از طریق زبـان (
.معرفی کند

آگاهی فرازبانی معناشناختی 
را بشناسد و کاربردش را در 

.خواندن و نوشتن بداند

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

شناخت جزئی یازدهم
: زبان

کاربردشناسی و 
گفتمانشناسی

ــابع- و ) 5(و ) 8:(منــ
)6(
ــواع ویژگـــی - هـــاي انـ

کاربردشناســــــــــــی و 
ــان در   ــی زبـ گفتمانشناسـ
ــان ــف زب : واحــدهاي مختل

کاربردشناســـی و بافـــت و 
گفتهـا و ادب  ارجاع و کنش

...و 
ــان - ــل گفتمـــ / تحلیـــ

گفتمانشناســـی و تعبیـــر و 
ــجام و   ــتنباط و انســ اســ

دیالوگ / گی و گفتگوپیوست
و اصول همیاري گرایس و 

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 کاربر: بشناس دشناس
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  گفتمانش ــی زب ناس

آموزش مهارتهاي چهارگانه 
معرفی ) زبان فارسی(زبانی 

.کند
هـاي حضـور و   و مصداق-

هـاي  آفرینـی ویژگـی  نقش
ــناختی و  کاربردشـــــــــ

ــاي   ــر اســاس شــناخت ویژگیه ب
شناسـی  کاربردشناسی و گفتمـان 

ــانی   ــاهی فرازبــ ــان و آگــ زبــ
شناسـی،  کاربردشناسی و گفتمـان 

ــه  ــرات الزم را در نمون اي از تغیی
تدریس خود نمایش دهد و درباره 
تفاوت تـدریس بـدون توجـه بـه     

هــاي کاربردشناســی و  ویژگــی
شناسی زبان و با توجه به گفتمان

.کندآنها بحث
هــاي آمـوزان پایــه فهـم دانــش -

مختلف را از معنی اصـطالحات و  
هاي به کـار رفتـه در متـون    واژه

درسی آنان از جمله کتاب دینـی؛  
بپرسـد،  ... اجتماعی و ریاضـی و  

ا این تکلیـف  .(ثبت و گزارش کند
.)تا هفته سیزدهم انجام شود
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شناسـی زبـان را در   گفتمان
ــر  ــوزش دروس دیگــ آمــ

.بشناسد
آگـــــاهی فرازبــــــانی  -

کاربردشناســــــــــــی و 
گفتمانشناسی را بشناسـد و  
ــدن و  کــاربردش را در خوان

.بداندنوشتن
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 

....ه و زبان آمیخت
هاي اجتماعی زبان و گونه-

شناسی زبـان  زبانی و جامعه
و سبکهاي زبـانی و اعتبـار   

هـاي  اجتماعی زبان و گونه
شغلی و سنی و جنسی و 

زبان و فرهنـگ و نسـبیت   
زبانی و مقوالت فرهنگی و 
ــیتی و   ــاعی و جنسـ اجتمـ
جهانشناختی و ایدیولوژي و 

....حاکمیتی
ــداق- ــور و  مص ــاي حض ه

ــابع و مطالــب - مطالعــه من
هاي انواع ویژگیمربوط به 

ــه ــان در گونـ ــی زبـ شناسـ
ــان  ــف زب ــدهاي مختل : واح

و تحــول زبــان و  تــاریخ 
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  ماعی زبان و گونهاجت
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

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

وت خود نمایش دهد و درباره تفـا 
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  .( ثبت و گزارش کند

.)هم انجام شودتا هفته سیزد
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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) هـاي ویژگی(ی آفریننقش
شـــناختی زبـــان در گونـــه

ــارت ــوزش مهـ ــاي آمـ هـ
زبــان  (چهارگانــه زبــانی  

) فارسی
و نیــز در آمــوزش دروس -

دیگر 
آگـــــاهی فرازبـــــانی  -

شناسی و کاربرد آن در گونه
اي آموزش مدرسه

آموزش مهارتهاي چهارگانه 
) زبان فارسی(زبانی 

آموزش دروس دیگر و در-
ــان( ــق زب ــوزش از طری ) آم

.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 
یـــادگیري شـــاگردان یـــا 

.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،   
هاي کاربرد زبان محدودیت

.کنددر تربیت را معرفی 

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
با توجه به تجربه هاي خود بـه  -

ه چـه  عنوان یادگیرنده، بنویسد ک
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-

ــه  - ــابع از جمل ــه من مطالع
کتاب واژگان پایه

ــی- ــی ویژگـ ــاي معرفـ هـ
ی واژگان پایهمعناشناخت

هـاي  با توجه به ویژگـی -
شناختی زبان، اهمیـت  معنی

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   
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واژگان پایه
اهمیـــت و چگــــونگی  -

/ کاربرد زبان آشنا در تربیت
آمـــوزش بـــا توجـــه بـــه 

شـناختی  هاي معنـی ویژگی
زبان، با مثال واژگان پایه

ــان   ــاربرد زب ــونگی ک و چگ
آمـوزش  / آشنا را در تربیـت 

.بفهمد

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
جایگزین کنـد، سـپس از دانـش    
ــد را  آمــوزان بخواهــد مــتن جدی
بخوانند و فهـم آنـان ارز معنـاي    

فراینـد و  . متن را مجددا بسـنجد 
ـ   ه صـورت کتبـی   نتیجه کـار را ب

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 بـا توجــه بـه ویژگــی  
شناختی زبان، اهمیـت  معنی

ــونگ ــان و چگ ــاربرد زب ی ک
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  با توجـه بـه ویژگـی   

شناختی زبان، اهمیت معنی
ــونگی ــان و چگ ــاربرد زب ک

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

هاي آشنا را آموزش از طریق واژه
.در آموزش دروس دیگر اجرا کند

مروري بـر اهـداف اصـلی    بنديجمع هفدهم
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
ه توسط مدرس؛آماده سازي درس ها در قالب اسالیدهاي آماده شده ویژه هر جلس-
موضوع اسالیدها شامل طرح درس، محتوا، معرفی منابع و پرسش و تمرین و در پایان جمع بندي و معرفی منابع درس جلسـه بعـد   -

. است
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پرسش از دانشجویان درباره موضوع جلسه قبل و گفتگو درباره مطالعات انجام شده-
و در جلسـه  ) در پوشه کار قرار می دهنـد (ور مختصر فهم خود را می نویسنددانشجویان و مدرسان درباره مطالب مورد مطالعه به ط-

) انجام تکالیف توسط مدرس همچون دانشجو، ضروري است. (شوددقیقه صرف بیان فهم خود درباره مطالب مورد مطالعه می15بعد 
ارائه درس به صورت سخنرانی همراه با طرح پرسش و گفتگو یک سوم وقت کالس-
تمرین عملی و نیز پرسش درباره موضوع درس ارائه-
. در هر جلسه دانشجویان مصداق هاي عملی بحث را در محیط زندگی و محیط تحصیلی خود ارائه می کنند-
معرفی منابع اصلی و فرعی براي مطالعه ویژه هر جلسه توسط مدرس-
سط دانشجویانمطالعه منابع معرفی شده براي هر جلسه  قبل از حضور در کالس تو-

: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،لنامه مطالعات برنامه درسیفصبندي 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. تباط شناسیار1384. 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(نگاهی به زبان، ) 1379. (یول، جرج- 4

5- Fillmore, L.W., & Snow, C. E. (2002). What teachers need to know about
language. Washington, DC: ERIC Clearinghouse of Languages and Linguistics.

6- Yule, G. 1996. The Study of Language. Cambridge, UK: Cambridge University
Press

.آگه. تهران. چاپ هشتم. شناسیقاالت زبانزبان و تفکر؛ مجموعه م) 1385(باطنی محمدرضا - 7

:راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
+ انجام تکالیف مطالعـه و جـز آن  : شاملنمره5به میزان ارزیابی حضور فعال دانشجو در کالس:ارزشیابی فرآیند-

؛ این نمـره بـر   هاي کالس از جمله طرح پرسششرکت در بحث+ هاي شفاهی مربوط به درس جلسه قبلپاسخ به پرسش
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.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-

.نجام تکالیف عملکردياست و گزارش مکتوب یا چند رسانه اي آن در کار پوشه موجود است؛ از جمله ا
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-

.باید اطالع داده شود که گاهی به صورت ناگهانی کوئیز خواهند داشت و باید همواره آماده باشنددانشجویان
-
هر مدرس براي این درس یک کارپوشه شخصی باید داشته باشد و گزارش مطالعات و نتایج :ارزیابی از خود مدرس-

.اي خود ارزیابی مدرس خواهد بوداین کارپوشه در بازه هاي زمانی مناسب مبن. پژوهش را در آن قرار می دهد

:سایر نکات
بهتر است تدریس این درس به وسیله مدرسانی انجام شود که در عین داشتن تجربه معلمی، داراي مدرك تحصیلی زبانشناسی -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

.این سرفصل با همکاري جناب آقاي دکتر مهدي دستجردي تهیه شده است: یادآوري
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»مدیریت آموزشگاهی«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

از طریق ارتباط درونی شاگرد با استعدادهاي خود و استفاده از ظرفیت ذاتی و خالقانه براي مدیریت آموزشی اجراي یادگیري
تولید و بازتولید دانش با حضور دائم، فعال و مشارکت جویانه او در تمام مراحل و جریان یادگیري است که در کالس درس 

هره مندي از دانش یادگرفته در حل مسایل زندگی عادت ورزي به یادگیري از طریق تولید دانش و ب. امکان پذیر می شود
.مستلزم پشتیبانی معلمان و مدیران حرفه اي در فراهم آوردن ساختار منسجم و مرکب از عناصر مرتبط و محیط مناسب است

مدیریت آموزشی پشتیبان تحقق آموزش و پرورش در جهت پرورش انسان کامل به لحاظ مهارت هاي شناختی و پردازش 
عات، به لحاظ مهارت هاي اجتماعی در پیوند انسان ها براي تقویت مهارت هاي تولید دانش و توسعه شناخت، به لحاظ اطال

مهارت هاي رفتاري براي عادت ورزي به رفتارهاي منبعث از ارزش ها و موضع هاي منطقی و جایافته در ساختار شناختی فرد و 
بدیهی است که یکی از اهداف آموزش و پرورش ایجاد . دانش بشري استباالخره خویشتن شناسی فرد در کمک به توسعه 

تغییرات به هنگام و مفید جهت توسعه پایدار و رویارویی با سیاست هاي جهانی است و بی تردید، تغییرات بنیادین معنی دار در 
ریت آموزشی کلیدي و انکار ناپذیر سیستم آموزشی می تواند منشاء اثر در توسعه سایر عرصه ها باشد و از این منظر نقش مدی

.است

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

مدیریت آموزشگاهی: به فارسی:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
مدیریت و رهبري در آموزش و پرورش و بـا تحلیـل مفـاهیم،    با مطالعه و تشریح زمینه سازي براي شناخت علمی 

اصول، نظریه ها و یافته هاي علمی در مدیریت آموزشی قادر خواهد بود آن را در بهسازي محیط سازمانی مدرسه و 
. مدیریت و رهبري کالس درس بکار گرفته و اجرا نماید

:شایستگی اساسی
PCK1-3&4-3&
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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 

منسجم و مرکـب  ساختاري
از عناصر آموزشی را تجزیه، 

.تحلیل و تبیین نماید

مدیریت
آموزشگاهی

توانســــــته اســــــت 
فرآینـــدهاي مـــدیریت 
ــیط   ــی را در مح آموزش
هاي آموزشی فهرسـت  

نماید

مدیریت آموزشـی و جایگـاه   
آن را در آمـوزش و پـرورش   

.تجزیه و تحلیل نماید

نقــش و ضــرورت مــدیریت 
و آموزشــــی را در تغییــــر 

بهسـازي مـدارس تفسـیر و    
.تبیین نماید

مدیریت
توانسته است شیوه هاي 
برقراري تعامل وارتبـاط  

شیوه هاي برقراري تعامل و 
ارتبــاط در یــک موقعیــت   

با تحلیل و تفسـیر موقعیـت   
ــالس ــک کـــ درس، یـــ
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ــالس درس را در کالس درس در کـ
.فهرستی بیان کند

یادگیري را تفسیر و در یـک  
.کالس درس تبیین نماید

ســـاماندهی صـــحیح را در 
.کالس بکار میگیرد

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
راه حل هاي رفع معضالت آموزش و پرورش. 3

:  فعالیت یادگیري
ارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شدهمش

مطالعه منابع معرفی شده در زمینه مدرسه و ساختار آموزش و پرورش
ضمن تشریح و تفسیر وظایف سازمان هاي آموزشی، روابط بین اداره کل آموزش و پرورش و مدرسه را تبیین نماید

: فعالیت عملکردي
ر اداره کل آموزش و پرورش در شهر خود را به نمایش می گذاردیک نمونه عمودي زنجیره فرمان د

آشنایی با نظریات مدیریت: فصل دوم
نظریات سازمانی در مدیریت .1
مدیریت کالسیک-
تایلور-
فایول-
بوروکراسی-
نظریات انسانی در مدیریت.2
مدیریت نئوکالسیک-
مایو-
مک گریگور-
هرزبرگ -
ر مدیریتنظریه هاي جدید د.3
اقتضایی-
سازمان هاي یادگیرنده -

: فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده

مطالعه منابع معرفی شده در زمینه نظریه هاي مدیریت 
معرفی انواع الگوها و نظریات مدیریت آموزشی و اصول حاکم بر هر یک از آنها

: فعالیت عملکردي
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یک مدل سازمانی و سیستم اداري با توجه به درك رفتار سازمانی و مدیریتی مورد نیاز آموزش و پرورش امروزطراحی 
اصول و مبانی مدیریت آموزشی: فصل سوم

مدرسه اثربخش-
رهبري در مدرسه یادگیري محور-
پیوند مدرسه با خانواده و جامعه-
)جو و فرهنگ(فرهنگ آموزش و یادگیري در مدرسه -
ظام پایش و ارزشیابی کیفیت در مدرسهن-

: فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده

مطالعه منابع معرفی شده در زمینه مدیریت آموزشی
.ضمن تحلیل و تفسیر ماهیت و تعریف اثر بخشی سازمان ، مشخصات مدارس اثربخش را تشریح و تبیین کند

: فعالیت عملکردي
مدیریت کالس درس: فصل چهارم

مدیریت کالس درس و راهنماي یادگیري.1
رویکرد سیستمی.2
انضباط و معانی آن.3

: فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده

مطالعه منابع معرفی شده در زمینه مدیریت کالس درس
تجزیه و تحلیل کند و روابط حاکم بر آن را توضیح دهندیک سیستم یادگیري را در موقعیت آموزشی 

: فعالیت عملکردي
مدیریت کالس درس را در یک موقعیت آموزشی اجرا کرده و بصورت گزارشی ارائه دهد

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
مسـتقیم مباحـث نظـري بـه     تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائـه  

در این درس، آمـوزش هـاي کـالس    . همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ هاي مربوط به پرسش هاي مطرح شده است 
درس با محوریت آموزشگر انجام می شود؛ هر چند که در هر جلسه درس دانشجویان مشارکت دارند و آنها موظف اند بر اسـاس  

انجام فعالیت هاي عملکردي براي درك عمیق، یـادگیري  . منابع بپردازند و در مباحث شرکت نمایند برنامه اعالم شده به مطالعه 
. 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(شی مدیریت آموز): 1392(شیرازي، علی

.نشر کمال تربیت: تهران. مدیریت آموزشی و آموزشگاهی): 1391(بهرنگی، محمدرضا
:منابع فرعی
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.نشر روان: تهران). الگوها، روش ها، فنون و راهبردهاي تدریس(هنر تدریس ): 1388(مهرداد، حسین
.سازمان آموزش و پرورش شهر تهران: تهران.ر مدرسه یادگیري محوررهبري د):1388(ساکی، رضا 

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
ره به فعالیت هاي دانشجو در جریان آموزش ها در طول ترم داده می شود نم2: ارزشیابی فرآیند

.نمره به ارائه گزارش از تمرین یا فعالیتی که استاد تعیین کرده است تعلق می گیرد 3: ارزیابی پوشه کار
مبنـاي  . نجام می شـود ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم ا

.مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 



۱۲۷

»هاي تحصیلیآموزش و پرورش تطبیقی با تاکید بر دوره«سرفصل درس 

.شودمتعاقبا اعالم می
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)جبرانی(» با هنرهاي تجسمیآشنایی «سرفصل درس
معرفی درس و منطق آن

، از هنرهایی است که مشخصاً حس بینایی را مخاطب شودمیگفتهنیزدیداريهنرهايآنبهکهتجسمیهنرهاي
هنرهایی چون نقاشی، خوشنویسی، طراحی، عکاسی، گرافیک که در این میان، چشم به عنوان عامل دیدن و نگاه . دهندقرار می

.ن نقش اصلی را در فراگرفتن زبان هنر تجسمی داردکرد
به . با این توضیحات می توان پی برد که آشنا شدن با مبانی هنرهاي تجسمی می تواند در درك درست جهان بصري، مؤثر باشد

یزیون، سینما و ویژه این که در دوره معاصر، فراوانی رسانه هاي ارتباط بصري از قبیل کتاب هاي تصویري، تبلیغات، عکس، تلو
رایانه زندگی روزمره ما را مشحون از تصاویر کرده است و به این دلیل اهمیت آموختن مبانی هنرهاي تجسمی کامالً بدیهی به 

.نظر می رسد، علی الخصوص براي کسانی که می خواهند تحصیل و کار خود را با فعالیت در زمینه هنر تجسمی ادامه دهند
:زه هنرهاي تجسمی عوامل مختلفی موثرند از جملهدر تشکیل تصاویر در حو

عناصر بصري مانند نقطه، خط، سطح، رنگ و...
تعادل، توازن، تقارن، تناسب، ریتم، حرکت و: اصول و مفاهیم بصري...

شناخت عناصر، اصول و مفاهیم در هنرهاي تجسمی به دانشجومعلمان کمک خواهد کرد عالوه بر پرورش توانایی مشاهده و 
.درت نقد و بررسی به خلق آثار هنري مختلف بپردازند و در تدریس خود موفق عمل نمایندق

مشخصات درس
عملی: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت64: زمان درس

-: پیشنیاز

آشنایی با هنرهاي تجسمی: به فارسی:  نام درس
Introductory Visual Arts:به انگلیسی 

در پایان این واحد یادگیري دانشجو قـادر خواهـد   :پیامدهاي یادگیري/ اهداف
:بود
، )به عنوان منبع الهام براي خلق آثار هنري(و شناخت طبیعت و محیط پیرامون خودمشاهده با 

را تشخیص داده و قادر خواهد بود از آن ها در آثار هنري خـود  عناصر، اصول و  مفاهیم بصري
.استفاده کند :شایستگی اساسی

2-& 11-CK 1

3سطح2سطح1سطح هامالك
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می تواند گزارشی از مشاهده
مشــاهدات خــود در 
ــخیص   ــورد تشـ مـ

نقطه، خـط،  (عناصر 
سطح، شکل، حجم، 

ــت ــگ , بافـ و ) رنـ
اصــول و مفـــاهیم  

ــري   ــدت، (بص وح
تعــــادل، تــــوازن، 
ــب،   ــارن، تناسـ تقـ

موجــود ...) تشــابه و
ــده هـــاي   در پدیـ
طبیعـــی و محـــیط 
پیرامون خود،  ارائه 

.دهد

مــی توانــد گزارشــی   
ــاهدات   ــی از مش تحلیل
ــاوت  ــورد تف خــود در م
ــر و    ــواع عناص ــین ان ب
اصول و مفاهیم بصري 
در پدیده هاي طبیعی و 

محــیط پیرامــون خــود،  
. ارائه دهد

می توانـد گزارشـی از   
نقد و تجزیه و تحلیـل  
ــول و   ــر و اصـ عناصـ
مفاهیم بصري در آثـار  

. هنري ارائه کند

.

می تواند با اسـتفاده  خلق اثر هنري
از ابــــزار و مــــواد 
مناسب و با ترکیـب  

ــر   عناصـــــــــــ
نقطه، خـط،  (بصري

سطح، شکل، حجم، 
، یـک  )رنگ , بافت

بـــه (اثـــر هنـــري 
ــی،   ــورت نقاشـ صـ

خلق ...) کاردستی و 
.کند

می تواند بـا اسـتفاده از   
ابزار و مـواد مناسـب و   

نقطـه،  (با ترکیب عناصر
ــکل،   ــطح، ش ــط، س خ

و ) رنـگ  , حجم، بافت
ــو ــاهیم اصــ ل و مفــ

بصري، گونه هاي ساده 
اي از روابط را در خلـق  
اثر هنري خود، نمـایش  

.دهد

می تواند با اسـتفاده از  
ابزار و مـواد مناسـب و   
با ترکیب بندي عناصر 
ــاهیم  ــول و مفـ و اصـ
ــاي   ــه ه ــري، گون بص
ــی از روابــط را   مختلف
خلق و  احساس هـاي  
مختلــف خــود را بیــان 

.کند

محتواي درس و ساختار آنهاي یادگیري، فرصت. 2
مقدمه: فصل اول
تعریف هنرهاي تجسمی
انواع هنرهاي تجسمی

: فعالیت یادگیري
پرسش و پاسخ در گروه هاي کوچک وبزرگ در مورد محتواي درس
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تکمیل جدول مقایسه اي در مورد انواع و تاریخچه هنرهاي تجسمی
:فعالیت عملکردي

 در شهر یا روستاي خودارائه گزارشی از انواع هنرهاي تجسمی

)استفاده همزمان از حواس پنجگانه براي مشاهده دقیق(مشاهده چند حسی: فصل دوم 

 ،تفاوت دیدن و نگاه کردن، شنیدن و گوش دادن...
 در پدیده هـاو  ) انواع بافت و رنگ, حجم, انواع شکل, سطح, انواع خط, نقطه( مشاهده و تشخیص عناصر بصري

وعیمحیط  طبیعی و مصن
 در پدیـده هـا و   ...) وحدت، تعادل، تـوازن، تقـارن، تناسـب، تشـابه و    (مشاهده و تشخیص اصول و مفاهیم بصري

)طبیعی و مصنوعی(محیط پیرامون
          تجزیه و تحلیل عناصر و اصول و مفاهیم بصـري و شـناخت شـباهت هـا و تفـاوت هـا در پدیـده هـا و محـیط

)طبیعی و مصنوعی(پیرامون
اصر و اصول و مفاهیم بصري و شناخت شباهت ها و تفاوت ها در آثار هنريتجزیه و تحلیل عن

: فعالیت یادگیري
پرسش و پاسخ در گروه هاي کوچک و بزرگ در مورد محتواي درس
تکمیل جدول شناخت عناصر بصري در پدیده ها و محیط طبیعی و مصنوعی
 طبیعی و مصنوعیتکمیل جدول شناخت اصول و مفاهیم بصري در پدیده ها و محیط
تکمیل جدول مقایسه اي در مورد عناصر بصري در پدیده ها و محیط طبیعی و مصنوعی
تکمیل جدول مقایسه اي در مورد اصول و مفاهیم بصري در پدیده ها و محیط طبیعی و مصنوعی
تکمیل جدول مقایسه اي در مورد عناصر بصري در آثار هنري
عناصر و اصول و مفاهیم بصري و ارائه تعریف عملیاتی توسـط دانشـجویان   کشف روابط اشیا و مفاهیم موجود در

از آن ها
    توجـه بـه   (ارائه گزارشی از چگونگی کاربرد  عناصر بصري در انواع هنرهاي تجسمی در شهر یـا روسـتاي خـود

)میراث فرهنگی و هنري بومی و ملی 
توجه (واع هنرهاي تجسمی در شهر یا روستاي خود ارائه گزارشی از چگونگی کاربرد  اصول و مفاهیم بصري در ان

)به میراث فرهنگی و هنري بومی و ملی
     ارائه گزارشی تحلیلی در باره  چگونگی استفاده از ترکیب عناصر و مفاهیم بصري و شـباهت هـا و تفـاوت هـاي

. کاربرد آن در انواع هنرهاي تجسمی

:فعالیت عملکردي
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پدیده ها و محیط طبیعی و مصنوعیتکمیل جدول شناخت عناصر بصري در
تکمیل جدول شناخت اصول و مفاهیم بصري در پدیده ها و محیط طبیعی و مصنوعی
تکمیل جدول مقایسه اي در مورد عناصر بصري در پدیده ها و محیط طبیعی و مصنوعی
یتکمیل جدول مقایسه اي در مورد اصول و مفاهیم بصري در پدیده ها و محیط طبیعی و مصنوع
تکمیل جدول مقایسه اي در مورد عناصر بصري در آثار هنري
   کشف روابط اشیا و مفاهیم موجود در عناصر و اصول و مفاهیم بصري و ارائه تعریف عملیاتی توسـط دانشـجویان

از آن ها
    توجـه بـه   (ارائه گزارشی از چگونگی کاربرد  عناصر بصري در انواع هنرهاي تجسمی در شهر یـا روسـتاي خـود

)یراث فرهنگی و هنري بومی و ملی م
 توجه (ارائه گزارشی از چگونگی کاربرد  اصول و مفاهیم بصري در انواع هنرهاي تجسمی در شهر یا روستاي خود

)به میراث فرهنگی و هنري بومی و ملی
   ت هـاي  ارائه گزارشی تحلیلی در باره  چگونگی استفاده از ترکیب عناصر و مفاهیم بصري و شـباهت هـا و تفـاو

. کاربرد آن در انواع هنرهاي تجسمی

خلق اثر هنري: فصل سوم 
ابزار و مواد مناسب در هنرهاي تجسمی
 کاربرد و چگونگی استفاده از ابزار و مواد مناسب
 بافت و , حجم, سطح, خط, شامل انواع نقطه(ترکیب عناصر بصري (...
 ریـتم،  ,تقـارن، تعـادل  , تناسـب , نشان دادن انـواع نظـم  براي( ترکیب عناصر با توجه به اصول و مفاهیم بصري

...)حرکت و 
ایده یابی و ایده سازي

: فعالیت یادگیري
 پرسش و پاسخ در گروه هاي کوچک و بزرگ در مورد محتواي درس
 بافت و , حجم, شکل, سطح, خط, شامل انواع نقطه(خلق یک اثر هنري با ترکیب عناصر بصري (...
وحدت، تعادل، توازن، تقارن، با ترکیب عناصر با توجه به اصول و مفاهیم بصري براي نشان دادن خلق اثر هنري

...)تناسب، تشابه و
 براي نشـان  ...) عکاسی و, حجم سازي, کاردستی, نقاشی(خلق اثر هنري در رشته هاي مختلف هنرهاي تجسمی

دادن ترکیب عناصر و قواعد بصري 
صر با توجه به اصول و مفاهیم بصري براي نشان دادن ایده و احساس خودخلق اثر هنري با ترکیب عنا
ارائه گزارشی از ترکیب عناصر و قواعد بصري در هنرهاي تجسمی شهر یا روستاي خود
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:فعالیت عملکردي
 بافت و , حجم, شکل, سطح, خط, شامل انواع نقطه(خلق یک اثر هنري با ترکیب عناصر بصري (...
 وحدت، تعادل، توازن، تقارن، با ترکیب عناصر با توجه به اصول و مفاهیم بصري براي نشان دادن خلق اثر هنري

...)تناسب، تشابه و
 براي نشـان  ...) عکاسی و, حجم سازي, کاردستی, نقاشی(خلق اثر هنري در رشته هاي مختلف هنرهاي تجسمی

دادن ترکیب عناصر و قواعد بصري 
ر با توجه به اصول و مفاهیم بصري براي نشان دادن ایده و احساس خودخلق اثر هنري با ترکیب عناص
تهیه گزارشی از ترکیب عناصر و قواعد بصري در هنرهاي تجسمی شهر یا روستاي خود

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
هاي مناسب به گونـه  یادگیري مشارکتی براي ایجاد انگیزه در دانشجویان و درگیري ذهنی  آن ها  با طرح پرسش و پاسخ 

یادگیري شرکت نمایند، از راهبردهـاي اساسـی تـدریس در کـالس     -اي که دانشجو معلمان به طور فعال در فرایند یاددهی
با بهرهگیري از فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم و پیش بینـی محـیط هـاي آموزشـی خـارج از محـیط       . درس هنر است

بازدید از مکان هاي تاریخی و قدیمی و , موزه ها,)ا و جنگل ها ي طبیعیباغ ه, پارك ها(کالس همچون فضاهاي طبیعی 
عالوه بر این در فراینـد  . ارائه گزارش به دانش اموزان کمک می کند تا فعالیت هاي عملی را هر چه پربار تر انجام دهند.... 

فاده از آن هـا را مـی آموزنـد بـدون آن کـه      چگونگی است, خلق آثار هنري دانشجو معلمان با استفاده از مواد و ابزار مختلف
.در واقع آن ها ابزار و مواد و چگونگی استفاده از آن را به شکل عملی می آموزند. درگیر مباحث تئوري غیر الزم شوند

عالوه بر این با انجام تحقیق و ارائه گزارش  در باره هنرهاي بومی و محلی با هنرهاي تجسمی محل زندگی خود آشنا می 
بدیهی است در بسیاري از موارد الزم است با ارائه توضیحات بیشتر و مسـتقیم بـه نتیجـه گیـري مناسـب از درس،      . وند ش

.کمک شود

منابع آموزشی. 4
: منبع اصلی

انتشارات مارلیک، چاپ هفتم: تهران. ترجمه فرهاد گشایش.طرح و فرم. 1391. ایتن، یوهانس
انتشارات سمت: تهران.نی نظري هنرهاي تجسمیمبا. 1390. آیت اللهی، حبیب اهللا

سروش، چاپ چهل و دوم : تهران. ترجمه مسعود سپهر. مبادي سواد بصري. 1394. داندیس، دونیس ا
نشر : تهران. ترجمه عربعلی شروه.مبانی و پایه هنرهاي تجسمی در مدرسه بازل سوییس. 1393. مایر، مانفرد

شباهنگ، چاپ چهارم
انتشارات سروش، چاپ ششم: تهران. ترجمه پاینده شاهنده. طراحی و ارتباطات بصري. 1390. وموناري، برون
نشر شباهنگ: تهران. ترجمه عربعلی شروه).زیبایی شناسی بصري(4اطالعات جامع هنر . 1376. مدیر، لوسیه
نشر شباهنگ: هرانت. ترجمه عربعلی شروه). تحلیل آثار هنري(5اطالعات جامع هنر . 1380. کانادي، جان

: منبع فرعی
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راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 4) ارائه مناسب آثار در ژوژمان(:آزمون پایانی

نمره 6)عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها(:ارزشیابی فرآیند
نمره10)مجموعه تکالیف عملکردي(:ارزیابی پوشه کار

:سایر نکات
مورد توجه خاص قرار در ارائه دروس و نیز انجام تکالیف، هنر و تمدن ایرانی، اسالمی و بومی

.گیرد

از اهمیت ویژه اي برخوردار استمشاهده طبیعت و مصنوعات بشري.
مورد استفاده قرار گیرد... مانند عکاسی و چاپ وشیوه هاي مختلف ثبت و تولید آثار هنري.



۱۳۴

)جبرانی(»طراحی«سرفصل درس
معرفی درس و منطق آن

زبانی اسـت کـه هنرمنـد    . طراحی مهم ترین، اساسی ترین و شاخص ترین نمود هنر از آغاز تمدن بشري تاکنون است
کـه کلمـات در   خط، عالمت و لکه ها در زبان طراحی همان نقشـی را دارنـد   . ادراك و اندیشه خود را به وسیله آن بیان می کند

چنانچـه بتـوان ذهـن و    . دست یک نویسنده؛ بنابر این کسب مهارت در طراحی، از اصول اساسی براي ورود به وادي هنـر اسـت  
کسب توانـایی در  . دستی طراح پرورش داد میتوان انتظار داشت که تجسم و خالقیت هاي ذهنی جایی براي ظهور خواهند یافت

اء توانمندي در دیگر حوزه هاي هنر مانند نقاشی، گرافیک، تصویرسـازي، صـنایع دسـتی، تـاتر،     طراحی می تواند مستقیما بر ارتق
خلق آثار موفق در حوزه گرافیک نیز مسـتقیما از قـدرت   . موثر باشد و فرد را براي تجسمی خالق آماده سازد... طراحی صحنه و 

می با ارتقاء سـطح کیفـی طراحـی آثـار گرافیکـی خواهـد       طراحی متاثر است و ارتقاء سطح طراحی دانشجومعلمان، رابطه مستقی
. داشت

بدیهی است دانشجو معلمانی که با شیوه نوین طراحی خالق آشنایی یافته و به این شیوه آموزش دیده اند می تواننـد  
.در تربیت  هنري دانش آموزان بیش از پیش موثر باشند

مشخصات درس
عملی: نوع درس
2: تعداد واحد

ساعت64: رسزمان د
-: پیشنیاز

: نحوه تدریس

)پیش نیاز(طراحی : به فارسی :  نام درس
introduction of Design: به انگلیسی 

در پایان این واحد یادگیري دانشجو قـادر خواهـد   : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
:بود

و طبیعـت  با شناخت نسبت به ابزارهاي مختلف طراحی و کـاربرد آن هـا، از طبیعـت بـی جـان      
پدیده هاي طبیعت، آثار هنـري و سـایر   مشاهده دقیقهمچنین می تواند از طریق . طراحی کند

دست ساخته هاي بشري، به تنوع طراحی، خالقیت و زیبایی پدیده ها پـی بـرده و بـا شـناخت     
مفهوم طراحی و ایده پردازي ذهنی به عنوان اولین مرحله در شکل گیري یک اثر هنـري،  بـه   

.یده هاي ذهنی متنوع خود بپردازدارائه ا
:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك

شناخت و کاربرد 
ابزارها

می توانـد گزارشـی   
دربـــاره تشـــخیص 
انـــواع ابزارهـــاي  

.طراحی ارائه کند

مــی توانــد گزارشــی از 
چگـــونگی نگهـــداري 
ابزارهاي طراحی ارائـه  

.کند

می توانـد گزارشـی از   
ــاربرد   چگــــونگی کــ
ابزارهاي مختلف ارائـه  

.کند
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ــط و ارزش  خــ
خطی

می تواند راجـع بـه   
تعریف خط و انـواع  
ــه   ــی ارائ آن گزارش

.کند

می تواند انواع خطـوط  
را در آثـــار مختلـــف  
تشخیص داده و آن ها 

.را ترسیم نماید

می تواند بـا توجـه بـه    
ــی  ــی طراح ارزش خط

.کند

تقویــت مهــارت 
دیدن

می تواندگزارشـی از  
کـردن،  مفهوم نگاه

دیــدن و مشــاهده  
.ارائه کند

می تواند روش هایی را 
بــراي تقویــت مهــارت 
دیدن گزارش کند و در 
طراحی آثار خود به کار 

.برد

می توانـد روش هـاي   
جدیدي را براي تقویت 
مهارت دیدن پیشـنهاد  

.و اجرا کند

طراحی عینـی از  
طبیعت و طبیعت 

بی جان 

می تواند گزارشی از 
روش تعریف و انواع 

ــی از  ــاي طراحـ هـ
ارائـه  طبیعت بیجان

ــدادکنـــد و  ــا مـ بـ
طراحی هاي خطـی  
ــه  ــن زمینـ را در ایـ

.انجام دهد

ــی    ــد گزارش ــی توان م
توصــیفی راجـــع بـــه  
طراحی هاي موجـود از  

ارائــه طبیعــت بیجــان
کند و نمونـه هـایی از   
ــا  ایــن موضــوعات را ب
ابزارهـــاي مختلـــف  

.طراحی نماید

ــی    ــد گزارش ــی توان م
تفاوت تحلیلی راجع به 

طراحی هاي موجود از 
ــت   ــت و طبیعـ طبیعـ

ــد و بیجــان ــه کن ارائ
نمونـــــه هـــــایی از 

با شـیوه  موضوعات را 
ها و ابزار هاي مختلف 

.طراحی نماید
هندسه منـاظر و  

)پرسپکتیو(مرایا
می توانـد گزارشـی   
ــین و   ــت تبی در جه
تشــخیص مفهــوم  

یــــا پرســــپکتیو 
ژرفانمایی ارائه کنـد  

مکعــب هــاي  و از 
یــــک نقطــــه اي

.طراحی کند

ــد از   ــی توان ــب م مکع
ــه اي  ــاي دو نقط در ه

زوایاي مختلف طراحی 
.کند

ــد از  ــی توان ــب م مکع
و هاي سـه نقطـه اي  

اشیاي مکعبیبرخی از 
ــا اســتفاده از اصــول  ب

.پرسپکتیو طراحی کند

ــدي و  کادربنـــ
ترکیب بندي

می تواند گزارشی از 
تعریــف و مفــاهیم  
کادربندي و ترکیـب  

.  بندي ارائه کند

می تواند براي طراحی 
هاي خود کادر مناسب 
را انتخاب کند و طـرح  
خود را متناسب با کادر 

.طراحی نماید

می تواند بـا توجـه بـه    
اصــول ترکیــب بنــدي 
چند شـی ء را ترکیـب   
بندي کرده و از آن ها 

. طراحی نماید
طراحــــی بــــا 
استفاده از تغییر 

ــه   ــد نمون ــی توان م
هـــایی از طراحـــی 

با مشاهده دقیق پدیده 
هــاي طبیعــت، آثــار   

سـتفاده از  می تواند با ا
ــاده   ــاي س ــک ه تکنی



۱۳۶

موجود کـه بـا   هايو ساده سازي
اســتفاده از تکنیــک 
هاي تغییـر و سـاده   
سـازي انجـام شــده   

. اند را گزارش نماید

ــت   ــایر دس ــري، س هن
ساخته هـاي بشـري و   
ــل  آن   ــه و تحلی تجزی
ــا     ــد ب ــی توان ــا،  م ه
استفاده از ساده سـازي  
ــاي    ــرح ه ــر ط و تغیی

.ساده اي ارائه دهد

سازي و تغییر طراحـی  
هاي مختلف و کامـل  

.تري انجام دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

مقدمه و کلیات: فصل اول
ِتعریف طراحی)Drowing( و دیزاین)Design (و تفاوت آن ها
انواع و شیوه هاي طراحی
یران و تفاوت آنهاتاریخچه شیوه هاي طراحی در غرب و ا
شیوه هاي طراحی ایرانی
شناخت ابزارهاي مناسب براي طراحی

: فعالیت یادگیري
پرسش و پاسخ در گروه هاي کوچک و بزرگ در مورد محتواي درس
تکمیل جدول مقایسه اي در مورد انواع طراحی از یک سوژه
رب و ایرانتکمیل جدول مقایسه اي در مورد تفاوت شیوه هاي مختلف طراحی در غ
ارائه گزارش از وسایل مناسب طراحی

:فعالیت عملکردي
 تهیه گزارشی از نمونه هاي طراحی به شیوه غربی و ایرانی
تکمیل جدول مقایسه اي در مورد انواع طراحی از یک سوژه
تکمیل جدول مقایسه اي در مورد تفاوت شیوه هاي مختلف طراحی در غرب و ایران
ل مناسب طراحیارائه گزارش از وسای

: تقویت مهارت دیدن و طراحی: فصل دوم 

انجام تمرینات عملی براي تقویت مهارت دیدن
تمرین انواع خط
طراحی با توجه به کادربندي
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 طراحی با توجه به اصول ترکیب بندي
طراحی هاي خطی
 پرسپکتیو(هندسه مناظر و مرایا(
فضاي منفی و مثبت
تشخیص زاویه ها
 روشنی–تشخیص درجات نور و تیره (ها سایه روشن (
 استفاده از  ابزار ها و وسایل مختلف طراحی
ترسیم اندازه ها و مقایسه آن ها با هم
طراحی از مکعب ها و اشکال مکعبی
طراحی از اشیاي بی جان
طراحی از طبیعت
طراحی با شیوه هاي سنتی ایران مانند نقوش گل و مرغ و...
یر طبیعی به اشکال سادهتوانایی تبدیل تصاو
طراحی هاي ذهنی

: فعالیت یادگیري
پرسش و پاسخ در گروه هاي کوچک و بزرگ در مورد محتواي درس
انجام تمرینات عملی مختلف براي کسب مهارت خوب دیدن
ارائه راهکارهایی براي تقویت مهارت خوب دیدن
 و کمزمان هاي زیاد (طراحی با توجه به تعیین زمان براي دیدن(
انجام طراحی هاي متعدد عینی با استفاده از ابزارها و تکنیک ها ي مختلف
انجام طراحی هاي متعدد ذهنی ساده
ارائه گزارشی از انواع طراحی در شهر یا روستاي خود


:فعالیت عملکردي
انجام تمرینات عملی مختلف براي کسب مهارت خوب دیدن
وب دیدنارائه راهکارهایی براي تقویت مهارت خ
 زمان هاي زیاد و کم(طراحی با توجه به تعیین زمان براي دیدن(
انجام طراحی هاي متعدد عینی با استفاده از ابزارها و تکنیک ها ي مختلف
انجام طراحی هاي متعدد ذهنی ساده
تهیه گزارشی از انواع طراحی در شهر یا روستاي خود
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ک هاي ساده سازي و تغییرایده پردازي با استفاده از تکنی: فصل سوم
مشاهده طبیعت و محیط پیرامون
مشاهده آثار هنري و دست ساخته هاي بشر
 وري نمونه هاآجمع
 تجزیه و تحلیل آثار
 بهبود بخشی طرح هاي موجود  ارائه ایده هاي نو براي
 طراحی خالقانه با استفاده از ساده سازي و تغییر

: فعالیت یادگیري
گروه هاي کوچک و بزرگ در مورد محتواي درسپرسش و پاسخ در
ترکیب و ارائه ایده هاي خالق , تجزیه و تحلیل, جمع اوري اطالعات, ارائه گزارشی در باره چگونگی مشاهده
انجام تمرینات عملی  براي دستیابی به تغییر و دفرماسیون و ساده سازي تصاویر
ا ساده شده در شهر یا روستاي خودارائه گزارشی از انواع طراحی هاي تغییریافته ی
ارائه آثار نهایی

:فعالیت عملکردي
ترکیب و ارائه ایده هاي خالق , تجزیه و تحلیل, جمع اوري اطالعات, ارائه گزارشی در باره چگونگی مشاهده
انجام تمرینات عملی  براي دستیابی به تغییر و دفرماسیون و ساده سازي تصاویر
اع طراحی هاي تغییریافته یا ساده شده در شهر یا روستاي خودارائه گزارشی از انو
تهیه آثار نهایی

:راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
یادگیري مشارکتی براي ایجاد انگیزه در دانشجویان و درگیري ذهنی  آن ها  با طرح پرسش و پاسخ هاي مناسب به گونـه  

یادگیري شرکت نمایند، از راهبردهـاي اساسـی تـدریس در کـالس     -هیاي که دانشجو معلمان به طور فعال در فرایند یادد
با بهره گیري از فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم و پیش بینـی محـیط هـاي آموزشـی خـارج از محـیط       . درس هنر است

ی و بازدید از مکان هاي تـاریخی و قـدیم  ,موزه ها,)باغ ها و جنگل ها ي طبیعی, پارك ها(کالس همچون فضاهاي طبیعی 
عالوه بـر ایـن در فراینـد    . ارائه گزارش به دانشجویان کمک می کند تا فعالیت هاي عملی را هر چه پربار تر انجام دهند.... 

چگونگی استفاده از آن هـا را مـی آموزنـد بـدون آن کـه      , خلق آثار هنري دانشجو معلمان با استفاده از مواد و ابزار مختلف
.در واقع آن ها ابزار و مواد و چگونگی استفاده از آن را به شکل عملی می آموزند. نددرگیر مباحث تئوري غیر الزم شو

با نحوه طراحی از پدیده ها در  محـل زنـدگی   , عالوه بر این با انجام تحقیق و ارائه گزارش  در باره هنرهاي بومی و محلی
توضیحات بیشتر و مستقیم به نتیجه گیري مناسب از بدیهی است دربسیاري از موارد الزم است با ارائه . خود آشنا می شوند 

. درس، کمک شود
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منابع آموزشی. 4
: منبع اصلی

نشر یساولی: تهران.ترجمه عربعلی شروه.کلیدهاي طراحی. 1375. دانسون، برت
انتشارات سروش: تهران. شیوه طراحی ذهنی.1390.پلنگی، ناصر
نشر : تهران. ترجمه عربعلی شروه.اي تجسمی در مدرسه بازل سوییسمبانی و پایه هنره. 1393. مایر، مانفرد

شباهنگ، چاپ چهارم
انتشارات سروش : تهران.2و1شیوه طراحی . 1391. وزیري مقدم، محسن

: منبع فرعی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
4)ارائه مناسب آثار در ژوژمان(:آزمون پایانی

6)و در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت هاعملکرد دانشج(:ارزشیابی فرآیند
10) مجموعه تکالیف عملکردي(:ارزیابی پوشه کار

:سایر نکات 
نیز تکرار شده است لذا سطح تمرینات 1بخشی از مطالبی که در این سرفصل آمده در طراحی

.و انتظارات باید متفاوت در نظر گرفته شود

مورد توجه خاص قـرار  نیز انجام تکالیف، هنر و تمدن ایرانی، اسالمی و بومیدر ارائه دروس و
.گیرد

 از ارکان اساسی ایـن کـالس   مشاهدهتوجه به محیط زندگی، دقت در طبیعت و تقویت مهارت
.است

 مورد توجه قرار گیردابزارها و روش هاي مختلف طراحیکار با .



۱۴۰

»اي تجسمیمبانی هنره«سرفصل درس
معرفی درس و منطق آن-1

هنرهایی را که آفرینش، ادراك و احساس آنها بیشتر از طریق حس بینایی انجام می گیرد هنرهاي تجسمی یا هنرهاي 
هنرهاي تجسمی به عنوان زبان تصویري داراي عناصر، ویژگی ها و ابعاد مشخص و تعریف شده اي است کـه  . بصري می نامیم

... تسلط به عناصري همچون خط، نقطه، سطح، رنگ و . ناخت دقیق آنها، ورود به این حوزه ممکن نخواهد بودبدون آشنایی و ش
رشته ارتباط تصویري نیز بـه  . و ترکیب آنها جهت رسیدن به بیان تصویري مفاهیم مختلف، الزمه انجام کارهاي عملی می باشد

دانشجو معلمان بـا شـناخت کامـل ایـن     . عناصر کامال نیازمند  استعنوان یکی از شاخه هاي هنرهاي تجسمی، به شناخت این 
درس قادر خواهند بود عالوه بر  فهم و استفاده صحیح از این عناصر، اصول و مفاهیم در آثار هنري خود، در هـدایت و آمـوزش   

.دانش آموزان در این حوزه نیز توفیق یابند

مشخصات درس
عملی: نوع درس
2: تعداد واحد

ساعت64: درسزمان 
همنیاز با آشـنایی  : پیشنیاز

با مبانی هنرهاي تجسمی
ــدریس -نظــري: نحــوه ت

کارگاهی

مبانی هنرهاي تجسمی: به فارسی:  نام درس
Basics of Visual Arts: به انگلیسی 

در پایان این واحد یادگیري دانشجو قـادر خواهـد   : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
:بود

وحدت، تعادل، توازن، تقـارن، تناسـب، تشـابه،    (اصول و مفاهیم بصري، اصر بصريعننسبت به 
اشکال شناخت کـاملی  تغییر و ساده سازي، ترکیب، برشو شیوه هاي ...) ریتم، حرکت، عمق و 

نقـد و  پیدا کند و کاربرد این عناصر، اصول و مفاهیم را در آثار مختلف هنرهاي تجسمی، مـورد  
افزایش حساسیت بصري نسبت به تصاویر و قوانین حاکم بر همچنین با . هدقرار دتجزیه تحلیل

.به خوانش و خلق تصاویر اقدام کندآن
:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك
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: عناصر بصري
نقطه، خط، سطح، 
ــت،  ــم، بافـ حجـ

...و24رنگ

می تواند گزارشـی  
از  مفهوم مشاهده، 
ــم و   ــرد چش عملک

ن بـــا مقایســـه آ
دوربین و انواع لنـز  
و تعریـــــــــف و 
ــر  ــخیص عناص تش
بصـــري  در آثـــار 
هنرهــاي تجســمی 
ــه داده و بـــا   ارائـ
استفاده از ابزارهاي 
مختلـــف اشـــکال 
مختلــف بصــري را 
ــا و   ــدازه هـ در انـ
شکل هاي متنـوع  

. ایجاد نماید

مــی توانــد بــا ترکیــب 
عناصر بصـري، نمونـه   
هایی از ترکیب بنـدي  
هاي مختلف با مفاهیم 

ــ اوت را در صــفحه متف
ایجاد نماید و برخـی از  
آثار هنرهاي تجسـمی  
ــه اشــکال بصــري  را ب

ــد ــدیل .(تبــدیل نمای تب
عکس و نقاشـی هـاي   
ــر    ــه عناص ــف ب مختل

)بصري

مـی توانـد بـا ترکیـب     
عناصر بصري، نمونـه  
ــه اي از   ــاي خالقان ه
روابط آنها را در صفحه 
ــراي  ــد و ب ایجــاد نمای
ترکیب هـاي انتزاعـی   
طراحــی شــده توســط 
ــادل   ــودش، معــ خــ

25تصــویري واقــع نمــا

ــد  ــق نمای ــدیل .(خل تب
ــه   ــی ب ــاویر انتزاع تص

) تصاویر واقع نما
ــد   ــی توان ــین م همچن
ــر   ــتفاده از عناصـ اسـ
بصري در آثار مختلف 
ــمی را   ــاي تجس هنره
بـــه درســـتی نقـــد و 
تجزیه و تحلیل نموده 

.و گزارش نماید

ــاهیم  اصــول و مف
بصري

وحــدت، تعــادل، (
ــارن،   ــوازن، تق ت

تشــابه، تناســب،
ــتم،   ــاد، ریـ تضـ
ــق و  ــت، عم حرک

(...

می تواند گزارشـی  
شفاهی یا کتبـی از   
تعریف و تشخیص 
ــاهیم   ــول و مف اص
بصـــري  در آثـــار 
هنرهاي تجسمی و 
هنرهاي دیگر ارائه 
داده و با استفاده از 
یک عنصر بصري، 

ــی    ــد گزارش ــی توان م
ــیفی از روابـــط   توصـ

ــ ــول و عناصـ ر و اصـ
مفــاهیم بصــري ارائــه 
دهد و اصول و مفاهیم 
ــب   ــا ترکی بصــري را ب

. عناصر نمایش دهد

ــی   ــد گزارش ــی توان م
ــی   ــی از بررسـ تحلیلـ
ــاهیم  اصــــول و مفــ
بصري مختلف در آثار 
ــته هنرهـــاي   برجسـ
تجسـمی ارائـه کنـد و    
انواع اصول و مفـاهیم  
بصــري  و موضــوعات 
مختلف را با استفاده از 

.-٢٤

این گونه تصاویر نقطـه  .واقع نما یا شبیه نما فرم هایی هستند که در آن اشیاء، حیوانات یا انسان به طریقی در آن بازنمایی شده باشند-٢٥
.مقابل تصاویر انتزاعی هستند
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ــاهیم   ــول و مف اص
ســاده بصــري  را  

.نمایش دهد

ــه    ــري، ب ــر بص عناص
رزي خالقانه نمایش  ط

. دهد
ــب  ــرش و ترکی ب

اشکال
می تواند استفاده از 
ــرش و  روش بــــ
ترکیب را بـا  ارائـه   
نمونه هـاي آن در  
ــار هنرهــــاي  آثــ
تجســمی، گــزارش 

.کند

ــا و    ــد راه ه ــی توان م
روش هـــاي بـــرش و 
ترکیب را گزارش کرده 
ــا   ــایی را ب ــه ه و نمون
استفاده از برش اشکال 
و ترکیب آن هـا اجـرا   

. کند

ــا و    ــد راه ه ــی توان م
روش هاي خالقانه اي 
را براي برش و ترکیب 
اشکال و تصاویر بیابـد  
و به چندین روش یک 
ــکل را   ــا ش ــویر ی تص
ــب  ــرش زده، ترکیـ بـ

.نماید
مــی توانــد مفهــوم ساده سازي 

سـاده سـازي را بــا    
ارائه نمونه هاي آن 
در آثــار هنرهــاي  
تجســمی، گــزارش 

.کند

ــا و    ــد راه ه ــی توان م
ي ساده سازي روش ها

ــرده و   ــزارش کـ را گـ
نمونه هایی از تصـاویر  

عکــــس و (موجــــود 
را بــــا ...) نقاشــــی و 

استفاده از یـک روش،  
. ساده نموده، اجرا کند

ــا و    ــد راه ه ــی توان م
روش هاي خالقانه اي 
را بــراي ســاده ســازي 
ــد و یــک  تصــاویر بیاب
تصــویر را بــه چنــدین 
ــوده و   ــاده نم روش س

.اجرا کند

ــر   ــاد تغییـ ایجـ
) دفرماسیون(

مــی توانــد مفهــوم 
ــا    ــیون را ب دفرماس
ارائه نمونه هاي آن 
در آثــار هنرهــاي  
تجســمی، گــزارش 

.کند

ــا و    ــد راه ه ــی توان م
روش هاي دفرماسیون 
ــرده و   ــزارش کـ را گـ
نمونه هایی از تصـاویر  

عکــــس و (موجــــود 
را بــــا ...) نقاشــــی و 

استفاده از یـک روش،  
. تغییر داده و اجرا کند

ــد راه  ــی توان ــا و م ه
روش هاي خالقانه اي 
ــیون   ــراي دفرماس را ب
ــد و یــک  تصــاویر بیاب
تصــویر را بــه چنــدین 
روش تغییر داده و اجرا 

.نماید

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت

عناصر بصري: فصل اول
تعاریف و کلیات
مشاهده، عملکرد چشم، مقایسه چشم و دوربین
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جسمیکاربرد عناصر بصري در هنرهاي ت
کادربندي
ترکیب بندي
26شکل

سمی فرمال-این فرمال-فرمال(انواع ساختار(
نقطه
خط
 سطح
بافت
حجم
نور و سایه روشن27رنگ ،
 انجام تمرینات عملی
 نقد و  تجزیه تحلیل کاربرد عناصر بصري در آثار حوزه هنرهاي تجسمی

اصول و مفاهیم بصري : فصل دوم
وحدت
تعادل
توازن
تقارن
اسبتن
تشابه
 مورد نظر است28انواع تضاد شکل و تاریک و روشن(تضاد(
ریتم
 حرکت
 عمق
تمرکز
ریزش
صعود

٢٦-Form
-٢٧.

.نگی در درس رنگ شناسی مورد بررسی قرار خواهد گرفتبقیه کنتراست هاي ر-28
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 و....
 انجام تمرینات عملی
 نقد و  تجزیه تحلیل کاربرد اصول و مفاهیم بصري در آثار حوزه هنرهاي تجسمی

ريدر خلق آثار هنري با  عناصر  بص29استفاده از هنرهاي دیگر: فصل سوم
عکاسی
طراحی، نقاشی و تصویرسازي
خوشنویسی
صنایع دستی
چاپ
انجام تمرینات عملی

30اسالمی-مبانی هنرهاي تجسمی در آثار تجسمی ایرانی: فصل چهارم

اسالمی -کاربرد عناصر ، اصول و مفاهیم بصري در هنرهاي تجسمی ایرانی
و مقایسه آن با آثار غربیاسالمی -بررسی حجم و پرسپکتیو در هنرهاي تجسمی ایرانی
اسالمی و مقایسه آن با آثار غربی-بررسی انواع ساختار و ترکیب بندي در  هنرهاي تجسمی ایرانی

)دفرماسیون(ساده سازي و تغییر : فصل پنجم
تعاریف
 روش هاي ساده کردن و ایجاد تغییر بر روي تصاویر
تجزیه تحلیل آثار
 و تغییر تصاویر اشیاء، انسان، حیوان و گیاهانجام کار عملی براي ساده کردن

:فعالیت یادگیري
پرسش و پاسخ و شرکت و تعامل در مباحث درسی

 راجع به مباحث کالسچکیده مقاالتارائه

به عنوان مثال دانشجو می . که براي رسیدن به آثار خالقانه باید به بکارگیري روش هاي مختلف توجهی ویژه داشتباید توجه کرد 29-
چنانچه به هنرهاي بومی منطقه خود تواند با استفاده از دوربین عکاسی عناصر، اصول و مفاهیم بصري را جستجو کرده و ثبت نماید یا

.مسلط است ایده هاي خود را با آن هنر اجرا نماید
.مد نظر است.. هنرهایی مانند نگارگري، تذهیب، خوشنویسی و30-
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 عملکرد چشم و مقایسه با دوربین عکاسی و انواع لنزارائه گزارش از بررسی دقیق

 و نیز به کارگیري آن هااصول و مفاهیم بصريشناخت عناصر وارائه گزارشی شفاهی یا کتبی از

 بدون توجـه بـه مفهـوم و موضـوعی     (مجرد و ترکیبیبا عناصر آثار خالقانهانجام تمرین هاي عملی براي طراحی
)خاص

 مجرد و ترکیبی در کادرهاي مختلف و بررسی اصول و مفاهیم بصري آن هاانجام تمرین هاي عملی با عناصر

بـا توجـه بـه مفهـوم و     (یـک عنصـر  و ایجاد آثار خالقانه بـا  نمایش اصول و مفاهیم بصرياي انجام کار عملی بر
)موضوعی خاص

 عناصر بصريو ایجاد آثار خالقانه با ...) ومتون ادبی، شعر(نمایش مفاهیم موضوعی انجام کار عملی براي
 به عناصر بصري با شیوه هاي مختلف...)عکس، نقاشی و(تبدیل تصاویر

کار شده با عناصر بصري به تصاویر  واقع نمادیل تصاویر انتزاعیتب

 ساده سازي و تغییر بر روي تصاویر واقعی اشیاء، انسان، حیوان و گیاه

ایده پردازي و ارائه طرح هاي خالقانه با موضوعات مختلف

 آثار مختلف هنرهاي تجسمیاستفاده از عناصر و اصول و مفاهیم بصري در نقد و تجزیه و تحلیلارائه گزارش از

از به کارگیري عناصر و اصول و مفاهیم بصري در آثار مختلف هنرهاي تجسمی ارائه آلبوم تصویري

ساختار و ترکیب بندي در آثار غربیارائه گزارش از بررسی انواع

اسالمی-ساختار و ترکیب بندي در آثار ایرانیارائه گزارش از بررسی انواع

اسالمی-اصول و مفاهیم بصري در آثار ایرانیبررسی عناصر، ارائه گزارش از

فعالیت عملکردي:
 راجع به مباحث کالسچکیده مقاالتتهیه

 عملکرد چشم و مقایسه با دوربین عکاسی و انواع لنزتهیه گزارش از بررسی دقیق
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 ارگیري آن هاو نیز به کشناخت عناصر و اصول و مفاهیم بصريتهیه گزارشی شفاهی یا کتبی از

 بدون توجـه بـه مفهـوم و موضـوعی     (مجرد و ترکیبیبا عناصر آثار خالقانهانجام تمرین هاي عملی براي طراحی
)خاص

 مجرد و ترکیبی در کادرهاي مختلف و بررسی اصول و مفاهیم بصري آن هاانجام تمرین هاي عملی با عناصر

 بـا توجـه بـه مفهـوم و     (یـک عنصـر  ایجاد آثار خالقانه بـا  و نمایش اصول و مفاهیم بصريانجام کار عملی براي
)موضوعی خاص

 عناصر بصريو ایجاد آثار خالقانه با ...) ومتون ادبی، شعر(نمایش مفاهیم موضوعی انجام کار عملی براي
 به عناصر بصري با شیوه هاي مختلف...)عکس، نقاشی و(تبدیل تصاویر

عناصر بصري به تصاویر  واقع نماکار شده با تبدیل تصاویر انتزاعی

 ساده سازي و تغییر بر روي تصاویر واقعی اشیاء، انسان، حیوان و گیاه

ایده پردازي و ارائه طرح هاي خالقانه با موضوعات مختلف

 استفاده از عناصر و اصول و مفاهیم بصري در آثار مختلف هنرهاي تجسمینقد و تجزیه و تحلیلتهیه گزارش از

از به کارگیري عناصر و اصول و مفاهیم بصري در آثار مختلف هنرهاي تجسمی بوم تصویريآلتهیه

ساختار و ترکیب بندي در آثار غربیتهیه گزارش از بررسی انواع

اسالمی-ساختار و ترکیب بندي در آثار ایرانیتهیه گزارش از بررسی انواع

 ،اسالمی-آثار ایرانیاصول و مفاهیم بصري درتهیه گزارش از بررسی عناصر

راهبردهاي تدریس و یادگیري
 توضـیح  (شیوه ارائه مستقیمتدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از

در مباحث نظـري  ) مفاهیم، رسم اشکال ، استفاده از اسالیدهاي آموزشی و مشاهده فیلم و انیمیشن هاي آموزشی
بـراي درك  شـیوه مشـارکتی  و نیـز  ارکت دانشجویان در تحلیل و پاسخ به پرسش هاي طرح شـده مشبه همراه 

فعالیت هاي طراحـی شـده در   عمیق تر و بکارگیري آن در موقعیت هاي واقعی تدریس و در مباحث عملی انجام 
.ه دست آمده استمحیط کارگاه و ارائه و تحلیل نتایج ب

اسـتفاه از شـیوه هـاي مطالعـه     ر مستقیم و خارج از محیط آموزشی نیازمنـد  بهره گیري از فرصت هاي یادگیري غی
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تهیه گزارش کـار از فعالیـت عملـی انجـام شـده در      ، فردي براي ارائه بخشی از مباحث درسی به صورت گزارش
همچنین می توان فرصت هاي یـادگیري غیرمسـتقیم دیگـري ماننـد     . استانجام نمونه هاي عملی و نیز کارگاه 

.را تدارك دیدد از نمایشگاه هاي آثار هنرهاي تجسمیبازدی

منابع آموزشی
منبع اصلی :
انتشارات مارلیک، چاپ هفتم: تهران. ترجمه فرهاد گشایش. طرح و فرم. 1391. یوهانس، ایتن

انتشارات سمت: تهران.مبانی نظري هنرهاي تجسمی. 1390. آیت اللهی، حبیب اهللا

سروش، چاپ چهل و دوم : تهران. ترجمه مسعود سپهر. مبادي سواد بصري. 1394. داندیس، دونیس ا

نشر : تهران. ترجمه عربعلی شروه. مبانی و پایه هنرهاي تجسمی در مدرسه بازل سوییس. 1393. مایر، مانفرد
شباهنگ، چاپ چهارم

ات سروش، چاپ ششمانتشار: تهران. ترجمه پاینده شاهنده. طراحی و ارتباطات بصري. 1390. موناري، برونو

نشر شباهنگ: تهران. ترجمه عربعلی شروه).زیبایی شناسی بصري(4اطالعات جامع هنر . 1376. مدیر، لوسیه

نشر شباهنگ: تهران. ترجمه عربعلی شروه). تحلیل آثار هنري(5اطالعات جامع هنر . 1380. کانادي، جان

: منبع فرعی
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره 4) برگزاري ژوژمان و ارائه و اجراي مناسب: (ی پایانیارزشیاب
نمره 6) عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها: (ارزشیابی فرآیند

نمره 10) مجموعه تکالیف عملکردي: (ارزیابی پوشه کار
سایر نکات 

مورد توجه خاص قرار گیردتمدن ملی و بومیدر ارائه دروس و نیز انجام تکالیف، هنر و.

 توجهی ویژه شودایده پردازي و طراحی آثار جدید و غیرتکراريبه.

از ارکان اصلی این درس استمباحث نظري و تجزیه و تحلیل آثار.

بر روي فرم هاي واقعی به دلیل کاربرد آن در طراحی آثار گرافیکـی  ساده سازي و ایجاد تغییر
.خاص قرار گیردمورد توجه
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)هندسه مناظر و مرایا، طراحی از اشیاء و طبیعت(»1طراحی«سرفصل درس
معرفی درس و منطق آن-1

زبانی اسـت کـه هنرمنـد    . طراحی مهم ترین، اساسی ترین و شاخص ترین نمود هنر از آغاز تمدن بشري تاکنون است
خط، عالمت و لکه ها در زبان طراحی همان نقشـی را دارنـد کـه کلمـات در     . وسیله آن بیان می کندادراك و اندیشه خود را به 

چنانچـه بتـوان ذهـن و    . دست یک نویسنده؛ بنابر این کسب مهارت در طراحی، از اصول اساسی براي ورود به وادي هنـر اسـت  
کسب توانـایی در  . جایی براي ظهور خواهند یافتدستی طراح پرورش داد میتوان انتظار داشت که تجسم و خالقیت هاي ذهنی

طراحی می تواند مستقیما بر ارتقاء توانمندي در دیگر حوزه هاي هنر مانند نقاشی، گرافیک، تصویرسـازي، صـنایع دسـتی، تـاتر،     
تقیما از قـدرت  خلق آثار موفق در حوزه گرافیک نیز مسـ . موثر باشد و فرد را براي تجسمی خالق آماده سازد... طراحی صحنه و 

طراحی متاثر است و ارتقاء سطح طراحی دانشجومعلمان، رابطه مستقیمی با ارتقاء سطح کیفی طراحی آثار گرافیکی خواهد داشت 
.و در آموزش موفق آنان موثر می باشد

مشخصات درس
عملی: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت64:  زمان درس

همنیاز با طراحـی  : پیشنیاز
نایی با مبـانی  جبرانی و آش

هنرهاي تجسمی
ــدریس  ــوه ت ــی: نح -عمل

کارگاهی

1طراحی: به فارسی:  نام درس
Drawing 1: به انگلیسی

در پایان این واحد یادگیري دانشجو قـادر خواهـد   : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
:بود

صول کادربندي و نسبت به تعریف، تاریخچه، شیوه هاي طراحی، شیوه خوب دیدن یا مشاهده، ا
شـناخت کـاملی   ) پرسـپکتیو  (ترکیب بندي، روشهاي ایجاد سایه روشن و هندسه مناظر و مرایا 

عینی و ذهنی به طراحی خطی و حجم پردازانه  از اشیاء  بـی جـان و   پیدا کند و  به شیوه هاي 
.قرار دهدنقد و تجزیه و تحلیلبپردازد و آثار مختلف در این حوزه را مورد طبیعت 

:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك

هندسه مناظر و 
ــا  مرایــــــــ

)پرسپکتیو(

می تواند گزارشی از 
تعریف، تاریخچـه و  
انواع پرسپکتیو ارائه 
کند و با اسـتفاده از  

پرســپکتیو  اصــول 
ــه اي  ــک نقطـ ،  یـ

مــی توانــد گزارشــی از 
کاربرد انواع پرسـپکتیو  
در نقاشــی و طراحــی  
هاي مختلف ارائه کنـد  
و با اسـتفاده از اصـول   
پرســپکتیو یــک و دو  

می تواند با اسـتفاده از  
پکتیو یک ، پرساصول 

ــه اي  ــه نقط ، دو و  س
مکعب ها و نیز منـاظر  
طبیعــــی و شــــهري 

ساختمان ها، ماشـین  (
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مکعب هـا و اشـیاء   
ــی ــون، (مکعب تلویزی

...) رادیو، کامپیوتر و
ــد  ــی کنـ . را طراحـ

) ی عینیطراح(

، انواع مکعـب  نقطه اي
ــی    ــیاء مکعب ــا و اش ه

تلویزیــــون، رادیــــو، (
را طراحی ...) کامپیوتر و

) طراحی عینی. (نماید

. را طراحی کند...) ها و
طراحــــی عینــــی و (

)ذهنی

می تواند گزارشی از طراحی خطی
تعریـــف و انـــواع  
طراحی خطی ارائـه  
کند و از اشیاء ساده 

شــیوه بــا مــداد بــه 
خطی، طراحی عینی 

ــی  ــدو ذهنــ . کنــ
می توانـد  همچنین 

طرح هاي خالقانـه  
ایجاد ساده اي را با 

ــر  ــر ب ســازي و تغیی
، روي اشــیاي ســاده

.ترسیم نماید

ــی توانــد گزارشــی    م
ــا و   ــیفی از ابزاره توص
روشــــهاي مختلــــف 
طراحی خطی ارائه دهد 

با استفاده از ابزارهاي و 
مداد، زغـال ،  ( مختلف

کنته، آب مرکب، روان 
از ) نـــویس راپیـــدي 

ــوعات  ــت موضـ طبیعـ
یجان به صورت عینی ب

. طراحـی کنـد  و ذهنی
بـا  همچنین می توانـد  

ابزارهاي مختلـف و بـا   
استفاده از ساده سـازي  
و تغییر طراحی هایی از 

، ترسـیم  طبیعت بیجان
.نماید

ــی    ــد گزارش ــی توان م
تحلیلی از شـیوه هـاي   
مختلف طراحی خطـی  
و مفاهیم آنهـا در آثـار   
طراحان برجسته ارائـه  

از بــا اســتفاده نمایــد و 
ــف، از   ــاي مختل ابزاره
منـــاظر بیرونـــی بـــه 
صورت عینی و ذهنـی  
ــد  ــی کن ــی خط . طراح

همچنین می توانـد بـا   
ســاده ســازي و ایجــاد 

تغییــر بــر روي منــاظر
طرح هاي خالقانه اي 

عینی . (را ترسیم نماید
)و ذهنی

کادربنـــــدي و 
ترکیب بندي

می تواند گزارشی از 
ــاهیم   ــف و مف تعری
کادربندي و ترکیـب  

رائـه کنـد  و   بندي ا
ترکیب بندي هـایی  
را با حداقل دو شیئ 
چیــدمان و در کــادر 
ــی  ــب طراحـ مناسـ

ــد ــی . (نمایـ طراحـ
)عینی و ذهنی

ــی توانــد گزارشــی    م
توصیفی از اصـول بـه   
ــب   ــه در ترکی ــار رفت ک
ــان    ــار طراح ــدي آث بن
مطرح جهان در حـوزه  
درس، ارائه نمایـد و بـا   
توجه به ایـن اصـول ،   
ــاي   ــدي ه ــب بن ترکی

طبیعت بـی  مختلفی از 
جان را چیدمان کرده و 
در کادر مناسب طراحی 

طراحـی عینـی و   . (کند

ــی    ــد گزارش ــی توان م
ــی  ــی از -تحلیل تطبیق

روشهاي ترکیب بندي 
و چیــدمان در طراحــی 
هاي سنتی  و  مـدرن  
ایــران ارائــه کنـــد و   
ترکیب بندي هایی بـا  
ــیء را   ــدین شــ چنــ
ــرده و از  ــدمان کـ چیـ
بهترین زوایـا طراحـی   

ــد ــی هنمای ــین م مچن
تواند با توجه به اصول 
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کادربنــدي و ترکیــب  )ذهنی
از مناظر طبیعـت  بندي 

طراحی . (طراحی نماید
)عینی و ذهنی

سایه روشـن و   
حجم پردازي

می تواند گزارشی از 
ــواع و   ــف، انـ تعریـ
عوامل موثر بر سایه 
روشن ارائه کـرده و  
ــاي   ــتر ي ه خاکس

را )والرهــا(مختلــف 
با مداد ایجاد نمایـد  

تفاده از ایـن  و با اس
خاکستري ها اشیاي 
ســــاده را حجــــم 
. پــــردازي نمایــــد

همچنین می توانـد  
شیوه هاي خالقانـه  

را در ایجـاد  و ذهنی 
خاکســـتري هـــاي 
مختلف روي سطوح 

. هندسی به کار برد

مــی توانــد گزارشــی از 
ــور و   ــف ن ــابع مختل من
تاثیر آن بر سایه روشن 
ــاي   ــایه ه ــم و س جس
اجسام ارائه نمایـد و بـا   

ه هــا و ابزارهــاي شــیو
ــف،  ــدین  مختل ــه چن ب

ــب  روش ــک ترکیـ یـ
بنــدي را ســایه روشــن 
ــردازي  ــم پـ زده، حجـ

ــد ــی . نمای ــین م همچن
ــد  ــاي توانـ ــیوه هـ شـ

را در خالقانه و ذهنـی 
ــن    ــایه روش ــاد س ایج
اجسام  و احجام به کار 

.برد

می تواند گزارشی 
تحلیلی از تغییرات نور 
و سایه روشن بر 
مفاهیم طراحی، ارائه 

نسیت هاي جکرده و 
فلز، شیشه، (مختلف

مناظري و ...) پارچه و 
را با از طبیعت بیرونی

نور، جنسیت و توجه به 
، سایه روشن بافت
همچنین می . بزند

شیوه هاي تواند 
را در خالقانه و ذهنی

ایجاد جنسیت هاي 
.مختلف به کار برد

ایـــده یـــابی و 
ــزاین 31دیــــ

)(Design

می تواند راجـع بـه    
و مفهــوم دیـــزاین 

تفاوت آن با طراحی 
)(Drowing

گزارشی بـه همـراه   
ــاي  ــه هـــ نمونـــ

. تصویري ارائه کند

می تواند ایـده هـاي   
ــراي   ــود را ب ــی خ ذهن
بهبـــود طـــرح هـــاي 
کاربردي موجـود ارائـه   

.دهد

می تواند با اسـتفاده از   
ــد و    ــاي جدی ــده ه ای
ــراي   ــود، ب ــه خ خالقان
یک موضـوع، طراحـی   
جدید و کاربردي ارائـه  

.دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2

...مانند طراحی یک شانه براي کودکان و. طراحی آثار کاربردي در پاسخ به یک سفارش خاص، مد نظر است-31
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کلیات : فصل اول
تعریف طراحی
تاریخچه
روشهاي خوب دیدن و مشاهده
آشنایی با روشها و شیوه هاي طراحی خطی
فعالیت یادگیري:
پرسش و پاسخ وشرکت و تعامل در مباحث درسی
ر و شیوه ارائه گزارشی شفاهی از دسته بندي انواع طراحی بر اساس ابزا
 انجام طراحی هاي عینی از اشیاء مختلف با مداد و ابزارهاي مختلف از چندین زاویه
 انجام طراحی هاي ذهنی از اشیاء مختلف با مداد و ابزارهاي مختلف
انجام طراحی هاي خالقانه از اشیاء با استفاده از شیوه هاي ساده سازي و تغییر

فعالیت عملکردي:
وب درباره چگونگی استفاده از ابزارهاي مختلف در طراحیتهیه گزارشی مکت
انجام طراحی هاي متعدد عینی از اشیاء مختلف با مداد و ابزارهاي مختلف از چندین زاویه
 انجام طراحی هاي ذهنی از اشیاء مختلف با مداد و ابزارهاي مختلف
سازي و تغییرانجام طراحی هاي خالقانه از اشیاء با استفاده از شیوه هاي ساده

ترکیب بندي: فصل دوم:
 آشنایی با انواع کادربندي
 ترکیب بندي افقی، عمـودي، مـورب، مربـع، مثلـث،     (آشنایی با انواع و اصول ترکیب بندي در طراحی و نقاشی

...)منتشر و 
 طراحی عینی و ذهنی از ترکیب بندي اشیاء
ندي و ترکیب بندي طراحی عینی و ذهنی از طبیعت با توجه به اصول کادرب
طراحی و خلق ترکیب بندي هاي خالقانه با استفاده از اصول ساده سازي و تغییر
فعالیت یادگیري :
پرسش و پاسخ و شرکت و تعامل در مباحث درسی
 ارائه گزارشی شفاهی از اصول کادربندي و ترکیب بندي
ابزارهاي متنوعانجام طراحی هاي عینی از چیدمان هاي مختلف از چندین زاویه با
چیدمان اشیاء مختلف از دو تا چندین شیء و طراحی از آنها از زوایاي مختلف با ابزارهاي متنوع
 انجام طراحی عینی و ذهنی از طبیعت با توجه به اصول کادربندي و ترکیب بندي
 انجام طراحی از ترکیب بندي هاي ذهنی
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 استفاده از اصول ساده سازي و تغییرانجام طراحی و خلق ترکیب بندي هاي خالقانه با
فعالیت عملکردي:
 انجام طراحی هاي عینی از چیدمان هاي مختلف از چندین زاویه
طراحی و کپی برداري از آثار بزرگان طراحی مرتبط با ترکیب بندي اشیاء
 ارائه گزارشی کتبی از اصول کادربندي و ترکیب بندي و تجزیه تحلیل آثار
تلف از دو تا چندین شیء و طراحی از آنها از زوایاي مختلفچیدمان اشیاء مخ
 انجام طراحی عینی و ذهنی از طبیعت با توجه به اصول کادربندي و ترکیب بندي
 طراحی از ترکیب بندي هاي ذهنی
طراحی و خلق ترکیب بندي هاي خالقانه با استفاده از اصول ساده سازي و تغییر

پرسپکتیو: فصل سوم
مکعب هاطراحی از
 پرسپکتیو یک نقطه اي
پرسپکتیو دو نقطه اي
پرسپکتیو سه نقطه اي
 رادیو، تلویزیون، میزو صندلی و (طراحی از اشیاء مکعبی(...
طراحی از فضاي بیرونی با استفاده از اصول پرسپکتیو

فعالیت یادگیري:
پرسش و پاسخ و شرکت و تعامل در مباحث درسی
 اصول پرسپکتیو ارائه گزارشی شفاهی از
 انجام طراحی هاي متعدد از مکعب هاي مختلف
طراحی از چیدمان هاي مختلف مکعبها
انجام طراحی هاي متعدد از اشیاء مکعبی
انجام طراحی هاي مختلف ازفضاهاي بیرونی بااستفاده از اصول پرسپکتیو
 آثار طراحان معروفارائه گزارش تحلیلی از تجزیه و تحلیل و  چگونگی نمایش ژرفانمایی در
فعالیت عملکردي :
 انجام گزارشی کتبی از اصول پرسپکتیو
 انجام طراحی هاي متعدد از مکعب هاي مختلف
طراحی از چیدمان هاي مختلف مکعبها
 رادیو و (انجام طراحی هاي متعدد از اشیاء مکعبی(...
کتیوانجام طراحی هاي مختلف ازفضاهاي بیرونی بااستفاده از اصول پرسپ
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انجام گزارش تحلیلی از تجزیه و تحلیل و  چگونگی نمایش ژرفانمایی در آثار طراحان معروف

سایه روشن و حجم پردازي: فصل چهارم
 تعریف
منابع نور
والرها
جنسیت و حجم پردازي

فعالیت یادگیري:
پرسش و پاسخ وشرکت و تعامل در مباحث درسی
 هاي  ایجاد سایه روشن ارائه گزارشی شفاهی از انواع شیوه
انجام طراحی هاي متعدد از اشیاء و ایجاد سایه روشن با شیوه هاي مختلف
طراحی از مکعبها و اشیاء مکعبی به همراه ایجاد سایه روشن با شیوه هاي مختلف
طراحی و ایجاد سایه روشن با توجه به جنسیت هاي مختلف اجسام
ی با استفاده از اصول سایه روشن و تولید بافتانجام طراحی هاي مختلف از فضاهاي بیرون

فعالیت عملکردي :
 انجام گزارشی کتبی از انواع شیوه هاي ایجاد سایه روشن
انجام طراحی هاي متعدد از اشیاء و ایجاد سایه روشن
طراحی از چیدمان هاي مختلف مکعبها و اشیاء مکعبی به همراه سایه روشن
اهاي بیرونی بااستفاده از اصول سایه روشن و تولید بافتانجام طراحی هاي مختلف ازفض
طراحی و ایجاد سایه روشن  با توجه به جنسیت هاي مختلف اجسام

راهبردهاي تدریس و یادگیري
   شـیوه ارائـه مسـتقیم   تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمنـد اسـتفاده از

در ) استفاده از اسالیدهاي آموزشی و مشاهده فیلم و انیمیشن هـاي آموزشـی  توضیح مفاهیم، رسم اشکال ،(
شـیوه  و نیـز  مشارکت دانشجویان در تحلیل و پاسـخ بـه پرسـش هـاي طـرح شـده      مباحث نظري به همراه 

براي درك عمیق تر و بکارگیري آن در موقعیت هاي واقعـی تـدریس و در مباحـث عملـی انجـام      مشارکتی
.ه دست آمده استشده در محیط کارگاه و ارائه و تحلیل نتایج بفعالیت هاي طراحی 

 استفاه از شیوه هاي مطالعـه  بهره گیري از فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی نیازمند
تهیه گزارش کار از فعالیت عملی انجام شـده در  ، فردي براي ارائه بخشی از مباحث درسی به صورت گزارش
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همچنین می توان فرصت هاي یادگیري غیرمستقیم دیگري مانند . استانجام نمونه هاي عملی نیز وکارگاه 
.را تدارك دیدبازدید از نمایشگاه هاي طراحی

منابع آموزشی
منبع اصلی :
انتشارات سروش: تهران. شیوه طراحی ذهنی). 1390. (پلنگی، ناصر
نشر یساولی: تهران. علی شروهترجمه عرب.کلیدهاي طراحی). 1375.(دانسون، برت
: تهـران . ترجمـه عربعلـی شـروه   . مبانی و پایه هنرهاي تجسمی در مدرسه بازل سـوییس ). 1383.(مایر، مانفرد

انتشارات شباهنگ
: منبع فرعی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 4)  برگزاري ژوژمان و ارائه مناسب آثار هنري (:ارزشیابی پایانی

نمره 6)  عملکرد دانشجو در فعالیت هاي کارگاهی پیش بینی شده(:فرآیندارزشیابی
نمره 10) ارائه کلیه آثار هنري تولید شده در کالس و بیرون از کالس(:ارزیابی پوشه کار

: سایر نکات
تقویت مهارت مشاهده از اهمیت خاص برخوردار است.

مورد توجه خاص قرار گیرداسالمی و بومی-ایرانیدر ارائه دروس و نیز انجام تکالیف، هنر و تمدن.

طراحی ایران و جهان یکی از ارکان اصلی این درس استبررسی و تجزیه تحلیل آثار.

 در اولویت قرار دارد مگر زمانی که این امکان وجود نداشته باشدمدل هاي زندهطراحی از.

 ،بـه  ز طراحی خالقانه با استفاده از سـاده سـازي و تغییـر   طراحی هاي ذهنی و  نیبا توجه به رشته ارتباط تصویري
. اندازه طراحی هاي عینی مورد توجه قرار گیرد

 با توجـه   .(تصویري از اهمیت ویژه اي برخوردار استگزارش هاي توصیفی، تطبیقی و تحلیلی و نیز آلبوم هايتهیه
.)خواهند شدمعلمبه اینکه دانشجویان در آینده اي نزدیک، 

مد نظر قرار گیرد به عنوان مثال در بخش ایجاد سایه روشـن مـی   طراحی از آسان به مشکلمامی مراحل کار، در ت
.توان از اجسامی با جنسیت مقوا، گچ و سفال بدون لعاب آغاز کرد و سپس به جنسیت هاي پیچیده تر پرداخت

 از اهمیـت بسـیار برخـوردار    کنار کیفیـت کمیت آثار در ، تمرین و ممارست در  کسب قدرت طراحیبا توجه به تاثیر
.است
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»تاریخ هنر ایران«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

امـا قـدمت   . ت ایران ساکن شدند و نام خود را بـر آن نهادنـد  اقوام آریایی احتماال از اوایل هزاره اول قبل از میالد در فال
آثـار متنـوعی را   "هنر ایرانی"بنا بر این عنوان . گرددتمدن و فرهنگ در این خطه به چند هزار سال قبل از ورود آریاییان باز می

در سراسـر ایـن مـدت    . انـد آفریده شدههاي اخیر در محدودة این سرزمین پهناور گیرد که از دوران پیشا تاریخی تا سدهدر بر می
طوالنی به رغم تنوع قومی و نژادي تغییر و تحوالت سیاسی،اجتماعی و مذهبی،هجوم ها ، مهاجرت ها و اثرپذیري از همسایگان 

هاي ماندگاري را در هنر ایرانی می توان بازشناخت که این هنر رااز سـایر هنرهـاي جهـان متمـایز     هاي دیرین و ویژگیسنت–
توجه به تالش و همت انسان هـا  . بررسی و شناخت هنر ایران در گذشته هاي دور و نزدیک بسیار مفید و ضروري است. کندمی

در به وجود آوردن آثار هنري و تشریح تغییرات و تکامل هنر در دوران مختلف ما را با رابطۀ بین زندگی و هنر و تحوالتی کـه در  
از طرفی هر هنر در مواجهه با هنرهاي اقوام دیگر چیزهـایی  .هنر به وجود می آید، آشنا می سازداثر تغییرات زندگی انسان ها در 

. حتی ممکن است در این مواجهه تأثیراتی را بر فرهنگ و هنر اقوام دیگـر بگـذارد  . را از دست می دهد  و چیزهایی را می گیرد 
ی تاریخ هنر ایران، توجه به شرایط اجتماعی ، اقتصادي ، ،سیاسـی  در بررس.مصادیق چنین مواردي در تاریخ هنر ایران کم نیستند

. توان به آنها بی توجه بودو حکومتی در شکل گیري فرهنگ و هنر یک کشور مواردي هستند که نمی
توان به اطالعـات  با بررسی آثار هنري مصنوع دست انسان، می. فالت ایران از دیرباز مهد تمدن هاي کهن بوده است

پیکره سازي، برجسته کاري، سفالگري، نقاشی، فلز کاري، خوشنویسـی،  : در این بررسی هنرهاي مختلف مثل. دست یافتزیادي
این دانستنی ها یعنی آشنایی با میراث فرهنگی، هنري و هویت . گیرندمورد توجه قرار می... تذهیب، تجلید، قالی بافی، نساجی و 

تصویري همچون مصالحی است تا بناي آیندة فرهنگ و هنر این دیـار را بـه پشـتوانه    سرزمین مادري که براي یک معلم ارتباط
.همین تاریخ براي نسل در پیش رو بسازد و آن را قوام و استحکام بخشد

مشخصات درس
-نظـــري: نـــوع درس 

کارگاهی
1+1:تعداد واحد
ساعت64: زمان درس

-: پیشنیاز
-نظـري : نحوه تدریس

عملی

تاریخ هنر ایران: سیبه فار:  نام درس
Art history of IRAN: به انگلیسی 

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
هاي همجـوار  میزان نفوذ هنر و تمدنگیري هنر ایرانی، در شکلها و مبانی تمدنیبا شناخت ریشه

تأثیر هنر ایران باستان را در هنر ایـران  همچنین . ی و تحلیل کند را در طول تاریخ بررسو مهاجم
در اوج و فرود هنر ایران با معرفـی مصـادیق شـاخص هـر     نقش حکومت ها و دولتهاو اسالمی

.دوره تبیین کند

:شایستگی اساسی
2-1 , 1-CK 1
3-1  , 3-PCK 3

3سطح2سطح1سطح هامالك
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ســیر تــاریخ هنــر 
ــل   ــران قبـ از ایـ

اسالم

ــد شــواهد  مــی توان
اولیه از شکل گیري 
ــالت  ــدن در فـ تمـ
ایران را جمع آوري 
و ارائه کنـد و سـیر   
تاریخی هنـر ایـران   
تا دوران اسالمی را 
در قالـــب جـــدولی 
ــه  ــاریخ نگارانــ تــ

فهرست کند

ــی از   ــد گزارشـ میتوانـ
هاي هنر ایرانـی  ویژگی

در طول تـاریخ قبـل از   
اسالم را بـا مشـترکات   

وار  تمــدن هــاي همجــ
. فهرست کند

ــی    ــد گزارش ــی توان م
ــی از   ــی و تطبیق تحلیل
تأثیرات و تـأثرات هنـر   
ــا  ــل و ی ــران در تعام ای
مواجهه با تمدن هـاي  
همجوار در طول تاریخ 

.ارائه کند

ســیر تــاریخ هنــر 
ــد از   ــران بعـ ایـ

اسالم

می توانـد گزارشـی    
از سیر تاریخی هنـر  

ایران بعد از اسـالم   
را جمع آوري و ارائه 

و ســیر را در کنــد
قالب جدولی تـاریخ  
نگارانه فهرست کند

مــی توانــد گزارشــی از 
هاي هنر ایرانـی  ویژگی

در بعــد از اســالم را بــا 
مشترکات تمدن هـاي  

.همجوار  فهرست کند

ــی    ــد گزارش ــی توان م
ــی از   ــی و تطبیق تحلیل
تأثیرات و تـأثرات هنـر   
ــا  ــل و ی ــران در تعام ای
مواجهه با تمدن هـاي  

اریخ  همجوار در طول ت
.بعد از اسالم ارائه کند

ــه ــین و رابط آی
ــر   ــا هن ــذهب ب م

ایران

می تواند گزارشی از 
وجود مصادیق آیین 
ــذهب در   ــا مــ یــ
ــا   ــه ج ــارهنري ب آث
مانده از تاریخ ایران 

.ارائه دهد

مــی توانــد گزارشــی   
ــاي  ــی از دوره ه تطبیق
تاریخی ایران  و نقـش  
آیـــین و مـــذهب در   
بروزآثار هنـري بـه جـا    

.ائه کندمانده  ار

مــــی تواندگزارشــــی 
تحلیلی از سـیر تحـول   
ــی در طــول  نگــاه آیین
ــران   ــر ایـ ــاریخ هنـ تـ
براساس سبک هنـري  

.هر دوره ، ارائه دهد
توانـد فهرسـتی   میحکومت و هنر 

ــا    ــه جـ ــار بـ ازآثـ
دست سـاخته  (مانده

ــاري،   ــا، معمــ هــ
هنرهاي کاربردي و 

-آثارنقاشـی، پیکـره  
بــا توحــه بــه ...)هــا

حکومت هـا و دوره  
پادشاهی ارائه هاي
. کند

مــی توانــد گزارشــی    
ــاي  ــی از دوره ه تطبیق
تاریخی ایران  و نقـش  
دولت ها و حکومت هـا  
در بروزآثار هنري به جا 

.مانده  ارائه کند

مــــی تواندگزارشــــی 
تحلیلی از سـیر تحـول   
نگاه حاکمیت  به رشـد  
و افــول هنــر در طــول 
تاریخ ایران ارائـه دهـد   
ومیزان وایسـتگی هنـر   

ــران  ــام ایـ ــه اهتمـ بـ
ــا   ــت و ی ــت دول وحمای
ــأ  ــتگاه و منشــ خاســ
ــی  ــی آن را بررس مردم

.کند
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هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
فرهنگ وهنر ایران  پیش از اسالم: فصل اول

اولین ساکنان فالت ایران و هنر آنها
مادها و پارت ها
گري و پیکرسازي،نقش برجسته،سفال(عیالمیان(...
کاري و گري، کاشیپیکرسازي، نقش برجسته، سفال(یهنر هخامنش(...
کاري و گري، کاشیپیکرسازي، نقش برجسته، سفال(هنر سلوکی و اشکانی(...
کاري، موزائیک سازي و گري، کاشیپیکرسازي، نقش برجسته، سفال(هنر ساسانی(...
بررسی آیین و مذهب در هنر پیش از اسالم
، اقتصادي و حاکمیتی  در گسترش هنر ایران ،پیش از اسالمبررسی زمینه هاي اجتماعی
 فرهنگ وهنر ایران  پس از اسالم:فصل دوم
 گـري  ، خوشنویسی و تـذهیب، تجلیـد، سـفال   )مکاتب نگارگري(نقاشی و کتاب آرایی (هنر ایران از آغاز تا دوره سلجوقی

)،کاشی کاري 
 خوشنویسی و تذهیب) ب نگارگريمکات(نقاشی و کتاب آرایی (هنر ایران در عهد مغول،(
گـري ،کاشـی  ، خوشنویسی و تذهیب، تجلیـد، سـفال  )مکاتب نگارگري(نقاشی و کتاب آرایی (هنر ایران در عهد تیموري-

)کاري، فلزکاري ، قالی بافی
گـري ،کاشـی  ، خوشنویسی و تذهیب، تجلیـد، سـفال  )مکاتب نگارگري(نقاشی و کتاب آرایی ( هنر ایران در عهد صفویه-

)کاري، فلزکاري ، قالی بافی، نساجی 
گـري  ، خوشنویسی و تـذهیب، تجلیـد، سـفال   )مکاتب نگارگري(نقاشی و کتاب آرایی ( هنر ایران در عهد زندیه و قاجاریه

)کاري، فلزکاري ، قالی بافی، نساجی ،کاشی
بررسی تجلی مذهب و آیین در هنر دوران فوق الذکر
در شکل گیري هنر این دوران..... بررسی شرایط اجتماعی ،سیاسی ،و
 هنر ایران دردوران معاصرفرهنگ و: فصل سوم
کمال الملک و شاگردان او
هنرمندان نوگرا و هنرمندان تحصیلکرده
هنر پس از انقالب اسالمی
بررسی زمینه هاي فکري ، اجتماعی و حاکمیتی در شکل گیري هنر معاصر

فعالیت یادگیري:
کتوب و تصویري در موضوعات فوق و ارائه گزارش از ویژگی هاي هر دوره و مکاناستفاده از منابع م

پرسش و پاسخ و بحث و تبادل نظر در مورد موضوعات فوق
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به صورت فایل دیجیتال(تهیه آلبوم هاي تصویري و طبقه بندي شده از دوران هاي مختلف هنر ایران(

تهیه جدول تطبیقی از مکان ها و دوره هاي مختلف
ررسی و مطالعه کتب مرجع و مقاالت علمی و تهیه خالصه و گزارش  ب
فعالیت عملکردي:
به صورت فایل دیجیتال(تهیه آلبوم هاي تصویري و طبقه بندي شده از دوران هاي مختلف هنر ایران(

 تهیه جدول تطبیقی از مکان ها و دوره هاي مختلف
 خالصه و گزارش  بررسی و مطالعه کتب مرجع و مقاالت علمی و تهیه

انتخاب یک سبک یا دوره هنري براي پژوهش و مطالعه تخصصی و ارائه کنفرانس

راهبردهاي تدریس و یادگیري
o شیوه ارائـۀ مسـتقیم  تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از

در مباحـث  ) ی و مشاهده انیمیشن هاي آموزشیتوضیح مفاهیم، رسم اشکال ، استفاده از اسالیدهاي آموزش(
براي شیوه مشارکتیو نیز مشارکت دانشجویان در تحلیل و پاسخ به پرسش هاي طرح شدهنظري به همراه 

ارائه بخشی از مباحـث درسـی بـه صـورت     درك عمیق تر و بکارگیري آن در موقعیت هاي واقعی تدریس و
.می باشدگزارش یا کنفرانس

استفاه از شیوه هاي مطالعـه فـردي از   رصت هاي یادگیري غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی نیازمند بهره گیري از ف
طریق کتاب، مجالت علمی، سی دي هاي آموزشی و چندمنظوره، سایت هاي اینترنتی و پژوهشـی و حتـی بازدیـد از    

.استترسیم نقشه مفهومی و ها مراکز هنري و موزه

منابع آموزشی
یمنابع اصل :

انتشارات سمت: تهران.تایخ هنر باستان. 1392. آژند، یعقوب
 انتشارات علمی و فرهنگی : تهران....پرویز ناتل خانلري و . سیري در هنرایران. 1387. اوپهام پوپ، آرتور
انتشارات دانشگاه هنر  : تهران. هنرمند ایرانی و مدرنیسم. 1384. افشار مهاجر، کامران
لوح فشرده، مؤسسه ویستا آرا. هاشکوه گذشته

:منابع فرعی
 عیسی بهنام ، علمی و فرهنگی–هنر ایران در دوران ماد و هخامنشی –گیرشمن،رومن
 محمد معین ناشر معین -ایران از آغاز تا اسالم–گیرشمن،رومن
 1371پارت و ساسانی ، بهرام فره وشی ،  علمی و فرهنگی -هنر ایران –گیرشمن،رومن
1384فرهنگ معاصر-دایره المعارف هنر -پاکباز، رویین
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  1390اوپهام پوپ، آرتورو ناتل خانلري ،شاهکارهاي هنر ایران
 1376یعقوب آژند ، تهران ، نشر مولی –فرهنگ هاي هنري ایران –گیرشمن،رومن
 گاه تهران دانش–تمدن و فرهنگ ایران از آغاز تا دوره پهلوي -شاه حسینی ،  ناصرالدین
،1365حسن انوشه  علمی و فرهنگی -ایران در سپیده دم تاریخ-کامرون، جرج
 محمد معین ،دانشگاه آزاد ایران-ایران پیش از تاریخ–گیرشمن،رومن
 1377بهروز حبیبی ، دانشگاه شهید بهشتی، -هنر ایران -گدار، آندره
 علمی و فرهنگی ف فیروزنیا -دنیاي گمشده ایالم–هنیتس ، والتر  ،
 وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی،    –آریائیان ، مردم کاشی ، امرد، پارس و دیگر ایرانیان –درخشانی ، جهانشاه

1382انتشارات بنیاد فرهنگ کاشان 
 1357آنتشارات نخست وزیري  .تهران –سفال ایرانی –یوسف کیانی ، محمد یوسف
 یعقوب آژند ، نشر مولی -اریخ هنر ایران هنر پارتی و ساسانی  ت–بوسایلی ،ماریو ؛ شراتو، امبرتو
مجموعه کتب تاریخ هنر ایران به قلم یا به ترجمه دکتر یعقوب آژند نشر مولی
http://artofiran.mihanblog.com/
/iranartnews.comhttp://
http://www.aftabir.com/art/history/
http://tarikhema.ir/

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 10)آزمون مباحث نظري(:آزمون پایانی

نمره 6)بینی شده و مشارکت در فعالیت هاعملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش(:ارزشیابی فرآیند
نمره 4)مجموعه تکالیف عملکردي(:ارزیابی پوشه کار

: سایر نکات 
 نمره باشد12تا 8است و تنها می تواند  بین آزمون نهایی در این درس اجباريبرگزاري جلسه.
نمرات ارزشیابی فرایند و پوشه کار جنبه پیشنهادي دارد.
ان در کالس از اهمیت خاصی برخوردار استمشارکت دانشجوی.
تهیه آلبوم هاي تصویري طبقه بندي شده از دوران هاي تاریخی مختلف مورد توجه قرار گیرد.
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»خوشنویسی«سرفصل درس
:معرفی درس و منطق آن-1

و درك عمیـق بصـري از   ، دانشجویان رشته ارتباط تصویري ضمن آشنایی با تاریخ مختصـر خـط  »خوشنویسی«در درس 
انواع خطوط دورة اسالمی، با خطوط ابداعی از صدر اسالم تا کنون، آشنایی پیدا کرده و با تمرین عملی که با ممارست و پشـتکار  

آن را )با توجه به فضـا و موقعیـت کـار   (همراه است،خطوط رایج در خوشنویسی ایران در حال حاضر را یاد گرفته و در موقع لزوم 
ها را بشناسند و در جاي استفاده از ابزار و ادوات خوشنویسی از دیگر مواردي است که دانشجویان باید آن. تفاده قرار دهندمورد اس
.کار گیرندخود به

مشخصات درس
عملی: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت64: زمان درس

-: پیشنیاز
ــدریس ــیوه ت ــري: ش -نظ

کارگاهی

خوشنویسی:    به فارسی:  نام درس
Calligraphy:به انگلیسی

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

ضمن آشنایی با تاریخچه خط و خوشنویسی،  ابزار و لوازم این هنر، انواع خطوط 
تعلیق و اسالمی و موارد استفاده خطوط رایج در خوشنویسی، به تمرین عملی خوشنویسی نس

همچنین قادر خواهد بود با استفاده از کاربرد خوشنویسی در هنرهاي .شکسته نستعلیق بپردازد
. دیگر به خلق آثار هنري مبادرت ورزد :شایستگی اساسی

2-1 & 1-CK 1

3سطح2سطح1سطح هامالك

می تواند گزارشی تاریخ خط 
در بارة تاریخ 
پیدایش خطوط 

باستانی ارائه کند

می تواند در مورد خط 
پهلوي اشکانی و 
ساسانی و اوستایی  و 
تشابهات  و اختالفات 
آنهادر قالب جدولی 
تطبیقی گزارشی ارائه 

.کند

راجع به تشابه خط 
اوستایی با خط کوفی 
گزارشی کتبی یا 

.شفاهی ارائه کند
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می تواند راجع به خط کوفی
سیر تحول خطوط 
عربی قبل از اسالم 

.گزارش کند

می تواند خطوط کوفی 
قرون اولیه هجري را 
بشناسد و آنها را در 
صورت لزوم فهرست 

.کند

می تواند  انواع خط 
کوفی به کار رفته بر 
روي کتیبه هاي 
آجري، گچبري، 
سنگی، کاشیکاري، 
قلزي و چوبی با نمونه 
هاي تصویري 
گردآوري کند  و 
کاربرد هر یک از این 
خطوط را با مصادیق 

.یان کندآنها ب

می تواند  شکل و اقالم سته
فرم انواع خطوط 
ابداعی دوران 
اسالمی را گزارش 

.کند

می تواند اقالم سته 
محقق، ریحان، نسخ، (

را ) ثلث، توقیع و رقاع
با ذکرنمونه ها در قالب 
یک جدول گزارش کند

می تواند در مورد 
تفاوت ظاهري و موارد 
تشابه و سیر تحول  

گزارش اقالم سته 
مکتوب یا شفاهی ارائه 

.دهد

می تواند در مورد خطوط فارسی
پیدایش خط تعلیق 

.گزارش ارائه دهد

می تواند  راجع به 
تاریخچه و پیدایش 

خط نستعلیق که خط 
اصلی ایرانیان است 

گزارشی مکتوب و یا 
.شفاهی ارائه دهد

می تواند در مورد  خط 
شکسته نستعلیق و 

.دهدتوضیح .کاربرد آن
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ابزار 
خوشنویسی

می تواند  ابزار و 
ادوات خوشنویسی 
خصوصآً قلم نی  را 
فهرست کند و 
خصوصیات یک 
قلم نی خوب و 
استفاده از قلم مو 

خط و در نقاشی
خطوط گرافیکی را 

.گزارش نماید

می تواند ویژگی هاي 
هاي سنتی مرکب

و ) مشکی و رنگی(
کاربرد مرکب در 
خوشنویسی و تفاوت 

خوشنویسی با مرکب
هاي شیمیایی و مرکب

ها در کابرد مرکب
هاي مختلف تکنیک

خوشنویسی را بیان 
.کند

هاي می تواند ویژگی
کاغذ خوشنویسی و 
تفاوت آن با کاغذ 
طراحی و نقاشی را 
بیان کند و کلیه وسایل 
مناسب براي تهیه را 

.تشخیص دهد

کاربرد 
خوشنویسی در 

هنرهاي دیگر 

می تواند موارد
استفاده از خط در 
هنرهاي اسالمی 
ایرانی را گزارش 

.کند

می تواند گزارشی 
تحلیلی از سیر تحول 
استفاده از خوشنویسی 
در صنایع مختلف 
اسالمی، ایرانی ارائه 

.دهد

می تواند با استفاده از 
کاربرد خوشنویسی در 
هنرهاي دیگر مانند 
صنایع دستی اثري 
بدیع با راهنمایی استاد 

.ه دهدخود ارائ

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
تاریخ خط : فصل اول
تاریخ پیدایش خطوط باستانی و خطوط رایج قبل از اسالم

خط کوفی: فصل دوم
 سیر تحول خطوط عربی و کوفی

 چوبی آشنایی با انواع خط کوفی و کاربرد آن بر روي کتیبه هاي آجري، گچبري، سنگی، کاشیکاري، قلزي و

اقالم سته: فصل سوم
 هاو تفاوت ظاهري بین آن) محقق، ریحان، نسخ، ثلث، توقیع و رقاع(اقالم سته

خطوط فارسی: فصل چهارم
تعلیق، نستعلیق و شکسته نستعلیق: آشنایی با پیدایش خطوط.

هاي قُدماآشنایی با سیاه مشق و بررسی سیاه مشق

ابزار خوشنویسی : فصل پنجم
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قلم تراش، کاغذ )مشکی و رنگی(هاي سنتی قلم نی، مرکب: ل با ابزار و ادوات خوشنویسی خصوصاًآشنایی کام ،
خوشنویسی 

خوشنویسی : فصل ششم
مفردنویسی و سطرنویسی

کاربرد خوشنویسی: فصل هفتم

بررسی کاربرد خوشنویسی در هنرهاي مختلف

ر مانند انواع صنایع دستیانجام تمرینات عملی براي کاربرد خوشنویسی در هنرهاي دیگ

:فعالیت یادگیري
هاي کالسی و پرسش و پاسخمشارکت فعال دربحث

مطالعه منابع موجود در رابطه با شناخت خطوط و خصوصیات ابزارهاي خوشنویسی و تهیه گزارش

تمرین عملی بر روي الفباي خط نستعلیق با قلم مشقی

سطر با ترکیبات مختلف6اقل آشنایی با سطر نویسی و تمرین عملی بر روي حد

 تمرین بر روي الفباي خط شکسته نستعلیق و نوشتن یک سطر با خط شکسته

انجام تمرینات عملی براي استفاده از خوشنویسی در هنرهاي دیگر مانند انواع صنایع دستی و...

اجراي آثار نهایی

:فعالیت عملکردي
تهیه وسایل الزم براي خوشنویسی

وجود در رابطه با شناخت خطوط و خصوصیات ابزارهاي خوشنویسی و تهیه گزارشمطالعه منابع م

تمرین عملی بر روي الفباي خط نستعلیق با قلم مشقی

 سطر با ترکیبات مختلف6آشنایی با سطر نویسی و تمرین عملی بر روي حداقل

 تمرین بر روي الفباي خط شکسته نستعلیق و نوشتن یک سطر با خط شکسته

تمرینات عملی براي استفاده از خوشنویسی در هنرهاي دیگر مانند انواع صنایع دستی وانجام...
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اجراي آثار نهایی

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
استفاده ازشیوة ارائۀ مستقیم مباحث نظري

اد مربوطههاي استهاي عملی براي یادگیري بهترکارهاي عملی با راهنماییمشارکت دانشجویان درانجام فعالیت

بازدید از نمایشگاه ها و موزه هاي مرتبط با موضوع درس

منابع آموزشی. 4
:منبع اصلی

1394اصغر مقتدائی، انتشارات آراد کتاب، ـ تاریخ خط و خوشنویسی، تألیف علی
: منبع فرعی

.تشارات پیام نوراصغر مقتدائی، ان، تألیف علی2و 1ـ مبادي و مبانی اصول خطوط و خوشنویسی اسالمی ایران 
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. . 5

نمره 4) ارائه مناسب آثار در ژوژمان(:آزمون پایانی
نمره 6)عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها(:ارزشیابی فرآیند

نمره10)مجموعه تکالیف عملکردي(:ارزیابی پوشه کار

:سایر نکات
 باشد و هر دانشجو باید میز و صندلی و مجهز به ویدئو پروژکشنکالس باید در فضاي کارگاهی تشکیل شود

.اختصاصی داشته باشد
 خط و قطعات خوشنویسی اساتید قدیم و معاصربه دانشجویان از اهمیت ویژه اي در این نمایش آثار برگزیدة

.درس برخوردار است
مورد توجه خاص قرار گیردگرکاربرد خوشنویسی در هنرهاي دی.
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»2طراحی«سرفصل درس
معرفی درس و منطق آن-1

زبانی اسـت کـه هنرمنـد    . طراحی مهم ترین، اساسی ترین و شاخص ترین نمود هنر از آغاز تمدن بشري تاکنون است
همان نقشـی را دارنـد کـه کلمـات در     خط، عالمت و لکه ها در زبان طراحی. ادراك و اندیشه خود را به وسیله آن بیان می کند

چنانچـه بتـوان ذهـن و    . دست یک نویسنده؛ بنابر این کسب مهارت در طراحی، از اصول اساسی براي ورود به وادي هنـر اسـت  
کسب توانـایی در  . دستی طراح پرورش داد میتوان انتظار داشت که تجسم و خالقیت هاي ذهنی جایی براي ظهور خواهند یافت

واند مستقیما بر ارتقاء توانمندي در دیگر حوزه هاي هنر مانند نقاشی، گرافیک، تصویرسـازي، صـنایع دسـتی، تـاتر،     طراحی می ت
خلق آثار موفق در حوزه گرافیک نیز مسـتقیما از قـدرت   . موثر باشد و فرد را براي تجسمی خالق آماده سازد... طراحی صحنه و 

ومعلمان، رابطه مستقیمی با ارتقاء سطح کیفی طراحی آثار گرافیکی خواهد داشت طراحی متاثر است و ارتقاء سطح طراحی دانشج
.و در آموزش موفق آنان موثر می باشد

مشخصات درس
عملی: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت64:  زمان درس

ــانی هنرهــاي : پیشــنیاز مب
تجسمی،
1طراحی 

ــدریس  ــوه ت ــی: نح -عمل
کارگاهی 

2طراحی : به فارسی:  نام درس
Drawing 2: به انگلیسی

در پایان این واحد یادگیري دانشجو قـادر خواهـد   : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
:بود

شناخت پیدا کند و  به شیوه هاي از انسان و حیواناتنسبت به انواع شیوه هاي طراحی 
و حیوانات بپردازد و از انسان طراحی خطی و حجم پردازانه  به طراحی عینی و ذهنی و خالقانه

. قرار دهدنقد و تجزیه و تحلیلآثار مختلف در این حوزه را مورد 

:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك

طراحی از اندام 
کلی انسان

می تواند گزارشی از 
ــاي   ــیوه ه ــواع ش ان
خطــی طراحــی از  
حاالت انسان ارائـه  
کند و با اسـتفاده از  
( ابزارهاي مختلـف  

مداد، زغال ، کنتـه،  

مــی توانــد گزارشــی از 
روشــــهاي مختلــــف 
طراحی حجم پردازانـه  
از اندام انسان ارائه دهد 

با استفاده از ابزارهاي و 
ــف ــاالت مختلــ حــ

را مختلف اندام انسـان  

ــی    ــد گزارش ــی توان م
تحلیلی از شـیوه هـاي   
مختلف طراحی خطـی  
و حجم پردازانه از اندام 
انسان و مفـاهیم آنهـا   
ارائه نماید و بـا شـیوه   
هاي مختلف از انسـان  
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ــب، روان  آب مرکــ
...) نویس راپیـدي و 

طــرح هــاي خطــی 
ساده اي از حـاالت  
اندام کلی انسـان را  
ــی ــه صــورت عین ب

. طراحی کند

ــی  ــورت عینـ ــه صـ بـ
طراحی و حجم پردازي 

.کند

و  ترکیب بندي هـاي   
انسانی طراحی و حجم 

همچنـین  . پردازي کند
توانـد بـه صـورت    می 

از اندام انسان در ذهنی
حاالت مختلف طراحی 

.کند

طراحی از چهره 
و اجزاء آن

می تواند گزارشی از 
ــاي   ــیوه ه ــواع ش ان
طراحــی خطــی از  
چهره انسـان ارائـه   
کند و با اسـتفاده از  
( ابزارهاي مختلـف  

مداد، زغال ، کنتـه،  
ــب، روان  آب مرکــ

...) نویس راپیـدي و 
طــرح هــاي خطــی 
ــره  ــاده اي از چه س

را به صـورت  انسان
.عینی طراحی کند

ــی توانــد گزارشــی    م
ــول   ــیفی از اصـ توصـ
علمـــی و روشـــهاي  
مختلف طراحی حجـم  
پردازانه از چهره انسان 
ارائه دهد و با اسـتفاده  
از ابزارهــاي مختلــف   
حاالت مختلـف چهـره   
ــورت   ــه ص ــان را ب انس
عینی طراحـی و حجـم   

.پردازي کند

ــد   ــی توان ــی م گزارش
از شـیوه هـاي   تحلیلی
طراحی خطـی  مختلف

ــه از  ــم پردازانـ و حجـ
چهره انسان و مفـاهیم  
آنهــا در آثــار طراحــان 
برجسته ارائـه نمایـد و   
چهره ها را با توجه بـه  
اصول علمی مربـوط از  
نـــوزاد تـــا کهنســـال 

همچنـین  . طراحی کند
ــی توانــد بصــورت    م
ذهنی از چهـره انسـان   

.طراحی کند
کالبدشناســــی 
مرتبط با طراحی

می تواند گزارشی از
خصوصیات ظاهري 

اسـکلت انسـان هــا    
ارائـــه کنـــد و بـــا 
استفاده از ابزارهـاي  

از اســکلت مختلــف 
انســان بــه صــورت 
عینی طراحی خطی 

.کند

ــی توانــد گزارشــی    م
ــول   ــیفی از اصـ توصـ

ــات   ــی و جزئیــ علمــ
ــکلت   ــی از اسـ طراحـ
انسان ارائـه دهـد و بـا    
اســـتفاده از ابزارهـــاي 

حاالت مختلف مختلف 
ــه   اســکلت انســان را ب

ت عینی طراحی و صور
.حجم پردازي کند

ــی    ــد گزارش ــی توان م
ــاهیم   ــی از مفـ تحلیلـ
ــف   ــاي مختل ــیوه ه ش
ــکلت   ــی از اسـ طراحـ
ــزاء آن در  انســان و اج
آثار طراحـان برجسـته   

از ارائــــه نمایــــد و  
ــتخوان بنـــدي و   اسـ
ــاي ســر و  ماهیچــه ه

بـا  گردن  و دست و پا
توجـــه بـــه جزییـــات 
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همچنـین  . طراحی کند
ــی توانــد بصــورت    م

ز اسکلت انسان ذهنی ا
و اجــزاي آن  طراحــی 

.کند
ــی از  طراحــــ

حیوانات 
می تواند گزارشی از 
انواع شیوه هاي 
طراحی خطی از 
حیوانات مختلف 
ارائه کند و با 
استفاده از ابزارهاي 

مداد، ( مختلف 
زغال ، کنته، آب 
مرکب، روان نویس 

طرح ...) راپیدي و
هاي خطی ساده 

را به اي از حیوانات
نی صورت عی

.طراحی کند

ــی توانــد گزارشــی    م
ــول   ــیفی از اصـ توصـ
علمـــی و روشـــهاي  
مختلف طراحی حجـم  
ــات  ــه از حیوانـ پردازانـ
مختلف ارائه دهد و بـا  
اســـتفاده از ابزارهـــاي 

حاالت مختلف مختلف 
را بـه صـورت   حیوانات 

عینی طراحـی و حجـم   
.پردازي کند

گزارشی می تواند 
از شیوه هاي تحلیلی

مختلف طراحی خطی 
حجم پردازانه از و 

حیوانات و مفاهیم آنها 
در آثار طراحان 

از برجسته ارائه نماید و 
استخوان بندي و 
ماهیچه هاي سر و 

ي گردن  و دست و پا
برخی حیوانات، با توجه 
به جزییات طراحی 

همچنین می . کند
تواند بصورت ذهنی از 
برخی حیوانات طراحی 

.کند
طراحی خالقانـه  
ذهنی با استفاده 

ساده سازي و ز ا
تغییر

می تواند نمونه ها و 
روش هاي مختلف 
ایجاد طرح هاي 
خالقانه ذهنی از 
تصاویر انسان و 

در آثار حیوان را 
هنري ایران و 

گزارش کند جهان
طرح هاي ساده و  

خالقانه و ذهنی از 
انسان را با استفاده 
از اصول ساده 
کردن و تغییر 

ــی توانــد گزارشــ   ی م
ــی   ــیفی از بررسـ توصـ
ــود   ــاي موج ــه ه نمون
ــاویر   ــه از تصـ خالقانـ
انســـان و حیـــوان را  

طــرح گــزارش کنــد و  
هاي خالقانه و متنـوع  
ــا اســتفاده از  تــري را ب
اصــول ســاده کــردن و 
تغییر، از تصاویر انسـان  

.و حیوانات ترسیم کند

می تواند گزارشی 
تحلیلی از بررسی  
نمونه هاي موجود 
خالقانه از تصاویر 
انسان و حیوان در آثار 
طراحان برجسته ایران 
و جهان ارائه کند و 
نمونه هایی از طرح 
هاي پیشرفته خالقانه 
و ذهنی را با استفاده از 
اصول ساده کردن و 
تغییر از تصاویر انسان 
و حیوانات، ایجاد و 
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.ترکیب بندي کند.تصاویر ترسیم کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

حی هاي خطی از حاالت اندام انسان طرا: فصل اول
مروري بر روشهاي خوب دیدن و مشاهده
طراحی سرعتی از حالت
طراحی با استفاده از کمترین خطوط
طراحی با خطوط کالف پیچ
طراحی سطح یا سایه وار با توجه به فضاي مثبت
طراحی سطح یا سایه وار با توجه به فضاي منفی
ینیطراحی با توجه به جاذبه و سنگ
طراحی محیطی بدون توجه به ارزش خطی
طراحی محیطی با توجه به ارزش خطی
  ساخت مجسمه هاي مفتولی، گلی و گچی
طراحی خالقانه از حاالت  اندام انسان با توجه به اصول ساده سازي و تغییر
طراحی ذهنی
تجزیه و تحلیل و نقد آثار

فعالیت یادگیري:
ر مباحث درسیپرسش و پاسخ و شرکت و تعامل د
 ارائه گزارشی شفاهی از دسته بندي انواع طراحی حاالت اندام انسان
جمع آوري و طبقه بندي تصاویر طراحی از اندام خصوصا آثار طراحان برجسته ایران و جهان
 انجام طراحی هاي عینی از مدل هاي زنده با تکنیک هاي مختلف و از زوایاي متفاوت
از اندام انسان با استفاده از شیوه هاي ساده سازي و تغییر انجام طراحی هاي خالقانه
طراحی ذهنی
ساخت مجسمه هاي ساده جهت درك بهتر حاالت اندام انسان
ارائه گزارش از تجزیه تحلیل و نقد آثار انجام شده در کالس

فعالیت عملکردي:
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نتهیه گزارشی مکتوب درباره دسته بندي انواع طراحی حاالت اندام انسا
جمع آوري و طبقه بندي تصاویر طراحی از اندام خصوصا آثار طراحان برجسته ایران و جهان
 انجام طراحی هاي عینی از مدل هاي زنده با تکنیک هاي مختلف و از زوایاي متفاوت
انجام طراحی هاي خالقانه از اندام انسان با استفاده از شیوه هاي ساده سازي و تغییر
طراحی ذهنی
جسمه هاي ساده جهت درك بهتر حاالت اندام انسانساخت م
تهیه گزارش تحلیلی از نقد و بررسی آثار طراحان برجسته

طراحی حجم پردازانه  از حاالت اندام انسان:  فصل دوم
توجه به نور
 توجه به اصول پرسپکتیو در طراحی از اندام انسان
طراحی از اندام به شیوه هاي مکعبی و مخروطی
 از انسان با توجه به تیرگی، روشنی و ارزش هاي رنگیطراحی
طراحی و حجم پردازي با ابزارها و تکنیک هاي مختلف
 طراحی زمان دار  براي طراحی جزئیات
طراحی از اندام انسان در سنین مختلف از نوزاد تا کهنسال
هندسه مناظر و مرایاطراحی از انسان در فضاهاي داخلی با توجه به اصول کادربندي و ترکیب بندي و
طراحی از انسان در فضاهاي بیرونی با توجه به اصول کادربندي و ترکیب بندي و هندسه مناظر و مرایا
طراحی از چندین انسان در یک کادر
 طراحی ذهنی از انسان در فضاهاي داخلی و  بیرونی با توجه به اصول کادربندي و ترکیب بندي
دام انسان با توجه به اصول ساده سازي و تغییرطراحی خالقانه از حاالت  ان
تجزیه و تحلیل و نقد آثار

فعالیت یادگیري :
پرسش و پاسخ و شرکت و تعامل در مباحث درسی
 ارائه گزارش هاي توصیفی و  تحلیلی از تکنیک هاي طراحی حجم پردازانه از اندام انسان خصوصا طراحان برجسته ایران

و جهان
 از مدل هاي زنده با تکنیک هاي مختلف و از زوایاي متفاوت طراحی هاي عینی
 طراحی هاي خالقانه از اندام انسان با استفاده از شیوه هاي ساده سازي و تغییر
طراحی از چند انسان در یک کادر با توجه به اصول کادربندي و ترکیب بندي
 ارائه گزارش هاي توصیفی و تحلیلی از تجزیه تحلیل و نقد آثار
تصویري تغییرات اندام در سنین مختلف-ارائه گزارشی از جدول تطبیقی
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 تصویري از طراحی انسان تغییر یافته و ساده شده در هنر ایران و جهان-ارائه جدول تطبیقی

فعالیت عملکردي:
تهیه گزارش توصیفی و تحلیلی مکتوب درباره دسته بندي انواع طراحی حجم پردازانه از اندام انسان
تهیه آرشیو تصویري از نمونه طراحی هاي اندام خصوصا طراحان برجسته ایران و جهان
 انجام طراحی هاي عینی از مدل هاي زنده با تکنیک هاي مختلف و از زوایاي متفاوت
طراحی از چند انسان در یک کادر با توجه به اصول کادربندي و ترکیب بندي
استفاده از شیوه هاي ساده سازي و تغییرطراحی هاي خالقانه از اندام انسان با
 تهیه گزارش هاي توصیفی و تحلیلی از بررسی آثار طراحان برجسته ایران و جهان
تصویري تغییرات اندام در سنین مختلف-تهیه جدول تطبیقی
 تصویري از طراحی انسان تغییر یافته و ساده شده در هنر ایران و جهان-تهیه جدول تطبیقی

کالبد شناسی و طراحی از انسان: مفصل سو
طراحی از اسکلت
کالبد شناسی و طراحی از دست و بازو
کالبد شناسی و طراحی از پا و زانو
کالبد شناسی و طراحی از سر و گردن
طراحی خالقانه از کالبد انسان با توجه به اصول ساده سازي و تغییر
طراحی ذهنی از کالبد و ماهیچه ها
 و نقد آثارتجزیه و تحلیل

فعالیت یادگیري :
پرسش و پاسخ و شرکت و تعامل در مباحث درسی
ارائه گزارش هاي توصیفی و تحلیلی از بررسی آثار خصوصا طراحان برجسته ایران و جهان
انجام تمرینات عملی طراحی از استخوانبندي  با تکنیک هاي مختلف و از زوایاي متفاوت
 ماهیچه ها  با تکنیک هاي مختلف و از زوایاي متفاوت  انجام تمرینات عملی طراحی از
 انجام طراحی هاي خالقانه از استخوانبندي و ماهیچه هاي انسان با استفاده از شیوه هاي ساده سازي و تغییر
انجام طراحی هاي ذهنی از  موضوعات این فصل
ارائه گزارش از تجزیه تحلیل و نقد آثار انجام شده در کالس
ملکرديفعالیت ع:
تهیه گزارشی مکتوب درباره دسته بندي انواع طراحی حجم پردازانه از اندام انسان
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تهیه آرشیو تصویري از نمونه طراحی هاي اندام خصوصا طراحان برجسته ایران و جهان
 انجام طراحی هاي عینی از مدل هاي زنده با تکنیک هاي مختلف و از زوایاي متفاوت
نه از اندام انسان با استفاده از شیوه هاي ساده سازي و تغییرانجام طراحی هاي خالقا
انجام طراحی هاي ذهنی از  موضوعات این فصل
 تهیه گزارش هاي توصیفی و تحلیلی از بررسی آثار طراحان برجسته ایران و جهان

طراحی از چهره انسان: فصل چهارم
طراحی کلی از چهره
طراحی چهره با توجه به جزئیات
ی از اجزاء چهرهطراح
طراحی حاالت مختلف چهره
طراحی چهره از نوزاد تا کهنسال
طراحی خالقانه از چهره با توجه به اصول ساده سازي و تغییر
طراحی ذهنی از چهره و حاالت مختلف آن
تجزیه و تحلیل و نقد آثار

فعالیت یادگیري :
پرسش و پاسخ و شرکت و تعامل در مباحث درسی
هاي توصیفی و تحلیلی از تکنیک هاي طراحی چهره خصوصا طراحان برجسته ایران و جهانارائه گزارش
انجام تمرینات عملی طراحی از چهره  در سنین مختلف و با تکنیک هاي مختلف و از زوایاي متفاوت
تهیه جدول مقایسه اي از تغییرات چهره در سنین مختلف
ده از شیوه هاي ساده سازي و تغییر انجام طراحی هاي خالقانه از چهره با استفا
انجام طراحی هاي ذهنی از چهره
ارائه گزارش از تجزیه تحلیل و نقد آثار انجام شده در کالس
تصویري تغییرات چهره در سنین مختلف-ارائه جدول تطبیقی

فعالیت عملکردي:
پرسش و پاسخ و شرکت و تعامل در مباحث درسی
لیلی از تکنیک هاي طراحی چهره خصوصا طراحان برجسته ایران و جهانتهیه گزارش هاي توصیفی و تح
انجام تمرینات عملی طراحی از چهره  در سنین مختلف و با تکنیک هاي مختلف و از زوایاي متفاوت
تهیه جدول مقایسه اي از تغییرات چهره در سنین مختلف
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اده سازي و تغییر انجام طراحی هاي خالقانه از چهره با استفاده از شیوه هاي س
انجام طراحی هاي ذهنی از چهره
تهیه گزارش از تجزیه تحلیل و نقد آثار انجام شده در کالس
تصویري تغییرات چهره در سنین مختلف-تهیه جدول تطبیقی

طراحی از حیوانات: فصل پنجم
طراحی هاي خطی از حیوانات
طراحی هاي جحم پردازانه از حیوانات
ز حیوانات با استفاده از ساده کردن و تغییر طراحی خالقانه ا
طراحی ذهنی از حیوانات
تجزیه و تحلیل و نقد آثار
فعالیت یادگیري :
پرسش و پاسخ و شرکت و تعامل در مباحث درسی
ارائه گزارش هاي توصیفی و تحلیلی از بررسی آثار طراحان برجسته ایران و جهان
 با تکنیک هاي مختلف و از زوایاي متفاوتطراحی عینی و ذهنی از اندام حیوانات
  طراحی عینی و ذهنی از اجزاء اندام حیوانات  با تکنیک هاي مختلف و از زوایاي متفاوت
 انجام طراحی هاي خالقانه از اندام و چهره حیوانات با استفاده از شیوه هاي ساده سازي و تغییر
 غییر یافته و ساده شده در هنر ایران و جهان تصویري از طراحی حیوانات ت-ارائه جدول تطبیقی
ارائه گزارش از تجزیه تحلیل و نقد آثار انجام شده در کالس
فعالیت عملکردي:
تهیه گزارش هاي توصیفی و تحلیلی از بررسی آثار طراحان برجسته ایران و جهان
فاوتطراحی عینی و ذهنی از اندام حیوانات  با تکنیک هاي مختلف و از زوایاي مت
  طراحی عینی و ذهنی از اجزاء اندام حیوانات  با تکنیک هاي مختلف و از زوایاي متفاوت
 انجام طراحی هاي خالقانه از اندام و چهره حیوانات با استفاده از شیوه هاي ساده سازي و تغییر
 و جهان تصویري از طراحی حیوانات تغییر یافته و ساده شده در هنر ایران -تهیه جدول تطبیقی
تهیه گزارش از تجزیه تحلیل و نقد آثار انجام شده در کالس
راهبردهاي تدریس و یادگیري
   توضـیح  (شـیوه ارائـه مسـتقیم   تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمنـد اسـتفاده از

در مباحـث نظـري بـه    ) یشن هاي آموزشیمفاهیم، رسم اشکال ، استفاده از اسالیدهاي آموزشی و مشاهده فیلم و انیم
براي درك عمیـق تـر و   شیوه مشارکتیو نیز مشارکت دانشجویان در تحلیل و پاسخ به پرسش هاي طرح شدههمراه 

فعالیت هاي تئوري و عملـی طراحـی شـده در    بکارگیري آن در موقعیت هاي واقعی تدریس و در مباحث عملی انجام 
.ه دست آمده استتایج بمحیط کارگاه و ارائه و تحلیل ن
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 استفاه از شـیوه هـاي مطالعـه فـردي     بهره گیري از فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی نیازمند
و نیـز  تهیه گزارش کار از فعالیت عملی انجـام شـده در کارگـاه    ، براي ارائه بخشی از مباحث درسی به صورت گزارش

بازدیـد از نمایشـگاه   ن می توان فرصت هاي یادگیري غیرمستقیم دیگري ماننـد  همچنی. استانجام نمونه هاي عملی 
.را تدارك دیدهاي طراحی و نقاشی از انسان و حیوانات

منابع آموزشی
منبع اصلی :
انتشارات فاطمی: تهران. 3طراحی ). 1391.(جهانی، حمیدرضا
انتشارات سروش: تهران. شیوه طراحی ذهنی). 1390. (پلنگی، ناصر
انتشارات یساولی: تهران. ترجمه عربعلی شروه. کلیدهاي طراحی).1375. (دادسون، برت
منبع فرعی :
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره 4)  برگزاري ژوژمان و ارائه مناسب آثار هنري (:ارزشیابی پایانی
نمره 6) عملکرد دانشجو در فعالیت هاي کارگاهی پیش بینی شده(:ارزشیابی فرآیند

نمره 10) ارائه کلیه آثار هنري تولید شده در کالس و بیرون از کالس(:ارزیابی پوشه کار

:سایر نکات
از مهم ترین اهداف این درس استتقویت مهارت مشاهده.

مورد توجه خاص قرار گیرددر ارائه دروس و نیز انجام تکالیف، هنرهاي ملی و بومی.

طراحان ایران و جهان از ارکان اصلی این درس استبررسی و تجزیه تحلیل آثار.

 در اولویت قرار دارد مگر زمانی که این امکان وجود نداشته باشدمدل هاي زندهطراحی از.

 مـورد  ذهنی و  نیز طراحی خالقانه با استفاده از ساده سازي و تغییـر با توجه به رشته ارتباط تصویري، طراحی هاي
. توجه قرار گیرد

تصویري از اهمیت ویژه اي برخـوردار  جداول تطبیقی و گزارش هاي توصیفی، تطبیقی و تحلیلی و آلبوم هايتهیه
.)خواهند شدمعلمبا توجه به اینکه دانشجویان در آینده اي نزدیک، .(است

 ،مد نظر قرار گیردطراحی از آسان به مشکلدر تمامی مراحل کار .

 کمیت آثار در کنار کیفیـت از اهمیـت بسـیار برخـوردار     در  کسب قدرت طراحیتمرین و ممارست با توجه به تاثیر ،
.است
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»1عکاسی «سرفصل درس
:معرفی درس و منطق آن. 1

تا قبل از ورود عکاسی به عرصۀ هنرهاي بصري تأکید و کـاربرد  . عکاسی یکی از هنرهاي شاخص در عصر حاضر است 
این انقالب حتی نقاشی . اواخر قرن نوزدهم انقالبی در نگرش هنرمندان و مردم ایجاد کرد اما ظهور عکاسی در . نقاشی زیاد بود
به طوري که در آن زمان سبک هاي جدیدي همچون امپرسیونیسم، اکسپرسیونیسم و کوبیسـم متـأثر از حضـور    .را متحول کرد 

از طراحـی پوسـتر و آرم   . تنوع و بسیار زیـادي دارد امروزه این هنر در رشته ارتباط تصویري کاربردهاي م. عکاسی به وجود آمدند
تا جایی که در بعضی از آثار هنرهاي تجسمی تمییز بین نقاشی و عکاسی و مرزبندي آن امـري غیـر   ... گرفته تا نقاشی و چاپ و 

..ممکن می نماید
با چاپ هاي دستی گرفته از عکس هاي سیاه و سفیدآنالوگ . عکاسی در طول تاریخ تحوالت زیادي را به خود دیده است

-که هرکسـی مـی  طوريامروزه عکاسی هنري فراگیر است به. تا دوربین هاي اتوماتیک و رنگی و باالخره دوربین هاي دیجیتال
دانشجوي رشته ارتباط تصویري باید عالوه بر عکاسی ساده، با مبانی زیبایی شناسی . تواند حتی با استفاده از موبایل عکاسی کند

با انواع دوربین ها و امکانات عکاسی و تکنیک ها ي مختلف آن آشنا باشد تا بتوانـد در هنـر خـود بـه نحـو مطلـوب و       تصویر و 
دروس عملی و نظري و رساندن دانشجو به کارایی و مهـارت  هدف اصلی این درس تلفیق و تألیف. کارآمد از این هنر بهره گیرد

.الزم در زمینه هاي مختلف مربوط به عکاسی است
و در ادامـه شـناخت   ) عکاسی آنالوگ و  دیجیتـال  (بدیهی است براي آموزش عکاسی دانستن تاریخچه مختصر این هنر

در ایـن درس عـالوه بـر چگـونگی     . دوربین عکاسی به عنوان ابزار مناسب براي ایجاد یک فایل تصویري،الزم و ضروري اسـت 
رجو آموزش داده می شود تا بتواند مناسب ترین دوربین و وسـایل را  عکاسی، ویژگی هاي یک دوربین عکاسی و اجزاي آن به هن

.براي محدوده اي که میخواهد در آن به عکاسی بپردازد، انتخاب کند
مشخصات درس

عملی: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت64:  زمان درس

ــانی هنرهــاي : پیشــنیاز مب
تجسمی

ــدریس ــوري و : نحــوه ت تئ
کارگاهی

1عکاسی :به فارسی:  نام درس
Photograhy  1:به انگلیسی

در پایان این واحد یادگیري دانشجو قـادر خواهـد   : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
:بود

وآشنایی با تاریخچه عکاسی، انواع دوربین، لنزها، تجهیزات ، نـور وسـنجش آن  ضمن 
یان موضـوعات هـدف، عکاسـی    ، می تواند براي بانتخاب نوع مناسب و کار با آن در نور طبیعی

. کند

:شایستگی اساسی
1-Ck 1
3-Ck 1
1-Pck 1

3سطح2سطح1سطح هامالك

آشنایی مختصر 
بـــا تاریخچـــه 

می تواند گزارشی از 
ــه و  تاریخچـــــــ

می توانـد سـیر تحـول    
عکاسی از عکس هاي 

توانـد سـیر تحـول    می
ــر   ــی ب ــاثیرات عکاس ت



۱۷۵

عکاسی و ارتقاء 
دوربین

سرگذشت عکاسـی   
ــه   ــین را ارائ و دورب

.کند

روز را در آغازین تـا امـ  
قالب یک گزارش ارائه 

.کند

هنرهاي دیگر را بیـان  
.کند

ــین  ــزاء دورب اج
دیجیتال و تأثیر 
آنها بـر کیفیـت   

تصویر

تواند گزارشـی از  می
هـاي گیرنـده   بخش

ــردازش آن  ــور و پ ن
.ارائه دهد

ــال  ــین دیجیتــ دوربــ
مناسب را با توجـه بـه   

ــ ــاد سنســور، ق درت ابع
تفکیک و عمـق رنـگ   

.انتخاب می کند

ــه    ــا ارائ ــد ب ــی توان م
عکســهایی تــأثیر ایــن 
قســمت را بــر کیفیــت 
تصویر مـورد تجزیـه و   

.تحلیل قرار دهد
مهــارت کنتــرل 

نور در عکاسی
ــا و    ــواع لنزه ــا ان ب
دیـــافراگم و شـــاتر 

.آشنا است

ــافراگم   ــد دی ــی توان م
وشاتر و تاثیرات آنها را 

.بر تصویر توضیح دهد

ــأثیرات  م ــد تــ یتوانــ
دیــافراگم را بــر نــور و 
عمق میـدان وضـوح و   
تأثیرات شاتر را بر نـور  
و انجماد حرکت اعمال 

.کند
مهــارت کنتــرل 
رنگ در عکاسی

ــی ــراز مـ ــد تـ توانـ
سفیدي رنگ نور را 

.توضیح دهد

می تواند تاثیر نورهـاي  
مختلف بر رنگ تصویر 
را در نمونه هاي هنري 

.نشان و یا ارائه دهد

تواند دمـاي رنـگ   می 
تصــویر را در شــرایط  

.مختلف تصحیح کند

عناصر بصري و 
زیبایی شناسـی  

تصویر

می توانـد بـا تهیـه    
ــدولی  جـــــــــــ
ــرگرافیکی  عناصـــ

تصـویر را  )  بصري(
ــا   ــس هــ در عکــ

.گزارش کند

می تواند عناصر زیبایی 
شناســی و گرافیکــی را 
در عکس هاي مختلف 
مورد تجزیـه و تحلیـل   
ــزارش   ــد و گ ــرار ده ق

.دنمای

مــی توانــد هرکــدام از 
عناصر زیبایی شناسـی  
و گرافیکی را بـا ارائـه   
نمونه عکس هاي خود 

.نمایش دهد

می تواند انواع لنزها کاربرد لنزها
.را گزارش کند

ــد گزارشــی    ــی توان م
تطبیقــــی از تفــــاوت 
کاربرد لنزها ارائه کند و 
ــف    ــاي مختل ــا لنزه ب

.عکاسی کند

می تواند کاربرد لنزهـا  
ــ ــاي را در عکـ س هـ

عکاسان مـورد تجزیـه   
ــرار داده و  ــل قـ تحلیـ
ــا    ــد و ب ــزارش نمای گ
استفاده از لنـز مناسـب   
ــاي  ــت هــ از موقعیــ

.مختلف عکاسی کند
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می تواند انواع فیلتر کاربرد فیلترها
مـــورد اســـتفاده در 
عکاســی را گــزارش 

.کند

ــد گزارشــی    ــی توان م
تطبیقــــی از تفــــاوت 
کاربرد فیلترها ارائه کند 

تلــف و بــا لنزهــاي مخ
.عکاسی کند

ــاربرد  مـــی توانـــد کـ
ــس   ــا را در عک فیلتره
هــاي عکاســان مــورد 
تجزیه تحلیل قرار داده 
ــا  و گــزارش نمایــد و ب
استفاده از فیلتر مناسب 
ــاي  ــت هــ از موقعیــ

.مختلف عکاسی کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
مبانی عکاسی: فصل اول
تعریف عکاسی
کاسی تاریخچه ع
مهارت دیدن
لحظه
 عناصر گرافیکی تصویر
کادربندي و نقاط طالیی
 اصول ترکیب بندي در تصاویر(کمپوزیسیون(
وحدت، تعادل، توازن، تقارن، تناسب، تشابه، ریتم، حرکت و...
عمق میدان(نقطه دید و میدان دید(
 عمق نمایی(پرسپکتیو(
 نور، سایه، سایه روشن
بافت

ط و پردازش تصویر دیجیتالضب: فصل دوم 
 عکس دیجیتال(فایل تصویري(
سنسورها و انواع آن ها
انواع دوربین هاي عکاسی دیجیتال بر اساس ابعاد سنسور
قدرت تفکیک
عمق رنگ
حساسیت سنسور و ارتباط آن با کنتراست و نویز، واحد حساسیت
حجم یک فایل تصویري و آشنایی با انواع فرمت ها
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 فشردگی تصویرتعیین میزان
 فایلexif
 کارت حافظه و لوازم جانبی انتقال و نگهداري تصویر

تنظیم نور و کنترل رنگ: فصل سوم 
دیافراگم و اعداد آن
عمق میدان وضوح و عوامل مؤثر بر آن
 نورسنجی در حالت تقدم دیافراگم

لنز و انواع آن: فصل چهارم
فاصله کانونی
لنز واید انگل
  لنز نرمال
لنز تله فتو
لنز زوم
لنز ماکروگرافی
لنز کنترل پرسپکتیو
ارتباط فاصله کانونی و زاویه دید
تأثیر انواع لنز بر پس زمینه تصویر و پرسپکتیو

فیلترها : فصل پنجم 
 فیلترها یا صافی هاي عکاسی
 فیلترهاي عکاسی سیاه و سفید
فیلترهایی که مصارف عمومی دارند :

ماوراء بنفش فیلترU.V
آسمان نورفیلترS.L
 فیلتر پوالریزهP.L
 فیلتر غلظت خنثیN.D
 فیلترهاي نرم کنندهDiffuserیاSoften
 فیلترهاي تزئینی

ضریب فیلتر
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:فعالیت یادگیري
پرسش و پاسخ و بحث و تبادل نظر در مورد موضوعات درسی
ن و اجزاي آن ارائه گزارش از تاریخچه عکاسی، انواع دوربی
 ارائه گزارش از کاربرد عناصر و اصول و مفاهیم بصري در عکاسی
ارائه گزارش از کادربندي و ترکیب بندي در عکاسی
ارائه گزارش از کاربرد دیافراگم و شاتر
 ارائه گزارش از روشهاي کنترل نور و رنگ در عکاسی
 عکاسی با دوربین هاي آنالوگ و دیجیتال
 مفاهیم زیبایی شناسی در عکس هاي خود نمایش اصول و
 عکاسی براي مقایسه عمق میدان وضوح
عکاسی براي مقایسه انجماد و محو موضوع متحرك
عکاسی با لنزهاي مختلف از یک موضوع و از یک فاصله
عکاسی از موضوعات با لنزهاي مختلف و استفاده از توانمندي لنزها
 ترکیبی در حالت نورسنجی از سوژه هاي سیاه و سفید وB&W
عکاسی از نقاط در سطح
عکاسی از خطوط
عکاسی از نقطه و خط
 عکاسی از سطوح، بافت و...
عکاسی از موضوع هاي با رنگ نورهاي اصلی و تجربه تصحیح دماي رنگ
تحلیلی از آثار عکاسان برجسته-تهیه گزارش توصیفی
 عکاسی با فیلترهاي مختلف

:فعالیت عملکردي
ارش از تاریخچه عکاسی، انواع دوربین و اجزاي آن تهیه گز
 تهیه گزارش از کاربرد عناصر و اصول و مفاهیم بصري در عکاسی
تهیه گزارش از کادربندي و ترکیب بندي در عکاسی
تهیه گزارش از کاربرد دیافراگم و شاتر
 تهیه گزارش از روشهاي کنترل نور و رنگ در عکاسی
الوگ و دیجیتال عکاسی با دوربین هاي آن
 نمایش اصول و مفاهیم زیبایی شناسی در عکس هاي خود
 عکاسی براي مقایسه عمق میدان وضوح
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عکاسی براي مقایسه انجماد و محو موضوع متحرك
عکاسی با لنزهاي مختلف از یک موضوع و از یک فاصله
 عکاسی از موضوعات با لنزهاي مختلف و استفاده از توانمندي لنزها
نجی از سوژه هاي سیاه و سفید و ترکیبی در حالت نورسB&W
عکاسی از نقاط در سطح
عکاسی از خطوط
عکاسی از نقطه و خط
 عکاسی از سطوح، بافت و...
عکاسی از موضوع هاي با رنگ نورهاي اصلی و تجربه تصحیح دماي رنگ
تحلیلی از آثار عکاسان برجسته-تهیه گزارش توصیفی
ختلف عکاسی با فیلترهاي م

:راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
توضیح مفـاهیم،  (شیوه ارائه مستقیمتدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از 

مشـارکت  در مباحث نظري به همراه ) رسم اشکال ، استفاده از اسالیدهاي آموزشی و مشاهده فیلم و انیمیشن هاي آموزشی
بـراي درك عمیـق تـر و بکـارگیري آن در     شـیوه مشـارکتی  و نیز یان در تحلیل و پاسخ به پرسش هاي طرح شدهدانشجو

فعالیت هاي تئوري و عملی طراحی شده در محـیط کارگـاه و ارائـه و    موقعیت هاي واقعی تدریس و در مباحث عملی انجام 
.ه دست آمده استتحلیل نتایج ب

استفاه از شیوه هاي مطالعه فردي براي غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی نیازمند بهره گیري از فرصت هاي یادگیري
انجـام نمونـه   و نیـز  تهیه گزارش کار از فعالیت عملی انجام شده در کارگاه ، ارائه بخشی از مباحث درسی به صورت گزارش

را زدیـد از نمایشـگاه هـاي عکاسـی     باهمچنین می توان فرصت هاي یادگیري غیرمستقیم دیگري مانند . استهاي عملی 
.تدارك دید

   در پایان هر درس  مدرس یک نمونه عکاسی مربوط به موضوع انجام می دهد و سپس از دانشجویان مـی خواهـد در
حضور وي تمرین کنند تا به رفع اشکال بپردازد سپس بیرون از محیط آموزشی نیز دانشجویان بایستی نمونه هایی کار 

.ارائه دهندکرده و جلسه بعد
منابع آموزشی. 4

: منبع اصلی
انتشارات هودین، چاپ هشتم : تهران. عکاسی دیجیتال. 1392. آذرگین، آروین
کانون نشر علوم:تهران. راهنماي عکاسی دیجیتال. 1391. خرمی راد، نادر
شرکت چاپ و نشر کتاب هاي درسی ایران: تهران).1( عکاسی. 1391. غفوري، محمد

:فرعیمنبع
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره8آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
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نمره12عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و تهیه پوشه کار : ارزشیابی فرآیند
. ن پایان نیمسال انجام مـی شـود  بر اساس تکالیف یادگیري در طول نیمسال، تکالیف عملکردي و آزمو: ارزشیابی پوشه کار 

. مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(مبناي ارزیابی تکالیف 

: سایر نکات
 قرار گیردنقد و تجزیه و تحلیل آثار عکاسی برتر ایران و جهان در کالس مورد.

 هنر و تمدن ایرانی، اسالمی و نیز وروز و کاربرديدر انجام تمرینات عملی عکاسی موضوعات
.مورد توجه قرار گیردبومی 
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»رنگ شناسی«سرفصل درس
معرفی درس و منطق آن-1

تاثیر رنگ در زندگی انسان به قدري است که حتی تصور زندگی . دنیاي پیرامون ما از دو عنصر فرم و رنگ تشکیل شده است
رنگ پدیده و موهبت شگفت انگیز و شکوهمند هستی است و به فرم کمال می بخشد و به آن جان می . ستبدون رنگ ناممکن ا

هنرمندان براي ورود به عالم هنر نیازمند شناخت دقیق رنگ و چگونگی کاربرد صحیح آن هستند لذا در این درس سعی شده تا .دهد
.وزش خود از این دانسته ها بهره جوینددانشجومعلمان به این عنصر مهم بصري تسلط یابند و در آم

مشخصات درس
عملی: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت64: زمان درس

ــنیاز ــاي  : پیش ــانی هنره مب
تجسمی

رنگ شناسی:  به فارسی:  نام درس
knowledge of colors:  به انگلیسی

:نشجو قادر خواهد بوددر پایان این واحد یادگیري دا: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
هنرهـاي  نسبت به رنگ، انواع، چگونگی ساخت و کاربرد آن در هنرهاي مختلف خصوصـا  

با استفاده صحیح از رنگ، اندیشه ها و ایده هاي خـود را در قالـب   شناخت پیدا کند و سنتی ایران،
تجزیـه و تحلیـل  نقـد و  همچنین می تواند کاربرد رنگ در آثار هنري را مورد . خلق کندآثار هنري
.قرار دهد

:شایستگی اساسی
2-1 , 1-CK 1
3-1  , 3-PCK 3

3سطح2سطح1سطح هامالك

شناخت و کاربرد 
رنگ

ــف   ــد تعری ــی توان م
رنگ، انواع و نمونـه  
هاي کاربرد آن را در 
هنرهـــاي مختلـــف 
. گــــزارش نمایــــد

همچنین مـی توانـد   
برخــی از تــن هــاي 
ترکیبی را از طریـق  

اي ترکیب رنـگ هـ  
اصـلی سـاخته و بـه    

.کار برد

ــه    ــع ب ــد راج ــی توان م
خصوصــیات و ســاخت  
انواع رنگ گزارشی ارائه 
نماید و تن ها و تنالیتـه  
هاي رنگی را بـه دسـت   

.آورده و به کار برد

مـــی توانـــد گزارشـــی 
تحلیلی راجع به بررسـی  
و نقــد کــاربرد رنــگ در 
آثار هنرمندان ارائه کنـد  
و ایده ها و اندیشه هاي 

ــود را ــتفاده خـ ــا اسـ بـ
صحیح از رنگ در قالب 
ــمی   ــري تجس ــار هن آث

.خلق نماید
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رنگ در هنرهاي 
سنتی ایران

می تواند نمونه هاي 
مختلف کاربرد رنگ 
ــنتی  ــاي س در هنره
ــد   ــران ماننـــ ایـــ
نگــارگري، تــذهیب، 
ــرش   ــیکاري، ف کاش

.را گزارش نماید... و

می تواند جداول مقایسه 
اي نمونه هاي رنگ بـه  

شـیکاري،  کار رفته در کا
تــــذهیب و خصوصــــا 
ــف  ــب مختلـــ مکاتـــ
نگارگري ایران را تهیـه  
کند و همان رنگ هـا را  

.بازسازي کند

می تواند کـاربرد رنـگ   
هاي سنتی را مورد نقـد  
و تجزیه و تحلیـل قـرار   
داده گــزارش نمایــد و  
انواع تن و تنالیته هـاي  
رنگی سنتی را در طـرح  
ها و ایده پردازي هـاي  

. جدید خود به کاربرد
ــه   ایده پردازي ــد نمون ــی توان م

هایی بدیع از کاربرد 
ــاي   ــگ در هنره رن
تجسمی را گـزارش  

.کند

مــی توانــد طــرح هــاي 
جدیــدي بــراي مفــاهیم 
ساده بصري بـا اسـتفاده   
.از کاربرد رنگ خلق کند

ــده هــاي   ــد ای مــی توان
مختلف ذهنی و مفاهیم 
مختلف را در قالب رنگ 

.و فرم خلق نماید

یري، محتواي درس و ساختار آنهاي یادگفرصت. 2
کلیات: فصل اول

رنگ چیست
تاریخچه کاربرد رنگ در آثار هنري
فیزیک رنگ
ترکیبات نورهاي رنگی
ترکیبات پیگمنت هاي رنگی
رنگ هاي آکروماتیک
رنگ هاي کروماتیک

:فعالیت هاي یادگیري
پرسش و پاسخ در گروه هاي کوچک و بزرگ در مورد محتواي درس
 گزارش راجع به کاربرد رنگ در آثار هنرهاي تجسمیتهیه
مشاهده دقیق طبیعت و تهیه گزارش از بررسی رنگ در طبیعت
تهیه گزارش راجع به تعریف رنگ، فیزیک نور و رنگ، انواع رنگ و نام آن ها
مطالعه مطالب مکتوب و تهیه گزارش

:فعالیت هاي عملکردي
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ار هنرهاي تجسمیتهیه گزارش راجع به کاربرد رنگ در آث
مشاهده دقیق طبیعت و تهیه گزارش از بررسی رنگ در طبیعت
تهیه گزارش راجع به تعریف رنگ، فیزیک نور و رنگ، انواع رنگ و نام آن ها
مطالعه مطالب مکتوب و تهیه گزارش

تئوري ها و چرخه هاي رنگ: فصل دوم
ایتنشورول، اوالدهرینگ، استوالد، مانسل، تو رونگ، بررسی تئوري ها و چرخه هاي نیوتن، بلون، مایر، هریس، ا
انجام تمرینات عملی بر اساس تئوري هاي مختلف خصوصا مانسل و ایتن

:فعالیت هاي یادگیري
پرسش و پاسخ در گروه هاي کوچک و بزرگ در مورد محتواي درس
مطالعه منابع مکتوب و تهیه گزارش
لفتهیه آلبوم هاي تصویري از چرخه هاي مخت
انجام تمرینات عملی و نمونه سازي رنگ هاي چرخه هاي مختلف مانند چرخه مانسل و ایتن و...
انجام تمرینات عملی و نمونه سازي تن و تنالیته هاي رنگی
نقد و تجزیه و تحلیل آثار هنري مرتبط با موضوع درس
تهیه گزارش از تفاوت چرخه هاي رنگی مختلف

:فعالیت هاي عملکردي
 آلبوم هاي تصویري از چرخه هاي مختلفتهیه
مطالعه منابع مکتوب و تهیه گزارش
انجام تمرینات عملی و نمونه سازي رنگ هاي چرخه هاي مختلف مانند چرخه مانسل و ایتن و...
انجام تمرینات عملی و نمونه سازي تن و تنالیته هاي رنگی
نقد و تجزیه و تحلیل آثار هنري مرتبط با موضوع درس
یه گزارش از تفاوت چرخه هاي رنگی مختلفته

کنتراست هاي رنگی -هارمونی رنگی: فصل سوم
هارمونی هاي رنگی و کاربرد آن
کنتراست هاي رنگی:

فام(کنتراست رنگ(
روشن-کنتراست تیره
گرم-کنتراست سرد
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کنتراست رنگ هاي مکمل
کنتراست همزمانی
اشباع(کنتراست سیري(
کنتراست وسعت

زیه و تحلیل آثار هنري مرتبطنقد و تج

:فعالیت هاي یادگیري
پرسش و پاسخ در گروه هاي کوچک و بزرگ در مورد محتواي درس
انجام تمرینات عملی براي نمایش هارمونی هاي رنگی
 انجام تمرینات عملی براي نمایش کنتراست هاي رنگی
ت هاي رنگیایده پردازي و اجراي طرح هاي خالقانه با استفاده از کنتراس
مطالعه منابع مکتوب و تهیه گزارش
تهیه گزارش از بررسی کنتراست هاي رنگی در آثار هنرهاي تجسمی

:فعالیت هاي عملکردي
انجام تمرینات عملی براي نمایش هارمونی هاي رنگی
انجام تمرینات عملی براي نمایش کنتراست هاي رنگی
ستفاده از کنتراست هاي رنگیایده پردازي و اجراي طرح هاي خالقانه با ا
مطالعه منابع مکتوب و تهیه گزارش
تهیه گزارش از بررسی کنتراست هاي رنگی در آثار هنرهاي تجسمی

:رنگ در هنرهاي سنتی ایران: فصل چهارم 
 به تفکیک(مکاتب نگارگري(
تذهیب
کاشیکاري
فرش و گلیم
انجام تمرینات عملی

:فعالیت هاي یادگیري
سخ در گروه هاي کوچک و بزرگ در مورد محتواي درسپرسش و پا
ارائه گزارش از مفاهیم رنگ در آثار هنري دوران اسالمی
انجام تمرینات عملی و تهیه جداول رنگی و نمونه سازي رنگ هاي مکاتب نقاشی ایرانی به تفکیک مکتب
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 ایران در دوره هاي مختلفانجام تمرینات عملی و تهیه جداول رنگی و نمونه سازي رنگ هاي کاشیکاري
انجام تمرینات عملی و تهیه جداول رنگی و نمونه سازي رنگ هاي تذهیب
انجام تمرینات عملی و تهیه جداول رنگی و نمونه سازي رنگ هاي قالی و گلیم ایران در مناظق مختلف
ایده پردازي و ایجاد طرح هاي جدید و خالقانه با استفاده از کاربرد رنگ هاي سنتی
تهیه گزارش هاي تحلیلی از کاربرد رنگ در هنرهاي بومی شهر یا روستاي خود
مطالعه منابع مکتوب و تهیه گزارش

:فعالیت هاي عملکردي
تهیه گزارش از مفاهیم رنگ در آثار هنري دوران اسالمی
یک مکتبانجام تمرینات عملی و تهیه جداول رنگی و نمونه سازي رنگ هاي مکاتب نقاشی ایرانی به تفک
انجام تمرینات عملی و تهیه جداول رنگی و نمونه سازي رنگ هاي کاشیکاري ایران در دوره هاي مختلف
انجام تمرینات عملی و تهیه جداول رنگی و نمونه سازي رنگ هاي تذهیب
انجام تمرینات عملی و تهیه جداول رنگی و نمونه سازي رنگ هاي قالی و گلیم ایران در مناظق مختلف
ده پردازي و ایجاد طرح هاي جدید و خالقانه با استفاده از کاربرد رنگ هاي سنتیای
تهیه گزارش هاي تحلیلی از کاربرد رنگ در هنرهاي بومی شهر یا روستاي خود
مطالعه منابع مکتوب و تهیه گزارش

تاثیرات بصري و روانی رنگ: فصل چهارم
روانشناسی رنگ
یی رنگتاثیرات احساسی، فرهنگی و معنا
شکل و رنگ
مفاهیم رنگ در هنرهاي ایرانی و اسالمی
نقد و تجزیه تحلیل آثار هنري با رویکرد بررسی مفهوم رنگ
کاربرد رنگ در خلق مفاهیم مختلف بصري:

انواع حاالت و مفاهیم مانند غم، شادي، صعود، صلح، ترس و....
انواع شعر
انواع نثر
 و.....

انجام تمرینات عملی

: ت یادگیريفعالی
پرسش و پاسخ در گروه هاي کوچک و بزرگ در مورد محتواي درس
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تهیه گزارش از روانشناسی رنگ و کاربرد آن در خلق اثر هنري
خلق اثار هنري موضوعی و مفهومی صرفا با استفاده از توانمندي رنگ
خلق اثار هنري موضوعی و مفهومی با استفاده از توانمندي رنگ و فرم
نابع مکتوب و تهیه گزارشمطالعه م

:فعالیت عملکردي
تهیه گزارش از روانشناسی رنگ و کاربرد آن در خلق اثر هنري
خلق اثار هنري موضوعی و مفهومی صرفا با استفاده از توانمندي رنگ
خلق اثار هنري موضوعی و مفهومی با استفاده از توانمندي رنگ و فرم
مطالعه منابع مکتوب و تهیه گزارش

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
توضیح مفاهیم، رسم (شیوه ارائه مستقیمتدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از 

مشـارکت  در مباحـث نظـري بـه همـراه     ) اشکال ، استفاده از اسالیدهاي آموزشی و مشـاهده فـیلم و انیمیشـن هـاي آموزشـی     
براي درك عمیق تر و بکـارگیري آن در موقعیـت   شیوه مشارکتیو نیز حلیل و پاسخ به پرسش هاي طرح شدهدانشجویان در ت

فعالیت هاي تئوري و عملی طراحی شده در محیط کارگاه و ارائـه و نقـد و تحلیـل    هاي واقعی تدریس و در مباحث عملی انجام 
.ه دست آمده استنتایج ب

استفاه از شیوه هاي مطالعه فردي براي ارائه یر مستقیم و خارج از محیط آموزشی نیازمند بهره گیري از فرصت هاي یادگیري غ
انجام تمرینات و  نمونـه  و نیز تهیه گزارش کار از فعالیت عملی انجام شده در کارگاه ، بخشی از مباحث درسی به صورت گزارش

بازدید از نمایشگاه ها و موزه هایی که آثـار  مانند همچنین می توان فرصت هاي یادگیري غیرمستقیم دیگري. استهاي عملی 
.را تدارك دیدمرتبط با رنگ در آن ها نمایش داده می شود 

: منابع آموزشی. 4
: منابع اصلی

،وچـاپ نشـر شـرکت  : تهران. لباستخصصیشناسیرنگتدریسراهنماي. 1391. فاطمههوشیار،  آرتمیس و  صنعتی
)978-964-05-2017-8:شابک کتاب(.درسی ایرانهايکتابنشر

نشر سازمان چاپ و انتشارات، چاپ چهاردهم: تهران. محمد حسین حلیمی. کتاب رنگ. 1393.ایتن، یوهانس.
نشر عفاف، چاپ دوازدهم: تهران. دوست، بهروزژاله. عناصر رنگ. 1378.ایتن، یوهانس.
انتشارات رازنامه: تهران.رنگ. 1391. استوار، مسیب
شرکت چاپ و نشر کتاب هاي درسی ایران: تهران. مبانی هنرهاي تجسمی. 1391. راد، عبدالمجیدحسینی.

:منابع فرعی
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راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 4) ارائه مناسب آثار در ژوژمان(:آزمون پایانی

نمره 6) در فعالیت هاعملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت(:ارزشیابی فرآیند
نمره  10)   مجموعه تکالیف عملکردي(:ارزیابی پوشه کار

:سایر نکات
     تمرینات عملی با گواش، اکریلیک و نیز رنگ روغن انجام شود تـا دانشـجویان بـراي انجـام دروس

.عملی در ترم هاي دیگر آمادگی الزم را کسب نمایند

حائز اهمیت استمانسل و ایتنگ خصوصا توجه به نظریات نظریه پردازان مختلف رن.

 مورد توجه خاص قرار گیردهنرهاي ایرانی، اسالمی و بومیرنگ در.

 از ارکان اصلی این درس استنقد و تجزیه تحلیل رنگ در آثار هنري.



۱۸۸

»1چاپ دستی«سرفصل درس
معرفی درس و منطق آن-1

منظور از چاپ دستی، آثاري چاپی  . نهفته است"دست"و"چاپ"ز نامش پیداست ـ دوعنصردر چاپ دستی ـ چنان که ا
گراورسازي هنري وچاپهايدستی که با نامچاپ.است که به روش غیرصنعتی و غیر ماشینی و با دخالت دست تولید شده باشند

تصویر بر روي یک سطح، عموماً کاغذ یا چاپاي از هنرهاي تجسمی است که در آن اثر هنري از طریقشود، شاخهنیز شناخته می
هاي مختلفی از تواند به روشآثار هنري میچاپ. گرددگاهی پارچه، چرم، پالستیک و سطوح دیگر توسط هنرمند خلق می

صورت ... هاي مختلف و چوب، چاپ لینولئوم، انواع مهرهاي برجسته و فرورفته، چاپ با شابلونچاپسنگی،چاپفلزي،چاپجمله
گذارند و عالوه بر این هنرمند به هاي هنري، امکانات فنی، صوري و بیانی بسیار متنوعی را در اختیار هنرمند میچاپ. پذیرد
. تري را در دسترس مخاطبان قرار دهدارزانهاي تواند نمونهو تکثیر اثر خود میچاپمدد

را آزموده چاپهاي حکاکی وبرخی روشبنابراین آشنایی با  چاپ دستی  و جنبه هاي مختلف آن  به دانشجومعلمان کمک میکند تا
.ف هنري و نیز آموزش خود بهره ببرندو از این تکنیک ها در تولید آثار مختلها به مهارت برسندو در آن

مشخصات درس
عملی: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت64: زمان درس

ــنیاز ــاي  : پیش ــانی هنره مب
همنیــاز بــا رنــگ /تجســمی

شناسی

1چاپ دستی:  به فارسی:  نام درس
Printmaking1: به انگلیسی

:د یادگیري دانشجو قادر خواهد بوددر پایان این واح: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
را چـاپ هـاي حکـاکی و  برخـی روش با آشنایی با مفهوم چاپ دستی و شناخت انـواع آن، 

ها مهارت کسب کند و بتواند با شناخت ابزار و وسایل و مواد در انـواع چـاپ دسـتی    آزموده و در آن
.ا و اندیشه هاي خود را در قالب آثار هنري  به این شیوه خلق کندنیازه، وکاربرد صحیح آن

:شایستگی اساسی
2-1 , 1-CK 1
3-1  , 3-PCK 3

3سطح2سطح1سطح هامالك

ــاپ   ــواع چـ انـ
دستی

می توانـد راجـع بـه    
ــه،   ــف، تاریخچ تعری
انواع و موارد استفاده 
ــواع چــاپ دســتی ان

می تواند ابزارهـاي الزم  
چاپ دسـتی تـک   براي 

چــــاپ و برجســــته را 
گزارش کند و آن هـا را  

می تواند ابزارهاي الزم 
چاپ دستی گود و براي 

ــتی را   ــوگرافی دسـ لیتـ
گزارش کند و آن هـا را  
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گزارشی ارائه نماید و 
از نمونه هاي موفقی

آثار چـاپ دسـتی را   
.گزارش نماید

.با  مهارت اجرا کند.با  مهارت اجرا نماید
همچنــین مــی توانــد   

نقد و تجزیه ی از گزارش
چــاپ و تحلیــل آثــار 

دستی ارائـه نمایـد و بـا    
ــا و   ــه نیازهـ ــه بـ توجـ
ــته هــاي خــود،    خواس

اينمونه هاي خالقانـه 
. را اجرا کند

چاپ هاي دستی 
ــومی   ــنتی و ب س

ایران

می توانـد راجـع بـه    
ــه،   ــف، تاریخچ تعری
انواع و موارد استفاده 
انواع چاپ دستی در 

گزارشی ارائـه  ایران
نمونه هـاي  نماید و

ــوفقی از آن را  مــــ
.گزارش کند

ــراي  ــاي الزم بـ ابزارهـ
ــاپ   ــازي و چ ــدي س عی
قلمکــار را گــزارش مــی 

ــد و  ــا  کن ــام آنه در انج
.مهارت دارد

بــا اســتفاده از شـــیوه   
عیــدي ســازي و چــاپ 

آثار خالقانـه اي  قلمکار
.را طراحی و اجرا نماید

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
کلیات : لفصل او

تعریف چاپ دستی
تاریخچه چاپ دستی در جهان
تاریخچه چاپ دستی در ایران
 برگ، سیب زمینی، اشیا، ترافارد و(چاپ هاي دستی ساده(....

: فعالیت یادگیري
پرسش و پاسخ در گروه هاي کوچک و بزرگ در مورد محتواي درس
ران و جهانتکمیل جدول مقایسه اي در مورد تاریخچه چاپ دستی در ای
برگ، سیب زمینی، اشیا، ترافارد و(چاپ هاي دستی ساده انجام تمرینات عملی(....

:فعالیت عملکردي
تهیه گزارشی از انواع چاپ دستی  در شهر یا روستاي خود
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تکمیل جدول مقایسه اي در مورد تاریخچه چاپ دستی در ایران و جهان
رگ، سیب زمینی، اشیا، ترافارد وب(چاپ هاي دستی ساده انجام تمرینات عملی(....

32)روش چاپ5(انواع چاپ دستی : فصل دوم 

: تک چاپ-1
تعریف و تفاوت این نوع چاپ با دیگر انواع چاپ دستی
مونوتایپ
مونو پرینت
 انجام تمرینات عملی

:)سیلوگرافی(چاپ برجسته -2
تعریف و تفاوت این نوع چاپ با دیگر انواع چاپ دستی
مثل سیب زمینی، پاك کن و(با اشیاي مختلف، مهرهاي دست ساختهچاپ(...
 چاپ و ارائه کار, ساخت کلیشه, ابزار و مواد الزم، طراحی(چاپ چوب(
 چاپ و ارائه کار, ساخت کلیشه, ابزار و مواد الزم، طراحی(چاپ لینولئوم(
 انجام تمرینات عملی

:)کالگوگرافی(چاپ گود-3
 این چاپ با دیگر انواع چاپ دستیتعریف و تفاوت
ابزار و مواد الزم
 دراي پوینت(حکاکی روي فلز، روش مستقیم(
 اچینگ و مزوتینت و آکواتینت و ( روش غیر مستقیم(......
 انجام تمرینات عملی

: 33)لیتوگرافی یا چاپ سنگی(چاپ مسطح -4
تعریف و تفاوت این چاپ با دیگر انواع چاپ
چاپ سنگی(لیتوگرافی دستی(

):سریگرافی یا سیلک اسکرین(چاپ شابلونی-5
 چاپ استنسیل یا
 انجام تمرینات عملی

. ۵۲هر -٣٢
٣٣-۲.
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صرفا جهت معرفی(34چاپ سیلک اسکرین(
 نقد و تجزیه تحلیل آثار چاپ دستی جهان

انواع چاپ دستی سنتی ایران: فصل سوم
معرفی انواع چاپ هاي دستی سنتی ایران

عیدي سازي
قلمکار
 35اي یا کالغه ايکالقه

انواع دیگري از چاپ هاي محلی و بومی ایران
نقد و تجزیه تحلیل آثار چاپ دستی ایران، قابلیت ها و  تفاوت هاي معنایی آن ها
عیدي سازي و قلمکار(انجام تمرینات عملی(

: فعالیت یادگیري
پرسش و پاسخ در گروه هاي کوچک وبزرگ در مورد محتواي درس
 از تاریخچه انواع چاپ در ایران و جهانارائه گزارش
 تکمیل جدول شناخت انواع چاپ دستی
تکمیل جدول شناخت ابزار و وسایل و مواد مناسب انواع چاپ
 تک چاپ، برجسته، گود، ترافارد(انجام تکنیک هاي مختلف و کسب مهارت در انواع مختلف  چاپ دستی(
 تک چاپ، برجسته، گود، ترافارد(مختلف  چاپ دستی خلق آثار خالقانه هنري با استفاده از انواع(
 عیدي سازي، قلمکار(انجام تکنیک هاي مختلف و کسب مهارت در انواع مختلف  چاپ دستی سنتی ایران(
 عیدي سازي، قلمکار(خلق آثار خالقانه هنري با استفاده از انواع مختلف  چاپ دستی سنتی ایران(
حلیل آثار موفق چاپ دستی ایران و جهانارائه گزارش از نقد و تجزیه و ت
 معرفی هنرمندان ایران و جهان و نمونه آثار ایشان در حوزه چاپ هاي دستی
 توجه به میراث فرهنگی و هنري و (ارائه گزارشی از  چگونگی کاربرد  انواع چاپ دستی در شهر یا روستاي خود

)بومی و ملی 

:فعالیت عملکردي
چه انواع چاپ در ایران و جهانتهیه گزارش از تاریخ
 تکمیل جدول شناخت انواع چاپ دستی
تکمیل جدول شناخت ابزار و وسایل و مواد مناسب انواع چاپ

٣٤-۲.
٣٥-۲.
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 تک چاپ، برجسته، گود، ترافارد(انجام تکنیک هاي مختلف و کسب مهارت در انواع مختلف  چاپ دستی(
تک چاپ، برجسته، گود، ترافارد(اپ دستی خلق آثار خالقانه هنري با استفاده از انواع مختلف  چ(
 عیدي سازي، قلمکار(انجام تکنیک هاي مختلف و کسب مهارت در انواع مختلف  چاپ دستی سنتی ایران(
 عیدي سازي، قلمکار(خلق آثار خالقانه هنري با استفاده از انواع مختلف  چاپ دستی سنتی ایران(
موفق چاپ دستی ایران و جهانتهیه گزارش از نقد و تجزیه و تحلیل آثار
 معرفی هنرمندان ایران و جهان و نمونه آثار ایشان در حوزه چاپ هاي دستی
 توجه به میراث فرهنگی و هنري و (تهیه گزارشی از  چگونگی کاربرد  انواع چاپ دستی در شهر یا روستاي خود

)بومی و ملی 

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
ري مشارکتی براي ایجاد انگیزه در دانشجویان و درگیري ذهنی  آن ها  با طرح پرسش و پاسخ هاي استفاده از یادگی

مناسب به گونه اي که دانشجو معلمان به طور فعال در یادگیري شرکت نمایند، از راهبردهاي اساسی تدریس در کالس درس 
حیط هایی خارج  از کالس براي آموزش، همچون گیري از فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم و پیش بینی مبهره. هنر است

ارائه گزارش به .... بازدید از مکان هاي تاریخی و قدیمی و ,موزه ها,)باغ ها و جنگل ها ي طبیعی, پارك ها(فضاهاي طبیعی 
ق آثار هنري عالوه بر این در فرایند خل. دانشجومعلمان کمک می کند تا فعالیت هاي عملی را هر چه پربار تر انجام دهند

چگونگی استفاده از آن ها را می آموزند بدون آن که درگیر مباحث تئوري غیر , دانشجو معلمان با استفاده از مواد و ابزار مختلف
.در واقع آن ها ابزار و مواد  و چگونگی استفاده از آن را به شکل عملی می آموزند. الزم شوند

ارش در باره کاربرد چاپ در هنرهاي بومی و محلی خود، اطالعات بیشتري نسبت به عالوه بر این با انجام تحقیق و ارائه گز
بدیهی است در بسیاري از موارد الزم است با ارائه توضیحات بیشتر و . هنرهاي تجسمی محل زندگی خود کسب می کند

.مستقیم به نتیجه گیري مناسب از درس کمک شود

: منابع آموزشی. 4
: منابع اصلی

نشر شباهنگ : تهران. چاپ دستی. 1394.ده، عادلقلی زا
نشر شباهنگ: تهران).چاپ سنگی(تکنیک هاي لیتوگرافی هنري. 1388. قلی زاده، عادل
تهـران . بوذري، محمدمهدي. نیک هاي سنتی و معاصر چاپ دستیتک. 1392.دارسی هیوز، آن و هب ورنون، موریس :

انتشارات فرهنگسراي میر دشتی
انتشارات طهوري:تهران.تاریخ چاپ در ایران.1378. هالبابازاده، ش.
پوینـت، مزوتینـت  اچینـگ، آکواتینـت، دراي  :)حکاکی روي فلـز (تکنیک کالگوگرافی :چاپ دستی. 1374. نوري، مینا .

دانشگاه هنر، معاونت پژوهشی: تهران
شرکت چاپ و نشر کتا : تهران.1ستی کارگاه چاپ د. 1391. موسوي، سید همایون و عابدینی، رضا و امین نظر، احمد

بهاي درسی ایران 
:منابع فرعی
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نشر پیکان: تهران. نگرشی بر کلیات صنعت چاپ. 1380. مشهوري، محسن.

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 4) ارائه مناسب آثار در ژوژمان(:آزمون پایانی

نمره 6) گیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت هاعملکرد دانشجو در فعالیت هاي یاد(:ارزشیابی فرآیند
نمره  10) مجموعه تکالیف عملکردي(:ارزیابی پوشه کار

:سایر نکات
مورد توجه خاص قرار در ارائه دروس و نیز انجام تکالیف، هنر و تمدن ایرانی، اسالمی و بومی

.گیرد

و کـاربرد آن در  سـتی اسـت  هدف اصلی این درس کسب مهارت در انواع تکنیک هاي چاپ د
.در اینجا مد نظر نمی باشد... آثار گرافیکی مانند طراحی پوستر، تصویرسازي و 

 مورد توجه قرار گیردنقد و تجزیه و تحلیل آثار چاپ.
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»تاریخ هنر و تمدن اسالمی«سرفصل درس
معرفی درس و منطق آن.1

تـأثیر  ها همچنـان میالدي سر آغازي بر ظهورآیینی بود که با گذشت قرن620تان در سال طلوع اسالم در شبه جزیره عربس
بی گمان هنر و تمدن اسالمی از زمانی که حکومت اسالمی تشـکیل  . خود را در عرصه هاي فرهنگی و هنري بر جهان گذاشته است

هنـر و تمـدن   .ظهور یافت خـود را بـه دنیـا شناسـاند     شد و آموزه هاي اسالمی در جلوه هاي مختلف زندگی مسلمانان امکان بروز و
در این هنر وحدانیت و تقرب بـه  . اسالمی پیوندي عمیق با جهان بینی و نگرش انسان به دنیاي مادي در تعامل با دنیاي اخروي دارد

مسـاجد ،مـدارس، بازارهـا    به همین لحاظ یکی از ارکان معماري اسـالمی وجـود  . خداوند در گرو ساختن این دنیا براي خلق خدا دارد
در آثار هنري ظریف نیز هماره شـاهد تجلـی اعتقـاد بـه مضـامین      . است مکان هایی که براي اجتماع  ساخته شده است...،رباط ها و 

نکته جالب توجه این که اسالم در هرکجا که وارد شد در عین احتـرام بـه شـیوه زنـدگی     . قرآنی و احادیث و آموزه هاي دینی هستیم
هاي مزبور روح الهی و عبادي را نیز به آن سرزمین تزریق کرد به نحوي که در عین تقید کشورها به اسالم شـاهد تنـوع جلـوه    کشور

گویی هر کدام از این سرزمین ها در عین گونه گـونی  . هاي هنري منطبق با جغرافیا و شیوة زندگی مردم اقلیم هاي مختلف  هستیم
. یک چیز را می گویند

آیـد وگونـه   شمار میهاي شکوهمند و ارزشمند دستاوردهاي بشري در عرصه هنر بهو تمدن اسالمی یکی از دورانتاریخ هنر
در این نگاه تاریخی و جسـتجوگرانه تـأثیر   . شودرا شامل می...و سرامیک، نقاشی، خوشنویسی، معماريهاي متنوعی از هنر همچون 

آشنایی با این میـراث  . فرهنگ و مردمان ایران و خدمات آنها در بالندگی و اعتالي هنر وتمدن اسالمی جایگاهی پر ارج و عظیم دارد
که پیشینۀ فرهنگی سرزمین اسالمی ایران اسـت؛ در اشـاعه و تربیـت    به دانشجویان کمک می کند تا با شناخت هنر وتمدن اسالمی

.نسلی آگاه به مواریث و تاریخ خود موفق و کارآمد باشد

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

تاریخ هنر ایران : پیشنیاز

تاریخ هنر و تمدن اسالمی:به فارسی:  نام درس
The history of Islamic art and civilization:یسیبه انگل

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
، آنهـا را  شناخت سیر تکوین و تحول فرهنگ و تمدن اسالمی و هنرهاي وابسته به آن  با 

آنهـا را  و مکان و تفاوت هـا و تشـابهات  ویژگی هاي بارز هر دوره مورد بحث و تحلیل قرار داده و 
آنها را در تحلیلی از شرایط اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی و تاثیرهمچنین قادر خواهد بود . بیان کند

.فرهنگ و تمدن اسالمی  ارائه دهدشکل گیري سبک ها و مکاتب هنري در
:شایستگی اساسی

2-1 , 1-CK 1
3-1  , 3-PCK 3

3سطح2سطح1سطح هامالك

سیر هنر و تمدن 
اسالمی

تواند گزارشـی از  می
ــف   ــاریف مختلـ تعـ
متفکــرین در بــاب  

ــی ــی مـ ــد گزارشـ توانـ
توصیفی از سیر تـاریخی  
ظهور دوره هـا و سـبک   

ــی ــی مـ ــد گزارشـ توانـ
تحلیلی از دوره -تطبیقی

ــر و  ــف  هن هــاي مختل
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هنر و تمدن اسالمی 
.ارائه نماید

ــر  هـــاي مختلـــف هنـ
.اسالمی ارائه کند

ــه تمــدن اســالمی  ارائ
.کند

ــا در  ــی  معن تجل
هنر اسالمی 

می تواند با مراجعـه  
بـــه نمونـــه هـــاي  
ــر و   ــاخص  هنـ شـ
تمــــدن اســــالمی 
مـــواردي از تجلـــی 
معناهاي اسـالمی را  
ــارگزارش  ــن آث در ای

.کند

ــی ــی مـ ــد گزارشـ توانـ
ــترکات   ــیفی از مش توص
ــد  نقــوش مشــترك تولی
آثار هنري در دوره هاي 
ــدن   ــر و تم ــف هن مختل

.ارائه دهداسالمی

ــی ــی مـ ــد گزارشـ توانـ
تحلیلـــی  و نقادانـــه از 
ــی   ــف تجل ــوه مختل وج
ــاي  ــرم هـ ــا در فـ معنـ
مختلـــف اســـالمی  در 
قالب مکتوب یا شفاهی 

.ارائه  کند)  کنفرانس(

ــاه  جایگـــــــ
ــی در  خوشنویس
هنـــر و تمـــدن 

اسالمی

تواند گزارشـی از  می
نمونه هاي اسـتفاده  
از خــط در هنــر  و  
تمـــدن اســـالمی و 

ــاربرد آن ــار ک در آث
مختلف هنري ارائـه  

.دهد

تواند گزارشی ازانـواع  می
خطوط اسالمی بـه کـار   
رفته در آثار هنري تمدن 
ــرده و  ــه ک اســالمی ارائ
تحلیلــی از زمینــه هــاي 
شکل گیري هر یـک از  

.آنها را ارائه دهد

ــی ــی مـ ــد گزارشـ توانـ
ــی ــی از -تطبیقـ تحلیلـ

شناخت معنـا و کـاربرد   
خطوط اسالمی در آثـار  

.ئه دهدمختلف ارا

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

هنر و تمدن اسالمی ، تعاریف و مصادیق
  نظریه هاي مختلف در باب هنر و تمدن اسالمی
 هنر اسالمی دورة نخست : فصل دوم
سبک امویان: الف
ساختمان مساجد

قصرها، کاخ ها و قلعه ها

انتزیین ابنیه در دورة اموی

هنرهاي دستی و ظریف در دورة امویان
سبک دورة عباسیان: ب
مساجد
کاخ ها و بناهاي مسکونی
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سبک دولتی سفال سامرا
تداوم هنر ساسانی
بررسی تجلی معنا در فرم هنر و معماري این دوره ها
تأثیر حکومت ها در رشد یا افول  هنر  و تمدن اسالمی

 رة قرون وسطیهنر و تمدن اسالمی در دو: فصل سوم
سبک فاطمیان: الف
فلعه ها و کاخ ها
بناهاي مذهبی
تزیینات سنگی،گچی ، چوبی
ادوات عصر فاطمیان
صنعت نساجی
بررسی تجلی معنا در فرم هنر و معماري این دوره ها
تأثیر حکومت ها در رشد یا افول  هنر  و تمدن اسالمی
هنر و تمدن سلجوقیان: ب
معماري مقابر
سجدمدرسه و م
 بناهاي غیر مذهبی
تزیینات سنگی،گچی ، چوبی
کاشی کاري
خط و نگارگري
ادوات و آالت(هنرهاي دستی و ظریفه(
فرش و پارچه
ایلخانان ، تیموریان(مغولی –هنر و تمدن ایرانی : ج(
معماري مقابر
مسجد ، مدرسه بناهاي غیرمذهبی
تزیینات بنا
نقوش تزیینی این دوره
، نگارگري در این دورههنر کتاب سازي
 نساجی(فرش و پارچه(
فلزکاري ،هنرهاي ظریف و دستی
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بررسی تجلی معنا در فرم هنر و معماري این دوره ها
تأثیر حکومت ها در رشد یا افول  هنر  و تمدن اسالمی
هنر و تمدن مملوکان: د
بناهاي دینی مملوکان
 نماي خارجی و تزیینات داخلی بناها
یابنیه غیر مذهب
 نوشته هاي تزیینی،نشان ها و آرایه ها
 ادوات مساجد
 ادوات منزل
دوزيپارچه و قالب
 هنر و تمدن اسالمی در دورة جدید: فصل چهارم
هنر و تمدن صفویه در ایران: الف
بناهاي مذهبی
ها و بناهاي عمومیشهرسازي،کاخ
 پارچه، فرش و (هنر کتاب سازي،و نگارگري بافته ها(.....
کاري، اسلحه سازي ، سفال ، شیشه و فلز...
تأثیر ونقش خط و خوشنویسی در گسترش فرهنگ و هنر اسالمی
 بررسی تجلی معنا در فرم هنر و معماري این دوره
تأثیر حکومت صفویه در رشد یا افول  هنر  و تمدن اسالمی
هنر و تمدن در دورة سالطین دهلی و مغولی  در هند: ب
دبناي مقابر و مساج
 قصرها و قلعه ها
تزیینات بناها
 نگارگري
 و فرش ها ) پارچه ها(منسوجات
بررسی تجلی معنا در فرم هنر و معماري این دوره ها
تأثیر حکومت ها در رشد یا افول  هنر  و تمدن اسالمی
هنر و تمدن دورة عثمانی: ج
 میالدي15و 14بناي مساجد در قرن
سنان و مکتب او
هبیبناهاي غیر مذ
تزیینات بناهاي  عثمانی
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روکوکوي ترکی
سازي عثمانیهنر کتاب
پارچه ها  و قالبدوزي ها
فرش هاي آناتولی
فلزکاري و ادوات عثمانی
بررسی تجلی معنا در فرم هنر و معماري این دوره ها
تأثیر حکومت ها در رشد یا افول  هنر  و تمدن اسالمی
فعالیت یادگیري:
وب و تصویري در موضوعات فوق و بررسی ویژگی هاي هر دوره و مکانمطالعه منابع مکت
پرسش و پاسخ و بحث و تبادل نظر در مورد موضوعات فوق
فعالیت عملکردي:
 تهیه جدول تطبیقی از مکان ها  و دوره هاي مختلف
بررسی و مطالعه در کتب مرجع و یافتن منابع تصویري در اینترنت و پایگاه هاي هنري
و ارائه چکیده مقاالت علمی و ترویجی در مورد مباحث مربوطه قبل از هر جلسهمطالعه
انتخاب یک سبک یا دوره هنري براي پژوهش و مطالعه تخصصی و ارائه کنفرانس

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
توضیح مفاهیم، رسم (مستقیمشیوه ارائۀ تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از 

مشـارکت دانشـجویان در   در مباحث نظري به همـراه  ) اشکال ، استفاده از اسالیدهاي آموزشی و مشاهده انیمیشن هاي آموزشی
براي درك عمیق تـر و بکـارگیري آن در موقعیـت هـاي واقعـی      شیوه مشارکتیو نیز تحلیل و پاسخ به پرسش هاي طرح شده

.می باشدمباحث درسی به صورت گزارش، ارائه کنفرانسارائه بخشی ازتدریس 
استفاه از شیوه هاي مطالعه فردي از طریـق  بهره گیري از فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی نیازمند 

ز هنـري و  کتاب، مجالت علمی، سی دي هاي آموزشی و چندمنظوره، سایت هاي اینترنتی و پژوهشـی و حتـی بازدیـد از مراکـ    
.استترسیم نقشه مفهومی و ها موزه

منابع آموزشی. 4
: منابع اصلی

انتشارات  سمت ، چاپ اول : تهران. یعقوب آژند . هنر و معماري اسالمی. 1379. اتینگهاوزن، ریچارد، گرابر، الگ
انتشارات دانشگاه پیام نور : تهران. هنر و تمدن اسالمی. 1390.حاتم ، غالمعلی
این کتاب به قلم و ترجمـه  ( انتشارات توس،چاپ پنجم  : تهران. هوشنگ طاهري. هنر اسالمی. 1384.رنستکونل،ا

)دکتر یعقوب آژند نیز توسط نشر مولی در بازار موجود است
:منابع فرعی
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 ایـن  ( 1385اردشیر اشراقی ،انتشـارات سـروش ، چـاپ دوم    -هنر و معماري اسالمی–بلر، شیال  ،  ام بلوم، جاناتان
)کتاب به قلم و ترجمه دکتر یعقوب آژند نیز توسط نشر مولی در بازار موجود است 

1389مسعود رجب نیا ،  انتشارات امیر کبیر ،چاپ جهارم -هنر اسالمی-پرایس ،کریستین
1387انتشارات  سوره مهر  -حکمت انسی و زیبایی شناسی هنر اسالمی-مدد پور ، محمد

1388انتشارات سوره مهرچاپ دوم   ،)موسیقی و معماري(سرگذشت هنر درتمدن اسالمی -، حسنبلخاري قهی

انتشارات دانشگاه ادیان و -شناسی هنر اسالمیآمدي بر روشدر- موسوي گیالنی ، سید رضی
مدرسه اسالمی هنر 

 1368حشمت جزنی ،مرکز نشر فرهنگی رجا،چاپ اول –معماري اسالمی –دوپولو،  پاپا
)ع(ت موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البی-تجلیات حکمت معنوي در هنر اسالمی –مدد پور ، محمد 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 10) آزمون مباحث نظري شامل منابع درسی ، روش ها ونتایج آزمایش هاي انجام شده(:آزمون پایانی

نمره 5) عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها(:ارزشیابی فرآیند
نمره 5)   تکالیف عملکرديمجموعه(:ارزیابی پوشه کار

:سایر نکات
اهمیت فرهنگ و تمدن اسالمی در شکل گیري هنر اسالمی مورد توجه خاص قرار گیرد.
بررسی زیبایی شناسی معنایی و محتوایی آثار دوره اسالمی از اهمیت ویژه اي برخوردار گردد .
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»2عکاسی «سرفصل درس 
:طق آنمعرفی درس و من. 1

در واقع عکس کاري را مـی کنـد   .یک موضوع است "بیان بصري "همراه با توان "بهتر دیدن"درس عکاسی آموزش 
عکاسی این فرصت را براي مخاطـب  . به عبارتی عکاسی یعنی توقف در لحظه و تعمق در آن. که گاهی کالم  از آن باز می ماند

گاه نکند بلکه یک دعوتی از سوي هنرمند است تا با زاویـۀ دیـد عکـاس بـه     فراهم می آورد تا مثل همیشه به موضوع عکاسی ن
.اي را در آن بیابدسوژة مورد نظر نگاه کند و نکات و مفاهیم تازه

ضمن ادامه آموزش فنی براي کار در نور مصنوعی، دانشجو  به عکاسی می پردازد؛ تا حـدي کـه بـه نسـبت افـراد      2در عکاسی 
. اي براي بیان و موضوعات هنري استفاده کندتر شده و از عکاسی به عنوان وسیلهرفه ايمعمولی در این مقوله ح

مشخصات درس
عملی: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت64: زمان درس

1عکاسی: پیشنیاز
ــدریس  ــوه ت ــوري، : نح تئ

کارگاهی

2عکاسی :به فارسی:  نام درس
Photography 2:به انگلیسی

در پایان این واحد یادگیري دانشجو قـادر خواهـد   : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
:بود

، HDRپانورامـا،  عکاسـی کنـد و بـه تهیـه عکـس هـاي      بـا نـور مصـنوعی و انـواع لنزهـا      
.بپردازدکپی برداري از تصاویرو ، پرتره و سلف پرتره )مجموعه عکس پیاپی(سکوئنس

:شایستگی اساسی
1-Ck 1
3-Ck 1
1-Pck 1

3سطح2سطح1سطح هامالك

عکاسی بـا نـور   
مصنوعی

می تواند انواع نـور،  
ــورپردازي   وســایل ن
ــرداري را    ــی ب و کپ

فهرست کند

می تواند ویژگیهاي کار 
با نور پیوسته و فـالش  

.را   گزارش کند

مــی توانــد در راســتاي 
اهداف خـود، فـالش و   
نورهاي دیگر را به کار 

ردگی
کپـــــــــــی 

ــرداري، ، HDRب
پانوراما

ــول   ــد اص ــی توان م
ــرداري و   ــی بـ کپـ
عکاســی پانورامــا و 

HDR را گــزارش
کند 

می تواند از تابلوها کپی 
ــه   ــوده و ب ــرداري نم ب
تهیــه عکــس هــاي   

HDRپانورامــــــا و 
.بپردازد

مــی توانــد در صــورت 
لــزوم از قابلیــت هــاي 

ــا و HDRپانورامـ
براي بیان بهتر تصـویر  

.بهره ببرد
بیان تصویري و 

دید خالقانه
می تواند تعریفی از 
ــه   ــه ارائ ــد خالق دی

مـــوارد دیـــد خالقـــه 
هنرمندان عکاس را در 

می تواند با بـا بررسـی   
در اطــــراف خــــود و 
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عکــس هــاي مختلــف .کند
جستجو کند و گـزارش  

.نماید

نگرش و دید خالقانـه،  
عکس هـاي متنـوعی   

.بگیرد
ــواع   سوژه ــد ان ــی توان م

سوژه هاي عکاسی
.را گزارش کند

می تواند ویژگـی هـا و   
ــترك   ــاط مشـــ نقـــ
ــوژه  ــوعات و سـ موضـ
ــف را در  ــاي مختلـ هـ
عکاسی بـاهم مقایسـه   

.کرده و گزارش نماید

می توانـد شـیوه هـاي    
مختلف دربـاره سـوژه   
هاي مختلف را تجزیه 
و تحلیل کنـد ونمونـه   

هایی را نیز ارائه دهد
ــد   ــی توان ــین م همچن
ــس  ــه عکــ مجموعــ

از ) ســـکوئنس(پیـــاپی
.وژه تهیه کندس

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
انواع نورهاي مصنوعی: فصل اول

نور پیوسته
 دیفیوزر(و تلطیف کننده ها ) رفلکتور(تابه ها(
فالش و انواع آن
 عدد راهنما)gn(
عکاسی ضدنور
عکاسی درمحیط تاریک
خارج کردن موضوع از حالت ضدنور
حیط پرکنتراستتعدیل سایه ها در م
رفع قرمزي چشم
ترکیب نور فالش با محیط در شب
انجماد سوژه متحرك با فالش
 الین افکت(ایجاد تصویر خطی (
اوپن فالش

آشنایی با چند تکنیک: فصل دوم
کپی برداري از تابلوها
فیلترها
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عکاسی پانوراما
 تصویرHDR

مجموعه عکس: فصل سوم
طبیعت بیجان
 فضاهاي داخلیعکسبرداري از
پرتره و سلف پرتره
زیرمجموعه هایی از ژورنالیسم
 مجموعه عکس شماره دار و پیاپی(سیکوئنس(

فعالیت یادگیري:
پرسش و پاسخ و مشارکت فعال در مباحث کالسی
شناخت و توانایی بیان آموزه هاي تکنیکی
 یافتن موضوعات مناسب و مشاوره با مدرس براي عکاسی
 پروژکتور و(پیوستهعکاسی با نور(...
عکاسی با نور فالش
 تهیه عکسهاي پانوراما وHDR
تهیه عکس از پرتره و سلف پرتره
عکاسی از تابلوها و تصاویر
سیکوئنس: تهیه مجموعه عکس پیاپی

فعالیت عملکردي:
شناخت و توانایی بیان آموزه هاي تکنیکی
و عکاسی از آن هایافتن موضوعات مناسب
پروژکتور و(ور پیوستهعکاسی با ن(...
عکاسی با نور فالش
 تهیه عکسهاي پانوراما وHDR
تهیه عکس از پرتره
عکاسی از تابلوها و تصاویر
سیکوئنس: تهیه مجموعه عکس پیاپی

راهبردهاي تدریس و یادگیري:
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    ـ  تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشـی نیازمنـد اسـتفاده از ه مسـتقیم شـیوه ارائ
در ) توضیح مفاهیم، رسم اشکال ، استفاده از اسالیدهاي آموزشی و مشاهده فیلم و انیمیشـن هـاي آموزشـی   (

شـیوه  و نیـز  مشارکت دانشجویان در تحلیل و پاسـخ بـه پرسـش هـاي طـرح شـده      مباحث نظري به همراه 
مباحـث عملـی انجـام    براي درك عمیق تر و بکارگیري آن در موقعیت هـاي واقعـی تـدریس و در   مشارکتی

.ه دست آمده استفعالیت هاي تئوري و عملی طراحی شده در محیط کارگاه و ارائه و تحلیل نتایج ب
استفاه از شیوه هاي مطالعه فردي براي بهره گیري از فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی نیازمند 

انجـام نمونـه   و نیـز  یه گزارش کار از فعالیت عملی انجام شده در کارگاه ته، ارائه بخشی از مباحث درسی به صورت گزارش
را بازدیـد از نمایشـگاه هـاي عکاسـی     همچنین می توان فرصت هاي یادگیري غیرمستقیم دیگري مانند . استهاي عملی 
.تدارك دید

یافته و تأثیر رفلکتور و دیفیوزر نمـایش  از یک تا چهار عدد افزایش) پروژکتور(در کار با نورهاي پیوسته، به تدریج منابع نور 
در عکاسی از طبیعت بیجان ، مدل هاي نقاشـی  . سپس کار با فالش و استفاده از عدد راهنما تمرین می شود. داده می شود

در مبحث سلف پرتره، نمایش خویشتن مد نظر نیست، بلکه مجموعه عکسی که به بیـان شخصـیت مـی    . توصیه می گردد
درطول ترم مجموعه عکسها با مشاوره مـدرس و تـدریجی   . ر چهره مستقیما در عکس نباشد مورد نظر استپردازد حتی اگ
.بازدید از نمایشگاه ها می تواند موجب درك بهتر شیوه هاي عکاسی گردد. تهیه می شود

منابع آموزشی. 4
:منبع اصلی

ن، چاپ هشتم انتشارات هودی: تهران. عکاسی دیجیتال. 1392. آذرگین، آروین
کانون نشر علوم:تهران. راهنماي عکاسی دیجیتال. 1391. خرمی راد، نادر

شرکت چاپ و نشر کتاب هاي درسی ایران: تهران).1( عکاسی. 1391. غفوري، محمد
: منبع فرعی
 2و  1آموزش جامع عکاسی به زبان ساده،-میثم یوسفی

http://www.lenzak.com
http://www.graphiran.com

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 8)  آزمون مباحث نظري(:آزمون پایانی

نمره 5) لیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت هاعملکرد دانشجو در فعا(:ارزشیابی فرآیند
نمره 7) مجموعه تکالیف عملکردي(:ارزیابی پوشه کار

: سایر نکات
 بوده و عکاسی آنالوگ مد نظر نیستدیجیتال طرح درس عکاسی.

آثار در کنار کیفیت آن مورد توجه قرار گیردکمیت.
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ارکان این کارگاه استعکس ها از بررسی و تجزیه تحلیل.

 مورد توجه خاص قرار گیردبومی و روزپرداختن به موضوعات.
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»طراحی آرم و اوراق اداري«سرفصل درس
معرفی درس و منطق آن-1

اي هـر سـازمان،   از اهمیت خاصی برخوردار است و داشـتن آرم و اوراق اداري بـر  (Logo)در دنیاي امروز طراحی آرم 
انجام این کار از وظایف متخصصین رشته ارتباط تصویري . موسسه یا شرکتی از ضروریات و اصول پایه تبلیغات محسوب میشود

امروزه با توجه به گستردگی تبلیغات و رقابت، اولین چیزي که  طراحان باید از خود بپرسند این است که  چگونه می توانند . است
ي خالقانه و بدیع خود براي خلق یک آرم ساده، خالق، ماندگار و زیبا استفاده کنند که در این دریـاي شـباهت   از تمام مهارت ها

ها برجسته و ممتاز باشد ؟ خلق یک لوگو فقط به وجود آوردن یک ظاهر زیبا نیست بلکه آنچه طراحی می شود توسعه و مخابره 
بنابر این ضروري است که دانشجویان رشـته ارتبـاط تصـویري    .ال استس10براي حداقل ... ي یک جایگاه فرهنگی، تجاري و

بدین حوزه تسلط و اشراف کامل پیدا کنند تا بتوانند عالوه بر طراحی و خلق آرم ها و اوراق اداري متنوع، به آموزش موفق آن به 
. دانش آموزان بپردازند

مشخصات درس
عملی: نوع درس
2: تعداد واحد
عتسا64:  زمان درس

ــنیاز ــی : پیش ــگ شناس / رن
1فناوري اطالعات 
ــدریس  ــوه ت ــی: نح -عمل

کارگاهی

طراحی آرم و اوراق اداري: به فارسی:  نام درس
: به انگلیسی 

(Logo & Administrative Papers Design)
در پایان این واحد یادگیري دانشجو قـادر خواهـد   : پیامدهاي یادگیري/ اهداف

:بود
. آن، آرم هـاي جدیـدي را طراحـی کنـد    تعریف آرم، انواع  و اصول صـحیح طراحـی  با شناخت 

، طـرح  )سربرگ، پاکـت، کـارت ویزیـت    (طراحی اوراق اداريهمچنین با شناخت کامل اصول 
هاي خالقانه اي را در این حوزه ایجاد نماید و آرم هاي خود را در طراحی اوراق مذکور بـه کـار   

.آرم را مورد نقد و تجزیه تحلیل قرار دهدبرد و آثار مختلف :شایستگی اساسی
3سطح2سطح1سطح هامالك

می توانـد گزارشـی   ) لوگو(آرم 
شفاهی یا کتبـی از  
تعریف و تشـخیص  
انواع آرم ارائه دهـد  
ــد  و اشـــکالی ماننـ

را ... درخت، کتاب و
بـــا شـــیوه هـــاي 

انـــواع (مختلـــف 
ــتفاده از   ــرش، اس ب
ــف  ــاي مختل ابزاره

ثل زغال، قلم مـو  م

مــی توانــد گزارشــی از 
اصول و قواعد طراحـی  
آرم موفق ارائه دهـد و  
با استفاده از این اصول 
و ترکیب اشکال سـاده  

ــده،  ــر ش ــدون در نظ ب
ــارکرد آرم  ــرفتن کـ گـ
ــا   ــه یـ ــراي موسسـ بـ

، طــرح شـرکتی خـاص  
هاي جدیـد و خالقانـه   

.   اي را تولید کند

ــی ــی م ــد  گزارش توان
ــیفی ــی از -توص تحلیل

تجزیه تحلیل آرم هاي 
مختلف ارائه دهد و بـا  
اســـتفاده از اصـــول و 
قواعد طراحی آرم هاي 

ــف  ــمایلی، (مختلـ شـ
را با ) نوشتاري، تلفیقی

توجه کامل به کـارکرد  
. طراحی کندآرم ها 
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ــورت ...) و ــه صـ بـ
ساده شده طراحـی  

. کند
اوراق 
ــربرگ، (اداري س

ــت،  ــارت ویزی ک
)پاکت نامه

می تواند گزارشی از 
طراحـی اوراق  انواع

ــد و  ــه کن اداري ارائ
نمونه هاي خالقانه 
اي را گزارش نماید 
و نمونه هاي سـاده  
.اي را طراحی نماید

می توانـد گزارشـی  از   
اصول اساسی طراحـی  
اوراق اداري ارائه کند و 
و نمونه هاي مسـتقلی  
را با توجـه بـه اصـول    

.علمی طراحی نماید

ــی    ــد گزارش ــی توان م
تحلیلـی  از  -توصیفی

ــی اوراق اداري ب ررســ
ــد و   ــه کن ــود ارائ موج
ــد و  ــاي جدی ــه ه نمون
خالقانه اي را با توجـه  
ــی   ــول علمـ ــه اصـ بـ
طراحی هویت بصـري  

. یکپارچه طراحی نماید
هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

کلیات: فصل اول
تعریف آرم)Logo(
مونوتایپتعریف لوگوتایپ، مونوگرام ،
 نوشتاري ، تلفیقیشمایلی ،(انواع آرم(
تعریف نماد و نشانه و تفاوت هاي آنها

فعالیت یادگیري:
پرسش و پاسخ و شرکت و تعامل در مباحث درسی

ارائه گزارشی از تعریف و سابقه به کارگیري آرم در جهان و ایران و انواع آن

تهیه آرشیو تصویري و طبقه بندي شده از انواع آرم

 مرتبط با تعریف، آرم، نشانه و نمادتهیه و دسته بندي مقاالت

فعالیت عملکردي:
تهیه گزارشی کتبی از تعریف و سابقه به کارگیري آرم در جهان و ایران و انواع آن

تهیه آرشیو تصویري و طبقه بندي شده از انواع آرم

تهیه و دسته بندي مقاالت مرتبط با تعریف، آرم، نشانه و نماد
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شناخت و تجزیه و تحلیل(آرم شناخت اصول طراحی: فصل دوم(
بررسی کارکرد آرم
جذب مخاطب
نوآوري و بداعت
وجه تمایز
به یاد ماندگاري
 سال10حداقل (عمر طوالنی(
روابط فرم و معنا
سادگی
تناسب
 توازن و تعادل
 ریتم
حرکت
وحدت
 تضاد
قابلیت کوچک و بزرگ شدن
کاربرد رنگ

فعالیت یادگیري:
کت و تعامل در مباحث درسیپرسش و پاسخ و شر

 تهیه و دسته بندي مقاالت مرتبط با شناخت، تجزیه تحلیل و اصول طراحی آرم

ارائه چکیده مقاالت در کالس

تهیه گزارش توصیفی و تحلیلی از بررسی آرم هاي مختلف

فعالیت عملکردي:
تهیه و دسته بندي مقاالت مرتبط با شناخت، تجزیه تحلیل و اصول طراحی آرم

تهیه گزارش توصیفی و تحلیلی از بررسی آرم هاي مختلف

 تهیه چکیده مقاالت
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طراحی آرم: فصل سوم
 36اشکال و فرم هاي واقع نماطراحی آرم با:
استفاده از روش هاي ساده سازي، ترکیب و تغییر در اشکال و فرم هاي واقع نما
مده از روش هاي فوقاستفاده از روش هاي حجم بخشی در آرم هاي منتخبِ به دست آ
 تغییر در ضخامت، اندازه، بافت و رنگ قسمت هاي مختلف آرم(استفاده از روش هاي تغییر وزن در آرم هاي منتخب(

 اشکال و فرم هاي انتزاعیطراحی آرم با:
استفاده از روش هاي ترکیب و تغییر در اشکال و فرم هاي انتزاعی
اي منتخبِ به دست آمده از روش هاي فوقاستفاده از روش هاي حجم بخشی در آرم ه
 تغییر در ضخامت، اندازه، بافت و رنگ قسمت هاي مختلف آرم(استفاده از روش هاي تغییر وزن در آرم هاي منتخب(

 نقش مایه هاي ایرانی و نمادهاطراحی آرم با استفاده از:
 م با توجه به معنا و کارکرد آندر طراحی آرنقش مایه هاي ایرانی و نمادهااستفاده و متناسب سازي
 با اشکال انتزاعی و واقع نماآرم هاي طراحی شده با نقش مایه هاي ایرانی و نمادها ترکیب
استفاده از روش هاي حجم بخشی در آرم هاي منتخبِ به دست آمده از روش هاي فوق
 ه، بافت و رنگ قسمت هاي مختلف آرمتغییر در ضخامت، انداز(استفاده از روش هاي تغییر وزن در آرم هاي منتخب(

 نوشتاريطراحی آرم:
بررسی نمونه هاي موفق آرم نوشتاري
 خوشنویسیطراحی مونوتایپ و لوگوتایپ با استفاده از انواع
 دست نوشته هاطراحی مونوتایپ و لوگوتایپ با استفاده از انواع
تایپطراحی مونوتایپ و لوگوتایپ با استفاده از انواع
اده از روش هاي حجم بخشی در آرم هاي منتخبِ استف
 تغییر در ضخامت، اندازه، بافت و رنگ قسمت هاي مختلف آرم(استفاده از روش هاي تغییر وزن در آرم هاي منتخب(

 تلفیقیطراحی آرم هاي:
طراحی آرم با استفاده از تلفیق اشکال شمایلی و نوشتاري

این گونه تصاویر نقطـه  .واقع نما یا شبیه نما فرم هایی هستند که در آن اشیاء، حیوانات یا انسان به طریقی در آن بازنمایی شده باشند-٣٦
.مقابل تصاویر انتزاعی هستند
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 هاي منتخبِ استفاده از روش هاي حجم بخشی در آرم
 تغییر در ضخامت، اندازه، بافت و رنگ قسمت هاي مختلف آرم(استفاده از روش هاي تغییر وزن در آرم هاي منتخب(


فعالیت یادگیري:
پرسش و پاسخ و شرکت و تعامل در مباحث درسی

 انجام تمرینات عملی براي ایجاد ساده سازي و تغییر بر روي اشکال مختلف

تفاده از نقوش ساده شده و تغییریافتهطراحی ارم با اس

 نقش مایه هاي ایرانی و نمادهاانجام تمرینات عملی با استفاده از

 انجام تمرین هاي عملی براي طراحی آرم هاي شمایلی

انواع مونوتایپ و لوگوتایپ(انجام تمرین هاي عملی براي طراحی آرم هاي نوشتاري  (

رم هاي تلفیقیانجام تمرین هاي عملی براي طراحی آ

فعالیت عملکردي:
 انجام تمرینات عملی براي ایجاد ساده سازي و تغییر بر روي اشکال مختلف

طراحی ارم با استفاده از نقوش ساده شده و تغییریافته

 نقش مایه هاي ایرانی و نمادهاانجام تمرینات عملی با استفاده از

ی انجام تمرین هاي عملی براي طراحی آرم هاي شمایل

انواع مونوتایپ و لوگوتایپ(انجام تمرین هاي عملی براي طراحی آرم هاي نوشتاري (

انجام تمرین هاي عملی براي طراحی آرم هاي تلفیقی

طراحی اوراق اداري: فصل چهارم
شناخت اصول کلی  در طراحی اوراق اداري جهت ایجاد هویت بصري یکپارچه
اي عملی با استفاده از نمونـه هـاي منتخـب آرم هـاي طراحـی شـده در       شناخت اصول طراحی سربرگ و خلق نمونه ه

فصول قبلی
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شناخت اصول طراحی پاکت نامه و خلق نمونه هاي عملی با استفاده از آرم هاي طراحی شده در فصول قبلی
شناخت اصول طراحی کارت ویزیت و خلق نمونه هاي عملی با استفاده از آرم هاي طراحی شده در فصول قبلی
کاربرد نرم افزارهاي رایج و برنامه هاي کامپیوتري روزآمد در طراحی اوراق اداري

فعالیت یادگیري:
پرسش و پاسخ و شرکت و تعامل در مباحث درسی

تهیه و دسته بندي مقاالت مرتبط با شناخت، تجزیه تحلیل و اصول طراحی اوراق اداري

 ارائه چکیده مقاالت

ی از بررسی اوراق اداري موجودتهیه گزارش توصیفی و تحلیل

 انجام تمرین هاي عملی براي طراحی سربرگ

 انجام تمرین هاي عملی براي طراحی کارت ویزیت

 انجام تمرین هاي عملی براي طراحی پاکت نامه

انجام تمرین هاي عملی براي چیدمان مجموعه اوراق اداري در یک صفحه

فعالیت عملکردي:
ت مرتبط با شناخت، تجزیه تحلیل و اصول طراحی اوراق اداريتهیه و دسته بندي مقاال

 تهیه چکیده مقاالت

تهیه گزارش توصیفی و تحلیلی از بررسی اوراق اداري موجود

 انجام تمرین هاي عملی براي طراحی سربرگ

 انجام تمرین هاي عملی براي طراحی کارت ویزیت

 انجام تمرین هاي عملی براي طراحی پاکت نامه

جام تمرین هاي عملی براي چیدمان مجموعه اوراق اداري در یک صفحهان
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راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
توضـیح  (شیوه ارائه مستقیمتدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از 

در مباحث نظري بـه همـراه   ) میشن هاي آموزشیمفاهیم، رسم اشکال، استفاده از اسالیدهاي آموزشی و مشاهده فیلم و انی
براي درك عمیق تر و بکارگیري آن شیوه مشارکتیو نیز مشارکت دانشجویان در تحلیل و پاسخ به پرسش هاي طرح شده

ه فعالیت هاي طراحی شده در محیط کارگاه و ارائه و تحلیل نتایج بدر موقعیت هاي واقعی تدریس و در مباحث عملی انجام 
.آمده استدست 

استفاه از شیوه هاي مطالعه فردي براي بهره گیري از فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی نیازمند 
انجـام نمونـه   و نیـز  تهیه گزارش کار از فعالیت عملی انجام شده در کارگاه ، ارائه بخشی از مباحث درسی به صورت گزارش

بازدیـد از نمایشـگاه هـاي آثـار آرم و     رصت هاي یادگیري غیرمستقیم دیگري ماننـد  همچنین می توان ف. استهاي عملی 
.اداري را تدارك دیداوراق

منابع آموزشی. 4
:صرفا براي فصل اول: منبع اصلی

دانشگاه هنر: تهران. درآمدي بر تحلیل عناصر تصویري در آرم.1381.پهلوان، فهیمه
نشر لوتوس: انتهر. طراحی نشانه. 1380. گشایش، فرهاد
انتشارات یساولی: تهران.نشانه ها. 1388. ممیز، مرتضی

: منبع فرعی
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره 5)  ارائه مناسب آثار در ژوژمان درس(:آزمون پایانی
نمره 5) عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها(:ارزشیابی فرآیند

نمره 10) مجموعه تکالیف عملکردي(:ارزیابی پوشه کار

: سایر نکات
 ،از اهمیت ویـژه اي ویـژه اي   ایده پردازيدر ارائه دروس و نیز تمرینات عملکردي و یادگیري

.برخوردار است

 توجه خاص شودهنرهاي ملی و بومیدر طراحی آثار به.

 برخوردار استدر کنار کیفیت از اهمیت زیاديکمیت آثار.

مورد توجه قرار گیردایجاد هویت بصري سازمانی.

آرم و اوراق اداري ایران و جهان یکی از ارکان اصلی این درس استتجزیه تحلیل و نقد آثار.
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»طراحی نوشته و قلم فارسی«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن
فارسی یکی از اساسی ترین بخش ها در هنر گرافیک است که موجـب درك صـحیح قابلیـت    38قلمو37درس طراحی نوشته

با توجه به پیش نیاز این درس که به خوشنویسـی سـنتی پرداختـه     . هاي نوشتار و چگونگی طراحی و چیدمان و کاربرد آن خواهد شد
و تحلیل و نیز طراحـی و اجـراي کـاربردي خطـوط سـنتی،      است این درس با رعایت و توجه به کلیه مباحث درس پیشنیاز به بررسی 

.نوشتار دستی و تایپوگرافی پرداخته و در نهایت نیز به طراحی یک قلم فارسی خواهد انجامید

مشخصات درس
عملی: نوع درس
واحد2: تعداد واحد
ساعت64:  زمان درس

خوشنویسی: پیشنیاز
تئـــوري، : نحـــوه تـــدریس

کارگاهی

طراحی نوشته و قلم فارسی: سیبه فار:  نام درس
Persian letter & font design:به انگلیسی

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
قلـم هـاي   و دست نوشـته هـا  ، خطوط سنتیبه قابلیت ها و توانمندي هاي شکلی و معنایی انواع 

. را با توجه به اصول زیبایی شناسی و مفاهیم مورد نظر بـه کـار بـرد   آشنا شود و آن هاکامپیوتري
طراحی کرده و آثار گرافیکی در این حوزه را مورد نقد و تجزیه و قلم هاي جدید همچنین می تواند 

.تحلیل قرار دهد

3سطح2سطح1سطح هامالك

طراحــی نوشــته 
ــی، ( خوشنویسـ

دست نوشته ها، 
) تایپوگرافی

ــ  ــی توان ــوم م د مفه
ــته و  طراحـــی نوشـ
تفاوت تایپو گرافی و 
کالیگرافی را تشریح 
ــاهیم و   ــد و مف نمای
قابلیت هاي زیبـایی  
شــناختی و تفــاوت  
هاي ساختاري انواع 
ــنتی و   ــوط سـ خطـ
ــراي  مــــدرن را بــ
ــار   ــتفاده در  آثـ اسـ
گرافیکــی گــزارش  

تواند بـا اسـتفاده از   می
انــواع تکنیـــک هـــاي  
مختلف طراحـی نوشـته   

ــت ( ــی، دسـ خوشنویسـ
) نوشته ها و تـایپوگرافی 

ترکیــب بنــدي هــاي   
متفاوتی را براي نمایش 
مفــاهیم و موضـــوعات  
. مختلــف ایجــاد کنــد  

ــاي ( ــایش معن ــد نم مانن
یک کلمه، عبارت، شـعر   
و ضرب المثل با استفاده 

مــی توانــد خطــوط و   
چیدمان مناسـب بـراي   
آثار مختلـف را انتخـاب   
کند و  با انـواع نوشـتار   
سنتی و مـدرن طراحـی   
هاي خالقانه نوشـتاري  
ــار   ــد و آثـ ــام دهـ انجـ
ــوزه را   ــن ح ــف ای مختل
ــه و   ــد و تجزی ــورد نق م

. تحلیل قرار دهد

.طراحی انواع متون،عنوان ها، نام نوشته هاي کاربردي و تزئینی مد نظر است-37
38-Font
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نماید و نمونه هـاي  
ساده اي از  ترکیـب  
بندي با نوشته ها را 

.ایجاد نماید

از قابلیت هـاي طراحـی   
)یپوگرافیحروف و تا

طراحی فونت یا 
39صورت تـایپی 

جدید

مفهوم صورت تایپی
و ســـاختار ویژگـــی

حروف ریز و کشیده 
و دایره را می داند و 
می تواند بـر اسـاس   
قرار گیري هر یـک  
بر روي خط کرسـی  
طراحی مناسب براي 
هریک از این دسـته  

.حروف انجام دهد

ــاختار    ــه س ــه ب ــا توج ب
طراحـــی شـــده بـــراي 
ــد   ــی توانـ ــروف مـ حـ
ــک از   ــر ی ــاالت ه اتص
ــورت   ــه ص ــروف را ب ح
مجــزا انجــام داده و بــه 

ی و اولیـه  یک شکل کل
از طراحی فونت یـا قلـم   

.فارسی دست یابد

پرداخت نهایی طراحـی  
ــوه   ــه نح ــه ب ــا توج را ب
قرارگیري حـروف کنـار   
هم و بر اساس نوشـتن  
متن انجام مـی دهـد و   
می تواند فونت طراحـی  
شده  را با نرم افزارهاي 
مناسب گرافیکـی اجـرا   

.می نماید

ر آنهاي یادگیري، محتواي درس و ساختافرصت. 2
طراحی نوشته بر پایه انواع خوشنویسی سنتی : فصل اول
شناخت امکانات بصري مفردات خوشنویسی سنتی در طراحی نوشته
شناخت امکانات بصري ترکیبات خوشنویسی سنتی در طراحی نوشته
 بررسی اصول زیبایی شناسی و بار معنایی انواع خوشنویسی سنتی
ی سنتی به عنوان تصویر محض براي بیان تصویرياستفاده از عناصر نوشتاري خوشنویس
 قابلیت هاي خطوط سنتی براي چیدمان هاي سنتی و مدرن
قابلیت هاي خطوط سنتی براي نمایش بار معنایی کلمات، عبارات، انواع نثر و شعر، ضرب المثل و....
تزیینیقابلیت هاي خطوط سنتی براي طراحی انواع عنوان ها و نام نوشته هاي کاربردي و

طراحی نوشته بر پایه انواع دست نوشته ها: فصل دوم
شناخت امکانات بصري مفردات دست نوشته ها
شناخت امکانات بصري ترکیبات دست نوشته ها
 بررسی اصول زیبایی شناسی و بار معنایی انواع دست نوشته ها
استفاده از دست نوشته ها به عنوان تصویر محض براي بیان تصویري

39 -Type face or font family
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لیت دست نوشته هاي مختلف براي چیدمان هاي مدرن قاب
قابلیت هاي دست نوشته ها براي نمایش بار معنایی کلمات، عبارات، انواع نثر و شعر، ضرب المثل و....
قابلیت هاي دست نوشته ها براي طراحی انواع عنوان ها و نام نوشته هاي کاربردي و تزیینی

ت هاي موجودطراحی نوشته بر پایه فون: فصل سوم
شناخت امکانات بصري مفردات فونت هاي موجود کامپیوتري
شناخت امکانات بصري ترکیبات فونت هاي موجود کامپیوتري
 بررسی اصول زیبایی شناسی و بار معنایی انواع فونت هاي موجود کامپیوتري
استفاده از فونت هاي موجود کامپیوتري به عنوان تصویر محض براي بیان تصویري
 قابلیت فونت هاي موجود کامپیوتري براي چیدمان هاي مدرن
قابلیت هاي فونت هاي موجود کامپیوتري براي نمایش بار معنایی کلمات، عبارات، انواع نثر و شعر، ضرب المثل و....
قابلیت هاي فونت هاي موجود کامپیوتري براي طراحی انواع عنوان ها و نام نوشته هاي کاربردي و تزیینی

طراحی صورت تایپی یا فونت جدید: فصل چهارم
 طراحی فونت فارسی با استفاده از دست نوشته
طراحی فونت فارسی بر پایه قلم هاي انگلیسی
طراحی فونت فارسی بر پایه خطوط موجود کامپیوتري
 طراحی فونت فارسی بر پایه انواع خوشنویسی
طراحی فونت فارسی بر اساس طراحی چند حرف
 هماهنگی میان مفردات و اتصاالت و ترکیباتایجاد

:فعالیت یادگیري
پرسش و پاسخ و مشارکت در فعالیت هاي کالسی

ارائه گزارش از بررسی انواع نوشته فارسی براي درك معایب و مزیت ها
ایجاد وزن و خاکستري هاي مختلف با انواع خوشنویسی سنتی، دست نوشته ها و فونت هاي کامپیوتري
سیاه مشق با انواع خوشنویسی سنتی، دست نوشته ها و فونت هاي کامپیوتريطراحی
 با انواع خوشنویسی سنتی، دست نوشته ها و فونت هاي ...)  اندازه، تاریک و روشن،  بافت و (ایجاد تضادهاي مختلف

کامپیوتري
 تناسب، تعادل، توازن، تمرکز و(طراحی نوشته با رعایت اصول و مفاهیم بصري(...
طراحی نوشته بر اساس معناي کلمات، عبارات، متون، اشعار و ضرب المثل ها
طراحی انواع عنوان ها و نوشته هاي کاربردي و تزئینی
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ارائه آلبوم هاي تصویري طبقه بندي شده بر اساس نوع نوشته
 انگلیسیطراحی فونت و صورت تایپی بر اساس خوشنویسی، دست نوشته و قلم هاي تایپی موجود فارسی و
استفاده از منابع مکتوب در موضوعات فوق

پرسش و پاسخ و بحث و تبادل نظر در مورد موضوعات فوق

نقد و تجزیه تحلیل آثار مرتبط

فعالیت عملکردي:
تهیه گزارش از بررسی انواع نوشته فارسی براي درك معایب و مزیت ها
دست نوشته ها و فونت هاي کامپیوتريایجاد وزن و خاکستري هاي مختلف با انواع خوشنویسی سنتی ،
طراحی سیاه مشق با انواع خوشنویسی سنتی، دست نوشته ها و فونت هاي کامپیوتري
 با انواع خوشنویسی سنتی، دست نوشته ها و فونت هاي ...)  اندازه، تاریک و روشن،  بافت و (ایجاد تضادهاي مختلف

کامپیوتري
تناسب، تعادل، توازن، تمرکز و(یم بصري طراحی نوشته با رعایت اصول و مفاه(...
طراحی نوشته بر اساس معناي کلمات، عبارات، متون، اشعار و ضرب المثل ها
طراحی انواع عنوان ها و نوشته هاي کاربردي و تزئینی
تهیه آلبوم هاي تصویري طبقه بندي شده بر اساس نوع نوشته
 ،دست نوشته و قلم هاي تایپی موجود فارسی و انگلیسیطراحی فونت و صورت تایپی بر اساس خوشنویسی
استفاده از منابع مکتوب در موضوعات فوق

نقد و تجزیه تحلیل آثار مرتبط

راهبردهاي تدریس و یادگیري
توضیح مفاهیم، رسم (تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائۀ مستقیم 

در مباحث نظري به همـراه مشـارکت دانشـجویان در    ) ل ، استفاده از اسالیدهاي آموزشی و مشاهده انیمیشن هاي آموزشیاشکا
تحلیل و پاسخ به پرسش هاي طرح شده و نیز شیوه مشارکتی براي درك عمیق تـر و بکـارگیري آن در موقعیـت هـاي واقعـی      

بهـره گیـري از فرصـت هـاي یـادگیري غیـر       . ئه کنفرانس می باشدتدریس ارائه بخشی از مباحث درسی به صورت گزارش، ارا
مستقیم و خارج از محیط آموزشی نیازمند استفاه از شیوه هاي مطالعه فردي از طریـق کتـاب، مجـالت علمـی، سـی دي هـاي       

.فهومی استها و ترسیم نقشه مآموزشی و چندمنظوره، سایت هاي اینترنتی و پژوهشی و حتی بازدید از مراکز هنري و موزه
منابع آموزشی. 4

انتشارات دانشگاه پیام نور : تهران .طراحی حروف. 1392. مرزي، محمد علی
انتشارات سروش : تهران.اطلس خط. 1354. فضایلی، حبیب اهللا

انتشارات دانشگاه آزاد : تهران.تحلیل و بررسی حروف فارسی. 1390. نیکو مرام، مسعود ؛ هامونی، امید
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انتشارات آستان قدس رضوي.تجلی هنر در کتابت بسم اهللا. 1372. حمد مهديهراتی، م
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره 4) ارائه آثار در ژوژمان: (آزمون پایانی
نمره 6)ارایه تکالیف یادگیري عملی: (ارزشیابی فرآیند

نمره 10) کالساتود ها و تمرینهاي ارایه شده در طول ترم و : (ارزیابی پوشه کار
: سایر نکات

 ،از اهمیت ویژه اي ویژه اي برخوردار ایده پردازيدر ارائه دروس و نیز تمرینات عملکردي و یادگیري
.است

 توجه خاص شودهنرهاي ملی و بومیدر طراحی آثار به.

 در کنار کیفیت از اهمیت زیادي برخوردار استکمیت آثار.

وجه خاص قرار گیردمورد تتجزیه تحلیل و نقد آثار.
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»تاریخ هنر جهان«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن-1
وقتی به سر آغاز هنر در جهان توجه می کنیم، اولین یافته هاي  محققین به چیزهایی منتهی  می شود که از درون غارهـا   

دود نمی شود بلکه  به نقش و نگارها و آثار تصویري بر روي این وسایل نیز این یافته ها فقط به وسایل و اشیا مح. کشف شده است 
هنر شیوه اي است در ارتباط گیري انسـان بـا   .در تعریف از هنر گفته اند که هنر عبارت است از انسان به اضافۀ طبیعت . مربوط است

ارتباطی انسان در طول تـاریخ اسـت ازینروسـت کـه در     به عبارتی  هنر موجزترین و تأثیرگذارترین زبان.طبیعت  و انسان هاي دیگر 
زمانی خط و نوشته اي از دورانی موجود نبوده است آثار هنري و ابنیه و معماري به جا مانده محمل مناسبی براي شناخت و فهم شیوه 

ه جـا مانـده از انسـان در طـول     تاریخ هنر در جهان به بررسی آثار هنري ب.   زندگی و عقاید و آداب ورسوم انسان هاي آن دوره است
تاریخ و در عرصۀ جهانی می پردازد و  هر جا که انسان  بینش ، دریافت و احساس خویش نسبت به طبیعت ومحیط  اطـراف خـویش   

در واقع هر کـدام از آثـار بـه جامانـده از     . را درقالب بصري و دیداري ارائه داده است موضوعی براي تاریخ هنر جهان ایجاد شده است
هر جغرافیا و تمدنی، هنـري را ارائـه داده    . دوران قدیم، بیانگر باور، شیوه زندگی، دغدغه ها و اولویت هاي انسان در طول تاریخ است

کاري ... شناخت  و درك روند شکل گیري تمدن ها و هنرهاي مختلف، اعم از پیکرتراشی، نقاشی، معماري و . که مختص خود اوست
دانشجومعلم با شناخت سیر  شـکل گیـري هنرهـا و    . در طی قرون و اعصار ، در نقاط مختلف انجام میدهداست که درس تاریخ هنر 

شیوه هاي بیان هنري  در جهان، خواهد توانست با شیوه آموزشی و انگیزشی مناسب، دانش آموز خود را بـه سـمت تجربـه هنـري و     
. درك زیبایی شناسی هدایت کند

مشخصات درس
ــوع درس ــري: نـــ +نظـــ

کارگاهی
1+1: تعداد واحد
ساعت64: زمان درس

: پیشنیاز
تاریخ هنر و تمدن اسالمی

تاریخ هنر جهان: به فارسی:  نام درس
Art History of the World: به انگلیسی 

:بوددر پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
مختلـف رااز  سیر تکوین و  تحول سبک ها و مکاتب هنرهايبا شناخت تاریخ فرهنگ و تمدن جهان، 

و تفاوت ها و تشابهات ویژگی هاي بارز هر دوره دوران باستان تا کنون مورد بحث و تحلیل قرار داده و 
و تاثیر آنها را و سیاسیتحلیلی از شرایط اجتماعی ، فرهنگیهمچنین قادر خواهد بود . آنها را بیان کند

.در شکل گیري این سبک ها و مکاتب ارائه دهد

:شایستگی اساسی
2-1 , 1-Ck 1
4-1,3-Pck 3

3سطح2سطح1سطح هامالك
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هنــر بــه عنــوان 
ــاطی   ــان ارتب زب

انسانها

تواندگزارشــی از مــی
سیر تاریخی نقـوش   
و آثار بصري انسـان  
اولیه را جمع آوري و 

ــ ــد ولـ ــه کنـ ی ارائـ
ــد درك  نمیتوانـــــ
مشــخص و طبقــه  
بندي شده اي از آن 

.در ذهن داشته باشد

ــی ــی از  م ــد گزارش توان
ویژگــی هــاي مشــترك 
شکل ها ،نقوش و  آثـار  
هنري انسان اولیـه را در  
طول تاریخ و با توجه به 
مکان هاي مختلـف بـه   
ــان بصــري    ــوان زب عن

شــــیوه اي در بیــــان (
ــوم و ــب ...)مفهـ در قالـ

موضـوعی طبقـه بنــدي   
. کند

توانـد گزارشـی تحلیلـی    می
ازکاربرد آلمان هـا و نقـوش   
بصري در ایجاد زبـان هنـر   
به عنوان وسیلۀ ارتباطی  در 
مقایسه بـا  آثـار هنـري در    
ــف جهــان در  منــاطق مختل

.تمدن هاي اولیه ارائه کند

تاریخ فرهنـگ و  
تمدن

تواند گزارشـی از  می
شرایط شکل گیـري  

ــدن  ــر تم ــت (ه دس
ساخته ها، معمـاري، 

هنرهاي کـاربردي و  
با توجه به اقلیم و ...)

جغرافیاي آنها ارائـه  
.کند

توانــد گزارشــی   مــی. 
تحلیلی از نحـوه شـکل   
ــا و  گیـــري تمـــدن هـ
تاثیرات آئـین و مـذهب   

نظریه هـا در ایـن   .......و
. موارد را  ارائه کند

تواند گزارشی تطبیقـی از  می
مقایســه بــین تمــدن هــاي 
ــرایط    ــري وش ــف بش مختل

و جغرافیـــایی و اقلیمـــی  
ــذهب و   ــین و م ــأثیرات آی ت

بر هنرهاي .... حکومت ها و
به جامانده از آنها ارائه دهد

ــاي   ــبک هـ سـ
40جهانهنري

ــه مــی ــا راائ ــد ب توان
گزارش مکتـوب یـا   
شــــفاهی  معنــــی 
ــیوه  و   ــبک، شـ سـ
مکتـــب  و تفـــاوت 
ــان  ــا را بی هــاي آنه

..کند

تواند با ارائه گزارشی می
تحلیلی تـأثیر مناسـبات   

ــ ــی و اجتم اعی ، فرهنگ
سیاسی را بـر تحـوالت   
شیوه ها و سـبک هـاي   
ــاي   ــه ه ــري و زمین هن
شکل گیري هـر سـبک   
هنري و مقایسه آنهـا در  

.طول تاریخ ارائه دهد

تواند مشترکات شـیوه  می-1
هاي هنري هنرمنـدان هـر   
ــه ایجــاد  دوره کــه منجــر ب
مکتب هنري می شود را در 

-2قالب گزارش ارائـه کنـد   
ــد  ــی توان ــین م ــار همچن آث

ــاي   ــوزه هنره ــري در ح هن
تجســمی را از نگــاه ســبک 

..بیانی بررسی و تحلیل کند
ــر  ــیر هنــ ســ

41درتاریخ
می تواند گزارشی از 
سـیر تحـول هنـر از    

می تواند ویژگـی هـاي   
هنر شرق  و سیر تحول 

در این بخـش دانشـجو بـه    
علل و عوامل شکل گیـري  

.هاي مهم تاریخ هنر انتخاب شده و مورد بحث و بررسی و تحلیل قرار گیردشود آثار هنرمندان برجستۀ دورهدر مالك سبک هاي هنري جهان،  پیشنهاد می40
- شروع کرد و با رعایت سیر تاریخی، روند تحول هنر را از هنرهاي باستان تا دوره پست ) هنر پریمیتیو (در مورد سیر هنر در تاریخ می توان از تحلیل سبک شناسانه نقاشی غارها 41

.مدرنیسم مورد تجزیه و تحلیل قرار داد
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انسان اولیه و تمـدن  
ــا   ــتانی  ت ــاي باس ه
دوران رنســــانس را 
جمــع آوري  و ارائــه 

دهد 

ــروز را ج  ــا ام ــع آن ت م
آوري کرده وبا شـناخت  
سیر تحول هنر غرب تـا  
اوایل قرن بیستم با هـم  

مقایسه کند

تحوالت هنـر قـرن بیسـتم    
مــی پــردازد و زمینــه هــاي 
فرهنگی اجتمـاعی فلسـفی   

را بررسی و تحلیل مـی  ... و
.کند

نهاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آفرصت. 2
کلیات: فصل اول
هنر و مفهوم تاریخ هنر
هنر بدوي یا ابتدایی: فصل دوم 
غارنشینی(هنر دوره پارینه سنگی(
روستانشینی(هنر دوره نوسنگی(
هنر دوره نوسنگی در آسیا، اروپا، آفریقا، اقیانوسیه، سرخپوستان آمریکاي شمالی، اسکیموها
 در شکل گیري هنري دوران فوق الذکربررسی تاثیرات ساختار اجتماعی و آیین و مذهب
 تمدن هاي باستانی: فصل سوم
ایران
میان رودان(بین النهرین(
مصر
اتروسک، یونان، روم و اژه
هند
 کره، چین، ژاپن(شرق دور(
 قبل از کشف آمریکا(پیشاکلمبی(
آفریقا
دن هاي فوقدر تم.... بررسی خاستگاه هاي آیینی و فلسفی ، شیوة زندگی اجتماعی ،حکومت و
 هنر از صدر مسیحیت تا قرن بیستم: فصل چهارم
صدر مسیحیت و بیزانس
هنر گوتیک و(هنر اروپاي غربی و قرون وسطی(...
منریسم و (هنر رنسانس(...
 باروك، روکوکو، نئوکالسیسم، رمانتیسیسم، رئالیسم، امپرسیونیسم، سمبولیسم و اواخر قرن نوزدهم(هنر بعد از رنسانس(
ی شرایط اجتماعی، اقتصادي سیاسی و ،فرهنگی در شکل گیري نهضت هاي هنريبررس
 هنر قرن بیستم: فصل پنجم
فوویسم
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اکسپرسیونیسم
کوبیسم
فتوریسم
دادائیسم و سورئالیسم
 انتزاعی(هنر آبستره(
هنرهاي نیمه دوم قرن بیستم
واقع گرایی
اکسپرسیونیسم انتزاعی
مدرنیسم
همگانی(هنر پاپ(
ال آرتمینیم
اُپ آرت
هنر مفهومی
پست مدرنیسم
هنر اجرا(Performance Art)
فعالیت یادگیري:
استفاده از منابع مکتوب و تصویري در موضوعات فوق و ارائه گزارش از ویژگی هاي هر دوره و مکان

پرسش و پاسخ و بحث و تبادل نظر در مورد موضوعات فوق

 مکان ها و دوره هاي مختلف ز نوشتاري و تصویري اتهیه جدول تطبیقی
ارائه به صورت فایل دیجیتال(یافتن منابع تصویري در کتب، اینترنت و پایگاه هاي هنري و طبقه بندي آنها(

فعالیت عملکردي:
 از مکان ها و دوره هاي مختلف نوشتاري و تصویري تهیه جدول تطبیقی
 ارائه به صورت فایل دیجیتال(و طبقه بندي آنهایافتن منابع تصویري در کتب، اینترنت و پایگاه هاي هنري(

مطالعه و ارائه چکیده مقاالت علمی و ترویجی در مورد مباحث مربوطه قبل از هر جلسه

    انتخاب یک سبک یا دوره هنري بـراي پـژوهش و مطالعـه
تخصصی و ارائه کنفرانس

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
توضیح مفاهیم، رسم (شیوه ارائۀ مستقیمدر داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم 
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مشـارکت دانشـجویان در   در مباحث نظري به همـراه  ) اشکال ، استفاده از اسالیدهاي آموزشی و مشاهده انیمیشن هاي آموزشی
کـارگیري آن در موقعیـت هـاي واقعـی     براي درك عمیق تـر و ب شیوه مشارکتیو نیز تحلیل و پاسخ به پرسش هاي طرح شده

.می باشدارائه بخشی از مباحث درسی به صورت گزارش، ارائه کنفرانستدریس 
استفاه از شیوه هاي مطالعه فردي از طریـق  بهره گیري از فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی نیازمند 

و هـا ، سایت هاي اینترنتی و پژوهشی و بازدیداز مراکز هنـري و مـوزه  کتاب، مجالت علمی، سی دي هاي آموزشی و چندمنظوره
.استترسیم جداول تطبیقی 

منابع آموزشی. 4
: منابع اصلی

نشرآگاه  : تهران. مترجم محمد تقی فرامرزي. هنر در گذر زمان. 1387. گاردنر، هلن
گی، چاپ نوزدهم انتشارات علمی فرهن: تهران. خالصه تاریخ هنر. 1392.مرزبان، پرویز
چاپ سیزدهم. فرهنگ معاصر: تهران.دایره المعارف هنر. 1393. پاکباز، رویین

:منابع فرعی
 1384پرویز مرزبان،  سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی -تاریخ هنر–ه ، و ، جانسن
 فرهنگسراي دشتی–تاریخ هنر–سجودي ، فرزان
 ،سمت، )پیش از تاریخ(باستانشناسی و هنر آسیاي صغیر -جینی  ،شیره-بهمن فیروزمندي
 1358علی رامین ، نشر نی –تاریخ هنر _گامبریج، ارنست
 ،سمت-زهرا باستی ترجمه محمد رحیم صراف،،-هنر بین النهرین باستان جودیت فیلسون، -ن آنتومورتکارت ،

1377
فرهنگستان هنر،-نگاهی به جزئیات: هنر ژاپن.ریو ، جان

Encyclopedia of world Art . Oxford university press 1996
Harris , Jonathan, Art history 2006. Routledge

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 10)آزمون مباحث نظري شامل منابع درسی ، روش ها ونتایج آزمایش هاي انجام شده(:آزمون پایانی

نمره 5)الیت هاعملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فع(:ارزشیابی فرآیند
نمره5)  مجموعه تکالیف عملکردي(:ارزیابی پوشه کار
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»2چاپ دستی«سرفصل درس
معرفی درس و منطق آن

منظور از چاپ دستی، آثاري چاپی  . نهفته است"دست"و"چاپ"در چاپ دستی ـ چنان که از نامش پیداست ـ دوعنصر
اي از هنرهاي تجسمی است که در دستی شاخهچاپ.غیرصنعتی و غیر ماشینی و با دخالت دست تولید شده باشنداست که به روش 

ک و سطوح دیگر توسط هنرمند خلق تصویر بر روي یک سطح، عموماً کاغذ یا گاهی پارچه، چرم، پالستیچاپآن اثر هنري از طریق
گذارند و عالوه بر این هنرمند به هاي هنري، امکانات فنی، صوري و بیانی بسیار متنوعی را در اختیار هنرمند میچاپ. گرددمی
. تري را در دسترس مخاطبان قرار دهدهاي ارزاننمونهتواند و تکثیر اثر خود میچاپمدد

، روش هاي دیگري از چاپ یعنی لیتوگرافی دستی، سیلک اسکرین و باتیک مورد 1در این درس در دنباله چاپ دستی 
هنري در اختیار این تکنیک ها می تواند امکانات ویژه و متنوعی را براي تولید و خلق آثار . بررسی و تمرین عملی قرار خواهد گرفت

آشنایی و کسب مهارت در انواع این چاپ ها براي دانشجومعلمان رشته ارتباط تصویري ضروري است و ایشان را .هنرجویان قرار دهد
. براي تدریس موفق در کالس آماده می کند

مشخصات درس
عملی: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت64: زمان درس

1چاپ دستی : پیشنیاز

2چاپ دستی:  به فارسی:  رسنام د
Printmaking 2: به انگلیسی

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
،)کالقـه اي (باتیـک و 42لیتـوگرافی دسـتی  ، چاپ سیلک اسـکرین ضمن شناخت نسبت به 

نیازها ، سب کند و بتواند با کاربرد صحیح آن هارا آزموده و مهارت کهاي اجراي این شیوه هاروش
.و اندیشه هاي خود را در قالب آثار هنري  به این شیوه ها خلق کند :شایستگی اساسی

2-1 , 1-CK 1
3-1  , 3-PCK 3

3سطح2سطح1سطح هامالك

چـــاپ ســـیلک 
اسکرین

می توانـد راجـع بـه    
ــه،   ــف، تاریخچ تعری
انواع و موارد استفاده 

می تواند ابزارهـاي الزم  
ســیلک بــراي  چــاپ  

را گزارش کنـد  اسکرین

ــد گزارشــی از   ــی توان م
ــاوت  ــاپ تف ــیلک چ س

ــدیم و  ــکرین در قـ اسـ

.نظر استانجام لیتوگرافی یا چاپ سنگی به شیوه دستی و هنري مورد-42
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سیلک اسکرین چاپ 
گزارشی ارائه نماید و 
نمونه هاي موفقی از 
آثار این نوع چاپ را 

.گزارش نماید

ــواع آن و  ــام انـ در انجـ
تک شابلون تا چنـدین  (

.مهارت دارد) شابلون

ارائـه نمایـد و بـا    روز ام
ــا و   ــه نیازهـ ــه بـ توجـ
ــته هــاي خــود،    خواس

اينمونه هاي خالقانـه 
را با ایـن تکنیـک اجـرا    

همچنین می تواند . کند
با دسـتگاه هـاي جدیـد    
ایــن نــوع از چــاپ کــار 

.کند
چاپ سـنگی یـا   
لیتوگرافی دستی

می توانـد راجـع بـه    
ــه،   ــف، تاریخچ تعری
انواع و موارد استفاده 

رشی گزاچاپ سنگی 
ارائه نمایـد و نمونـه   
هاي مـوفقی از آثـار   
ــاپ را   ــوع چ ــن ن ای

.گزارش نماید

می تواند ابزارهـاي الزم  
را چــاپ ســنگی بــراي  

در انجـام  گزارش کند و 
انواع شیوه هاي دستی و 

.هنري آن  مهارت دارد

ــد گزارشــی از   ــی توان م
سـنگی در  چـاپ  تفاوت 

ارائه نماید قدیم و جدید 
و و با توجـه بـه نیازهـا    

ــته هــاي خــود،    خواس
اينمونه هاي خالقانـه 

را با ایـن تکنیـک اجـرا    
. کند

چـــاپ باتیـــک 
)کالقه اي(

می توانـد راجـع بـه    
ــه،   ــف، تاریخچ تعری
انواع و موارد استفاده 
چاپ باتیک یا کالقه 

گزارشــی ارائــه  اي 
نماید و نمونه هـاي  
مــوفقی از آثــار ایــن 
نوع چاپ را گـزارش  

.نماید

الزم می تواند ابزارهـاي 
ــراي   ــک ب را چــاپ باتی

در انجـام  گزارش کند و 
ــاي آن    ــیوه ه ــواع ش ان

.مهارت دارد

ــد گزارشــی از   ــی توان م
باتیـک در  چـاپ  تفاوت 

ارائه نماید قدیم و جدید 
و با توجـه بـه نیازهـا و    
ــته هــاي خــود،    خواس

اينمونه هاي خالقانـه 
را با ایـن تکنیـک اجـرا    

. کند

رس و ساختار آنهاي یادگیري، محتواي دفرصت. 2

):چاپ سنگی(لیتوگرافی دستی: فصل اول
تعریف چاپ سنگی یا لیتوگرافی
 تاریخچه این نوع چاپ
 انواع چاپ سنگی



۲۲۴

موارد کاربرد چاپ سنگی در قدیم و امروز
مواد و وسایل مورد استفاده، طریقه نگهداري و نکات ایمنی در چاپ سنگی دستی
روش هاي انجام چاپ سنگی
رینات عملی و کسب مهارتانجام تم

: فعالیت هاي یادگیري
پرسش و پاسخ در گروه هاي کوچک و بزرگ در مورد محتواي درس
ارائه گزارشی از  تاریخچه و چگونگی کاربرد  انواع چاپ سنگی یا لیتوگرافی دستی در شهر یا روستاي خود
تکمیل جدول شناخت انواع چاپ سنگی
 مهارت در انواع مختلف  چاپ سنگیانجام تکنیک هاي مختلف و کسب
خلق آثار خالقانه هنري با استفاده از انواع مختلف  چاپ سنگی
ارائه آلبوم تصویري از آثار چاپ سنگی
ارائه گزارش از نقد و تجزیه و تحلیل آثار موفق چاپ سنگی

:فعالیت هاي عملکردي
 یا لیتوگرافی دستی در شهر یا روستاي خودتهیه گزارشی از  تاریخچه و چگونگی کاربرد  انواع چاپ سنگی
تکمیل جدول شناخت انواع چاپ سنگی
انجام تکنیک هاي مختلف و کسب مهارت در انواع مختلف  چاپ سنگی
خلق آثار خالقانه هنري با استفاده از انواع مختلف  چاپ سنگی
تهیه آلبوم تصویري از آثار چاپ سنگی
آثار موفق چاپ سنگیتهیه گزارش از نقد و تجزیه و تحلیل

) سیلوگرافی(چاپ سیلک اسکرین : فصل دوم 
:چاپ سیلک اسکرین دستی-1

تعریف چاپ سیلک اسکرین
تاریخچه چاپ سیلک اسکرین
 انواع چاپ سیلک اسکرین
موارد کاربرد چاپ سیلک
مواد و وسایل مورد استفاده، طریقه نگهداري و نکات ایمنی :
کار، قالب یا چهارچوب، جال، کاردك یااسکویجی، دوا، ریتاردر، پاك کننده ها، ، گیره، میز)اسکرین(صفحه کار

...رنگ ها، میز نور، طرح، خشک کن و
 سیلک اسکرینچگونگی انجام تکنیک چاپ
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تک رنگ تمپالت
تک رنگ هافتون
رنگی تفکیکی
رنگی هافتون
 عیوب احتمالی در چاپ سیلک و چگونگی رفع آن ها
تفکیک رنگ، ایجاد ترام و(هاي گرافیکی مانند فتوشاپ در طراحی چاپ سیلک اسکرینکاربرد نرم افزار(....
نقد و تجزیه تحلیل آثار چاپ سیلک اسکرین
 طراحی براي ایجاد آثار خالقانه:
ایده یابی و ایده سازي
استفاده از انواع چاپ سیلک اسکرین براي نشان دادن اندیشه و  احساسات و خلق اثر هنري

:43چاپ سیلک اسکرین با دستگاه هاي دستی، نیمه اتوماتیک و اتوماتیک-2
بازدید از مراکز داراي دستگاه هاي دستی و اتوماتیک چاپ سیلک
چگونگی کار با دستگاه هاي دستی و اتوماتیک چاپ سیلک

: فعالیت هاي یادگیري
پرسش و پاسخ در گروه هاي کوچک و بزرگ در مورد محتواي درس
رشی از  تاریخچه و چگونگی کاربرد  انواع چاپ سیلک دستی در شهر یا روستاي خودارائه گزا
تکمیل جدول شناخت ابزار و وسایل و مواد مناسب انواع چاپ سیلک
 تک شابلون تا چند شابلون(انجام تکنیک هاي مختلف و کسب مهارت در انواع مختلف  چاپ سیلک دستی(
 تک شابلون تا چند شابلون(از انواع مختلف  چاپ سیلک دستیخلق آثار خالقانه هنري با استفاده(
تهیه گزارش از چگونگی کاربرد نرم افزارهاي کامپیوتري در طراحی چاپ سیلک
انحام تمرینات عملی براي کاربرد نرم افزارهاي کامپیوتري مانند فتوشاپ در طراحی چاپ سیلک
ستگاه هاي جدید صنعتی چاپ سیلک اسکرینتهیه گزارش از انواع، تکنیک ها و چگونگی کار با د
در صورت امکان(انجام کار با دستگاه هاي صنعتی چاپ سیلک اسکرین(
ارائه آلبوم تصویري از آثار چاپ سیلک
ارائه گزارش از نقد و تجزیه و تحلیل آثار موفق چاپ سیلک

:فعالیت هاي عملکردي
 چاپ سیلک دستی در شهر یا روستاي خود تهیه گزارشی از  تاریخچه و چگونگی کاربرد  انواع
تکمیل جدول شناخت ابزار و وسایل و مواد مناسب انواع چاپ سیلک
 تک شابلون تا چند شابلون(انجام تکنیک هاي مختلف و کسب مهارت در انواع مختلف  چاپ سیلک دستی(

يهاکیتکنانجامازپسشودیمشنهادیپو ممکن است در کارگاه دانشگاه ها موجود نباشدباشندیمی و گران قیمتصنعتهادستگاهنیانکهیابهتوجهبا- 1
.ده گرددی به مراکز صنعتی انجام این نوع چاپ مراجعه شود و از نزدیک مراحل انجام کار مشاهسنتیدستروشبهلکیسچاپ
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ن تا چند شابلونتک شابلو(خلق آثار خالقانه هنري با استفاده از انواع مختلف  چاپ سیلک دستی(
تهیه گزارش از چگونگی کاربرد نرم افزارهاي کامپیوتري در طراحی چاپ سیلک
انحام تمرینات عملی براي کاربرد نرم افزارهاي کامپیوتري مانند فتوشاپ در طراحی چاپ سیلک
تهیه گزارش از انواع، تکنیک ها و چگونگی کار با دستگاه هاي جدید صنعتی چاپ سیلک اسکرین
در صورت امکان(نجام کار با دستگاه هاي صنعتی چاپ سیلک اسکرینا(
تهیه آلبوم تصویري از آثار چاپ سیلک
تهیه گزارش از نقد و تجزیه و تحلیل آثار موفق چاپ سیلک

چاپ باتیک: فصل سوم
تعریف چاپ باتیک
 تاریخچه این نوع چاپ
انواع چاپ باتیک
روزموارد کاربرد چاپ باتیک در قدیم و ام
تهیه واکس مخصوص، قلم تیان، انواع رنگ، پارچه هاي (مواد و وسایل مورد نیاز و چگونگی نگهداري و نکات ایمنی

...)مناسب و
چگونگی انجام تکنیک هاي مختلف چاپ باتیک:

 روش ساده
روش واکس شکسته
روش استفاده از مهر برجسته
انواع روش هاي باندانا
و....

ار چاپ باتیکنقد و تجزیه تحلیل آث
 طراحی براي ایجاد آثار خالقانه:
ایده یابی و ایده سازي
استفاده از انواع چاپ باتیک براي نشان دادن اندیشه و  احساسات و خلق اثر هنري

: فعالیت هاي یادگیري
پرسش و پاسخ در گروه هاي کوچک و بزرگ در مورد محتواي درس
رد  انواع چاپ باتیک در شهر یا روستاي خودارائه گزارشی از  تاریخچه و چگونگی کارب
تکمیل جدول شناخت انواع چاپ باتیک
 انجام تکنیک هاي مختلف و کسب مهارت در انواع مختلف  چاپ باتیک
 خلق آثار خالقانه هنري با استفاده از انواع مختلف  چاپ باتیک
ارائه آلبوم تصویري از آثار چاپ باتیک
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یه و تحلیل آثار موفق چاپ باتیکارائه گزارش از نقد و تجز

:فعالیت هاي عملکردي
تهیه گزارشی از  تاریخچه و چگونگی کاربرد  انواع چاپ باتیک در شهر یا روستاي خود
تکمیل جدول شناخت انواع چاپ باتیک
 انجام تکنیک هاي مختلف و کسب مهارت در انواع مختلف  چاپ باتیک
از انواع مختلف  چاپ باتیک خلق آثار خالقانه هنري با استفاده
تهیه آلبوم تصویري از آثار چاپ باتیک
تهیه گزارش از نقد و تجزیه و تحلیل آثار موفق چاپ باتیک

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
توضـیح  (شـیوه ارائـه مسـتقیم   تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمنـد اسـتفاده از   

در مباحـث نظـري بـه همـراه     ) سم اشکال، استفاده از اسالیدهاي آموزشی و مشاهده فیلم و انیمیشـن هـاي آموزشـی   مفاهیم، ر
براي درك عمیق تر و بکـارگیري آن در  شیوه مشارکتیو نیز مشارکت دانشجویان در تحلیل و پاسخ به پرسش هاي طرح شده

ه دسـت  اي طراحی شده در محیط کارگاه و ارائه و تحلیل نتایج بفعالیت هموقعیت هاي واقعی تدریس و در مباحث عملی انجام 
.آمده است

استفاه از شیوه هاي مطالعه فردي براي ارائه بهره گیري از فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی نیازمند 
انجـام  و نیـز  ر داخـل و خـارج کارگـاه   تهیه گزارش کار از فعالیت عملی انجام شده د، بخشی از مباحث درسی به صورت گزارش

بازدید از نمایشگاه ها و مراکز صنعتی  همچنین می توان فرصت هاي یادگیري غیرمستقیم دیگري مانند . استنمونه هاي عملی 
.را تدارك دیدتولید آثار لیتوگرافی دستی، چاپ سیلک و باتیک

: منابع آموزشی. 4
: منابع اصلی

:منابع فصل اول

نشر شباهنگ، چاپ : تهران).چاپ سنگی(تکنیک هاي لیتوگرافی هنري . 1388. ده، عادلقلی زا
اول  

:منابع فصل دوم

چاپ سرا: تهران.چاپ سیلک اسکرین. 1385. ابراهیمی معتمد، علی
نشر علی اعتمادنیا: تهران.تاریخ چاپ سیلک اسکرین در ایران. 1383. درویش کجوري، بیژن
آموزش تصویري طراحی چـاپ سـیلک اسـکرین بـا     . 1384. ائیان، مژده و امام جمعه زاده، شفقشمس، حمید و طباطب
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نشر بصائر: اصفهان.فتوشاپ

:منابع فصل سوم

 نشر توتیا : تهران).اي در ایرانکالقه(چاپ باتیک :آشنایی با. 1390. ساسانی، سودهو یاوري، حسین
نشر ارسطو : تهران. بیگی چیمه، اکرمابراهیم.آموزش باتیک. 1394. رابینسون، رزي
نشر فخراکیا: تهران.هنر چاپ پارچه:چاپ باتیک. 1385. محمدپور، الله

:منابع فرعی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 4) ارائه مناسب آثار در ژوژمان(:آزمون پایانی

نمره 6) بینی شده و مشارکت در فعالیت هاعملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش (:ارزشیابی فرآیند
نمره  10) مجموعه تکالیف عملکردي(:ارزیابی پوشه کار

:سایر نکات
مورد توجه خاص قرار گیرددر ارائه دروس و نیز انجام تکالیف، هنر و تمدن ایرانی، اسالمی و بومی.

  لیتـوگرافی دسـتی، چـاپ    هدف و اولویت اصلی این درس کسب مهارت در انجام انواع تکنیک هـاي
.و ایده پردازي براي طراحی نباید زمان زیادي از کالس را در بر بگیردسیلک و باتیک است

 مورد توجه قرار گیردنقد و تجزیه و تحلیل آثار چاپ.
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»شناخت ابزارها و تکنیک هاي نقاشی و تصویرسازي«سرفصل درس
معرفی درس و منطق آن-1

)کلود منه.(غییر می کند اما هنر پا برجا می ماندفن ت

خلق و تولید آثار در حوزه نقاشی و تصویرسازي نیازمند شناخت کامل هنرمندان و کاربران از انواع و اقسـام مـواد و   
همچنین استفاده از این مواد و ابزارها می تواند به تکنیـک هـاي گونـاگون انجـام    . ابزارهاي موجود در این حوزه است

.پذیرد که هرکدام از این فنون، زبان و بیان خاص خود را در تولید آثار هنري داراست

شناخت صحیح دانشجو معلمان رشته گرافیک نسبت به این مواد، ابزارها و تکنیـک هـا موجـب مـی شـود تـا بـه        
ي هاي خویش به خلق توانمندي هاي خود در خلق تکنیک هاي متنوع پی ببرند و در ترکیب با ایده هاي نو و توانمند

.آثار هنري بپردازند و در هدایت و آموزش دانش آموزان خود موفق عمل نمایند

مشخصات درس
عملی: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت64:   زمان درس

: پیشنیاز
رنگ شناسی

شناخت ابزارها و تکنیک هاي نقاشی و تصویرسازي: به فارسی:  نام درس
Technics and tools in painting and: بــه انگلیســی  

illustration
در پایان این واحد یادگیري دانشجو قـادر خواهـد   : پیامدهاي یادگیري/ اهداف

:بود
آنها را در تولید آثار هنري خـود  شناخت انواع مواد، ابزار و تکنیک هاي نقاشی و تصویرسازي، با 

همچنین می تواند روابـط میـان   .مبادرت ورزدیدخلق و تولید تکنیک هاي جدبه کار برده و به 
.قرار دهدنقد و تجزیه و تحلیلتکنیک و محتواي آثار را مورد 

:شایستگی اساسی
2-1 & 1-Ck 1
3-1 & 3-Pck 3

3سطح2سطح1سطح هامالك
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مــواد و ابــزار در 
ــی و  نقاشـــــ

تصویرسازي

می تواند گزارشی از 
تاریخچه و شـناخت  

اي مـــواد و ابزارهـــ
ــد  ــاگون در تولی گون
ــی و  ــار نقاشــ آثــ
ــه  تصویرســازي ارائ

.دهد

می تواند گزارشـی از  
چگـــونگی اســـتفاده و 
نگهــداري از  مــواد و  
ــاگون در  ابزارهــاي گون
نقاشــی و تصویرســازي 

.ارائه دهد

می تواند نمونـه هـایی   
ــاي  ــواد و ابزارهـ از مـ

) دســتی(غیرصــنعتی 
ــتفاده در   ــورد اســ مــ
نقاشی و تصویرسـازي  

.ید کندرا تول

تکنیــک هــاي  
ــی و  نقاشـــــ

تصویرسازي

می تواند گزارشی از 
ــک  تشــخیص تکنی
هــاي ســاده ي بــه 
ــار   ــه در آث ــار رفت ک
ــی و  نقاشـــــــــ
ــه  تصویرســازي ارائ

تکنیک هاي دهد و 
خــاص هــر مــاده و 
ابزار را بـه صـورت   

.، اجرا نمایدمنفرد

ــه   ــع ب ــد راج ــی توان م
تکنیک هاي ترکیبی به 
کار رفته در آثار نقاشی 

ــازي  و تصوی رســـــــ
گزارشی ارائه دهد و بـا  
استفاده از ابزار و مـواد  

آثاري ترکیبـی مختلف، 
ــن حــوزه را اجــرا  در ای

. نماید

ــی    ــد گزارش ــی توان م
  تحلیلی راجع به روابـط
نوع تکنیک و محتواي 
ــوزه  ــري در ح ــار هن آث
نقاشی و تصویرسـازي  

ــه دهــد و  ــک ارائ تکنی
را  از هـــاي جدیـــدي 

ــزار و مــواد،  ترکیــب اب
.یدخلق نما

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

سابقه تاریخی به کارگیري مواد و ابزار در نقاشی و تصویرسازي
 ها، زغال و مانند رنگ(مواد اثرگذار(...
 بسترها مانند چوب، پارچه، کاغذ و(مواد اثرپذیر(...

44ابزارها و تکنیک هاي آنها: فصل دوم

ول بخش ا :
 انواع، سطوح اثرپذیر، محو کن ها، پاك کن ها ، روش نگهداري و تکنیکها (مداد(...
 انواع، سطوح اثرپذیر، محوکن ها، پاك کن ها ، روش نگهداري، تکنیکها (زغال(...
 انواع، سطوح اثرپذیر ، محوکن ها، پاك کن ها ، روش نگهداري، تکنیکها (مدادرنگی(...
انواع، سطوح اثرپذیر، محوکن ها، پاك کن ها، روش نگهداري، تکنیکها ) (روغنی-گچی(پاستل(...
بررسی علت هاي استفاده از ابزار و رابطه آن با محتواي اثر( تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنري تولید شده با ابزارهاي فوق(

۱ -.
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انجام تمرینات عملی با ابزارهاي فوق
 بخش دوم:
 ي، تکنیکها انواع و روش نگهدار(قلم موها(...
 انواع، قلم موهاي مناسب، روش نگهداري، سطوح اثرپذیر و تکنیکها (مرکب و جوهر(...
 انواع، حالل، قلم موهاي مناسب، روش نگهداري، سطوح اثرپذیر و تکنیکها (آبرنگ(...
 انواع، حالل،  قلم موهاي مناسب، روش نگهداري، سطوح اثرپذیر و تکنیکها (اکولین(...
انواع، حالل، قلم موهاي مناسب، روش نگهداري، سطوح اثرپذیر و تکنیکها(گواش(...
 انواع، حالل، قلم موهاي مناسب، روش نگهداري، سطوح اثرپذیر و تکنیکها (تمپرا(...
 انواع، حالل، قلم موهاي مناسب، روش نگهداري، سطوح اثرپذیر و تکنیکها (اکریلیک(...
 موهاي مناسب، روش نگهداري، سطوح اثرپذیر و تکنیکها انواع، حالل، قلم(رنگ روغن(...
 انواع، حالل، قلم موهاي مناسب، روش نگهداري، تکنیکها(ویتراي(...
 ورنی، فیکساتیو و (تثبیت کننده ها و جالدهنده ها(...
ر و رابطه آن با محتواي اثربررسی علت هاي استفاده از ابزا( تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنري تولید شده با ابزارهاي فوق(
انجام تمرینات عملی با ابزارهاي فوق

فعالیت یادگیري:
پرسش و پاسخ و شرکت و تعامل در مباحث درسی
ارائه گزارش از سابقه به کارگیري مواد و ابزار و تکنیک هاي مختلف
ارائه گزارشی تحلیلی از رابطه میان تکنیک و محتوا در چند اثر هنري
با هر ابزار و انجام تکنیک هاي مختلف کار عملی
ترکیب ابزارها و تکنیک ها براي دستیابی به تکنیک هاي جدید
 ایجاد بافت هاي مختلف
برگزاري کارگاه آموزشی)(Work Shopاز چگونگی اجراي تکنیک هاي مختلف در کالس

فعالیت عملکردي:
 از ابزارهاي مختلف تهیه گزارشی مکتوب درباره چگونگی استفاده و نگهداري
تهیه آلبومی از نمونه هاي تصویري کارشده با ابزارها و تکنیک هاي مختلف
تهیه گزارشی تحلیلی از رابطه میان تکنیک و محتوا در چند اثر هنري
 کار عملی با ابزارها و انجام تکنیک هاي مختلف
 کار عملی با هر ابزار و انجام تکنیک هاي مختلف
تکنیک ها براي دستیابی به تکنیک هاي جدیدترکیب ابزارها و
 ایجاد بافت هاي مختلف
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راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
توضیح مفـاهیم،  (شیوه ارائه مستقیمتدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از 

مشـارکت  در مباحث نظري به همراه ) انیمیشن هاي آموزشیرسم اشکال ، استفاده از اسالیدهاي آموزشی و مشاهده فیلم و 
بـراي درك عمیـق تـر و بکـارگیري آن در     شـیوه مشـارکتی  و نیز دانشجویان در تحلیل و پاسخ به پرسش هاي طرح شده

ـ   موقعیت هاي واقعی تدریس و در مباحث عملی انجام  ه فعالیت هاي طراحی شده در محیط کارگاه و ارائه و تحلیـل نتـایج ب
.ست آمده استد

استفاه از شیوه هاي مطالعه فردي براي بهره گیري از فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی نیازمند 
انجـام نمونـه   و نیـز  تهیه گزارش کار از فعالیت عملی انجام شده در کارگاه ، ارائه بخشی از مباحث درسی به صورت گزارش

آثـار  بازدید از موزه ها و نمایشگاه هاين فرصت هاي یادگیري غیرمستقیم دیگري مانند همچنین می توا. استهاي عملی 
.را تدارك دیدنقاشی و تصویر سازي

منابع آموزشی. 4
: منبع اصلی

فرهنگ معاصر: تهران.مواد و تکنیک ها، طراحی و نقاشی. 1384.پاکباز، رویین.
: منبع فرعی

ی که تکنیک هاي مختلف کار با ابزارهاي هنري را آمـوزش مـی دهنـد در ایـن     کلیه سایت هاي اینترنتی و کتاب های
. درس می تواند مورد استفاده قرار گیرد

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 5) ارائه مناسب آثار در ژوژمان(:آزمون پایانی

نمره 5) شارکت در فعالیت هاعملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و م(:ارزشیابی فرآیند
نمره 10) مجموعه تکالیف عملکردي(:ارزیابی پوشه کار

:سایر نکات
ایده پردازي و . صرفا شناخت و چگونگی کار با ابزارها و یادگیري تکنیک هاي مختلف در این درس مد نظر است

. تصویرسازي موضوعی در دروس طراحی و تصویرسازي مطرح می شود
از اهمیت ویژه اي کمیت کارها در کنار کیفیتاهمیت ویژه تمرین و ممارست در یادگیري تکنیک ها، با توجه به

.برخوردار است
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)کتاب، مجله، روزنامه(»1صفحه آرایی «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن-1

ندي عناصر در یک صفحه است و یکی از مهم ترین مهـارت هـا بـراي    صفحه آرایی دانش و روش آراستن و ترکیب ب
چیدمان نوشته ها و تصاویر در انواع آثار گرافیکی مانند کتاب، مجلـه، بروشـور، کاتـالوگ،    . یک طراح گرافیک محسوب می شود

ر بـراي خوانـدن، راحتـی در    هدف از صفحه آرایـی ایجـاد انگیـزه بیشـت    . نیاز به درك اصولی مبانی ترکیب بندي دارد... تقویم و 
لذا اشراف دانشـجومعلمان رشـته ارتبـاط    .خواندن و ایجاد زیبایی با به کارگیري عناصر و مفاهیم بصري در جایگاه صحیح است

.تصویري به این حوزه ضروري است و آنان را براي تدریس موفق آماده می سازد
مشخصات درس

عملی:نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت64:  زمان درس
ــنیاز ــی آرم و : پیشـ طراحـ

اوراق اداري 
ــدریس ــوه ت ــوري: نح -تئ

کارگاهی

1صفحه آرایی : به فارسی:  نام درس
Layout 1: به انگلیسی 

در پایان این واحد یادگیري دانشجو قـادر خواهـد   : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
:بود

آن، انواع صفحات کتاب و مجله علمی تعریف صفحه آرایی، انواع  و اصولنسبت به با شناخت 
طـرح هـاي   صـفحه آرایـی،  همچنین با شـناخت کامـل اصـول    . و روزنامه را صفحه آرایی کند

.قرار دهدنقد و تجزیه تحلیلرا ایجاد نماید و آثار مختلف این حوزه را مورد خالقانه اي
:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك

ــی   ــفحه آرای ص
ــاب، م ــه، کت جل

روزنامه 

می تواند گزارشی از 
تعریف و تشـخیص  
و انواع صفحه آرایی 

و پایه کار ارائه دهد 
را grid)(یـا گریـد  

در آن ها شناسـایی  
.نماید

مــی توانــد گزارشــی از 
اصول و قواعد صـفحه  
آرایی موفق ارائه دهد و 
با استفاده از این اصول 

ــود، و  ــاي موجـ الگوهـ
صفحات کتاب، مجله و 

ا صفحه آرایی روزنامه ر
.نماید

ــی   ــد  گزارش ــی توان م
ــیفی ــی از -توص تحلیل

بررسی صـفحه آرایـی   
هاي کتاب و مجـالت  
ارائه دهد و با اسـتفاده  
از اصول و قواعد علمی 

چیـدمان  صفحه آرایی، 
هاي نو و خالقانـه اي  

.طراحی و اجرا نماید
ایده یابی و ایده 

پردازي 
ــه   ــد نمون ــی توان م
هاي مناسبی از ایده 

ازي خالقانـه در  پرد
ــود را  ــار موجــ آثــ
گزارش کند و براي 
موضوعات مختلـف  

می تواند بـا توجـه بـه    
هویت بصري موضـوع،  
ــاطبین و   ــه مخـ جامعـ

، بـراي  امکانات اجرایی
موضوعات مختلـف در  
حوزه این سرفصل ایده 

نــد ایــده هــاي مـی توا 
برتر خود را با توجه بـه  
قابلیت هـاي اجرایـی،   
تشـــخیص داده و بـــه 
اجراي نهایی برسـاند و  
ــر  ــازخورد آن را از نظ ب
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ــن   ــوزه ایــ در حــ
ایده هـاي  سرفصل 

را اولیــه متعــددي 
.پیشنهاد کند

ــان  .هاي خالقانه ارائه کند ــا مخاطب ــاط ب ارتب
ــه    ــد و تجزی ــورد نق م

.تحلیل قرار دهد

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

تعریف صفحه آرایی
انواع صفحه آرایی
شناخت روحیه صفحه در ارتباط با معناي متن
فعالیت یادگیري:
پرسش و پاسخ و شرکت و تعامل در مباحث درسی

ارائه گزارشی از تعریف و سابقه به کارگیري صفحه آرایی در جهان و ایران و انواع آن

تهیه آرشیو تصویري و طبقه بندي شده از انواع صفحه آرایی

مقاالت مرتبط با صفحه آراییتهیه و مطالعه و دسته بندي

فعالیت عملکردي:
ارائه گزارشی از تعریف و سابقه به کارگیري صفحه آرایی در جهان و ایران و انواع آن

تهیه آرشیو تصویري و طبقه بندي شده از انواع صفحه آرایی

تهیه و مطالعه و دسته بندي مقاالت مرتبط با صفحه آرایی

صفحه آرایی کتاب: فصل دوم
نواع کتاب ا
قطع هاي رایج کتاب
 شناخت پایه کار)(Grid
اصول صفحه آرایی در قطع هاي مختلف
اصل راحتی در خواندن و ایجاد جاذبه براي خواننده
رعایت اصول مبانی گرافیک مانند ریتم، حرکت، تضاد و....
عناوین اصلی
عناوین فرعی
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ستون بندي و طول سطرها
 مارژین(فاصله ها(
کس در کتابچیدمان ع
رابطه موضوع کتاب و شیوه صفحه آرایی
تجزیه و تحلیل آثار موجود
خالقیت و نوآوري در صفحه آرایی کتاب
طراحی جلد و صفحات آغازین کتاب

فعالیت یادگیري:
پرسش و پاسخ و شرکت و تعامل در مباحث درسی

ه آرایی کتاب تهیه و دسته بندي مقاالت مرتبط با شناخت، تجزیه تحلیل و اصول صفح

ارائه چکیده مقاالت در کالس

ارائه گزارش توصیفی و تحلیلی از بررسی صفحات مختلف کتاب

انجام تمرینات عملی صفحه آرایی کتاب در قطع هاي مختلف

نقد و تجزیه و تحلیل آثار موجود

فعالیت عملکردي:
ه آرایی کتابتهیه و دسته بندي مقاالت مرتبط با شناخت، تجزیه تحلیل و اصول صفح

 تهیه چکیده مقاالت

تهیه گزارش توصیفی و تحلیلی از بررسی صفحات مختلف کتاب

انجام تمرینات عملی صفحه آرایی کتاب در قطع هاي مختلف

نقد و تجزیه و تحلیل آثار موجود

صفحه آرایی مجله: فصل سوم
کلیات صفحه آرایی مجله
قطع مجالت
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مراحل قبل از صفحه آرایی مجله
ول صفحه آرایی مجلهاص
 پایه کار(Grid)
عکس و تصویر در صفحه آرایی
عناوین اصلی و فرعی
طراحی صفحه فهرست
نشانه هاي بخش هاي ثابت و ریزنقش ها
تبلیغ تجاري در مجله و صفحه آرایی آن

فعالیت یادگیري:
پرسش و پاسخ و شرکت و تعامل در مباحث درسی

 مجلهانجام تمرینات عملی صفحه آرایی

 انجام تمرین هاي عملی براي طراحی صفحات نوشتاري

 انجام تمرین هاي عملی براي طراحی صفحات تصویري

انجام تمرین هاي عملی براي طراحی صفحات  تلفیقی

نقد و تجزیه و تحلیل آثار موجود

فعالیت عملکردي:
انجام تمرینات عملی صفحه آرایی مجله

ی صفحات نوشتاري انجام تمرین هاي عملی براي طراح

 انجام تمرین هاي عملی براي طراحی صفحات تصویري

انجام تمرین هاي عملی براي طراحی صفحات  تلفیقی

نقد و تجزیه و تحلیل آثار موجود

صفحه آرایی روزنامه: فصل چهارم
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قطع روزنامه ها
گرید یا پایه کار
 صفحه اول
انواع صفحه آرایی صفحات روزنامه
بوط به صفحه آرایی روزنامهنکته هایی مر

فعالیت یادگیري:
پرسش و پاسخ و شرکت و تعامل در مباحث درسی

انجام تمرینات عملی صفحه آرایی روزنامه

 انجام تمرین هاي عملی براي طراحی صفحات نوشتاري

 انجام تمرین هاي عملی براي طراحی صفحات تصویري

فیقیانجام تمرین هاي عملی براي طراحی صفحات  تل

نقد و تجزیه و تحلیل آثار موجود

فعالیت عملکردي:
انجام تمرینات عملی صفحه آرایی روزنامه

 انجام تمرین هاي عملی براي طراحی صفحات نوشتاري

 انجام تمرین هاي عملی براي طراحی صفحات تصویري

انجام تمرین هاي عملی براي طراحی صفحات  تلفیقی

جودنقد و تجزیه و تحلیل آثار مو

راهبردهاي تدریس و یادگیري
   توضـیح  (شـیوه ارائـه مسـتقیم   تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمنـد اسـتفاده از

در مباحـث نظـري بـه    ) مفاهیم، رسم اشکال ، استفاده از اسالیدهاي آموزشی و مشاهده فیلم و انیمیشن هاي آموزشی
براي درك عمیـق تـر و   شیوه مشارکتیو نیز تحلیل و پاسخ به پرسش هاي طرح شدهمشارکت دانشجویان درهمراه 

فعالیت هاي طراحی شـده در محـیط کارگـاه و    بکارگیري آن در موقعیت هاي واقعی تدریس و در مباحث عملی انجام 
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.ه دست آمده استارائه و تحلیل نتایج ب
استفاه از شـیوه هـاي مطالعـه فـردي     ز محیط آموزشی نیازمند بهره گیري از فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم و خارج ا

و نیـز  تهیه گزارش کار از فعالیت عملی انجـام شـده در کارگـاه    ، براي ارائه بخشی از مباحث درسی به صورت گزارش
بازدیـد از نمایشـگاه   همچنین می توان فرصت هاي یادگیري غیرمستقیم دیگري ماننـد  . استانجام نمونه هاي عملی 

.را تدارك دیدآثار صفحه آراییهاي

منابع آموزشی. 4
:صرفا براي مجله و روزنامه: منبع اصلی

نشـر فـاطمی،   : تهـران ).صفحه آرایی مجله و روزنامـه (کارگاه صفحه آرایی.1391.افشارمهاجر، کامران
چاپ دوم

نگارنشر لوح: تهران. اصول صفحه آرایی مجله بروشور کاتالوگ. 1389. همایونفر،  راشنو
انتشـارات دیـد   : تهـران . ترجمـه دژار حقـی  .سیسـتم گریـد در طراحـی گرافیـک    . 1386.بروکمان، مولر

)نشر دید(گرافیک

: منبع فرعی
کلیه کتب تصویري حاوي نمونه هاي صفحه آرایی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 5)  ارائه مناسب آثار در ژوژمان درس(:آزمون پایانی

نمره 5) عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها(:رآیندارزشیابی ف
نمره 10) مجموعه تکالیف عملکردي(:ارزیابی پوشه کار

: سایر نکات
 توجه خاص شودهنرهاي ملی و بومیدر طراحی آثار به.

 ،از اهمیت ویژه اي بی و ایده پردازيایده یادر ارائه دروس و نیز تمرینات عملکردي و یادگیري
.ویژه اي برخوردار است

ایران و جهان یکی از ارکان اصلی این درس استتجزیه تحلیل و نقد آثار صفحه آرایی.

 در کنار کیفیت مورد نظر استکمیت آثار.

روز از اهمیت زیادي برخوردار استنرم افزارهاي گرافیکی کاربرد.
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45»آشنایی با هنرهاي سنتی و اسالمی ایران«سرفصل درس

معرفی درس و منطق آن-1
هنرهاي سنتی، هنرها و صنایع ظریفه اي هستند که در طول سده هاي متمادي با حفظ ریشه هـا و سـنت هـاي    

و اجرایی در این هنرها اعتقاد و بینش و به کار بستن سنت ها  و فنون  ویژه هنري. اصیل ایرانی و اسالمی رشد کرده است
و مراحل و روند آموزش، تعلیم و تعلم بین شاگرد و استاد، آماده سازي ابزار و وسایل و مصالح کار و سـاخت و پرداخـت اثـر    

هنر هاي سنتی ایران در پیوند بـا اعتقـاد و بیـنش و اندیشـه، فرهنـگ و آداب و      . هنري جایگاه و ویژگی خاص خود را دارد
مردم و آیین و روش دینی و اسالمی شکل گرفته و به ما رسـیده انـد و بـار شـناخت و     رسوم و سنن، محیط زیست، زندگی

. تحویل شایسته و متعالی ان به آیندگان نیز بر دوش ماست
بنابراین بحث در باره رشته هاي گوناگون هنرهاي سنتی و اسالمی ایـران، اصـالت هـاي هنـري و جنبـه هـاي       

د تا عالوه بر شناخت میراث غنی فرهنگی و هنري خـود بـا مهمتـرین ویزگـی     مختلف آن  به دانشجومعلمان کمک می کن
هاي هنرهاي سنتی و اسالمی همچون رمزي و تمثیلی بودن آن، جمیل بودن و نشـانه جمـال بـودن پرودگـار و همچنـین      

انی که بـا رشـته   بدیهی است دانشجو معلم.  سنت ها، فنون و روش ها ي ویژه هنري و ابزار و مواد خاص آن ها آشنا شوند
هاي مختلف هنر هاي سنتی ایران به طور عام و طراحی سنتی به عنوان مادر هنرهاي سنتی آشنا مـی شـوند، مـی تواننـد     
مفهوم زیبایی را در این هنر ها نه تنها به عنوان صنایع مستظرفه درك کنند بلکه زیبایی ذاتی هنر سنتی را که نشـانه یـک   

و در حفظ و احیاي این گونه هنرها بکوشند و در تربیت  درك هنري دانش آموزان و جلـب  حقیقت متعالی است را بشناسند
.توجه آن ها به جنبه هاي مختلف یک اثر هنري بیش از پیش موثر باشند

مشخصات درس
-نظــــري: نــــوع درس

کارگاهی
1+1: تعداد واحد
ساعت64: زمان درس

تاریخ هنر ایران: پیشنیاز
-کارگـاهی : نحوه تدریس

نظري

آشنایی با هنرهاي سنتی و اسالمی ایران: به فارسی :  نام درس
Introduction of Traditional & Islamic Art: به انگلیسی 

در پایان این واحد یادگیري دانشجو قـادر خواهـد   : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
:بود

، ویژگی هـاي  سالمیصنایع مستظرفه سنتی و اضمن شناخت هنر هاي سنتی ایران و خصوصا 
در این گونه هنرها را درك نماید و  بتواند معنوي هنر اسالمی، جایگاه معنا، رمز و تمثیلی بودن 

. را به درستی ترسیم کندبرخی نقوش طراحی سنتی و اسالمی

:شایستگی اساسی

٤٥-
.ست
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3سطح2سطح1سطح هامالك

هنرهاي سنتی و 
اسالمی

مفهــوم هنــر هــاي 
اي سنتی و شاخه ه

اصــلی آن را مــی   
ــه  ــد و نمونـ شناسـ
هــــــایی از آن را 

. گزارش می کند

ــا  ــا آشــنایی نظــري ب ب
انواع رشته هاي صنایع 
ــوان   ــه عن مســتظرفه ب
ــاي   ــی از هنرهـ بخشـ
سنتی، درك درسـتی از  
ــته و   ــه و گذش تاریخچ
حال آن ها و چگـونگی  
ــا   ــري آن ه ــکل گی ش

همچنین می تواند . دارد
برخی از هنرهاي سنتی 

ــن  ــاثر از دی ــین مت مب
اســالم را طبقــه بنــدي 

.کند

ــی از   ــیر انجــام برخ س
ــتی را   ــنایع دســ صــ
آموخته است و بعضـی  
ــی   ــورت عمل ــه ص را ب

همچنین . آزموده است
ــد اشــتراك و  مــی توان
افتــراق نقــوش ســنتی 
ــه  صــنایع دســتی را  ب
صورت جدول تطبیقـی  

. گزارش نماید

:طراحی سنتی
هندسه نقوش و 

گره چینی
نقوش اسلیمی 

ایینقوش خت
تذهیب

ــی   ــوم طراحـ مفهـ
سنتی را درك کنـد  
و نقــش اعتقــاد بــه 
اســالم را در ایجــاد 
طرح هاي اسـالمی  

با مفهـوم  . بیان کند
ــوش،   ــه نقـ هندسـ
ــواع  ــه و  ان تاریخچ
آن به عنوان بخشی 
از طراحــی ســنتی  
اشنا شود و برخی از 

نقـوش هندســی  را   
.طراحی کند

ــارت در   ــب مه ــا کس ب
ترسیم نقوش هندسـی  

ی از گسترش نمونه های
این نقوش در سـطح و  
ــی را    ــره چین ــواع گ ان
طراحـی نمـوده و یــک   
ــازد  ــاربردي بس ــر ک . اث

همچنین اصول طراحی 
انواع نقوش اسـلیمی و  
ــد و  ــایی را بشناسـ ختـ
ــرا   ــایی را اج ــه ه نمون

. نماید

با اسـتفاده از اصـول و   
شــیوه هــاي گســترش 
نقوشِ اسلیمی و ختایی 
در سطح، انواع کتیبـه،  

ترنج و سرلوح، لچک و
شمسه را طراحی کنـد  
ــد   ــاي جدی ــرح ه و ط
ــی و   ــذهیب را طراح ت

ــزي    ــگ آمی ــرا و رن اج
.نماید

معناي فرم و 
رنگ در هنرهاي 

-سنتی ایرانی

نمونه هـاي فـرم و   
رنگ و قابلیت هاي 
آن هــــــــا را در 

ــی  ــاي ایران -هنره

مفاهیم نقوش و رنـگ  
ها را با توجه به مبـانی  

گیـري و عقایـد   شـکل  
.اسالمی بیان می کند

در طراحی هاي خود از 
فـــــرم و رنـــــگ در 

-هنرهــــاي ایرانــــی
ــتی   ــه درس ــالمی ب اس
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ــزارش  اسالمی ــالمی  گ اس
.می کند

.استفاده می کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

کلیات: فصل اول
تعریف هنرهاي سنتی
طبقه بندي هنرهاي سنتی :

 تیهنرهاي صناعی یا صنایع دس(صنایع مستظرفه(
معماري سنتی و هنر هاي وابسته
نمایش هاي سنتی و آیینی
موسیقی سنتی
شعر و ادبیات

46:معرفی اجمالی صنایع مستظرفه

؛ محصوالتی که با کمک دارهاي افقی و عمودي بافته می شود، مانند قالی، گلیم، بافته هاي داري
رویه پشیت و زیلو

دستگاه هاي دو وردي، (؛ فراورده هایی که با کمک دستگاه هاي ساده و سنتی بافندگی دستبافی
تولید می شود جزء این دسته اند، مانند زري، ترمه و جاجیم) چهار وردي و ژاکاردي

وراب، شال و روسري؛ مانند بافت دستکش، جبافتنی
؛ مانند سوزن دوزي، ملیله دوزي و پته دوزيرو دوزي
باتیک(مانند چاپ قلمکار و چاپ کالقه اي :چاپ هاي سنتی(
؛ مانند پرده نمدي، پالتوي نمدي و زیرانداز نمدينمد مالی
سفالگري و سرامیک سازي
شیشه گري
تین، چاروق، نقاشی روي چرم و زین اسب؛ مانند پوسفرآورده هاي پوست و چرم
برنج و (مس، نقره، طال، آهن و انواع آلیاژها (استفاده از انواع فلزات ساخت محصوالت فلزي؛

...براي ساخت وسایل مانند انواع ظروف خانگی، چاقو، قند شکن، قلم تراش، قفل و ) ورشو
قلمزنی، مشبک کاري، حکاکی روي فلزات و آلیاژها

٤٦-.
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 ؛ مانند انواع گوشواره، گردن بند و دستبندزیورآالتساخت
یروزه، ، مصنوعاتی که مواد اولیه آنها از انواع سنگ نظیر فسنگتراشی و حکاکی روي سنگ

مرمر، یشم، سنگ سبز و سنگ سیاه تشکیل شده است مثل هنر معرق سنگ، انواع ظروف، قاب 
عکس، پایه چراغ و و انواع نگین ها

؛ مانند نازك کاري روي چوب ، خراطی، معرق، خاتم سازي، منبت وصنایع چوبی...
گیاهان استفاده می ؛ کلیه محصوالتی که در ساخت آنها از الیاف ساقه و شاخه هاي حصیر بافی

شود در این گروه هستند؛ ماند هنر حصیر بافی، بامبو بافی، مروا بافی، ترکه بافی، چم بافی، سبد بافی 
و چیغ بافی

کاشی کاري
؛ ساخت ظروف و همچنین برخی از زینت آالت با استفاده از مفتول هاي ظریف نقره، ملیله کاري

طال و مس 
خت بدنه فلزي، لعاب کاري، پخت، نقاشی و پخت مجدد اشیا در کوره در اینجا مراد سا:مینا کاري

می باشد 
ریسندگی و تابیدن الیاف پشمی و پنبه اي
ساخت اشیا و وسایل ظریفی که در آنها عامل هنر به مراتب : ساخت اشیا مستظرفه و هنري

یه ماشه و تذهیب بیشتر از فنون تولیدي دخالت دارد، شامل مینیاتورسازي، نقاشی روي صدف، پاپ
نظیر فیروزه نشانی، طال کوبی روي فوالد، انواع : ساخت سایر فراورده هاي هاي دستی

عروسک هاي محلی، ماسک و چترهاي تزیینی که با ابزار و وسایل دستی و با استفاده از طرح هاي 
سنتی ساخته و پرداخت می شود

: فعالیت یادگیري
زرگ در مورد محتواي درسپرسش و پاسخ در گروه هاي کوچک و ب
تکمیل جدول مقایسه اي در مورد انواع هنرهاي سنتی
تکمیل جدول مقایسه اي در مورد انواع هنرهاي مستظرفه
ارائه گزارش راجع به انواع هنرهاي دستی و اسالمی
بازدید جمعی از مراکز ساخت صنایع دستی

:فعالیت عملکردي
 هاي سنتی و صنایع دستیارائه گزارشی از نمونه هاي مختلف هنر
مطالعه منابع مکتوب و ارائه چکیده و گزارش
 بازدید فردي از مراکز ساخت صنایع دستی

انواع نقوش در طراحی سنتی: فصل دوم
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اسالمی-نقوش غالب در  هنرهاي سنتی ایرانی :
:نقوش هندسی-1

تعریف هندسه نقوش
هندسه و نقش
تاریخچه نقش مایه هاي هندسی
 اسالمی-هنرهاي ایرانینقوش هندسی درکاربرد
شبکه هاي هندسی و گسترش نقوش
گره چینی
گره، واگیره، واحد گره، آلت گره
 گیاهی، جانوري، انتزاعی، اشیاء، نقوش سماوي(منابع الهام آلت گره ها(
گره هشت) شمسه هشت و چلیپا(گره هشت و چهارلنگه، گره هشت و بازوبند: گره هاي زمینه مربع ،

... و زهره و
وپنجدوتندقناس، گرهطبلکندپنج، گرهدوکندگره: گره هاي زمینه مستطیل...
قرینه دورانی, قرینه انعکاسی یا محوري, قرینه انتقالی: شیوه هاي مختلف گسترش نقوش  در سطح ,

تقارن مرکب
انجام تمرینات عملی دستی و کامپیوتري

نقوش اسلیمی -2
تعریف
ساده، توپر، توخالی، دهن اژدري، خرطوم فیلی، ماري و انواع دیگر: لیمیاسانواع
طریقه ترسیم اسلیمی ها
بند اسلیمی
طریقه گسترش اسلیمی در سطح
نوآوري در طراحی
 انجام تمرینات عملی

نقوش ختایی-3
تعریف
ختاییانواع
طریقه ترسیم ختایی
طریقه گسترش ختایی در سطح
بند، گل، برگ، غنچه، شکوفه، شعله: تاییاجزاي بند خ
نوآوري در طراحی
 انجام تمرینات عملی
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)طرح کامل تذهیب(ترکیب نقوش-4
طراحی حاشیه و سرلوح
طراحی ترنج و شمسه
انجام تمرینات عملی

: فعالیت یادگیري
پرسش و پاسخ در گروه هاي کوچک و بزرگ در مورد محتواي درس
مکتوب در باره نقوش هندسی و تاریخچه آن و ارائه چکیده و گزارش مطالعه منابع
 تکمیل جدول مقایسه اي در مورد انواع نقوش هندسی
تکمیل جدول مقایسه اي در مورد کاربرد انواع نقوش هندسی در هنرهاي سنتی ایران
و تکمیـل جـدول   ) ش انتزاعیگیاهان، حیوانات، اشیاء، نقوش سماوي، نقو(ارائه گزارش از منابع الهام گره ها

مقایسه اي تصویري
اسالمی-ارائه گزارش از کاربرد هندسه نقوش در هنرهاي ایرانی
 ترسیم هاي ساده و پیچیده هندسی
ارائه گزارش راجع به انواع گره در هنرهاي سنتی
 گره هاي پایه مربع، گره هاي پایه مستطیل(ترسیم انواع گره(
 در سطح به روش هاي قرینه انتقالی، قرینـه انعکاسـی یـا محـوري، قرینـه      تمرین چگونگی گسترش نقوش

دورانی، تقارن مرکب
ساخت یک اثر کاربردي با استفاده از نقوش هندسی
تمرینات عملی براي طراحی حاشیه، سرلوح، ترنج و شمسه
تمرینات کاربردي با نرم افزارهاي کامپیوتري براي طراحی نقوش هندسی
انواع طراحی هندسی در شهر یا روستاي خودارائه گزارشی از

:فعالیت عملکردي
 مطالعه منابع مکتوب در باره نقوش هندسی و تاریخچه آن و ارائه چکیده و گزارش
 تکمیل جدول مقایسه اي در مورد انواع نقوش هندسی
تکمیل جدول مقایسه اي در مورد کاربرد انواع نقوش هندسی در هنرهاي سنتی ایران
 و تکمیـل جـدول   ) گیاهان، حیوانات، اشیاء، نقوش سماوي، نقوش انتزاعی(گزارش از منابع الهام گره هاتهیه

مقایسه اي تصویري
اسالمی-تهیه گزارش از کاربرد هندسه نقوش در هنرهاي ایرانی
 ترسیم هاي ساده و پیچیده هندسی
تهیه گزارش راجع به انواع گره در هنرهاي سنتی
 گره هاي پایه مربع، گره هاي پایه مستطیل(ترسیم انواع گره(
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      تمرین چگونگی گسترش نقوش در سطح به روش هاي قرینه انتقالی، قرینـه انعکاسـی یـا محـوري، قرینـه
دورانی، تقارن مرکب

ساخت یک اثر کاربردي با استفاده از نقوش هندسی
تمرینات عملی براي طراحی حاشیه، سرلوح، ترنج و شمسه
ي با نرم افزارهاي کامپیوتري براي طراحی نقوش هندسیتمرینات کاربرد
تهیه گزارشی از انواع طراحی هندسی در شهر یا روستاي خود
  بازدید از موزه ها و کارگاه هاي ساخت انواع صنایع دستی و تهیه گزارش در مورد چگونگی استفاده از انـواع

نقوش هندسی در این هنرها
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
ادگیري مشارکتی براي ایجاد انگیزه در دانشجویان و درگیري ذهنی  آن ها  با طرح پرسش و پاسخ هاي مناسب به گونـه  ی

یادگیري شرکت نمایند، از راهبردهـاي اساسـی تـدریس در کـالس     -اي که دانشجو معلمان به طور فعال در فرایند یاددهی
ر مستقیم و پیش بینـی محـیط هـاي آموزشـی خـارج از محـیط       با بهره گیري از فرصت هاي یادگیري غی. درس هنر است
ارائه گزارش به دانش آموزان کمک می کند تا فعالیـت  .... بازدید از مکان هاي تاریخی و قدیمی و ,موزه هاکالس همچون

اده از مـواد و ابـزار   عالوه بر این در فرایند خلق آثار هنري دانشجو معلمان با استف. هاي عملی را هر چه پربار تر انجام دهند
در واقـع آن هـا ابـزار و    . چگونگی استفاده از آن ها را می آموزند بدون آن که درگیر مباحث تئوري غیر الزم شوند, مختلف

.مواد و چگونگی استفاده از آن را به شکل عملی می آموزند
ا نحوه طراحی از پدیده ها در  محـل زنـدگی   عالوه بر این با انجام تحقیق و ارائه گزارش  در باره هنرهاي بومی و محلی، ب

بدیهی است در بسیاري از موارد الزم است با ارائه توضیحات بیشتر و مستقیم به نتیجه گیري مناسـب  . خود آشنا می شوند 
.از درس، کمک شود

منابع آموزشی. 4
: منبع اصلی

 ي سحرنشر صبا: تهران. آشنایی با هنرهاي سنتی).1383(یاوري، حسین
ترجمه حمید ). سنت عرفانی در معماري اسالمی(حس وحدت ). 1380(اردالن، نادر، الله، بختیار

نشر خاك: تهران. شاهرخ
 مرکز نشر : تهران. گره چینی در معماري اسالمی و هنرهاي دستی).  1365(زمرشیدي، حسین

دانشگاهی
 نشر موزه رضا : تهران. رانطرح و اجراي نقش در کاشیکاري ای). 1362(ماهرالنقش، محمود

عباسی، دوره پنج جلدي
 شرکت چاپ و نشر کتاب هاي درسی: تهران.  1هندسه نقوش ).1392(عنبري یزدي، فائزه
انتشارات سروش، چاپ نهم: تهران.شیوه تذهیب). 1392(مجرد تاکستانی، اردشیر
نشر: تهران. توخالیآموزش تذهیب اسلیمی توپر و). 1384(خنیاگر، رضا هنرور، محمدرضا و:
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میردشتی
 قالی، : هاي ختایی:گل آیین هنر و آموزش نقاشی ایرانی). 1386(اسکندرپورخرمی،  پرویز

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان چاپ و انتشارات: ناشر : تهران. کاشی، تذهیب

: منبع فرعی
 ترجمه مسعود رجب نیا .  نر اسالمینقش هاي هندسی در ه).  1362(السعید، عصام؛ پارمان، عایشه .

انتشارات سروش : تهران
 نشر : تهران. نگرشی بر تحوالت صنایع دستی در جهان). 1384(یاوري، حسین و فروهر نورماه

سوره مهر

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره4) ارائه آثار در ژوژمان (:آزمون پایانی

نمره 6)فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت هاعملکرد دانشجو در (:ارزشیابی فرآیند
10) مجموعه تکالیف عملکردي(:ارزیابی پوشه کار

)توصیه هایی براي استاد(سایر نکات 
 با توجه به گستره وسیع هنرهاي سنتی، طراحی نقوش هندسی، اسلیمی، ختایی و نهایتا اجراي

شده است چنانچه زمان اجازه دهد می توان به کار عملی تذهیب براي کار عملی در نظر گرفته
.پرداخت... در حوزه هایی چون نگارگري، نقاشی زیر الکی، انواع رودوزي و

 بازدید از نمایشگاه ها، مراکز ساخت آثار صنایع دستی و گفتگو با استادکاران رشته هاي هنري
.موکدا توصیه می شود
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»اسی تبلیغاتیعک«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن-1

در محاورات روزمره و مکالمات افراد غیر حرفه . رودعکس به عنوان یک عنصر اساسی و مهم در طراحی گرافیک به شمار می
در واقع منظور تهیه عکس از محصوالتی است که در . شوداي، از عکاسی حرفه اي تبلیغات به عنوان عکاسی صنعتی نام برده می

عکاسی تبلیغاتی ضمن اینکه تمام خصوصیات یک عکس .شودشود یا عکسی که از خطوط تولید صنایع تهیه میصنایع تولید می
تبلیغاتی تنها معرفی کاال نیست بلکه عکاسیصنعتی را باید در خود داشته باشد به مولفه هاي مهم دیگري نیز نیازمند است، هدف

تبلیغاتی می بایستی بیننده را به خرید کاال عکاسیتشویق و ترغیب مشتري به خرید و استفاده از محصول می باشد، به بیان ساده تر
.متفاوتروشیو راه بااماتبلیغاتیتیزرترغیب کند، درست به مانند یک

یا حتی مهمترین جنبه کاربردي عکاسان معموال سعی می کنند تا ضمن تاکید بر جنبه هاي مثبت کاال وعکاسیر این شاخه ازد
کاال و با در نظر گرفتن طیف مخاطب اقدام به تهیه عکسی بنمایند تا بتوانند بطور بسیار مختصر و مفید و جذاب کاال را در دید بیننده 

علوم مختلفی چون به یک نیاز تبدیل نماید و این بوجود اوردن نیاز در مخاطب آن هم تنها با یک عکس نیازمند تجربه باال و دانستن
به همین دلیل است که اکثر عکاسان تبلیغاتی معروف دنیا در حقیقت یک تیم . می باشد…جامعه شناسی و ،یکگرافروانشناسی، 

.تبلیغاتی هستند

مشخصات درس
عملی: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت64:  زمان درس

2عکاسی: پیشنیاز

عکاسی تبلیغاتی: به فارسی:  نام درس
Commercial photography:به انگلیسی

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
ضمن شناخت ارتباط بین عکاسی، گرافیک و تبلیغات، در تمام زیر مجموعه هـاي عکاسـی   
تبلیغاتی براي زیر شاخه هاي تخصصی گرافیک، عکاسی نماید و در نهایت کاربرد عملـی عکاسـی   

د را در تبلیغات نمایش داده و به وسیله نرم افزار هاي ویرایش عکس و گرافیک رنگی و سیاه و سفی
.   پروژه هاي عملی خالقانه ارایه نماید

3سطح2سطح1سطح هامالك

ــاره  عکاسی تبلیغاتی ــد درب ــی توان م
موضوعات تبلیغی و 
ــی  ــنعتی عکاسـ صـ
انجام دهد و عناصر 
ــري   ــف بصـ مختلـ
مرتبط با موضـوع را  

ــدمان انتخــاب  و چی
. نماید

بـــراي هـــر یـــک از   
موضـــوعات مختلـــف  
ــاي    ــانه ه ــاتی نش تبلیغ
بصري در حیطه عکاسی 
انتخاب نمـوده و آنهـا را   
ــه  ــب اولی ــک  ترکی در ی
براي بیلبورد ها و اسـتند  
ــه کــار   ــانی ب هــاي خیاب

. گیرد

گزارش عملی از مراحل 
تبدیل یـک عکـس بـه    
ــی و    ــر گرافیک ــک اث ی
ویژگــی هــاي عکاســی 

یــه نمایــد و تبلیغــاتی ارا
مراحل کار را با تصـاویر  
نمونــه و عکاســی شــده 

.تطبیق و ارایه نماید



۲۴۸

ــناخت  شــــــ
ــی و  گرافیکــــ
کـــــاربردي از 
عکاسی تبلیغاتی 

عکاســی تبلیغــاتی  
براي مجله را انجام 
ــراي   ــد و ب ــی ده م
نشــریات مختلــف و 
ــا و   ــاس فض ــر اس ب
حالت هر یک و بـر  
پایه موضوع آن هـا  
شـــیوه عکاســـی را 

مـی  انتخاب و ارایه
.   نماید

مــی توانــد بــراي تبلیــغ 
ــف   ــاي مختل ــیط ه مح
آموزشــی و یــا اداري و  
علمی ترکیب مناسبی بـا  
عکس و فضا ارایه نموده 
و چگونگی انتخـاب هـر   
یــک را بــراي محــیط   

.خاص بیان و اجرا نماید

با عکاسی سیاه و سـفید  
ــا   ــایز انه ــی و تم و رنگ
پروژه عملی کامل براي 
موضوع خاص تبلیغـاتی  

می دهد و نحـوه  انجام
ارایه و تبدیل عکس بـه  
یک کار گرافیکی جهت 
قــرار گــرفتن در زیــر   

مجلـه،  ( مجموعه خاص
را ارایه می ...) محیط و 

.نماید
نرم افـزار هـاي   
ــی و  گرافیکــــ

ویرایش عکس 

ــو  ــا فت نحــوه کــار ب
شاپ را مـی دانـد و   
می تواند با اسـتفاده  
از این نرم افـزار بـه   
یک ترکیب درسـت  

ــرم و  ــس از فـ عکـ
.برسد

می توانـد بـا توجـه بـه     
ساختار طراحی شده نـرم  
افزار دیگري براي تلفیق 
و انطبـــاق انتخـــاب و  

.استفاده نماید

با استفاده از هر یـک از  
نرم افزار هـاي مناسـب   
براي موضـوع انتخـابی   
بر پایه عکاسی تبلیغاتی 
ــالوگ و   ــد کان ــی توان م
ــر    ــایر زی ــور و س بروش
مجموعه هاي گرافیکی 

. و ارایه نمایدرا اجرا 

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
:تعاریف عکاسی و تبلیغات –1

عکاسی چیست)1-1
عکاسی تبلیغاتی و صنعتی و ویژگی هاي آن)1-2

ارتباط عکاسی با تبلیغات و گرافیک-2
گرافیک–نورو رنگ در عکاسی ) 1-2

خصوصیات عکس تبلیغاتی) 2-2

فیکاستفاده از عکس در گرا)3-2

زیر مجموعه هاي عکاسی تبلیغاتی-3
بیلبوردها و تبلیغات درون شهري) 1-3
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استندهاي تبلیغاتی) 2-3

تبلیغات آموزشی) 3-3

تبلیغات و نشریات) 3-4

تبلیغات و تزیینات) 3-5

عکاسی رنگی و سیاه سفید و چگونگی استفاده از آنها در تبلیغات گرافیکی-4
)3با رویکرد به موارد بند ( د در تبلیغاتاستفاده از عکاسی سیاه و سفی) 1-4

)3با رویکرد به موارد بند ( استفاده از عکاسی رنگی و تبلیغات ) 2-4

نرم افزار هاي ویرایشی براي عکاسی تبلیغاتی ) 3-4
:فعالیت یادگیري

پرسش و پاسخ و بحث و تبادل نظر در مورد موضوعات فوق

ري با توجه به موضوع سرفصلاستفاده از منابع مکتوب و تصوی

ارایه گزارش هاي کاربردي بر اساس انجام پروژه هاي عملی

انجام تمرینات متعدد عکاسی بر اساس موضوعات مشخص تبلیغاتی

 تحلیل عکاسی هاي انجام شده در حیطه گرافیک

انجام تمرینات عملی با نرم افزارهاي ویرایش عکس

 گرفته شده توسط دانشجو در آثار گرافیکیاستفاده عملی از عکس هاي تبلیغاتی

فعالیت عملکردي:
استفاده از منابع مکتوب و تصویري با توجه به موضوع سرفصل

     بررسی و مطالعه کتب مرجع و یافتن منابع تصویري در این کتب، اینترنت و پایگاه هـاي هنـري بـراي سـهولت و درك
بیشتر موضوع

ام پروژه هاي عملیارایه گزارش هاي کاربردي بر اساس انج
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انجام تمرینات متعدد عکاسی بر اساس موضوعات مشخص تبلیغاتی

 تحلیل عکاسی هاي انجام شده در حیطه گرافیک
انجام تمرینات عملی با نرم افزارهاي ویرایش عکس

استفاده عملی از عکس هاي تبلیغاتی گرفته شده توسط دانشجو در آثار گرافیکی

ادگیريراهبردهاي تدریس و ی. 3
توضیح مفاهیم، رسم (تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائۀ مستقیم 

در مباحث نظري به همـراه مشـارکت دانشـجویان در    ) اشکال ، استفاده از اسالیدهاي آموزشی و مشاهده انیمیشن هاي آموزشی
ده و نیز شیوه مشارکتی براي درك عمیق تـر و بکـارگیري آن در موقعیـت هـاي واقعـی      تحلیل و پاسخ به پرسش هاي طرح ش

بهـره گیـري از فرصـت هـاي یـادگیري غیـر       . تدریس ارائه بخشی از مباحث درسی به صورت گزارش، ارائه کنفرانس می باشد
، مجـالت علمـی، سـی دي هـاي     مستقیم و خارج از محیط آموزشی نیازمند استفاه از شیوه هاي مطالعه فردي از طریـق کتـاب  

.ها و ترسیم نقشه مفهومی استآموزشی و چندمنظوره، سایت هاي اینترنتی و پژوهشی و حتی بازدید از مراکز هنري و موزه

منابع آموزشی. 4
1389, تهران ,نورپردازي در عکاسی, رحیم دانایی, جنی بیندر
 1383تهران , گار طیف ن, صد و یک راه براي عکاسی بهتر, رحیم دانایی
 1392تهران , مرجع کامل عکاسی, رحیم دانایی , نشنال جئوگرافیک
1391تهران .راهنماي جامع تکنیک هاي نور در عکاسی, مریم سعیدي , راجر هیگس
 1389تهران , آیالر , مجموعه سواالت تشریحی عکاسی,همایون ابراهیمی
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره 4) عکاسی و اجراي پروژه هاي عملی عکاسی تبلیغاتی براي زیر مجمو عه هاي مختلف گرافیکی   : (یآزمون پایان
نمره 6)ارایه گزارش هاي تتوري و آموزشی : (ارزشیابی فرآیند

نمره  12) اتود ها و تمرینهاي ارایه شده در طول ترم و کالس: (ارزیابی پوشه کار
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»اریخ طراحی گرافیکت«سرفصل درس
معرفی درس و منطق آن.1

)ایوان چرمایف(.طراحی تاریخ همان تاریخ طراحی است

بشر از روزگار پیش تاریخی به دنبال روش هایی بوده که بتواند ایده ها و مفاهیم مورد نظر خویش را به صورت بصري 
کاتبان، چاپگران و هنرمندان این نیازها را در طول تـاریخ  افراد مختلفی چون . نشان دهد و دانش را در قالب تصویر محفوظ بدارد

اصطالح طراح گرافیک را به کار بـرد، امـا   1922ویلیام ابیس دوي گنیز، کتاب آراي برجسته اولین بار در سال . برآورده کرده اند
چینی، تذهیب کاران قرون کاتبان سومري، صنعتگران مصري، باسمه سازان.امروزه طراح گرافیک وارث نیاکان برجسته اي است

همگی بخشی از میراث غنی و تاریخ طراحی گرافیـک  ... و15وسطی، حجاران و تصویرگران ایران، چاپگران و حروف چینان سده 
تغییرپذیري طراحی گرافیک با حیات اجتماعی، سیاسـی و اقتصـادي فرهنـگ هـر دوره ي تـاریخی، پیونـدي محکـم و        . هستند

بی تردید اگر گذشته را درك کنـیم بهتـر   . انه را دقیق تر از دیگر ابزارهاي بیان انسانی نمایش می دهدناگسستنی دارد و روح زم
.میتوانیم میراث فرهنگی و ارتباطات موثر را نگاه داریم

اشراف هر چه بیشتر دانشجومعلمان رشته آموزش ارتباط تصویري به تاریخ طراحی گرافیک می تواند بر درك هر چـه  
ین حوزه، وسعت دید، نگرش خالقانه، ایجاد انگیزه و ترغیب آنان به تولید آثار هنري بدیع، تـاثیر گـذارد و در آمـوزش    عمیق تر ا

.موفق آنان موثر باشد

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

تاریخ هنر جهان : پیشنیاز
ــدریس  ــوه ت ــري: نح -نظ

عملی

تاریخ طراحی گرافیک: ارسیبه ف:  نام درس
Graphic Design History: به انگلیسی 

در پایان این واحد یادگیري دانشجو قـادر خواهـد   : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
:بود

سیر تاریخی طراحی گرافیک، چگـونگی ایجـاد آثـار، انـواع     با شناخت و کسب آگاهی نسبت به 
بر این حوزه از قدیم تا امـروز، بـه نقـد و    اجتماعی و فرهنگیسبک ها و تاثیر روابط اقتصادي،

. تجزیه و تحلیل آثار موجود در حوزه گرافیک بپردازد

:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك
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ــاریخی   ــیر ت س
طراحی گرافیک 

در جهان

می تواند گزارشی از 
تعریــــف و ســــیر 
تـــاریخی طراحـــی 
گرافیک از ابتـدا تـا   

ــرون وســ  طی در ق
جهان ارائـه دهـد و   
بخشــــی از آثــــار 
مرتبط با ایـن دوره  
. را شناسایی  نمایـد 

همچنین قادر است 
ــاثیرات فرهنگــی،  ت
ــاعی و  اجتمـــــــ
اقتصــــــادي را در 
پیـدایش ایـن آثـار،    

.گزارش نماید

مــی توانــد گزارشــی از 
ســیر تــاریخی طراحــی 
گرافیک،  خصوصیات و 
ــار   ــام آث ــونگی انج چگ
گرافیکی به جا مانده از 

غاز  تا انقالب صنعتی آ
در جهــان ارائــه کنــد و 
بخشی از آثار مرتبط بـا  
ــایی  ــن دوره را شناس ای

همچنــین قــادر . نمایــد
است تاثیرات فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادي را 
ــار،  در پیــدایش ایــن آث

.گزارش نماید

مــی توانــد گزارشــی از 
سیر تـاریخی طراحـی   
گرافیک،  خصوصـیات  
و چگونگی انجـام آثـار   

به جا مانده از گرافیکی
آغاز  تـا دوران معاصـر   
در جهان ارائـه کنـد و   
بخشـــی از آثـــار دوره 
ــف را   ــاي مختلــ هــ
شناســـایی و تـــاثیرات 
ــاعی و  فرهنگــی، اجتم
اقتصادي را در پیدایش 

.این آثار، گزارش نماید
همچنین می توانـد بـا   
توجه بـه شـیوه هـاي    

ــانی و 47همزمــــــــ
آثار را مـورد  48درزمانی

بررســـی قـــرار داده،  
.ارش کندگز

ــاریخی   ــیر ت س
طراحی گرافیک 

در ایران

می تواند گزارشی از 
تــــاریخ طراحــــی 
ــران در  ــک ای گرافی
ــه دهــد و  آغــاز ارائ
بخشــــی از آثــــار 
مرتبط با ایـن دوره  

.  را شناسایی  نماید
همچنین قادر است 

گزارشــی از مــی توانــد 
ســیر تــاریخی طراحــی 
گرافیک،  خصوصیات و 
ــار   ــام آث ــونگی انج چگ
گرافیکی به جا مانده از 
آغــاز  تــا ورود صــنعت 
چاپ به ایران ارائه کند 
و بخشی از آثار مـرتبط  

مــی توانــد گزارشــی از 
سیر تـاریخی طراحـی   
گرافیک،  خصوصـیات  
و چگونگی انجـام آثـار   
گرافیکی به جا مانده از 
آغاز  تـا دوران معاصـر   
در ایــران ارائــه کنــد و 
بخشـــی از آثـــار دوره 

آثار همدوره اشت که به طور همزمان محقق شده اند و بررسی ارتباط آثار بابررسی پدیده ها و رویدادهایی اس: همزمانی47
ن تغییر یافته اند و بررسی ارتباط آثار با آثار قبل و بعد از آنانکه در طی زماآنچنو رویدادهاست مطالعه پدیده ها: درزمانی48
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ــاثیرات فرهنگــی،  ت
ــاعی و  اجتمـــــــ
اقتصــــــادي را در 
پیـدایش ایـن آثـار،    

.گزارش نماید

با این دوره را شناسایی 
.نماید

ــت   ــادر اس ــین ق همچن
تـــاثیرات فرهنگـــی،   
اجتماعی و اقتصادي را 
ــار،  در پیــدایش ایــن آث

.رش نمایدگزا

ــف را   ــاي مختلــ هــ
شناســایی و بــه شــیوه 
هــــاي همزمــــانی و 
درزمانی مورد تجزیه و 

.تحلیل قرار دهد
ــ ــین ق ادر اســت همچن

ــاثیرات فرهنگـــی،   تـ
اجتماعی و اقتصادي را 
در پیــدایش ایــن آثــار، 

.گزارش نماید

49هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

پیام بصري از پیشاتاریخ تا قرون میانه: فصل اول
تعریف گرافیک در معناي عام و خاص
ابداع خط
ارتباط گرافیکی در مصر باستان
سهم آسیا
لفباا
نسخه هاي خطی قرون وسطی

سرمنشـا حروفچینـی و طراحـی اروپـایی در     (رنسانس گرافیک : تاریخ طراحی گرافیک : فصل دوم
)چاپ

ورود چاپ به اروپا
کتاب مصور در آلمان
رنسانس طراحی گرافیک
دوره نبوغ حروفنگاري

٤٩.
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انقالب صنعتی: فصل سوم
حروفچینی عصر صنعتی
عکاسی
ره ویکتوریاگرافیک عامیانه دو
 جنبش هنرها و صنایع دستی
آرنوو

طراحی گرافیک در نیمه نخست قرن بیستم(عصر مدرن : فصل چهارم(
سرآغاز طراحی قرن بیستم
تاثیر هنر مدرن
مدرنیسم تصویري
زبان جدید فرم
باوهاوس و حروفنگاري جدید
جنبش مدرن در آمریکا

 هکده جهانیطراحی گرافیک در د(عصر اطالعات : فصل پنجم(
سبک حروف نگاري جهانی
مکتب نیویورك
هویت شرکتی و نظام هاي بصري
تصویر مفهومی
گفت و شنود جهانی

تاریخ طراحی گرافیک در ایران: فصل ششم
اولین پیام هاي بصري در ایران
آغاز طراحی گرافیک در معناي جدید
آثار گرافیک قبل از ورود صنعت چاپ
ود صنعت چاپآثار گرافیک بعد از ور
طراحی گرافیک در دوره معاصر و سبک شناسی آثار

فعالیت یادگیري:
پرسش و پاسخ و بحث و تبادل نظر در مورد موضوعات کالسی
 مطالعه کتب و مقاالت مرتبط و تهیه خالصه و ارائه گزارش
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تصویري از نمونه آثار دوره هاي مختلف-ارائه جدول تطبیقی
طبیقی از ویژگی هاي آثار در هر دوره ارائه گزارش توصیفی و ت
ارائه بانک تصویري دسته بندي شده از آثار گرافیک هر دوران
ارائه گزارش از تاثیرات تحوالت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي بر ایجاد و تولید آثار گرافیک
انتخاب یک دوره یا سبک براي پژوهش و مطالعه تخصصی و ارائه کنفرانس

فعالیت عملکردي:
تصویري از نمونه آثار در دوره هاي مختلف-تهیه جدول تطبیقی
مطالعه کتب و مقاالت مرتبط و تهیه خالصه از مطالب خوانده شده
 تهیه گزارش توصیفی و تطبیقی از ویژگی هاي آثار در هر دوره
بررسی و مطالعه مقاالت و کتب مرجع، اینترنت و پایگاه هاي هنري و ارائه گزارش
انک تصویري دسته بندي شده از آثار گرافیک هر دورانتهیه ب
تهیه گزارش از تاثیرات تحوالت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي بر ایجاد و تولید آثار گرافیک
انتخاب یک دوره یا سبک براي پژوهش و مطالعه تخصصی و ارائه کنفرانس

راهبردهاي تدریس و یادگیري
توضـیح  (شـیوه ارائـۀ مسـتقیم   یم در داخل محیط آموزشی نیازمنـد اسـتفاده از   تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستق

در مباحـث  ) مفاهیم، رسم اشکال و نمودار ، استفاده از اسالیدهاي آموزشی و مشاهده فیلم و انیمیشـن هـاي آموزشـی   
ـ شـیوه مشـارکتی  و نیـز  مشارکت دانشجویان در تحلیل و پاسخ به پرسش هاي طرح شدهنظري به همراه  راي درك ب

ارائه بخشی از مباحث درسی به صورت گزارش یا کنفرانسعمیق تر و بکارگیري آن در موقعیت هاي واقعی تدریس و 
.می باشد

 استفاه از شیوه هاي مطالعـه فـردي از   بهره گیري از فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی نیازمند
موزشی و چندمنظوره، سایت هاي اینترنتی و پژوهشـی و حتـی بازدیـد از    طریق کتاب، مجالت علمی، سی دي هاي آ

.استترسیم نقشه مفهومی و ها مراکز هنري و موزه

منابع آموزشی. 4
: منبع اصلی

سمت، چاپ چهارم: تهران. تاریخ طراحی گرافیک. 1388. مگز، فیلیپ بی.
نشر نظر: تهران. مقدمه اي بر تاریخ گرافیک در ایران. 1394.تناولی، پرویز
سازمان چاپ و انتشارات، سازمان اوقـاف و امـور   : تهران.تاریخچه اي از طراحی گرافیک. 1392. هولیس، ریچارد

خیریه، چاپ هفتم
انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران.تایپوگرافی. 1390. مثقالی، فرشید



۲۵۶

: منبع فرعی
ی تواند به عنوان منابع تصویري پوسـتر مـورد اسـتفاده    کلیه کتب و منابع دیجیتال تصویري راجع به پوستر که م

.قرار گیرد

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 4) آزمون مباحث نظري(:ارزشیابی پایانی
نمره 6) عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها(:ارزشیابی فرآیند

نمره 10) وعه تکالیف عملکرديمجم(:ارزیابی پوشه کار

:سایر نکات
 حجم زیاد مطالب در این درس، بخشی از قسمت هاي منابع اصـلی توسـط اسـتاد   با توجه به

.انتخاب شود

 اختصاص یابدتاریخ طراحی گرافیک ایرانحدود یک سوم ترم به بررسی.

   ،هیـه آرشـیو تصـویري،    تبا توجه به اینکه دانشجویان در آینده اي نزدیک معلم خواهنـد شـد
در طـول تـرم مـورد توجـه     گزارش هاي مکتوب توصیفی، تحلیلی و تطبیقی و جداول تطبیقـی 

. خاص قرار گیرد
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)بروشور، کاتالوگ، تقویم(»2صفحه آرایی «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن-1

ر یک صفحه است و یکی از مهم ترین مهـارت هـا بـراي    صفحه آرایی دانش و روش آراستن و ترکیب بندي عناصر د
نیـاز  ... چیدمان نوشته ها و تصاویر در انواع آثار گرافیکی مانند بروشور، کاتالوگ، تقـویم و  . یک طراح گرافیک محسوب می شود

خوانـدن و ایجـاد   هدف از صفحه آرایی ایجاد انگیزه بیشـتر بـراي خوانـدن، راحتـی در    . به درك اصولی مبانی ترکیب بندي دارد
لذا اشراف دانشجومعلمان رشته ارتباط تصـویري بـه ایـن    .زیبایی با به کارگیري عناصر و مفاهیم بصري در جایگاه صحیح است

.حوزه ضروري است و آنان را براي تدریس موفق آماده می سازد
مشخصات درس

کارگاهی: نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت48:  زمان درس

1آرایی صفحه : پیشنیاز
ــدریس نظــري و : نحــوه ت

کارگاهی

2صفحه آرایی : به فارسی:  نام درس
2Layout:  به انگلیسی 

در پایان این واحد یادگیري دانشجو قـادر خواهـد   : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
:بود

صفحات ، انواع تعریف بروشور، کاتالوگ، تقویم و اصول علمی طراحی آن هانسبت به با شناخت 
نقـد و  همچنین آثار مختلـف ایـن حـوزه را مـورد     . را صفحه آرایی کندبروشور،کاتالوگ و تقویم

.را طراحی و اجرا نمایدخالقانه ايقرار داده، طرح هاي تجزیه و تحلیل
:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك

ــی   ــفحه آرای ص
بروشور،کاتالوگ، 

تقویم

می تواند گزارشی از 
یف و تشـخیص  تعر

و انواع صفحه آرایی 
بروشــــور،کاتالوگ، 

و تقویم ارائـه دهـد   
پایـــه کـــار یــــا   

ــد را در grid)(گری
آن هـــا شناســـایی 

.نماید

مــی توانــد گزارشــی از 
اصول و قواعد صـفحه  
آرایی موفق ارائه دهـد  
ــن   ــتفاده از ای ــا اس و ب

ــول و  الگوهـــاي اصـ
ــفحات  ــود، صــ موجــ
بروشــــــور،کاتالوگ و 

را صفحه آرایـی تقویم
.نماید

ــی   ــد  گزارش ــی توان م
ــیفی ــی از -توص تحلیل

تجزیه تحلیـل صـفحه   
ــاي   ــی هــــ آرایــــ
بروشـــــور،کاتالوگ و 
تقویم ارائـه دهـد و بـا    
اســـتفاده از اصـــول و 
قواعــد علمــی صــفحه 

چیدمان هاي نو آرایی، 
و خالقانـــــــه اي را 

.طراحی و اجرا نماید
ایده یابی و ایده 

پردازي 
ــه   ــد نمون ــی توان م

یده هاي مناسبی از ا
یابی و ایده پـردازي  
ــار  ــه در آثـ خالقانـ

می تواند بـا توجـه بـه    
محتوا، جامعه مخاطبین 
ــی،  ــات اجرایـ و امکانـ
ــوعات  ــراي موضــ بــ

مـی توانـد ایـده هـاي     
برتر خود را با توجه به 
قابلیت هـاي اجرایـی،   
تشــخیص داده و بــه  



۲۵۸

ــزارش  ــود را گ موج
کنــــد و بــــراي   
موضوعات مختلـف  
ــن   ــوزه ایــ در حــ
سرفصل ایده هـاي  
اولیــه متعــددي را  

.پیشنهاد کند

ــوزه  ــف در حــ مختلــ
صفحه آرایـی بروشـور،   

ایـده  کاتالوگ و تقویم 
هاي خالقانـه مختلـف   

.ارائه کند

اجراي نهایی برسـاند و  
بازخورد آن را به لحاظ 
ــان   ــا مخاطب ــاط ب ارتب
ــه    ــد و تجزی ــورد نق م

.تحلیل قرار دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
صفحه آرایی بروشور: فصل اول
 تعریف، تاریخچه و انواع بروشور
قطع هاي رایج بروشور
 شناخت پایه کار)(Grid

اصول صفحه آرایی بروشور در قطع هاي مختلف
اصل راحتی در خواندن و ایجاد جاذبه براي خواننده
رعایت اصول مبانی گرافیک مانند ریتم، حرکت، تضاد و....
عناوین اصلی
عناوین فرعی
ستون بندي و طول سطرها
 مارژین(فاصله ها(
چیدمان تصاویر و نوشته ها
رابطه موضوع بروشور و شیوه صفحه آرایی
تجزیه و تحلیل آثار موجود
طراحی جلد بروشور
خالقیت و نوآوري در صفحه آرایی بروشور

فعالیت یادگیري:
پرسش و پاسخ و شرکت و تعامل در مباحث درسی

 تعریف و سابقه به کارگیري بروشورهاارائه گزارشی از

 تهیه و دسته بندي مقاالت مرتبط با شناخت، تجزیه تحلیل و اصول صفحه آرایی بروشور

ارائه چکیده مقاالت در کالس



۲۵۹

تهیه گزارش توصیفی و تحلیلی از بررسی صفحات مختلف در بروشورها

انجام تمرینات عملی

اجراي نهایی آثار

فعالیت عملکردي:
گزارشی از تعریف و سابقه به کارگیري بروشورهاارائه

 تهیه و دسته بندي مقاالت مرتبط با شناخت، تجزیه تحلیل و اصول صفحه آرایی بروشور

تهیه چکیده مقاالت در کالس

تهیه گزارش توصیفی و تحلیلی از بررسی صفحات مختلف در بروشورها

انجام تمرینات عملی

اجراي نهایی آثار

فحه آرایی کاتالوگص: فصل دوم
 تعریف و انواع کاتالوگ
قطع هاي رایج کاتالوگ
 شناخت پایه کار)(Grid

اصول صفحه آرایی در قطع هاي مختلف
اصل راحتی در خواندن و ایجاد جاذبه براي خواننده
رعایت اصول مبانی گرافیک مانند ریتم، حرکت، تضاد و....
عناوین اصلی
عناوین فرعی
سطرهاستون بندي و طول
 مارژین(فاصله ها(
چیدمان تصاویر و نوشته ها
رابطه موضوع کاتالوگ و شیوه صفحه آرایی
تجزیه و تحلیل آثار موجود
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طراحی جلد کاتالوگ
خالقیت و نوآوري در صفحه آرایی کاتالوگ

فعالیت یادگیري:
پرسش و پاسخ و شرکت و تعامل در مباحث درسی

 به کارگیري کاتالوگ هاتهیه گزارشی از تعریف و سابقه

 کاتالوگتهیه و دسته بندي مقاالت مرتبط با شناخت، تجزیه تحلیل و اصول صفحه آرایی

ارائه چکیده مقاالت در کالس

 کاتالوگتهیه گزارش توصیفی و تحلیلی از بررسی صفحات مختلف در

انجام تمرینات عملی

اجراي نهایی آثار

فعالیت عملکردي:
یف و سابقه به کارگیري کاتالوگ هاتهیه گزارشی از تعر

کاتالوگتهیه و دسته بندي مقاالت مرتبط با شناخت، تجزیه تحلیل و اصول صفحه آرایی

تهیه چکیده مقاالت در کالس

 کاتالوگتهیه گزارش توصیفی و تحلیلی از بررسی صفحات مختلف در

انجام تمرینات عملی

اجراي نهایی آثار

مصفحه آرایی تقوی: فصل سوم
تقویمتعریف و انواع
 تقویمقطع هاي رایج
 شناخت پایه کار
اصول صفحه آرایی در قطع هاي مختلف
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اصل راحتی در خواندن و ایجاد جاذبه براي خواننده
رعایت اصول مبانی گرافیک مانند ریتم، حرکت، تضاد و....
عناوین اصلی
عناوین فرعی
ستون بندي و طول سطرها
 مارژین(فاصله ها(
یدمان تصاویر و نوشته هاچ
 هاي موضوعی و شیوه صفحه آراییتقویمرابطه
تجزیه و تحلیل آثار موجود
 تقویمخالقیت و نوآوري در صفحه آرایی
 تقویمطراحی جلد

فعالیت یادگیري:
پرسش و پاسخ و شرکت و تعامل در مباحث درسی

ارائه گزارشی از تعریف و سابقه به کارگیري تقویم ها

 و دسته بندي مقاالت مرتبط با شناخت، تجزیه تحلیل و اصول صفحه آرایی تقویمتهیه

ارائه چکیده مقاالت در کالس

تهیه گزارش توصیفی و تحلیلی از بررسی صفحات مختلف در تقویم

انجام تمرینات عملی

اجراي نهایی آثار

فعالیت عملکردي:
ارائه گزارشی از تعریف و سابقه به کارگیري تقویم ها

تقویمتهیه و دسته بندي مقاالت مرتبط با شناخت، تجزیه تحلیل و اصول صفحه آرایی

تهیه چکیده مقاالت در کالس

تهیه گزارش توصیفی و تحلیلی از بررسی صفحات مختلف در تقویم
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انجام تمرینات عملی

اجراي نهایی آثار

راهبردهاي تدریس و یادگیري
توضیح مفـاهیم،  (شیوه ارائه مستقیمدر داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم

مشـارکت  در مباحث نظري به همراه ) رسم اشکال ، استفاده از اسالیدهاي آموزشی و مشاهده فیلم و انیمیشن هاي آموزشی
ـ  شـیوه مشـارکتی  و نیز دانشجویان در تحلیل و پاسخ به پرسش هاي طرح شده ق تـر و بکـارگیري آن در   بـراي درك عمی

ـ   موقعیت هاي واقعی تدریس و در مباحث عملی انجام  ه فعالیت هاي طراحی شده در محیط کارگاه و ارائه و تحلیـل نتـایج ب
.دست آمده است

استفاه از شیوه هاي مطالعه فردي براي بهره گیري از فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی نیازمند 
انجـام نمونـه   و نیـز  تهیه گزارش کار از فعالیت عملی انجام شده در کارگاه ، بخشی از مباحث درسی به صورت گزارشارائه 

مـرتبط را  بازدید از نمایشگاه هاي آثـار  همچنین می توان فرصت هاي یادگیري غیرمستقیم دیگري مانند . استهاي عملی 
.تدارك دید

منابع آموزشی. 4
:کتاب و مجلهصرفا براي : منبع اصلی

نشر لوح نگار: تهران. اصول صفحه آرایی مجله، بروشور، کاتالوگ. 1389. همایونفر،  راشنو
نشـر فـاطمی،   : تهـران ).صفحه آرایی مجله و روزنامـه (کارگاه صفحه آرایی.1391.افشارمهاجر، کامران

چاپ دوم
انتشـارات دیـد   : تهـران . ترجمـه دژار حقـی  .سیسـتم گریـد در طراحـی گرافیـک    . 1386.بروکمان، مولر

)نشر دید(گرافیک
: منبع فرعی

کلیه کتب تصویري حاوي نمونه هاي صفحه آرایی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 5)  ارائه مناسب آثار در ژوژمان درس(:آزمون پایانی

نمره 5) فعالیت هاعملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در (:ارزشیابی فرآیند
نمره 10) مجموعه تکالیف عملکردي(:ارزیابی پوشه کار

: سایر نکات
 توجه خاص شودهنرهاي ملی و بومیدر طراحی آثار به.

 ،از اهمیت ویژه اي ایده یابی و ایده پردازيدر ارائه دروس و نیز تمرینات عملکردي و یادگیري
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.ویژه اي برخوردار است

از اهمیت زیادي برخوردار استنار کیفیتکمیت آثار در ک.

ایران و جهان یکی از ارکان اصلی این درس استتجزیه تحلیل و نقد آثار صفحه آرایی.
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»طراحی پوستر«سرفصل درس
معرفی درس و منطق آن.2

این تبلیغات می توانـد آموزشـی،   . غ پیام طراحی و منتشر می شوندپوسترها طراحی هاي گرافیکی هستند که جهت تبلی
باشد که می تواند مخاطبینی به بزرگی جامعه جهانی یا گـروه هـاي کوچـک تـر را نشـانه      ... تجاري، فرهنگی، هنري، سیاسی و 

رساندن پیام به جامعه مخاطـب  بدون تردید در دنیاي امروز تبلیغات بصري یکی از مهم ترین راهکارها براي اثرگذاري و.بگیرد
. است و پوسترها یکی از مواد گرافیکی بسیار مهم براي تبلیغ اثرگذار و پیام رسانی از قرن نوزدهم تـاکنون بـه شـمار مـی رونـد     

شناخت اصول صحیح طراحی پوستر خوب از ضروري ترین موارد براي یک دانشجوي رشته ارتباط تصویري است که عـالوه بـر   
.تن وي براي خلق پوسترهاي مناسب، او را براي تدریس موفق در کالس نیز آماده خواهد کردتوانمند ساخ

مشخصات درس
عملی: نوع درس

2: تعداد واحد
ساعت64:  زمان درس

1صفحه آرایی : پیشنیاز
-تئوري: نحوه تدریس

کارگاهی

طراحی پوستر: به فارسی:  نام درس
Poster Design:به انگلیسی 

در پایان این واحد یادگیري دانشجو قـادر خواهـد   : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
:بود

با شناخت نسبت به تعریف، تاریخچه، سبک ها، روش هاي مختلـف و اصـول اساسـی طراحـی     
تجزیه و تحلیل آثار موجود و طراحـی پوسـتر هـاي خالقانـه و متناسـب بـا جامعـه        پوستر،  به 

. بپردازدمخاطبین

:ستگی اساسیشای

3سطح2سطح1سطح هامالك

می تواند گزارشی از طراحی پوستر 
تعریــف، تاریخچــه، 
رابطه فرم و محتوا، 
ــرد   ــام و عملکـ پیـ
ــران و  ــتر در ای پوس

.جهان ارائه نماید

می توانـد خصوصـیات   
ــایی از   ــه هـــ نمونـــ
ــق در   ــترهاي موف پوس
ایران و جهان را شـرح  
دهد و به نقد و تجزیـه  

یـــن آثـــار و تحلیـــل ا
بپردازد و بـا توجـه بـه    
ــیات،  ــن خصوصــ ایــ
ــا   ــترهایی را بــ پوســ

می تواند بهترین طـرح  
ــرح   ــان ط ــا را از می ه
هاي خود انتخاب کنـد  
و  گزارشـــی تحلیلـــی 
ــا   ــري آن ه ــراي برت ب
ارائه کند همچنین مـی  

ــه    ــا توج ــد ب ــه توان ب
50موضوع سفارش شده

پوســترهایی مناســب و 

. دانشجو طراحی شود ولی در مرحله بعد موضوع توسط استاد تعیین شود تا همانند سفارش پوستر عمل گرددتوصیه می شود ابتدا موضوعاتی به پیشنهاد 50-
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، موضوع انتخـابی خـود  
.طراحی کند

.نه طراحی کندخالقا

روشهاي مختلف 
طراحی و اجراي 
پوستر

می تواند گزارشی 
راجع به انواع 
تکنیک هاي 
طراحی و اجراي 
پوستر ارائه دهد و 
رابطه فرم و محتوا 
و مخاطب را در آنها 

.گزارش نماید

ــد ،   ــی توان ــده ي م ای
را بـــا انتخـــابی خـــود 

ــتفاده از   ــی از اسـ یکـ
عکاسـی،  تکنیک هاي

تصویرســـــازي یـــــا 
.نوشتاري، اجرا نماید

می تواند یـک ایـده را   
ــا  ــف  4بـ روش مختلـ

تصویرسازي، عکاسـی،  
نوشــتاري و  تلفیقـــی 

.  اجرا نماید

طراحی پوستر با 
سبک هاي مختلف

سوییس، لهستان (
....) و

نمونه می تواند 
هایی از سبک هاي 
مختلف طراحی 

را گزارش پوستر
.کند

گزارشــی مــی توانــد  
ــیفی ــی-توص ز اتطبیق

ــف   ــاي مختل ســبک ه
طراحی پوستر در جهان 

ایــده ي ارائــه نمایــد و 
را بـــا انتخـــابی خـــود 

ــی  ــتفاده از  یکـ از اسـ
ــی   ــاي طراح ــبک ه س

اجـرا  پوستر طراحـی و  
.نماید

ــد   ــی توان ــی م گزارش
ــی ــونگی، تحلیل از چگ

علـــــل ایجـــــاد و   
خصوصیات سبک هاي 
مهم جهان ارائه کند و 
ایده ي انتخابی خود را 

ه با چند سـبک شـناخت  
طراحــی و اجــرا شــده،
.نماید

ایده یابی و ایده 
پردازي

می تواند نمونه 
هاي مناسبی از ایده 
یابی و ایده پردازي 
را در پوسترهاي 

.موجود گزارش کند

می تواند ایده هاي نو و 
متعــددي بــا توجــه بــه 

عملکرد و جامعـه  , پیام
ــاطبین،  ــراي مخــ بــ

ــود    ــه خ ــوعی ک موض
پیشـنهاد  انخاب کرده

.  کند

ی تواند ایده هاي نـو  م
و متعددي با توجـه بـه   

عملکرد و جامعـه  , پیام
ــراي  ــاطبین، بــ مخــ

توســط موضــوعی کــه 
، اســتاد ســفارش شــده

پیشنهاد کند و بهتـرین  
ایده ها را از میان طرح 

. هایش تشخیص دهد

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

تعریف پوستر و انواع آن
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ف طراحی پوستراهدا
تاریخچه پوستر در جهان
تاریخچه پوستر در ایران

اصول طراحی پوستر و تجزیه و تحلیل: فصل دوم
 بداعت و نوآوري
رابطه فرم و محتوا
میخکوب کردن -متوقف ساختن
سادگی و گویایی
تناسب با جامعه مخاطبین
تاکید و نقطه ورود
چیدمان و ترکیب بندي تصاویر و نوشته ها
 تضاد فرم
تضاد رنگ
کاربرد نمادها و نشانه هاي تصویري
اجراي موفق پوستر
آشنایی با پوسترسازان مطرح جهان و ایران
نقد و تجزیه و تحلیل پوسترهاي موجود

شناخت مکاتب مهم طراحی پوستر جهان: فصل سوم
فرانسه
 آلمان
آمریکا
لهستان
سوییس
ژاپن
پوستر در عصر حاضر
پوستر ایران

51روشهاي مختلف براي طراحی پوستر: فصل چهارم

- ٥١ .
 ... .
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دستی یا کامپیوتري(تصویرسازي(
عکاسی
خوشنویسی، دست نوشته، تایپ(نوشتاري(
تلفیقی

فعالیت یادگیري:
پرسش و پاسخ و شرکت و تعامل در مباحث درسی

 ارائه گزارش از سابقه به کارگیري پوستر در جهان و ایران و انواع آن

و ارائه خالصه در کالسمطالعه منابع

 ارائه گزارشی تحلیلی از تجزیه و تحلیل و نقد چند پوستر با توجه به اصول و قواعد طراحی پوستر

ارائه آلبوم تصویري و طبقه بندي شده  از سبک هاي مشهور پوستر جهان

ارائه گزارش از پوسترسازان مطرح جهان و ایران

وسترتهیه جدول مقایسه اي سبک هاي طراحی پ

تلفیقی-نوشتاري-عکاسی-تصویرسازي(ارائه آلبوم تصویري طبقه بندي شده از روش هاي طراحی و اجراي پوستر(

 انجام تمرین هاي عملی و ایده پردازي براي طراحی پوستر

طراحی پوستر با استفاده از تصویرسازي

طراحی پوستر با استفاده از عکاسی

رطراحی پوستر با استفاده از نوشتا

طراحی پوستر با با تلفیق تکنیک ها

طراحی پوستر به شیوه مکاتب مشهور جهانی مانند لهستان، سوییس و....
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فعالیت عملکردي:
 تهیه گزارش از سابقه به کارگیري پوستر در جهان و ایران و انواع آن

تهیه چکیده اي از مقاالت مطالعه شده

د چند پوستر با توجه به اصول و قواعد طراحی پوستر تهیه گزارشی تحلیلی از تجزیه و تحلیل و نق

تهیه آلبوم تصویري و طبقه بندي شده  از سبک هاي مشهور پوستر جهان

تهیه گزارش از پوسترسازان مطرح جهان و ایران

تهیه جدول مقایسه اي سبک هاي طراحی پوستر

تلفیقی-نوشتاري-عکاسی-تصویرسازي(رتهیه آلبوم تصویري طبقه بندي شده از روش هاي طراحی و اجراي پوست(

انجام تمرین هاي عملی و ایده پردازي براي طراحی پوستر

طراحی پوستر با استفاده از تصویرسازي

طراحی پوستر با استفاده از عکاسی

طراحی پوستر با استفاده از نوشتار

طراحی پوستر با تلفیق تکنیک ها

ی مانند لهستان، سوییس وطراحی پوستر به شیوه مکاتب مشهور جهان....

راهبردهاي تدریس و یادگیري
   توضـیح  (شـیوه ارائـه مسـتقیم   تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمنـد اسـتفاده از

در مباحـث نظـري بـه    ) مفاهیم، رسم اشکال ، استفاده از اسالیدهاي آموزشی و مشاهده فیلم و انیمیشن هاي آموزشی
براي درك عمیـق تـر و   شیوه مشارکتیو نیز مشارکت دانشجویان در تحلیل و پاسخ به پرسش هاي طرح شدهراه هم

فعالیت هاي طراحی شـده در محـیط کارگـاه و    بکارگیري آن در موقعیت هاي واقعی تدریس و در مباحث عملی انجام 
.ه دست آمده استارائه و تحلیل نتایج ب

استفاه از شـیوه هـاي مطالعـه فـردي     یري غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی نیازمند بهره گیري از فرصت هاي یادگ
و نیـز  تهیه گزارش کار از فعالیت عملی انجـام شـده در کارگـاه    ، براي ارائه بخشی از مباحث درسی به صورت گزارش

بازدیـد از نمایشـگاه   همچنین می توان فرصت هاي یادگیري غیرمستقیم دیگري ماننـد . استانجام نمونه هاي عملی 
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.را تدارك دیدهاي پوستر

منابع آموزشی
منبع اصلی :
انتشارات ویلهلم: آلمان.طراحی اعالن). 1363.(ممیز، مرتضی
انتشارات سمت: تهران.تاریخ طراحی گرافیک). 1388.(مگز، فیلیپ.بی
انتشارات یساولی: تهران.یک قرن طراحی گرافیک). 1389. (آینسلی، جرمی
دوساالنه هاي طراحی پوستریه کتب تصویري مانند کل

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 5) برگزاري جلسه ژوژمان و ارائه با اجراي مناسب(: ارزشیابی پایانی
نمره 5) عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها(: ارزشیابی فرآیند

نمره10) مجموعه تکالیف عملکردي(: ه کارارزیابی پوش

: سایر نکات
 مورد توجـه  هنرهاي ملی و  بومیدر ارائه نمونه هاي تصویري و تمرینات عملکردي و یادگیري

.قرار گیرد

تحلیل پوسترهاي موجود و خود دانشجویان از ارکان اصـلی ایـن درس   نقد و بررسی و تجزیه
.است

توجه قرار گیردتوامان مورد کمیت و کیفیت.

 توجه شودموضوعات روز و کاربرديدر طراحی پوسترها به.

  تـا ماننـد سـفارش پوسـتر از     بخشی از موضوعات پوستر، ضرورتا توسط استاد تعیـین شـود
. کارفرما عمل شود
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»حجم سازي«رفصل درس
معرفی درس و منطق آن-1

ارند، بـراي درك و شـناخت بهتـر    حجم ها حضوري مجازي د... عکاسی و در هنرهاي تجسمی چون نقاشی، گرافیک، 
شناخت حجم و حجم سازي یکی از راه هاي موثر براي پرورش ذهن و دسـت  . مفهوم حجم باید به دنیاي واقعی احجام وارد شد

درك انواع حجم ها، نقوش برجسته، شیوه ساخت حجم هاي هندسی و غیر هندسی می تواند موجب پرورش تفکر . هنرمند است
این درس سعی شده تا از سطح طراحی دو بعدي و حجم هاي مجازي فراتـر رفتـه بـه درك و سـاخت انـواع      خالق گردد، لذا در

این درس می تواند دانشجومعلمان را براي دروس بسته بندي و گرافیک محیطی و نیز تدریس موفق . احجام واقعی پرداخته شود
.حجم سازي به دانش آموزان آماده نماید

مشخصات درس
عملی: نوع درس

2: تعداد واحد
ــان درس 64:  زمـــ

ساعت
رنگ شناسی: پیشنیاز

-عملـی : نحوه تدریس
کارگاهی

حجم سازي: نام درس  به فارسی
:به انگلیسی 

در پایان این واحد یادگیري دانشجو قـادر خواهـد   : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
:بود

احجـام هندسـی و غیـر هندسـی و نقـش      با شناخت نسبت به تعریف حجم و انـواع آن، بتوانـد  
گل، گچ، کاغذ، مقوا، فوم، مفتول، چوب، مواد دور را با استفاده از مواد مختلف مانند برجسته ها

.قرار دهدنقد و تجزیه و تحلیلبسازد و آثارحجمی را مورد ... و ریختنی

:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك

ــم  ــم و حج حج
سازي

ند گزارشی از می توا
تعریف، انواع حجـم  
ــاي  ــه هــ و نمونــ
ــده آن  ــاخته شـ سـ
ارائه کنـد و نمونـه   
هاي احجـام اولیـه   
ــب،  ــد مکعــ ماننــ
ــروط،   ــور، مخ منش

ــد و   ــه نق ــد ب ــی توان م
ــار  ــل آث ــه و تحلی تجزی
ــردازد و  حجمــــی بپــ
خصوصیات نمونه هاي 
موفق حجـم سـازي در   
ــان را  ــران و جهــ ایــ

ش کند و نیز نقش گزار
برجسته و حجـم هـاي   

می تواند براي موضوع 
52سـفارش شـده  هاي 

ــه  ــاي خالقان حجــم ه
طراحــی و اجــرا نمایــد 

مانند طراحی و اجراي (
تندیس براي جشـنواره  

).هاي مختلف

.پیشنهاد می شود موضوع توسط استاد مشخص گردد تا همانند پذیرش سفارش عمل گردد-52
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را با انـواع  ... هرم و 
.مواد بسازد

. ترکیبی بسازد

می تواند انواع مواد شناخت مواد
ــه در    ــار رفت ــه ک ب
حجم سازي را نـام  
ببرد و نمونـه هـاي   

ي را گزارش تصویر
.کند

می توانـد خصوصـیات،   
مراکــز تهیــه، شــیوه   
ــونگی  ــداري و چگ نگه
کار با مـواد مختلـف را   
ــن   ــرده و ای ــزارش ک گ
مواد را در آثار خـود بـه   

.کار برد

می تواند مناسب ترین 
و به صرفه ترین مـواد  
را براي سـاخت حجـم   
هاي پیشـنهادي خـود   

.به کار برد

روشهاي 
مختلف طراحی 

رئال و(حجم 
)انتزاعی

می تواند گزارشی 
راجع به شیوه 
طراحی حجم هاي 
رئال و انتزاعی و 
نمونه هاي آن ارائه 

.کند

می توانـد ، ایـده هـاي    
ــابی خــود را بــه    انتخ

.صورت رئال اجرا کند

می تواند ، ایـده هـاي   
ــه    ــود را ب ــابی خ انتخ
صــورت انتزاعــی اجــرا 

.کند

ایده یابی و ایده 
پردازي

می تواند نمونه 
ي مناسبی از ایده ها

یابی و ایده پردازي 
را در آثار حجمی 

.موجود گزارش کند

می تواند ایده هاي نو و 
متعــددي بــا توجــه بــه 

عملکرد و جامعـه  , پیام
ــاطبین،  ــراي مخــ بــ

ــود    ــه خ ــوعی ک موض
پیشـنهاد  انخاب کرده

.  کند

می تواند ایده هاي نـو  
و متعددي با توجـه بـه   

عملکرد و جامعـه  , پیام
ــاطبین، ــراي مخــ بــ

توســط موضــوعی کــه 
، اســتاد ســفارش شــده

پیشنهاد کند و بهترین 
ایده ها را از میان طرح 
هایش تشـخیص داده،  

. اجرا نماید

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

حجم و حجم سازي
طراحی دو بعدي و سه بعدي
احجام حقیقی
احجام مجازي
احجام تزئینی
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اربردياحجام ک
بررسی نمونه هاي تصویري حجم سازي در هنر ایران و جهان
فعالیت یادگیري:
پرسش و پاسخ و شرکت و تعامل در مباحث درسی

مطالعه منابع در مورد محتواي فصل و ارائه گزارش

ارائه آلبوم تصویري از انواع حجم ها خصوصا آثار هنر ایران

فعالیت عملکردي:
 مورد محتواي فصل و تهیه گزارشمطالعه منابع مکتوب در

تهیه آلبوم تصویري از انواع حجم

شناخت مواد و ساخت حجم : فصل دوم
شناخت مواد، شیوه هاي تهیه و نگهداري
ساخت حجم با:
 کاغذ، مقوا
مفتول فلزي
گل
گچ
فوم
چوب
پلکسی گلس
مواد دور ریختنی
و....
انجام تمرینات عملی با مواد فوق:
اده تا پیشرفته به صورت توخالی و توپرساخت حجم هاي س
ساخت حجم هاي کاهشی
ساخت حجم هاي افزایشی
ساخت نقش برجسته به روش هاي مختلف
فعالیت یادگیري:
پرسش و پاسخ و شرکت و تعامل در مباحث درسی
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مطالعه منابع مکتوب و ارائه گزارش درباره نحوه تهیه، نگهداري و چگونگی استفاده از مواد مختلف

تمرینات عملی براي ساخت احجام با مواد مختلف

مانند کار با چوب هاي باریک، نی، ماکارانی، سیم و(ساخت احجام ساده تا پیچیده با استفاده از نوارهاي خطی(...
ساخت احجام ساده تا پیچیده به صورت توخالی با استفاده از سطوح
ساخت احجام ساده تا پیچیده به صورت تو پر
هاي کاهشیساخت حجم
ساخت حجم هاي افزایشی
ساخت احجام ساده تا پیچیده با مواد دور ریختنی

  ساخت نقش برجسته

ساخت حجم به شیوه قالب گیري

تهیه گزارش تصویري از مراحل ساخت احجام

 نقد و تجزیه و تحلیل آثار

فعالیت عملکردي:
داري و چگونگی استفاده از مواد مختلفمطالعه منابع مکتوب و ارائه گزارش درباره نحوه تهیه، نگه

تمرینات عملی براي ساخت احجام با مواد مختلف

مانند کار با چوب هاي باریک، نی، ماکارانی، سیم و(ساخت احجام ساده تا پیچیده با استفاده از نوارهاي خطی(...
ساخت احجام ساده تا پیچیده به صورت توخالی با استفاده از سطوح
ده تا پیچیده به صورت تو پرساخت احجام سا
ساخت حجم هاي کاهشی
ساخت حجم هاي افزایشی ساخت حجم به شیوه قالب گیري

 ساخت احجام ساده تا پیچیده با مواد دور ریختنی

  ساخت نقش برجسته

ساخت حجم به شیوه قالب گیري
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تهیه گزارش تصویري از مراحل ساخت احجام

 نقد و تجزیه و تحلیل آثار

حجم هاي خالقانه: مفصل سو
ایده یابی و ایده پردازي
ساخت احجام خالقانه با مواد و شیوه هاي مختلف
حجم سازي به شیوه رئال
حجم سازي به شیوه انتزاعی
انتزاع+ رئال (حجم سازي ترکیبی(
فعالیت یادگیري:
پرسش و پاسخ و شرکت و تعامل در مباحث درسی

رباره حجم هاي خالقانه موجودمطالعه منابع مکتوب و ارائه گزارش د

تمرینات عملی براي ساخت احجام خالقانه به شیوه رئال

تمرینات عملی براي ساخت احجام خالقانه به شیوه انتزاعی

انتزاع+رئال(تمرینات عملی براي ساخت احجام خالقانه به شیوه ترکیبی(

تهیه گزارش تصویري از مراحل ساخت احجام

ار نقد و تجزیه و تحلیل آث

فعالیت عملکردي:
مطالعه منابع مکتوب و تهیه گزارش درباره حجم هاي خالقانه موجود

تمرینات عملی براي ساخت احجام خالقانه به شیوه رئال

تمرینات عملی براي ساخت احجام خالقانه به شیوه انتزاعی

انتزاع+رئال(تمرینات عملی براي ساخت احجام خالقانه به شیوه ترکیبی(

ارش تصویري از مراحل ساخت احجامتهیه گز
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 نقد و تجزیه و تحلیل آثار

53تندیس جشنواره: فصل چهارم

تندیس جشنواره هاي ورزشی
تندیس جشنواره هاي هنري
تندیس جشنواره هاي علمی
انجام تمرینات عملی براي طراحی و ساخت یک تندیس

فعالیت یادگیري:
پرسش و پاسخ و شرکت و تعامل در مباحث درسی

نقد و تجزیه و تحلیل تندیس هاي موجود ایران و جهان و ارائه گزارش

 هنري، ورزشی یا علمی(تمرینات عملی براي طراحی و  ساخت تندیس یک جشنواره (

اجراي نهایی اثر

تهیه گزارش تصویري از مراحل ساخت احجام

فعالیت عملکردي:
 و ارائه گزارشنقد و تجزیه و تحلیل تندیس هاي موجود ایران و جهان

 هنري، ورزشی یا علمی(تمرینات عملی براي طراحی و  ساخت تندیس یک جشنواره (

اجراي نهایی اثر

تهیه گزارش تصویري از مراحل ساخت احجام

راهبردهاي تدریس و یادگیري
توضیح مفـاهیم،  (مشیوه ارائه مستقیتدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از 

مشـارکت  در مباحث نظري به همراه ) رسم اشکال ، استفاده از اسالیدهاي آموزشی و مشاهده فیلم و انیمیشن هاي آموزشی
بـراي درك عمیـق تـر و بکـارگیري آن در     شـیوه مشـارکتی  و نیز دانشجویان در تحلیل و پاسخ به پرسش هاي طرح شده

.پیشنهاد می شود موضوع جشنواره توسط استاد مشخص شود تا همانند انجام کار براي یک سفارش واقعی عمل شود-53
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ـ   عملی انجام موقعیت هاي واقعی تدریس و در مباحث  ه فعالیت هاي طراحی شده در محیط کارگاه و ارائه و تحلیـل نتـایج ب
.دست آمده است

استفاه از شیوه هاي مطالعه فردي براي بهره گیري از فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی نیازمند 
انجـام نمونـه   و نیـز  یت عملی انجام شده در کارگاه تهیه گزارش کار از فعال، ارائه بخشی از مباحث درسی به صورت گزارش

را بازدیـد از نمایشـگاه هـاي مـرتبط    همچنین می توان فرصت هاي یادگیري غیرمستقیم دیگري ماننـد  . استهاي عملی 
.تدارك دید

منابع آموزشی. 4
: منبع اصلی

نشر کتاب هاي درسی ایرانشرکت چاپ و : تهران.1حجم سازي ). 1391.(ناصریان، محسنمؤخر، محمود وبخشی
شرکت چاپ و نشر کتاب هاي درسی ایران: تهران. سازىماکتوشناسىحجم). 1392. (افتخارى، عباس
انتشارات کارگاه هنر: تهران. هنر حجم سازي). 1363.(ولکانوك، لوییس
کلیه منابع تصویري مکتوب و دیجیتال درباره حجم و حجم سازي

: منبع فرعی
و کتب تصویري حاوي نمونه هاي حجم سازي کلیه سایت ها

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 5) برگزاري جلسه ژوژمان و ارائه با اجراي مناسب: (ارزشیابی پایانی
عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشـارکت در فعالیـت   : (ارزشیابی فرآیند

نمره 5) ها
نمره 10) مجموعه تکالیف عملکردي(: ارزیابی پوشه کار

: سایر نکات
 مورد توجـه  هنرهاي ملی و  بومیدر ارائه نمونه هاي تصویري و تمرینات یادگیري و عملکردي

.قرار گیرد

آثار حجمی از ارکان اصلی این درس استنقد و تجزیه تحلیل.

توامان مورد توجه قرار گیردکمیت و کیفیت.

توجه شودآخرین امکانات روزها عالوه بر شیوه هاي سنتی به در طراحی و اجراي حجم.

 مـورد نظـر   توجه به امکانـات و فنـاوري روز  در بخش طراحی تندیس ساخت کامل تندیس با
.است
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 می تواند به تدریس موفق دانشـجومعلمان  گزارش تصویري از مراحل ساخت آثار حجمیتهیه
.مه هایی مثل پاورپوینت مناسب استاستفاده از برنا. در آینده نزدیک کمک کند
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»1تصویرسازي«سرفصل درس
معرفی درس و منطق آن-1

شود که هاي هنرهاي تجسمی است و به نوعی از اثر تصویري گفته مییا مصورسازي یکی از زیرشاخه54تصویرسازي
و روزنامهاي در ، مقالهشعر، داستانتواند این مفهوم و روایت می. ي استي تجسمی یک مفهوم یا روایت با فرم بصرالقاکننده

.ها باشدهاي روي کاالها و لباسها و اشکال و فرمو حتی تبلیغات تجاري، سرگرمیکتاب
دار تواند دنبالهراوي مجسمِ متن که همراه یا بدون متن کاربرد دارد و می. روایی استنقاشیت تصویرسازي می توان گف
دهنده است و بدین جهت طب و سفارشاز آنجایی که تصویرسازي کاربرد مشخص، درنظر گرفتن مخا. یا تک فریم باشد

دانشجویان رشته ارتباط تصویري باید لزوما به این حوزه . تصویرگري از شاخه هاي مرتبط با طراحی گرافیک محسوب می شود
ندي آشنایی و تسلط پیدا کنند تا بتوانند در طراحی انواع کتاب ها و نشریات و مواد گرافیکی تبلیغاتی و پویانمایی از این توانم

.  بهره ببرند و در تدریس خود موفق عمل نمایند
مشخصات درس

کارگاهی: نوع درس
1: تعداد واحد

ــان درس 48:  زمـــ
ساعت
شناخت ابزارهـا  : پیشنیاز

و تکنیــک هــاي نقاشــی و 
ــازي ــویر سـ ــاپ / تصـ چـ

2طراحی/ 2دستی
-تئوري: نحوه تدریس

کارگاهی

1تصویرسازي: نام درس  به فارسی
Illustration 1:لیسی به انگ

در پایان این واحد یادگیري دانشجو قـادر خواهـد   : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
:بود

با شناخت نسبت به تعریف تصویرسازي، تاریخچـه، انـواع، ویژگـی هـا و کـاربرد آن،      
کند مرتبط با کودکان تصویرسازي56و غیر داستانی55داستانیبراي ایده ها، موضوعات و متونِ

.قرار دهدنقد و تجزیه و تحلیلآثار این حوزه را مورد و

:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك

ملزم به رساندن و تکمیل پیام متن و پاسخگویی به مخاطب کامال خاص تصویرگراین گروه معتقدند . می دانندبرخی تصویرگري و تصویرسازي را با هم متفاوت-54
هرآنچه دوست دارد بیان می کند و می تواند مقید به درك مخاطب تصویرسازاست مانند تصویرگري براي کتب داستانی و آموزشی به تفکیک گروه هاي سنی، ولی 

شرت شود یا در دکوراسیون داخلی، مبلمان شهري، طراحی تیها نمایش داده میاثر تصویرساز معموال در گالري. ا روحیه ایلوستراسیون خلق نمایدنباشد و صرفا اثري ب
. گیردلتحریر و بسیاري چیزهاي دیگر مورد استفاده قرار میو لوازم ا

وجود ندارد، در این سرفصل تصویرسازي و تصویرگري از هم تفکیک نشده و تصویرسازي معادل از آنجاییکه براي تایید دسته بندي فوق منابع کافی و متقن
Illustrationتولید آثار هنري در این درس متمرکز بر تصویرسازي با توجه به موضوع، متن و مخاطب است. و در هر دو معنا به کار رفته است .

55-Fiction
56-Non Fiction
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ــري  ــانی نظــ مبــ
تصویرسازي 

می تواند گزارشی از 
ــف  تعریـــــــــــ
ــازي،  تصویرســـــ
تاریخچه، کـاربرد و  
تفاوت آن با نقاشی 

. ارائه کند

مـــی توانـــد انـــواع   
ــته  ــازي را دس تصویرس
بندي کنـد و گزارشـی   
تطبیقـــی از تفـــاوت و 
ــه   ــا ارائ ــباهت آن ه ش

.کند

می تواند ویژگی هـا و  
خصوصـــــــــــیات 
ــه  تصویرســازي و نمون
هــاي موفــق آن را بــه 
تفکیک سـن کودکـان   
گزارش کنـد و سـبک   
ــاي    ــک ه ــا و تکنی ه
هنري  به کار رفتـه در  
آثـــار تصویرســـازي را 
تشخیص داده، گزارش 

.نماید
57طراحی شخصیت

و حالت 
می توانـد مفهـوم و   
ــی   ــاربرد طراحـ کـ
شخصــیت و نمونــه 
هــــــاي آن را در 
نشـــریات و کتـــب 
کودکــان گــزارش  

.نماید

می تواند بـا توجـه بـه    
ــنی،   ــوع و رده س موض
براي کتـب و نشـریات   
مــرتبط بــا کودکــان   
طراحی شخصیت انجام 
ــه و   ــه تجزی ــد و  ب ده
تحلیل آثار انجام شـده  

. در این حوزه بپردازد

مـــی توانـــد حـــاالت 
شـادي، غـم،   (مختلف 

ــتن، ن ــتن، راه رفـ شسـ
ــدن و  ــراي ...) دوی را ب

ــه   ــایی ک شخصــیت ه
تصـویر کـرده طراحـی    

. کند

تصویرســــــــازي 
ــتانی و  داســــــــ
ــراي  ــتانی ب غیرداس

کودکان

ــه   ــد نمون ــی توان م
ــایی از  هــــــــــ
تصویرســــــــازي 
ــتانی و  داســــــــ
غیرداستانی را ارائـه  
ــول و   ــد و اصـ کنـ
ــاي   ــی هــ ویژگــ
تصویرســازي کتــب 
ــتانی و  داســــــــ
غیرداستانی را با هم 

ــه  ــوده، مقایسـ نمـ
.گزارش نماید

ــد بـــراي    ــی توانـ مـ
موضــوعات داســتانی و 
غیر داستانی مـرتبط بـا   

یک کودکان به صورت 
ــفحه  ــا دو صــ اي یــ

تصویرسازي کند ماننـد  
ــراي   ــازي بـ تصویرسـ

.مجالت کودك

می تواند بـا توجـه بـه    
ــازي،   ــول تصویرس اص
کتاب کامل داسـتانی و  

ــتانی را غیرداســـــــ
.تصویرسازي کند

٥٧-DesignCharacter
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ایده یابی و ایده 
پردازي

می تواند نمونه 
هاي مناسبی از ایده 
یابی و ایده پردازي 
را در آثار 
تصویرسازان موجود 

.گزارش کند

می تواند ایده هاي نو و 
متعــددي بــا توجــه بــه 
پیام، عملکرد و جامعـه  

ــاطبین،  ــراي مخــ بــ
ــود    ــه خ ــوعی ک موض

پیشـنهاد  انتخاب کرده
.  کند

می تواند ایده هاي نـو  
ـ   ه و متعددي با توجـه ب

عملکرد و جامعـه  , پیام
ــراي  ــاطبین، بــ مخــ

توســط موضــوعی کــه 
، اســتاد ســفارش شــده

پیشنهاد کند و بهترین 
ایده ها را از میان طرح 
هایش تشـخیص داده،  

. اجرا نماید

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

تعریف تصویرسازي
کاربرد تصویرسازي
شیفرق تصویرسازي و نقا
تاریخچه تصویرسازي در جهان و ایران
 انواع تصویرسازي:
 داستانی و غیر داستانی(تصویرسازي کتب، نشریات و روزنامه ها(
آگهی، پوستر، بسته بندي و(تصویرسازي تبلیغاتی(....

تکالیف یادگیري:
پرسش و پاسخ و شرکت و تعامل در مباحث درسی

رائه گزارشمطالعه منابع در مورد محتواي فصل و ا

تهیه آرشیو تصویري از انواع تصویرسازي براي کودکان در ایران و جهان

تکالیف عملکردي:
مطالعه منابع در مورد محتواي فصل و ارائه گزارش

تهیه آرشیو تصویري از انواع تصویرسازي براي کودکان در ایران و جهان
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58:انواع تصویرسازي براي کودکان: فصل دوم

داستانین متوتصویرسازي:
 تصویرسازي داستانی براي مجالت و روزنامه ها:
 بررسی شکل، قطع و جنس نشریات و روزنامه هاي مناسب براي کودکان
٥٩بررسی متن

 اصول و قواعد تصویرسازي مجالت با موضوعات داستانی به تفکیک گروه سنی
طراحی شخصیت
طراحی فضا و ترکیب بندي
 اسبکاربرد تکنیک هاي من( تکنیک(
انتخاب رنگ و رنگ آمیزي
طراحی جلد
انجام تمرینات عملی در موارد فوق

تصویرسازي داستانی براي کتاب کودك:
 7-سال6تا 4-سال3تا 1(بررسی شکل، قطع و جنس کتب مناسب براي کودکان به تفکیک گروه سنی

)سال12تا 10-سال9تا 
9تـا  7-سال6تا 4-سال3تا 1(ی به تفکیک گروه سنی بررسی اصول و قواعد تصویرسازي متون داستان

)سال12تا 10-سال
 بررسی متن
طراحی شخصیت
طراحی فضا و ترکیب بندي تصاویر و نوشته ها
 کاربرد تکنیک هاي مناسب( تکنیک(
انتخاب رنگ و رنگ آمیزي
طراحی جلد
انجام تمرینات عملی در موارد فوق

-٥٨

.
٥٩-.
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 60نیغیر داستاتصویرسازي متون:
تصویرسازي غیرداستانی براي مجالت کودك:
 اصول و قواعد تصویرسازي مجالت با موضوعات غیر داستانی
بررسی متن
 طراحی شخصیت
طراحی فضا و ترکیب بندي تصاویر و نوشته ها
 کاربرد تکنیک هاي مناسب( تکنیک(
انتخاب رنگ و رنگ آمیزي
انجام تمرینات عملی در موارد فوق

ي غیرداستانی براي کتاب کودكتصویرساز:
 بررسی اصول و قواعد تصویرسازي متون غیر داستانی به تفکیک گروه سنی
 بررسی متن
 طراحی شخصیت
طراحی فضا و ترکیب بندي
 کاربرد تکنیک هاي مناسب( تکنیک(
انتخاب رنگ و رنگ آمیزي
انجام تمرینات عملی در موارد فوق

o3-61ودکانتصویرسازي تبلیغاتی براي ک:
 کاربرد تصویرسازي در طراحی پوشاك، لوازم التحریر، پوستر، آگهی تبلیغاتی ، بسته بندي محصوالت غذایی

....و دارویی و
 کارت تبریکو طراحی مسکاتانجام تمرینات عملی براي
تکالیف یادگیري:
پرسش و پاسخ و شرکت و تعامل در مباحث درسی

درباره موضوع فصلمطالعه منابع مکتوب و ارائه گزارش

.شوندها،--٦٠
.تصویرسازي تبلیغاتی براي کودکان بسیار گسترده است لذا در این سرفصل صرفا به کار عملی براي طراحی مسکات و کارت تبریک بسنده شده است-61
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 از انواع تصویرسازي داستانی و غیرداستانیآلبوم هاي تصویريتهیه

 واقـع نمـایی، سـاده    (و تمرین شیوه هاي طراحی شخصیت "طراحی شخصیت"انجام تمرینات عملی براي
...)سازي، تغییر یا دفرماسیون، شیوه هاي اتفاقی و 

 براي مجله کودكحهداستانی تک صفانجام تمرینات عملی تصویرسازي

 روبروي هم براي مجله کودكداستانی دو صفحهانجام تمرینات عملی تصویرسازي

 براي مجله کودكغیرداستانی تک صفحهانجام تمرینات عملی تصویرسازي

 روبروي هم براي مجله کودكغیرداستانی دو صفحهانجام تمرینات عملی تصویرسازي

 صفحات اولیه و جلداز ابتدا تا انتها به همراه تانی براي کتاب کودكداسانجام تمرینات عملی تصویرسازي

 مختص کودکانیک صفحه از دایره المعارفانجام تمرینات عملی براي تصویرسازي

 براي محصوالت کودکانطراحی مسکاتانجام تمرینات عملی براي

 طراحی کارت تبریک براي کودکانانجام تمرینات عملی براي

آثار تصویرسازي مرتبط با کودکان به تفکیک گروه سنیه و تحلیلنقد و تجزی

از مراحل انجام کار براي استفاده در مدرسهتهیه فیلم و اسالید هاي آموزشی

تکالیف عملکردي:
مطالعه منابع مکتوب و ارائه گزارش درباره موضوعات فصل

 انیاز انواع تصویرسازي داستانی و غیرداستآلبوم هاي تصویريتهیه

 واقـع  (و تمرین شیوه هاي طراحی شخصیت براي کودکـان  "طراحی شخصیت"انجام تمرینات عملی براي
...)نمایی، ساده سازي، تغییر یا دفرماسیون، شیوه هاي اتفاقی و 

 براي مجله کودكداستانی تک صفحهانجام تمرینات عملی تصویرسازي

 وبروي هم براي مجله کودكرداستانی دو صفحهانجام تمرینات عملی تصویرسازي
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 براي مجله کودكغیرداستانی تک صفحهانجام تمرینات عملی تصویرسازي

 روبروي هم براي مجله کودكغیرداستانی دو صفحهانجام تمرینات عملی تصویرسازي

 صفحات اولیه و جلداز ابتدا تا انتها به همراه داستانی براي کتاب کودكانجام تمرینات عملی تصویرسازي

 مختص کودکانیک صفحه از دایره المعارفانجام تمرینات عملی براي تصویرسازي

 براي محصوالت کودکانطراحی مسکاتانجام تمرینات عملی براي

 طراحی کارت تبریک براي کودکانانجام تمرینات عملی براي

 ترکیب تکنیک هاي دستی و کامپیوتريانجام تمرینات عملی براي

تصویرسازي مرتبط با کودکان به تفکیک گروه سنییل آثارنقد و تجزیه و تحل

از مراحل انجام کار براي استفاده در مدرسهتهیه فیلم و اسالید هاي آموزشی

راهبردهاي تدریس و یادگیري
 شیوه ارائـه مسـتقیم  تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از

) رسم اشکال ، استفاده از اسالیدهاي آموزشی و مشاهده فیلم و انیمیشن هـاي آموزشـی  توضیح مفاهیم،(
شـیوه  و نیز مشارکت دانشجویان در تحلیل و پاسخ به پرسش هاي طرح شدهدر مباحث نظري به همراه 

براي درك عمیق تر و بکارگیري آن در موقعیت هاي واقعی تدریس و در مباحث عملـی انجـام   مشارکتی
.ه دست آمده استت هاي طراحی شده در محیط کارگاه و ارائه و تحلیل نتایج بفعالی

  اسـتفاه از شـیوه هـاي    بهره گیري از فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی نیازمنـد
تهیه گـزارش کـار از فعالیـت عملـی     ، مطالعه فردي براي ارائه بخشی از مباحث درسی به صورت گزارش

همچنـین مـی تـوان فرصـت هـاي یـادگیري       . اسـت انجام نمونه هاي عملی و نیز در کارگاه انجام شده
.را تدارك دیدبازدید از نمایشگاه هاي کتاب کودك و تصویرسازيغیرمستقیم دیگري مانند 

منابع آموزشی
منبع اصلی :

کـانون  :رنشـ :  تهـران . ترجمه شـقایق قنـدهاري  .تصویرگري کتاب کودك. 1387. سالزبري، مارتین
، چاپ اولپرورش فکري کودکان و نوجوانان
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چاپ اولنشر آگاه: تهران . اي بر مصورسازي کتاب کودکانمقدمه. 1367. ابراهیمی، نادر ،
موسسـه  : تهـران .تاریخ، تعریف هـا و گونـه هـا   : تصویرگري کتاب هاي کودکان.1390. ، زهرهقایینی

پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
نشر پشوتن، چاپ اول: تهران.مبانی تصویرسازي. 1390. زیگن، الرنس
،انتشارات : تهران.کودك و تصویر، جستارهایی در تصویرگري کتاب کودك. 1389.جمال الدیناکرمی

سروش 
انتشارات فاطمی: تهران.تصویرسازي. 1388. پور، محسنحسن

منبع فرعی :

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 5) برگزاري جلسه ژوژمان و ارائه با اجراي مناسب(: ارزشیابی پایانی
نمره 5) عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها(: ارزشیابی فرآیند

نمره10) مجموعه تکالیف عملکردي(: ارزیابی پوشه کار

: سایر نکات
مورد توجـه  هنرهاي ملی و  بومییري و عملکردي در ارائه نمونه هاي تصویري و تمرینات یادگ

.قرار گیرد

آثار از ارکان اصلی این درس استنقد و تجزیه تحلیل.

توامان مورد توجه قرار گیردکمیت و کیفیت.

    با توجه به اینکه تصویرسازي می تواند در مقاطع دبسـتان، متوسـطه اول و دوم آمـوزش داده
در اولویت و مـورد توجـه خـاص    تکنیک هاي دستیي ها شود، در طراحی و اجراي تصویرساز

.قرار گیرد

 مورد نظر استنرم افزارهاي گرافیکی روز  در تصویرسازي کاربرد.

مناسب از مراحل انجام کار عملی توسط دانشـجومعلمان مـی   تهیه فیلم و اسالیدهاي آموزشی
. تواند مواد آموزشی خوبی براي آنان فراهم آورد
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مفاهیم،تمرین نویسندگی و شاعري، هنر قصه گویی و شعر خوانی، نقد (» ادبیات کودك ونوجوان«سرفصل درس
)محتوایی و تصویري

معرفی درس و منطق آن-
آشنایی هنرمندان عرصه . ادبیات کودك ونوجوان بخشی از ادبیات غنی و گسترده جهان بخصوص ایران می باشد

اسالمی –می تواند دانشجویان هنرمند را در آموزش و خلق آثاري با هویت ایرانی هاي مختلف هنر هاي هفتگانه 
قابل درك براي دانش آموزان سرزمین ایران یاري برساند و به نیازهاي ذهنی، عاطفی، اجتماعی و جسمی آنان در 

ی، شعرخوانی، شناخت و تسلط دانشجوي هنرمند بر قالب هاي داستان، شعر، قصه گوی. سنین مختلف پاسخ بگوید
.نقد و تحلیل معنایی و تصویري، می تواند نقش و تاثیر فراوانی در تربیت و آموزش دانش آموزان ایفا نماید

مشخصات 
درس

: نوع درس
کارگاهی

1: تعداد واحد
:  زمان درس

ساعت48
زبان : پیشنیاز
فارسی 

: نحوه تدریس
تئوري و 
کارگاهی

وجوانادبیات کودك و ن: به فارسی:  نام درس
: به انگلیسی

children and Adolescents literature

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
نسبت به  اصول روانشناسی، تاریخچه ادبیات کودك و نوجوان ، مهارت هاي  کالمی و نوشتاري 

همچنین با . ژگی ها و قالب هاي مختلف نظم و نثر  آنان، شناخت کاملی پیدا کندکودکان و نوجوانان و وی
تمرین هاي مختلف در حوزه هاي نوشتن، سرودن، قصه گویی، شعر خوانی، نقد محتوایی و تصویري کتب 

. کودك و نوجوان، توانمند گردد و به نقد و تجزیه و تحلیل آثار بپردازد

شایستگی 
:اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك

شناخت روانی 
کودك و نوجوان و 

مفاهیم ادبیات 
کودك ونوجوان و 

قالب هاي آن

می تواند گزارشی از 
ویژگی هاي روان 

شناسی ، رفتارهاي  
کالمی و نوشتاري 

کودکان و نوجوانان، 
مفاهیم و اصول کاربردي 

روانشناسی در ادبیات 
کودك و نوجوان را ارائه 

می تواند گزارشی 
مقایسه اي از مفاهیم 

دو مقوله ادبیات 
بزرگسال وکودك و 
نوجوان و اهداف هر 
کدام از آن ها ارائه 

هم چنین می . کند
تواند گزارشی 

-می تواند گزارشی توصیفی
تحلیلی از تشخیص قالب 

هاي مختلف نظم و نثر 
ادبیات کودك و نوجوان به 
همراه نمونه هاي آن ارائه 

دهد و شیوه پرداخت عناصر 
در هر قالب را به صورت 

.تشریحی گزارش کند
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نماید و نویسندگان
وکتاب هاي مطرح 

ادبیات کودك و نوجوان 
جهان و ایران را گزارش 

. کند

تحلیلی از -توصیفی
چند کتاب خوانده شده 

در حوزه ادبیات 
سال و کودك و بزرگ

.نوجوان ارائه کند
تمرین 
)نویسندگی(نوشتن

می تواند گزارشی 
ز تعاریف تطبیقی ا

مختلف قالب هاي 
نویسندگی مانند گزارش 

نویسی، قطعه ادبی، 
خاطره نویسی، 

نمایشنامه نویسی، 
داستان کوتاه نویسی و 

رمان نویسی ارائه دهد و 
نمونه هایی را قرائت 

.نماید

می تواند گزارشی 
تحلیلی از اصول 
ادبیات کودك و 
نوجوان در زمینه 
درونمایه، خیال 

سب، انگیزي، زبان منا
لحن و بیان مناسب، 
سبک وطرح مناسب، 

قالب مناسب و قالب و 
دل انگیزي ارائه دهد 

و نمونه اي از طرح 
هاي نوشتاري خود را 

.ارائه می دهد

-می تواند گزارشی تحلیلی 
تطبیقی از انواع نثر هاي 
روایی کودك و نوجوان 

شامل افسانه، قصه، فانتزي، 
رمانهاي تخیلی و حکایت 

عناصر مختلف ارائه دهد و
طرح تکمیل شده خود را 
جهت تجزیه و تحلیل در 

.زمینه هاي فوق ارائه نماید

تمرین شاعري 
)سرودن شعر(

می تواند گزارشی از 
تعاریف شعر و تاریخچه 
شعر و شاعري ارائه کند 
و قالب هاي نظم روایی 

وغیر روایی مانند مثنوي، 
چهارپاره، نیمایی و 

تلفیقی و عناصر سازنده 
.آن ها را گزارش نماید

می تواند گزارشی 
تحلیلی از نظم هاي 

غیر روایی شامل نظم 
مهمل، نظم هاي 

بازي و سرگرمی، نظم 
آموزشی غیر رسمی 
مانند لغز، چیستان، 
الالیی و آموزشی 

رسمی شامل درسی 
مهارتی، آموزشی 

تربیتی به همراه نمونه 
.هایی ارائه نماید

می تواند  گزارشی توصیفی 
: عناصر شعر  ماننداز 

، تخیل، )احساس(عاطفه
زبان، وازگان، ترکیب ها، 

نحو، آهنگ و موسیقی ارائه 
دهد و نمونه هاي سروده 
شده با این ویژگی ها را 

.ارائه دهد
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می تواند گزارشی از هنر قصه گویی 
تاریخچه قصه گویی در 

و. ملل مختلف ارائه دهد
در مورد انتخاب قصه 

زمان و فضاي مناسب،
مناسب قصه گویی، 

شنوندگان قصه، 
چگونگی آمادگی روانی 
و ظاهري و ابزار و لوازم 
قصه گویی از تجربیات 

گذشتگان  در زمینه 
نقالی، پرده خوانی و 

نمایش خالق توضیحاتی 
.ارائه نماید

می تواند گزارشی از 
تجربیات کسب شده 

از منابع در زمینه 
نوشتن متن براي یک 

، داستان تصویر
پردازي براي تصاویر 

مختلف، آموزش 
مفاهیم از طریق 
تصویر و افزایش 

مهارت هاي کالمی 
پیرامون تصویر ارائه 

کند  و همچنین 
چگونگی ایجاد صبر 

وحوصله قصه گو 
وتغییر صدا و حرکات 
سر و دست و بدن به 
تناسب شخصیت ها 

براي ایجاد جذابیت را 
.گزارش نماید

به می تواند قصه اي را
عنوان قصه گو اجرا کند و 
در آن سعی کند با استفاده 

لباس (از هنر نمایش 
و ) مناسب،گریم، ماسک

نشان دادن تصاویر مختلف 
مرتبط با قصه از لحن و 

بیان خود براي شروع جذاب 
و ایجاد هیجان و اوج قصه 

و با درنگ و . بهره ببرد
سکوت هاي کوتاه مدت  و 
سواالتی از دل قصه ذهن 

.بان را فعال کند مخاط

می تواند گزارشی در هنر شعر خوانی
مورد تاریخچه شعر و 
تجلی ادبیات در قالب 

و . ارائه نماید) شعر(نظم 
در مورد برانگیختن 

احساس، عاطفه و تخیل 
به وسیله زبان شعر، 

یعنی زبان ایما واشاره با 
بیان هنرمندانه توضیح 

.دهد

می تواند گزارشی از 
هاي شعر خوانی شیوه 

در گذشته  وحال 
ایران مانند قوالی 

،نقالی،پرده 
خوانی،مولودي 

خوانی،مرثیه خوانی 
.ارائه دهد

می تواند گزارشی تحلیلی از 
عوامل موثر بر شعر خوانی 
وویژگی شعر خوان مطالبی 

ونمونه اي از یک .ارائه نماید
شعر را به یکی از شیوه 

هاي هجایی 
،ضربی،افاعیلی،ساده 

انی،لحن خوانی به اجراء خو
..درآورد
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نقد محتوایی و 
تصویري

می تواند گزارشی از 
تاریخچه نقد ادبی و 
هنري در جهان ارائه 

دهدو انواع نقد در سه 
نقد -1شاخه 

نقد -2ساختارنگر
نقد -3درونمایه نگر

درونمایه نگر و 
را ) تکوینی (ساختارنگر
.بیان کند

می تواند گزارشی از 
ري یک عناصر ساختا

متن داستان یا شعر 
ارائه دهد و یک 

تحلیل و شناسایی 
همه جانبه از موضوع 
و نویسنده و شاعر آن 

.ارائه دهد

می تواند تحلیلی از سبک، 
روشهاي خلق تصاویر کتاب 

و جنبه هاي زیبا شناسی 
تصاویر آن ارائه دهد و با 

معیارهاي رابطه قطع کتاب 
با موضوع آن، رابطه نوع 

رگري روي جلد جلد و تصوی
از نظر خوشایندي، 

هماهنگی کامل صفحه 
آرایی، کاربرد صحیح 

حروف، نوآوري قاعده مند، 
رنگ آمیزي کارکترها نقدي 

.مکتوب ارائه دهد

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

تعاریف ادبیات و ادبیات کودك ونوجوان
 هاي کالمی ورفتاري کودك ونوجوانآشنایی با روانشناسی وویژگی
آشنایی با قالبهاي مختلف نظم ونثر در ادبیات کودك ونوجوان
آشنایی با نویسندگان مطرح وچگونگی ارایه اثر ادبی در قالب ها وسبکهاي ادبی

فعالیت یادگیري:
پرسش و پاسخ وشرکت و تعامل در مباحث درسی
 هاي نظم ونثر در ادبیات کودك ونوجوان ارائه گزارش شفاهی از انواع ادبیات وقالب
 جمع آوري نمونه هایی از آثار مطرح ادبیات ایران وجهان درزمینه کودك ونوجوان

فعالیت عملکردي:
تهیه گزارشی مکتوب ازتعاریف ونظریه هاي مختلف درحوزه ادبیات کودك ونوجوان
ر کودکان ونوجوانانتهیه گزارشی تصویري از جلد وخالصه کتابهاي مختلف داستان وشع
گزینش وشناسایی یک یا دواثر براي هر یک از سبک ها وقالبهاي نثر روایی
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نویسندگی(تمرین نوشتن: فصل دوم(
 آشنایی وشناسایی انواع قالب هاي نویسندگی درادبیات
 گیرایی درونمایه،خیال انگیزي،زبان ،لحن وبیان ،سبک وطرح ،قالب(آشنایی با اصول ادبیات کودك ونوجوان،

.ودل انگیزي
 آشنایی وبررسی انواع نثر روایی کودك ونوجوان شامل افسانه ،قصه،فانتزي،رمان تخیلی،داستان کوتاه
تمرین هاي نوشتن در قالب هاي مختلف نویسندگی

فعالیت یادگیري :
پرسش و پاسخ و شرکت و تعامل در مباحث درسی
 زارش نویسی،قطعه ادبی،خاطره نویسی،نمایشنامه گ(ارائه گزارشی شفاهی از قالب هاي نویسندگی

نویسی،فیلمنامه نویسی،رمان نویسی وداستان نویسی کوتاه
ساختار هریک از قالبهاي فوق را شرح می دهد.
شیوه هاي پرداخت عناصر هر قالب را شرح می دهد.
توانایی وکارکرد هر قالب را در مخاطب کودك ونوجوان محک می زند.

ديفعالیت عملکر:
 بحث وبررسی گروهی پیرامون ویژگی هاي هریک از قالبهاي نویسندگی.
ارائه گزارشی کتبی ازبحث وتبادل نظر براي تعیین جایگاه ومیزان کارایی هریک از قالب هاي نویسندگی .
گزینش وشناسایی ومعرفی نمونه هایی مطرح هریک از قالب هاي نویسندگی.
هنرشعر خوانی: فصل سوم
ا شعر و ویژگی هاي آنآشنایی ب.
 آشنایی با تاریخچه شعر خوانی
آشنایی با شعر خوان وویژگی هایشان.
 زمان ومکان وفضاي شعر خوانی
اماده سازي یک شعر براي اجراء

فعالیت یادگیري:
پرسش و پاسخ و شرکت و تعامل در مباحث درسی
شعر وشعر خوانی را می شناسد .
انی را شرح می دهدمحور هاي طرح وبرنامه شعر خو .
شیوه ها وشگردهاي شعر خوانی را مورد سنجش قرار می دهد.
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شعري را براي اجرا ء آماده می کند.
فعالیت عملکردي :
 بحث وتبادل نظر درباره زمینه هاي استفاده از شعر خوانی در روشهاي تدریس
 اجراي یک شعر با یکی از روش هاي مناسب شعر خوانی.

نرقصه گوییه: فصل چهارم
 ارائه گزارشی از تاریخچه قصه گویی در ایران وجهان.
قصه گویی و محورهاي اجراي برنامه آن را می شناسد.
 شیوه ها وشگرد هاي قصه گویی را که با هنرهاي دیگر پیوند دارد مانند نمایش آشنا شده است.
فعالیت یادگیري:
پرسش و پاسخ وشرکت و تعامل در مباحث درسی
ی شفاهی از انواع قصه گویی را ارائه می دهدگزارش .
واز آن در تطبیق با سخنرانی بعنوان یک هنر یاد می .محورهاي طرح وبرنامه هنرقصه گویی را شرح می دهد

.کند
شیوه ها وشگرد هاي قصه گویی را محک می زند.
 براي اجراء آماده می کندانتخاب کرده وقصه اي را.
فعالیت عملکردي :
بادل نظر در زمینه هاي کاربردي قصه گویی و روش هاي تدریسبحث وت.
اجراي یک قصه با شیوه هاي نمایش خالق و شگردهاي هنري دیگر.
نقد محتوایی وتصویري:فصل پنجم
 آشنایی با تاریخچه نقد ادبی وهنري.

تکوینینقد(نقدساختارنگر،نقددرونمایه نگر،نقددرونمایه نگروساختارنگر:(آشنایی با انواع نقد(

حماسی،غنایی،تعلیمی،عرفانی،انتقادي(آشنایی با عناصر محتوایی ،الهام،تخیل،اندیشه،طبقه بندي نوع درونمایه(

 طرح،شخصیت،راوي وزاویه دید،زمان وخط زمانی ،ماجرا،مکان رویدادها،گره .آشنایی باعناصر ساختاري متن
) درداستان(افکنی،گفتگو،اوج وفرودها 

oتخیل،زبان،واژگان،ترکیب )حساسا(آشنایی با عاطفه،
)درشعر(ها،نحو،آهنگ،

فعالیت یادگیري :
پرسش و پاسخ و شرکت و تعامل در مباحث درسی



۲۹۲

ارائه گزارشی از تعاریف نقدوتاریخچه آن در ادبیات

عناصرنقد محتوایی نثر ونظم کودك ونوجوان را بر اساس انواع نقد توضیح می دهد.

ونوجوان را را شناسایی می کندعناصر نقد تصویري کتاب کودك.

 کتاب کودك ونوجوان را شرح میدهد)کتاب سازي(عناصر نقد تدوین وارائه.

فعالیت عملکردي:
انجام بحث وبررسی از نقدو ونظر ،ارزش گذاري وارزشیابی محتوایی وتصویري کتاب کودك ونوجوان

راهبردهاي تدریس و یادگیري
شیوه ارائه مستقیمقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مست

توضیح مفاهیم، خواندن داستان ها واشعار مختلف ، استفاده از اسالیدهاي آموزشی و مشاهده فیلم داستانی (
) ومستند و انیمیشن هاي آموزشی کودکان ونوجوانان ودعوت از نویسندگان وشاعران مطرح کودك ونوجوان

شیوه و نیز مشارکت دانشجویان در تحلیل و پاسخ به پرسش هاي طرح شدهث نظري به همراه در مباح
براي درك عمیق تر و بکارگیري آن در موقعیت هاي واقعی تدریس و در مباحث عملی انجام مشارکتی

.ه دست آمده استفعالیت هاي طراحی شده در محیط کارگاه و ارائه و تحلیل نتایج ب
استفاه از شیوه هاي مطالعه فردي براي فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی نیازمند بهره گیري از 

بصورت فعالیت عملی ونوشتن نمونه داستان وشعر وسایر فعالیتهاي ادبی ارائه بخشی از مباحث درسی به صورت گزارش
دعوت از شاعران ونویسندگان مطرح ونمایش فیلم همچنین می توان فرصت هاي یادگیري غیرمستقیم دیگري مانند . است

.را تدارك دیدهاي موفق سینماي کودك ونوجوان 

منابع آموزشی. 4
: منبع اصلی

سازمان پژوهش وبرنامه ریزي : تهران). شناسایی،ارزشیابی،ارزشگذاري(ادبیات کودك ونوجوان).1386(نعمت اللهی ،فرامرز 
.درسی

: منبع فرعی
موسسه )1387.(نوجوانان ،مولفان دکتر حسین قاسم پور مقدم،فریدون اکبري شلدره اي،منصوریارویسیادبیات کودکان و

آیندگان
انتشارات عیاران)1384.(ازآغاز تادهه هفتاد،مولف دکتر رضا شجري.ادبیات کودکان در ایران 

انتشارات رشد)1380.(ترجمه مینوپرنیانی.مولف جک زایپس.هنر قصه گویی خالق

بردهاي ارزشیابی یادگیريراه. 5
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6) نوشتن نمونه فعالیت ادبی در حوزه شعر وداستان ونقد ادبی وهنریواجراي شعر خوانی وقصه خوانی(:ارزشیابی پایانی
نمره 

نمره 4) عملکرد دانشجو در فعالیت هاي کارگاهی پیش بینی شده(:ارزشیابی فرآیند
ده ادبی ،نقد ادبی ،هنري واجراي شعر خوانی وقصه گویی در کالس و بیرون ارائه کلیه آثار تولید ش(:ارزیابی پوشه کار

نمره 10) از کالس بصورت تصویربرداري شده
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»اي بصريتجزیه و تحلیل هنره«سرفصل درس
معرفی درس و منطق آن-1

هنرهایی را که آفرینش، ادراك و احساس آنها بیشتر از طریق حس بینایی انجام می گیرد هنرهاي تجسمی یا هنرهاي 
هنرهاي تجسمی به عنوان زبان تصویري داراي عناصر، ویژگی ها و ابعاد مشخص و تعریف شده اي است کـه  . بصري می نامیم

و مفـاهیمی  ... درك عناصري همچون خط، نقطه، سطح، رنگ و . آنها، ورود به حوزه هنر ممکن نخواهد بودبدون شناخت دقیق 
براي درك و نقد هر اثر هنري در حوزه هنرهاي تجسمی ضروري اسـت لـذا دانشـجو معلمـان بایـد      ... چون تعادل، ریتم، تضاد و

کامل بتوانند با آثار هنري ارتباط برقرار کرده و به نقد و تجزیه و اصول و مفاهیم حاکم بر هنرهاي بصري را دریابند تا با شناخت
. تحلیل آثار بپردازند

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

رنــــــگ -: پیشــــــنیاز
تاریخ هنر جهان/شناسی

ــدریس -نظــري: نحــوه ت
عملی

تجزیه و تحلیل هنرهاي بصري:  نام درس

در پایان این واحد یادگیري دانشجو قـادر خواهـد   : ي یادگیريپیامدها/ اهداف
:بود

در آثـار هنرهـاي تجسـمی در    نقش عناصر و اصول بصري و ترکیب بنـدي با شناخت نسبت به 
شـناختی خـود از شـاهکارهاي    درك و دریافت زیبـایی ایجاد معنا و برقراري ارتباط با مخاطبین، 

هـاي  کشف رازها و پیچیـدگی و تحلیل آثار هنري بصري به را ارتقا داده و با تجزیه عالم تصویر
. در آن ها بپردازدمعنا و صورت

:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك

: عناصر بصري
نقطه، خط، سطح، 

ــم ــت، 62حج ، باف
...رنگ و

مــی توانــد کــاربرد 
مشــترك عناصــر  
ــار   ــري در آثـ بصـ
هنري شـاخص در  
حوزه هاي مختلف 

ري را هنرهاي بصـ 
گــــــــــــزارش 

ــارکرد و   ــد ک ــی توان م
نقش عناصر بصـري را  
ــار  در شــکل گیــري آث
هنري تشریح نمایـد و  
روابط میـان آن هـا را   

.تحلیل کند

می توانـد درسـتی یـا    
نادرستی به کـارگیري  
ــري را در   ــر بص عناص
آثار هنرهاي تجسـمی  
مورد بررسی قـرار داده  

. گزارش نماید

.جازي خود ظهور میابددر هنرهاي تجسمی حجم در معناي م-62
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ــد ــی، .(کنــ نقاشــ
نگارگري، عکاسـی  

...)و

ترکیب بنـدي در  
ــاي  ــار هنرهـ آثـ

63بصري

می تواند گزارشـی  
ــوع  از  تشــخیص ن
ترکیــــب بنــــدي 

ــر ( ــارن و غیـ متقـ
ــارن، عمــودي،  متق

در آثار ...) متقاطع و
ــري   ــاي بص هنره

. ارائه کند

ــر و   ــد عناص ــی توان م
اصول و مفاهیم بصري 
به کارگرفته شده براي 
ایجاد ترکیب بنـدي را  
تشریح کند و درستی و 

ن را با ذکـر  نادرستی آ
.دالیل گزارش نماید

ــه اي   ــد مقال ــی توان م
ــه   ــی در تجزیـ تحلیلـ
تحلیل ترکیـب بنـدي   
یک اثر هنري شاخص 
ــاي   ــوزه هنرهـ در حـ

.تجسمی بنویسد

مــی توانــد مفهــوم آنالیز فرم و رنگ
آنالیز اثر هنـري را  

.گزارش کند

می تواند اثر هنـري را  
ــگ   ــرم و رن ــر ف از نظ

.آنالیز نماید

بط پنهـان  می تواند روا
فرم ها و رنـگ هـا را    
در آثار هنـري کشـف   

.کرده، تحلیل نماید
ــانه فرم و معنا ــا و نشـ نمادهـ

ــویري را  ــاي تص ه
در آثـــار هنـــري  

.شناسایی کند

رابطه استفاده از نشـانه  
ــا و   ــا و نمادهـــ هـــ
ــزارش  ــازي را گ معناس

.کند

رابطه فرم و معنا را در 
ــري  ــار شــاخص هن آث
ایران و جهـان نقـد و   

و تحلیل کـرده  تجزیه 
.گزارش نماید

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت-2
بررسی عناصر بصري و ترکیب بندي: فصل اول

نور و سایه روشن64نقطه، خط، سطح، بافت، حجم، رنگ( کاربرد عناصر بصري در هنرهاي تجسمی ،(
نقد و  تجزیه تحلیل کاربرد عناصر بصري در آثار حوزه هنرهاي تجسمی
 کادربندي
ترکیب بندي:

oسمی فرمال-این فرمال-فرمال(انواع ساختار(

اخت در نقد و باید توجه کرد که دانشجویان در درس مبانی هنرهاي تجسمی با عناصر، اصول و مفاهیم بصري و ترکیب بندي آشنا شده اند لذا کاربرد این شن-63
.تجزیه و تحلیل آثار شاخص تاریخ هنر مد نظر است

-64.در درس رنگ شناسی به جزئیات پرداخته شود
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oمتقارن، غیرمتقارن، افقی، عمودي، دایره، متقاطع، مثلثی، اُریب، متمرکـز  (انواع ترکیب بندي
)و غیرمتمرکز، منتشر، مواج، حلزونی

oاجزاي ترکیب بندي و اصول و قواعد بصري: تحلیل و بررسی ترکیب بندي
ال هندسیوجود اشک
وحدت و تضاد
شفافیت و ماتی
تداوم خطوط و اشکال
تعادل، عدم تعادل
فشار(وزن(
حرکت
ریتم
 نقاط و تقسیمات طالیی و(تناسبات و مقیاس ها(....
عنصر تاکید و جلب توجه
سادگی
فضاي مثبت و منفی
فضاي خالی
تقاطع شکل ها یا زمینه با کادر
پویایی و ایستایی
عالشکل فعال و غیرف
مماس هاي تصویري و اصالح آن
فضاي تخت، فضاي بعددار
آنالیز و نمودار خطی و تحلیلی آثار
تیره روشنی رنگ ها(آنالیز تیره و روشنی(
آنالیز تضادهاي رنگی
،معنا و محتوا65شکل
نمادها و نشانه هاي تصویري و معناسازي
 نوع تکنیک اثر
بررسی آثار تجسمی هنر ایران : فصل دوم
د و  تجزیه و تحلیل کاربرد عناصر بصري در آثار شاخص حوزه هنرهاي تجسمی ایران نق
 نقد و  تجزیه و تحلیل اجزا و اصول و قواعد ترکیب بندي در آثار شاخص حوزه هنرهاي تجسمی ایران
نقد و تحلیل تکنیک
 روابط فرم و معنا در آثار بصري ایران

65 -Form
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بررسی آثار تجسمی هنر جهان: فصل سوم
تجزیه تحلیل آثار تصویري واقع نما
تجزیه تحلیل آثار تصویري انتزاعی
نقد و تحلیل تکنیک
روابط فرم و معنا در آثار بصري جهان

فعالیت یادگیري:
پرسش و پاسخ و شرکت و تعامل در مباحث درسی
 راجع به مباحث کالسچکیده مقاالت و کتبارائه
 در آثار هنرهاي تجسمیصر و اصول و مفاهیم بصريکاربرد عناارائه گزارش تحلیلی درباره
 در آثار هنرهاي تجسمی ایران و جهاناجزا و اصول و قواعد ترکیب بنديارائه گزارش تحلیلی راجع به
 در آثار هنرهاي تجسمی ایران و جهانانواع ساختار ارائه گزارش تحلیلی راجع به
 آثارتکنیکنقد و تجریه و تحلیل
در آثار ایران و جهاننگآنالیز فرم و ر
 آثار بصري ایران و جهانفرم و معنايارائه گزارش تحلیلی درباره رابطه
فعالیت عملکردي:
 راجع به مباحث کالسچکیده مقاالت و کتبارائه
 در آثار هنرهاي تجسمیکاربرد عناصر و اصول و مفاهیم بصريارائه گزارش تحلیلی درباره
 در آثار هنرهاي تجسمی ایران و جهاناجزا و اصول و قواعد ترکیب بنديبه ارائه گزارش تحلیلی راجع
 در آثار هنرهاي تجسمی ایران و جهانانواع ساختار ارائه گزارش تحلیلی راجع به
 آثارتکنیکنقد و تجریه و تحلیل
در آثار ایران و جهانآنالیز فرم و رنگ
 ثار بصري ایران و جهانآفرم و معنايارائه گزارش تحلیلی درباره رابطه

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
توضیح مفـاهیم،  (شیوه ارائه مستقیمتدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از 

مشـارکت  ه در مباحث نظري به همرا) رسم اشکال ، استفاده از اسالیدهاي آموزشی و مشاهده فیلم و انیمیشن هاي آموزشی
بـراي درك عمیـق تـر و بکـارگیري آن در     شـیوه مشـارکتی  و نیز دانشجویان در تحلیل و پاسخ به پرسش هاي طرح شده

ـ   موقعیت هاي واقعی تدریس و در مباحث عملی انجام  ه فعالیت هاي طراحی شده در محیط کارگاه و ارائه و تحلیـل نتـایج ب
.دست آمده است

استفاه از شیوه هاي مطالعه فردي براي ري غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی نیازمند بهره گیري از فرصت هاي یادگی
انجـام نمونـه   و نیـز  تهیه گزارش کار از فعالیت عملی انجام شده در کارگاه ، ارائه بخشی از مباحث درسی به صورت گزارش



۲۹۸

بازدید از نمایشگاه هاي آثـار هنرهـاي   همچنین می توان فرصت هاي یادگیري غیرمستقیم دیگري مانند . استهاي عملی 
.را تدارك دیدتجسمی

منابع آموزشی. 4
: منبع اصلی

انتشارات فاطمی: تهران.طراحی تحلیلی. 1390. قلی زاده، عادل
انتشارات سمت : تهران. ترجمه بتی آواکیان.تجزیه و تحلیل آثار هنرهاي تجسمی. 1384. جنسن، چارز
نشر شباهنگ ایتن، : تهران. ترجمه عربعلی شروه). تحلیل آثار هنري(5عات جامع هنر اطال. 1380. کانادي، جان
نشر شباهنگ: تهران. ترجمه عربعلی شروه).زیبایی شناسی بصري(4اطالعات جامع هنر . 1376. مدیر، لوسیه

: منبع فرعی
پ هفتمانتشارات مارلیک، چا: تهران. ترجمه فرهاد گشایش.طرح و فرم. 1391. یوهانس

انتشارات سمت: تهران.مبانی نظري هنرهاي تجسمی. 1390. آیت اللهی، حبیب اهللا
سروش، چاپ چهل و دوم : تهران. ترجمه مسعود سپهر. مبادي سواد بصري. 1394. داندیس، دونیس ا

نشر : انتهر. ترجمه عربعلی شروه.مبانی و پایه هنرهاي تجسمی در مدرسه بازل سوییس. 1393. مایر، مانفرد
شباهنگ، چاپ چهارم

انتشارات سروش، چاپ ششم: تهران. ترجمه پاینده شاهنده. طراحی و ارتباطات بصري. 1390. موناري، برونو
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره 5) برگزاري ژوژمان و ارائه و اجراي مناسب(:ارزشیابی پایانی
نمره 5)  هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت هاعملکرد دانشجو در فعالیت(:ارزشیابی فرآیند

نمره 10) مجموعه تکالیف عملکردي(:ارزیابی پوشه کار

سایر نکات
مورد توجه خاص قـرار  در ارائه دروس و نیز انجام تکالیف، هنر و تمدن ایرانی، اسالمی و بومی

.گیرد

 توجهی ویژه شوديایده پردازي و طراحی آثار جدید و غیرتکراربه.

از ارکان اصلی این درس استمباحث نظري و تجزیه و تحلیل آثار.

بر روي فرم هاي واقعی به دلیل کاربرد آن در طراحی آثار گرافیکـی  ساده سازي و ایجاد تغییر
.مورد توجه خاص قرار گیرد
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»طراحی بسته بندي«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن-1

شود یا اي که محصول در آن براي فروش به بازار عرضه میل عبارت است از هرگونه ظرف یا بستهبندي محصوبسته
عنوان یک سیستم هماهنگ توصیف بندي بهبسته.شودکنندگان منتقل میوسیله آن اطالعات الزم در مورد محصول به مصرفبه

بندي از طرفی عبارت از بسته. نبار کردن، فروش و مصرف استسازي کاال جهت حمل و نقل، توزیع، اشود که هدف از آن، آمادهمی
اي جهت اطمینان از سالمت محصول و از طرفی، وسیلهسازي کاالها براي حمل و نقل و فروشجهت آمادههنر، علم و تکنولوژي به

.کننده در بهترین شرایط با کمترین هزینه متوسط استدر تحویل به آخرین مصرف
رشته ارتباط تصویري باید به اصول علمی و آخرین تحوالت و شیوه هاي بسته بندي مسلط باشند تا در  دانشجو معلمان 

.آموزش خود موفق عمل نمایند

مشخصات درس
عملی: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت64:  زمان درس

/ 2صــفحه آرایــی : پیشــنیاز
حجم سازي

بسته بندي : به فارسی:  نام درس
Packaging:گلیسی به ان

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
بسـته  با شناختی که از ساختار، اصول علمی و ویژگی هاي بسته بندي و طراحی آن پیدا مـی کنـد   

. هاي خالقانه اي را طراحی کند

3سطح2سطح1سطح هامالك

بسته بنـدي بـه   
ان اولین نیاز عنو

ارتباطی کاال بـا  
ــب و  مخاطــــ

مشتري

درك و شناخت خود 
از تعـاریف، مفـاهیم،   
کـــارکرد و گســـتره 
بسته بندي، گزارش 
می کند و بر اسـاس  
ــی   ــیمات هندس ترس
ــه هــاي  ــین نمون اول

بسته و گسترده آنها  
.را طراحی می کند

مــی توانــد بــراي بســته 
بندي چنـد نـوع کـاال و    
محصول بر اساس نـوع  

، شرایط نگهـداري،  مواد
ــی و  ــت فیزیکـ محافظـ
حمل و نقل، طرح هـاي  
ــد و    ــه کن ــبی ارای مناس
جنسیت نوع بسته هـا را  

.معلوم نماید

مــی توانــد طــرح هــاي 
ــه    ــه ب ــا توج ــود را ب خ

ــدورات و   مقـــــــــــ
اســـتانداردهاي چـــاپ، 
اجــراي نهــایی نمایــد و 
براي بسته هاي طراحی 
شده توسط خود، چهـار  
چوب و ساختار مناسـب  

وســیع حمــل و نقــل 
ــی و  ــهري را طراحـ شـ

.ارایه نماید
ــد  هــم چنــین مــی توان
جـــدول مقایســـه اي و 
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ــاي    ــته ه ــی بس تطبیق
ــوالت   ــب محصـ مناسـ
مختلف را بـا توجـه بـه    
ــرایط    ــنس، ش ــوع، ج ن

ــداري و ــه ... نگهـ تهیـ
. نماید

ــی روي  طراحــ
ــدي  ــته بنـ بسـ

گرافیــک بســته (
)بندي

می تواند نمونه هاي 
ــی  ــبی از طراح مناس
ــا را  ــته هـ روي بسـ

ش کنـد و ایـده   گزار
ــه ي   ــاي اولیــ هــ
مختلفـــی را بـــراي 
طرح روي بسته خود 
ــنهاد  ــی و پیش طراح

. کند

می تواند بهترین ایده ها 
و طرح هاي پیشـنهادي  
خود را با توجه به نوع و 
ویژگی هاي محصـول و  
خصوصــــیات جامعــــه 
مخاطبین انتخاب کند و 
ــایی،    ــراي نه ــراي اج ب
ترکیــب بنــدي هــاي   
متعــدد و مناســبی را بــه 

ــر ــته  هم ــو و نوش اه لوگ
هاي الزم بسته طراحـی  

.و ارائه کند

مـــی توانـــد گزارشـــی 
تحلیلی از بررسـی آثـار   
موفــق بســته بنــدي در 
ایران و جهان ارائه کنـد  
و طــرح هــاي  مناســب 
خود را به درسـتی و بـا   
توجه بـه قابلیـت هـاي    
چاپ و بسـته بنـدي در   
ــایی   ــراي نه ــران، اج ای

ــد ــی  . نمای ــین م همچن
اي تواند جدول مقایسـه 

و تطبیقی بـراي تعیـین   
تصاویر مناسب  بر روي 
بسته هاي مواد مختلف 

. ارائه نماید
ایده یابی و ایده 

پردازي 
می تواند نمونه هاي 
مناســـبی از ایـــده  
پــردازي خالقانــه در 
ــود را   ــار موجــ آثــ
گزارش کند و بـراي  
موضــوعات مختلــف 
در حــــوزه ایــــن  
سرفصل ایـده هـاي   
ــددي را  ــه متعـ اولیـ

.دپیشنهاد کن

می توانـد بـا توجـه بـه     
هویت بصـري سـازمان،   
جامعـــه مخـــاطبین و  
امکانات اجرایـی، بـراي   
ــف در  ــوعات مختل موض
حوزه بسته بنـدي ایـده   
هــاي خالقانــه مختلــف 

.ارائه کند

می تواند ایده هاي برتر 
ــه    ــه ب ــا توج ــود را ب خ
ــی،  قابلیــت هــاي اجرای
ــه  ــخیص داده و بـ تشـ
اجراي نهـایی برسـاند و   

ه لحـاظ  بازخورد آن را ب
ارتباط با مخاطبان مورد 
نقد و تجزیه تحلیل قرار 

.دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
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بسته بندي : فصل اول
 تعاریف بسته بندي
مبانی بسته بندي
 ترسیمات هندسی و گسترده احجام
 ساختار بسته بندي

oبسته بندي شیشه اي
o بسته بندي چوبی
oبسته هاي مقوایی
o انعطاف پذیر(ساشت یا بسته بندي هاي تک نفره(
o سایر بسته بندي ها

 انواع قفل ها و پیوستگی اتصاالت( ترکیب در بسته بندي(
طراحی گرافیک در بسته بندي

o و نوشتار در بسته بندي نشانه( لوگو (
oرنگ و محصول
oطراحی روي بسته بر اساس نوع ، جنسیت و ارزش محصول
oموارد استفاده هر یکطراحی لیبل ها و

:فعالیت یادگیري
پرسش و پاسخ و شرکت و تعامل در مباحث درسی

ارائه گزارشی شفاهی یا کتبی از تعاریف، مفاهیم، انواع، کاربرد و کارکرد بسته بندي

ارائه چکیده مقاالت کاربردي بر اساس موضوع بسته بندي
س ارائه آرشیو تصویري از بسته بندي هاي مختلف در کال

 انجام تمرین هاي عملی براي ارائه طرح بسته بندي هاي تکی

 عددي و12عددي، 6(انجام تمرین هاي عملی براي ارائه طرح بسته بندي هاي جمعی(....

 انجام تمرین هاي عملی براي ارائه طرح روي بسته هاي تکی

 عددي و12عددي، 6(انجام تمرین هاي عملی براي ارائه طرح روي بسته هاي جمعی(....
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ارائه گزارش تحلیلی از بررسی و نقد آثار خود و دیگران

فعالیت عملکردي:
تهیه گزارشی شفاهی یا کتبی از تعاریف، مفاهیم  و کارکرد بسته بندي

تهیه چکیده مقاالت کاربردي بر اساس موضوع بسته بندي
 تهیه آرشیو تصویري از بسته بندي هاي مختلف

ی براي ارائه طرح بسته بندي هاي تکی انجام تمرین هاي عمل

 عددي و12عددي، 6(انجام تمرین هاي عملی براي ارائه طرح بسته بندي هاي جمعی(....

 انجام تمرین هاي عملی براي ارائه طرح روي بسته هاي تکی

 عددي و12عددي، 6(انجام تمرین هاي عملی براي ارائه طرح روي بسته هاي جمعی(....

 تحلیلی از بررسی و نقد آثار خود و دیگرانتهیه گزارش

راهبردهاي تدریس و یادگیري
      توضـیح  (تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمنـد اسـتفاده از شـیوه ارائـۀ مسـتقیم

بـه همـراه   در مباحث نظـري ) مفاهیم، رسم اشکال ، استفاده از اسالیدهاي آموزشی و مشاهده انیمیشن هاي آموزشی
مشارکت دانشجویان در تحلیل و پاسخ به پرسش هاي طـرح شـده و نیـز شـیوه مشـارکتی بـراي درك عمیـق تـر و         
. بکارگیري آن در موقعیت هاي واقعی تدریس ارائه بخشی از مباحث درسی به صورت گزارش، ارائه کنفرانس می باشد

ط آموزشی نیازمند استفاه از شیوه هاي مطالعه فـردي  بهره گیري از فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم و خارج از محی
از طریق کتاب، مجالت علمی، سی دي هاي آموزشی و چندمنظوره، سایت هاي اینترنتی و پژوهشی و حتی بازدیـد از  

.ها و ترسیم نقشه مفهومی استمراکز هنري و موزه
منابع آموزشی. 4
نگاهی به بسته بندي، کارکردهاي بسته بندي، طراحی گرافیک،: خت، شنابنديآوري بستهمبانی فن. 1384. سرکا، والتر

.نشر هیراد، چاپ اول: تهران.ترجمه هاشم حبیبی
 نشرگفتمان، : ، تهرانبنديلزوم نگرش سیستماتیک به صنعت نوین بسته: بنديمدیریت بسته). 1379(محبی، حمیدرضا؛

چاپ اول
نشر آتروپات، چاپ ششم: اصفهان. بهمن فروزنده. بازاریابیاصول . 1385. کاتلر، فیلیپ و آرمسترانگ، گري
مرکز توسعه صادرات ایران، چاپ اول: ، تهرانبنديرهنمودهاي اساسی در زمینه بسته). 1373. (علمی، محمد
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راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 5) ارائه مناسب آثار در ژوژمان: (آزمون پایانی

نمره 5)در فعالیت هاي کالسی و انجام تمریناتمشارکت: (ارزشیابی فرآیند
نمره  10) اتود ها و تمرینهاي ارایه شده در طول ترم: (ارزیابی پوشه کار

: سایر نکات
 مورد توجه هنرهاي  ملی و بومیدر ارائه دروس و نیز تمرینات عملکردي و یادگیري، توجه به

.خاص قرار گیرد
آثار از اهمیت ویژه اي برخوردار استدر ارائه ایده پردازي و نوآوري.
توجه شودبه کاربردي بودن و قابلیت اجرا.

موجود و نیز خود دانشجویان در حوزه بسته بندي در کالس انجـام  نقد و تجزیه و تحلیل آثار
.پذیرد
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»2تصویرسازي«سرفصل درس

معرفی درس و منطق آن-1
شود که هاي هنرهاي تجسمی است و به نوعی از اثر تصویري گفته میسازي یکی از زیرشاخهیا مصور66تصویرسازي

و روزنامهاي در ، مقالهشعر، ستانداتواند این مفهوم و روایت می. ي تجسمی یک مفهوم یا روایت با فرم بصري استالقاکننده
.ها باشدهاي روي کاالها و لباسها و اشکال و فرمو حتی تبلیغات تجاري، سرگرمیکتاب

تواند تن که همراه یا بدون متن کاربرد دارد و میراوي مجسمِ م. روایی استنقاشیمی توان گفت تصویرسازي 
دهنده است و بدین از آنجایی که تصویرسازي کاربرد مشخص، درنظر گرفتن مخاطب و سفارش. دار یا تک فریم باشددنباله

ه این دانشجویان رشته ارتباط تصویري باید لزوما ب. جهت تصویرگري از شاخه هاي مرتبط با طراحی گرافیک محسوب می شود
حوزه آشنایی و تسلط پیدا کنند تا بتوانند در طراحی انواع کتاب ها و نشریات و مواد گرافیکی تبلیغاتی و پویانمایی از این 

.  توانمندي بهره ببرند و در تدریس خود موفق عمل نمایند
مشخصات درس

کارگاهی: نوع درس
1: تعداد واحد

ــان درس 48:  زمـــ
ساعت
1تصویرسازي : پیشنیاز

-تئوري: نحوه تدریس
کارگاهی

2تصویرسازي: نام درس  به فارسی
Illustration 2:به انگلیسی 

در پایان این واحد یادگیري دانشجو قـادر خواهـد   : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
:بود

با شناخت نسبت به انواع تصویرسـازي، ویژگـی هـا و کـاربرد آن بـراي نوجوانـان و       
مرتبط بـا ایـن گـروه هـا را     68و غیر داستانی67داستانییده ها، موضوعات و متونِبزرگساالن، ا
.قرار دهدنقد و تجزیه و تحلیلکند و آثار این حوزه را مورد تصویرسازي

:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك

ملزم به رساندن و تکمیل پیام متن و پاسخگویی به مخاطب کامال خاص تصویرگراین گروه معتقدند . برخی تصویرگري و تصویرسازي را با هم متفاوت می دانند-66
د و می تواند مقید به درك مخاطب هرآنچه دوست دارد بیان می کنتصویرسازاست مانند تصویرگري براي کتب داستانی و آموزشی به تفکیک گروه هاي سنی، ولی 

شرت شود یا در دکوراسیون داخلی، مبلمان شهري، طراحی تیها نمایش داده میاثر تصویرساز معموال در گالري. نباشد و صرفا اثري با روحیه ایلوستراسیون خلق نماید
. گیردلتحریر و بسیاري چیزهاي دیگر مورد استفاده قرار میو لوازم ا

معادل نجاییکه براي تایید دسته بندي فوق منابع کافی و متقن وجود ندارد، در این سرفصل تصویرسازي و تصویرگري از هم تفکیک نشده و تصویرسازياز آ
Illustrationاستتولید آثار هنري در این درس متمرکز بر تصویرسازي با توجه به موضوع، متن و مخاطب . و در هر دو معنا به کار رفته است .

67-Fiction
68-Non Fiction
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ــري   ــانی نظ مب
تصویرسازي 

می تواند گزارشی از 
انـــواع و کـــاربرد  
تصویرســازي بــراي

ــان و  نوجوانـــــــ
بزرگســاالن ارائــه  

. کند

مــی توانــد گزارشــی   
تطبیقـــی از تفـــاوت و 
ــار   ــباهت آثــــ شــــ
ــراي   ــازي بـ تصویرسـ
ــان و   ــان، نوجوان کودک

.بزرگساالن ارائه کند

می تواند سـبک هـا و   
تکنیــک هــاي هنــري  
بــه کــار رفتــه در آثــار 
ــراي   ــازي بـ تصویرسـ
نوجوانان و بزرگساالن 
ــخیص داده،  را تشــــ

ــا ــد و آث ر گــزارش نمای
تصویرسازي براي ایـن  
گروه ها را مورد نقـد و  
تجزیه و تحلیـل قـرار   

. دهد
ــی  طراحــــــ

ــیت و 69شخصـ
حالت 

می تواند مفهـوم و  
ــی   ــاربرد طراحـ کـ
شخصــیت و نمونــه 
هــــــاي آن را در 
نشـــریات و کتـــب 
ــان و  نوجوانـــــــ
بزرگساالن گـزارش  

.نماید

می تواند بـا توجـه بـه    
ــنی،   ــوع و رده س موض
براي کتـب و نشـریات   

بــا نوجوانــان و مــرتبط 
بزرگســـاالن طراحـــی 

شخصیت انجام دهـد و   
به تجزیه و تحلیل آثـار  
انجام شده در این حوزه 

. بپردازد

می توانـد روش هـاي   
ــی را  ــف و عملـ مختلـ
براي طراحی شخصیت 
پیشنهاد کند و حـاالت  

شـادي، غـم،   (مختلف 
ــتن،  ــتن، راه رفـ نشسـ

ــدن و  ــراي ...) دوی را ب
ــه   ــایی ک شخصــیت ه

حـی  تصـویر کـرده طرا  
. کند

تصویرســـازي 
داســــــتانی و 
ــتانی  غیرداســ
براي نوجوانان و 

بزرگساالن

ــه   ــد نمون ــی توان م
ــایی از  هــــــــــ
تصویرســــــــازي 
ــتانی و  داســــــــ
ــراي  ــتانی ب غیرداس
ــان و  نوجوانـــــــ
بزرگساالن را ارائـه  
ــول و   ــد و اصـ کنـ
ــاي   ــی هــ ویژگــ
تصویرسازي آن هـا  
ــا هــم مقایســه  را ب

مــی توانــد موضــوعات 
و غیر داستانی داستانی

مــرتبط بــا نوجوانــان و 
بزرگســـاالن را  بــــه  

تــک فــریم صــورت 
تصویرسازي کند ماننـد  
ــراي   ــازي بـ تصویرسـ

.مجالت و روزنامه ها

می تواند بـا توجـه بـه    
ــازي،   ــول تصویرس اص
کتاب کامل داسـتانی و  

ــتانی ــراي غیرداس را ب
نوجوانان تصویرسـازي  

.کند

٦٩-DesignCharacter
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ــزارش   ــوده، گـ نمـ
.نماید

ایده یابی و ایده 
پردازي

ونه می تواند نم
هاي مناسبی از ایده 
یابی و ایده پردازي 
را در آثار 
تصویرسازان موجود 

.گزارش کند

می تواند ایده هاي نو و 
متعــددي بــا توجــه بــه 
پیام، عملکرد و جامعـه  

ــاطبین،  ــراي مخــ بــ
ــود    ــه خ ــوعی ک موض

پیشـنهاد  انتخاب کرده
.  کند

می تواند ایده هاي نـو  
و متعددي با توجـه بـه   

امعـه  عملکرد و ج, پیام
ــراي  ــاطبین، بــ مخــ

توســط موضــوعی کــه 
، اســتاد ســفارش شــده

پیشنهاد کند و بهترین 
ایده ها را از میان طرح 
هایش تشـخیص داده،  

. اجرا نماید

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

تصویرسازي براي نوجوانان
تصویرسازي براي بزرگساالن
دك، نوجوان و بزرگسالفرق تصویرسازي براي کو
انواع تصویرسازي براي نوجوانان و بزرگساالن:
 داستانی و غیر داستانی(تصویرسازي کتب، نشریات و روزنامه ها(
آگهی، پوستر، کاتالوگ، بروشور، بسته بندي و(تصویرسازي تبلیغاتی(....

تکالیف یادگیري:
پرسش و پاسخ و شرکت و تعامل در مباحث درسی

ابع در مورد محتواي فصل و ارائه گزارشمطالعه من

تهیه آرشیو تصویري از انواع تصویرسازي براي نوجوانان و بزرگساالن در ایران و جهان

تکالیف عملکردي:
مطالعه منابع در مورد محتواي فصل و ارائه گزارش

تهیه آرشیو تصویري از انواع تصویرسازي براي نوجوانان و بزرگساالن در ایران و جهان
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70:انواع تصویرسازي براي نوجوانان و بزرگساالن: فصل دوم

o داستانیتصویرسازي متون:

 تصویرسازي داستانی براي مجالت و روزنامه هاي نوجوانان و بزرگساالن:
o بررسی شکل، قطع و جنس نشریات و روزنامه هاي

مناسب براي نوجوانان و بزرگساالن 
oبررسی متن
oت با موضوعات اصول و قواعد تصویرسازي مجال

داستانی براي نوجوانان و بزرگساالن
oطراحی شخصیت
oطراحی فضا و ترکیب بندي
o کاربرد تکنیک هاي مناسب( تکنیک(
o واقع نما-1(سبک هاي هنري در تصویرسازي:

کوبیسم، آبستره، کودك گرایانه :انتزاعی-2رئالیسم، امپرسیونیسم، سوررئالیسم، اکسپرسیونیسم، سنت گرا  
)آنفانتیلیسمیا

oانتخاب رنگ و رنگ آمیزي
oطراحی جلد
oانجام تمرینات عملی در موارد فوق

تصویرسازي داستانی براي کتب نوجوانان و بزرگساالن:
بررسی شکل، قطع و جنس کتب مناسب براي نوجوانان و بزرگساالن
بررسی اصول و قواعد تصویرسازي متون داستانی براي نوجوانان و بزرگساالن
رسی متن بر
طراحی شخصیت
طراحی فضا و ترکیب بندي تصاویر و نوشته ها
 کاربرد تکنیک هاي مناسب( تکنیک(
انتخاب رنگ و رنگ آمیزي
طراحی جلد
انجام تمرینات عملی در موارد فوق

-٧٠

.
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 غیر داستانیتصویرسازي متون:
تصویرسازي غیرداستانی براي مجالت و روزنامه هاي نوجوانان و بزرگساالن:
o اصول و قواعد تصویرسازي مجالت با موضوعات غیر

داستانی براي نوجوانان و بزرگساالن 
oبررسی متن
o طراحی شخصیت
oطراحی فضا و ترکیب بندي تصاویر و نوشته ها
o کاربرد تکنیک هاي مناسب( تکنیک(
oانتخاب رنگ و رنگ آمیزي
oانجام تمرینات عملی در موارد فوق

کتب نوجوانان و بزرگساالنتصویرسازي غیرداستانی براي:
 بررسی اصول و قواعد تصویرسازي متون غیر داستانی
 بررسی متن
 طراحی شخصیت
طراحی فضا و ترکیب بندي
 کاربرد تکنیک هاي مناسب( تکنیک(
انتخاب رنگ و رنگ آمیزي
انجام تمرینات عملی در موارد فوق

o3- تصویرســازي تبلیغــاتی بــراي نجوانــان و
:71بزرگساالن

       کاربرد تصویرسازي در طراحی پوستر، آگهی تبلیغاتی، کـارت تبریـک،  بسـته بنـدي محصـوالت غـذایی و
....دارویی و

 طراحی کارت تبریکانجام تمرینات عملی براي کاربرد تصویرسازي در
تکالیف یادگیري:
پرسش و پاسخ و شرکت و تعامل در مباحث درسی

تصویرسازي تبلیغاتی و اینکه در سرفصل هاي مختلفی به کاربرد تصویرسازي در آثار تبلیغاتی پرداخته شده است در این سرفصل صرفا به با توجه به کاربرد زیاد-71
.طراحی کارت تبریک براي بزرگساالن و نوجوانان بسنده شده است
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اره موضوع فصلمطالعه منابع مکتوب و ارائه گزارش درب

 از انواع تصویرسازي داستانی و غیرداستانی براي بزرگساالن و نوجوانانآلبوم هاي تصویريتهیه

 و تمرین شیوه هاي طراحـی شخصـیت بـراي نوجوانـان و     "طراحی شخصیت"انجام تمرینات عملی براي
...)ساده سازي، تغییر و (بزرگساالن 

 و چند فریم براي مجالت و روزنامه هاي  نوجوانـان و  تک فریمداستانیانجام تمرینات عملی تصویرسازي
بزرگساالن

 براي مجالت و روزنامه هاي نوجوانان غیرداستانی تک فریم و چند فریمانجام تمرینات عملی تصویرسازي
و بزرگساالن

 نوجوانان و بزرگساالن داستانی براي کتب انجام تمرینات عملی تصویرسازي

نوجوانان و بزرگساالنبراي تصویرسازي جلد کتب لی انجام تمرینات عم

 مختص نوجوانان و بزرگساالنصفحاتی از دایره المعارف هايانجام تمرینات عملی براي تصویرسازي

 مخصوص مخاطبین بزرگسالطراحی مسکات انجام تمرینات عملی براي

النآثار تصویرسازي مرتبط با نوجوانان و بزرگسانقد و تجزیه و تحلیل

از مراحل انجام کار براي استفاده در مدرسهتهیه فیلم و اسالید هاي آموزشی

تکالیف عملکردي:
مطالعه منابع مکتوب و ارائه گزارش درباره موضوع فصل

 از انواع تصویرسازي داستانی و غیرداستانی براي بزرگساالن و نوجوانانآلبوم هاي تصویريتهیه

 و تمرین شیوه هاي طراحـی شخصـیت بـراي نوجوانـان و     "احی شخصیتطر"انجام تمرینات عملی براي
...)ساده سازي، تغییر و (بزرگساالن 

 و چند فریم براي مجالت و روزنامه هاي  نوجوانـان و  داستانی تک فریمانجام تمرینات عملی تصویرسازي
بزرگساالن
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 ي مجالت و روزنامه هاي نوجوانان براغیرداستانی تک فریم و چند فریمانجام تمرینات عملی تصویرسازي
و بزرگساالن

 نوجوانان و بزرگساالن داستانی براي کتب انجام تمرینات عملی تصویرسازي

 نوجوانان و بزرگساالنبراي تصویرسازي جلد کتب انجام تمرینات عملی

 گساالنمختص نوجوانان و بزرصفحاتی از دایره المعارف هايانجام تمرینات عملی براي تصویرسازي

 مخصوص مخاطبین بزرگسالطراحی مسکات انجام تمرینات عملی براي

آثار تصویرسازي مرتبط با نوجوانان و بزرگساالننقد و تجزیه و تحلیل

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
ضیح مفـاهیم،  تو(شیوه ارائه مستقیمتدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از 

مشـارکت  در مباحث نظري به همراه ) رسم اشکال ، استفاده از اسالیدهاي آموزشی و مشاهده فیلم و انیمیشن هاي آموزشی
بـراي درك عمیـق تـر و بکـارگیري آن در     شـیوه مشـارکتی  و نیز دانشجویان در تحلیل و پاسخ به پرسش هاي طرح شده

ـ   انجام موقعیت هاي واقعی تدریس و در مباحث عملی  ه فعالیت هاي طراحی شده در محیط کارگاه و ارائه و تحلیـل نتـایج ب
.دست آمده است

استفاه از شیوه هاي مطالعه فردي براي بهره گیري از فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی نیازمند 
انجـام نمونـه   و نیـز  لی انجام شده در کارگاه تهیه گزارش کار از فعالیت عم، ارائه بخشی از مباحث درسی به صورت گزارش

بازدیـد از نمایشـگاه هـاي کتـاب و     همچنین می توان فرصت هاي یادگیري غیرمستقیم دیگـري ماننـد   . استهاي عملی 
.را تدارك دیدتصویرسازي

منابع آموزشی. 4
: منبع اصلی

چاپ اولنشر آگاه: تهران . اي بر مصورسازي کتاب کودکانمقدمه. 1367. ابراهیمی، نادر ،
نشر پشوتن، چاپ اول: تهران.مبانی تصویرسازي. 1390. زیگن، الرنس
نشـر سـازمان نهضـت    :تهـران . درآمدي بر تصویرسازي آموزشی ویژه بزرگساالن. 1377. نائینی، بیژن

سوادآموزي
منبع فرعی :

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5



۳۱۱

نمره5) و ارائه با اجراي مناسببرگزاري جلسه ژوژمان(: ارزشیابی پایانی
نمره5) عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها(: ارزشیابی فرآیند

نمره10) مجموعه تکالیف عملکردي(: ارزیابی پوشه کار

: سایر نکات
 مورد توجـه  ملی و  بومیهنرهايدر ارائه نمونه هاي تصویري و تمرینات یادگیري و عملکردي

.قرار گیرد

آثار از ارکان اصلی این درس استنقد و تجزیه تحلیل.

توامان مورد توجه قرار گیردکمیت و کیفیت.

    با توجه به اینکه تصویرسازي می تواند در مقاطع دبسـتان، متوسـطه اول و دوم آمـوزش داده
در اولویت و مـورد توجـه خـاص    تکنیک هاي دستیشود، در طراحی و اجراي تصویرسازي ها 

.قرار گیرد

  در تصویرسازي مورد نظر استکاربرد نرم افزارهاي گرافیکی روز.

مناسب از مراحل انجام کار عملی توسط دانشـجومعلمان مـی   تهیه فیلم و اسالیدهاي آموزشی
. تواند مواد آموزشی خوبی براي تدریس آنان فراهم آورد
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»چاپ ماشینی «ل درس سرفص
معرفی درس و منطق آن-1

با روش هاي متفاوتی از زمان هاي بسیار دور رواج داشته اسـت بـا بـروز تغییراتـی در سـاختار آن در  سـال       کهچاپ دستی
گوتنبرگ با ساخت حروف کوچک فلزي برجسته و کنار هم قرار دادن آن ها توانست بدعتی جدید . می شد، دچار دگرگونی عظی1455

در عصر رنسانس تکنیک هایی که براي تکثیر استفاده می شد محدود به دو تکنیـک گـود و برجسـته    . در این صنعت به وجود بیاورد
کتاب مورد استفاده قرار چاپمیالدي به بعد در1599ل رسید و از تکنیک چاپ گود به تکاممیالدي1400در حدود سال هاي . بود

دي را در میالدي فردي از باواریا به نام آلویس زنه فلدر تکنیک جدیـ 1796اما چندي بعد از استفاده از این دو تکنیک در سال . گرفت
به این ترتیب سه تکنیک اساسی چاپ امروزي با کمی پس و پیش از هم . قرار گرفتچاپ به کار بست که بعدها اساس چاپ افست

. برجسته، گود، و همسطحچاپاین سه روش عبارتند از . شروع به پیشرفت کرد و هر روز دقت و کیفیت بیشتري پیدا کرد
چگـونگی تکامـل و مراحـل پیشـرفت آن و همچنـین شـناخت انـواع چـاپ ماشـینی  بـه           , بنابراین آشنایی با  تاریخ چـاپ ماشـینی  

ها مهـارت هـاي الزم   را آزموده و در آنچاپهايعالوه بر آشنایی با انواع چاپ ماشینی برخی روشدانشجومعلمان کمک می کند تا
.را کسب کنند

مشخصات درس
عملی: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت64: زمان درس

2چاپ دستی : پیشنیاز

چاپ ماشینی:  به فارسی:  نام درس
Industrial printing: به انگلیسی

:ن این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بوددر پایا: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
و مراحل پـیش از چـاپ و پـس از آن؛     با آشنایی با مفهوم چاپ ماشینی و شناخت انواع آن

را آزموده و با استفاده از  ابـزار و وسـایل و مـواد مناسـب در انـواع چـاپ       چاپهاي برخی از روش
با توجه به نیازهـاي خـود از آن اسـتفاده    ها مهارت کسب کند و بتواند اربرد صحیح آنماشینی درک

.نماید
:شایستگی اساسی

2-1 , 1-CK 1
3-1  , 3-PCK 3

3سطح2سطح1سطح هامالك

مرحلــه پــیش از 
چاپ

با اشنایی با بعضی از 
ــیش از   ــل پـ مراحـ

در انجـــام , چـــاپ
ــتی و  ــی دسـ طراحـ
طراحــی کــامپیوتري 

کسـب مـی   مهـارت 
کند 

ــکن   ــناخت اسـ ــا شـ بـ
تصـــاویر، حروفچینـــی، 
نمونه خوانی و تصـحیح،  
به عنوان مراحل پیش از 

بتواند این مراحـل  , چاپ
را با توجه به نیـاز خـود   

انجام دهد 

با آشنایی بـا چگـونگی   
تهیه فیلم، تهیه اوزالیـد،  
تهیــه هــر نــوع زینــک 

بتوانـد بـا   ,چـاپ سطح
توجه به نیاز خود مراحل 
پــیش از چــاپ را بــه   

درستی انجام می دهد 
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مرحلـــه چـــاپ 
ــاپ ( ــواع چـ انـ

)ماشینی

ــا شــناخت مفهــوم  ب
چاپ ماشینی و ابزار 
و وســــــایل آن در 

انجام چاپ برجسـته   
. مهارت دارد

با شناخت انـواع چـاپ   
زار و وسایل ماشینی و اب

ــوثر از   ــتفاده م آن در اس
آن ها براي انجام بعضی 
ــواع چــاپ ماشــینی  از ان

مهـارت  ) برجسته و گود(
.دارد

با شـناخت انـواع چـاپ    
ماشینی و ابزار و وسایل 

ــوثر از   آن در اســتفاده م
آن ها براي انجام انـواع  

برجسته و (چاپ ماشینی 
مهارت ) گود و همسطح

دارد و با توجه به نیـاز و 
ــود از  ــاي خ خواســته ه
انــواع مختلــف چــاپ   

.استفاده می کند
ــس از  ــه پ مرحل

چاپ
با اشنایی با بعضی از 
, مراحل پس از چاپ

همچـــون  انـــواع  
ــافظ   ــش محـ پوشـ

و یـا  UVیـووي (
می توانـد از  ) سلفون

. آن ها استفاده کند

ــی از    ــناخت بعض ــا ش ب
ــاپ   ــیش از چ ــل پ مراح
همچــــون بــــرش و  

مهـارت انجـام   , دایکات
کسب کرده است آن را 

ــناخت    ــنایی و ش ــا آش ب
دوخت و صحافی، جعبه 

مـی توانـد بـا    ,چسبانی
, توجه با نیازهـاي خـود  

آن ها را انجام دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
کلیات : فصل اول
تعریف چاپ ماشینی
انواع چاپ ماشینی
تاریخچه چاپ ماشینی
پیشینه صنعت چاپ در ایران

: فعالیت یادگیري
ورد محتواي درسپرسش و پاسخ در گروه هاي کوچک وبزرگ در م
 تکمیل جدول مقایسه اي در مورد انواع و تاریخچه چاپ ماشینی

:فعالیت عملکردي
ارائه گزارشی از انواع چاپ دستی  در شهر یا روستاي خود

:مراحل پیش از چاپ: فصل دوم 
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طراحی دستی
طراحی کامپیوتري
اسکن تصاویر
 حروفچینی
،نمونه خوانی و تصحیح
یه اوزالیدتهیه فیلم، ته
تهیه هر نوع زینک یا سطح چاپ

: فعالیت یادگیري
پرسش و پاسخ در گروه هاي کوچک وبزرگ در مورد محتواي درس
تکمیل جدول شناخت انواع مراجل پیش از چاپ ماشینی
تکمیل جدول شناخت ابزار و وسایل و مواد مناسب پیش از چاپ
یش از چاپ ماشینیتکمیل جدول مقایسه اي در مورد انواع مراحل پ
تکمیل جدول مقایسه اي در مورد ابزار و وسایل و مواد مناسب پیش از چاپ
 پرسش و پاسخ در گروه هاي کوچک وبزرگ در مورد محتواي درس

:فعالیت عملکردي
 هنـري  توجه به میـراث فرهنگـی و   (ارائه گزارشی از  چگونگی انجام  مراحل پیش از چاپ ماشینی در شهر یا روستاي خود

)بومی و ملی 
ارائه گزارشی از  چگونگی انجام  ابزار و مواد و وسایل  در مراحل مختلف پیش از  چاپ ماشینی  در شهر یا روستاي خود.

انواع چاپ ماشینی : فصل سوم
چگونگی انجام , )از حالت تخت به سیلندريچاپتغییر لوح(چگونگی انجام آن ,روند تکاملی این شیوه, تاریخچه: برجسته

مثالً برخی روزنامه هـا یـا   . دساده که کیفیت چندانی را طلب نمی کند، استفاده می شوهاییچاپدر(آن در  هم اکنون
...و)اوراق اداري و نظایر آن

چگـونگی انجـام آن در  هـم    , )دو مدل ورقی و افست: انواع آن(چگونگی انجام آن ,روند تکاملی این شیوه, تاریخچه: گود
..و) ینچاپ مجالت پر تیراژ بین المللی و بروشورهاي مختلف و سایر عناوین نظیر ا, صنعت بسته بندي(اکنون 

دو شـیوه کاغـذ ورقـی   : چگونگی انجـام وانـواع آن  ,روند تکاملی این شیوه, تاریخچه: همسطح(Sheet Fed)  و کاغـذ
..چگونگی انجام آن در  هم اکنون و, (Web Fed)پیوسته

: فعالیت یادگیري
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پرسش و پاسخ در گروه هاي کوچک وبزرگ در مورد محتواي درس
اپ ماشینیتکمیل جدول شناخت انواع چ
تکمیل جدول شناخت ابزار و وسایل و مواد مناسب انواع چاپ
تکمیل جدول مقایسه اي در مورد انواع چاپ ماشینی
تکمیل جدول مقایسه اي در مورد ابزار و وسایل و مواد مناسب انواع چاپ
 پرسش و پاسخ در گروه هاي کوچک وبزرگ در مورد محتواي درس
سایل براي نشان دادن خالقیت و ذوق هنرياستفاده موثر از ابزار و و
خلق یک اثر هنري با استفاده از انواع مختلف  چاپ ماشینی

:فعالیت عملکردي
 توجه به میـراث فرهنگـی و هنـري بـومی و     (ارائه گزارشی از  چگونگی کاربرد  انواع چاپ ماشینی در شهر یا روستاي خود

)ملی 
توجـه بـه میـراث    (ار و مواد و وسایل  در انواع چاپ ماشینی  در شهر یا روستاي خـود  ارائه گزارشی از  چگونگی کاربرد  ابز

.فرهنگی و هنري بومی و ملی
اعالن و در شهر یا روستاي خود, بروشور, مجله,ارائه گزارشی از انواع چاپ ماشینی  در انواع مخلتف کتاب

:مراحل پس از چاپ: فصل چهارم 
مثل یوويچاپانواع پوشش محافظUV،و یا سلفون و غیره
برش و دایکات
دوخت و صحافی
جعبه چسبانی

:فعالیت یادگیري
پرسش و پاسخ در گروه هاي کوچک و بزرگ در مورد محتواي درس
 چاپ ماشینیتکمیل جدول شناخت انواع مراحل پس از
 تکمیل جدول شناخت ابزار و وسایل و مواد مناسب پس از چاپ
تکمیل جدول مقایسه اي در مورد انواع مراحل پس از چاپ ماشینی
تکمیل جدول مقایسه اي در مورد ابزار و وسایل و مواد مناسب پس از چاپ
 پرسش و پاسخ در گروه هاي کوچک وبزرگ در مورد محتواي درس

:کرديفعالیت عمل
 توجه به میـراث فرهنگـی و هنـري    (ارائه گزارشی از  چگونگی انجام  مراحل پس از چاپ ماشینی در شهر یا روستاي خود

)بومی و ملی 
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ارائه گزارشی از  چگونگی انجام  ابزار و مواد و وسایل  در مراحل مختلف پس از  چاپ ماشینی  در شهر یا روستاي خود.

دگیريراهبردهاي تدریس و یا. 3
استفاده از یادگیري مشارکتی براي ایجاد انگیزه در دانشجویان و درگیري ذهنی  آن ها  با طرح پرسـش و پاسـخ هـاي    
مناسب به گونه اي که دانشجو معلمان به طور فعال در یادگیري شرکت نمایند، از راهبردهاي اساسی تـدریس در کـالس درس   

یر مستقیم و پیش بینی محیط هایی خارج  از کـالس بـراي آمـوزش، همچـون     گیري از فرصت هاي یادگیري غبهره. هنر است
ارائه گزارش به دانشجومعلمان کمک می کند تا فعالیـت هـاي   .... بازدید از مکان هاي تاریخی و قدیمی و ,موزه ها,چاپخانه ها

, جو معلمان با استفاده از مـواد و ابـزار مختلـف   عالوه بر این در فرایند خلق آثار هنري دانش. عملی را هر چه پربار تر انجام دهند
در واقع آن ها ابزار و مواد  و چگونگی . چگونگی استفاده از آن ها را می آموزند بدون آن که درگیر مباحث تئوري غیر الزم شوند

.استفاده از آن را به شکل عملی می آموزند
رد چاپ در هنرهاي بومی و محلی خود، اطالعـات بیشـتري نسـبت بـه     عالوه بر این با انجام تحقیق و ارائه گزارش در باره کارب

بدیهی است دربسیار از موارد الزم است با ارائه توضیحات بیشـتر و مسـتقیم   . هنرهاي تجسمی محل زندگی خود کسب می کند
.به نتیجه گیري مناسب از درس کمک می شود

: منابع آموزشی. 4
: منابع اصلی

انتشارات پیکان: تهران. محسن.گرشی بر کلیات صنعت چاپن. 1380. مشهوري، محسن
انتشارات طهوري : تهران.تاریخ چاپ در ایران. 1378. بابازاده، شهال

:منابع فرعی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 6) آزمون مباحث نظري(:آزمون پایانی

نمره 7) پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت هاعملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري (:ارزشیابی فرآیند
نمره  7)   مجموعه تکالیف عملکردي(:ارزیابی پوشه کار
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)تجسمی، نمایشی، آوایی(» هنر کودکان و نوجوانان«سرفصل درس
معرفی درس و منطق آن-1

تري میابد وبه خاطر تاییدي که روانشناسی در عصر حاضر هر روزي که می گذرد هنر کودکان و نوجوانان اهمیت بیش
هنر این قشر از جامعه . و علوم تربیتی از آن به عمل آورده است همپاي دیگر هنرها ي مختلف رو به تکامل و پیشرفت است

کودکان و نوجوانان آکثرا بـدون هـیچ قیدوبنـدي از احساسـات و     .گواه راستینی است بر حقایق اجتماعی و روانشناسی کودك
ازاین رو . داشت خود سخن می گویند به قول پیکاسو هنري که هنرمند آگاه آرزوي رسیدن به آن را دارد، هنر کودکان استبر

در درس هنر کودکان و نوجوانان سعی شده است با مرور بررسی هاي انجام شده در حوزه شناخت بالقوه هنر در ذات کودکان 
.ن جهت طراحی هاي آموزشی دانشجویان معرفی وکنکاش شودمسیر هاي عبور موفق جهت خالقیت هنري کودکا

ــات  مشخصـــ
درس

نظري و : نوع درس
کارگاهی

1+1: تعداد واحد
:  زمان درس

ساعت64
روانشناسی : پیشنیاز

ــی ــناخت / تربیت ش
ــک  ــا و تکنی ابزاره

هاي نقاشی
ــدریس  ــوه تـ : نحـ

کارگاهی-نظري

هنر کودکان و نوجوانان: به فارسی:  نام درس
artChildren and adolescent:  به انگلیسی

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
هنرهاي نسبت به هنر کودکان  و نوجوانان و روانشناسی آثار آنان شناخت پیدا کند و در حوزه هاي  

بـه  هنرهاي آوایـی و هنرهاي نمایشی ، )يطراحی، نقاشی، کاردستی، عکاسی و حجم ساز(تجسمی
.تربیت هنري و پرورش خالقیت کودکان و نوجوانان بپردازد

ــتگی  شایســـ
:اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك

روانشناســی آثــار 
)نقاشی(کودکان 

می توانـد گزارشـی از   
تعـــاریف روانشناســـی 
رشد و نقاشی کودکـان  
ارائــه دهــد و بــا ارائــه 

ونـه  مستنداتی چون نم

ــی   ــد گزارش ــی توان م
تحلیلـــی از کشـــیدن 
خطــوط، شــیوه هــاي 
طراحـــی و نقاشـــی  

مبـــانی  کودکـــان و 

می توانـد گزارشـی از   
تحلیـــل و تجزیـــه و

ــار  ــی آثــ روانشناســ
ــی    ــی و نقاشـ طراحـ
کودکان ارائه نمایـد و  
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آثار و فیلم، شیوه هاي 
کشـــیدن خطـــوط در 
نوزادان و کودکـان تـا   
یک سالگی را گزارش 

.نماید

بنیــــادین نقاشــــی  
ــا   ــک ت ــان از ی کودک
شش سالگی و مراحل 

.تکامل آن ارائه نماید

ــراي  ــایی بـ روش هـ
پــرورش خالقیــت و  
تربیت هنري در ایـن  

.گروه سنی ارائه نماید

خانه  دوم رشد
مهد،کودکستان و (

)پیش دبستان

می توانـد گزارشـی از   
ــا   ــودك هـ ــد کـ مهـ
ــه   ــا ب ــتان ه وکودکس
عنوان مکان هایی کـه  

قیت در ایجاد اولیه خال
ــه    ــد از خان ــري بع هن
نقش دارند ارائه بدهـد  
و علت اینکه بـه مهـد   
کودك استاندارد، لقـب  
مدرسه بازي می دهند 
ــه   ــرح داده و بـ را شـ
آسیب شناسی  بعضـی  
از مهدها وکودکسـتان  
هــاي غیراســتاندارد در 
ــت   ــرکوب خالقیـ سـ
کودکـــان پرداختـــه و 

.گزارش نماید

می توانـد گزارشـی از   
تعریف و تطبیق انـواع  
روش هــاي امــوزش  
خالقیت درکودکستان 
هــا ارائــه بدهــد روش 
ــرح   ــون مط ــایی چ ه
ــواع   ــوال، ان ــردن س ک
بازي هاي رشد دهنده 

و رشـــته ) وانمـــودي(
. هاي مختلـف هنـري  

ــد   ــی توان ــین م همچن
استفاده از پدیده هـاي  
جدید مانند تلویزیون و 
فن آوري هاي جدیـد  
در مهدها،کودکســتان  
ها و پیش دبستانی ها 

جزیــــه و را مــــورد ت
ــل قـــرار داده،   تحلیـ

.گزارش نماید

می تواند خصوصـیات  
ــان  ــان و مربیـ کودکـ
خالق را گزارش نماید 
و تمرینــات مناســب و 
جدیدي براي پرورش 
خالقیت در این گـروه  

.سنی پیشنهاد کند

ــاي   ــاه هنره کارگ
ــمی و  تجســـــ

طراحی، (خالقیت، 
نقاشی، کاردستی، 
عکاســی و حجــم 
ــراي   ــازي بـ سـ
ــان و  کودکــــــ

)نوجوانان

می تواند نمونه هـایی  
ــمی   ــار تجســ از آثــ
کودکان و نوجوانـان را  
ــه   ــراه نمونـ ــه همـ بـ
ــب در   ــات مناس تمرین
آمــــوزش هنرهــــاي 
تجسمی به این گـروه  
ــزارش  هــاي ســنی، گ

) به تفکیک سن.(نماید
و تـــاثیرات محـــیط و 

ــی   ــد گزارش ــی توان م
تحلیلــی از -توصــیفی

رهـاي  تاثیر آموزش هن
ــرورش   ــمی در پ تجس
ــت  ــت و تقویـ خالقیـ
ــن و  ــرد ذهــ عملکــ
مهارت هاي  حرکتـی  
در کودکان و نوجوانان 
ــه    ــد و نمون ــه ده ارائ
هـایی از آثـار مناسـب    

ــد  گزارشــی  مــی توان
تحلیلی و مقایسـه اي  
از بررسی آثار تجسمی 
ــان  ــان و نوجوان کودک

هـاي  به تفکیک رده(
ــنی ــد و  ) س ــه ده ارائ

ــی و   ــات عملـ تمرینـ
ــبی را  ــاربردي مناس ک
براي پرورش خالقیت 
و تربیـــت هنـــري در 
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خـــانواده را بـــر آثـــار 
.کودکان بیان کند

براي آمـوزش در ایـن   
دوران را خلق و تولیـد  

.نماید

ــاي   ــوزه هنرهــ حــ
تجسمی براي ایشـان  

. پیشنهاد و ارائه نماید

کارگــاه بازســازي 
دنیاي بزرگساالن 

-نمــایش خــالق(
ــاترکودك و  تــــ

)نوجوان

می توانـد گزارشـی از   
کودك ارائه بدهد کـه  

طریـق پـنج   چگونه از 
حس خـود مـی توانـد    
ــاالن را  ــاي بزرگس دنی

ایـن قضـیه   (بازي کند 
بهانه اي براي ورود به 
دنیاي نمـایش و تئـاتر   
کـــودك و نوجـــوان  

.)است

می توانـد گزارشـی از   
ــاي   ــایش ه ــیلم نم ف
کودکان ارئه کند و بـه  
توضیح شگرد نمـایش  
پانتومیم، نمایش سایه 
ــکی   ــایش عروس و نم

ه بپردازد و از این شـیو 
ــراي  هــاي نمایشــی ب
رساندن مفاهیم سـاده  

. و مختلف استفاده کند

می توانـد گزارشـی از   
تعریف نمایش خـالق  
ــوان،  ــودك و نوجـ کـ
ــنامه  ــاختار نمایشـ سـ
ــارگردانی،   ــی، ک نویس
دکــــور، بــــازیگري، 
ــریم و   ــیقی ،گـ موسـ
ــحنه و   ــی صـ طراحـ
لباس آن ارائه نماید و 
نمونه هـاي سـاده اي   
از این گونه نمایش را 

مانند بـازي  .(کنداجرا 
) در قالب حیوانات

هم چنـین مـی توانـد    
فهرستی از جشـنوارها  
ــم   ــتیوالهاي مه و فس
جهانی تاتر کـودك و  
نوجوان را بـه همـراه   
نمونــه نمــایش هــا   
گزارش کنـد و برخـی   
از آثار را مورد تجزیـه  

.و تحلیل قرار دهد

کارگــاه بازســازي 
خیال 

سینماي کودك و (
)نوجوان

ــع  ــد راج ــی توان ــه م ب
تعریــف هنــر ســینما و 

ــواع آن  ــینماي (انـ سـ
ــینماي  ــتند، ســ مســ
ــینماي   ــتانی، سـ داسـ

ــن ــت )انیمیشـ ، اهمیـ
فیلمنامــــه، تصــــویر 

ــاریخ    ــد از ت ــی توان م
ــودك و  ــینماي کـ سـ

ــران و نو ــوان ایــ جــ
فیلمسازان مطرح ایـن  
ژانر گزارشـی تحلیلـی   
ارائه بدهد و چگـونگی  
ساخت یک فیلم کوتاه 

می تواند با استفاده از 
ا دوربین یک موبایل ی

فیلمبرداري بـا آمـاده   
نمودن یک فیلمنامه و 
تمــرین بــا بــازیگران، 
فیلم کوتاهی مناسـب  
کودکان یـا نوجوانـان   
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ــارگردانی،   ــرداري، ک ب
ــداگذاري   ــدوین و ص ت

گزارشی ارائه دهد .....و
و از چگــونگی تولیــد  
یــک پــروژه ســینمایی 
گزارشی تصویري تهیه 

. نماید

از ایده تـا فیلمنامـه و   
ســاخت یــک فــیلم   
آماتوري را شرح دهـد  
و جشنواره هاي معتبر 
فیلم کودك و نوجوان 
ــایر  ــران و ســ در ایــ
کشـــورها را گـــزارش 

.نماید

تهیه کند و با یکـی از  
نرم افزارهـاي تـدوین   
ــاژ آن   ــه مونت ــدام ب اق

.نماید

ــاي   ــاه هنره کارگ
آوایی و خالقیت

می توانـد گزارشـی از   
ــه  ــف و تاریخچـ تعریـ
ــواع  ــیقی و انــ موســ

ــل و  م ــیقی ملــ وســ
ســــازهاي معــــروف 
کالسیک و سنتی ارائه 
دهــد و بــه صــورت   
ــتفاده از   ــا اس ــی ب عمل
ابزارهاي خیلی ابتدایی 
با تاکید بر روي مفهوم 
ریتم، ملـودي و رنـگ   
صدا  سـعی در ایجـاد   
ــوات   ــا اص ــارمونی ب ه

.مختلف نماید

می توانـد گزارشـی از   
موسیقی هاي محلی و 
انواع ترانه ها و الالیی 

ران ارائه دهد هاي ماد
و نقش شـعر، لحـن و   
آواشناسی در موسـیقی  
ــواحی   ــق ن ــاي موف ه
ــران را  مختلــــف ایــ
گزارش کرده و نکـاتی  
پیرامون ایجاد خالقیت 
از طریق موسیقی بیان 

.  نماید

می توانـد گزارشـی از   
خصوصیات موسـیقی  
ــونگی   ــوب و چگـ خـ
تشکیل گروه سـرود و  
ــنواره   ــرکت در جش ش
هــــاي فرهنگــــی و 

ــ  ــه کن ــري ارائ د و هن
اقدام به تشکیل گروه 
سرود نموده، سـرودي  

.را اجرا نماید

ــاي  ــیوه هــ شــ
ارزشــیابی از آثــار 
هنــري کودکــان و 

نوجوانان  

می توانـد گزارشـی از   
مــالك هــاي داوري و 
ــاي   ــا و ابزاره روش ه
ارزشیابی فعالیت هـاي  
ــین   ــري و همچنـ هنـ
پوشه کار فعالیت هاي 
ــري کودکــــان   هنــ

.ونوجوانان ارائه دهد

انـد گزارشـی از   می تو
موفقیت دانش آموزان 
ــابقات  ــد در مس هنرمن
فرهنگی و هنري ارائه 
بدهــــد و عوامــــل  
موفقیت آنها را با توجه 
به شیوه آموزش دیدن 

.ایشان گزارش نماید

ــی   ــد گزارش ــی توان م
میدانی از خصوصـیات  
دانش آموزان خالق و 
ــیوه  ــاثیر شـــ نیزتـــ
ــد    ــر رش ــیابی ب ارزش
هنري ایشان ارائه کند 

اي آمـوزش  و روش ه
معلمان خالق را مورد 
ــابی قــرار داده و   ارزی

.گزارش نماید
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هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
کلیات : فصل اول
تعاریف روانشناسی رشد و نقاشی کودکان
آشنایی با حرکات عضالنی نوزادان
3خـط مشـخص  -2امشـخص اثر یا خط ن-1: طی پنج مرحلهآشنایی با مبانی بنیادین نقاشی کودکان-

)تصویر نگاري(اجتماع چند شکل مختلف -5درکنار هم قراردادن چند شی-4اشکال هندسی درهم

بررسی و تحلیل نقاشی کودکان از یک تا شش سالگی
روش هایی براي پرورش خالقیت کودکان تا شش سالگی
فعالیت یادگیري:
پرسش و پاسخ و شرکت و تعامل در مباحث درسی
شی مکتوب از تعاریف روانشناسی  و نقاشی کودك ارائه گزار
 تهیه فیلم مستند از حرکات عضالنی و اثر گذاري نوزادان و کودکان
 ارائه گزارشی از مبانی بنیادین نقاشی کودکان
تحلیل و بررسی نقاشی کودکان از یک تا شش سالگی
ارائه روش هایی براي پرورش خالقیت در دوران مذکور
عملی در کالسانجام تمرینات
فعالیت عملکردي:
 تهیه گزارشی مکتوب از تعاریف روانشناسی  و نقاشی کودك
 تهیه فیلم مستند از حرکات عضالنی و اثر گذاري نوزادان و کودکان
 تهیه گزارشی از مبانی بنیادین نقاشی کودکان
انجام تحلیل و بررسی نقاشی کودکان از یک تا شش سالگی
اي پرورش خالقیت در دوران مذکورارائه روش هایی بر
 انجام تمرینات عملی
مهد، کودکستان و پیش دبستان(خانه دوم رشد : فصل دوم(
آشنایی با مراکز نگهداري، تربیت و رشد نوزادان و کودکان
آشنایی با نقاط ضعف و قوت مهدها، کودکستان ها، مراکز پیش دبستانی در جریان رشد خالقیت
نر و خالقیت آشنایی با تعریف ه
روش هاي ایجاد خالقیت در مراکز مذکور
فعالیت یادگیري :
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پرسش و پاسخ و شرکت و تعامل در مباحث درسی
ارائه گزارش از مراکز رشد و پرورش نوزادان وکودکان و آسیب شناسی آن ها
 ارائه گزارشی از تعاریف هنر و خالقیت و انواع روش هاي سازنده آن
ي پرورش خالقیت در دوران مذکورارائه روش هایی برا
فعالیت عملکردي:
تهیه گزارش از مراکز رشد و پرورش نوزادان وکودکان و آسیب شناسی آن ها .
 تهیه گزارشی از تعاریف خالقیت و هنر و انواع روش هاي سازنده آن
ارائه روش هایی براي پرورش خالقیت در دوران مذکور
طراحـی، نقاشـی، حجـم سـازي و     (خالقیـت  کارگاه هنرهاي تجسمی  و: فصل سوم

)کاردستی براي کودکان و نوجوانان
 آشنایی عملی با طراحی و نقاشی کودکان دبستانی و چگونگی آموزش آن

      آشنایی با نقش پرورش هنرهاي تجسمی در پرورش خالقیت و دسـتیابی بـه توانمنـدي هـاي روانـی و
حرکتی کودك و نوجوان

اشی کودکان در دوره دبستانبررسی و تحلیل طراحی و نق
 آشنایی عملی با حجم سازي و کاردستی کودکان دبستانی و چگونگی آموزش آن

 آشنایی عملی با طراحی و نقاشی نوجوانان در دوره متوسطه اول و چگونگی آموزش آن

بررسی و تحلیل طراحی و نقاشی نوجوانان در دوره متوسطه اول
ستی براي نوجوانان در دوره متوسطه اول و چگونگی آموزش آن آشنایی عملی با حجم سازي و کارد

فعالیت یادگیري:
 پرسش و پاسخ و شرکت و تعامل در مباحث درسی

انجام تمرینات عملی طراحی و نقاشی مناسب کودکان و نوجوانان

 مناسب کودکان و نوجوانانکاردستی و حجم سازيانجام تمرینات عملی

نه آثار کودکان و نوجوانان تهیه آلبوم هایی از  نمو

 طراحی  آموزش هاي عملی براي تقویت توانمندي طراحی و نقاشی کودکان و نوجوانان

   ماننـد  طراحی  آموزش هاي عملی براي تقویت توانمندي کاردستی و حجم سازي کودکـان و نوجوانـان
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هاي بازي، قالـب گیـري و   ساخت کاردستی با استفاده از مواد دور ریختنی و قابل بازیافت، انواع خمیر
...رسیدن به حجم هاي مختلف و

  تهیه گزارش از نقش پرورش هنرهاي تجسمی در دستیابی به توانمندي هاي روانی و حرکتی کـودك و
.نوجوان

فعالیت عملکردي :
انجام تمرینات عملی طراحی و نقاشی مناسب کودکان و نوجوانان

 مناسب کودکان و نوجوانانکاردستی و حجم سازيانجام تمرینات عملی

تهیه آلبوم هایی از  نمونه آثار کودکان و نوجوانان
 طراحی  آموزش هاي عملی براي تقویت طراحی و نقاشی کودکان و نوجوانان

    ماننـد سـاخت   طراحی  آموزش هاي عملی براي تقویت کاردستی و حجم سـازي کودکـان و نوجوانـان
ی و قابل بازیافت،انواع خمیر هاي بازي، قالب گیـري و رسـیدن   کاردستی با استفاده از مواد دور ریختن

...به حجم هاي مختلف و

  تهیه گزارش از نقش پرورش هنرهاي تجسمی در دستیابی به توانمندي هاي روانی و حرکتی کـودك و
.نوجوان

تاترکودك ونوجوان-نمایش بازي(بازسازي دنیاي بزرگساالن: فصل چهارم(
لف کودکان و نوجوانان که منجر به بازي نمایشی می شود آشنایی با حس هاي مخت
 آشنایی با انواع نمایش هاي کودکان و نوجوانان
آشنایی و معرفی نمایش خالق و توضیح در مورد ساختار یک نمایش موفق
فعالیت یادگیري:
پرسش و پاسخ و شرکت و تعامل در مباحث درسی
 کودك در بازي هاي نمایشی به کار می گیردارائه گزارشی شفاهی از انواع حس هایی که
ارائه گزارشی از انواع نمایش کودك و نوجوان و شیوه هاي اجراي آن
 ارائه گزارشی از اجراي نمایش خالق و معرفی ساختار یک نمایش موفق
اجراي یک نقش در قالب یک نمایش خالق
ارائه یک متن نمایشی مناسب کودك و نوجوان
فعالیت عملکردي :
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تهیه یک متن نمایشی مناسب کودك و نوجوان
تهیه گزارشی از انواع حس هایی که کودك در بازي هاي نمایشی به کار می گیرد.
تهیه گزارشی از انواع نمایش کودك و نوجوان و شیوه هاي اجراي آن
تهیه گزارشی از اجراي نمایش خالق و معرفی ساختار یک نمایش موفق
تمرین نمایش خالق
ک متن نمایشی مناسب کودك و نوجوانتهیه ی
سینماي کودك ونوجوان(بازسازي خیال: فصل پنجم (
آشنایی با تعریف هنر سینما و انواع فیلم هاي سینمایی
آشنایی با مراحل تولید یک فیلم
 آشنایی با جشنواره هاي معتبر فیلم کودك و نوجوان
اهآشنایی با ابزارهاي ساخت فیلم  و تولید یک فیلم کوت
فعالیت یادگیري:
پرسش و پاسخ و شرکت و تعامل در مباحث درسی
 ارائه گزارشی از مفهوم هنر سینما و انواع فیلم
ارائه گزارشی از مراحل تولید یک فیلم سینمایی مناسب کودکان و نوجوانان
نارائه گزارشی مکتوب از تاریخ سینماي کودك و نوجوان ایران و معرفی جشنواره هاي معتبر آ
ارائه گزارشی مکتوب از ابزار و تجهیزات فیلمسازي و چگونگی ساخت یک فیلم کوتاه
ساخت یک فیلم کوتاه با دوربین فیلمبرداري خانگی یا موبایل براي کودکان یا نوجوانان
فعالیت عملکردي:
 تهیه گزارشی از مفهوم هنر سینما و انواع فیلم
مایی مناسب کودکان و نوجوانانتهیه گزارشی از مراحل تولید یک فیلم سین
تهیه گزارشی مکتوب از تاریخ سینماي کودك ونوجوان ایران و معرفی جشنواره هاي معتبر آن
تهیه گزارشی مکتوب از ابزار و تجهیزات فیلمسازي و چگونگی ساخت یک فیلم کوتاه
 نوجوانانساخت یک فیلم کوتاه با دوربین فیلمبرداري خانگی با موبایل براي کودکان یا
هنرهاي آوایی و خالقیت: فصل ششم
 آشنایی با تعریف، تاریخچه و انواع موسیقی
 آشنایی با موسیقی محلی و انواع شعر هاي خالقانه
آشنایی با اجراي یک موسیقی خالقانه و تشکیل گروه سرود
فعالیت یادکیري:
پرسش و پاسخ و شرکت و تعامل در مباحث درسی
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رش مکتوب از تعریف، تاریخچه و انواع موسیقیارائه گزا
 ارائه گزارش مکتوب از معرفی موسیقی محلی و ترانه هاي خالقانه نواحی مختلف ایران
 اجراي یک موسیقی خالقانه کودکانه با ابزارهاي ابتدایی
 مناسب کودکان یا نوجوانانتشکیل گروه سرود و اجراي یک سرود
مرتبطارائه گزارش از جشنواره هاي
فعالیت عملکردي:
تهیه گزارش مکتوب از تعریف، تاریخچه و انواع موسیقی
 تهیه گزارش مکتوب از معرفی موسیقی محلی و ترانه هاي خالقانه نواحی مختلف ایران
اجراي یک سرود خالقانه با ترانه کودکانه
مناسب کودکان یا نوجوانانتشکیل گروه سرود و اجراي یک سرود
ش از جشنواره هاي مرتبط تهیه گزار
 شیوه هاي ارزشیابی از آثار هنري کودکان و نوجوانان  : فصل هفتم
آشنایی با مالك هاي داوري و ابزارهاي ارزشیابی آثارهنري کودکان و نوجوانان
آشنایی با آماده نمودن پوشه کار آثار هنري
بقات هنري آشنایی با شیوه هاي ارزشیابی آثار کودکان و نوجوانان در مسا
آشنایی با خصوصیات و نقاط ضعف و قدرت یک مربی خالق
آشنایی با خصوصیات و نقاط ضعف و قدرت کودکان و نوجوانان خالق
فعالیت یادگیري:
پرسش و پاسخ و شرکت و تعامل در مباحث درسی
ارائه گزارشی مکتوب از مالك هاي ارزشیابی و داوري آثارهنري کودکان و نوجوانان
گزارشی شفاهی از چگونگی آماده نمودن پوشه کار هنري ارائه
ارائه گزارشی از خصوصیات و نقاط ضعف و قدرت یک مربی خالق
 ارائه گزارشی از خصوصیات کودکان و نوجوانان خالق و شیوه ارزشیابی آثار آنان
فعالیت عملکردي:
ان و نوجوانانتهیه گزارشی مکتوب از مالك هاي ارزشیابی و داوري آثارهنري کودک
 تهیه گزارشی شفاهی از چگونگی آماده نمودن پوشه کار هنري
تهیه گزارشی از خصوصیات و نقاط ضعف و قدرت یک مربی خالق
تهیه گزارشی از خصوصیات کودکان و نوجوانان خالق و شیوه ارزشیابی آثار آنان

راهبردهاي تدریس و یادگیري
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oشـیوه ارائـه   در داخل محـیط آموزشـی نیازمنـد اسـتفاده از     تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم
توضیح مفاهیم، بررسی نظریات ودیدگاه هاي روانشناسی در مـورد کودکـان ونوجوانـان خـالق     (مستقیم

است ، استفاده از اسالیدهاي آموزشی ،عکس ها ، تاتر ،کنسرت هاي موسیقی ،مشـاهده فـیلم داسـتانی    
مشارکت دانشجویان در تحلیـل و پاسـخ بـه    ان ونوجوانان  به همراه ومستند و انیمیشن با موضوع کودک

براي درك عمیـق تـر و بکـارگیري آن در موقعیـت هـاي      شیوه مشارکتیو نیز پرسش هاي طرح شده
فعالیت هاي طراحی شده در محیط کارگاه و ارائه و تحلیل نتایج واقعی تدریس و در مباحث عملی انجام 

.ه دست آمده استب
oاستفاه از شیوه هـاي  ري از فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی نیازمند بهره گی

، فعالیتهاي هنري تجسمی، نمایشـی  مطالعه فردي براي ارائه بخشی از مباحث درسی به صورت گزارش
همچنین می توان فرصت هاي یادگیري غیرمستقیم دیگري ماننـد  . استبصورت فعالیت عملی و آوایی 

مشاهده  انیمیشن و فیلم هاي کوتاه و موفق سینماي کودك و نوجـوان  ازدید از نمایشگاه هاي نقاشی، ب
.را تدارك دیدو حضور در جشنواره فیلم رشد و جشنواره تاتر دانشجویان 
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: منبع اصلی
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موسسه انتشارات صابرین: تهران. قیطاسی
انتشارات دستان، : تهران. عبدالرضا صرافان:مترجم.نقاشی کودکان و مفاهیم آن). 1391.(فراري، آنا اولیوریو
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انتشارات آواي نور: تهران. خالقیت وتفکر). 1389(0میکانی،عباس.
دکترحمیـد علیـزاده،   : متـرجم . پرورش خالقیت به کمک بـازي هـاي وانمـودي   ). 1391. (ر،دروتی جیسینگ

نشر جوانه رشد: تهران. علیرضا روحی
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راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 4) ریات هنر و روانشناسی خالقیتتحقیق و بررسی در حوزه مفاهیم و نظ(:ارزشیابی پایانی
نمره 6) عملکرد دانشجو در فعالیت هاي کارگاهی پیش بینی شده(:ارزشیابی فرآیند

نمره10) ارائه کلیه آثار تولید شده هنري(:ارزیابی پوشه کار
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:سایر نکات
گر مانند در شناخت هنر کودکان و نوجوانان و ایجاد خالقیت در آن ها می توان از هنرهاي دی

.نیز بهره برد... عکاسی، چاپ و

 مورد توجه خاص قرار گیردهنرهاي ملی و بومیدر انجام نمونه هاي عملی.

   در آمـوزش  در انتخاب تمرینات عملی، سطح کار و  نمونه ها به گونه اي انتخاب شـود کـه
.مورد استفاده قرار گیردکودکان و نوجوانان 
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»طراحی براي فضاي مجازي«فصل درسسر
معرفی درس و منطق آن-1

نـرم افزارهـاي گرافیکـی، بـازي هـاي      . در فضاي مجازي با سرعتی بـاورنکردنی رو بـه پیشـرفت اسـت    21هنر قرن 
کامپیوتري و وب سایت ها از شاخص ترین تحوالت در طراحی فضاي دیجیتال محسوب میشوند که هریک در چند سال اخیر به 

مسلما طراحان گرافیک امروز، به طور مداوم باید با علم و هنر زمانه همگام باشـند وگرنـه   . شگفت آوري متحول گردیده اندطرز
در این میان هر روزه میلیونها کاربر کامپیوتري بـه  . نمی توانند مخاطب دوران را درك کرده و سطح توقعات وي را برآورده سازند

وب سایت ها یا تارنماها مجموعـه اي  . زیادي را در این شبکه مجازي به جستجو می پردازندصفحات وب رجوع میکنند و اوقات
جـذابیت  . از فایل هاي مختلف اعم ازتصاویر متون و یا فایل هاي برنامه نویسی شده اند که به منظوري خاص طراحـی میشـوند  

شـناخت اصـول و   . اصول طراحی صـفحات وب اسـت  بصري، انتقال سریع پیام ها وآسانی کاربري براي مخاطبین از مهم ترین 
طراحی صفحات وب براي دانشجومعلمان این رشته از ضروریات است و آنان را در جهت تسلط بـه دانـش روز و تـدریس موفـق     

.آماده می سازد

مشخصات درس
عملی: نوع درس

2: تعداد واحد
ساعت64:  زمان درس

/  2صفحه آرایی : پیشنیاز
حـوزه  فناوري اطالعات در

3آموزش ارتباط تصویري
-تئـوري : نحوه تدریس

کارگاهی

طراحی براي فضاي مجازي: به فارسی:  نام درس
Design for virtual space: به انگلیسی 

در پایان این واحد یادگیري دانشجو قـادر خواهـد   : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
:بود

ل طراحـی صـفحات وب و وب سـایت هـا و نـرم      با شناخت نسبت به تعریف، تاریخچـه، اصـو  
افزارهاي خاص این کار به تجزیه تحلیل این آثار پرداخته و آثار مناسبی را در این حوزه طراحی 

. و تولید کند

:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك

طراحی صفحات 
وب

می تواند گزارشی از 
تعاریف، تاریخچه و 
اصــــول زیبــــایی 

ــی شناســی  و طراح
صــفحات وب ارائــه 
دهد و نمونـه هـاي   
ــزارش  ــوفقی را گ م

مــی توانــد گزارشــی از 
ــان  اصــول و فنــون، زب
ــرم  برنامــه نویســی و ن
افزارهــــاي مناســــب 
طراحــی صــفحات وب 
در فضاي مجازي ارائـه  
نماید و یک صـفحه را  

ــی    ــد گزارش ــی توان م
ــی  ــه و تحلیل از مقایس

تجزیه و تحلیـل چنـد   
وب ســـایت مطـــرح  
جهانی ارائه کند و نیـز  
کلیه صفحات را بـراي  
یک وبسایت ایرانی بـا  
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ــرم .نماید ــتفاده از نـ ــا اسـ بـ
افزارهــــاي مناســــب 

. طراحی نماید

ــرم  ــتفاده از نـــ اســـ
افزارهـــاي مناســـب  
طراحی و تولید کـرده،  
ــتفاده   ــت اس آن را جه
کاربران به سرور انتقال 

.دهد
ــر  ــاخت بنـ سـ
تبلیغــاتی بــراي 
ســـایت هـــاي 

اینترنتی

ــه هـــایی از  نمونـ
ساخت بنر تبلیغـاتی  
براي وب سایت هـا  
ــد و   ــزارش کن را گ
نــــرم افزارهــــاي 
مناسب ایـن کـار را   

.معرفی نماید

نمونه هاي ساده اي از 
بنر تبلیغاتی براي یـک  
وب ســایت ایرانــی را  
طراحی و اجرا نمایـد و  
نمونه هاي موفق ایـن  
کار را بـا ذکـر دالیـل،    

. گزارش نماید

بـــا اســـتفاده از نـــرم 
ــاي م ــب، افزارهـ ناسـ

نمونه هاي متنـوعی از  
بنر تبلیغاتی براي یـک  
ــی و  ــایت را طراح وبس
ــوده و در وب   ــرا نم اج
ــودش   ــه خ ــایتی ک س
طراحــی نمــوده، مــورد 

.استفاده قرار دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.3

مفاهیم مقدماتی وب: فصل اول
تاریخچه طراحی صفحات وب
صفخات وباصول طراحی و زیبایی شناسی در
توجه به تعامل با مخاطب
نقد و تجزیه تحلیل چند وب سایت موفق و ناموفق
نحوه عملکرد مرورگرها
مالتی مدیا در وب
آشنایی با موتورهاي جستجو
زبان هاي نشان گذاري و تاریخچه آن ها
ابزارهاي سودمند طراحی صفحات وب:
Adobe Dreamweaver
Microsoft Expression Wbe
اصول طراحی صفحات وب: فصل دوم
گام هاي اولیه طراحی صفحات وب
اصول طراحی اولیه وب سایت
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رنگ در وب
طراحی صفحات وب: فصل سوم:
 آشنایی با زبانXHTML
مفهوم برچسب و ساختار آن
قواعد به کارگیري برچسب ها
فرمت هاي ذخیره سازي صفحات وب
وه کار با شیNotpad
اصول ایجاد صفحه وب
ایجاد متن و پاراگراف بندي: فصل چهارم
آموزش ایجاد برچسب هاي الزم
افزودن صوت و تصویر به صفحات وب: فصل پنجم
فرمت هاي صوتی در وب
افزودن صوت به صفحه
فرمت هاي تصویري در وب
چینش تصاویر در صفحه
قرار دادن تصویر و متن در کنار هم
طرح بندي صفحه با ایجاد جداول و لیست ها: صل ششمف
کاربردهاي جدول در صفحات وب
ایجاد جدول در صفحات وب
استفاده از لیست در صفحات وب
ایجاد ارتباط میان صفحات وب: فصل هفتم
دستورات ایجاد ارتباط
ایجاد پیوند روي تصاویر
قاب بندي صفحات وب: فصل هشتم
 کاربرد قاب
ایجاد قاب
کار با نرم افزار : فصل نهمDreamweaver

 آشنایی و کاربرد
امکانات مورد نیاز براي نصب و راه اندازي
آشنایی با سرویس دهنده هاي وب
مزایاي اتصال به سرور وب در هنگام طراحی
 شناخت محیطDreamweaver
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تعریف سایت و مدیریت داشته ها: فصل دهم
آشنایی با وب سایت و مفاهیم آن
صول طراحی و تعریف وب سایتا
مدیریت فایل ها
توانایی طرح بندي صفحات: فصل یازدهم
مفهوم طرح بندي
ساخت اولین صفحه
اصول ایجاد جدول
به کارگیري الگوها
افزودن محتوا به صفحات: فصل دوازدهم
افزودن متون و پاراگراف بندي
افزودن تصاویر
ایجاد پیوند
ایجاد نقشه تصویري
ویدیویی-صوتی(ایل هاي چندرسانه ايافزودن ف(
محیط کدنویسی: فصل سیزدهم
شناخت محیط کدنویسی
 استفاده ازQuick Tag Editor
بهینه سازي و اشکال زدایی کدها
طرح بندي صفحات با الیه ها و : فصل چهاردهمcss

 معرفیCSS
طرح بندي
راه اندازي وب سایت: فصل پانزدهم
اجاره فضا و دامین
ل وب سایت روي سرورانتقا

فعالیت یادگیري:
تهیه گزارش در مورد مباحث مطرح شده در کالس
پرسش و پاسخ و تعامل فعال در مباحث درسی
 بررسی و تجزیه و تحلیل آثار و ارائه گزارش
انجام تمرینات عملی براي طراحی صفحات وب، وب سایت و انتقال آن به سرور
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رم افزارهاي مربوطه و معرفی شده توسط استادتمرینات عملی با برنامه ها و ن
انجام تمرینات عملی براي طراحی و تولید بنر تبلیغاتی در صفحات وب
ارائه کار نهایی
فعالیت عملکردي:
تهیه گزارش در مورد مباحث مطرح شده در کالس
 بررسی و تجزیه و تحلیل آثار و ارائه گزارش
وب، وب سایت و انتقال آن به سرورانجام تمرینات عملی براي طراحی صفحات
تمرینات عملی با برنامه ها و نرم افزارهاي مربوطه و معرفی شده توسط استاد
انجام تمرینات عملی براي طراحی و تولید بنر تبلیغاتی در صفحات وب
ارائه کار نهایی

راهبردهاي تدریس و یادگیري
توضیح مفـاهیم،  (شیوه ارائه مستقیمط آموزشی نیازمند استفاده از تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محی

مشـارکت  در مباحث نظري به همراه ) رسم اشکال ، استفاده از اسالیدهاي آموزشی و مشاهده فیلم و انیمیشن هاي آموزشی
یري آن در بـراي درك عمیـق تـر و بکـارگ    شـیوه مشـارکتی  و نیز دانشجویان در تحلیل و پاسخ به پرسش هاي طرح شده

ـ   موقعیت هاي واقعی تدریس و در مباحث عملی انجام  ه فعالیت هاي طراحی شده در محیط کارگاه و ارائه و تحلیـل نتـایج ب
.دست آمده است

استفاه از شیوه هاي مطالعه فردي براي بهره گیري از فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی نیازمند 
انجـام نمونـه   و نیـز  تهیه گزارش کار از فعالیت عملی انجام شده در کارگاه ، ث درسی به صورت گزارشارائه بخشی از مباح

را بازدیـد از مراکـز تولیـد وب سـایت    همچنین می توان فرصت هاي یادگیري غیرمستقیم دیگري ماننـد  . استهاي عملی 
.تدارك دید

منابع آموزشی. 4
: منبع اصلی

شرکت چاپ و نشـر کتـاب هـاي درسـی، شـاخه      : تهران-طراحی صفحات وب مقدماتی). 1392.(فروزنده دهکردي، حبیب–1
978-964-05-2232-5:  شابک-51/609: کد-کاردانش
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره 7)آزمون عملی نهایی(: ارزشیابی پایانی
نمره6)ی شده و مشارکت در فعالیت هاعملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بین(: ارزشیابی فرآیند

نمره7) مجموعه تکالیف عملکردي(: ارزیابی پوشه کار
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:سایر نکات
دانشجو باید قادر شـود  بلکه نیستصرفا جنبه دیزاین و طراحی صوري صفحات وب مورد نظر

. از طراحی تا اجراي کامل و انتقال به سرور  را انجام دهد

طراحی صفحات وب و بنرهاي تبلیغاتی توسط استاد و با توجـه بـه   نرم افزارهاي مناسب براي
Adobe Dreamweaver ،Flashهـم اکنـون نـرم افزارهـاي     . انتخاب شـوند فناوري روز

Intro Banner MakerAleo ،Flash Bannerمی توانند گزینه هاي مناسبی باشند.

 طراحی شوندو بومیفرهنگ و هنر ملیموضوعات باید ایرانی بوده و متناسب با.
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»زبان تخصصی«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن-1

امروزه ارتباط، خصوصا در تعامالت علمی،امـري غیرقابـل اجتنـاب اسـت و     . هر زبان جدید، دنیایی را در مقابل انسان می گشاید
با توجه بـه اینکـه قسـمت عمـده اي از منـابع      .ر یا رسانه ارتباطیباشدکسی در این عرصه موفق است که مسلح به یک زبان دیگ

موجود در حوزه هنر به زبان انگلیسی است، فهم متون رشته ارتباط تصویري ، این امکان را براي دانشجومعلم فراهم می کند تـا  
گاهی خود را در مورد دانش نظري هنر، در جریان نظریات، یافته ها وپژوهش هاي صورت گرفته در سایر نقاط دنیا قرار گیرد و  آ

.ارتقاء دهد تا در آموزش این رشته از ابزارها و روشهاي به روز استفاده نماید... تجزیه و تحلیل آثار هنري و 

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

زبان عمومی: پیشنیاز

صویريزبان تخصصی ارتباط ت: به فارسی:  نام درس
Special English for Visual Communication: به انگلیسی 

در پایان این واحد یادگیري دانشجو قـادر خواهـد   : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
:بود

متن هـاي زبـان اصـلی    با درك اصطالحات و مفاهیم تخصصی در متون رشته ارتباط تصویري،
.استفاده نمایدو در حرفه خود از آنها . تفسیر کنددرك، ترجمه  ورا بخواند،این رشته

:شایستگی اساسی

2-1 , 1-Ck 1
1-Pck 3

3سطح2سطح1سطح هامالك

ــات و  درك لغــ
ــطالحات  اصـــ

تخصصی

تواند با مطالعـه  می
ــاط  ــون ارتبــ متــ
تصویري بـه زبـان   
انگلیسی، واژه هاي 
ــا را   ــدي آنهـ کلیـ

.   گزارش کند

توانـد بـا توجـه بـه     می
ــار ــایی کـــ برد معنـــ

اصطالحات تخصصـی،  
اصطالحات  مورد نظـر  
ــه   ــی ترجم ــه فارس را ب

.کند

توانـد بـا توجـه بـه     می
محتواي ضـمنی مـتن   

(context) ــه دامن
معنایی لغـت را کشـف   
نمــوده و معــادل هــاي 
ــی  ــب انگلیســ مناســ

(synonyms) آن
کلمـــات را گـــزارش  

ــد ــراي  .کن ــین ب همچن
ــوار  و  ــات دشــ کلمــ

هـاي  تخصصی معـادل 
اسب یافتـه و  فارسی من

.آنها را گزارش کند
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ترجمه و تفسـیر  
متن با توجه بـه  
ــه آن  زمینـــــ
(CONTEXT)

ــتن را  مــی ــد م توان
ــت   ــورت تحـ بصـ
ــدون   ــی و بـ الفظـ
ــه ســاختار  توجــه ب
زبان اصلی  و زبان 

.فارسی ترجمه کند

توانـد بـا توجـه بـه     می
ســـاختار زبـــان مبـــدأ 

و همچنـین  ) انگلیسی (
ــان  ــاختار زبــــ ســــ

را مـتن )  فارسی(مقصد
.ترجمه کند

توانـد در گزارشـی   می 
ضــمن ترجمــه کتبــی

متن، سـاختار علمـی را   
رعایت کرده و با توجـه  
ــمون   ــه و مض ــه زمین ب
متن دامنه معنایی لغت 

.را نیز لحاظ کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
تواي درس ، با مهـارت هـاي مطالعـه و درك متـون     شود تا دانشجویان با تعمق در محدر طی این دوره فرصت هایی فراهم می

.عمومی و تخصصی در رشته خود آشنا شوند
 متون مربوط به تاریخ هنر
متون مربوط به مبانی هنرهاي تجسمی
 متون مربوط به گرافیک و نقاشی

یادگیريفعالیت:
مل راهبردهایی است کـه یـادگیري آنهـا    افتد که این فعالیت ها شادر این درس فعالیت یادگیري  در سه مرحله اتفاق می

:این فعالیت ها عبارتند از. براي درك متن بسیار ضروري است 

تکمیل جدول مترادف هاي انگلیسیِ اصطالحات تخصصی
 انجام کاربرگ هاي ارائه شده در کالس
 در کالس) ترجیحا به انگلیسی(یادداشت برداري یا ارائه برداشت ذهنی خود از متن

عملکرديفعالیت:
 ارائه خالصه ها، برداشت ها و نقدها تحلیل هاي دانشجو
     یافتن متون مرتبط با رشته تحصیلی با مراجعه به کتاب هاي درسی التین ،مجالت علمیِ معتبـر  و سـایت هـاي معتبـر

اینترنتی

راهبردهاي تدریس و یادگیري
یازمنـد اسـتفاده از رویکـرد ارتبـاطی  و یـادگیري      تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخـل محـیط آموزشـی ن   

مشارکتی در تحلیل و پاسخ به پرسش هاي طرح شده  و نیز شیوه هاي مشارکتی و انجام فعالیت هاي عملی مانند تمرین و 
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کارگیري آن در موقعیت هاي واقعی تدریس است تر و بهبراي درك عمیقrepetitionتکرار 
دگیري غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی نیازمند استفاه از شیوه هاي مطالعه فردي براي بهره گیري از فرصت هاي یا

ارائه بخشی از مباحث درسی به صورت گزارش مکتوب، ارائه شفاهی ، مراجعه به منابع دست اول با مراجعه بـه کتابخانـه ،   
.فزارهاي هنري به زبان انگلیسی استسایت هاي علمی و حتی تهیه منابع الکترونیکی به صورت فیلم و یا نرم ا

منابع آموزشی. 4
: منبع اصلی

English for Visual Arts, Mehdi Hosseini, SAMT Publication.

:منبع فرعی
hphttp://www.eslincanada.com/english/englishlesson10.p

http://myweb.lmu.edu/sshepherd/arts.htm
http://www.teach-nology.com/teachers/lesson_plans/arts/visual

forms.htm-art-s/visualart-architecture/visual-online.at/art-http://www.english
pdf.html-arts-http://download.ebooks6.com/Visual

http://www.ebooksdownloadfree.com/download/visual-arts-1.html
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره 10)نظري شامل منابع درسی ، روش ها ونتایج آزمایش هاي انجام شدهآزمون مباحث (:آزمون پایانی
نمره 5)عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها(:ارزشیابی فرآیند

نمره 5)  مجموعه تکالیف عملکردي(:ارزیابی پوشه کار
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»هنر اسالمیزیبایی شناسی و حکمت«سرفصل درس
معرفی درس و منطق آن-1

هرگاه  به یاري نشانه هاي زبانی و مفهوم سازي فلسفی، منطقی و علمی نتوانیم واقعیتی، رویدادي یا تجربه انسانی را بیان و 
قـدیم االیـام   در بارة خاستگاه و ماهیـت هنـر و زیبـایی، از    ).احمدي ، حقیقت و زیبایی (به دیگري منتقل کنیم، به هنر پناه می بریم 

برخی آن را امري واال و قدسی دانسـته انـد و برخـی دیگـر خاسـتگاه آن را زمینـی و انسـانی        . هاي متفاوتی وجود داشته استدیدگاه
باشد؟ تعریف زیبایی، هنر، فلسـفه و حکمـت   آیا هنر فن و مهارت است و اکتسابی است یا نه، امري شهودي و ذاتی می.اندقلمدادکرده

چیست؟هنر اسالمی 
شـمار  هاي شکوهمند تاریخ هنر و یکی از ارزشمندترین دستاوردهاي بشري در عرصـه هنـري بـه   هنر اسالمی یکی از دوران

هایی که آیین اسالم در آن رواج وع مردمانی که در سرزمین، بلکه به فرهنگ غنی و متنمذهبنه تنها به » اسالمی«اصطالح . آیدمی
این هنر آیینه تمام نماي جهان بینی اسالمی و همچنین فرهنگ و تمدن اسالمی است و داراي مبانی نظري و . کنددارد نیز اشاره می

براي درك درستی از فرهنـگ  به همین جهت. هنر اسالمی جزئی از فرهنگ اسالمی است.معنوي و اخالقی قابل تکیه و مهمی است
اندیشمندان اسالمی به فراخور درك و استنباط خود از جهان هستی، تعاریف مختلفی  . اسالمی باید فهمی از هنر اسالمی داشته باشیم

ی و حکمت  اند که شناخت و بررسی این دیدگاه ها درکی از مفاهیم زیبایی شناسارائه کرده.... از زیبایی، خیال، صورت جمال و حسن و
.هنر اسالمی فراهم می کند

لذا شناخت ماهیت هنر، حقیقت و زیبایی از دیدگاه اندیشمندان اسالمی و بررسی تعاریف گوناگون دربارة زیبایی،هنر و حکمت 
تجزیـه  کند و موجبات ارتقاي دانش هنري، قدرت هنر اسالمی از ضروریاتی است که با شناخت آنها دانشجو معلم وسعت نظر پیدا می

آمـوزان موفـق   شود تا با تکیه بر این شناخت بتواند در تفهیم مقوله هنر اسالمی بـه دانـش  و تحلیل و قضاوت بهتر برایش فراهم می
. عمل کند

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

تاریخ هنر جهان: پیشنیاز
تــاریخ هنــر و تمــدن   

اسالمی
نظري: ه تدریسنحو

زیبایی شناسی و حکمت هنر اسالمی:به فارسی:  نام درس
:به انگلیسی

Aesthetics and visdom in Islamic art
:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

، اعـم از  حکمـاي   هـاي مختلـف  یـدگاه مفهوم هنر ، حقیقت ، زیبایی و حکمت هنر اسالمی را از د
مسلمان و غیر مسلمان بررسی کند و در باب خاستگاه، ماهیت  و کارکرد هنـر و حکمـت اسـالمی و    
ویژگی هاي منحصر به فرد آن و نظر اسالم راجع به هنرهـاي مختلـف و حـدود و ثغـور آن بتوانـد      

.ثار بپردازدمطالب مستدلی را ارائه کند و از منظر حکمی به نقد و بررسی آ
:شایستگی اساسی

1-Ck 1
2-Ck 1

3سطح2سطح1سطح هامالك
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3-Pck 1 ،ــر ــوم هنـ مفهـ
حقیقت، زیبـایی،  

حکمت و فلسـفه   
هنر اسالمی 

ــی ــاریف  م ــد تع توان
ــدگاه   ــی از دی مختلف
حکمــاي مســلمان و 
غیرمسلمان راجع بـه  
ــت،   ــوم حقیقـ مفهـ
زیبــایی، حکمــت و  

هنـر و هنـر   فلسـفه 
ــزارش اســالمی را گ

. کند

تواند نظریات فالسفه می
یونـان و روم را در مــورد  
ــزارش  ــایی گ ــر و زیب هن

همچنین می تواند . نماید
ــایز    ــابه و تم ــوه تش وج
ــاي   ــاي حکم ــدگاه ه دی
مســلمان و غیرمســلمان 
راجع به مفهوم حقیقـت،  
ــر  ــایی و حکمــت هن زیب
اســـالمی را در قالـــب  
ــه  گزارشــی تطبیقــی ارائ

.دهد

تواند گزارشی تحلیلی می
ز سیر تحـول  مفـاهیم    ا

حقیقت، زیبایی، حکمت 
هنر اسـالمی از دیـدگاه   
متفکران مسـلمان ارائـه   
کند و مطالعات تطبیقـی  
میان آراء حکماي یونان 
ــاي   ــا حکمــ و روم بــ
ــام داده   ــالمی انجـ اسـ

.گزارش نماید

ــدگاه  هنر  و امر قدسی ــد دی ــی توان م
اندیشمندان مختلـف  
نسبت بـه خاسـتگاه   

قدسی هنر اسـالمی   
ــع آوري و ر ا  جمـــ

.فهرست کند

می توانـد نکـات تشـابه    
ــف   ــاي مختل ــدگاه ه دی
درباره زیبایی شناسـی و  
حکمت هنر اسـالمی  و  
امر قدسـی بـودن آن  را   
جمــع بنــدي کــرده و در 
قالــب  جــدولی تطبیقــی 

.آنها را گزارش کند

توانــد تحلیــل خــود مــی
راجع به خاستگاه قدسی 
زیبـــایی و رمـــز و راز و 

ی را حکمت هنر اسـالم 
با ارائه مصادیق و نمونه 
ــار   ــوس در آث ــاي ملم ه
هنــر اســالمی در قالــب 
یک مقاله یـا کنفـرانس   

.ارائه دهد
هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

کلیات: فصل اول
 تفاوت ها و شباهت هاي دین و هنر
 حکمت هنر دینی و نبوي
ماده اثر هنري، خیال و تخیل
مبدأ اثر هنري
م حقیقت هنريالها
ریشه شناسی هنر
  صورت اثر هنري، زیبایی
کاتارسیس،تزکیه روح مخاطب:غایت اثر هنري

 آغاز هنر اسالمی و ریشه ها : فصل دوم
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ظلمت اموي و بازگشت صور خیالی جاهلی
پیدایش شعر و حکمت یونانزده پس از نفوذ فلسفه یونانی
نسبت میان شعر و دین
هحکمت هنر ادبا و فالسف
 فلسفه هنر خواجه نصیر الدین طوسی
سکریه و صحویه و تأویل در هنر
نظریه هاي هنر در آراي متفکران مسلمان
هنر یونان ماقبل یونانی
فرهنگ هنري روم
آغاز فلسفه هنر
ارسطو-افالطون-سقراط(هنر در نظر فالسفه کالسیک یونانی(
فلسفه هنر اپیکور
فلسفه هنر فلوطین

 ر حقیقی و حکمت دینی   هن:  فصل سوم
 انحراف هنر با متافیزیک و فلسفه یونانی
 شرقی–عقل فعال یونانی
تنزل خیال  از فلسفه یونانزده مسلمانان
عقل فعال فیلسوفان مسلمان
 سنت و بدعت هنري
بی صورتی هنر مدرن
 حکمت اشراق سهروردي و ساحت متعالی خیال و مثال
صل عرفانی ابن عربیخیال مجرد و خیال متصل و منف
دینی شدن نظریه هنر پس از یونانزدگی آغازین
 مقاومت هنرمندان اصیل در برابر هنر مدرن

 ادوار هنري :  فصل چهارم
 تاریخی در معارف غربی –صورت شناسی فرهنگی
صورت هاي نوعی وبر
صورت هاي نوعی اشپنگلر
 و رومی ،دوره مسیحی و اسالمی ، دوره جدیددوره شرقی، دوره یونانی(چهار دوره فرهنگی  تاریخی(
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 تاریخ هنر اسالمی : فصل پنجم
زمینه هاي پیدایش هنر اسالمی
منابع اسالمی هنر
منابع یونانی و اساطیري هنر
 استحاله هنر بیگانه در عالم اسالمی
 روحانیت اسالمی و مسیحی و هنر
 ممیزات هنر اسالمی
 اسالمی آداب معنوي و سمبلیسم در هنر
هنر تشبیهی و هنر تنزیهی
 شعر موسیقی، نگارگري ، خط ، تذهیب و تشعیر ، نقاشی ، معماري و ( صور مختلف هنر اسالمی(....
فعالیت یادگیري:
 مشارکت فعال در کالس و بحث پیرامون موضوعات فوق
دوره ازمطالعات منابع مکتوب  در موضوعات فوق و بررسی ویژگی هاي هر ارائه گزارش
 ارائه چکیده مقاالت علمی پژوهشی و علمی ترویجی در مورد مباحث مربوطه
ارائه جداول تطبیقی از نظریات و اندیشمندان هر دوره
فعالیت عملکردي:
 تهیه جدول تطبیقی از نظریات و اندیشمندان هر دوره
از هر جلسهتهیه چکیده مقاالت علمی پژوهشی و علمی ترویجی در مورد مباحث مربوطه قبل
انتخاب یک موضوع یا یک نظریه پرداز  اسالمی براي پژوهش و مطالعه تخصصی و ارائه کنفرانس

راهبردهاي تدریس و یادگیري
 توضـیح  (شیوه ارائۀ مستقیمتدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از

در مباحـث نظـري بـه همـراه     ) ی و مشاهده فیلم هـاي مسـتند و آموزشـی   مفاهیم، استفاده از اسالیدهاي آموزش
بـراي درك عمیـق تـر و    شیوه مشارکتیو نیز مشارکت دانشجویان در تحلیل و پاسخ به پرسش هاي طرح شده

می ارائه بخشی از مباحث درسی به صورت گزارش، ارائه کنفرانسبکارگیري آن در موقعیت هاي واقعی تدریس 
.باشد

استفاه از شیوه هاي مطالعه فردي از طریـق  گیري از فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی نیازمند بهره
.است...کتاب، مجالت علمی، سی دي هاي آموزشی و چندمنظوره، سایت هاي اینترنتی و پژوهشی و 

منابع آموزشی. 4
: منابع اصلی

انتشارات سوره مهر، چاپ دوم:  تهران. یبایی شناسی عرفانی هنر اسالمیحکمت انسی و ز. 1386.مدد پور ، محمد
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فرهنگستان هنر: تهران. حکمت هنر و زیبایی در اسالم. 1384.پازوکی، شهرام
انتشارات سروش: تهران. راز و رمز هنر دینی. 1387. فیروزان، مهدي

:منابع فرعی
انتشارات  سوره مهر :  تهران.ر باب هنرآشنایی با آراي متفکران د. 1387. مدد پور ، محمد
نشر مرکز : تهران.حقیقت و زیبایی. 1385.احمدي ، بابک
انتشرات علمی و فرهنگی: تهران.ترجمه علی رامین.  مبانی فلسفه هنر. 1377.شپرد، آن
 شرکت سهامی کتابهاي :تهران.ترجمه نجف دریا بندري . معنی هنر. 1377.رید،هربرت

) امیر کبیر(جیبی
فندرسکی . ترجمه ي اردوبازارچی نازنین. درآمدي بر زیبا شناسی اسالمی. 1392.لیمن، اولیور

نشر علم، چاپ اول: تهران. سیدجواد
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره10...) آزمون مباحث نظري شامل منابع درسی و (: آزمون پایانی
نمره 5)  هاي یادگیري پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت هاعملکرد دانشجو در فعالیت(: ارزشیابی فرآیند

نمره5) مجموعه تکالیف عملکردي(: ارزیابی پوشه کار
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»طراحی گرافیک محیطی«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن-1

کن در آن ها افزوده می شود، در نتیجه نیاز امروز شهرها به صورت وسیعی گسترش یافته اند و روز به روز بر تعداد افراد سا
به سیستم هاي هدایت بصري نظم یافته، که بر اساس قوانین علمی گرافیک محیطی تدوین یافته باشند بیش از گذشته احساس می 

وزه عالیم امر. وه بر این پیشرفت ها رشد شهرها باعث شده تا نیاز به ارسال پیام براي شهروندان بیشتر نمایان شودعال. شود
هماهنگ کننده، چراغ هاي راهنمایی، بیل بردها، عالیم نصب شده در خیابان ها، عالیم فروشگاه ها، پوسترها و آگهی ها، به 

. بسیاري از مواقع، پیام هایی که حیاتی و ضروري هستند وجود ندارند و یا مبهم و نامفهوم اند. مخاطبان اطالعاتی را منتقل می کنند
یک سیستم علمی و جذاب براي اطالع رسانی و راه یابی به میزان زیادي احساس می شود و دانشجو معلمان رشته ارتباط لذا نیاز به 

.تصویري باید به این شیوه پیام رسانی مسلط باشند و در آموزش خود به کار برند

مشخصات درس
عملی: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت64:  زمان درس

حجم سازي، : پیشنیاز
طراحی بسته بندي

طراحی گرافیک محیطی: به فارسی:  نام درس
Environmental Graphic Design:به انگلیسی 

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
موجود و  با شناخت نسبت به تعریف، انواع، اصول طراحی گرافیک محیطی، مواد و امکانات

. ویژگیهاي مهم جوامع امروز، انواع تبلیغات محیطی را از ایده پردازي تا اجرا، به انجام رساند
.همچنین قادر است به نقد و تجزیه تحلیل آثار مرتبط با این حوزه بپردازد

3سطح2سطح1سطح هامالك

می تواند راجع به گرافیک محیطی
تعریف، انواع، کاربرد 

رد گرافیک و کارک
محیطی و نمونه 

هاي آن، گزارشی 
ارائه کند و براي 

یک موضوع 
تبلیغاتی عناصر 
بصري تبلیغی 

متناسب با محیط 
.معرفی نماید

می تواند گزارشی از 
تجزیه تحلیل آثار حوزه 
گرافیک محیطی ارائه 

دهد و با انتخاب محیط 
هاي مختلف، ایده 

پردازي و طراحی هاي 
مناسب متنوعی را  

نهاد کرده و پیش
کاربردي و خالقانه 
بودن، قابلیت اجرا و 
ارتباط با مخاطب و 

جامعه شهري را در هر 
یک از طر ح ها، تحلیل 

می تواند بهترین ایده 
هاي خود را با توجه به 
کارکرد آن براي جامعه 

مخاطبین، هویت 
بصري شهري و قابلیت 

هاي اجرایی انتخاب 
ور کرده و آن را به ط

. کامل اجرا نماید
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.و گزارش نماید

می تواند نمونه هاي ایده پردازي 
مناسبی از ایده 

پردازي خالقانه در 
آثار موجود را 

گزارش کند و براي 
موضوعات مختلف 

در حوزه این 
ایده هاي سرفصل 

را اولیه متعددي
.پیشنهاد کند

می تواند با توجه به 
هویت بصري سازمان، 

جامعه مخاطبین و 
ی، براي امکانات اجرای

موضوعات مختلف در 
حوزه گرافیک محیطی 

ایده هاي خالقانه 
.مختلف ارائه کند

می تواند ایده هاي برتر 
خود را با توجه به 

قابلیت هاي اجرایی، 
تشخیص داده و به 

اجراي نهایی برساند و 
بازخورد آن را به لحاظ 

ارتباط با مخاطبان مورد 
نقد و تجزیه تحلیل قرار 

.ایددهد و گزارش نم

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

کلیات: فصل اول
تعریف گرافیک محیطی
 محیط و معماري
رنگ و محیط
محیط و حجم
نور و ویژگی هاي گرافیکی آن در محیط
 نوشتار و انواع تایپ
 آثار تبلیغاتی و اطالع رسان در محیط هاي داخلی(In door)و بیرونی(Out door)
تزئینی در محیط هاي داخلی و بیرونیآثار

بیل بورد ها: فصل دوم
 درون شهري و بیرون شهري(بیل بورد ها(
 تبلیغاتی و تجاري
آموزشی و فرهنگی
اینفو گرافی یا اطالع رسانی و معرفی
تندیس ها، مجسمه هاي شهري و استند هاي گرافیکی
انجام تمرینات عملی در موارد فوق
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محیطی مکان هاي خاص گرافیک: فصل سوم

مراکز آموزشی
 مساجد ، زیارتگاه ها و (اماکن مقدس(...
مراکز درمانی
مراکز تفریحی
سایر فضاهاي خاص
 انتخاب بهترین فضا و حالت در ارایه یک اثر گرافیک محیطی( ترکیب گرافیک محیطی با مکان(
انجام تمرینات عملی در موارد فوق

:فعالیت یادگیري
 پاسخ و شرکت و تعامل در مباحث درسیپرسش و

ارائه گزارشی شفاهی یا کتبی از تعاریف، مفاهیم ، انواع، کارکرد  و کاربرد گرافیک محیطی

ارائه چکیده مقاالت کاربردي بر اساس موضوع گرافیک محیطی
 ارائه آرشیو تصویري از انواع گرافیک محیطی در کالس

لبوردهاي درون شهري و برون شهري انجام تمرین هاي عملی براي طراحی بی

 ،انجام تمرین هاي عملی براي طراحی مجموعه تابلوهاي اطالع رسان محیطی براي یک مکان مشخص شامل طراحی سردر
)(In door، تابلوهاي اطالع رسان محیط داخلیOut door)(تابلوهاي اطالع رسان محیط بیرونی

ی در محیط هاي داخلی و بیرونیانجام تمرینات عملی براي طراحی آثار تزئین

ارائه گزارش تحلیلی از بررسی و نقد آثار خود و دیگران
اجراي نهایی طرح ها
فعالیت عملکردي:
تهیه گزارشی شفاهی یا کتبی از تعاریف، مفاهیم ، انواع، کارکرد  و کاربرد گرافیک محیطی

تهیه چکیده مقاالت کاربردي بر اساس موضوع گرافیک محیطی
آرشیو تصویري از انواع گرافیک محیطی تهیه
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 انجام تمرین هاي عملی براي طراحی بیلبوردهاي درون شهري و برون شهري

 ،انجام تمرین هاي عملی براي طراحی مجموعه تابلوهاي اطالع رسان محیطی براي یک مکان مشخص شامل طراحی سردر
)(In doorطالع رسان محیط داخلی، تابلوهاي اOut door)(تابلوهاي اطالع رسان محیط بیرونی

انجام تمرینات عملی براي طراحی آثار تزئینی در محیط هاي داخلی و بیرونی

تهیه گزارش تحلیلی از بررسی و نقد آثار خود و دیگران
اجراي نهایی طرح ها
راهبردهاي تدریس و یادگیري
توضیح مفاهیم، (ند استفاده از شیوه ارائۀ مستقیم تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازم

در مباحث نظري به همراه مشارکت ) رسم اشکال ، استفاده از اسالیدهاي آموزشی و مشاهده انیمیشن هاي آموزشی
دانشجویان در تحلیل و پاسخ به پرسش هاي طرح شده و نیز شیوه مشارکتی براي درك عمیق تر و بکارگیري آن در 

بهره گیري از فرصت . واقعی تدریس ارائه بخشی از مباحث درسی به صورت گزارش، ارائه کنفرانس می باشدموقعیت هاي 
هاي یادگیري غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی نیازمند استفاه از شیوه هاي مطالعه فردي از طریق کتاب، مجالت 

ها و ترسیم هشی و بازدید از مراکز هنري و موزهعلمی، سی دي هاي آموزشی و چندمنظوره، سایت هاي اینترنتی و پژو
.نقشه مفهومی است

منابع آموزشی
چاپ اولانتشارات فاطمی،:تهران. گرافیک محیطی).1388.(ایلوخانی،مسعود
انتشارات رازنامه: تهران. هنر گرافیک محیطی). 1392. (استوار، مسیب
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري
نمره 5) مناسب آثار در ژوژمانارائه : (آزمون پایانی

نمره 5)مشارکت در فعالیت هاي کالسی و انجام تمرینات: (ارزشیابی فرآیند
نمره  10) اتود ها و تمرینهاي ارایه شده در طول ترم: (ارزیابی پوشه کار

سایر نکات:
 ،د توجه مورتوجه به هنرهاي  ملی و بومیدر ارائه دروس و نیز تمرینات عملکردي و یادگیري

.خاص قرار گیرد
در ارائه آثار از اهمیت ویژه اي برخوردار استایده پردازي و نوآوري.
 توجه شودکاربردي بودن و قابلیت اجرا به.
آثار موجود و نیز خود دانشجویان در حوزه گرافیک محیطی در کالس نقد و تجزیه و تحلیل

.انجام پذیرد
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»طراحی گرافیک متحرك«سرفصل درس
معرفی درس و منطق آن-1

شاید بـه  . براي انتقال پیامی به بیننده است... گرافیک متحرك یا موشن گرافیک ، هنر تلفیق گرافیک، حرکت، صدا و 
را تلفیق می نماید ... نوعی بتوان گفت که گرافیک متحرك هنرهاي مختلفی چون طراحی، تصویرسازي، فیلم سازي، انیمیشن و 

در گذشته طرح هاي گرافیکی تنها در یک سطح و به صورت ثابـت  . زیباتر و ماندگارتر بر مخاطبان تاثیر گذاردتا بتواند سریعتر ،
انواع تبلیغات، تیزرهـاي تلویزیـونی،   . ارائه می شدند اما امروزه آثار گرافیکی متحرك جایگاه ویژه اي را به خود اختصاص داده اند

دانشجومعلمان رشته ارتباط تصویري در صورتی می تواننـد در تولیـد   . رین این آثار هستنداز مهم ت... تیتراژهاي فیلم و سریال و 
آثار هنري و آموزش آنها موفق و روزآمد عمل نمایند که به آخرین تحوالت گرافیک زمانه اشراف داشته باشـند و حـوزه موشـن    

.گرافیک یکی از همین تحوالت است

مشخصات درس
عملی: نوع درس
2: دتعداد واح

ساعت64:   زمان درس
ــنیاز ــراي  : پیش ــی ب طراح

فنـاوري  /  فضاي مجـازي 
اطالعات در حوزه آمـوزش  

3ارتباط تصویري
ــدریس ــوه ت ــوري: نح -تئ

کارگاهی

طراحی گرافیک متحرك: به فارسی:  نام درس
Motion Graphic: به انگلیسی 

ري دانشجو قـادر خواهـد   در پایان این واحد یادگی: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
:بود

طراحـی تیتـراژ فـیلم و آرم    با شناخت نسبت به تعریف و قابلیت هاي گرافیک متحرك، اصـول  
، به تجزیه و تحلیل این آثار پرداخته و با استفاده از نرم افزارهاي مناسب  به طراحـی و  استیشن

. تولید تیتراژ فیلم و آرم استیشن بپردازد

:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هاالكم

طراحـــــی آرم 
استیشن

می تواند گزارشی از 
تعریف، تاریخچـه و  
نــــرم افزارهــــاي 
ــراي  ــب بــ مناســ
طراحی آرم استیشن 
تلویزیونی در ایـران  
و جهان ارائه نمایـد  

شیوه کار با یـک  و 

مــی توانــد گزارشــی   
ــیفی ــی از -توص تحلیل

ــرم و بررســی رابطــه ف
محتوا و علل موفقیـت  
چنــــد آرم استیشــــن 

تلویزیونی ارائه نمایـد و   
اصول و فنون چگونگی 
ــا را  ــی آن هــ طراحــ

می توانـد بـراي یـک    
ی ایرانی برنامه تلویزیون

آرم استیشن طراحـی و  
.تولید کند
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مناسـب را  نرم افزار
بــه صــورت عملــی 

.نمایش دهد

. گزارش نماید
ــد   ــی توان ــین م همچن
قابلیت هـاي پیشـرفته   
یک نرم افـزار مناسـب  

بــــراي طراحــــی آرم 
استیشن را بـه صـورت   

.عملی نمایش دهد

طراحــی تیتــراژ 
فیلم و سریال 

می تواند گزارشی از 
تعریف، تاریخچـه و  
نــــرم افزارهــــاي 

ــب ــراي 72مناسـ بـ
ــراژ در   ــی تیت طراح
ایران و جهان ارائـه  

شیوه کار با نماید و 
یـــک نـــرم افـــزار

مناسب را به صورت 
.عملی نمایش دهد

مــی توانــد گزارشــی   
ــیفی ــی از ت-توص حلیل

ــرم و  بررســی رابطــه ف
محتوا و علل موفقیـت  

چند تیتراژ ارائه نماید و  
اصول و فنون چگونگی 
طراحی و تولیـد آن هـا   

. را گزارش نماید
ــد   ــی توان ــین م همچن
قابلیت هـاي پیشـرفته   
یک نرم افـزار مناسـب  

براي طراحـی تیتـراژ را   
بـــه صـــورت عملـــی 

.نمایش دهد

می توانـد بـراي یـک    
ال ایرانـی  فیلم یا سـری 

تیتراژ آغازین طراحی و 
.تولید کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

کلیات: فصل اول
 تعریف گرافیک متحرك
انواع گرافیک متحرك
شناخت نرم افزارهاي مناسب گرافیکی

.٧٢
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گرافیک برنامه هاي تلویزیونی: فصل دوم
زیونیآشنایی با تاریخچه گرافیک برنامه هاي تلوی
 شناخت آرم استیشن
آشنایی با انواع و اصول اساسی طراحی آرم استیشن
آشنایی با فنون و اصول طراحی و تولید آرم استیشن با استفاده از نرم افزارهاي مناسب و روزآمد

تیتراژ فیلم و سریال: فصل سوم
تاریخچه طراحی تیتراژ فیلم و سریال
اساسی طراحی تیتراژآشنایی با انواع، دسته بندي و اصول
 نرم افزارهاي مناسب و روزآمدآشنایی با فنون و روش هاي طراحی و تولید تیتراژ با استفاده از

فعالیت یادگیري :
پرسش و پاسخ و تعامل فعال در مباحث کالسی
ارائه گزارش درباره تاریخچه گرافیک متحرك در ایران و جهان
یشنتهیه آرشیو تصویري تیتراژ و آرم است
ارائه گزارش از بررسی و تجزیه تحلیل چند تیتراژ و آرم استیشن موفق موجود
ارائه گزارش درباره اصول طراحی تیتراژ و آرم استیشن
کار عملی با نرم افزار افترافکت یا نرم افزار منتخب توسط استاد
انجام تمرینات عملی براي طراحی تیتراژ و آرم استیشن براي یک موضوع ایرانی
اجراي نهایی کارهاي عملی

فعالیت عملکردي:
تهیه گزارش درباره تاریخچه گرافیک متحرك در ایران و جهان
تهیه آرشیو تصویري تیتراژ و آرم استیشن
تهیه گزارش از بررسی و تجزیه تحلیل چند تیتراژ و آرم استیشن موجود
تهیه گزارش درباره اصول طراحی تیتراژ و آرم استیشن
 با نرم افزار افترافکت یا نرم افزار منتخب توسط استادکار عملی
انجام تمرینات عملی براي طراحی تیتراژ و آرم استیشن براي یک موضوع ایرانی
اجراي نهایی کارهاي عملی
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راهبردهاي تدریس و یادگیري
   توضـیح  (ئـه مسـتقیم  شـیوه ارا تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمنـد اسـتفاده از

در مباحـث نظـري بـه    ) مفاهیم، رسم اشکال ، استفاده از اسالیدهاي آموزشی و مشاهده فیلم و انیمیشن هاي آموزشی
براي درك عمیـق تـر و   شیوه مشارکتیو نیز مشارکت دانشجویان در تحلیل و پاسخ به پرسش هاي طرح شدههمراه 

فعالیت هاي طراحی شـده در محـیط کارگـاه و    ر مباحث عملی انجام بکارگیري آن در موقعیت هاي واقعی تدریس و د
.ه دست آمده استارائه و تحلیل نتایج ب

 استفاه از شـیوه هـاي مطالعـه فـردي     بهره گیري از فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی نیازمند
و نیـز  از فعالیت عملی انجـام شـده در کارگـاه    تهیه گزارش کار ، براي ارائه بخشی از مباحث درسی به صورت گزارش

بازدید از صدا و سیما همچنین می توان فرصت هاي یادگیري غیرمستقیم دیگري مانند . استانجام نمونه هاي عملی 
.مرتبط را تدارك دیدو مراکز تولید

منابع آموزشی
منبع اصلی :
انتشارات سروش: انتهر. گرافیک در عنوان بندي فیلم. 1389. سعیدي پور، فرشته
نشر رسم: تهران. گرافیک و سینما. 1387. صادقی، مهدي

منابع مکتوب و دیجیتال در رابطه با آموزش نرم افزارهاي مناسب تهیه تیتراژ و آرم استیشن
: منبع فرعی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
مره ن4) برگزاري جلسه ژوژمان و ارائه آثار نهایی(:ارزشیابی پایانی
)  عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت هاي تئوري و عملی(:ارزشیابی فرآیند

نمره 6
نمره 10) مجموعه تکالیف عملکردي(:ارزیابی پوشه کار

:سایر نکات
 ودانجام شفیلم، سریال و برنامه هاي ایرانیساخت تیتراژ و آرم استیشن صرفا براي.
 مورد توجه خاص قرار گیردملی و بومیاشاعه فرهنگ و هنر.
 ،مورد استفاده قرار گیردنرم افزارهاي روزآمدبا توجه به پیشرفت سریع تکنولوژي دیجیتال.
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»آشنایی با اصول علمی ارتباط و تبلیغات«سرفصل درس
معرفی درس و منطق آن.1

چنانچه نسبت به چگونگی برقراري ارتباطات موثر و امکانات و . هم آمیخته استمفهوم ارتباط و تبلیغات بطور عجیبی با 
دانستن شیوه هـاي علمـی ارتبـاط    . موانع آن در جامعه شناخت حاصل کنیم می توانیم تبلیغات  تاثیرگذاري را انتظار داشته باشیم

ام؛ پیامی در مورد محصوالت و یا  خـدمات از طریـق   مستقیما بر ارتقاي تاثیر تبلیغات موثر است چرا که تبلیغات یعنی رساندن پی
.رسانه هاي مختلف براي متقاعد کردن مخاطبان بالقوه به خرید محصول و یا درخواست خدمت

آشنایی طراحان گرافیـک بـا  مفهـوم    تبلیغات بیشتر بر روان شناسی مشتري براي ترجیح دادن یک برند خاص تمرکز دارد و لذا 
ی و صحیح برقراري آن در جهت دستیابی به تبلیغات موثرتر و ترغیب مخاطبان به انتخاب یک محصول یـا  ارتباط، راه هاي علم

خدمت از اهمیت ویژه اي برخوردار است 
مشخصات درس

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

-: پیشنیاز
تئوري: نحوه تدریس

باط و تبلیغات آشنایی با اصول علمی ارت: به فارسی :  نام درس
ــی   ــه انگلیس Understanding the scientific principles of:ب

communication and advertising
در پایان این واحد یادگیري دانشجو قـادر خواهـد   : پیامدهاي یادگیري/ اهداف

:بود
با آشنایی با مفهوم و شیوه هاي علمی و صحیح ارتباط و تبلیغات، پیام هاي مورد نیـاز  

. جامعه را به درستی طراحی و ابالغ نماید

:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك

ــف  ارتباط ــه تعری ــع ب راج
علمی ارتباط و انواع 
ــاي آن  و راه هــــ

.گزارش می دهد

روابط مشترك و تاثیر و 
تاثرات ارتباط و تبلیغات 

.را گزارش می کند

روش هاي موثر ارتباط 
ثر را براي تبلیغـات مـو  

. گزارش می کند

با اشنایی با مفهـوم  تبلیغات
, و تاریخچه تبلیغات

اصول آن را درك و 
بیان کند

با درك اصول تبلیغـات   
ــواع آن  ــی , و ان گزارش

تحلیلی از انواع و شیوه 
هاي مختلـف آن ارائـه   

با شناسایی شیوه ها ي 
, مختلف انواع تبلیغات 

تفاوت ها و شباهت ها 
گزارشـی  آن را بیان و
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تحلیلی از شـیوه تبلیـغ   . کند
. موثر ارائه دهد

ــتفاده از   ــا اس ــد ب بتوان
, انواع تبلیغات مختلـف 

ــا   ــاال ی ــک ک ــراي ی ب
خدمت بازار یابی کند  

با اشنایی با مفهـوم  بازار یابی 
و تاریخچه بازاریابی 
بتواند اصـول آن را  

درك و بیان کند

ارکان بازاریابی و انـواع  
آن بشناسد و گزارشـی  
ــواع آن  ــی از انـ تحلیلـ

. ارائه کند

با شناسایی تفاوت ها و 
شاهت هاي انواع بـازار  

فصل مشـترك و  , یابی
تفاوت آن ها را با بازار 

تبلیغات , یابی محتوایی
و فروش بیان و تجزیه 

.و تحلیل کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

ارتباطات: فصل اول
طنگاهی عمومی به ارتبا

o تعاریف موجود در ارتباط
o تجزیه و تحلیل
o ارتباط جمعی
o فراگرد

معنی در ارتباطات
o اول معنی در ارتباط انسان با انسان
o ما چگونه معنی را یاد می گیریم
oمعنی در کجاست؟

پیام هاي کالمی
o پیام
o عناصر و ساخت پیام چیست
o کدها و نشانه هاي پیام کدامند
oائه آن بر چه اساس استمحتواي پیام و نحوه ار
oترکیب کد و محتوا و نحوه ارائه آن چیست

پیام هاي غیر کالمی
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o ارتباط غیر کالمی
o تفاوت ارتباط کالمی و غیر کالمی
oسیستم ارتباط غیرکالمی
oفرستادن پیام هاي غیر کالمی
o رمز و نشانه در ارتباط غیرکالمی
oتجربه ارتباط غیر کالمی در ایران

راي ارتباط انسان با انسانپیشنهاد مدلی ب
o مدل ارتباطی منبع معنی
o رابطه رمز و نشانه با معنی
o پیام
oتجلی معنی
oکانال
oپس فرست
oدریافت پس فرست
o بازخورد
o پارازیت

هاي فراگرد ارتباطسایر مدل
oپیش مدل ارسطو
oمدل هارولد السول
o مدل ویلبر شرام
o مدل جربنر
o مدل اسمیت

نسان با انسانسیر تحوالت ارتباطات ا
o ایران در سه کهکشان مک لوهان و تحول وسایل ارتباط جمعی
oکهکشان شفاهی
oکهکشان گوتنبرگ
oکهکشان مارکنی

گونه هاي دیگر ارتباطات انسانی
o ارتباطات انسان با حیوان
oارتباطات انسان با ماشین

تبلیغات: فصل دوم 
 ی و تجاريفرهنگ(مفهوم تبلیغات و  تاریخچه  و طبقه بندي آن(
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روش هاي تبلیغات در گذشته و حال
 هاي تبلیغاتبنديانواع طبقه:

oانواع تبلیغات برحسب رسانه) الف

Printتبلیغات چاپی .1 Advertising
Broadcast Advertisingتبلیغات پخشی .2
Outdoor Advertisingتبلیغات فضاي بیرونی یا محیطی .3
Internet Advertisingتبلیغات اینترنتی .4
و هدایاCD ،DVDهاي تبلیغات مانند سینما، تئاتر، سایر ابزارها و روش.5

oتبلیغات -3تبلیغات شهري-2ايتبلیغات محله-1مخاطبان / انواع تبلیغات برحسب دامنه جغرافیایی پیام) ب
مرزيتبلیغات برون-5تبلیغات کشوري، ملی، سراسري -4استانی 

oانواع تبلیغات برحسب نقش سود) ج:

ات تجاري تبلیغ.1
تبلیغات غیرتجاري.2

oانواع تبلیغات برحسب هدف) د

Informative Adمنطقی / دهندهآگاهی/ رسانتبلیغات اطالع.1
Persuasive Ad.اقناعی / تبلیغات ترغیبی.2
تبلیغات یادآور.3

کاربرد روانشناسی در تبلیغات :

oدو الگوي مهم در این زمینه عبارتند از:

تب اثرهاالگوي سلسله مرا.1
AIDAالگوي ایدا .2

هر پیام تبلیغاتی باید حاوي یک جاذبه قوي : انواع جذبه در تبلیغات)Appeal ( براي جذب مخاطب و برانگیختن وي
.براي ابراز رفتار مورد نظر باشد

oرودهاي تبلیغاتی بکار میسه نوع جذبه اصلی در پیام:
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Rational Appealرسان اطالع/ هاي منطقیجذبه.1
Emotional Appealهیجانی / هاي عاطفیبهجذ.2
Moral Appealاخالقی / هاي معنويجذبه.3

بندي عمومی تبلیغاتطبقه

Brandتبلیغات نام تجاري .1 Ad.
Institutional Adايموسسه/ نهادي/ Corporate Adتبلیغات شرکتی.2
-Businessتبلیغات شرکت به شرکت.3 To-Business Ad.
Retail.فروشی هتبلیغات خرد.4 Ad
Political.تبلیغات سیاسی.5 Ad
Direct Responseتبلیغات پاسخ مستقیم.6 Ad.
Cooperativeتبلیغات تعاونی.7 Ad.
Publicتبلیغات خدمات عمومی .8 service Ad.
Interactiveتبلیغات تعاملی .9 Ad.

.Sponsorship Adتبلیغات حمایت مالی .10
Generic Ad.) ژنریک(پوش تبلیغات همه.11

مراحل طراحی ارتباط موثر در تبلیغات:

شناخت مخاطب.1
تعیین و تدوین هدفهاي ارتباط.2
طراحی وتولید پیام .3
ارسال یا پخش پیام با استفاده از رسانه.4
و واکنش مخاطبان به منظور تغییر اثربخشی تبلیغاتجمع آوري اطالعات و بازخوردها.5

بازار یابی : فصل سوم
تاریخچه و اصو ل آن  , وم بازار یابیمفه
قیمت گذاري و ترویج, توزیع,خدمات یا کاال: ارکان بازار یابی
تک بـه  , اینترنتی, دهان به دهان, چریکی, مویرگی, پارتیزانی, چند سطحی, مصرفی,صنعتی: انواع بازار یابی

مفهومی, سیستماتیک, ویروسی, ايشبکه, تک
اطالعـات  : روش هاي مورد استفاده در بـازار یـابی محتـوایی   ,انواع آن, تعریف و تاریخچه آن: بازار یابی محتوایی

ویدئو, پادکست یا پادپخش, صفحه اینترنتی, )اینفوگرافیک(گرافیکی 
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تفاوت بازاریابی با تبلیغات و فروش

: فعالیت یادگیري
پرسش و پاسخ در گروه هاي کوچک وبزرگ در مورد محتواي درس
ورد تاریخچه تبلیغات و تفاوت ها و شباهت هاي آن در گذشته و حالتکمیل جدول مقایسه اي در م
تکمیل جدول مقایسه اي در مورد انواع ارتباط و تبلیغا ت
 تکمیل جدول مقایسه اي در مورد ویژگی هاي ارتباط و تبلیغات  موثر
  تکمیل جدول مقایسه اي در مورد تفاوت شیوه هاي مختلف انواع ارتباط و تبلیغات
ل جدول مقایسه اي در مورد انواع بازار یابی تکمی
 تکمیل جدول مقایسه اي در مورد تفاوت شیوه هاي مختلف انواع بازار یابی
انجام تبلیغات با استفاده از شیوه هاي مختلف براي کاالي خاص و ارائه گزارش
ارائه گزارش از انواع طبقه بندي تبلیغات
ع بازار یابی براي کاالهاي مختلف ارائه گزارشی از نمونه هایی از انوا
انجام بازار یابی براي کاالي خاص و ارائه گزارش
ارائه گزارشی از طراحی ذهنی و طراحی واقع گرایانه

:فعالیت عملکردي
تکمیل جدول مقایسه اي در مورد تاریخچه تبلیغات و تفاوت ها و شباهت هاي آن در گذشته و حال
رد انواع ارتباط و تبلیغا تتکمیل جدول مقایسه اي در مو
 تکمیل جدول مقایسه اي در مورد ویژگی هاي ارتباط و تبلیغات  موثر
  تکمیل جدول مقایسه اي در مورد تفاوت شیوه هاي مختلف انواع ارتباط و تبلیغات
 تکمیل جدول مقایسه اي در مورد انواع بازار یابی
 مختلف انواع بازار یابی تکمیل جدول مقایسه اي در مورد تفاوت شیوه هاي
انجام تبلیغات با استفاده از شیوه هاي مختلف براي کاالي خاص و ارائه گزارش
تهیه گزارش از انواع طبقه بندي تبلیغات
 تهیه گزارشی از نمونه هایی از انواع بازار یابی براي کاالهاي مختلف
انجام بازار یابی براي کاالي خاص و ارائه گزارش
ی از طراحی ذهنی و طراحی واقع گرایانهتهیه گزارش

)براساس ماهیت درس تغییر میکند کم و زیاد میشود( راهبردهاي تدریس و یادگیري . 3
یادگیري مشارکتی براي ایجاد انگیزه در دانشجویان و درگیري ذهنی  آن هـا  بـا طـرح پرسـش و پاسـخ هـاي       

یـادگیري شـرکت نماینـد، از راهبردهـاي اساسـی      -فرایند یـاددهی مناسب به گونه اي که دانشجو معلمان به طور فعال در 
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با بهره گیري از فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم و پیش بینی محـیط هـاي آموزشـی    . تدریس در کالس درس هنر است
بازدیـد از مکـان هـاي    ,مـوزه هـا  ,)باغ ها و جنگل ها ي طبیعـی , پارك ها(خارج از محیط کالس همچون فضاهاي طبیعی 

. ارائه گزارش به دانش اموزان کمک می کند تا فعالیت هاي عملی را هر چه پربـار تـر انجـام دهنـد    .... ریخی و قدیمی و تا
چگونگی استفاده از آن هـا را مـی   , عالوه بر این در فرایند خلق آثار هنري دانشجو معلمان با استفاده از مواد و ابزار مختلف

در واقع آن ها ابزار و مواد و چگونگی اسـتفاده از آن را بـه شـکل    . ي غیر الزم شوندآموزند بدون آن که درگیر مباحث تئور
.عملی می آموزند

با نحوه طراحی از پدیده ها در  محـل زنـدگی   , عالوه بر این با انجام تحقیق و ارائه گزارش  در باره هنرهاي بومی و محلی
است با ارائه توضیحات بیشتر و مستقیم به نتیجه گیري مناسب از بدیهی است دربسیاري از موارد الزم . خود آشنا می شوند 

.درس، کمک شود

منابع آموزشی. 4
: منبع اصلی

،انتشارات آرون:تهران.ارتباطات، بازاریابی و تبلیغات. 1393.فریدپور، داودو  فروزندهعظیمی
انتشارات ایران، چاپ دوم : تهران.مبانی ارتباط، تبلیغ و اقناع. 1392. کیا، علی اصغر و سعیدي، رحمان
انتشارات آموخته، چـاپ  : اصفهان. ترجمه بهمن فروزنده. اصول بازاریابی. 1391. کاتلر، فیلیپ و آرمسترانگ، گري

شانزدهم
انتشـارات  : تهـران . ترجمه محسن شاهین پـور و سـمیه اولـی   . فرهنگ جامع واژگان بازاریابی. 1392. دویل، چارز

سوره مهر

بردهاي ارزشیابی یادگیريراه. 5
نمره10)آزمون مباحث نظري(:آزمون پایانی

نمره 5)عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها(:ارزشیابی فرآیند
نمره5) مجموعه تکالیف عملکردي(:ارزیابی پوشه کار

):توصیه هایی براي استاد(سایر نکات 
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»تاریخچه کتابت«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

، دانشجویان رشته ارتباط تصویري، ضمن آشنایی با پیدایش خط و کتابـت و درك عمیـق و   »تاریخچۀ کتابت«در درس 
مباحـث  هاي مختلف کتابت خوشنویسی در اوایل دوران اسالمی آشنایی پیدا کـرده و بـا  شناخت آنان از خطوط اسالمی، با شیوه

شود، از شیوة سـاخت و  ، هرات، صفوي و قاجار مطرح می)1(تبریز : عمیقی که از کتاب آرایی در مکاتب نگارگري ایرانی خصوصاً
. کندخوشنویسی، تصویرگري، جدول کشی، صحافی و جلد سازي است، آگاهی پیدا می: آماده سازي کتب خطی که شامل

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

خوشنویسی: پیشنیاز
تئوري: نحوه تدریس

تاریخچۀ کتابت: به فارسی:  نام درس
layout book: به انگلیسی

در پایان این واحد یادگیري دانشجو قـادر خواهـد   : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
:بود

یی در مکاتب نگارگري و صفحه آرایـی  با سیر تحول کتابت از آغاز تاکنون و نیز شیوة کتاب آرا
نُسخ خطی و تحوالت پدید آمدة در کتاب سازي و جهت حرکت با هویت ایرانی اسـالمی آشـنا   

.شود

:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك
تاریخچــه ورود 

تصویر و کتابت 
ــاریخ  ــارة تــ در بــ
ــط و   ــدایش خـ پیـ
کتابــــت قبــــل از 
اسالم، آگـاهی الزم  

.ندرا کسب کن

هــاي مصــور بــا کتــاب
ــنا   ــانی آشـ دورة ساسـ

.شوند

ــیوه ــت و ش ــاي کتاب ه
تصـــویرگري قبـــل از 

.اسالم را بدانند

تاریخچه کتابت 
ــازي  و تصویرس

دوران (در ایران 
اول و دوم 

) اسالمی

با کتـاب سـازي در   
هنر اسـالمی، سـیر   
تحول کتابت قـرآن  
ــازي در  و تصویرسـ
ــلجوقی،  ــب س مکات
ــرات و   ــانی، ه ایلخ

ــدا  شیرا ــنایی پی زآش
.کنند

کار رفتـه  با هنرهاي به
در تهیه و ساخت یـک  
کتــاب از ابتــدا آشــنا   

. شوند

هاي مصور شـدة  کتاب
این دوران و هنرمندان 

ــروف آن ــا را معــ هــ
. بشناسند

تاریخچه کتابت 
ــازي  و تصویرس

، )2(با مکاتب تبریز 
ــد و   ــفهان، زنـ اصـ

. شوندقاجار آشنا

شیوة کتاب آرایی ایـن  
دوران را بدانند و تفاوت 

-بـین تصـاویر و رنــگ  

ــان و  خوشنویســـــــ
تصـــویرگران کتـــب  
مصور شدة ایـن دوران  
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از (در ایــــران 
دورة صفویه تـا  

) کنون

گــذاري ایــن دوران بــا 
.دوران قبل را بدانند

. را بشناسد

تاریخچـــــــۀ 
پیدایش چاپ در 

ایران

آشنایی با پیدایش و 
ورود چاپ به ایران

آشنایی با چاپ سـنگی 
و چاپ با حروف سربی

آشنایی با کتاب آرایـی  
ــنگی،  ــاپ ســ در چــ
آشنایی با خوشنویسـی  
در کتــــاب آرایــــی و 
آشنایی با تصـویرگري  

در کتب چاپ سنگی
کتاب آرایـی در  

73دوران معاصر
ــا   ــل ب ــنایی کام آش
ــی در   ــاب آرایـ کتـ

دوران معاصر 

آشنایی با حروفچینـی،  
ــنتی و (خوشنویســی  س

، لیتوگرافی، )کامپیوتري
ــه چ ــی، (اپخانــ ملخــ

...) مسطح، افست و

ــواع   ــا انـ ــنایی بـ آشـ
صحافی ته چسب و ته 

ــت  ــا  (دوخ ــحافی ب ص
ماشــین و صــحافی بــا 

ــت ــد  ) دس ــواع جل و ان
سازي

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
تاریخچۀ تصویر و کتابت در ایران :فصل اول
پیدایش خط و کتابت قبل از اسالم

)تا قرن نهم هجري قمري(چه کتابت و تصویرساي در ایران تاریخ:فصل دوم
کتاب سازي در قرون اولیۀ اسالمی
 سیر تحول کتابت قرآن
 بع رشیدي توسط خواجه رشیدالدین فضـل اهللا  (کتاب آرایی در مکاتب سلجوقی، ایلخانی، هرات و شیرازتأسیس ر

)در تبریز و کتابخانۀ هرات توسط بایسنغر میرزا
و پیروان او) ترین نگارگر مکتب هراتمعروف(ن بهزاد کمال الدی

کتاب آرایی از دورة صفویه تا کنون:فصل سوم
 اصفهان، زند و قاجار)2(در مکاتب تبریز کتاب آرایی ،
 و شاگردان و پیروان او ) ترین نگارگر مکتب صفوي اصفهانمعروف(رضا عباسی

تاریخچۀ پیدایش چاپ در ایران: فصل چهارم
 چاپ سنگی و چاپ سربی( آشنایی با پیدایش و ورود چاپ به ایران(

نظر قرار در درس چاپ هاي ماشینی دانشجو با مباحث مربوط به چاپ کتاب و صحافی آشنا می شود لذا در این درس مقایسه تطبیقی چاپ سنتی و مدرن مورد-73
.گیرد
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هاي حماسی و مذهبینقش تصاویر در کتاب

کتاب آرایی در دوران معاصر:فصل پنجم
 و صحافی سنتی و ماشینی...) ملخی، مسطح، افست و(آشنایی با حروفچینی، لیتوگرافی، چاپخانه

:فعالیت یادگیري
ي نظري کالسی پیرامون کتابت و کتاب آراییهامشارکت در بحث

:فعالیت عملکردي
انجام تحقیق پیرامون مکاتب نقاشی ایران و کتاب آرایی

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
از شیوة ارائۀ مستقیم مباحث نظرياستفاده

منابع آموزشی. 4
:منبع اصلی

کتاب بر مبناي سرفصل تدوین خواهد شد.
: منبع فرعی

اهبردهاي ارزشیابی یادگیرير. 5
.از مطالب تدریس شده با نظر استاد مربوطه........) پاسخ باز واي،سؤاالت چند گزینه(آزمون پایانی: ارزشیابی پایانی
. انجام تحقیق پیرامون مباحث مطرح شده: ارزشیابی فرآیند

)مجموعه تکالیف عملکردي(:ارزیابی پوشه کار

سایر نکات
هاي مکاتب مختلـف بـه دانشـجویان    جهز به ویدئو پروژکشن باشد و تصاویر نقاشیکالس باید م

. نشان داده شود
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»فلسفه معلمی در آموزش ارتباط تصویري« سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

کردن، زمینه الزم براي احساس تعهد و تالش براي توسعه توان شخصی را فراهم آگاهی معلم از چیستی معلمی و چرایی معلمی
هاي تواند به دانشجومعلم کمک کند تا از سویی به ادراك ارتباطات درونی برنامهاین آگاهی در فرایند تربیت معلم می. کندمی

دست یابد و از سوي دیگر فهمی از نواقص آموزش معلمان آینده در فرایندهاي جاري تربیت معلم به دست آورد؛ که درسی رشته 
گر خواهد هاي رسمی، هدایتهاي درسی و ترمیم و تکمیل آموزشتر موضوعات برنامههایی او را براي فهم عمیقچنین شناخت

اي در شغل معلمی ایجاد کند و مناسب براي خودارزیابی جهت ایفاي نقش حرفهاي تواند زمینههمچنین، این نوع شناخت می. بود
فلسفه معلمی در واقع تشریح شغل و حرفه معلمی به عنوان . تر به عرصه اشتغال مدد رسانددانشجومعلم را براي ورود آگاهانه

یابد و هاي حرفه معلمی آگاهی میتدر این درس دانشجومعلم هم بر رسال. یک مسئولیت سازمانی و یک تعهد اجتماعی است
تر شغل آینده را نیز چنین سطحی از درك پدیده معلمی، انتخاب آگاهانه. شودهم از وضعیت اجتماعی شغل معلمی باخبر می

. درپی خواهد داشت

مشخصات درس
عملی: نوع درس

1: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

ندارد: پیشنیاز
با و (انفرادي :نحوه آموزش

حضور معلمان سرآمد داراي 
)تجربه خاص

فلسفه معلمی : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
همچنین، تصویري . و توجیهاتی منطقی براي ورود به این حرفه و شغل ارائه کند» کردنمعلمی«تبیینی مدلل از 
تواند برخی از نیازهاي اساسی یادگیري کردن دارد و به استناد آن میاي معلمیده شغلی و حرفهقابل دفاع از آین

-هاي معلمی گذشتگان آشنا میدر این درس، دانشجومعلمان با منابع مربوط به تجربه. کنونی خود را اعالم کند
. دهندهایی از عالقه به تدوین تجارب خود را نشان میشوند و خود بارقه

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

:شایستگی اساسی
PK 2&2-2، 1- 2کد-

3
PCK 3، 2-3، 1-3کد-

3&3-4

ـ شناخت 
حرفه و شغل 

معلمی 

بیان مجددتوانسته است به 
آنچه در درس مطرح شده 

. یا در منابع آمده، اقدام کند

کردن به تبیینی از معلمی
شغل سازمانیدر سطح 

دست یافته که داراي 
وجیهات، شواهد و ت

تواند استدالل است و می
. مقبول قلمداد شود

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 

کردن، نیازهاي آموزشی معلمی
از تجارب دیگران و منابع دیگر 

. تبهره گرفته اس

ارزیابی خود 
و ارزیابی 

توانسته است به شکلی 
سطحی به قضاوت و 

هاي بر اساس موقعیت
عمومی عمل معلمان و به 

توانسته خود را در نقش معلم 
شغل سازمانی و اي داراي حرفه
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ها آموزش
براي کسب 

آمادگی 
معلمی 

استناد وضعیت معلم در . انتخاب اقدام کند
آموزش و پرورش سازمان

و متغییرهاي عام زندگی 
اجتماعی توانسته است 

می کردن تبیینی براي معل
فراهم شغلبه عنوان یک 

. کند

متصور شود و بر تعهد اجتماعی
اي آن اساس نیازهاي حرفه

هاي واقعی را شناسایی موقعیت
و در باره توان خود براب ایفاي 

اي قضاوتی مدلل نقش حرفه
کند که از عمق و پوشش 

.وردار استمناسبی برخ

انجام 
تکالیف

هایی ارائه کرده که پاسخ
حاصل جستجوي در منابع 
در دسترس و بازخوانی 
محدود تجربه شخصی 

. است

هاي ارائه شده در پاسخ
قواعد کلی پاسخگویی 
پژوهشی رعایت شده و 
سطحی عمیق از بازخوانی 
تجربه خود و دیگري دیده 

. شودمی

اد هاي ارائه شده داراي بنیپاسخ
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 استمحتواي مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه

فرعیمباحثموضوع اصلینوبت 

طرح ضـرورت و جایگـاه موضـوع و    اول
ایجاد انگیزه جهت پیگیـري درس و  
ارزشیابی تشخیصی و اعـالم برنامـه   

درس

معرفی سنجش نوع نگرش و سـطح دانـش مربـوط،   شناسایی انتظارات دانشجویان، 
برنامه و سرفصل درس، تشریح منطق درس و کاربردهاي آن براي معلمان، معرفـی  

ونگی ارزیابی از عملکرد دانشـجویان بـر اسـاس پیامـدها و     تکالیف عملکردي و چگ
. سطوح عملکرد

بـراي معرفـی   » معلـم «شرح معلمی کردن در شرایط امروز ایران و گستره مفهومی کردن تشریح معلمیدوم
.شغل و حرفه

در » کـردن معلمـی «اي همه دانشجومعلمان موظفند به بررسی مقایسـه :1تکلیف 
.ه اقدام و نتیجه را در جلسه آینده به کالس ارائه کنندنهادهاي مختلف جامع

کردن به عنوان شـغل  تشریح معلمیسوم
سازمانی

وضعیت کنونی : تشریح و تبیین معلمی کردن و منطق آن بر اساس مقررات سازمانی
. وظایف و اختیارات معلم و سوابق تحولی آن

ریح و تبیین معلمی کردن و منطق آن بـر اسـاس واقعیـات و ضـروریات حیـات      تشکردن به عنوان تعهـد  تشریح معلمیچهارم
. هاي اجتماعی معلم و تحوالت آن در ایرانوضعیت کنونی نقش: اجتماعی
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-دانشجویان به شناسایی یک فیلم معرف نقش معلم در جامعه اقدام می: 2تکلیف اجتماعی

.کنند

کــردن در کشــورهاي سـابقه معلمــی پنجم
غربی

.و اقدامات و اخالق معلمی و جایگاه اجتماعی معلمانهاتشریح نقش
-دانشجویان به شناسایی یک فیلم معرف نقش معلم در جامعه اقدام می: 2تکلیف 

.کنند

کــردن در کشــورهاي سـابقه معلمــی ششم
شرقی

.ها و اقدامات و اخالق معلمی و جایگاه اجتماعی معلمانتشریح نقش
-یک فیلم معرف نقش معلم در جامعه اقدام میدانشجویان به شناسایی : 3تکلیف 

.کنند

معلمان در رشـته و  ... اي و اي، اجتماعی، فرهنگی، مشاورههاي مدرسهتشریح نقشمنطق معلمی هفتم
از واقعیت تا آرمان: ها در مدارس ایرانچگونگی ایفاي آن نقش

دهی معرفی درس پـروژه پایـانی دوره و تشـریح چگـونگی سـامان     : فعالیت خاص
.هاي کسب شده دوره تحصیلی براي تنظیم آن پروژهتجربه

سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خـدمت، محـل خـدمت، شـرایط کسـب تجربـه،       1: استاتید و معلمان سرآمدهشتم
.کردنها و الگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمیروش

معلمان سـرآمد را در ارتبـاط بـا    عمل سه تن از دانشجو معلم باید آموزه:4تکلیف 
.معلمی کردن خود تشریح نماید و گزارش مکتوب را به مدرس ارائه کند

سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خـدمت، محـل خـدمت، شـرایط کسـب تجربـه،       د) گذشته(استاتید و معلمان سرآمد نهم
.کردنها و الگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمیروش

سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خـدمت، محـل خـدمت، شـرایط کسـب تجربـه،       ) گذشته(اساتید و معلمان سرآمد مده
.کردنها و الگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمیروش

سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خـدمت، محـل خـدمت، شـرایط کسـب تجربـه،       ) گذشته(اساتید و معلمان سرآمد یازدهم
.کردنها و الگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمیروش

سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خـدمت، محـل خـدمت، شـرایط کسـب تجربـه،       ) کنونی(اساتید و معلمان سرآمد دوازدهم
.کردنها و الگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمیروش

سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خـدمت، محـل خـدمت، شـرایط کسـب تجربـه،       ) کنونی(اساتید و معلمان سرآمد سیزدهم
.کردنها و الگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمیروش
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سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خـدمت، محـل خـدمت، شـرایط کسـب تجربـه،       ) کنونی(اساتید و معلمان سرآمد چهاردهم
.کردني، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمیها و الگوهاي عمل، نوآورروش

ــه اي  پانزدهم ــی مقایس ــنجی و بررس نظرس
عمل اساتید و معلمان سرآمد توسـط  

دانشجومعلمان 

سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خـدمت، محـل خـدمت، شـرایط کسـب تجربـه،       
.کردنها و الگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمیروش

اي عمل اساتید و هاي مقایسهبررسیشانزدهم
معلمان سرآمد توسط استاد

بررسی عمل معلمی معلمان سرآمد و مقایسه آنان براي تشریح آنچه توفیق آنـان را  
.هاي آن براي معلمان آیندهسبب شده و آموزه

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
. شـود جانبه دانشـجومعلمان انجـام مـی   مشارکت همههاي کالس درس با محوریت آموزشگر و البته بادر 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  مـی دیگر از درس با شناسایی و دعوت از معلمان سرآمد کنونی، فرصت آشنایی دانشجومعلمان و معلمان سرآمد را فـراهم  

به تشخیص آموزشگر و با اتخاذ تدابیر هدایتی، واگذاري معرفـی معلمـان   . کندفرصت گفتگوي آنان را ایجاد و آن را مدیریت می
دانشجوي این درس موظف است بر اساس برنامه اعالم شـده بـه مطالعـه    . تواند به دانشجومعلمان واگذار شودسرآمد گذشته می

همچنین، دانشجویان حق دارند بـه طـرح پرسـش بپردازنـد و     . هاي هر جلسه با آمادگی مشارکت نمایدمنابع بپردازند و در گفتگو
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 پرسشحال، در جلسات درس ممکن استدرعین. سازمان یافته ارائه نظر کنند
تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایـان نیمسـال   درخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها می

د؛ مشروط بـه آنکـه   تواند براي همه یا برخی از دانشجویان جایگزین تکالیف درس گردها 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 -

د شوراي گروه آموزشـی بـراي مـدت    استفاده از منابع مکتوب منتشر نشده پس از داوري و تایی. شناسایی و معرفی کند
.مقرر، در همان رشته بالمانع است

هـاي  به دانشجومعلمان معرفی نمایند و نشـانی سـایت  » معلمان سرآمد«همه آموزشگران موظفند منابع و مستنداتی از -
خصصی همچنین، آموزشگر این درس موظف است به جستجوي اجتماعات ت. مفید براي دریافت اطالعات را ارائه کنند

معلمان مخصوصا در فضاي مجازي اقدام کند و موارد مفید را به دانشجویان معرفی و آنان را براي مشـارکت، تشـویق   
. کند

تاالر گفتگوي معلمان «اند تمامی دانشجومعلمان را براي عضویت در به بعد موظف1394آموزشگران این درس از سال 
.د نیز در آن مشارکت نماینددر پورتال دانشگاه هدایت کنند و خو» آینده
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راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

گیرد که در آن ارزشیابی پایانی در درس فلسفه معلمی در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت می: ارزشیابی پایانی
ث کالس ها و تجارب خود از گفتارهاي درس، گفتگوهاي کالسی، مطالعه منابع و مشارکت در مباحدانشجویان 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

. کننددهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهاي او به کار پژوهشی، به اصالح آن اقدام مصلحت 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
:مواردي که توجه به آن در این درس مهم است
. آمادگی مدام براي گفتگوهاي کالس

. در مباحث کالسمشارکت جدي و موثر 

. 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

.حتما اجرا گردد16و 15د جلسات آموزشی در آن نیمسال الزم است که موضوع جلسات در صورت کاهش تعدا
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»آموزش ارتباط تصویريریزي درسی در برنامه«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

مند و نظامآموزش. هاي اساسی در آموزش و پرورش نوین است، 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. شودریزي درسی نامیده میهاي 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 استین معنا، یکی از فعالیتا

شود یادگیري استفاده از این پدیده مهم 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. گرددحیات آموزشی براي معلمان ضروري

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 این سطوح در نظامشود و در بسیاري از تعریف می» سطوح مختلف«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 ) درسی پوچبرنامه (» 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
ترین حلقه زنجیره نظام آموزشی تواند 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 انکه گفتهبدل شود و چن
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 بگیرندحل برنامهشرایطی نیاز دارند با مبانی، اصول و مرا
براي تحقق دستاوردي، ضروري است . اي معلم در موقعیت مدرسه استمهارت به همراه فهم برنامه درسی، الزمه عمل حرفه

ریزي درسی آشنا هاي برنامهخی از اعمال و فعالیتهاي درسی و با برهایی از برنامهمعلمان با منابع این حوزه علمی، با نمونه
تواند به آنان کمک کند تا معلمان آینده در طول دوره چنین شرایطی می. هایی داشته باشندشوند و براي اقدام به آن، تمرین

یمات در موقعیت هاي آموزشی در معرض تجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به مطالعه، تصمیم گیري و ارزیابی نتایج تصم
. پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته هاي علمی و پژوهشی باشند

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

ریزي درسی برنامه: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
-هاي درسی مصوب، به برنامهریزي درسی اقدام کند و با تحلیل برنامهنی، اصول و مراحل برنامهبه تشریح مبا

هاي درسی حادث در مدرسه، قادر ریزي درسی اجرایی دروس اقدام کند و ضمن تشخیص و تبیین انواع برنامه
اد دانش معتبر از برنامه خود درسی خود براي اداره یک درس را تولید و ارائه کند و به استنخواهد بود برنامه

ریزي درسی، قادر است به همچنین، دانشجومعلم ضمن آشنایی با برخی منابع معتبر حوزه برنامه.  دفاع نماید
.شیوه مناسبی دانش خود را در این موضوع به روز کند

3سطح 2سطح 1سطح هامالك
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:شایستگی اساسی
PK 3-2&2-2کد

PCK 2-3کد

نامه ـ فهم بر
-و برنامه

ریزي درسی

توانسته است به بیان 
تعاریفی از برنامه درسی و 

ریزي درسی اقدام برنامه
. 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 
-درسی در موقعیتهايبرنامه

اي اقدام هاي مختلف مدرسه
-کند و عوامل موثر بر شکل

گیري هر یک از انواع برنامه 
درسی را تشریح و پیامدهاي 

. آنها را آشکار نماید

نقش معلمان 
-در برنامه

ریزي درسی

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

. کند

ه است به زوایایی از توانست
هاي معلمان توجه نقش

دهد 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 به تبیین نیازهاي 
یادگیري دانشجومعلم براي 

.اي اقدام کندایفاي نقش حرفه

انجام 
تکالیف

ارائه شده که هاییپاسخ
حاصل جستجوي در منابع 
در دسترس و بازخوانی 
محدود تجربه شخصی 

. است

هاي ارائه شده در پاسخ
عالوه بر رعایت قواعد کلی 
پاسخگویی پژوهشی، 
سطحی عمیق از بازخوانی 

شود و بیان تجربه دیده می
نهایی داراي قابلیت 

. پذیرش است

هاي ارائه شده داراي بنیاد پاسخ
ی دقیقی است و ضمن پژوهش

بکارگیري زبان مناسب ارائه، از 
سازماندهی و حتی محتواي 

. بدیع برخوردار است

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

مباحث فرعیموضوع اصلینوبت 

طــرح ضــرورت و جایگــاه موضــوع و اول
ایجاد انگیـزه جهـت پیگیـري درس و    
ارزشیابی تشخیصـی و اعـالم برنامـه    

درس

معرفـی برنامـه و سرفصـل    انتظارات دانشجویان، سنجش نوع نگرش و سطح دانش مربـوط، 
درس، تشریح منطـق درس و کاربردهـاي آن بـراي معلمـان، معرفـی تکـالیف عملکـردي و        

. از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکردچگونگی ارزیابی 
ریزي، مطالعـه و  دانشجویان درباره مفهوم، ضرورت، انواع، و عوامل مؤثر بر برنامه: 1تکلیف 

.کننداعالم نظر مکتوب می

، تشـریح  )علمبه عنوان یک (ریزي درسی شناسی و شرح گستره موضوعی حوزه برنامهمفهومریزي درسیتشریح برنامهدوم
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مشـتمل  (ریزي درسی هاي درسی و معرفی وضعیت ایران از حیث برنامهسطوح و انواع برنامه
و تشریح وضعیت چنـد کشـور از   ) ریزي درسی، منابع معتبر و اشخاص مهمبر نهادهاي برنامه

.ریزي درسیحیث جایگاه برنامه

شـان  هاي درسی که دانشجویان در مدرسه تجربه کرده یـا همتایـان  از برنامههاییارائه نمونههاها و یادآوري تجربهارائه نمونهسوم
. کنند، و بحث در باره آنها بر اساس تجربه دانشجویانتجربه می
اي از دانشجو خواسته شود تا یکی از تجربیات مواجهه خود با برنامه درسی مدرسه:2تکلیف 

س آن تحلیل به معرفی انواع برنامه درسی در را یادآوري و آن را روایت و تحلیل کند و بر اسا
.تجربه خود اقدام نماید

ــواع چهارم تبیــین نقــش معلــم در تحقــق ان
هاي درسیبرنامه

) کـارگزاران (هاي آموزشـی و معرفـی عوامـل    هاي درسی در نظامتبیین سطوح و انواع برنامه
فاوت برنامه درسـی بـا   هاي متهاي گوناگون معلمان در ظهور شکلریزي درسی و نقشبرنامه

.تشریح وضعیت ایران
-ریزي درسی نقش فعال داشته باشند و چگونه میچرا معلمان ایران باید در برنامه: 3تکلیف 

توانند چنین کنند؟

ریزي درسی به عنـوان عمـل تولیـد برنامـه درسـی آشـکار مشـتمل بـر         تشریح مراحل برنامهریزي درسیمراحل برنامهپنجم
هاي و تعیین منطق تولید برنامه درسی، تعیین اهداف، انتخاب محتوا و فرصتشناسیموقعیت

هـاي  هاي ارائـه محتـوا و فرصـت   هاي یادگیري، شیوهدهی محتوا و فرصتیادگیري، سازمان
برنامـه درسـی و ارزشـیابی یـادگیري     ) فضـا و روابـط  (یادگیري، زمان برنامه درسـی، مکـان   

.مخاطبان

یـابی بـراي   طـق شناسـی و من موقعیتششم
تولید برنامه درسی

، شناخت جامعه )ابعاد مختلف حیات یادگیرنده(مخاطب شناسی مشتمل بر شناختموقعیت
هاي محتوایی و روشی جنبه(، شناخت علم ...)ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادي و (

) زندگی در کره خاکی و الزامات آن(محیطی و شناخت زیست) مورد تاکید است
هایی مطرح شود تا دانشجو به مطالعه مقاالت یا منابع علمی در زمینه پرسش: 4تکلیف 

منبع درس ارائه شده، اقدام کند و نتیجه را مکتوب ) هاي(موضوع بیش از آنچه در کتاب 
.عرضه کند

آزمون و شـرح نسـبت آن بـا اهـداف     هفتم
برنامه درسی

. آیداهی آزمون به عمل میاز تمام دروس قبلی به طور کتبی یا شف: آزمون
با اهداف ارتباط دارد، به طور ) برنامه درسی آزمون شده(همزمان، تشریح اینکه چگونه آزمون 

.شودعملی تبیین می

اعم از مراحل، منابع، انواع و (درسی تشریح چگونگی تعیین اهداف در هنگام تولید برنامهتعیین اهداف برنامه درسیهشتم
ها و نقش آنها در معرفی انواع الگوهاي انتخاب اهداف، معرفی انواع هدف: بر، مشتمل )اصول

هاي ریزي درسی، شرح اصول انتخاب اهداف و معرفی برخی از اهداف برنامهفرایند برنامه
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. درسی به تناسب رشته تحصیلی دانشجویان
اساس اصول هاي یک درس بر تحلیل یک نمونه از اهداف و تبدیل آنها به هدف:5تکلیف 

.تدوین اهداف و ارائه کتبی آن است

هاي یادگیري؛ تشریح انواع تجارب و ها و اصول انتخاب محتوا و فرصتتبیین ضرورت، روشهاي یادگیريانتخاب محتوا و فرصتنهم
.هاي یادگیري و نقش هر یک در یادگیري شاگردانفرصت

دف و بازسازي آن در قالبی دیگر شناسایی یک فرصت یادگیري الزم براي یک ه:6تکلیف 
.جهت استفاده شاگردان

هــاي دهــی محتـوا و فرصــت سـازمان دهم
یادگیري

-و روش) وحدت، مداومت، توالی و تعادل(دهی و معرفی انواع، اصول تشریح ضرورت سازمان
.هاي یادگیري در سطح کالن و خردهاي آن جهت سازماندهی فرصت

.ماندهی یک درس واقعی بر اساس اصول سازماندهی محتواتحلیل و ارزیابی ساز:7تکلیف 

و اصول حاکم ) سپهري(هاي ارائه محتوا در فضاي واقعی و فضاي مجازي معرفی انواع روشهاي یادگیري ارائه محتوا و فرصتیازدهم
.بر هر یک و آثار آنها بر مخاطبان برنامه درسی

وان عنصر برنامه درسی و اهمیت توجه به آن و تشریح انواع زمان در برنامه تبیین زمان به عنزمان برنامه درسیدوازدهم
گیـري از زمـان برنامـه    هاي درسی و چگونگی بهـره درسی و اصول تخصیص زمان به برنامه

.درسی
را ) همـین درس (ریـزي درسـی   هاي مورد انتظار درس برنامهنسبت زمان و هدف:8تکلیف 

.تحلیل کنید

، تحلیـل چگـونگی تـاثیر    )فضاي فیزیکی، عوامل فعالیت و روابط بـین آنهـا  (شرح ابعاد مکان مه درسیمکان برناسیزدهم
.هاي مربوط به فهم نسبت مکان و برنامه درسیمکان بر برنامه درسی و شاگردان و ضرورت

هـاي  ه درسـی آَشـکار، روش  برنامه درسی آزمون شده و نقش آن در یادگیري و تحقق برنامـ ارزشیابی یادگیري شاگردانچهاردهم
ها و مزایا و معایب آنها در ارتبـاط بـا اهـداف    آزمون و سنجش پیشرفت تحصیلی، انواع آزمون

.برنامه درسی

اجراي برنامـه درسـی در نظـام هـاي     پانزدهم
آموزشی

هاي اجرا، عوامل موثر بر اجرا، مقاومت، فرهنگ سـازمانی، مجریـان، اقـدامات اساسـی     نظریه
شناخت وضعیت، آماده سازي عمومی و اختصاصی، تـدارك نیـروي   : ي برنامه شاملبراي اجرا

.انسانی، هدایت و نظارت
هـایی  هایی و با چه شکلمقاومت معلم در برابر تغییرات برنامه درسی به چه علت:9تکلیف 

ممکن است ظهور یابد؟
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ه، ضرورت ارزشیابی برنامه، روش هاي ارزشیابی برنامه، مراحل ارزشیابی مفهوم ارزشیابی برنامارزشیابی برنامه هاي آموزشی و درسیشانزدهم
.برنامه 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      ها موظفمشارکت دارند و آن
ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود بـا درخواسـت تعیـین وقـت     دانشجویان حق دارند به طرح پرسش بپردازند و براي ارائه دیدگاه

شود که به هایی مطرح حال، در جلسات درس ممکن است پرسشدرعین. نددقیقه در کالس درس به ارائه نظر بپرداز10قبلی، تا 
تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت تشخیص آموزشگر یا به درخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها می

از دانشجویان جـایگزین تکـالیف درس   تواند براي همه یا برخیها 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   . در این درس استفاده از منبع مکتوب الزامی است-

.استگروه آموزشی براي مدت مقرر در همان رشته بالمانع 
:شود، عبارتند ازبراي استفاده در این درس پیشنهاد می1395منابعی که تا پایان سال -

. به نشر: مشهد. ریزي آموزش متوسطهمبانی 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: پایانیارزشیابی 

. کنندهاي آموزشگر، ارائه میها و تجارب خود از مطالعه منابع و مباحثات کالس درس را بر اساس پرسشدانشجویان یادگیري
شود و دستاورد آن جهت اي اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیري انجام میارزشیابی ضمن نیمسال بر: ارزشیابی ضمن نیمسال

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

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

درصد امتیاز 25: ـ پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس
درصد امتیاز 25: ـ آزمون ضمن نیمسال

درصد امتیاز 50: ـ آزمون پایانی
: سایر نکات

:به آن در این درس مهم استمواردي که توجه
. آمادگی مدام براي گفتگوهاي کالس
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. 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

.شودبائی ظاهري تکالیفی که به صورت مکتوب به آموزشگر تحویل میظرافت و زی
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»آموزش ارتباط تصویريدر راهبردهاي تدریس «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

اي بر کم حرفههاي معلم اي 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» قابلیت اجتهاد در موقعیت تربیتی«سالح 
مسئولیت معلم براي موثرساختن آموزش، موضوعی . دستیابی به شایستگی اجتهاد در موقعیت آموزشی استالزم و ضروري براي 

هاي متنوع و متغییر است که در دیدگاههاي مختلف و متعارض آموزش مطرح است و چنین مسئولیتی را معلمان باید در موقعیت
هاي هاي علمی و از سوي دیگر نیازمند انطباق یافتهانش و یافتهآموزشی به انجام رسانند که از سویی نیازمند عمل بر بنیاد د

به همین علت، دانش در باره راهبردهاي آموزش و توانایی تبدیل این دانش به عمل در . هاي خاص تربیتی استعلمی با موقعیت
آنچه دانشجومعلمان را براي . تمعلمان آینده براي هرگونه فعالیت موثر و موفق اس» ابزار«ترین هاي آموزشی، ضروريموقعیت

هاي تبدیل دانش آموزش به کند، 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 میردهاي آموزش با تشریح مبانی، اصول، مراحل و شرایط بکارگیري راهبردها و نمونهبا انواع راهب
. کنندتوان و تعهد الزم براي فهم و بکارگیري آن دانش را کسب می

مشخصات درس
کارگاهی: نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

هاي اصول و  روش: پیشنیاز
تدریس

انفرادي: نحوه آموزش

راهبردهاي تدریس : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
تجربی از راهبردهاي آموزش در رشته تخصصی خود ارائه کند و چگونگی تدریس فهمی مدلل و داراي شواهد

هاي خود براي عمل در آن اي را طراحی نماید و از ایدهخاص رشتهبر بنیاد یک راهبرد آموزش در یک موقعیت
همچنین، دانشجومعلم در پایان این واحد یادگیري برخی از راهبردهاي آموزش رشته . موقعیت دفاع کند

هاي شناسد و ضمن شناخت برخی منابع معتبر، قادر و متعهد است با بکارگیري روشتخصصی خود را می
. این حوزه، دانش خود را روزآمد کندجستجوي دانش در 

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 

هاي کالس ارائه گفتار
. نماید

به تبیین راهبردهاي 
اي بر اساس آموزش مدرسه

متغییرهاي مختلف 
متمایزکننده آن مبتنی بر 

کند و منابع علمی اقدام می
تشریحی به زبان خاص 

.نمایدخود ارائه می

به توسعه دانش مربوط به 
راهبردهاي آموزش با مراجعه 

کند و به منابع دیگر اقدام می
-تامالت خود، طبقهبر اساس 

بندي دیگري از راهبردها در 
رشته تخصصی خود تنظیم و از 

.کندآن دفاع می
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تولید روش 
بر بنیاد 

هاي آموزه
راهبرد 
آموزش

توانسته است براي عمل در 
یک موقعیت، یک راهبرد 
را معرفی کند و براي دفاع 
از آن، شرح آنچه در منابع 
و مباحث درس در ارتباط 

مده است، مورد با موضوع آ
. استناد است

بر اساس یک موقعیت 
معلم خاص به استناد نقش

تخصصی و رشته
متغییرهاي واقعی موقعیت 
توانسته یک راهبرد 
متناسب را معرفی کند و از 
آن با استناد به منابع 

مخصوصا منابع خارج از (
و استدالل شخصی ) درس

. دفاع نماید

توانسته است خود را در نقش 
تخصصی متصور شود و معلم

گیري بر آن اساس به تصمیم
هاي واقعی یا در موقعیت

فرضی اقدام و به عنوان معلم 
اي کند به ایفاي نقش حرفه

اي که راهبردها را به طور گونه
فرد براي موقعیت منحصربه

خاص تخصصی بکار گرفته 
.است

انجام 
تکالیف

هایی ارائه کرده که پاسخ
بع حاصل جستجوي در منا

در دسترس و بازخوانی 
محدود تجربه شخصی 

. است

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

شود که تجربه دیده می
. قابل پذیرش است

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

دهی و حتی محتواي سازمان
. بدیع برخوردار است

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

مباحث فرعیموضوع اصلینوبت 

طرح ضـرورت و جایگـاه موضـوع و    اول
ي درس و ایجاد انگیزه جهت پیگیـر 

ارزشیابی تشخیصی و اعـالم برنامـه   
درس

معرفـی  شناسایی انتظارات دانشجویان، سنجش نوع نگرش و سطح دانـش مربـوط،  
برنامه و سرفصل درس، تشریح منطق درس و کاربردهاي آن براي معلمان، معرفـی  
تکالیف عملکردي و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشـجویان بـر اسـاس پیامـدها و     

. کردسطوح عمل

ــرد  دوم ــی راهب تشــریح چیســتی و چرای
آموزش

هـا و  تاکیـد بـر ارتبـاط   (شناسی و شرح گستره موضوعی راهبردهاي آمـوزش  مفهوم
-، تبیین کارکرد راهبردهاي آمـوزش در فعالیـت  )تمایزهاي راهبرد آموزش با تدریس

هاي راهبردهاي آموزش، تشـریح چـارچوب   بندياي، معرفی انواع طبقههاي مدرسه
. معرفی راهبردهاي آموزش در این درس

اي راهبردهـایی کـه در   همه دانشجومعلمان موظفند به بررسی مقایسـه :1تکلیف 
براي پنج راهبرد دسته (شود اقدام نمایند و نتیجه را در جلسه هشتم کالس ارائه می
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به صورت شـفاهی و در جلسـه   ) براي پنج راهبرد دسته دوم(و جلسه چهاردهم ) اول
.به صورت کتبی ارائه کنند) گانههمه راهبردهاي یازده(دهم شانز

مبتنی بر سـخنرانی  (آموزش مستقیم سوم
)بهبودیافته

گذاران، شرح مبـانی نظـري، معرفـی اصـول،     تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیان
ها و شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگـاه  زمینه

.ایران و جهانراهبرد در
گفتگوهاي گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیري در مدارس ایران بـر  : عملی

.اساس مطالعات قبلی
-دانشجویان به شناسایی یک فیلم مرتبط با یکی از راهبردها اقدام مـی : 2تکلیف 

.دهندکنند و آن را در جلسه پنجم نمایش می

گذاران، شرح مبـانی نظـري، معرفـی اصـول،     یح سابقه بکارگیري، معرفی بنیانتشر)گفتگویی(آموزش مباحثه محور چهارم
ها و شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگـاه  زمینه

.راهبرد در ایران و جهان
گفتگوهاي گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیري در مدارس ایران بـر  : عملی

.اساس مطالعات قبلی

گذاران، شرح مبـانی نظـري، معرفـی اصـول،     تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیانآموزش گروه محورنجمپ
ها و شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگـاه  زمینه

.راهبرد در ایران و جهان
ـ : عملی ر گفتگوهاي گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیري در مدارس ایران ب

.اساس مطالعات قبلی
نمایش فیلم: فعالیت خاص

مند از فناوري اطالعات آموزش بهرهششم
و ارتباطات

گذاران، شرح مبـانی نظـري، معرفـی اصـول،     تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیان
ها و شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگـاه  زمینه

.انراهبرد در ایران و جه
گفتگوهاي گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیري در مدارس ایران بـر  : عملی

.اساس مطالعات قبلی
هـاي را بـه   شما براي بکارگیري این راهبرد تصمیم دارید چـه کوشـش  :3تکلیف 

عمل آورید؟

نی نظـري، معرفـی اصـول،    گذاران، شرح مبـا تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیانآموزش متکی به ظرفیت انتقاديهفتم
ها و شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگـاه  زمینه

.راهبرد در ایران و جهان
گفتگوهاي گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیري در مدارس ایران بـر  : عملی
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.اساس مطالعات قبلی

اي آزمون یادگیري و بررسی مقایسـه هشتم
آموزشراهبردهاي 

.برگزاري یک آزمون از مباحث جلسات گذشته به روش مورد نظر مدرس
ایجاد فرصت براي گفتگوي جمعی جهت مقایسه راهبردهاي مورد بحث بـر اسـاس   

.تکالیف انجام شده

گذاران، شرح مبـانی نظـري، معرفـی اصـول،     تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیانآموزش مشاوره محورنهم
ایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگـاه  ها و شرزمینه

.راهبرد در ایران و جهان
گفتگوهاي گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیري در مدارس ایران بـر  : عملی

.اساس مطالعات قبلی
کنند و آن را در جلسه دانشجویان به شناسایی یک فیلم مرتبط اقدام می: 4تکلیف 
.دهندنمایش میدوازدهم 

.گزارش نتایج آزمون و اعالم بازخورد مدرس: فعالیت خاص

گذاران، شرح مبـانی نظـري، معرفـی اصـول،     تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیانآموزش شبکه محوردهم
ها و شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگـاه  زمینه

.راهبرد در ایران و جهان
گفتگوهاي گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیري در مدارس ایران بـر  : ملیع

. اساس مطالعات قبلی

گذاران، شرح مبـانی نظـري، معرفـی اصـول،     تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیانگیري کالسیآموزش مبتنی بر رايیازدهم
ت کنونی جایگـاه  ها و شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیزمینه

.راهبرد در ایران و جهان
گفتگوهاي گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیري در مدارس ایران بـر  : عملی

.اساس مطالعات قبلی

گذاران، شرح مبـانی نظـري، معرفـی اصـول،     تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیانهاي کوتاهآموزش مبتنی بر بازيدوازدهم
کارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگـاه  ها و شرایط بزمینه

.راهبرد در ایران و جهان
گفتگوهاي گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیري در مدارس ایران بـر  : عملی

.اساس مطالعات قبلی
نمایش فیلم: فعالیت خاص

گذاران، شرح مبـانی نظـري، معرفـی اصـول،     ی بنیانتشریح سابقه بکارگیري، معرفآموزش مبتنی بر یادداشت تحلیلیسیزدهم
ها و شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگـاه  زمینه

.راهبرد در ایران و جهان
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گفتگوهاي گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیري در مدارس ایران بـر  : عملی
.اساس مطالعات قبلی

اي بررسی مقایسـه آزمون یادگیري و چهاردهم
راهبردهاي آموزش

.برگزاري یک آزمون از مباحث جلسات گذشته به روش مورد نظر مدرس
گانـه بـر اسـاس    ایجاد فرصت براي گفتگوي جمعی جهت مقایسه راهبردهـاي پـنج  

.تکالیف انجام شده

آموزش با واگذاري مسئولیت تدریس پانزدهم
به شاگردان 

گذاران، شرح مبـانی نظـري، معرفـی اصـول،     بنیانتشریح سابقه بکارگیري، معرفی 
ها و شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگـاه  زمینه

.راهبرد در ایران و جهان
گفتگوهاي گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیري در مدارس ایران بـر  : عملی

.اساس مطالعات قبلی
.ون و اعالم بازخورد مدرسگزارش نتایج آزم: فعالیت خاص

ــهشانزدهم ــی مقایسـ ــاي بررسـ اي راهبردهـ
آموزش

اي راهبردهاي آموزش بر اساس مبـانی نظـري، شـواهد پژوهشـی و     بررسی مقایسه
.الزامات اجرایی و ارزیابی وضعیت آنها در مدارس ایران

ارائه گزارش کتبی مقایسه راهبردهاي آموزش 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   . عه منابع بپردازند و در گفتگوهاي هر جلسه با آمادگی مشارکت نمایدبرنامه اعالم شده به مطال

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      به صورت نظري ارائـه مـی  در همه جلسات درس، یک مبحث. 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
جلسه بعد یا تواند به صورت شفاهی در 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   . الزامی استدر این درس استفاده از منبع مکتوب-

.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: ادگیريالگوهاي ی): 1391. (و هاپکینز، د. جویس، ب؛ کالهون، ا
. سمت: تهران. لطفعلی عابدي

.مهرویستا: تهران. رویکردهاي تدریس): 1390. (و سولتیس، ج. فنسترمیچر، گ
:منبع تکمیلی

رانی، ، ترجمه محمدرضـا سـرکارآ  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

-پرسشها و تجارب خود از کار عملی، مطالعه منابع و مشارکت در مباحث کالس درس را بر اساس 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 بندي اعالم شده انجام میدیگر براي اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیري بر اساس زمان
.شودایی بکارگرفته میجهت ارزشیابی نه
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
: شودبه شرح زیر محاسبه میسهم هر یک از موارد ارزشیابی 

درصد امتیاز 30: ـ پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس
درصد امتیاز 40: ـ آزمون ضمن نیمسال

درصد امتیاز 30: ـ آزمون پایانی

: سایر نکات
:مواردي که توجه به آن در این درس مهم است
. آمادگی مدام براي گفتگوهاي کالس

. ر در مباحث کالسمشارکت جدي و موث
. 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
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»آموزش ارتباط تصویريدر طراحی آموزشی  « سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

مندي را طراحی کنند که تفاوت هاي فردي، معلمان بایدبتوانند در راستاي اهداف نظام آموزشی فرصت هاي یادگیري نظام
مد نظر قرار داده وبتواند موفقیت عالیق و روش هاي یادگیري دانش آموزان، و نیز تأثیرات بافت و زمینه اجتماعی بر یادگیري را 

این امر مستلزم آن است که معلمان طراحی آموزشی را به عنوان یک رویکرد سیستمی بشناسند و . یادگیرندگان را تضمین نماید
-ن بهدر چنین شرایطی معلما. بتوانند فرآیند آن را از مرحله شناسایی مسئله تا ارزیابی در یک موقعیت هاي واقعی تجربه نمایند

خواهند زد و طرحهاي اثربخشی را براي هاي یادگیري دستجاي اجراي طرح هاي از پیش تعیین شده، خود به خلق موقعیت
. پاسخ به نیاز یادگیرندگان در موقعیت هاي منحصر بفرد تولید خواهند نمود

مشخصات درس
عملی-نظري:  نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

ریه هاي یادگیري و نظ: پیشنیاز
برنامه ریزي درسی/ آموزش

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 

.قرار می دهدمورد استفاده

:شایستگی اساسی
ck&pk&pck 2کد -
1&2-2&1-3&2 -
3&4-3

3سطح2سطح1سطح هامالك

مسئله تبیین شده تبیین مساله 
است، اما اطالعات 
جمع آوري شده از 
طریق نیاز سنجی و 
تحلیل آن از تبیین 
مسئله پشتیبانی نمی 

. کند

مسئله تبیین شده است، و 
شده اطالعات جمع آوري

از طریق نیاز سنجی و 
تحلیل آن از تبیین مسئله 

.پشتیبانی می کند

مسئله تبیین شده است، و 
اطالعات جمع آوري شده 
از طریق نیاز سنجی و 
تحلیل آن از تبیین مسئله 
پشتیبانی نموده و نشان 
می دهد که چگونه 
موقعیت ها و نیاز هاي 
متفاوت یادگیرندگان را 

.ستمورد توجه قرار داده ا

فرایند شناسایی و طراحی
مشکل / تبیین مسئله

فرایند شناسایی و تبیین 
مشکل را تا تعیین / مسئله

فرایند طراحی آموزشی را 
در تمامی مراحل  به 
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را تا تعیین تکالیف 
یادگیري عملیاتی 
نموده اما میان مراحل 
مختلف طراحی ارتباط 
نظام مندي وجود 

.   ندارد

تکالیف یادگیري عملیاتی 
نموده و میان مراحل و 

تباط مؤلفه هاي طراحی ار
.نظام مندي وجود دارد

صورت نظام مند عملیاتی 
مشکل، / شده و مسئله

روش نیاز سنجی، اهداف 
آماج، محتوا و تکالیف 
یادگیري با توجه به تفاوت 
هاي فردي از یکدیگر 

. پشتیبانی می نمایند

ار آنهاي یادگیري، محتواي درس و ساختفرصت. 2
کلیات طراحی آموزشی: فصل اول

تعریف ضرورت و منطق طراحی آموزشی
)تحلیل،تصمیم گیري، راهبرد، ارزشیابی( مراحل طراحی آموزشی
گستره طراحی آموزشی

ارتباط تکنولوژي آموزشی با طراحی آموزشی
یادگیري با طراحی آموزشی/ ارتباط نظریه هاي آموزش

: تکالیف یادگیري
.پژوهشی در زمینه مباحث مطرح شده، تلخیص در قالب مقاله کوتاه و ارائه در کالس-ل سه منبع علمی مطالعه حداق
)تحلیل(فرایند طراحی آموزشی : فصل دوم

مشکل/ تعریف مسئله
مشکل/ شناسایی و تجزیه و تحلیل منبع مسئله

تجزیه و تحلیل نیازها
)گوي هناسالگوي ساندرز، الگوي هوتون، ال( 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/ مشکلتحلیل آن راه حل هایی براي

)تصمیم گیري(فرایند طراحی آموزشی : فصل سوم
تدوین اهداف آماج

بازنگري در اهداف و تعیین اولویت دست یابی به اهداف آماج
مقایسه تحلیل نیازها و اهداف آماج
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تبدیل اهداف آماج به اهداف و پیامدهاي یادگیري
اهداف آموزشی

محتواي آموزشی
ريتکالیف یادگی

:تکالیف عملکردي
اهداف آماج را اولویت ) تحلیل نیازها و تعیین راه حل مشکل یا مساله( با استفاده از گزارش تکلیف عملکردي فصل دوم.1

. بندي نموده و آنها را به پیامدهاي یادگیري تبدیل نماید
ا توجه را با توجه به انواع سبک با توجه به اهداف آموزشی تدوین شده، محتواي اصلی و تکمیلی و تکالیف یادگیري ب.2

.هاي یادگیري تعیین نماید
)راهبرد(فرایند طراحی آموزشی : فصل چهارم

بهره گیري از راهبرد در طراحی آموزشی
راهبردهاي طراحی آموزشی بر اساس نوع محتوا) الف

تعیین طرح / ارزشیابی تکوینی/نوشتن تمرین و پرسش/ تعیین رسانه/ طراحی( به خاطر سپردن اطالعات) 1طراحی آموزشی 
)مدیریت آموزشی
/ ارزشیابی تکوینی/ نوشتن تمرین و پرسش/ تعیین رسانه/ طراحی( به کار گیري مهارت طبقه بندي مفاهیم ) 2طراحی آموزشی 

)تعیین طرح مدیریت آموزشی
تعیین طرح / ارزشیابی تکوینی/ شنوشتن تمرین و پرس/ تعیین رسانه/ طراحی( به کارگیري مهارت روش کار) 3طراحی آموزشی 
)مدیریت آموزشی
تعیین طرح / ارزشیابی تکوینی/ نوشتن تمرین و پرسش/ تعیین رسانه/ طراحی( به کار گیري مهارت اصل) 4طراحی آموزشی 
)مدیریت آموزشی
تعیین طرح / یارزشیابی تکوین/ 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
مدیریت تعیین طرح / 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
ویژه دانش آموزان تیزهوش) 2
ویژه دانش آموزان با مشکالت عاطفی شدید)3
راهبردهاي طراحی آموزشی بر اساس موقعیت) ج
ویژه کالسهاي چند پایه) 1
ویژه مسائل بومی خاص)2
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: ف عملکرديتکالی
و با در نظر گرفتن مراحل طراحی آموزشی، ) محتوا، نیازهاي یادگیرندگان و موقعیت( دو طرح آموزشی مبتنی بر یکی از راهبردها

.  تهیه نماید
)ارزشیابی(فرایند طراحی آموزشی :فصل پنجم

)چرا؟ چه موقع؟ به منظور چه هدفی؟ چگونه( منطق ارزشیابی طرح آموزشی
سط متخصصبازنگري تو

ارزشیابی تکوینی
ارزشیابی نهایی

ارزشیابی از طرح آموزشی
تکالیف عملکردي

تهیه مالك ها و سطوح کیفیت طرحهاي آموزشی و روش بازنگري طرحهاي آموزشی فصل چهارم 
.ارزیابی نقاط ضعف و قوت طرحهاي تهیه شده در کالس و ارائه بازخورد براي اصالح آن

پیامطراحی تعاملی: 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 . براي طراحی و حل مسئله شناسایی شده است
. استفاده می شود

منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
ترجمه هاشم فردانش، انتشارات سمت. راهبردها و فنون طراحی آموزشی،). 1390(لشین، پوالك و رایگلوث 

اصول طراحی آموزشی، ترجمه خدیجه علی آبادي، نشر دانا). 1391(و ویگر گانیه، بریگز 

:منابع فرعی
رمی زفسکی، ترجمه هاشم فردانش، انتشارات سمت: طراحی نظامهاي آموزشی، نویسنده
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. هاشم فردانش و مرتضی کرمی: ، نویسندگانب براي آموزش هاي صنعتیشناسایی الگوي طراحی آموزشی مطلو: مقاله
8، شماره 1387سال . نشریه مطالعات برنامه درسی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره5آزمون مباحث نظري : ارزشیابی پایانی
بینی شده و مشارکت در فعالیت هاي عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري و فعالیت هاي عملکردي پیش : 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
.سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده استمالك ها و ) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 

»آموزش ارتباط تصویريدر طراحی واحد یادگیري «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

بتوانند در راستاي اهداف نظام آموزشی فرصت هاي یادگیري نظامندي را طراحی کنند که تفاوت هاي فردي، معلمان باید 
بتواند بافت و زمینه اجتماعی بر یادگیري را مد نظر قرار داده و، و نیز تأثیرات موزاندانش آعالیق و روش هاي یادگیري

این امر مستلزم آن است که معلمان طراحی آموزشی را به عنوان یک رویکرد سیستمی .موفقیت یادگیرندگان را تضمین نماید
در چنین شرایطی . ر یک موقعیت هاي واقعی تجربه نمایندبشناسند و بتوانند فرآیند آن را از مرحله شناساي مسئله تا ارزیابی د

معلمان بجاي اجراي طرح هاي از پیش تعیین شده، خود به خلق موقعیت دست خواهند زد و طرحهاي اثربخشی را براي پاسخ به 
. نیاز یادگیرندگان در موقعیت هاي منحصر بفرد تولید خواهند کرد

مشخصات درس
عملی:  نوع درس
1: دتعداد واح

ساعت32: زمان درس
طراحی آموزشی : پیشنیاز

طراحی واحد یادگیري : نام درس

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

ساس نتایج استاندارد هاي محتوا در یک حوزه یادگیري یک واحد یادگیري طراحی، تدوین، اجرا و و بر ا/ با تحلیل برنامه درسی
. ارزیابی آن را مورد بازنگري قرار دهد

:شایستگی اساسی
ck&pk&pck کد
2-1&2-2&1-
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3&2-3&4-3

3سطح2سطح1سطح هامالك

منطق و 
اهداف و 

محتوا

در تبیین چیستی، چرایی و 
چگونگی منطق واحد یادگیري 
ارتباط آن ها را با یکدیگر براي 
مشخص نمودن ماهیت اهداف و
محتواي واحد یادگیري تعیین 

.تکلیف نکرده است

در تبیین چیستی، چرایی 
و چگونگی منطق واحد 
یادگیري ارتباط میان 
اهداف و محتواي واحد 
یادگیري مشخص شده 

.است

چیستی، چرایی و چگونگی 
تبیین شده در منطق واحد 
یادگیري به وضوح براي اهداف 
و محتواي واحد یادگیري تعیین 

. ده استتکلیف نمو

واحد یادگیري طراحی شده شامل طراحی
کلیه مؤلفه ها است اما عناصر آن 
به صورت نظام مند و هماهنگ از 

.یکدیگر پشتیبانی نمی کند

واحد یادگیري طراحی 
شده شامل کلیه مؤلفه ها 
است و  عناصر داراي 
انسجام و هماهنگی 

.است

واحد یادگیري طراحی شده 
ست و  شامل کلیه مؤلفه ها ا

عناصر داراي انسجام و 
هماهنگی است به گونه اي که 
منطق واحد یادگیري در هر 
یک از عناصر انعکاس یافته 

. است

نقد و 
ارزیابی 

گزارش اجراي و ارزیابی واحد 
یادگیري منعکس کننده برخی از 
نقاط قوت و ضعف برجسته واحد 
یادگیري است و پیشنهادات منجر 

یادگیري بهبود واحد/ به اصالح
.نمی شود

گزارش اجراي و ارزیابی 
واحد یادگیري منعکس 
کننده نقاط قوت و ضعف 
واحد یادگیري است و 
پیشنهادات منجر به 
ایجاد انسجام و بیشتر 
.واحد یادگیري شده است

گزارش اجراي و ارزیابی واحد 
یادگیري منعکس کننده نقاط 
قوت و ضعف واحد یادگیري 

به است و پیشنهادات منجر 
ایجاد انسجام و تأثیر گذاري 
بیشتر بر نتایج یادگیري دانش 

.آموزان است

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

رویکرد برنامه درسی و ارتباط آن ساختار واحد یادگیري 
ارتباط واحد هاي یادگیري در ساختار یک موضوع درس

مدل و عناصر واحد یادگیري/اختارارتباط س
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)چرایی(منطق واحد یادگیري 
)چیستی(پیامد هاي یادگیري / اهداف

وسعت و توالی واحد یاگیري
)چگونگی(فرصت هاي یادگیري 

: تکلیف یادگیري
طق آن بررسی و چند نمونه واحد هاي یادگیري را از منطر منطق واحدیادگیري و ارتباط اجزاء آن را با یکدیگر با توجه به من

.تحلیل و نقش آن را در هماهنگی عناصر واحد یادگري گزارش نماید
: تکلیف عملکردي

. براي یک واحد یادگیري متن منطق آن را با توجه به چیستی، چراي و چگونگی تدوین نماید
استاندارد هاي محتوا و سازماندهی آن: فصل دوم
ایده کلیدي 

مفاهیم اساسی 
ومی ترسیم نقشه مفه

حقایق و اطالعات جزئی
مهارت هاي اساسی

ترسیم نمودار مهارت ها
ارتباط نقشه مفهومی، نمودار مهارت ها و حقایق و اطالعات جزئی با پیامد ها

تعیین سطح توانایی دانش آموزان 
بازتعریف پیامد هاي یادگیري

: تکلیف عملکردي
مهارت اساسی مرتبط با آن در / رسی براي آموزش یک ایده کلیدي مفاهیماهداف در برنامه د/ با تحلیل استاندارد هاي محتوا

نمودار مهارت ها را ترسیم و ارتباط حقایق و اطالعات جزئی را با آن به / برنامه درسی یکی از موضوعات درسی نقشه مفهومی
.نمایش بگذارد
سازمان دهنده ها: فصل سوم

طبقه بندي پیامد هاي یادگیري
پایه/ مرکزيدهندهسازمان

وابسته به دنیا
وابسته به مفهوم

وابسته به کاوشگري
وابسته به یادگیري

وابست به کاربرد ها
) ایده کلیدي(سازمان دهنده آموزشی 

)انعطاف، قابلیت، تناسب(معیار ها 



۳۸۴

شناسایی عنوان ها 
: تکلیف عملکردي

. دهنده را براي تولید واحد یادگیري مشخص و آن را تبیین نمایدنمودار مهارت ها روش سازمان/ 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
یادگیري تکالیف 

نظم منطقی فرصت هاي یادگیري
: تکلیف عملکردي

با توجه به سازمان دهنده هاي مشخص شده فرصت هاي یادگیري را با در نظر گرفتن انتظارات عملکردي، سبک هاي 
.طراحی و تولید نماید... یادگیري، مهارت هاي فراشناختی و

ارزشیابی: فصل پنجم
جشپیامد هاي یادگیري و مالك هاي سن

راهبرد هاي سنجش
رسمی

غیر رسمی
خود ارزیابی

ارزشیابی توسط همساالن
ارزشیابی توسط معلم

ارزشیابی از واحد یادگیري
چگونه یادگیري  را بهبود دهیم؟

: تکلیف عملکردي
. پیامد هاي یادگیري واحد یادگیري طراحی شده را در قالب راهبرد هاي رسمی و غیر رسمی تدوین نماید.1
/ یادگیري طراحی شده را در یک موقعیت آموزشی اجرا و نتایج ارزشیابی از عملکرد یادگیرندگان را براي اصالحواحد.2

. ارتقاء واحد یادگیري مورد استفاده قرار دهد

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3



۳۸۵

دگیري، و از روش حل مسئله براي از روش مستقیم براي مطالعه و تحلیل برنامه درسی و سایر منابع علمی براي طراحی واحد یا
. طراحی، تولید و ارزیابی یک نمونه واحد یادگیري می شود

منابع آموزشی. 4

-:منبع اصلی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
.... آزمون مباحث نظري : ارزشیابی پایانی
- پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتعملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري و فعالیت هاي عملکردي : 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
. ا و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده استمالك ه) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»آموزش ارتباط تصویريدر سازي هاي تحصیلی و آزمونآزمون« سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

ي کسـب  سنجش در برنامه درسی فعالیتی مستمر و برنامه ریزي شده است که نتایج آن، نه تنها انعکاس دهند سطح توانایی هـا 
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
ی و اعتبار آن، و نحوه استفاده از آزمون هاي هنجار شده به آنان کمک می نماید تـا متناسـب بـا    تهیه انواع آزمون و بررسی پایای

اهداف برنامه درسی، موقعیت آموزشی و ویژگی یادگیرندگان از انواع آزمون ها براي ارزیابی سطح توانـایی هـاي کسـب شـده از     
.نمایندسوي دانش آموزان استفاده نموده و براي ارتقاء آن برنامه ریزي

مشخصات درس
عملی-نظري:  نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

- :پیشنیاز

سازي هاي تحصیلی و آزمونآزمون: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
یک درس تدوین نموده و متناسب با ظرفیت محتوا ي/ براي یک موضوع درسی جدول دوبعدي را بر اساس اهداف

. هاي موضوع درسی از انواع ازمون ها براي سنجش عملکرد دانش آموزان در سطوح مختلف استفاده نماید
آزمون هاي اجرا شده را به جهت پایایی و روایی بررسی و میزان اعتبار یافته ها را با توجه به روش / یافته هاي پژوهشی
.ه گزارش کندهاي بکارگرفته شد

: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 

سئواالت با / آزمون
انواع / سطوح اهداف

محتوا در نظر گرفته 
. نشده است

جدول دو بعدي تهیه در 
انواع / شده سطوح اهداف

محتوا مورد توجه قرار 
/ گرفته اما رابطه نوع آزمون
/ سئواالت با سطوح اهداف

انواع محتوا در نظر گرفته 
شده است و در این رابطه 

محتوا مورد / ماهیت هدف
.توجه قرار گرفته است

در جدول دو بعدي تهیه شده 
انواع محتوا / سطوح اهداف

توجه قرار گرفته اما رابطه مورد 
سئواالت با سطوح / نوع آزمون

انواع محتوا در نظر / اهداف
گرفته شده است و 

سئواالت با توجه به /آزمون
محتوا از تنوع / ماهیت هدف

برخوردار است و امکان پاسخ 
به تفاوت هاي فردي را فراهم 

.می کند
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تجزیه و 
تحلیل آزمون

در تجزیه و تحلیل 
ژوهشی گزارش هاي پ

پایایی و روایی آزمون ها 
را با یکدیگر مقایسه 
نموده اما ارتباط آن را با 
نتایج پژوهش گزارش 

نکرده است 

در تجزیه و تحلیل گزارش 
هاي پژوهشی پایایی و 
روایی آزمون ها را با 
یکدیگر مقایسه نموده 
وارتباط آن را با نتایج 
پژوهش گزارش کرده است

در تجزیه و تحلیل گزارش 
هاي پژوهشی پایایی و روایی 
آزمون هاي مورد استفاده را با 
توجه به نتایج پژوهش گزارش 
نموده و 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 

ست اما صورت گرفته ا
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 مالك ها و سطوح 
عملکرد را به صورت واضح 
تبیین و نتایج را بر اساس 

.یر نموده استآن تفس

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

و ساختار آنهاي یادگیري، محتواي درسفرصت. 2
دسته بندي آزمون ها: فصل اول

مفاهیم پایه 
: انواع آزمون ها از نظر

)معلم ساخته–استاندارد (ساخت 
)قبل، ابتدا، حین و پایان تدریس: تشخیصی، تکوینی و پایانی یا دسته بندي( ، زمان اجرا)گروهی-فردي(اجرا 

) قدرت-سرعت(، هدف ...)ت و پیشرفت تحصیلی، استعداد، هوش، شخصیت، رغب(کاربرد 
)طبقه بندي اهداف(پوشش اهداف 

)ذهنی-عینی(تصحیح 
)وابسته و ناوابسته(وابستگی به فرهنگ 

)کاغذي، عملی-شفاهی، مداد(فعالیت آزمودنی 
: تکالیف یادگیري



۳۸۸

الب یک مقاله کوتاه به چند مقاله علمی پژوهشی در خصوص انواع آزمون ها را مطالعه و نقاط قوت و ضعف هر یک را در ق
. 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 ) اویژگی ه(صفات / تهیه جدول مشخصات
:تکالیف عملکردي

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. سئواالتی براي ارزشیابی اهداف و محتوا استفاده می کند/نماید از چه نوع آزمون هایی

. مختلف جدول دو بعدي را تهیه کنندهاي
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
خت بانک پرسشسا

: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 
. ی اظهار نظر کندشواهد علم

: تکلیف عملکردي
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
یزان پایایی و اعتبار آن تهیه یک نمونه آزمون براي سنجش یادگیري دانش آموزان در یکی از مباحث درسی، اجرا بررسی م

روش ها و ابزار هاي جدید در سنجش: فصل چهارم
آزمون کتبی عملکردي
آزمون شناسایی
آزمون موقعیت شبیه سازي شده
نمونه کار
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فهرست وارسی
مقیاس درجه بندي
 واقعه نگاري
سنجش رفتار
 پوشه کار
ابزار هاي فوق/ روش تعیین روایی و اعتبار روش ها

:دگیريتکالیف یا
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
. رش کندبر اساس جدول دوبعدي تهیه شده در فصل دوم یک نمونه آزمون عملکردي طراحی، اجرا و نتایج آن را گزا

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: به کار بستن یک یا چند ابزار هنجار شدهآشنایی و

اشنایی با آزمون هاي زبان، ریاضی، علوم در سطح بین المللی
: تکلیف یادگیري

شده در این زمینه مطالعه و یافته نتایج اجراي آزمون هاي هنجار شده در سطح ملی یا بین المللی را با مراجعه به مقاالت ارائه
. هاي آن را همراه با اظهار نظر شخصی ارائه کند

. نمونه اي از آزمون هاي هنجار شده را بر روي یکی گروه از دانش آموزان اجرا و نتایج آن را تحلیل و گزارش کند

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
از روش حل . آزمون/ ي پژوهشی و بررسی میزان اعتبار یافته هاي پژوهشروش مطالعه مستقیم و فردي در مطالعه گزارش ها

. مسئله براي طراحی، اجرا و تفسیر آزمون عملکردي و از پروژه براي تولید جدول دوبعدي استفاده می شود

منابع آموزشی. 4
.ن، نشر دورا1389سنجش 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
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عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري و فعالیت هاي عملکردي پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت هاي : ارزشیابی فرآیند
نمره 5وهی گر

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

. ستمالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده ا) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»آموزش ارتباط تصویريتحلیل محتواي کتاب درسی «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 
اد آموزشی را شناسایی نموده و آن را با اقتضائات محیط یادگیري و نیاز دانش آموزان  کند تا آنان نقاط قوت و کاستی هاي مو

کسب تجربه در زمینه تحلیل مواد آموزشی زمینه مشارکت در فرآیند تولید مواد آموزشی را آینده افزایش داده و . تطبیق دهند
رفتن از سیستم متمرکز فعلی در نظام آموزشی و منجر به شکل گیري ظرفیت در سطح مدارس و مناطق آموزشی براي فاصله گ

. رفتن به سمت کاهش تمرکز می شود
مشخصات درس

عملی-نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

برنامه ریزي : پیشنیاز
درسی 

تحلیل محتواي کتاب درسی:  نام درس

:جو قادر خواهد بوددر پایان این واحد یادگیري دانش: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
سازگاري مواد آموزشی تدوین شده با برنامه درسی را شناسایی و گزارش /با تحلیل ساختار برنامه درسی، میزان همخوانی

.  نماید

با استفاده از روش هاي کمی و کیفی تحلیل محتوا، موادآموزشی را به جهت تبعیت از مالك هاي در دو بعد ظاهري و 
. رد ارزیابی قرار دهدسازماندهی محتوا مو :شایستگی اساسی

pck 2&3-1کد-
3&4 -3

3سطح2سطح1سطح هامالك

تحلیل 
برنامه 
درسی

میزان ارتباط میان ساختار 
برنامه درسی و مواد آموزشی 
را بدون تحلیل عناصر برنامه 
درسی و تأثیر آن در 
سازماندهی مواد آموزشی 

.گزارش نموده است

میان ساختار برنامه ارتباط
درسی و مواد آموزشی را با 
تحلیل عناصر برنامه درسی و 
تأثیر آن در سازماندهی مواد 

.آموزشی گزارش نموده است

ارتباط میان ساختار برنامه 
درسی و مواد آموزشی را با 
توجه به سازگاري این عناصر 
با مواد آموزشی و نقش  آن در 

.یادگیري گزارش نموده است

ش هاي رو
تحلیل 
محتوا

صرفاً از روش هاي کمی 
براي تحلیل مواد آموزشی 
استفاده کرده و این تحلیل را 
بیشتر بر ویژگی هاي ظاهري 
مواد آموزشی متمرکز نموده 

.است

از روش هاي کمی و کیفی 
براي تحلیل مواد آموزشی 
استفاده کرده و نشان داده 
است که ارتباط روش و نوع 

اما محتوا را مش شناسد
تحلیل خود برخی از مالك 
ها در هر یک از دو بعد را 

از روش هاي کمی و کیفی در 
تحلیل مواد آموزشی استفاده 
کرده و رابطه روش هاي 
تحلیل محتوا را با نوع محتوا و 
مالك ها در هر یک از دو بعد 

.مد نظر قرار داده است
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.متمرکز نموده است

مالك هاي 
تحلیل

شان می تحلیل انجام شده ن
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 

. استمی کند آگاه

تحلیل انجام شده نشان می 
دهد که  از مالك هاي تحلیل 
محتوا و تأثیر آن در 
سازماندهی مواد آموزشی بر 
اساس  جهت گیري هاي 

.برنامه درسی آگاه است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
هاي 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

:تکلیف یادگیري
و پژوهش هاي انجام شده در زمینه تحلیل محتواي کتاب هاي درسی و ) مقاالت کتاب ها(مطالعه منابع برنامه ریزي درسی 

مطالعه مشارکت معلمان در طراحی و تدوین . نقاط قوت و ضعف در یادگیري دانش آموزان/ آموزشیتهیه گزارشی از نقش  مواد
. مواد آموزشی در سایر کشور ها

:تکلیف عملکردي
.ساختار یک نمونه برنامه درسی را به جهت نقش هر یک از عناصر در سازماندهی مواد آموزشی بررسی نماید و گزارش نماید

ي تحلیل محتواروش ها: فصل دوم
هاي تحلیل محتوامفاهیم، اصول و تکنیک-
روش هاي کمی در تحلیل محتوا-
مراحل روش تحلیل کمی-
اعتبار یافته ها-
روش هاي کیفی در تحلیل محتوا-
مراحل روش تحلیل کیفی-
اعتبار یافته ها-
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:تکلیف یادگیري
و نحوه ..) کتاب، فیلم، مقاله نرم افزار و(ی مطالعه حداقل دو گزارش پژوهشی در زمینه تحلیل محتواي مواد آموزش.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 
. شناسایی نقاط قوت و ضعف محتوا به همراه پیشنهادات ارائه کند

:تکلیف عملکردي
. ا استفاده از روش هاي کمی و کیفی آن را تحلیل و یافته ها را گزارش نمایدیک نمونه از مواد آموزشی را انتخاب و ب

تحلیل محتواي مواد آموزشی: فصل سوم
. تحلیل یکی از موضوعات درسی در دو بعد ظاهري و سازماندهی محتوا

: مقوله هاي مورد بررسی در بعد ظاهري-
صفحه آرایی-
قلم و فونت-
تصاویر گرافیکی و پویا نمایی-
اول و نمودار هاجد-
ویژگی هاي فنی-

: مقوله هاي مورد بررسی در بعد سازماندهی محتوا-
توالی-
اعتبار-
تعادل -
پوشش اهداف-
فرصت ها و تکالیف یادگیري-
راهبرد هاي آموزش -
راهبرد هاي ارزشیابی-
:تکلیف عملکردي

اط مواد آموزشی با عناصر برنامه درسی و دانشجو می تواند یکی از موضوعات درسی را انتخاب نموده و در مرحله اول ارتب
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

کمی تحلیل هاي انجام شده به جهت استفاده از روش هاي . سازماندهی محتوا و ویژگی هاي ظاهري مورد بررسی قرار می دهد
. 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 / مطالعه فردي و تهیه خالصه نظام مند از منابع علمی در زمینه روش هاي تحلیل محتوا

استفاده از شیوه مشارکتی در . نار هاي کالسی یا در سطح واحد آموزشیپژوهش هاي تحلیل محتوا و ارائه آن در سمی
/ شرکت در سمینار هایی که در محیط آموزشی. ارزیابی فعالیت هاي فردي و گروهی بر اساس مالك هاي تحلیل محتوا

.مراکز علمی و اظهار نظر در مورد گزارش هاي ارائه شده
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منابع آموزشی. 4

تحلیل محتوا در ). 1380(آر-اصول و مبانی برنامه ریزي درسی، هولستی، ال). 1388(اجارگاه، کوروش فتحی و: منبع اصلی
. تهران چاپ دوم. انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی. ترجمه نادر ساالر زاده امیر. 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

.مواد آموزشی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره5آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره 5و در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها عملکرد دانشج: ارزشیابی فرآیند

نمره 10مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
مبناي . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود

. مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) کرديیادگیري و عمل(ارزیابی تکالیف 
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»1کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش ارتباط تصویري«درس  سرفصل

معرفی درس و منطق آن.1

عاد گوناگونی از سواد از جمله سواد اطالعاتی، اي با فناوري اطالعات و ارتباطات عجین شده است، که برخورداري از ابزندگی بشر در عصر کنونی به گونه
اطالعات و فناوريضرورت توجه به. گرددسواد رسانه اي، سواد رایانه، سواد فناوري، سواد دیجیتال، سواد اینترنتی، یک ضرورت در زندگی محسوب می

آموزان امروز مندي از این بعد سواد یکی از نیازهاي دانشو بهرهلذا آشنایی. هاي رسمی وارد گرددارتباطات  موجب گردیده است که آموزش ان در آموزش
آموزان را براي ورود به عرصه زندگی دارند، خود نیز باید ضمن برخورداري از رو معلمان که وظیفه آماده سازي دانشاز این. وشهروندان فردا است

هاي هاي خود بهره گیرند و با تلفیق این فناوري در فرصتز این ظرفیت در آموزشي فناوري اطالعات و ارتباطات، اها و سواد الزم در حوزهشایستگی
آموزان را آموزش دهند که چگونه خود را براي استفاده صحیح از گیري از افزایش و بهبود کارآیی آموزش ، دانشیادگیري عالوه بر بهره-یاددهی
. نندآمده بواسطه این فناوري در زندگی آماده کهاي پیشفرصت

مشخصات درس
کارگاهی: نوع درس
واحد1: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

مهارت هاي هفتگانه: پیشنیاز

1کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات آموزش ارتباط تصویري : نام درس

: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
برنامه درسی -2در آموزش ، ICTدرك -1مولفه  6ها دانشجو معلمان در جدول شایستگی

یادگیري -6سازمان بندي و مدیریت  و - 5هاي فاوا ، مهارت-4پداگوژي ، -3و ارزشیابی ، 
.باشدبه شرح جدول زیر می1حرفه اي معلم  در سواد فناوري

)تولید دانش(3سطح )تعمیق دانش(2سطح )سواد فناوري(1سطح مالك ها
در ICTدرك 

آموزش
اهآگاهی از سیاست

3سطح 2سطح 1سطح 
هاي ملی، با آگاهی از سیاست
را براي تعدادي راهکار و روش

هاي کالسی رشته حمایت فعالیت
ها، پیشنهاد خود  از این سیاست

.نماید

،  هاي ملیبا آگاهی از سیاست
را عملیاتی تعدادي راهکار و روشِ

هاي براي تطابق و حمایت  فعالیت
هاي سیاستکالسی رشته خود از 

.فوق، پیشنهاد نماید

هاي ملی،  با آگاهی از سیاست
فهرستی از راهکارها و 

را هاي عملیاتی ماهرانهروش
براي تطابق و حمایت  

هاي کالسی رشته خود فعالیت
هاي فوق، پیشنهاد از سیاست

.نماید
ابزارهاي پایههاي فاوامهارت

3سطح 2سطح 1سطح 

استفاده از فاوا  براي یادگیري کارآتر و موثرتر: سواد فناوري 1
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عدادي از سخت تعملکرد و نحوه کار 
، نرم افزارها و نرم افزارهاي پایه

افزارهاي کاربردي تولیدي، 
مرورگرهاي وب، نرم افزارهاي 
ارتباطی، نرم افزارهاي ارائه و 

هاي کاربردي مدیریت را به برنامه
.همتایان خود نمایش دهد

ضمن اگاهی از عملکرد و نحوه کار 
سخت افزارها و نرم افزارهاي پایه، 

هاي کاربردي تولیدي، نرم افزار
مرورگرهاي وب، نرم افزارهاي 
ارتباطی، نرم افزارهاي ارائه و 

سه هاي کاربردي مدیریت، برنامه
آموزشی مبتنی بر استفاده از فعالیت

.ها را طراحی نمایدآن

هاي آموزشی طراحی شدهفعالیت
افزارها و مبتنی بر استفاده از نرم

در سخت افزارهاي کاربردي را 
و ور گروه همتا تشریح نمودهحض

ها،  ي آنازریابانهبا کسب نظرات 
.طراحی خود را اصالح نماید

برنامه درسی و 
ارزشیابی

دانش پایه
3سطح 2سطح 1سطح 

با آگاهی در مورد استانداردهاي 
برنامه درسی رشته درسی خود و 

سه راهبردهاي استاندارد ارزشیابی، 
در برنامه براي  تلفیق فاوا روش

درسی رشته خود را ارائه نماید

با آگاهی در مورد استانداردهاي 
برنامه درسی رشته درسی خود و 

پنج راهبردهاي استاندارد ارزشیابی، 
براي  تلفیق فاوا در برنامه روش

درسی رشته خود را ارائه نماید

با آگاهی در مورد استانداردهاي 
برنامه درسی رشته درسی خود 

دهاي استاندارد و راهبر
هاي ها و راهروشارزشیابی، 

براي  تلفیق فاوا در گوناگونی
برنامه درسی رشته خود را ارائه 

نماید
تلفیق فناوريپداگوژي

3سطح 2سطح 1سطح 
با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه 

و ) چه زمانی نه(کسانی، چه زمانی 
تواند فاوا را براي فعالیت چگونه می

کالسی و ارائه هاي خود بکار هاي
از این موارد را حداقل سه موردگیرد، 

هاي یادگیري خاص در موقعیت
.پیشنهاد نماید

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه 
و ) چه زمانی نه(کسانی، چه زمانی 

تواند فاوا را براي فعالیت چگونه می
هاي کالسی و ارائه هاي خود بکار 

از این موارد را مورد5حداقل گیرد، 
هاي یادگیري خاص در موقعیت
.پیشنهاد نماید

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، 
چه (باچه کسانی، چه زمانی 

تواند فاوا و چگونه می) زمانی نه
را براي فعالیت هاي کالسی و 
ارائه هاي خود بکار گیرد، 

را در فهرستی از این موارد
هاي یادگیري خاص موقعیت

.تهیه نماید
سازمان بندي و 

مدیریت
کالس استاندارد

3سطح 2سطح 1سطح 
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را براي یک فعالیتبا استفاده از فاوا 
کالس در قالب یک (کل کالس 
اي سازمان به گونه)گروه بزرگ

آموزان به بندي نماید که همه دانش
طور  عادالنه به تجهیزات فراهم 

.شده دسترسی داشته باشند

را یک فعالیتبا استفاده از فاوا
اي به گونههاي کوچک کالسیگروه

سازمان بندي نماید که همه 
آموزان به طور  عادالنه به دانش

تجهیزات فراهم شده دسترسی 
.داشته باشند

را چندین فعالیتبا استفاده از فاوا 
اي به گونهبه صورت  فردي

سازمان بندي نماید که همه 
آموزان به طور  عادالنه بهدانش

تجهیزات فراهم شده دسترسی 
.داشته باشند

یادگیري 
اي معلمحرفه

سواد دیجیتال
3سطح 2سطح 1سطح 
هاي فناورانه و با استفاده از مهارت

حداقل پنج منبع وبدانش کافی، 
مورد نیاز را براي بدست آوردن 
موضوعات درسی اضافی و دانش 
پداگوژیکی در جهت یادگیري 

ایی نموده و اي خود شناسحرفه
.ها تهیه نمایدفهرستی از آن

هاي فناورانه و با استفاده از مهارت
حداقل ده منبع وبدانش کافی، 

مورد نیاز را براي بدست آوردن 
موضوعات درسی اضافی و دانش 
پداگوژیکی در جهت یادگیري 

اي خود شناسایی نموده و حرفه
.ها تهیه نمایدفهرستی از آن

هاي فناورانه و هارتبا استفاده از م
منابع وب مورد نیاز دانش کافی، 

را براي بدست آوردن متعددي
موضوعات درسی اضافی و دانش 
پداگوژیکی در جهت یادگیري 

اي خود شناسایی نموده و حرفه
و به ها تهیه نماید فهرستی از آن

.گروه همتا ارائه دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2
درك فاوا در آموزش:  1فصل

شایستگی
هاآگاهی از سیاست

3سطح 2سطح 1سطح 
راهکار و هاي ملی، تعدادي با آگاهی از سیاست

هاي کالسی را براي حمایت فعالیتروش
.ها، پیشنهاد نمایدرشته خود  از این سیاست

،  تعدادي راهکار و هاي ملیبا آگاهی از سیاست
اي تطابق و حمایت  را برعملیاتیروشِ

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
1هاي ملی نظام آموزشیکالسی مبتنی با فاوا با سیاستهاي همسوسازي 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

.د باالدستی مراجعه شودبه اسنا1
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هاي کالسی رشته علمی بحث کالسی داشته باشنددر مورد شیوه هاي متداول فعالیت ها و تمرین.
هاي ملی حمایت کند، شناسایی نموده  هاي کالسی را که بتواند در عمل  از سیاستهاي فعالیتبا جستجو در منابع مکتوب و اینترنتی ویژگی

.ها را در رشته درسی خود ارائه نمایدها را مورد تحلیل قرار دهد و فهرستی از این فعالیته صورت دیجیتال در کالس ارائه و آنو ب

هاي فاوامهارت: 2فصل 
شایستگی

ابزارهاي پایه
3سطح 2سطح 1سطح 

از سخت افزارها و عملکرد و نحوه کار تعدادي
هاي کاربردي نرم افزارهاي پایه، نرم افزار

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 

اطی، نرم افزارهاي ارائه و افزارهاي ارتب
سه فعالیتهاي کاربردي مدیریت، برنامه

ها را طراحی مبتنی بر استفاده از آنآموزشی 
.نماید

مبتنی بر هاي آموزشی طراحی شدهفعالیت
افزارها و سخت افزارهاي استفاده از نرم

تشریح کاربردي را در حضور گروه همتا 
ها،  آنيو با کسب نظرات ازریابانهنموده

.طراحی خود را اصالح نماید

افزارهاي رایجافزارها و نرمسخت
تشریح و نمایش ضمن معرفی(افزارهاي متداول معرفی سخت(
  1برداريو یادداشت) وارد کردن ، ویرایش ، قالب بندي  و چاپ: تشریح و نمایش مانند(معرفی پردازشگر لغات

منابع دیجیتالافزارهاي ارائه و دیگر معرفی  نرم.
یک بسته نرم افزار ترسیم براي ایجاد یک نمایش ترسیمی ساده توسط (ها افزارهاي گرافیگی و ترسیمی و عملکرد اساسی آنمعرفی نرم

.)مدرس در کالس استفاده گردد
 اینترنت و دنیاي گسترده وبWWW مرورگرها و ،URL و دسترسی به یک وب سایت
ها و کلید واژهاي جستجوي در رشته علمیاز آنهاي جستجوي و راهبردهاي استفادهموتورهاي جستجو ،کلید واژ
2ایمیل و مکاتبات الکترونیکی پایدار باز کردن حساب کاربري

3سازهاي برخط و برون خطذخیره

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

 ،ها بحث و هاي دستی را نمایش داده و در مورد آنپرینتر، اسکنر، و دستگاهعملکرد اساسی انواع سخت افزارها از قبیل رایانه، لپ تاپ

1 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 صندوق٢

ذخیره ... روه، مسدود کردن اپسم یا ایمیل هاي ناخواسته وتعیین قلم و اندازه، راست، میان و چپ چین نمودن، امضاء، ایجاد زمینه، الصاق فایل، ایجاد گ
.هاي صندوق پست الکترونیکها و الصاقیات در پوشهنامه

3 Online and Offline
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.گفتگو نمایند
وظایف اصلی پردازشگر کلمات در کالس نمایش و توضیح داده شود.
برداري نمایدنوت از موارد مورد نیاز یادداشتبا استفاده از وان.
 بکار گرفته و نمایش داده شودنمایش چگونگی بکارگیري پردازشگر کلمات درفرآیند آموزش .
تولید سند متنی با استفاده از پردازشگر کلمات که در آن وظایف پردازشگر لغات را براي تولید یک سند نشان دهد.
رد 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 مو

.ارزیابی قرار گیرد
یک نمایش ترسیمی  ایجاد نموده و به اشتراك بگذارند.
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

یش داده شودداده شود نما
ها را جستجو نمایند و در مورد راهبردهاي انتخاب  کلید واژگان مورد با استفاده از کلید واژگان رشته خود براي موضوع مورد نظر  وب سایت

استفاده با گروه بحث نمایند 
ادي پیغام هاي ایمیلی را به چگونگی ایجاد و بکارگیري حساب کاربردي ایمیل نمایش داده و یک حساب کاربري ایمیل ایجاد و تعد

.همتایان خود در کالس ارسال نمایند
سند متنی ایجاد شده در فعالیت قبلی را به صورت برخط و برون خط در ذخیره سازهاي مربوطه ذخیره نماید.

هاي آموزشیعاملافزارهاي و سیستمسخت افزارها، نرم
همعرفی سخت افزارهاي آموزشی و سخت افزارهاي خاص رشت
 معرفی نرم افزارهاي آموزش، تمرین و تکلیف ، نمایش عملکرد مخصوص رشته درسی و تشریح  اهداف در راستاي کسب دانش توسط

آموزان از موضوعات درسیدانش
2)در صورت وجود در رشته مورد نظر معرفی گردد(آموزشی 1معرفی چند نمونه سیستم عامل متن باز

تکالیف عملکردي و یادگیري
:شجو معلماندان

هاي آن در کالس بحث نمایندکار با سخت افزارهاي آموزشی و سخت افزارهاي خاص رشته را نمایش دهند و در مورد قابلیت .
از طریق جستجو در اینترنت سخت افزارهاي آموزشی جدیدي را شناسایی و به کالس معرفی نمایند.
تکلیف در رشته مربوطه را شناسایی و در کالس معرفی و نحوه کار را نمایش دهندهاي متنوعی از  نرم افزارهاي آموزش، تمرین وبسته.
توضیح و بحث کالسی در مورد چگونگی  کاربرد نرم افزارها براي یک موضوع خاص دانشی توضیح داده شده و در کالس بحث شود.
رشته و موضوع خاص مورد  تجزیه و تحلیل قرار گیرند هاي نرم افزاري رشته  و تشریح چگونگی  استفاده  در  جهت کسب دانش دربسته

.و مورد قضاوت قرار گیرند
هاي آن نمایش داده شودیک نمونه سیستم عامل آموزشی متنایب با رشته درس خود را در کالس معرفی، نصب و ویژگی.

افزارهاي آموزشی در برنامه درسیکاربرد نرم

1 Open source

، Edubuntu  ،UKnow4Kids ،OLPC  ،Qimo 4 Kids ،Uberstudent: ابتدایی به عنوان نمونه در آموزش ٢

Edu-OpenSuse ،Edu-Guadalinux ،Fedora Education Spin ،Edu-Debian ،Ubermix ،Sugar  ،

DoudouLinux
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ها مطابق با ارزیابی صحت و قرار گیري آن(زشی و منابع مبتنی بر فاوا در برنامه درسی رشته، هاي نرم افزاري آموتعیین جایگاه بسته
) آموزاني دانشاستانداردهاي برنامه درسی و تطابق با نیازهاي خاص و ویژه

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان 

براي تهیه ها، نرم افزارهاي مناسب ها و کاتالوگبا جستجو در وب سایتLO1هاي  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.
مه درسی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهندهاي آموزش الکترونیکی در برناافزارها 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 
استاندارد رشته درسی خود و راهبردهاي 

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

مورد استانداردهاي برنامه با آگاهی در
درسی رشته درسی خود و راهبردهاي 

هاي ها و راهروشاستاندارد ارزشیابی، 
در گوناگون و متنوعی براي  تلفیق فاوا
برنامه درسی رشته خود را ارائه نماید

هاي کاربردي با استانداردهاي برنامه درسی رشته مربوطهافزارها و برنامهمتناسب سازي نرم
هاي درسی رشته علمی مربوطه استانداردهاي برنامه
هاي کاربرديحمایت استانداردها توسط برنامه(ي آن رشته هاي کاربردي ویژهافزاري و برنامههاي نرمچگونگی تطابق استانداردها با بسته(
شته مربوطهدر برنامه درسی ر) هاي کاربردينرم افزارها و برنامه(هاي تلفیق فاوا راهبردها و روش

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

افزاري هاي نرم افزاري ویژه رشته درسی خود را انتخاب نموده و استانداردهاي برنامه درسی رشته علمی را که با این بسته نرمتعداي از بسته
مطابقت دارد، را شناسایی نموده

ي متفاوت در برنامه درسی مربوطه ارائه دهدافزارهاي نرمراهبردهایی را براي تلفیق بسته.
هاي کاربردي در کالس بحث نماینددر مورد چگونگی و معیارهاي حمایت این استانداردها توسط برنامه.

2پداگوژي: 4فصل 

شایستگی
تلفیق فناوري

3سطح 2سطح 1سطح 
با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه کسانی، چه با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه کسانی، چه 

1 Learning Object

٢ -
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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

تواند فاوا را و چگونه می) چه زمانی نه(زمانی 
ی و ارائه هاي خود براي فعالیت هاي کالس

از این موارد را در مورد5حداقل بکار گیرد، 
.پیشنهاد نمایدهاي یادگیري خاص عیتموق

و ) چه زمانی نه(کسانی، چه زمانی 
تواند فاوا را براي فعالیت هاي چگونه می

کالسی و ارائه هاي خود بکار گیرد، 
هاي موقعیترا در فهرستی از این موارد

.تهیه نمایدیادگیري خاص
فاوا در آموزش 

مروري بر رویکردهاي یادگیري چهره به چهره، برخط و ترکیبی و موارد کاربرد در رشته درسی
1یادگیري در رشته درسی-فاوا و بهبود و تکمیل راهبردهاي یاددهی

بهبود یادگیري دانش موضوع درسیبراي توسعه و(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 با رویکرد ترکیبی در مورد مزایا و محدودیت
.رددمقایسه گ

نماید، طراحی نموده و هاي درس را تکمیل میها کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات فرآیند تدریس در کالسیک نمونه فعالیت که در آن
.در کالس درس اجرا  نموده و توسط گروه همتایان ارزیابی گردد

ي داده  شده باشد و یک نمونه طرح درس برخط، یک نمونه طرح درس ترکیبی که نرم افزارهاي آموزشی، تمرین و تکلیف در آن جا
.طراحی گردد و موارد کاربرد هر کدام در کالس توضیح داده شود

هاي مربوطه را بین گروه همتایان به اشتراك گذاشته و پیشنهادات ارائه شده جهت بهبودآن طراحی را دریافت و اعمال نمایندطرح درس.
 نرم افزارهاي ارائه را در کالس ارائه دهندطرح درس بهبود یافته با استفاده از.
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.

بندي و مدیریتسازمان : 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 فعالیته از فاوا با استفاد
اي سازمان بندي نماید به گونهکوچک کالسی 
آموزان به طور  عادالنه به که همه دانش

تجهیزات و امکانات فراهم شده، دسترسی 
.داشته باشند

هاي را به چندین فعالیتبا استفاده از فاوا 
اي سازمان بندي به گونهصورت فردي 
آموزان به طور  عادالنه شنماید که همه دان

به تجهیزات و امکانات فراهم شده، 
.دسترسی داشته باشند

مدیریت فاوا در کالس درس
هاي کالسی متناسب با براي تکمیل آموزش(هاي مختلف آزمایشگاه رایانه هاي مدوام یادگیري و روشتلفیق آزمایشگاه رایانه در فعالیت

١

..
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)رشته درسی
هاي کوچک دانش آموزي در کالس درس بدون ایجاد اختالل در سایر به صورت فردي و یا گروه(مکمل فاوا چگونگی مدیریت منابع

) هاي کالسیفعالیت
تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان
ل آموزش کالسی مورد توانند براي تکمیکه می) اي از لپ تاپ هاي کالسییا مجموعه( هاي مختلف آزمایشگاه رایانه نمونه هایی از روش

ي آزمایشگاه رایانه است را هاهایی که شامل استفاده از فعالیتها بحث نماید و طرح درساستفاده قرار گیرند، طراحی نموده و در مورد آن
.طراحی نمایند

براي تکمیل فرآیند آموزش توانند به صورت فردي، دو نفري یا گروهی هاي متنوع که منابع فاواي محدود کالسی میهایی از روشمثال
هایی را  که شامل استفاده از فاوا براي تکمیل فرآیند آموزش کالسی مورد استفاده قرار گیرند را ارائه و در مورد آن بحث نماید و طرح درس

.است، طراحی و تهیه نمایند
سازمان بندي تجهیزات در کالس درس

هاي کوچک و یا فردي، دو نفره ، گروه(هاي گوناگون براي بکارگیري فناوري)  سبمناسب و نامنا(بررسی قرارگیري و چینش اجتماعی
)آموزانبزرگ متناسب با رشته و سن دانش

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

ي کاربردهاي آموزشی آموزان  براهاي 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(

اي معلمیادگیري حرفه:  6فصل
شایستگی

سواد دیجیتال
3سطح 2سطح 1سطح 

هاي فناورانه و دانش کافی، با استفاده از مهارت
مورد نیاز را براي بدست حداقل پنج منبع وب

عات درسی اضافی و دانش آوردن موضو
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 
خود اي پداگوژیکی در جهت یادگیري حرفه

.ها تهیه نمایدشناسایی نموده و فهرستی از آن

هاي فناورانه و دانش با استفاده از مهارت
را براي منابع وب مورد نیاز متعدديکافی، 

بدست آوردن موضوعات درسی اضافی و 
دانش پداگوژیکی در جهت یادگیري 

اي خود شناسایی نموده و فهرستی از حرفه
.همتا ارائه دهدبه گروه ها تهیه نماید و آن

توسعه دانش موضوعی و پداگوژي با استفاده از منابع فاوا
بیان چند نمونه اقدام پژوهی یا مقاله و تجربه در (هایی در این مورد اي با استفاده از منابع فاوا و ارائه مثالوري حرفهچگونگی افزایش بهره

)این مورد
هایی در این مورد مانند موضوعات دانشی جدید و تحوالت جدید در ارائه مثال(داگوژي فاوا منبعی براي کسب دانش موضوعی و دانش پ

)دانش پداگوژي
تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان
شود تهیه نمایندها میفهرستی از وظایف و کارهاي مختلف معلمی که منابع فاوا موجب افزایش راندمان باالتر آن
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ها هاي دستی و قابل حمل  و نرم افزارهایی مانند پردازشگر لغات، بالگالسی که استفاده از رایانه، لپ تاپ و دستگاهچند نمونه از وظایف ک
.گردد نمایش دهندها میها و سایر ابزارهاي ارتباطی کمک به افزایش کارایی آنو ویکی

موضوعات درسی و دانش پداگوژي استفاده نمایند بحث نمایندها براي افزایش دانش توانند از آندر مورد منابع گوناگون فاوا که می .
اي شخصی خود را شناسایی و تعیین نمایند و طرحی براي استفاده از ابزارهاي متنوع فاوا براي نیل به اهداف خود اهداف یادگیري حرفه

.یان خود ارائه دهدو طرح را در کالس به همتا) هاي ارتباطیمانند مرورگرهاي وب، فناوري(ایجاد نمایند 
ي معلمیمسائل امنیتی در بکارگیري فاوا و حرفه

انجمن هاي ارتباطی، مسائل حفظ حریم خصوصی و دزدي 1هاي سابیريزورگویی: شناسایی و مدیریت مسائل امنیتی اینترنت شامل ،
شهروندي دیجیتال؛ . رایت، محتواهاي نامناسبحقوق مالکیت معنوي، کپی . اطالعات، ویروس ها، کالهبرداري،  اسپم، کوکی ها،  پاپ آپ

افزارها و مسائل مربوط به رمز عبور، به روز رسانی نرم. محرمانه بودن اطالعات شخصی. الزامات قانونی. اخالق. قوانین و مقررات ایمیل
هاعاملهاي کاربردي و سیستمبرنامه

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

مورد هر یک از موارد باال تهیه و در کالس ارائه و به بحث بگذارندهایی در گزارش
هایی براي شناسایی، مدیریت و مقابله با مسائل امنیتی را معرفی و بکارگیري یکی از  این راهبردها را به صورت عملی راهبردها و روش

.نمایش دهند
ي معلمیمسائل اخالقی و قانونی در بکارگیري فاوا و حرفه

نایی با مسائل قانونی در دسترسی و استفاده از اطالعات آش
علمی، قانون مالکیت معنوي و فکري، و قانون سرقت(گیري از منابع فاوا مروري بر معیارهاي اخالقی در بهرهCopy Right(

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

 اي در کالس ارائه گرددرعایت قوانین رایانهبا جستجو در اینترنت،  شواهدي در مورد پیامدهاي عدم.
 آموزان بحث شودعدم رعایت اخالق در استفاده از منابع فاوا توسط معلم بر دانش/در مورد پیامدهاي منفی ومثبت رعایت

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................

1 cyber bullying مانند  Ransom waresا
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حداقل امکانات سخت و نرم افزاري
منابع اطالعاتی مکتوب یا برخط
 مجهز به اینترنت پرسرعت) آزمایشگاه رایانه(شبکه آزمایشگاهی
ددیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمن
هاي قابل در دسترسانواع رسانه
امکانات الزم براي تهیه رسانه آموزشی مورد نظر مدرس
ترجیحا اصلی(هاي جدید نرم افزار بسته آفیس، ورژن(
هاي عاملرایانه با انواع سیستم
دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند
اي دانشجویانهتلفن(هاي عامل هاي همراه با انواع سیستمتلفن(
 نرم افزارهايwindows, Mac, Linux
هاي برون خطانواع ذخیره کننده
با خط ( هاي رایج و قابل دسترس قابلیت اتصال به اینترنت را داشته باشد چند رایانه که به اینترنت متصل نباشد و از طریق یکی از شیوه

Wimaxکارت دیتا، )  wirelessیاlanبه صورت +ADSLاز طرق دایال آپ، (تلفن 
حداقل یک پردازشگر موجود در بازار
سخت افزارهاي داخلی و خارجی و جانبی رایانه
تاپ و رابط انواع موبایل، تبلت، لپOTG
هاي آموزشی مربوط به رشتهعاملافزارها و سیستمافزارها، سختنرم
تواند مواردي چون هاي مخصوص کودکان استثنایی میعاملبراي نرم افزارها و سیستمVinu1x, Deaf Apps2 (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
افزارهابروشورهاي معرفی سخت
ي مربوطه به انتخاب گروههاهاي 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

1 http://distrowatch.com/table.php?distribution=vinux
2 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.successfulmatch.deafs&hl=en نرم افزارهاي مخصوص ناشنوایان در (
)گوگل پلی
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.وین سیاست هاي راهبردي فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش، تد)1383(مهرمحمدي، محمود و نفیسی، عبدالحسین .1
مقدمات تکنولوژي آموزشی، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور) 1390(آبادي، خدیجه علی.2
.مقدمات تکنولوژي آموزشی، تهران، آییژ) 1390(محمدي داود، احدیان، محمد، رمضانی، عمران .3

ادگیريراهبردهاي ارزشیابی ی. 5
که در بخش مهارت هاي اساسی 1ارزشیابی ورودي یا تشخیصی در فاوا - 1. در ارزشیابی هر واحد درسی  دو الی سه نوع ارزشیابی انجام خواهد شد

در حین فرآیند ارزشیابی تکوینی که -2گیرد، ها صورت میفاوا براي تعیین سطح کالس و استفاده بهینه از زمان به منظور ایجاد و یا تقویت مهارت
توانند هاي عملکردي و یادگیري پیشنهاد شده که میگیرد که در هر بخش مواردي به عنوان پیشنهاد در فعالیتآموزش و در طول کالس انجام می

نمره به 10ابی تکوینی و نمره از نمره نهایی به ارزشی10گردد ارزشیابی نهایی یا پایانی که پیشنهاد می- 3بخشی از این ارزشیابی را تشکیل دهند و 
باشد و مدرس می) 3الی 1فاوا (پروژه پایانی اختصاص یابد که در اجراي آن دانشجو معلم ملزم به رعایت تمامی موارد مورد آموزش در آن واحد درسی 

.نمایدعلم تعیین میاي دانشجو ممربوطه موضوع آن را با توجه به سال تحصیل دانشجو معلم، دانش و مهارت موضوعی و مهارت حرفه

هاپیوست. 6

شبکه
شبکه و شبکه سازي 

تعریف شبکه
دالیل شبکه سازي، مزایا و محاسن ایجاد شبکه
تاریخچه شبکه
 معرفی بزرگترین شبکه
هاي شبکهسلسه مراتب ایجاد شبکه و مولفه
cable, Wifi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall, DNS Server,

Mail Server
Wi-Fi, Bluetooth, cableبا استفاده از امکانات موجود، ) دو یا سه کاربر( ایجاد یک شبکه کوچک 

هاي اجتماعی شبکه

آموزيسیستم عامل هاي دانش
.اندبه عنوان نمونه موارد زیر با هایپر لینک مربوطه آورده شده

:به عنوان نمونه در آموزش ابتدایی 
Edubuntu  ،UKnow4Kids ،OLPC  ،Qimo 4 Kids ،Uberstudent ،OpenSuse-Edu ،Guadalinux-Edu ،Fedora

Education Spin ،Debian-Edu ،Ubermix ،Sugar  ،DoudouLinux
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»2ارتباط تصویريزش کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات آمو«درس  سرفصل

معرفی درس و منطق آن.1
اي با فناوري اطالعات و ارتباطات عجین شده است، که برخورداري از ابعاد گوناگونی از سواد از جمله سواد اطالعاتی، زندگی بشر در عصر کنونی به گونه

اطالعات و فناوريضرورت توجه به. گرددرورت در زندگی محسوب میسواد رسانه اي، سواد رایانه، سواد فناوري، سواد دیجیتال، سواد اینترنتی، یک ض
آموزان امروز مندي از این بعد سواد یکی از نیازهاي دانشلذا آشنایی و بهره. هاي رسمی وارد گرددارتباطات  موجب گردیده است که آموزش ان در آموزش

آموزان را براي ورود به عرصه زندگی دارند، خود نیز باید ضمن برخورداري از دانشرو معلمان که وظیفه آماده سازياز این. وشهروندان فردا است
هاي هاي خود بهره گیرند و با تلفیق این فناوري در فرصتي فناوري اطالعات و ارتباطات، از این ظرفیت در آموزشها و سواد الزم در حوزهشایستگی

آموزان را آموزش دهند که چگونه خود را براي استفاده صحیح از و بهبود کارآیی آموزش ، دانشگیري از افزایش یادگیري عالوه بر بهره-یاددهی
. آمده بواسطه این فناوري در زندگی آماده کنندهاي پیشفرصت

مشخصات درس
کارگاهی: نوع درس
واحد کارگاهی1: تعداد واحد
48هر واحد : زمان درس

کاربرد فناوري اطالعات : پیشنیاز
1تباطات و ار

2کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات آموزش ارتباط تصویري : نام درس

: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
برنامه درسی و -2در آموزش ، ICTدرك -1مولفه  6ها دانشجو معلمان در جدول شایستگی

اي یادگیري حرفه-6سازمان بندي و مدیریت  و -ICT ،5-4پداگوژي ، -3ارزشیابی ، 
.باشدبه شرح جدول زیر می1معلم  در سواد فناوري

)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 ) بر فاوا
توجه ارزیابی گروه همتا  و خود 

ی مورد نظر را مورد اصالح طراح
.قرار دهد

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

استفاده از فاوا  براي یادگیري کارآتر و موثرتر: سواد فناوري 1
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3سطح 2سطح 1سطح 
ی در مورد انواع ابزارها و ضمن آگاه

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 
با کارشناسان خارج از مدرسه براي 

ه و تحلیل مسئله انتخاب شده تجزی
.کمک نماید

ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و 
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
به همکاري شبکه در جهت کمک

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

ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و 
ویژه  موضوع درسی هاي کاربرديبرنامه
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 
لیل خارج از مدرسه براي تجزیه و تح

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
ناگون، با استفاده از هاي گوموقعیت

در یک مسئله پیچیدهفاوا، حداقل 
آموزان طراحی رشته درسی براي دانش

هاي ارائه شده راه حلنماید و 
آموزان را در پاسخ توسط دانش

به این مسئله مورد ارزیابی قرار 
.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

ارائه شده براي مسائل، ) هاي(
آموزان از مسئله را درك دانش

.گیري قرار دهدمورد اندازه

ضمن برخورداري از دانش عمیق در 
وع رشته خود و توانایی مورد موض

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 پیچیدهداگوژيپ
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 (تکلیف مسئله محوردو 
ي گروهی و پروژه) آموز محوردانش

دانش آموزي مبتنی بر فاوا را تعریف و 
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

ف و طراحی آموزي مبتنی بر فاوا را تعری
سازي و مراحل طراحی، پیادهنماید و 

ها توسط و ارائه راه حل
آموزان در تکالیف مسئله دانش

هاي گروهی را مورد محور و پروژه
.نظارت و ارزیابی قرار دهد
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سازمان 
بندي و 
مدیریت

هاي مشارکتیگروه
3سطح 2سطح 1سطح 

انعطاف پذیري یک محیط یادگیري
س طراحی نمایدکه در را در کالس در

هاي به تلفیق فعالیتآن قادر 
و بکارگیري آموز محوردانش

منعطفانه  فناوري براي حمایت از این 
.باشدفعالیت

انعطاف پذیري را یک محیط یادگیري
در کالس درس خلق نمایدکه در آن قادر 

آموز هاي دانشتلفیق فعالیتبه 
و بکارگیري منعطفانه  فناوري محور

و همکاري اي حمایت از این فعالیتبر
.باشدگروهی

انعطاف پذیري محیط هاي یادگیري
را در کالس درس خلق نمایدکه در آن 

آموز هاي دانشفعالیتقادر به تلفیق 
محور  و بکارگیري منعطفانه  
فناوري براي حمایت از این 

.باشدها و همکاري گروهی فعالیت
یادگیري 

اي حرفه
معلم

راهنماییمدیریت و
3سطح 2سطح 1سطح 

یک با استفاده از مهارت و دانش الزم  
در راستاي یادگیريپروژه پیچیده

ها  اي را طراحی نماید که در آنحرفه
همکاري با سایر معلمان، و استفاده از 
شبکه ها براي دستیابی به اطالعات 
همکاران و کارشناسان خارج مدنظر 

.قرار گرفته شده باشد

دو با استفاده از مهارت و دانش الزم  
را در راستاي یادگیريپروژه پیچیده

اي  ایجاد و مدیریت نماید که در حرفه
ها  همکاري با سایر معلمان، و استفاده آن

از شبکه ها براي دستیابی به اطالعات 
همکاران و کارشناسان خارج مدنظر قرار 

.گرفته شده باشد

ارت و دانش الزم  ب با استفاده از مه
را در راستاي ايپروژه هاي پیچیده

اي  ایجاد و مدیریت نماید حرفهیادگیري
ها  همکاري با سایر معلمان، و که در آن

استفاده از شبکه ها براي دستیابی به 
اطالعات همکاران و کارشناسان خارج 

.مدنظر قرار گرفته شده باشد

و ساختار آنهاي یادگیري، محتواي درسفرصت.2

2کاربرد فاوا در رشته علمی 
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

.یدرا طراحی نما) 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

ي ملی و هابا 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 اقعی به هنگام پیاده سازي فعالیتهایی از مسائل ومعرفی نمونه
هاي مختلف براي اجراي اهداف سیاست هاي فاواتجزیه و تحلیل مزایا و معایب روش

تکالیف عملکردي و یادگیري
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:دانشجو معلمان
هاي متفاوت کار معلمان و تاثیرات بالقوه آن را بر یادگیرنده و جنبههاي فاوا را تجزیه و تحلیل نمودهیک نمونه از اسناد مربوط به سیاست

تعیین کنند
 در مورد اصول بکارگیري فاوا در آموزش و پرورش توضیح داده و این اصول را مورد و تجزیه و تحلیل قرار دهند
در مورد چگونگی جاي دادن این اصول در فرآیند آموزش پیشنهاداتی ارائه گردد
 گردد مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و در مورد چگونگی اداره و نظارت بر مسائل راهکارهایی ارائه که با اجراي این اصول ایجاد میمسائلی

.دهند

هاي فاوامهارت: 2فصل
شایستگی

ابزارهاي پیچیده
3سطح 2سطح 1سطح 

ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و 
وع درسی هاي کاربردي ویژه  موضبرنامه
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 
ارتباط با کارشناسان خارج از مدرسه براي 
تجزیه و تحلیل مسئله انتخاب شده کمک 

.نماید

هاي د انواع ابزارها و برنامهضمن آگاهی در مور
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
تباط با دسترسی به اطالعات و برقراري ار

کارشناسان خارج از مدرسه براي تجزیه و 
هاي فردي و پروژه)  تحلیل مسائل انتخاب شده

سازي نموده و بر  آموزي را پیادهگروهی دانش
.ها نظارت نمایدآن

هاي ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و برنامه
هاي موقعیتکاربردي ویژه  موضوع درسی خود، 

را طراحی نمایند محوريمتنوع مسئله و پروژه 
ي فاوا ي منعطفانهها با استفادهکه بتوانند در آن

از جمله منابع شبکه در جهت کمک به همکاري (
آموزان، دسترسی به اطالعات و برقراري دانش

ارتباط با کارشناسان خارج از مدرسه براي تجزیه 
هاي فردي و پروژه) و تحلیل مسائل انتخاب شده

ها سازي نموده و بر  آني پیادهآموزگروهی دانش
.نظارت نماید

آموزانکاربرد  فاوا در طراحی و مدیریت یادگیري مشارکتی و پروژه محور دانش
هاي نرم افزاري متن باز متناسب با رشته خود و نرم افزارهاي تولید محتوامعرفی بسته
 هاي مسئله محور و پروژه محور در رشته علمیده در یادگیريمورد  استفا) صحت مطالب و سودمندي منابع وب(ویژگی منابع وب.
هاي آموزشی آشنایی با انواع وب)I ،IIهر کدام ) هايمزایا و محدودیت(هاي و ویژگی) و معنایی
هاي مسئله محور و پروژه محور  مبتنی بر یکی از انواع وبطراحی فعالیت
یا ابزار هاي خاص برخط  1اريطراحی مواد آموزشی با استفاده از محیط نوشت
هاي گوناگون دانش آموزي معرفی شبکه یا نرم افزار مناسب براي مدیریت، نظارت، اریابی پیشرفت پروژه
آموزانآموزان، همتایان، والدین و جوامع بزرگتر در جهت پرورش یادگیري دانشنقش فاوا در ارتباط و همکاري با دانش.
آموزان داخل و خارج از کالس درسي دانششبکه و پشتیبانی از همکار
هاي مشتركهاي داده بر خط و ایمیل منابعی براي یافتن افراد و منابع براي پروژموتورهاي جستجو، پایگاه

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

1 authoring environmentه ابزارهایی براي تولید محتواي دیجیتال یا ساخت نرم افزار مجموع
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فاده از این بسته هاي متنوع  نرم افزاري را در هاي نرم افزاري آموزشی را به طور عملی نمایش دهند و چگونگی استجستجو در مورد بسته
. یک موضوع خاص در رشته خود در کالس نشان دهند

هاي هر کدام از منابع آموزشی در مورد ویژگیI ،IIهاي تعاملی و مشارکتی بحث ها براي طراحی فعالیتهاي آنو معنایی مزایا و مدودیت
.و گفتگو نمایند

 مسئله محور و پروژه محور  مبتنی بر یکی از انواع وب را طراحی نمایند و طراحی خود را در کالس ارائه و با یک یا چند فعالیت آموزشی
.استفاده از نظرات ارزیابانه آن طراحی را اصالح نمایند

صی خود را جستجو ها و کاتالوگ ها نرم افزارهاي مناسب براي یادگیري مسئله محور و پروژه محور در موضوع  زمینه تخصدر وب  سایت
هاي خود براي موثر بودن در جهت اهداف خاص آموزشی قصد شده معیارهاي و دستورالعمل هاي ارزیابی را توسعه داده و انتخاب. نماید

.توجیه نماید
شته مربوطه را به به صورت گروهی دانشجویان یک واحد مطالعه  در ر. طرز استفاده از محیط نوشتاري یا ابزارهاي آن را به نمایش در آورد

.صورت بر خط طراحی نمایند
آموزي را به نمایش درآورد  و داده هاي پروژه اي پروژه براي  مدیریت، نظارت و ارزیابی پروژه دانشچگونگی استفاده از نرم افزارهاي شبکه

.  آموزان را در آن وارد کنندکارهاي دانش
دانشجویان در . آموزان بحث شودبر خط توسط معلم براي پشتیبانی از یادگیري دانشهاي ارتباطی و همکاريدر مورد استفاده از محیط

هایی از تعامالت برخط خود را محیط هاي مذکور یک الگ را براي خود تهیه نموده، ونتایج چاپی خود را در آن به اشتراك بگذارد و نمونه
.نمایش دهد

کند آموزان را در انجام پروژه هاي مشترك کاري و یادگیري پشتیبانی میط که دانشهاي  ارتباطی و همکاري برخدر مورد مزایاي محیط
معلمان یک الگ را براي خود تهیه نموده، ونتایج چاپی خود را به اشتراك گذاشته و  تعامالت برخط دانش آموزان را نمایش . بحث نمایند

.دهند
هاي مشترك بحث نمایند،  برخط و ایمیل براي یافتن افراد و منابع براي پروژههاي داده در مورد استفاده از موتورهاي جستجو، پایگاه

جستجوهاي خود را در راستاي پروژه رشته خود هدایت نمایند، در پروژه مشترك بر خط شرکت و تعامل نمایند، تجربیات خود را در آن جا 
.ها بحث نمایندد آنها را با افراد دیگر به اشتراك گذاشته و در مورمنعکس نمایند و آن

برنامه درسی و ارزشیابی:  3فصل
شایستگی

کاربرد دانش
3سطح 2سطح 1سطح 

ضمن برخورداري از دانش عمیق در مورد 
موضوع رشته خود و توانایی بکارگیري 

هاي گوناگون، با ي آن در موقعیتمنعطفانه
در یک مسئله پیچیدهاستفاده از فاوا، حداقل 

آموزان طراحی نماید اي دانشرشته درسی بر
آموزان هاي ارائه شده توسط دانشراه حلو 

را در پاسخ به این مسئله مورد ارزیابی قرار 
.دهد

ضمن برخورداري از دانش عمیق در مورد 
موضوع رشته خود و توانایی بکارگیري 

هاي گوناگون، با ي آن در موقعیتمنعطفانه
رشته درهیک مسئله پیچیداستفاده از فاوا،  
اي طراحی گونهآموزان را بهدرسی براي دانش

ارائه شده براي مسائل، ) 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 

گون، با هاي گوناي 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 ر معرفی مفاهیم و فرآیندنقش فاوا د
افزاري در رشته درسی هاي نرمبستهعملکرد و اهداف بکارگیري
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هاي داخل و خارج از کالس هاي مربوطه در محیطهاي کلیدي با بکارگیري بستهآموزان از مفاهیم و فرآیندچگونگی افزایش درك دانش
)هاي یادگیريفاوا در نظریه(

آموزان از مفاهیم و فرآیندهاي کلید برنامه درسیهاي مبتنی بر فاوا در ارزشیابی براي ارزیابی درك دانشرالعملدستو
تکالیف عملکردي و یادگیري

دانشجومعلمان
باید منجر به درك فاوا . (توانند بوسیله فاوا آموزش داده شوند انتخاب شوددر بخشی از برنامه درسی داده شده، مفاهیم و فرآیندهایی که می

)عمیقتر از مفاهیم گردد
 توانند با فاوا آموزش داده شوند، شناسایی نمایندداده شده، مفاهیم و فرآیندهایی که می) متناسب با رشته(براي متن آموزشی.
هاي نرم افزاري رشته درسی خود را شناسایی و در کالس به نمایش در آورندتعداد متنوعی از بسته.
ستیابی به اهداف برنامه درسی و ارزشیابی از طریق فاوا،  با یک کارشناس به صورت برخط در کالس تعامل و گفتگو ترتیب دهنددر مورد د.
هاي مرتبط با رشته خود بازدید برخط در کالس ترتیب دهنداز موزه .
آموزان از مفاهیم کلیدي توانند درك دانشها میمهبرنامه هاي شبیه ساز مبتنی بر وب را در کالس اجرا و در خصوص اینکه چگونه این برنا

.ها در حل مسائل پیچیده توسعه دهند، بحث و گفتگو نمایندموضوعات درسی و کاربرد آن
هاي یادگیري، یک مقاله علمی و پژوهشی شناسایی و در مورد آن در کالس از طریق جستجو در اینترنت در مورد فاوا در یکی از نظریه

.تجزیه و تحلیل قرار گیردبحث و مورد
افزاري ویژه موضوعات درسی رشته خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و توضیح دهند که چگونه این بسته ها مفاهیم و هاي نرمبسته

.کنندحل مسائل پیچیده در محیط یادگیرنده محور را حمایت می
رسیهاي استفاده از محصوالت فاوا در برنامه ددستورالعمل

هاي دانشی و عملکردي معلمان در استفاده از محصوالت فاوا براي افزایش درك دانش آموزان از مفاهیم، مهارت ها و دستورالعمل
. فرآیندهاي موضوع کلیدي درسی

تکالیف عملکردي و یادگیري
: دانشجو معلمان

ي سن و موضوع درسی و ویژگی محصوالت فاوا ویژههاي مختلف آموزش و کیفیتآموزان در سالهاي واکنش دانشدر مورد ویژگی
.خاص بحث شود

دهند، ارائه دهندها را توسعه و بهبود میها تبعیت می کنند و آنهایی که از این ویژگیدستورالعمل.
ها ارائه گرددهاي  ارائه شده در کالس ارزیابی شده و پیشنهاداتی براي بهبود آندستورالعمل.

هاي مبتنی بر فاوا  طراحی کنندداده شده، دستورالعمل) متناسب با رشته(ی و اهداف ارزشیابی براي متن آموزش.
هاي العملی براي ارائه گزارشبه عنوان نمونه دستور.  (هایی را تهیه نموده و در فرآیند آموزش بکار گیرندبراي محصوالت فاوا دستورالعمل

)آموزي از نتایح آزمایش شیمیدانش
ابی مبتنی بر فاواارزشی
 هاي مربوطهو  بررسی دیدگاه) بر خط و برون خط(ارزشیابی مبتنی بر فاوا
هاي ارزشیابی هاي مبتنی بر فاواویژگی
معرفی ابزارهاي ارزشیابی مبتنی بر فاوا
هاي مبتنی بر فاواراهبردهاي طراحی آزمون

تکالیف عملکردي و یادگیري
دانشجومعلمان

هاي از جمله مهارت( هاي سطوح باالتر ی فاواي در اختیار قرار داده شده، را ازمنظر این که کدامیک براي ارزیابی مهارتابزارهاي ارزشیاب
. و درك بنیادي از مفاهیم کلیدي مناسب هستند مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد..)حل مسئله، تفکر انتقادي، و 
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 داده شده، یک ابزار مناسب را شناسایی نمایند) سب با رشتهمتنا(براي متن آموزشی و اهداف مهارت ارزشیابی.
براي موضوعی در برنامه درسی دستورالعمل هاي مبتنی بر فاوا براي ارزشیابی را طراحی نماید که در آن درك دانش آموزان از مفاهیم و - 

.فرآیندهاي کلیدي برنامه درسی مورد ارزیابی قرار گیرد
ها را مورد تجزیه هاي آندر کالس بحث کنند و مزایا و محدودیت) برخط و برون خط(ارزشیابی مبتنی بر فاوا هاي حاکم بردر مورد دیدگاه- 

.و تحلیل قرار دهند
یک نمونه آزمون برخط و برون خط براي یک موضوع در رشته خود طراحی نموده و آن را در کالس ارائه نموده تا مورد ارزیابی قرار گیرد و - 

.را با توجه به بازخوردها انجام دهنداصالحات الزم 

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 

ضمن طرح مسائل در گروه همتا با استفاده از 
ها، طراحی خود را مورد یابانه آننظرات ارز

.اصالح قرار دهد

آموز آموزش دانش(دو تکلیف مسئله محور
ي گروهی دانش آموزي مبتنی و پروژه) محور

ضمن اصالح بر فاوا را تعریف و طراحی نموده و 
سازي طرح را تشریح طرح خود، مراحل پیاده

.نماید

آموز آموزش دانش(چندین تکلیف مسئله محور
ي گروهی دانش آموزي مبتنی بر و پروژه) رمحو

مراحل طراحی، فاوا را تعریف و طراحی نماید و 
آموزان ها توسط دانشسازي و و ارائه راه حلپیاده

هاي گروهی را در تکالیف مسئله محور و پروژه
.مورد نظارت و ارزیابی قرار دهد

روژه محور مبتنی بر فاوا با تمرکز بر مسائل واقعی زندگی  هاي یادگیري مشارکتی و پسازي فعالیتطراحی و پیاده
آموزان از طریق بکارگیري مفاهیم و فرآیندها و محور مبتنی بر فاوا و ایجاد در توسعه تعامالت اجتماعی و تفکر در دانشنقش یادگیري پروژه

هاي کلیدي در حل مسائل واقعیمهارت
آموزي هاي دانشدر پروژه)  که با کمک موضوعات کلیدي درسی قابل حل هستند(دگی واقعی چگونگی طراحی مسائل پیچیده و مسائل زن

با استفاده از منابع فاوا
هاي طراحی، واحد طرح درس مشارکتی و پروژه محور مبتنی بر فاوا ویژگی
رت استدالل، گفتگو، مشارکت و حل مسائل هاي کاربردي موضوعات ویژه براي فعالیت هاي کالسی که قدمعرفی ابزارهاي متن باز و برنامه

.نمایدآموزان تقویت میپیچیده را در دانش
هاي گروهی  سازي تکالیف مسئله محور و پروژههاي مناسب براي پیادههاي دیجیتال و شبیه سازي یکی از روشداستان و بازي

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

 آموزان و بکارگیري علمی دانش رشته مربوطه را حمایت تواند درك دانشفاوا و انواع ویژه نرم افزارهایی که میدر مورد چگونگی بکارگیري
کند بحث نموده 

تواند مورد حمایت شود شرح داده شودها یادگیري پروژه محور میهایی که در آندر یک ارائه کالسی راه .
به عنوان نمونه (ها در کالس بحث شود آنيها در کالس در بارهو پس از ارائه نمونههاي مختلفی در این خصوص تولید نموده نمونه

)هاي اکولوژي با استفاده از وب و مفاهیم کاربرديهاي حفاظت از سامانهشناسایی راه
از طریق ارتباط و گفتگو برخط کالسی با کارشناسان مربوطه همکاري نمایند.
اف یادگیري داده شده، مسائل زندگی واقعی مناسبی انتخاب شودبا جستجو در اینترنت براي اهد.
هاي پروژه محور فاوا را در آن تلفیق نمایندبا توجه به مسائل واقعی داده شده، در فرآیند طراحی فعالیت.
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دآموزان ارائه دهنها به دانشهاي مناسب مبتنی بر فاوا براي معرفی آنبراي مسائل واقعی زندگی منتخب، روش.
هاي یادگیري مورد استفاده قرار می گیرند، توصیف نموده و توضیح دهند که فاوا یادگیري گوناگون را که در فعالیت-راهبردهاي یاددهی

.ها تلفیق گرددتواند در آنچگونه می
محور، هاي پروژهو یا فعالیتسازي  براي حل مسائل پیچیده و واقعی زندگیطراحی و یا شناسایی یک داستان و بازي دیجیتال و یا شبیه

ارائه سناریو در کالس و نقد و ارزیابی  آن

سازمان بندي و مدیریت: 5فصل

شایستگی
هاي مشارکتیگروه

3سطح 2سطح 1سطح 
انعطاف پذیري را در یک محیط یادگیري

به کالس درس طراحی نمایدکه در آن قادر 
و آموز محورهاي دانشتلفیق فعالیت

کارگیري منعطفانه  فناوري براي حمایت از ب
.باشداین فعالیت

انعطاف پذیري را در یک محیط یادگیري
تلفیق کالس درس خلق نمایدکه در آن قادر به 

و بکارگیري آموز محورهاي دانشفعالیت
و منعطفانه  فناوري براي حمایت از این فعالیت

.باشدهمکاري گروهی

اف پذیري را در انعطمحیط هاي یادگیري
کالس درس خلق نمایدکه در آن قادر به تلفیق 

آموز محور  و بکارگیري هاي دانشفعالیت
ها منعطفانه  فناوري براي حمایت از این فعالیت

.باشدو همکاري گروهی 
بندي منابع فیزیکی، انسانی و زمان براي تلفیق فاوا در محیط یادگیريمدیریت و سازمان

 هاي یادگیري و تعامالت اجتماعیبه منظور پشتیبانی و تقویت فعالیت (ها یا سایر منابع دیجیتال در کالس درس رایانهسازمان بندي (
از طریق کابل، (سازي شبکه و شبکهWifi ،Blutooth1در کالس درس ...) و

ناوريهاي مبتنی بر فهاي یادگیري پروژه محور دانش آموزان در محیطچگونگی مدیریت فعالیت
تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان
ها شرکت و تعامالت یک از آنکه هر کدامهاي متفاوت رایانه و سایر منابع دیجیتال را برحسب اینبه طور عملی در یک کالس چینش

در مورد منطق خود براي این طراحی بحث یک نوع چینش را طراحی نموده و .   نماید را بیازمایدمیاموزان را حمایت نموده یا ممانعتدانش
.نماید

با استفاده از امکانات موجود در کالس یک آزمایشگاه فاوا در کالس ایجاد کنند.
درمورد طرح درس خود بر . آموزي درضمن انجام یک پرورژه بحث نمایندهاي مدیریت فعالیت هاي کالسی پروژه محور دانشدر مورد روش

.هاي گوناگون رایانه و منابع دیجیتال بحث نمایندتمرکز روي مزایا و معایب چینشحسب مدیریت کالسی با 

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

همکاري با سایر ها  طراحی نماید که در آن

دو پروژه با استفاده از مهارت و دانش الزم  
اي  ایجاد و حرفهرا در راستاي یادگیريپیچیده

ها  همکاري با سایر مدیریت نماید که در آن

پروژه هاي ب با استفاده از مهارت و دانش الزم  
اي  ایجاد حرفهرا در راستاي یادگیريايپیچیده

ها  همکاري با سایر و مدیریت نماید که در آن

.به پیوست مراجعه شود1
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معلمان، و استفاده از شبکه ها براي دستیابی 
به اطالعات همکاران و کارشناسان خارج 

.مدنظر قرار گرفته شده باشد

ان، و استفاده از شبکه ها براي دستیابی به معلم
اطالعات همکاران و کارشناسان خارج مدنظر 

.قرار گرفته شده باشد

شبکه ها براي دستیابی به معلمان، و استفاده از
اطالعات همکاران و کارشناسان خارج مدنظر 

.قرار گرفته شده باشد
اياستفاده از منابع دیجیتال و همکاري برخط براي یادگیري حرفه

:بررسی نقش فاوا در
اي ها و یادگیري حرفهاشتراك منابع براي پشتیبانی از فعالیت
اي خود ها و یادگیري حرفهحیط کار و جوامع یادگیري به منظور پشتیبانی از فعالیتدسترسی به کارشناسان بیرون از م
اي مدیریت، تجزیه تحلیل، تلفیق و ارزیابی اطالعات به منظورحمایت از یادگیري حرفه

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

اي را حمایت نمایند بحث نمایندتوانند یادگیري حرفهبعی که میدر مورد منابع اطالعاتی برخط گوناگون و  استفاده از سایر منا .
کند هدایت نماینداي آنان را حمایت میجستجوهاي بر خط خود را براي مواد آموزشی  در جهتی که اهداف یادگیري حرفه
ي نمایندنتایج این جستجو را به اشتراك گذاشته و در مورد آن بحث نمایند و براي اجراي ان برنامه ریز.
ملزم به انجام تحقیقات برخط . اي را حمایت کنند بحث نمایندتواند یادگري حرفهدر مورد منابع گوناگون کارشناسی برخط و جوامعی که می

نتایج با کارشناسان ارتباط برقرار نموده و در این جوامع شرکت نموده و سپس مباحثات و . خود براي یافتن چنین کارشناسان و جوامعی باشند
.هاي خود در این زمینه را به اشتراك بگذارندفعالیت

ها خود ها در فغالیتهاي مدیریت دانش مربوطه در جهت تجزیه و تحلیل منابع بر خط بحث نمایند و آندر مورد اهمیت توسعه مهارت
هاي خود را در این مورد توصیف نموده و به فعالیتدانشجو معلمان نمونه هایی از . ها را مورد اریابی قرار دادهتلفیق نمایند  و کیفیت آن

.نمایش در آورده و در مورد آن بحث نمایند

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
نمایشی- سخنرانی
آزمایشگاه
 پروژه
 فردي و گروهی) آزمایشگاه+ کاوشکري(کشفی
حل مسئله
حل خالق مسئله
هاي هدایت شده و مباحثهها و پاسخپرسش
غزيطوفان م
......................

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
زشی مورد نظر مدرسامکانات الزم براي تهیه رسانه آمو
ترجیحا اصلی(هاي جدید نرم افزار بسته آفیس، ورژن(
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هاي عاملرایانه با انواع سیستم
دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند
هاي دانشجویانتلفن(هاي عامل هاي همراه با انواع سیستمتلفن(
 نرم افزارهايwindows, Mac, Linux
هاي برون خطانواع ذخیره کننده
با خط ( هاي رایج و قابل دسترس قابلیت اتصال به اینترنت را داشته باشد چند رایانه که به اینترنت متصل نباشد و از طریق یکی از شیوه

Wimaxکارت دیتا، )  wirelessیاlanبه صورت +ADSLاز طرق دایال آپ، (تلفن 
حداقل یک پردازشگر موجود در بازار
اي داخلی و خارجی و جانبی رایانهسخت افزاره
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 سیستمVinu1x, Deaf Apps2 (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(یا لپ تاپ رایانه و 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
 و  نرم افزارهاي الزم براي ضبط و ویرایش صدا و تصویر و فیلم دیجیتالسخت افزارها
افزارهاي شبیه ساز متناسب با رشتهنرم
افزارهاي نرمLMS ،CMS ،LCMS

منابع آموزشی. 4
.سازي مدارس راهبرد تحول وزارت آموزش و پرورش در توسعه فاواهوشمند

.دوین سیاست هاي راهبردي فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش، ت)1383(مهرمحمدي، محمود و نفیسی، عبدالحسین 
مقدمات تکنولوژي آموزشی، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور) 1390(آبادي، خدیجه علی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
که در بخش مهارت هاي اساسی 1ورودي یا تشخیصی در فاوا ارزشیابی- 1. در ارزشیابی هر واحد درسی  دو الی سه نوع ارزشیابی انجام خواهد شد

ارزشیابی تکوینی که در حین فرآیند -2گیرد، ها صورت میفاوا براي تعیین سطح کالس و استفاده بهینه از زمان به منظور ایجاد و یا تقویت مهارت
توانند هاي عملکردي و یادگیري پیشنهاد شده که مید در فعالیتگیرد که در هر بخش مواردي به عنوان پیشنهاآموزش و در طول کالس انجام می

١http://distrowatch.com/table.php?distribution=vinux
٢ore/apps/details?id=com.successfulmatch.deafs&hl=enhttps://play.google.com/st) نرم افزارهاي مخصوص ناشنوایان در

)گوگل پلی
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نمره به 10نمره از نمره نهایی به ارزشیابی تکوینی و 10گردد ارزشیابی نهایی یا پایانی که پیشنهاد می- 3بخشی از این ارزشیابی را تشکیل دهند و 
باشد و مدرس می) 3الی 1فاوا (رعایت تمامی موارد مورد آموزش در آن واحد درسی پروژه پایانی اختصاص یابد که در اجراي آن دانشجو معلم ملزم به

.نمایداي دانشجو معلم تعیین میمربوطه موضوع آن را با توجه به سال تحصیل دانشجو معلم، دانش و مهارت موضوعی و مهارت حرفه

هاپیوست. 6
تولید محتواي الکترونیکی:

الکترونیکی استانداردهاي تولید محتواي
 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 ،
ونیکی دیداري در آموزشهاي الکترفرآیند 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
LO1 ،اشیاء یادگیري
 کارآموزي مبتنی برشبکه
موزي،  مطالعه راهنمایی شده  ناهمزمانخودآ
یادگیري همزمان (2پیشامدها با هدایت مربی (
 همکاري گروه کوچک

: فرآیند طراحی تولید محتواي یادگیري الکترونیکی 
 هاي یادگیري و راهبردهاي آموزشی مربوطه یادگیري براساس نظریه)یا موضوع ( طراحی آموزشی واحد
بوطهانتخاب مدل آموزشی مر
طراحی فرصت هاي یادگیري
 انتخاب و طراحی فعالیت هاي یادگیري

فرآیند انتخاب رسانه مناسب با هرفعالیت یادگیري 
 طراحی پیام هاي آموزشی
تنظیم جدول ارائه محتواي نهایی

) برخط و برون خط( افزارهاي تولید محتواي الکترونیکی معرفی نرم
 Auto paly , flash builder, hyper studio, ,Director, Multimedia Builder, Adobe

Flash, Camtasia Studio, advanced power point (off line)
 power point , hyper studio  , flash , mu. Builder

کالس هوشمند:
طراحی آموزشی کالس هوشمند 

طراحی محیط یادگیري الکترونیکی براساس راهبردهاي آموزشی مناسب
حی فرصت هاي یادگیري ، فعالیت هاي یادگیري و راهبردهاي ارزشیابی براساس مدل هاي نوین آموزشیطرا

1 Learning Object
2 Instructor – led Events
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  کالس ...)ارتباط استاد با شاگرد ، استاد بامحتوا ، محتوا بامحتوا ، گروه با گروه ، کالس باخارج کالس و( طراحی مدل ارتباطی
..) ی وتجهیزات الکترونیک(هوشمند براساس نیازها وامکانات 

اجراي و ارزشیابی آموزشی کالس هوشمند  
 ازطریق ( ثبت نام از شاگردانLMS(
از ...) آزمون رفتار ورودي ، پیش آزمون ، آزمون تشخیصی سبک هاي شناختی ، نیاز سنجی و( اجراي ارزشیابی ورودي

وثبت گزارشات آزمون هاLMSطریق 
مون ها از طریقگروه بندي شاگردان براساس نتایج وگزارشات آزLMS
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(
زشیابی مستمر وتوصیفی با استفاده از روش هاي ارزشیابی معلم ، خود ارزشیابی ، دگر ارائه بازخورد مناسب ، اجراي ار

LMSوLCMSارزشیابی ،گروه ارزشیابی از طریق 
 از طریق) انواع آزمون هاي الکترونیکی( اجراي ارزشیابی پایانی به شکل متنوعLMS
ثبت نتایج وگزارشات آزمون
س گزارشات آزموناجراي پس آزمون و اصالح برنامه براسا
تنظیم وثبت پوشه کار

شبکه
شبکه و شبکه سازي 

تعریف شبکه
دالیل شبکه سازي، مزایا و محاسن ایجاد شبکه
تاریخچه شبکه
 معرفی بزرگترین شبکه
هاي شبکهسلسه مراتب ایجاد شبکه و مولفه
cable, Wifi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall, DNS Server,

Mail Server
Wi-Fi, Bluetooth, cableبا استفاده از امکانات موجود، ) دو یا سه کاربر( ایجاد یک شبکه کوچک 

هاي اجتماعی شبکه

هایی از نرم افزارهاي تولید محتواي الکترونیکی و انتشار  الکترونیکی محتوانمونه
تولید

 Auto paly , flash builder, hyper studio, ,Director, Multimedia Builder, Adobe Flash, Camtasia
Studio, advanced power point (off line)

 power point , hyper studio  , flash , mu. Builder
انتشار

 Forums, networks, Atutor, Moodle, emails, Educreatiosn, snagit, blendspace, bayanbox, net
support school, softgozar, aparat, googlesite, electa, kelas,…(on line
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»3ارتباط تصویريکاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات آموزش «درس سرفصل

معرفی درس و منطق آن.1
از سواد از جمله سواد اطالعاتی، اي با فناوري اطالعات و ارتباطات عجین شده است، که برخورداري از ابعاد گوناگونی زندگی بشر در عصر کنونی به گونه

اطالعات و فناوريضرورت توجه به. گرددسواد رسانه اي، سواد رایانه، سواد فناوري، سواد دیجیتال، سواد اینترنتی، یک ضرورت در زندگی محسوب می
آموزان امروز از این بعد سواد یکی از نیازهاي دانشمندي لذا آشنایی و بهره. هاي رسمی وارد گرددارتباطات  موجب گردیده است که آموزش ان در آموزش

آموزان را براي ورود به عرصه زندگی دارند، خود نیز باید ضمن برخورداري از رو معلمان که وظیفه آماده سازي دانشاز این. وشهروندان فردا است
هاي هاي خود بهره گیرند و با تلفیق این فناوري در فرصتر آموزشي فناوري اطالعات و ارتباطات، از این ظرفیت دها و سواد الزم در حوزهشایستگی

آموزان را آموزش دهند که چگونه خود را براي استفاده صحیح از گیري از افزایش و بهبود کارآیی آموزش ، دانشیادگیري عالوه بر بهره-یاددهی
. آمده بواسطه این فناوري در زندگی آماده کنندهاي پیشفرصت

درسمشخصات 
کارگاهی: نوع درس
واحد کارگاهی1: تعداد واحد
48هر واحد : زمان درس

کاربرد فناوري اطالعات : پیشنیاز
2و ارتباطات 

3کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات آموزش ارتباط تصویري : نام درس

: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
برنامه درسی و -2در آموزش ، ICTدرك -1مولفه  6ها دانشجو معلمان در جدول شایستگی

یادگیري حرفه اي -6سازمان بندي و مدیریت  و -ICT ،5-4پداگوژي ، -3ارزشیابی ، 
.باشدبه شرح جدول زیر می1معلم  در سواد فناوري

)تولید دانش(3سطح )تعمیق دانش(2سطح )سواد فناوري(1سطح مالك ها
ICTدرك 

در آموزش
هااستنوآوري در سی

ضمن درك مقاصد و اهداف 
هاي ملی در جلساتی که به سیاست

هاي آموزش و منظور اصالح سیاست
گردد پرورش در مورد فاوا تشکیل می

.مشتاقانه و داوطلبانه شرکت نماید

هاي ضمن درك مقاصد و اهداف سیاست
ملی در جلساتی که به منظور اصالح 

هاي آموزش و پرورش در مورد سیاست
شرکت نموده و در گردد ا تشکیل میفاو

هاي مرتبط، پیشنهاداتی ها و گفتگوبحث
.ارائه دهد

ضمن درك مقاصد و اهداف 
هاي ملی در جلساتی که به سیاست

هاي آموزش و منظور اصالح سیاست
پرورش در مورد فاوا تشکیل 

شرکت نموده، و عالوه بر گردد می
ها، ها و گفتگوشرکت در  بحث

اي در خصوص یابانهنظرات ارز
، کاربست و بازبینی طراحی
هاي در نظر گرفته شده براي برنامه

.ها ارائه دهداجراي این سیاست
هاي مهارت
فاوا

ابزارهاي فراگیر

استفاده از فاوا  براي یادگیري کارآتر و موثرتر: سواد فناوري 1
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در راستاي حمایت از توسعه 
هاي خالقیت، یادگیري مهارت

حداقل یک جامعه دائمی و انعکاسی 
مبتنی بر فاوا را طراحیدانشی

.دنمای

در راستاي حمایت از توسعه 
هاي خالقیت و یادگیري دائم و مهارت

جامعه 3الی 2بازتابی دانش آموزان، 
.مبتنی بر فاوا را طراحی نمایددانشی

در راستاي حمایت از توسعه 
هاي خالقیت و یادگیري دائم مهارت

چندین و بازتابی دانش آموزان، 
متفاوت مبتنی بر فاوا جامعه دانشی

.ا طراحی نمایدر
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 بهتر 
و با ) یادگیري براي دانش آموزان

مناسب هاي راه حلاستفاده از فاوا  
آموزيبراي مشکالت احتمالی دانش

هاي و با برخورداري از مهارتبینیپیش
طرحی براي پیچیده در این مورد 

هاي 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 

راه اده از فاوا  و با استف) دانش آموزان
مناسب براي یکی از مشکالت هاي حل

و با بینیآموزي پیشواقعی دانش
هاي پیچیده در این برخورداري از مهارت

طرحی براي عملیاتی نمودن یکی از مورد 
.هاي مورد نظر ارائه نمایندراه حل

با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی 
رشد شناختی، عاطفی و جسمی و (

اهی از چگونگی ایجاد شرایط آگ
و ) بهتر یادگیري براي دانش آموزان
هاي با استفاده از فاوا  راه حل

یکی از مشکالت مناسب براي 
بینی و با آموزي پیشواقعی دانش

هاي پیچیده در برخورداري از مهارت
این مورد طرحی براي عملیاتی 

هاي مورد نظر نمودن یکی از راه حل
اه حل موردنظر را در ارائه نمایند و ر

سازي نماید و نتایج حاصله را پیاده
.مورد ارزیابی قررا دهد

خود مدیریتیپداگوژي
مشابهدو موقعیتبا استفاده از فاوا، 

ها  از فرآیند یادگیري را که در آن
دانش آموزان قادر به اجرا و 

هاي توسعه یافته بکارگیري مهارت
ي سازطراحی و پیادهخود باشند 

.نماید

دو موقعیت متفاوتبا استفاده از فاوا، 
ها  از فرآیند یادگیري را که در آن

دانش آموزان قادر به اجرا و بکارگیري 
هاي توسعه یافته خود باشند مهارت

.سازي نمایدطراحی و پیاده

چندین موقعیتبا استفاده از فاوا، 
از فرآیند یادگیري را که در گوناگون

آموزان قادر به اجرا و ها  دانشآن
هاي توسعه یافته بکارگیري مهارت

سازي طراحی و پیادهخود باشند 
.نماید

سازمان 
بندي و 
مدیریت

هاي یادگیريسازمان
ضمن ایفاي نقش رهبري در آموزش و 

ارائه پشتیبانی پیگیرانه از همکاران،  
یک برنامه مبتنی بر فاوا را طراحی و 

مدرسه به ی آن که در طاجرا نمایند
عنوان جامعه مبتنی بر نوآوري با استفاده 

.نقش نماینداز فاوا  ایفاي 

ضمن ایفاي نقش رهبري در آموزش و 
یک ارائه پشتیبانی پیگیرانه از همکاران، 

برنامه مبتنی بر فاوا را طراحی و اجرا 
مدرسه به عنوان که در طی آن نمایند

م با جامعه مبتنی بر نوآوري و یادگیري دائ
.استفاده از فاوا  ایفاي نقش نمایند

ضمن ایفاي نقش رهبري در آموزش و 
ارائه پشتیبانی پیگیرانه از همکاران،  

هاي متنوعی مبتنی بر فاوا را برنامه
که در طی آن طراحی و اجرا نمایند

مدرسه به عنوان جامعه مبتنی بر 
نوآوري و یادگیري دائم با استفاده از  

.ش نمایندفاوا  ایفاي نق
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 

با استفاده از فناوري اطالعات و 
ارتباطات و برخورداري باال از توانایی، 
انگیزه، تمایل و تشویق و حمایت همتایان 

با استفاده از فناوري اطالعات و 
ارتباطات و برخورداري باال از توانایی، 
انگیزه، تمایل و تشویق و حمایت 
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همتایان براي آزمودن،  دائما درحال 
اي باشد و به این منظور یادگیري حرفه

ا با هدف اي ریک جامعه آموزشی حرفه
.خلق دانش طراحی نماید

براي آزمودن،  دائما درحال یادگیري 
یک جامعه آموزشی اي باشد و حرفه
اي را با هدف خلق دانش طراحی و حرفه

.سپس ایجاد نماید

همتایان براي آزمودن،  دائما درحال 
جوامع آموزش اي باشد و یادگیري حرفه

اي را با هدف خلق دانش طراحی حرفه
.و سپس ایجاد نماید

و ساختار آنهاي یادگیري، محتواي درسفرصت.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

موزش و پرورش در مورد فاوا تشکیل آ
.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 درك مقاصد و اهداف سیاستضمن
ملی در جلساتی که به منظور اصالح 

هاي آموزش و پرورش در مورد فاوا سیاست
شرکت نموده، و عالوه بر گردد تشکیل می

ها، نظرات ها و گفتگوشرکت در  بحث
، کاربست و اي در خصوص طراحیارزیابانه

هاي در نظر گرفته شده براي بازبینی برنامه
.ها ارائه دهدین سیاستاجراي ا

برنامه (هاي نظام آموزشی  در مورد فاوا سازي سیاستاي براي پیادههاي اصالحی آموزشی مدرسهطراحی و اجراي برنامه
)درسی ملی جمهوري اسالمی ایران و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

سازي سیاست هاي اصالحی نظام آموزش ملی اي در راستاي پیادهراهبردهاي طراحی، پیاده سازي و اصالح برنامه هاي آموزشی مدرسه
تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان
تواند موجب اجراي این کارهایی  که میو ارائه راه)  با تاکید بر فاوا(هاي اصالحی نظام آموزش ملی بحث کالسی در مورد قصد سیاست

..ددهاي مدرسه گرها در سطح برنامهسیاست
سازي هاي اصالحی را پیادههاي سیاستتواند مولفهاي در سطح مدرسه را که میهاي کاري که در آن دانشجومعلمان برنامهتشکیل گروه

.نماید، طراحی نمایند
طراحی شده در فاز ابتدایی ي اجراي برنامه
 ارزیابی میزان پیشرفت برنامه
هاي پیش روي شناسایی و بررسی چالش
اك موارد ذکر شده با گروه همتا و ارائه راهبردهاي پشنهادي توسط گروه و همتایان براي غلبه بر چالش ها اشتر

هاي فاوامهارت: 2فصل 
شایستگی

ابزارهاي فراگیر
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هاي در راستاي حمایت از توسعه مهارت
خالقیت، یادگیري دائمی و انعکاسی 

مبتنی بر فاوا را حداقل یک جامعه دانشی
.نمایدحیطرا

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، 
.فاوا را طراحی نمایدمبتنی بر

آموزاننرم افزارهاي تولید محتوا و منابع آموزشی براي ایجاد خالقیت و نوآوري در دانش
 افزارهاي تولید اي و تجهیزات و نرمضبط چند رسانه( عملکرد و اهداف ابزارهاي تولید محتواي الکترونیکی و منابع آموزشی مبتنی بر فاوا

1و نرم افزارهاي انتشار محتواي الکترونیکی...) افزارهاي چاپ، ابزارهاي طراحی وب وید، ابزارهاي ویرایش، نرممحتواي الکترونیکی تول

آموزاندر جهت ایجاد نوآوري و خالقیت در دانش2فرآیند تولید محتواي الکترونیکی
آموزان وآوري و خالقیت دانش توسط دانشراهبردهاي چگونگی بکارگیري منابع و طراحی محتوهاي آموزشی الکترونیکی در جهت ن

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

توانند در جهت حمایت و ها چگونه میافزاري و منابع تولید دیجیتال را نمایش داده و در مورد اینکه آنهاي نرمتعداد متنوعی از بسته
.کمک نمایند، توضیح دهندهاي نوآورانه و خلق دانش آموزان در تمرینپیشرفت دانش

هاي خاصی از این منابع در رشته درسی مورد نظر را  مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند و توضیح داده شود که  چگونه براي نوآوري و نمونه
. نمایندآموزان را پشتیبانی میتوانند دانشخلق دانش می

 آموزان افزارهاي مربوطه براي ایجاد خالقیت و نوآوري در دانشاز ابزارها و نرمبا توجه به رشته علمی، طرح درسی طراحی نموده که در آن
این طرح درس می تواند در کالس واقعی اجرا گردد و . استفاده شده باشد، طرح درس در کالس توسط گروه همتایان مورد ارزیابی قرار گیرد

.ار گیردنتایج حاصل در گروه همتایان مورد نقد و ارزیابی و اصالحات قر
آموزان دیگر وگروه همتا با استفاده از فاوا به منتشر نمایند و از بازخوردهاي محتواهاي الکترونیکی تولید شده را به منظور استفاده دانش

.ها استفاده نماینداحتمالی در جهت اصالح برنامه

برنامه درسی و ارزشیابی: 3فصل 
شایستگی

مهارت هاي جامعه دانشی
رشد (از ابعاد پیچیده رشد انسانی با آگاهی

شناختی، عاطفی و جسمی و آگاهی از 
چگونگی ایجاد شرایط بهتر یادگیري براي 

هاي راه حلو با استفاده از فاوا  ) دانش آموزان
آموزي مناسب براي مشکالت احتمالی دانش

هاي و با برخورداري از مهارتبینیپیش
اتی طرحی براي عملیپیچیده 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 

ز فاوا  راه و با استفاده ا) دانش آموزان
یکی از مشکالت مناسب براي هاي حل

بینی و با آموزي پیشواقعی دانش
هاي پیچیده در این برخورداري از مهارت

مورد طرحی براي عملیاتی نمودن یکی از 
هاي مورد نظر ارائه نمایند و راه حل راه حل

.به پیوست مراجعه شود1
.به پیوست مراجعه شود2
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سازي نماید و نتایج موردنظر را در پیاده
.دهدحاصله را مورد ارزیابی قررا

هاي پیچیده شناختی با استفاده از فاواپرورش مهارت
از جمله مدیریت اطالعات، (آموزان با استفاده از فاوا ها در دانشهاي پیچیده شناختی و چگونگی آموزش و بروز  این مهارتمعرفی مهارت

)1حل مسئله، همکاري و تفکر انتقادي
 آموزان ستجو، مدیریت و تجزیه و تحلیل و بکارگیري اطالعات  در دانشهاي جایجاد مهارتمعرفی راهبردهایی براي
هاي فاوا به منظور ایجاد و توسعه هاي کالسی در رشته مربوطه  با استفاده از ابزارها و دستگاهفرآیند طراحی واحدهاي مطالعه و فعالیت

قراري ارتباط ، ساخت دانش و بر2ریزي ، یادگیري انعکاسیهاي استدالل، برنامهمهارت
هاي ارتباطات و همکاري آموزان براي بکارگیري فاوا در جهت بهبود مهارتراهبردهاي تشویق دانش
آموزان براي توسعه و استفاده از خود و دیگر ارزیابی دانشی و عملکردي مبتنی بر فاوا در موضوعات درسی راهبردهاي تشویق دانش

تکالیف عملکردي و یادگیري
:لماندانشجو مع

هاي پیچیده شناختی ارائه کالسی در مورد مهارت
اموزانها توسط دانشي و بروز آنکارهایی براي  چگونگی کسب و توسعههاي فرایندهاي پیچیده شناختی و پیشنهاد و ارائه راهارائه ویژگی
ک یا چند مهارت پیچیده شناختی توسط اي که کسب منجر به بروز یطراحی یک طرح درس مبتنی بر فاوا در رشته مربوطه به گونه

هاي ناشی از اجراي این طرح درس در جمع و بازخوردها و انعکاسدر کالس در س واقعی اجرا نمودهو آموزان در آن جاي داده شوددانش
.همتایان بررسی نموده و پیشنهادات اصالحی دریافتی را اعمال نمایند

هاي یادگیري مبتنی بر فاوا هاي فعالیتدیریت اطالعات بحث و گفتگو نمایند و در مورد ویژگیهاي جستجو و مهاي مهارتدر مورد ویژگی
.ها تهیه ودر کالس درس ارائه و ارزیابی گرددمونه هایی از این فعالیتگردد بحث شود و نهاي فوق میکه منجر به توسعه و بروز مهارت

هاي مبتنی بر فاوا می توانند این ري انعکاسی، ساخت دانش و این که چگونه  فعالیتریزي و یادگیهاي استدالل، برنامهدر مورد مهارت
ها در واحدهاي مطالعه مرتبط با رشته،  تولید و در میان گروه هایی از این فعالیتها را ایجاد و توسعه دهند،  بحث شود و مثالمهارت

دي را مورد ارزیابی و نقادي قرار داده و پیشنهادهایی براي منابع اضافی ارائه همتایان به اشتراك گذاشته شود و سپس واحدهاي مطالعه تولی
.دهند

ها را مورد حمایت هاي ارتباطی و همکاري و اینکه چگونه فعالیت هاي یادگیري فاوا محور می تواند این مهارتهاي مهارتدر مورد ویژگی
. ها را تولید نمایندن فعالیتهایی از ایقرار دهد در کالس بحث وگفتگو نموده و نمونه

اي مجازي یک نمونه مدل پیشنهاد و ارائه دهنددر مورد ارتباط و همکاري موثر از طریق شرکت در مجامع یادگیري حرفه.
هاي مبتنی بر دانش و عملکرد که براي انعکاس ارزیابی روي در مورد مشخصات ارزیابی خود و همتایان بحث شود همچنین  دستورالعمل

ها تولید و سپس در کالس ها و دستورالعملگیرد بحث گردد و نمونه هایی از چنین فعالیتهاي خود و دیگران مورد استفاده قرار میآموخته
.ارزیابی گردد

هاي هاي کلیدي موضوع درسی و فاوا را از طریق تلفیق فناوري هاي دانش و عملکرد محوري را که انتظارات یادگیري مهارتدستورالعمل
.نو ظهور را افزایش دهد، را توسعه دهند

.ارورزي اجرا گردددر ک1
2Reflective learning

.کمک بگیرید....عنصري تجربیات عینی، مشاهده و انعکاس ، خلق مفاهیم ذهنی، آزمودن در موقعیت هاي جدید تئوري کلب و یا 4توانید از مدل در این مورد می
Kolb. D. A. and Fry, R. (1975) Toward an applied theory of experiential learning. in C. Cooper (ed.) Theories of Group

Process, London: John Wiley
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پداگوژي: 4فصل 
شایستگی

خود مدیریتی
از مشابهدو موقعیتبا استفاده از فاوا، 

ها  دانش فرآیند یادگیري را که در آن
آموزان قادر به اجرا و بکارگیري 

طراحی هاي توسعه یافته خود باشند مهارت
.سازي نمایدو پیاده

از دو موقعیت متفاوته از فاوا، با استفاد
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

ا و بکارگیري آموزان قادر به اجر
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
هاي معلم در ضمن تدریس به عنوان الگویی براي استدالل، حل مسئله و تولید دانشویژگی
آموزان در حل مشارکتی مسئله ، تحقیق و یا هاي رشته درسی براي درگیر نمودن دانشا و چگونگی طراحی برخط مواد و فعالیتهویژگی

خلق اثر
ها را در حل مشارکتی مسئله ، هایی که آناي و فعالیتهاي پروژهآموزان براي ایجاد طرحمعرفی راهبردهایی براي راهنمایی و هدایت دانش

.نمایدفرینش اثر درگیر میتحقیق و آ
افزارها و ها و نرماي مشارکتی، تولید وب سایت و فناوريآموزان براي تولید چند رسانهمعرفی راهبردهایی براي راهنمایی و هدایت دانش

ارتباط با سایر مخاطبان آموزي به صورتی که موجب حمایت از روند در حال انجام تولید دانش و هاي کاربردي انتشار پروژه هاي دانشبرنامه
. و همتایان شود

2هاي یادگیري انعکاسیو مدل1بررسی تئوري ها(هاي خود اموزان در انعکاس آموختهارائه راهبردهایی براي راهنمایی و هدایت دانش(

تکالیف عملکردي و یادگیري
دانشجو معلمان:
هاي حل مسائل واقعی در موضوع درسی طراحی نموده و بکارگیري مهارتهاي شناختی خود براي نمایش عملی مباحثاتی بر پایه مهارت

.راهبردها و فرآیندهاي خود را براي حل مسائل و خلق دانش باهمتایان خود به اشتراك بگذارند
ی می کند، هاي مواد درسی برخط که دانش آموزان را در طراحی و برنامه ریزي فعالیت هاي یادگیري خود شان پشتیباندر مورد ویژگی

هاي یادگیري بحث نموده و در گروه کاري خود چند نمونه مواد درسی برخط را تولید، در کالس اجرا و سپس ارزیابی نمایند و در انجمن

1
Dewey, J. (1933). How we think: A restatement of the relation of reflective thinking to the educative process. Boston: D.C.

Heath and Company.

Kolb. D. A. and Fry, R. (1975) Toward an applied theory of experiential learning. in C. Cooper (ed.) Theories of Group

Process, London: John Wiley

Pedler, M., Burgoyne, J. and Boydell, T. (1991, 1996) The Learning Company. A strategy for sustainable development,

London: McGraw-Hill.

Schön, D.A. (1983). The reflective practitioner: How professionals think in action. New York: Basic Books.

http://www.open.ac.uk/blogs/openminded/?p=318

2 Reflective learning

هاي جدید در تئوري کلبعنصري تجربیات عینی، مشاهده و انعکاس ، خلق مفاهیم ذهنی، آزمودن در موقعیت4از جمله مدل 
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.اي خود در حل مسائل مشارکتی یا تحقیقات و خلق اثر به صورت برخط به عنوان الگو و نمونه باشندحرفه
کند بحث نمایند هاي یادگیري خود را پشتیبانی میریزي فعالیتآموزان را در طراحی و برنامهعلم که دانشهاي مهاي فعالیتدر مورد ویژگی

.و نمونه هاي از این فعالیت ها را تولید نمایند و در کالس درس اجرا نمایند و نتیجه را مورد ارزیابی قرار دهند
 در بکارگیري  فناوري هاي مختلف در فعالیت هاي یادگیریشان پشتیبانی در مورد ویژگی هاي فعالیت هاي معلم که دانش آموزان را

.ها تولید نمایند و در کالس درس اجرا نمایند و نتیجه را مورد ارزیابی قرار دهندکند، بحث  نموده و نمونه هایی از چنین فعالیتمی
در جوامع ) آموزانبراي پشتیبانی از دانش(ها را ي انتشار آنهااي، تولید صفحات وب و روشهاي تولید چند رسانههایی از فناورينمونه

.اي بر خط به نمایش بگذارندیادگیري حرفه
نماید، در کالس بحث نمایند و هاي معلم که یادگیري انعکاسی دانش آموزان را تقویت و حمایت میهاي آن دسته از  فعالیتدر مورد ویژگی

اي برخط مورد ید نموده و به اشتراك بگذارند، و کارهاي انجام شده در این مورد را در جوامع یادگیري حرفههایی را نیز در این مورد تولنمونه
.نقد و بررسی قرار دهند

سازمان بندي و مدیریت: 5فصل 
شایستگی

هاي یادگیريسازمان
ضمن ایفاي نقش رهبري در آموزش و ارائه 

مه یک برناپشتیبانی پیگیرانه از همکاران،  
که در مبتنی بر فاوا را طراحی و اجرا نمایند

مدرسه به عنوان جامعه مبتنی بر طی آن 
.نقش نمایندنوآوري با استفاده از فاوا  ایفاي 

ضمن ایفاي نقش رهبري در آموزش و ارائه 
یک برنامه مبتنی پشتیبانی پیگیرانه از همکاران، 

که در طی آن بر فاوا را طراحی و اجرا نمایند
سه به عنوان جامعه مبتنی بر نوآوري و مدر

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 

ري و یادگیري دائم با استفاده از  فاوا  بر نوآو
.ایفاي نقش نمایند

مدرسه، جامعه اي مبتنی بر نوآوري و یادگیري دائم
براي افزایش دانش و درك موضوعات برنامه درسی و توسعه جوامع 1هاي ساخت دانشهاي مجازي و محیطمعرفی، عملکرد محیط

یادگیري برخط و چهره به چهره و ترکیبی
هاي یادگیري و تفکر و یادگیري پیوسته ریزي هاي فعالیتدر حمایت از خالقیت و برنامه2ریزيی، عملکرد ابزارهاي فکري وبرنامهمعرف

آموزان انعکاسی دانش
  ،کالس و مدرسه هوشمندLMS ،CMS وLCMS)3)سازي، بکارگیري و مدیریتپیاده

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

 آموزي ها از جوامع یادگیري دانشهاي مجازي و ساخت دانش، توصیف کند که چگونه این محیطاي متنوع از محیطنمایش مجموعهضمن
گیرد مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و در اش مورد استفاده قرار میهایی خاص از منابعی را که در موضوع درسیکنند و نمونهحمایت می

هاي یادگیري کارایی محیط. دهند توضیح دهدآموزان را مورد پشتیبانی قرار میها چگونه جوامع یادگیري دانشمورد این که این محیط
. اند را نشان دهداي که طراحی نمودهبرخط و ترکیبی، را در واحد مطالعه

1 knowledge-building با مدل هاي ارائه شده در این مورد آشنا شوند از جمله نمونه زیر :
(2010) Designing collaborative knowledge buildingHeng-TohLengHwee,SeahHoonLay,SoJeong-Hyo

54,Volume,Education&Computerss and design challenges,environments accessible to all learners: Impact
490–, February 2010, Pages 4792Issue

2 planning and thinking tools مانندconcept map ،Flow chart ،Glossary of terms ،Graphing
http://www.sac.sa.edu.au/Library/Library/Topics/thinking_skills/thinking.html

.به پیوست مراجعه شود3
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هاي ریزي فعالیتوانند از ایجاد و برنامهتریزي و فکري شرح دهد که چگونه این ابزارها میضمن نمایش انواع متنوعی از ابزارهاي برنامه
نمونه هایی خاص از این ابزارها در موضوع درسی خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و از این . آموزان حمایت نمایندیادگیري دانش

را  بر اساس میزان حصول به اهداف ابزارها در واحد مطالعه طراحی شده استفاده نموده، واحد مطالعاتی را در کالس درس اجرا نماید نتایج
.مورد ارزیابی قرار دهد

 پیشنهاداتی براي بهبود عملکرد نرم افزارهايLMS،LCMS ،CMSآموزان ارائه دهنددر جهت توسعه نوآوري و خالقیت دانش.
رنامه درسی، موجب تقویت و توسعه اي که عالوه بر دستیابی به اهداف بیک کالس هوشمند را طراحی، اجرا، و ارزشیابی نمایند به گونه

.اموزان گرددروحیه نوآوري و خالقیت در دانش

اي معلمیادگیري حرفه: 6فصل 
شایستگی

معلم به عنوان مدل یادگیرنده
با استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات و 
برخورداري باال از توانایی، انگیزه، تمایل و 

مودن،  دائما تشویق و حمایت همتایان براي آز
اي باشد و به این منظور درحال یادگیري حرفه

اي را با هدف خلق یک جامعه آموزشی حرفه
.دانش طراحی نماید

با استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات و 
برخورداري باال از توانایی، انگیزه، تمایل و 
تشویق و حمایت همتایان براي آزمودن،  دائما 

یک جامعه اي باشد و فهدرحال یادگیري حر
اي را با هدف خلق دانش طراحی آموزشی حرفه

.و سپس ایجاد نماید

با استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات و 
برخورداري باال از توانایی، انگیزه، تمایل و 
تشویق و حمایت همتایان براي آزمودن،  دائما 

جوامع اي باشد و درحال یادگیري حرفه
را با هدف خلق دانش ايآموزش 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
ه و ارتقاء یادگیري مداوم مبتنی بر فاواایفاي نقش رهبري در میان همکاران در حمایت از نوآوري در مدرس
اي مبتنی بر فاوااي خود براي ارتقاء نوآوري و بهبود حرفههاي حرفهخود ارزیابی دائم و انعکاس فعالیت
ها معرفی انجمن(ها در آموزش رشته علمیاي ، شرکت و بحث در مورد بهترین تمرینگیري از منابع فاوا براي شرکت در مجامع حرفهبهره

)معلمان در رشته علمی.. و مجامع مجازي و
تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان
توانند فاوا را در برنامه درسی و کالس درس خود تلفیق نمایند بحث نمایندمیمدارسهاي مختلفی که در مورد راه.
نمایند، مدرسه در جهت استفاده از  فاوا در مدارسشان را ایفا میبرنامه عملیاتی که در آن معلمان نقش کلیدي در کار با همکاران و مدیران

ها و ارائه راهکارهایی براي پیش بینی چالش( ها در نظر بگیرند طراحی نمایند و سپس مواردي را براي چگونگی اجراي این  پیشرفت 
) هابرطرف نمودن چالش

هاي نوآورانه  و حفظ نوآوري در مدرسه اي براي شرکت در برنامهتاج آموزش حرفههاي اجتماعی مبتنی بر فاوا که  محدر مورد انواع حمایت
برنامه عملیاتی مبتنی بر فاوا براي ایجاد محیط حمایتی و خالقانه با همکاري مدیران و همکاران طراحی نموده و به . هستند، بحث نمایند

.   خالقانه در مدرسه خود ارائه دهداشتراك بگذارند و راهبردهایی براي بکارگیر ابزارها و منابع 
هایی از تجربیات خود را بیان نمایندنمونه. ي فاوا بحث نماینداي نوآورانه خود در حوزههاي حرفهدر مورد فعالیت.
تفاده قرار گیرد تواند مورد اساي 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.  بحث نماید

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
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نمایشی- سخنرانی
آزمایشگاه
 پروژه
 فردي و گروهی) آزمایشگاه+ کاوشکري(کشفی
حل مسئله
حل خالق مسئله
هاي هدایت شده و مباحثهها و پاسخپرسش
 مغزيطوفان
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
ی مورد نظر مدرسامکانات الزم براي تهیه رسانه آموزش
ترجیحا اصلی(هاي جدید نرم افزار بسته آفیس، ورژن(
هاي عاملرایانه با انواع سیستم
دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند
هاي دانشجویانتلفن(هاي عامل هاي همراه با انواع سیستمتلفن(
 نرم افزارهايwindows, Mac, Linux
اي برون خطهانواع ذخیره کننده
با خط ( هاي رایج و قابل دسترس قابلیت اتصال به اینترنت را داشته باشد چند رایانه که به اینترنت متصل نباشد و از طریق یکی از شیوه

Wimaxکارت دیتا، )  wirelessیاlanبه صورت +ADSLاز طرق دایال آپ، (تلفن 
حداقل یک پردازشگر موجود در بازار
داخلی و خارجی و جانبی رایانهسخت افزارهاي
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 سیستمVinu1x, Deaf Apps2 (for chat) را

.پیشنهاد نمود
م افزارهاي نر

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

١http://distrowatch.com/table.php?distribution=vinux
٢nhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.successfulmatch.deafs&hl=e) نرم افزارهاي مخصوص ناشنوایان در

)گوگل پلی
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 ها مجهز بهدر مورد لپ تاپ(لپ تاپ رایانه و یا2حداقلBluetooth (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
 نرم افزارهاي الزم براي ضبط و ویرایش صدا و تصویر و فیلم دیجیتالسخت افزارها و
افزارهاي شبیه ساز متناسب با رشتهنرم
افزارهاي نرمLMS ،CMS ،LCMS

منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
نوآور :، تهران نشرمحمدرضا اصغرزادهمرجع کامل سیستم عامل مکینتاش، مترجم )1389(، هارت دیویس گاي

هاي موجود در هنگام تدریسراهنماهاي لینوکس و ویندوز  آخرین نسخه
:رعیمنابع ف

. هاي تولید محتواي الکترونیکی آموزشیالزامات و چارچوب) 1392(سازمان فناوري اطالعات ایران
/http://www.projectlooksharp.orgمحتواهاي الکترونیکی تولید در پروژه لوك شارپ  کانادا 

یريراهبردهاي ارزشیابی یادگ. 5
که در بخش مهارت هاي اساسی 1ارزشیابی ورودي یا تشخیصی در فاوا - 1. در ارزشیابی هر واحد درسی  دو الی سه نوع ارزشیابی انجام خواهد شد

حین فرآیند ارزشیابی تکوینی که در -2گیرد، ها صورت میفاوا براي تعیین سطح کالس و استفاده بهینه از زمان به منظور ایجاد و یا تقویت مهارت
توانند هاي عملکردي و یادگیري پیشنهاد شده که میگیرد که در هر بخش مواردي به عنوان پیشنهاد در فعالیتآموزش و در طول کالس انجام می

نمره به 10تکوینی و نمره از نمره نهایی به ارزشیابی10گردد ارزشیابی نهایی یا پایانی که پیشنهاد می- 3بخشی از این ارزشیابی را تشکیل دهند و 
باشد و مدرس می) 3الی 1فاوا (پروژه پایانی اختصاص یابد که در اجراي آن دانشجو معلم ملزم به رعایت تمامی موارد مورد آموزش در آن واحد درسی 

.نمایدتعیین میاي دانشجو معلممربوطه موضوع آن را با توجه به سال تحصیل دانشجو معلم، دانش و مهارت موضوعی و مهارت حرفه

هاپیوست. 6
تولید محتواي الکترونیکی:

استانداردهاي تولید محتواي الکترونیکی 
 آشنایی با استانداردهايSCORM وAICCدر تولید محتواي الکترونیکی و آموزش الکترونیکی

تولید محتواي الکترونیکی 
هاي الکترونیکی دیداريرسانه

کاربرد ، مزایا و محدودیت ها.....سالیدها، نمودار، معرفی پوستر، انواع چارت، ا ،
هاي الکترونیکی دیداري در آموزشفرآیند انتخاب رسانه
نوشته، شکل، عکس، (هاي الکترونیکی دیداري هاي آموزشی رسانهطراحی پیام(..
افزارهاي الکترونیکی دیداري از طریق نرمتولید رسانه هايpower point ،publisherو ،photo shop

معرفی برخی از محتواها
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LO1 ،اشیاء یادگیري
 کارآموزي مبتنی برشبکه
خودآموزي،  مطالعه راهنمایی شده  ناهمزمان
یادگیري همزمان (2پیشامدها با هدایت مربی (
 همکاري گروه کوچک

: فرآیند طراحی تولید محتواي یادگیري الکترونیکی 
 هاي یادگیري و راهبردهاي آموزشی مربوطه یادگیري براساس نظریه)یا موضوع ( طراحی آموزشی واحد
انتخاب مدل آموزشی مربوطه
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( زارهاي تولید محتواي الکترونیکی افمعرفی 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:
موزشی کالس هوشمند طراحی آ

طراحی محیط یادگیري الکترونیکی براساس راهبردهاي آموزشی مناسب
طراحی فرصت هاي یادگیري ، فعالیت هاي یادگیري و راهبردهاي ارزشیابی براساس مدل هاي نوین آموزشی
  کالس ...)گروه ، کالس باخارج کالس وارتباط استاد با شاگرد ، استاد بامحتوا ، محتوا بامحتوا ، گروه با ( طراحی مدل ارتباطی

..) تجهیزات الکترونیکی و(هوشمند براساس نیازها وامکانات 
اجراي و ارزشیابی آموزشی کالس هوشمند  

 ازطریق ( ثبت نام از شاگردانLMS(
از ...) آزمون رفتار ورودي ، پیش آزمون ، آزمون تشخیصی سبک هاي شناختی ، نیاز سنجی و( اجراي ارزشیابی ورودي

وثبت گزارشات آزمون هاLMSطریق 
گروه بندي شاگردان براساس نتایج وگزارشات آزمون ها از طریقLMS
انتخاب مدل آموزشی ، محتوا وفعالیت هاي یادگیري مناسب براي هر گروه
 به اشتراك گذاري و ارسال محتواها وفعالیت هاي یادگیري براي هر گروه از طریقLCMS
 همزمان و ناهمزمان(تکمیلی وبازخورد آن به روش برخط ارائه تکالیف(
 ارائه بازخورد مناسب ، اجراي ارزشیابی مستمر وتوصیفی با استفاده از روش هاي ارزشیابی معلم ، خود ارزشیابی ، دگر

LMSوLCMSارزشیابی ،گروه ارزشیابی از طریق 
 از طریق) لکترونیکیانواع آزمون هاي ا( اجراي ارزشیابی پایانی به شکل متنوعLMS

1 Learning Object
2 Instructor – led Events
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ثبت نتایج وگزارشات آزمون
اجراي پس آزمون و اصالح برنامه براساس گزارشات آزمون
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 شبکهلفهسلسه مراتب ایجاد شبکه و مو
cable, Wifi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall, DNS Server,

Mail Server
Wi-Fi, Bluetooth, cableبا استفاده از امکانات موجود، ) دو یا سه کاربر( ایجاد یک شبکه کوچک 

هاي اجتماعی شبکه

رونیکی و انتشار  الکترونیکی محتواهایی از نرم افزارهاي تولید محتواي الکتنمونه
تولید

 Auto paly , flash builder, hyper studio, ,Director, Multimedia Builder, Adobe Flash, Camtasia
Studio, advanced power point (off line)

 power point , hyper studio  , flash , mu. Builder
انتشار

 Forums, networks, Atutor, Moodle, emails, Educreatiosn, snagit, blendspace, bayanbox, net
support school, softgozar, aparat, googlesite, electa, kelas,…(on line
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»در آموزش ارتباط تصویريايهاي خاص حرفهتجربه« سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

هاي کنند، سرشار از تجربهبه آن به منزله فرصتی براي اعتالي آموزش و رشد شخصی نظر میعمل معلمی براي معلمانی که 
اول آشنایی با تجربه خاص و دوم کسب انگیزه و اعتماد : نادري است که آگاهی از آنان براي دانشجومعلمان دو خاصیت دارد

کند، ایجاد هاي خاص را براي آموزش معلمان توجیه میآنچه آگاهی از تجربه. هاي واقعی تربیتبراي عمل خالقانه در موقعیت
حال، درعین. هاي متنوع و متغییر، افزایش دهدتواند امید به موفقیت را در موقعیتاست؛ یعنی آنچه می» همزادپنداري«شرایط 
اند وارد نشده» بیتیدانش تر«و » ايدانش رشته«هاي معمول هایی مفید هستند که در قالبهاي خاص دربردارنده دانشتجربه

شود و این درس تالشی براي شناسایی معلمان نادر و قدرشناسی از آنان نیز محسوب می. اندداشته» کارآمدي موقعیتی«اما 
.کندهاي معلمان ایجاد میپیوندي بین نسل

مشخصات درس
نظري: نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت16: زمان درس

ندارد: پیشنیاز
و با (انفرادي : نحوه آموزش

حضور معلمان سرآمد داراي 
)تجربه خاص

ايهاي خاص حرفهتجربه: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
علمان اي اقدام کند و برخی از مهاي تحقق یک تجربه خاص، اشاره و به تحلیل چنین زمینهبه مواردي از زمینه

همچنین، داراي احساس مثبت به عمل ابتکاري در . داراي تجربه خاص در رشته تخصصی خود را بشناسد
. دانددار حرفه معلمی است و خود را آماده براي چنین عملی میهاي مسالهموقعیت

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

:شایستگی اساسی
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آشنایی با 
هاي تجربه
خاص 

هاي برخی معلمان از تجربه
مطلع است اما تحلیلی از 

. دالیل و پیامد آنها ندارد

هاي خاص معلمان تجربه
رشته تخصصی خود را 

شناسد و قادر است به می
تبیین عمل ابتکاري 
معلمان داراي تجربه خاص 

. اقدام کند

هاي خاص نه تنها تجربه
خصصی خود را معلمان رشته ت

کند، که بر بنیاد موارد تبیین می
گزارش شده به شناسایی 
اشخاص دیگر اقدام کرده و 
براي ارتباط بین آنها در جهت 
تولید یک نظریه اقدام کرده 

. است

مواجهه با 
تجربیات 

توانسته است خود را 
پذیراي تجربه خاص 
معلمان نشا دهد و از کار 

.آنان قدرشناسی کند

جاد ارتباط با براي ای
اشخاص داراي تجربه، 
پیوندهایی را ایجاد کرده و 
از انان در کارهاي خود 

. بهره گرفته است

براي ایجاد تعامل بین معلمان 
داراي تجربه خاص کوشش 

کند و آنان را با یکدیگر می
دهد و خود در پیوند می

اجتماعی یادگیري آنان 
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.کندمشارکت می

ارائه کرده که هاییپاسخانجام تکالیف
حاصل جستجوي در منابع 
در دسترس و بازخوانی 
محدود تجربه شخصی 

. است

هاي ارائه شده در پاسخ
قواعد کلی پاسخگویی 
پژوهشی رعایت شده و 
سطحی عمیق از بازخوانی 
تجربه خود و دیگري دیده 

. شودمی

هاي ارائه شده داراي بنیاد پاسخ
پژوهشی دقیقی است و ضمن 

زبان مناسب ارائه، از بکارگیري 
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 

ــاه اول ــرورت و جایگـ ــرح ضـ طـ
ع و ایجاد انگیزه جهـت  موضو

ــیابی  پیگیـــري درس و ارزشـ
ــه    ــالم برنام ــی و اع تشخیص

درس

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

. بر اساس پیامدها و سطوح عملکردعملکردي و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان 

-هـاي شـکل  ها و زمینههاي متنوع کالس درس و ضرورتتشریح شرایط معمول و مسالهتبیین تجربه خاص معلم دوم
.هاي خاص معلمی و اهمیت بکارگیري آنها در اعتالي آموزشگیري تجربه

.معلمانهاي خاص مطالعه دست کم یک کتاب و یک مقاله از تجربه: 1تکلیف 

ســــوم تــــا 
هشتم

. ایجاد فرصت براي ارائه تجربه خاص براي معلمان و گفتگوي در باره تجربه گزارش شدههاي خاصارائه تجربه
هاي ممکن براي شناسـایی  همه دانشجومعلمان موظفند به بررسی در موقعیت:2تکلیف 

.ئه کننداقدام و نتیجه را در جلسه آینده به کالس ارا» ايتجربه خاص حرفه«

ــار   نهم ــد ک ــابی فراین ــد و ارزی نق
کالس

. تشریح منطق روش کار توسط مدرس و گفتگوي در باره چگونگی ادامه کار
هایی کنند و نمونهدانشجویان به بازخوانی تجربه آموزش معلمان خود اقدام می: 3تکلیف 

. کننداز خاص بودن ان را آشکار می

دهــــم تــــا 
پانزدهم

. ایجاد فرصت براي ارائه تجربه خاص براي معلمان و گفتگوي در باره تجربه گزارش شدهخاص معلمانهاي ارائه تجربه
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ــار   شانزدهم ــد ک ــابی فراین ــد و ارزی نق
کالس

. تشریح منطق روش کار توسط مدرس و گفتگوي در باره چگونگی ادامه کار
کنند و آن را میدانشجویان به بازخوانی تجربه آموزش همین درس خود اقدام : 4تکلیف 

. کنندنقد و بررسی می

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   ضوعات اقدام میهاي مقرر به معرفی هر یک از موآموزشگر در بخشی از درس بر بنیاد گفتارهاي درسی در نوبت
هـاي  دیگر از درس با شناسایی و دعوت از معلمان داراي تجربه خاص، فرصت آشـنایی دانشـجومعلمان و معلمـان خـاص رشـته     

بـه تشـخیص آموزشـگر و بـا اتخـاذ تـدابیر       . کندکند و فرصت گفتگوي آنان را ایجاد و آن را مدیریت میتخصصی را فراهم می
دانشجوي این درس موظف است بر اساس . تواند به دانشجومعلمان واگذار شودرفی تجربه خاص معلمان میهدایتی، واگذاري مع

همچنین، . برنامه اعالم شده به مطالعه منابع و جستجوي در واقعیات بپردازند و در گفتگوهاي هر جلسه با آمادگی مشارکت نماید
ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود بـا درخواسـت تعیـین وقـت     ائه دیدگاهدانشجویان حق دارند به طرح پرسش بپردازند و براي ار

حـال، در جلسـات درس ممکـن اسـت     درعـین . دقیقه در کالس درس به صـورت سـازمان یافتـه ارائـه نظـر کننـد      10قبلی، تا 
توانـد بـه صـورت    شود که به تشخیص آموزشگر یا به درخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها میهایی مطرح پرسش

تواند براي همـه یـا برخـی از    ها میاین قبیل پرسش. شودشفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایان نیمسال انجام و ارائه 
.درصد تکالیف مقرر درس تجاوز نکند50دانشجویان جایگزین تکالیف درس گردد؛ مشروط به آنکه تعداد آنها از 

منابع آموزشی . 4
الزامی نیسـت؛ امـا آموزشـگر تـالش خواهـد کـرد منـابع مفیـد را         1398س استفاده از منبع مکتوب تا سال در این در-

استفاده از منابع مکتوب منتشر نشده پس از داوري و تایید شوراي گروه آموزشـی بـراي مـدت    . شناسایی و معرفی کند
.مقرر، در همان رشته بالمانع است

هـاي  به دانشجومعلمان معرفی نمایند و نشـانی سـایت  » معلمان سرآمد«نداتی از همه آموزشگران موظفند منابع و مست-
همچنین، آموزشگر این درس موظف است به جستجوي اجتماعات تخصصی . مفید براي دریافت اطالعات را ارائه کنند

مشـارکت، تشـویق   معلمان مخصوصا در فضاي مجازي اقدام کند و موارد مفید را به دانشجویان معرفی و آنان را براي 
. کند

تـاالر گفتگـوي   «اند تمـامی دانشـجومعلمان را بـراي عضـویت در     به بعد موظف1394آموزشگران این درس از سال -
.در پورتال دانشگاه هدایت کنند و خود نیز در آن مشارکت نمایند» معلمان آینده

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
-در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت میايهاي خاص حرفهتجربهدرس ارزشیابی پایانی در: ارزشیابی پایانی

ها و تجارب خود از گفتارهاي درس، گفتگوهاي کالسی، مطالعه منابع و مشارکت در گیرد که در آن دانشجویان یادگیري
. کنندهاي آموزشگر، ارائه میمباحث کالس درس را بر اساس پرسش
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آموزشگر در مواردي که . شودانجام تکالیف کالس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ میارزشیابی : 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 50: و شرکت فعال در کالسـ پاسخگویی به تکالیف

درصد امتیاز 50: ـ آزمون پایانی

: سایر نکات
:مواردي که توجه به آن در این درس مهم است
. آمادگی مدام براي گفتگوهاي کالس

. مشارکت جدي و موثر در مباحث کالس
. رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان درس

.تکالیف و در فعالیت عملیرعایت اخالق پژوهش در انجام 
.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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»پژوهش روایی: 1اي پژوهش و توسعه حرفه« سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

هاي تربیت معلم امروزه با آن روبرو هستند، خلق فرصت هاي یادگیري است که بر توانایی لش هایی که مؤسسات و دانشگاهیکی از چا
اي دانشجو درصورتی که در طول برنامه آموزش حرفه. آموزشی تأثیرگذار باشد/ معلمان جهت رویارویی مؤثر با موقعیت هاي واقعی تربیتی

ورند هاي نامعلومی که در آن غوطهرا بدست آورند، به توانایی هاي مورد نیاز براي مواجهه با موقعیتمعلمان فرصت پژوهش در تجربه
از آنجا که، روایت هاي شخصی که حاصل تأمالت .آموزان خود منتقل کننددست خواهند یافت و قادر خواهند بود این توانایی را به دانش

کند، لذا آموزش پژوهش روایی به عنوان از تجربه را ممکن میدرس است فرصت یادگیريهاي واقعی کالس دانشجو 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 شی و تربیتی، سهیم نمودن دیگران در تجربیات خود و نیز توسعه حرفهاین توانایی براي تأمل بر عمل خود، بهبود شرایط آموز
. بهره بگیرند

مشخصات درس
کارگاهی:  نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

-: پیشنیاز

پژوهش روایی: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
/ دیگري را از موقعیت هاي آموزشی/ آگاهی از چیستی و چگونگی پژوهش روایی، تجربیات شخصی خودبا

. اي استفاده کنندقرار داده و از این تجربیات براي توسعه ظرفیت هاي حرفه) تأمل(تربیتی مورد واکاوي 

:شایستگی اساسی
pck 3&3- 1کد -

3&4-3

3سطح2سطح1سطح هامالك

/ با تأمل بر یک روایتجربهروایت ت
تجربه جدید آن را در 
قالب یک داستان ساده 
با جزئیات کم روایت 

.می کند

با تأمل بر یک روایت یا 
تجربۀ جدید، آن را در قالب 

و داستانی با جزئیات
پیچیدگی ها روایت می 

.کند

با تأمل بر یک روایت یا 
تجربۀ جدید، آن را در 

و 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

هاي بر دیدگاه
هاي داستان تأمل شخصیت

با تأمل مجدد بر تجربۀ 
روایت درك / تفکر خود
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واکنشها، و رفتارها، 
هاي افراد حاضر دیدگاه

در موقعیت را در بیان 
تجربیات مورد توجه 

. قرار داده است

می کند و  می تواند با 
ارائۀ شواهدي از یافته هاي 
علمی و پژوهشی از آن 
دفاع کند یا  آنها را با ذکر 
دلیل زیر سؤال برده و نقد 

..کند

خود را از این تأمالت را با 
بهره گیري از یافته هاي 

شی در قالب پژوه/ علمی
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 

هاي تفسیر کند و یافته
خود را با استفاده از نقل 

.قول ها معتبر نماید

توانسته است داده هاي 
جمع آوري شده را تحلیل 
و تفسیر کند و تحلیل و 
تفسیر خود از یافته ها را 
با استفاده از روش هاي 

. مختلف معتبر نماید

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

یادگیري از تجربه، و تأمل بر تجربه و تمایز آن با سایر انواع یادگیريماهیت تجربه، 
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

: عملکرديتکلیف 
اي در قالب یک با مطالعه داستان زندگی معلمان و مقاالت علمی در زمینه پژوهش روایی تأثیر این شیوه مطالعه را در بهبود عملکرد حرفه

.مقاله کوتاه ارائه نماید
البته قالب مذکور قبالً باید ). (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: فصل دوم

ماهیت اطالعات در پژوهش روایی
ابزار هاي گردآوري اطالعات در پژوهش روایی

یادداشتهاي میدانی از تجربه هاي مشترك-
دفترچه یادداشت هاي روزانه-
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مصاحبه ها-
داستان گویی-
نامه نگاري-
هاي خودزیست نگارانه و زیست نگارانهنوشته-
سایر منابع-

فرآیند تحلیل داده ها
ها براي تحلیل، آماده کردن داده-
انجام تحلیل هاي مختلف-
هادرك عمیق و عمیق تر داده-
ها و تفسیر معناي کالن بازنمایی داده-

معنا دهی به داده ها
: تکلیف عملکردي

ري اطالعات در پژوهش روایی را از منظر نوع تجربیات مطرح شده تحلیل و تمایز و تشابه آن ها را در یک اي از ابزار هاي جمع آونمونه
. در قالب یک مقاله کوتاه ارائه کند/ جدول به نمایش بگذارد

یک 
العه و یافته هاي خود را مقاالت علمی پژوهشی که با استفاده از شیوه پژوهش روایی تهیه شده است را از منظر فرایند تحلیل اطالعات مط

. گزارش نماید
کد گذاري: فصل سوم

انواع کدگذاري 
1کد گذاري اولیه-

2مرور کد هاي اولیه-

3کد گذاري محوري-

مرور کد ها و طبقه بندي داده ها-
مفاهیم/ مضامین-
عمق و بینش براي ایجاد ارتباط-

: تکلیف عملکردي
/ سایی و تبیین مضامین بر روي تجربیات شخصی خود از دوران تحصیل اجرا و یافته هافرایند کدگذاري و طبقه بندي را تا مرحله شنا

. بینش حاصل از واکاوي تجربیات را با دیگران به مشارکت بگذارد
تحلیل ساختاري: فصل چهارم

فرآیند تحلیل ساختاري

1 - Initial/Open coding
2 - Selective coding
3 - Axial coding
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ي حذفقاعده-
حذف شدید-
تعمیم-
ساختن-
قاعده صفر-

: تحلیل سه بعدي
داشتن سایر افراد ها، و خلق و خو هم چنین تعامل اجتماعی براي دربرصی بر اساس احساسات، امیدها، واکنشتعامل شخ: تعامل-

هاي آنان و قصد، اهداف، فرضیات، و دیدگاه
بررسی گذشته که به خاطر آمده است؛ حال به تجربه اتفاقات مرتبط است؛ و آینده، مشتاقانه منتظر تجربیات احتمالی است: تداوم-
ها هاي متفاوت شخصیتاطالعات در مورد شرایط، زمان، و مکان در موقعیت فیزیکی، با حدود و قصد، اهداف، و دیدگاه: موقعیت-

: تکلیف عملکردي
را تحلیل و ) معلمان/ همکالسی ها(تجربیات سایرین/ تحلیل سه بعدي مجموعه تجربیات شخصی/ با استفاده از فرایند تحلیل ساختاري

. را گزارش کندیافته ها 
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 
استفاده از نظریه ها و یافته هاي علمی

ا ارزیابی می کنیم؟چگونه یافته هاي پژوهش روایی ر
: 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
پژوهش روایی، برگزاري کارگاه آموزشی براي آموزش پژوهش روایی با مطالعۀ منابع، جستجو، سؤال کردن و پژوهیدن در زمینۀ

استفاده از راهبردهاي مشارکتی، براي به . استفاده از رویکرد توسعه فردي و به کمک واکاوي تجربیات شخصی صورت می گیرد
.ات کمک می کنداشتراك گذاشتن تجربیات و ارائه یافته به تحقق اهداف این درس و نیز تنوع بخشیدن به تجربی

منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
)در دست تألیف(پژوهش روایی دکتر عطاران 



۴۳۸

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 . ت حاصل از فعالیت ها در طول ترم بر اساس مستندات داراي اهمیت استو تفسیر تجربیا) توصیف(تحلیل 
به اشتراك گذاشتن تجربیات نیز / مجموعه تکالیف عملکردي دانشجو در طول و شرکت در سمینار هاي کالسی براي ارائه یافته ها

. بخش دیگر از ارزشیابی دانشجو را تشکیل می دهد
اي بر اساس مستندات ارائه شده در گزارش عملکرد پایانی و از تجربیات شخصی و نقش آن در توسعه توانایی هاي حرفهتفسیر دانشج

نمره10
نمره 10ارزیابی استاد از فعالیت ها و مشارکت در سمینار ها 
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»کنش پژوهی: 2اي پژوهش و توسعه حرفه« سرفصل درس 
:س و منطق آنمعرفی در. 1

هاي پژوهشی تولید شده توسط دیگران پذیرش نقش پژوهشی از سوي معلم در کنار دو وظیفۀ مهم دیگر او مبنی بر وظیفۀ استفاده از یافته
ست که این امر بدان معنا. سازدضرورت دانا و توانا کردن آنها در حوزه اقدام پژوهی را روشن میآموزان، و وظیفۀ  آموزش پژوهش به دانش

به نحوي که با بینشی پژوهشی پیش برود، 2فاصله گرفته و به سوي تدریس و عمل فکورانه1معلم 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

توانایی جمع آوري سیستماتیک اطالعات درباره، موقعیت هاي بر این اساس،. و بهبود فرآیند هاي آموزشی و پرورشی بپردازدبه اصالح
خاص آموزشی، تدریس، و یادگیري دانش آموزان و متعاقباً بکارگیري روش هاي خاصی براي بهبود آن است که منجر به ارتقاء توانایی 

. ز شایستگی هایی است که معلمان در آموزش هاي بدو خدمت بایدبه آن دست یابنددانش آموزان می شود، یکی ا
مشخصات درس

کارگاهی: نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

پژوهش و توسعه : پیشنیاز
2، کارورزي 1اي حرفه

کنش پژوهی: 2اي پژوهش و توسعه حرفه: نام درس

:ن این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بوددر پایا: 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
صل از این فرآیند را براي بهبود عملکرد در موقعیت هاي بعدي طراحی، اجرا و گزارش بازتاب هاي حا

نماید 
:شایستگی اساسی

Ck&pck 1-2کد&

3سطح2سطح1سطح هامالك&4-3&3-3

یافته هاي اقدام تحلیل یافته ها
پژوهی را از نظر تأثیر 

آن بر فرآیند یادگیري   
تحلیل وتفسیر کرده 

حدودیت ها و اما به م
فرصت هایی که این 
مطالعه براي اقدامات 
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

ته هاي اقدام پژوهی را یاف
از نظر تأثیر آن بر فرآیند 
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

1-routinized
2 - reflective
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فرآیند کار نشان می چرخه عمل
پژوهش دهد که در

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 
که در پژوهش انجام شده 
چرخه رفت و برگشت 

یه مراحل براي میان کل
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 
کاوي موقعیت براي باز

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 / روزنگار

شان نویسی ثبت شده ن
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 پرورشهداف پژوهشسطوح، گستره،ماهیت و اانواع،
عنوان هاي دیگران،معلم بۀعنوان پژوهشگر، معلم بههاي پژوهشعنوان بکارگیرنده یافتهمعلم به(پژوهش در حرفه معلمی -

)مدرس پژوهش به دانش آموزان
اي،اشتراك د حرفههاي رشبرخورد آزادمنشانه،هم افزایی، تفکر و بازاندیشی ، دغدغه( 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 / ش یافته هاي خود رابه جهت تأثیر این نوع مطالعات در حل مسائل آموزشیپژوهشی را مطالعه و در قالب یک گزار-مقاالت علمی

. یا توسعه علوم تربیتی ارائه نماید
: فعالیت عملکردي
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. با مطالعه نمونه گزارش هاي اقدام پژوهی در سطوح متفاوت عملکرد بتواند نقات قوت و ضعف آن ها را شناسایی و گزارش نماید-
: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-
هاي موجود در زمینه اقدام پژوهیها و دیدگاهنظریه-

:فعالیت یادگیري
. یابی گزارش هاي ارائه شده در کالس در زمینه اقدام پژوهی هی ارائه شدهمشارکت در نقد و ارز-

: 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 -

کالس براي بررسی و نقد
:بخش سوم 

ئله،چگونگی تشخیص مس-
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-

نقش مشورت و مشارکت در اقدام پژوهی-
قدام پژوهینقادي و اعتباریابی در اارزشیابی ،-

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 
تدوین طرح و انجام مراحل اقدام پژوهی-

:فعالیت یادگیري
م پژوهی دانشجو معلمان و یکایک مراحل اجرایی آن در خالل جلسات متناظر با روند پیشرفت مشارکت در ارزشیابی و نقد طرح اقدا-

در هر مرحله ازتدوین طرح و اجراي آن، دانشجویان گزارش الزم را به کالس ارائه و از مشورت، ارزشیابی و نقد دیگران ( اجراي طرح
.)کننداستفاده می

: فعالیت عملکردي
: ی متشکل از دانشجو معلمان و مشارکت آنها در مراحل زیرهایتشکیل کارگروه-
بررسی متأمالنه کالس درس و مدرسه و انتخاب مسئله براي اقدام پژوهی-
تدوین طرح -
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انتخاب روش و تدوین مراحل -
مشخص کردن شواهد مهم و ساختن یا یافتن ابزار گردآوري داده ها -
هد و اصالح فرایند باز اندیشی در باره داده ها و شوا-
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-
وردهامستند سازي، ثبت و ضبط مراحل و تهیه گزارش نهایی و اطالع رسانی و  اشاعه دستا-

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-
اسب به تن( اصول، روش و مراحل اجراي اقدام پژوهی به تحلیل و نقادي گزارش هاي مطالعات اقدام پژوهی معلمان 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) ورت دسترسی به کالس و مدرسهدرص(کامل اقدام پژوهی و اجراي آن در محیط واقعی 
. کنندکالس ارائه داده و از نقد و مشارکت سایر دانشجو معلمان استفاده می

منابع آموزشی. 4
- :منبع

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
هاي با یکدیگر همکاري و شخص دانشجو و سایر همکالساستاد،فرایندي مبتنی بر مشارکت است که در آن 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 می1کارکه 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
.ارورزي سه به دانشجویان ارایه شودکنش پژوهی قبل از آغاز ک

1 -portfolio
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»درس پژوهی: 3اي پژوهش و توسعه حرفه« سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

درس پژوهی یک رویکرد براي توسعه حرفه اي است که  در ، آن معلمان با یکدیگر در تدوین طرح درس پژوهشی ، اجرا و اعتبار یابی آن 
کرد ظرفیت شگرفی براي تحقق اهداف مدرسه بعنوان سازمان یادگیرنده و بستري براي گفتگوهاي حرفه اي این روی. 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 . یادگیري توسعه می بخشد –معلمان را براي مواجهه با مسایل فراروي یاددهیبخشیده و با سازوکارهاي خود ، قدرت و شایستگی 

اي بطور همزمان توان تخصصی ترتیب دانشجو معلمان با گذراندن این درس، ضمن کار گروهی و درك اهمیت هم افزایی در توسعه حرفه
.می دهدخود در حوزه دانش تربیتی، دانش موضوعی، دانش فناوري آموزشی توسعه 

مشخصات درس
کارگاهی: نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

هـاي  اصـول و روش : پیشنیاز
تدریس

درس پژوهی:3اي پژوهش و توسعه حرفه:  نام درس

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

ظرفیت ها و توانایی هاي شخصی، و تأثیر آن در شکل اي در توسعه با درك نقش مشارکت حرفه
گیري سازمان یادگیرنده یک برنامه درس پژوهی را با مشارکت یک گروه همکار طراحی و اجرا 

..نماید
:شایستگی اساسی

Ck&pck ــد &1-2کـ

3سطح2سطح1سطح هامالك&4-3&3-3

افزایی و هم
ايمشارکت حرفه

در فرآیند کار جمعی 
ایف محوله را وظ

انجام می دهد اما به 
هنگام قرار گرفتن در 
موقعیت هاي دشوار 
قادر نیست گروه را 

. پشتیبانی کند

در فرآیند کار جمعی 
وظایف و مسئولیت هایی 
را که منجر به حل مسایل 

. گروه میشود را می پذیرد

در فرآیند کار جمعی براي 
پذیرش وظایف و 
مسئولیت ها براي حل 

وه استقبال می مسایل گر
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 

یند مطالعه بافت و در فرآ
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 
لکرد او بر تأثیر عم

شکل گیري یک 
اي براي گروه حرفه

ادامه مشارکت 
.  اي نیستحرفه

او بر بهبود عملکرد 
.مدرسه است

دهنده تأثیر عملکرد او بر 
مشارکت براي توسعه 

اي و بهبود عملکرد حرفه
.مدرسه است

گزارش با استفاده از گزارش
روایت / روزنگار

ده نویسی ثبت ش
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
افراد درگیر در موقعیت 

ي عمل و براي بازکاو
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 
شده و تأثیرات آن بر 

/ انش آموزانعملکرد د
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-
دانش و شایستگیهاي معلماندرس پژوهی انتخابی استراتژیک براي  توسعه-
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 . شتر موضوع مطرح می نماید بی
: 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
براي ارائه به کالس،

:فصل دوم 
:ن برنامه درس پژوهی چگونگی تدوی

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-
پیش بینی شرایط و نیازمندیهاي اجراي درس پژوهی-

: ادگیريفعالیت ی
همچنین سواالتی را براي شرح بیشتر موضوعات مطرح مـی  . با مشارکت در بحث موضوعاتی را براي فعالیت درس پژوهی مطرح می کند 

.نماید 
: فعالیت عملکردي

.در قالب کارگروههاي دانشجویی ، یک زمینه پژوهشی را تعریف و مساله و موضوع مرتبط با آن را مشخص می کند 
:فصل سوم 

چگونگی تدوین طرح  درس مورد پژوهش
تعیین اهداف و سوالهاي پژوهشی

: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-
تعیین رفتار ورودي-
شیپیش بینی منابع و وسایل آموز-
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
.ر یک از مولفه ها را بر می شماردو دالیل و اهمیت ه. در باره چارچوب طرح درس پژوهشی  بحث می کند 

: فعالیت عملکردي
.در قالب کارگروههاي دانشجویی یک طرح درس پژوهشی را تهیه و به کالس ارایه می نمایند

:فصل سوم 
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چگونگی اجراي طرح درس مورد پژوهش
تعیین شواهد و مستندات مورد نظر گروه-
تعیین روش و چگونگی مشاهده طرح درس-
عضاي گروه در حین مشاهدهتقسیم وظایف ا-
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
.در کالس اجرا می کنند طرح درس پیش بینی شده در گروه را بصورت آزمایشی 

: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

جدید و مشاهده آناجراي طرح درس 
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 
: فعالیت عملکردي

.ه را مورد نقد و بررسی قرار می دهند نحوه اجراي آزمایشی طرح درس گرو
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 
،)تحلیل رفتار اجتماعی دانش آموزان

.د حرفه اي معلمان عضو گروهنحوه تحلیل نتایج مربوط به رش) ب
: فعالیت یادگیري

.در باره نتایج فعالیت گروه بر توسعه یادگیري و رشد حرفه اي خود بحث می کنند 
فعالیت عملکردي

.با ارایه مستندات الزم به جمع بندي از تاثیر فعالیت گروه خود بر یادگیري دانش آموزان و رشد حرفه اي خود می پردازند 
تهیه گزارش نهایی و اشاعه دستاوردهاي گروه درس پژوهی:فصل ششم 

ضرورت اشاعه نتایج درس پژوهی-
روش هاي اشاعه و انتشار دستاوردهاي گروه-
نحوه تدوین گزارش نهایی درس پژوهی-
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: فعالیت یادگیري
.در باره ضرورت اشاعه نتایج درس پژوهی بحث می کنند 

: فعالیت عملکردي
.را تدوین و ارایه می نمایند گزارش کار گروه خود 

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-
آشنا سازي دانشجو معلمان با و ) به تناسب رشته آموزشی دانشجومعلمان( تدریس به تحلیل و نقادي گزارش هاي مطالعات درس پژوهی 

.شودتجارب معلمان درس پژوه پرداخته می
هاي مناسب، به انتخاب مسئله متناسب با رشته آموزشی خود و تدوین برنامه دانشجو معلمان در قالب گروهدر بخش عملی،-

)  شابه سازي شرایط  کالس درس م( یا نمونه اي ) درصورت دسترسی به کالس و مدرسه(درس پژوهی و اجراي آن در محیط واقعی 
. کنندپردازند و گزارش کار خود در هر مرحله را به کالس ارائه داده و از نقد و مشارکت سایر دانشجو معلمان استفاده میمی
-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 4
هاي با یکدیگر همکاري ایر همکالسشخص دانشجو و سفرایندي 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
ارزیابی گیرد و برصورت می-شوداو گردآوري می1کارکه در پوشه–مداوم و بر اساس فعالیت هاي انجام شده توسط دانشجو 

. شوداي میتوسط خود دانشجو تأکید ویژه
نمره 8نمره به  کار عملی در حوزه درس پژوهی و 8نمره به ارزشیابی دانشجو به صورت تکوینی طی نیمسال ، 4در این ارزشیابی،

.  به آزمون پایانی اختصاص می یابد 
منابع آموزشی. 5

. صول و روش اجرا ، انتشارات جهاد دانشگاهیدرس پژوهی ، مبانی ، ا) 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

سایر نکات
.ود انجام می ش4تدریس درس پژوهی پس از تدریس کنش پژوهی و قبل از اجراي کارورزي 

1  -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 
ه هاي علمی و پژوهشی مطالعه، تصمیم گیري و ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت هاي پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافت

تربیتی و   عمق -برنامه کارورزي فرصت برقرار ساختن پیوند میان آموخته هاي نظري با محیط هاي واقعی آموزشی. باشند
بخشیدن به تجربه هاي پیشین در جهت توسعه شایستگی هاي حرفه اي و دست یابی به ظرفیت غایی کنش عملی در کالس 

واکاوي تجربیات به عنوان نامه در دانشگاه فرهنگیان، با تأکید بر مشاهده تأملی، روایت  نگاري و این بر.درس را فراهم می کند
؛ و  نیز ابزارهاي سه گانه  اقدام پژوهی، درس پژوهی و پژوهش روایتی به عنوان روش شکل دهنده عمل فکورانه/عناصر سازنده

تربیتی در سطح کالس /مطالعه مسئله هاي آموزشی. عقیب می نمایدهاي مورد تاکید در برنامه تربیت معلم فکور این هدف را ت
فرصت هاي یادگیري تدارك دیده . درس و مدرسه زمینه ساز عمل مستقل حرفه اي معتبر و کسب تجربیات دست اول است

عیت هاي واقعی، براي شده از سوي استادان و بازخوردهاي ارائه شده از سوي آنان باید امکان تلفیق نظر و عمل تربیتی را در موق
تکنیک ها و فنون / بهره گیري از مبانی نظري. تربیتی تدارك ببیند/ یافتن راه حلهاي قابل دفاع و پاسخ به مسئله هاي آموزشی

در برنامه کارورزي به منظور دستیابی دانشجو به یک نگاه همه جانبه و غنا بخشیدن به تصمیمات اتخاذ شده در ابعاد برنامه 
در طول برنامه کارورزي دانشجو  فرصت کسب . را و ارزیابی براي حمایت از یادگیري دانش آموزان ضروري استریزي، اج

. اي را کسب می نمایدتجربه براي درك عمل اثربخش، تأمل بر روي آن به منظور پذیرش مسئولیت حرفه
تأملی، موقعیت هاي آموزشی و تربیتی در در کارورزي یک دانشجو با کسب مهارت در به کارگیري روش ها و فنون مشاهده

سطح مدرسه و کالس درس را مورد مطالعه قرار داده و دریافت هاي خود را در قالب روایت ها، روزنگارها، تجربیات شخصی 
/ هگزارش گفتگو با کادر مدرس/ این یافته ها از موقعیت مدرسه و کالس درس می تواند همراه با عکس و فیلم. ارائه می نماید

روایت هاي دانشجو از موقعیت هاي مختلف مورد واکاوي . تکمیل شود)  با هماهنگی مدرسه(دانش آموزان/ اولیاء/ معلم راهنما
.قرار گرفته و مسئله هاي شناسایی شده با استفاده از شواهد و مستندات علمی گزارش می گردد

مشخصات درس
کارورزي: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت128: زمان درس

پژوهش و  : نیازپیش
1ايحرفهتوسعه

مشترك: نحوه آموزش

1کارورزي : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
تربیتی در سطح کالس درس و مدرسه را شناسایی و با استفاده از شواهد / هاي آموزشیبا مشاهده تأملی مسئله

. مستندات علمی آن را تبیین نمایدو 
. هاي تجربی حاصل از واکاوي روایت ها را ثبت و گزارش نمایدمشاهدات تأملی و یافته

:شایستگی اساسی
Ck &pkP 3&2- 2کد-

3سطح 2سطح 1سطح هامالك
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مشاهده 1-3&2
تأملی

توانسته است موقعیت 
تربیتی در / هاي آموزشی

سطح کالس درس و 
ه را با جمع آوري مدرس

اطالعات توصیف نماید 
اما نتوانسته است 
اطالعات را به صورت 
نظام مند تحلیل و تبیین 

. نماید

هاي توانسته است موقعیت
تربیتی در سطح / آموزشی

کالس درس و مدرسه را با 
آوري اطالعات به جمع

مند توصیف صورت نظام
نموده و با استفاده از شواهد و 

.تبیین نمایدمستندات آن را 

هاي توانسته است موقعیت
تربیتی در سطح کالس / آموزشی

آوري درس و مدرسه را با جمع
مند اطالعات به صورت نظام

توصیف نموده و با کمک شواهد 
مستندات علمی و پژوهشی / معتبر

.یافته هاي خود را ارائه نماید

واکاوي 
تجربیات 

توصیفی هايگزارش
عه آوري شده از مطالجمع

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 

و کد گذاري نموده و نقل
ها را در قالب مضامین گزاره

ها را سازماندهی و یافته
.گزارش نموده است

آوري هاي توصیفی جمعگزارش
شده از مطالعه موقعیت فیزیکی، 
عاطفی، آموزشی، تربیتی را به 
صورت روایت نقل و کدگذاري 

ها را در قالب نموده و گزاره
مضامین سازماندهی نموده و با 

د ارتباط میان مضامین در ایجا
تربیتی / قالب یک مسئله آموزشی

.تبیین نموده است

تدوین و 
ارائه گزارش 

در گزارش ارائه شده 
ساختار کلی گزارش 
نویسی رعایت شده اما 
شواهد و مستندات کافی 

ها ارائه نشده براي یافته
.است

در گزارش ارائه شده ساختار 
گزارش نویسی به صورت 

ر ثبت و ارائه یافته نظام مند د
ها رعایت شده است و یافته 
ها به کمک برخی شواهد و 
مستندات پشتیبانی شده 

. است

در گزارش ارائه شده ارتباط میان 
فصل ها و عناوین ذیل فصل ها 
رعایت شده و یافته ها مبتنی بر 
شواهد و مستندات تجربی و علمی 

.گزارش شده است 

اي درس و ساختار آنهاي یادگیري، محتوفرصت. 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 
ر ، تکالیف عملکردي در طول ترم، برنامه زمان بندي سمینارها د)ماهیت روایت ها و چگونگی نگارش آن(تأملی و روایت نویسی 

واحد آموزشی، و تبیین فرم هاي ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد، / سطح مدرسه و پردیس
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هماهنگی با مناطق آموزشی و سازماندهی دانشجویان در مدارس باید قبل از شروع ترم و با (توزیع دانشجویان در مدارس 
تعامل از نزدیک میان استاد و دانشجو از طریق مطالعه گزارش ها و ارائه ). دتشکیل ستاد کارورزي در سطح استان صورت گیر

بازخورد به موقع و سازنده، و نیز تشکیل جلسات بحث و گفتگو پیرامون تجربیات حاصل از حضور در موقعیت هاي واقعی از 
بررسی پیرامون عملکرد دانشجو و گفتگو تشکیل سمینار در کلیه هفته ها براي بحث 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/ موقعیتی در سطح کالس درس/ مشاهده فیلم تدریس: یادگیريتکلیف
)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 ) اه کردناز زاویه دید دیگري به موقعیت نگ/ 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

ت بر اساس محور هاي چهارگانه تهیه کرده باشد، لذا آموزش این بخش نیازمند آن است که دانشجو گزارشی از مطالعه موقعی
). بخش در جلسه ششم ارائه می شود

:هفته سوم
مشاهده آزاد 

)جلسه آشنایی با مدرسه، مدیر و معلم راهنما(حضور دانشجویان در مدارس 
اولین تجربیات خود را از اولین روز کارورزي از دانشجو خواسته شود تا. 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 . نموددر اولین روز کارورزي مشاهده آزاد دارد و آنچه را مشاهده می کند بدون هیچ محدودیتی ثبت و ضبط خواهد 

تواند شامل رخ داد ها در مسیر رفت و آمد به مدرسه؛ فضا و موقعیت مدرسه؛ احساسات، تصورات و انتظارات؛ نحوه برخورد کادر 
. باشد.... مدرسه؛ نحوه مواجه شدن با دانش آموزان؛ گفتگو ها با کارکنان مدرسه، معلمان و

:هفته چهارم
مطالعه موقعیت

تهیه شده از مشاهده آزاد از جهت رعایت روش ها و فنون توصیف و تشریح موقعیت و به صورت گروهی ) 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 . اي تقویت می کندعنوان یک مهارت حرفهگروه همساالن امکان به مشارکت گذاشتن تجربیات را به
: 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 ) ه دید دیگري به موقعیت نگاه کردناز زاوی/ به گونه دیگر دیدن(بازنگري : ج

.تفکر و اسکمپر
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طرح / بازبینی شواهد جمع آوري شده براي دستیابی به درك عمیق تر و همه جانبه تر نسبت به موقعیت(تعیین نقطه کانونی : د
).مسئله

: هفته پنجم
مطالعه موقعیت

در این جلسه دانشجو با توجه به بازخورد هاي . شواهد بیشتر براي بیان مسئله/ کمیل اطالعات مورد نیازحضور در مدرسه و ت
شواهد / پرداخته و با جمع آوري اطالعات) مدرسه(همقطاران یا استاد به مطالعه مجدد موقعیت/ ارائه شده از سوي همساالن

. یل می نمایدبیشتر گزارش خود را براي یادگیري روش تبیین مسئله تکم
: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

. ئلهمرور محور ها در جلسه دوم و آموزش نکات مربوط به تبیین مس. 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...(رتفکر، اسکمپ
). آموزش(تبیین مسئله با استفاده از استدالل قیاسی یا استقرایی به کمک شواهد و مستندات جمع آوري شده : 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 گرددي مختلف تبیین مسئله در پرونده توسعه حرفههمراه بازخوردهاي ارائه شده در محورها

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/ مشاهده تأملی و مسئله شناسی موقعیت فیزیکی مدرسه

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 ....) کالس ها، راهرو هاکتابخانه، زمین ورزش، آبخوري، سرویس 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

ستاد به منظور درك موقعیت فیزیکی و تأثیر آن بر یادگیري گزارش دانشجو به همراه بازخوردهاي ارائه شده توسط ا: 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

کارگرفته شده در اداره مدرسه، ساختار سازمانی، نحوه گردش کار تهیه گزارش از ساختار سازمانی، روش هاي ب: تکلیف عملکردي
فرم (آن در قالب روایت نویسی . در سطح مدرسه، تعامالت میان مدیر، معلمان،کارکنان و نحوه تعامل با اولیاء مدرسه و تدوین
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س بحث کارورزي مورد نقد و اي از توصیف ساختار و سازمان مدرسه و تحلیل و تفسیر آن در کالنمونه. تنظیم شود) پیوست
.بررسی قرار گرفته و بازخوردها از سوي استاد به منظور تکمیل اطالعات و شواهد ارائه گردد

گزارش دانشجو به همراه بازخوردهاي ارائه شده توسط استاد به منظور درك ساختار و سازمان مدرسه و تأثیر آن بر : پوشه کار
. بط گرددیادگیري دانش آموزان در پوشه کار ض

:هفته نهم
بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح / تعامالت در سطح مدرسه/ مشاهده تأملی و مسئله شناسی موقعیت عاطفی روانی

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 ...) ش آموزان، برنامه ریزي براي ایجاد جو مثبت و سازنده در فضاي کالس وروانی دان
/ یافته ها در سمینار مدرسه. ،  روابط عاطفی میان معلمان و کارکنان و مدیر شناسایی و تبیین شود....)احترام، همدلی، همکاري و

اي از توصیف تعامالت و روابط عاطفی در سطح نمونه. تنظیم شود) فرم پیوست(نویسی این گزارش در قالب روایت . 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
اه بازخورد هاي ارائه شده توسط استاد به منظور درك روابط عاطفی و تعامالت در سطح گزارش دانشجو به همر: 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 /  تشکیل سمینار در سطح پردیسبازدید از مدرسه و / 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...) گیر نمودن دانش آموزان در فرآیند یادگیري، مواد و منابع آموزشی، ارزشیابی از یادگیري ودر

اي از توصیف فرآیند آموزش در سطح کالس درس و تحلیل و نمونه. تنظیم شود) فرم پیوست(گزارش در قالب روایت نگاري 
و بررسی قرار گرفته و بازخود ها از سوي استاد به منظور تکمیل اطالعات و شواهد تفسیر آن در کالس بحث کارورزي مورد نقد

.ارائه گردد
. گزارش دانشجو به همراه بازخورد هاي ارائه شده استاد در پوشه کار ضبط گردد: پوشه کار

: هفته چهاردهم
ثبت و واکاوي تجربیات 

، روش ها و ابزار هاي بکارگرفته شده، و یافته هاي آن در کالس توسط هاي روایتی  از جهت نوع اطالعاتاي 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(
تعریف و کاربرد پژوهش روایتی در کارورزي

تحلیل ساختاري روایت ها
کدگذاري باز)1
کدگذاري محوري و انتخاب مضامین )2
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قرار نشد از این تعبیر استفاده نکنیم؟ در یکی از ... مطالعه مقاالت یا منابع علمی در زمینه پژوهش روایتی: تکلیف یادگیري
. ي ارائه به کالسمحورهاي فوق و جمع بندي یافته ها برا

:تکلیف عملکردي
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 

تی از جهت نوع اطالعات، روش ها و ابزار هاي بکارگرفته شده، و یافته هاي آن در کالس توسط اي از پژوهش هاي رواینمونه
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

:تکلیف عملکردي
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

/ بر اساس فرآیند شناسایی و تبیین مسئله در سطح مدرسهبررسی گزارش ها و تحلیل ساختار آن(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 
. د و بررسی قرار می گیردراه حل هاي مبتنی بر یافته هاي علمی ارائه نموده و یافته ها در کالس به صورت گروهی مورد نق

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

.گزارش تنظیم شده در پوشه کار توسعه حرفه اي ضبط می گردد: 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
اهبرد  هاي مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینار هاي گروهی و فردي ارائه واقعی، تحلیل نقادانه براي شناسایی و تبیین مسئله، ر

. می گردد
منابع آموزشی. 4

:منبع اصلی
دانشگاه : تهران). 1(راهنماي عملی برنامه کارورزي دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور ). 1394(احمدي، آمنه -

.فرهنگیان
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
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ارزشیابی پایانی در درس کارورزي یک در قالب سمینار پایانی صورت می گیرد که در آن دانشجویان باید یافته : شیابی پایانیارز
مطالعه شده در دروس (هاي خود از مطالعه موقعیت هاي تربیتی و آموزشی را ارائه و با استناد به یافته هاي علمی پژوهشی 

.شوده با حضور معلم راهنما تشکیل میاین جلس. 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

... ومیزان مشارکت در بحث ها، ارائه یافته هاي جدید، پاسخ به بازخورد هاي داده شده. مدرسه و واحد آموزشی صورت می گیرد
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 گیردبراي آموزش هاي بعدي و نیز دفاع از توانایی هاي حرفه
. موزشی ثبت و ضبط می گرددیک نسخه در واحد آ

بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ترم مربوط به گزارش عملکردي است که از ): مدیر و معلم راهنما(ارزشیابی عوامل مدرسه 
. سوي معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می گردد

: و به شرح زیر محاسبه می شود100امتیاز درس کارورزي بر مبناي 
امتیاز 20:  در جلسات کالسی، سمینارها و مدرسهـ شرکت فعال 

امیتاز 40:   ـ گزارش هاي عملکردي مرحله اي
امتیاز 40:  ـ تدوین و ارائه گزارش پایانی

: سایر نکات
: نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی

بنديتنظیم فهرست و فصل.7
ارائه مقدمه، هدف و تعاریف و مفاهیم کلیدي.8
نینگارش ادبی و ف.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
هاارائه راه حل ها و پیشنهادهاي برخاسته از یافته.14
ارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست ها.15
ش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلیرعایت ساختار علمی و کلی گزار.16
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»2کارورزي«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

و خالقیت 1هاي علمی، شهودگیري از یافتهیافته، اخالقی و متعهدانه بدانیم که نیازمند بهرهرا فرایندي سازمانتدریس اگر 
امه کارورزي به جاي تمرکز انحصاري بر آموزش فنون، فرد است، در آن صورت برنبدیل و منحصر بههاي بیخالقیت در موقعیت

هاي واقعی در سطح کالس درس روبرو شود و به آنان کمک کند تا با به نه با موقعیتفعاالنیازمند آن است که دانشجومعلم 
اندوختهبیاتپرداخته و با آگاهی انتقادي نسبت به تجرهاي یادگیريموقعیتمنطقی به بررسی / هاي استداللیکارگیري روش

که به آنان در اتخاذ تصمیمات اثربخش و ارزیابی نتایج حاصل از ردازندیی بپهاوارهبه آفرینش الگوهاي ذهنی و طرحه دش
.ریزي کمک کندتصمیمات جهت برنامه

انجام مکان و زمان خاصچه او در یک و آنهاي شخصی معلم ویژگیاست و باوابسته به موقعیت، تدریس عملی
دانشجومعلم را در ، به دنبال آن است تا 2هاي یادگیري تدارك دیده شده در کارورزي از این رو فرصت. دهد مرتبط استیم

است قرار داده، به آنان کمک )5، فراشناختی4، موقعیتی3اي، رویه2بیانی(که ترکیبی از انواع مختلف دانش دانش کاربرديمعرض 
. بپردازنداي تربیتیهتأمل در باره موقعیتکمک کند تا به 

بازاندیشی در خصوص و بررسی نتایج، کسب تجربیات مستقیمامکان هاي یادگیريطراحی فعالیتدر این برنامه از طریق 
، 6تکالیف 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 عملتأمل درتوانایی

چه درکالس به  درك صحیحی نسبت به آندرس کسب خواهد نمود و هاي یادگیري در سطح کالساجراي مستقل فعالیت
به شناخت فرآیند تأملی، به عنوان یک ریزي، اجرا و ارزیابینامهآگاهی نسبت به تصمیمات ناظر به بر. یابدجریان دارد دست می

.دانشجو کمک خواهد کردسبک تدریس و نوع تفکر، ايگیري حرفهجهت

مشخصات درس
کارورزي: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت128: زمان درس

1کارورزي : پیشنیاز
مشترك: نحوه آموزش

2کارورزي : نام درس
:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: هاي یادگیريپیامد/ 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

. نمایدرا و ارزیابییادگیري طراحی، تولید، اج
.نمایدهاي خود را روایت یافتهنموده و واکاويرا مشارکت در فرآیند آموزشاز تجربیات خود. 2

:شایستگی اساسی
هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

1- Intuition
2  -Declarative knowledge
3- Procedural knowledge
4 - Conditional knowledge
5 - Metacognitive Knowledge
6-Authentictask
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3سطح 2سطح 1سطح هامالك

مطالعه 
موقعیت

هاي یادگیري را موقعیتتوانسته است 
. ري اطالعات توصیف نمایدآوبا 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

بیین نمایدت

را با هاي یادگیريموقعیتتوانسته است 
مندصورت نظامبه آوري اطالعاتجمع

نیاز/ شناسایی مشکل یادگیريبراي 
و هاي بهینه/حلراهتوصیف نموده و 

روش مداخله را با کمک شواهد معتبر و 
.تبیین کندهاي علمییافته

 فعالیت
/ آموزش

یادگیري

ناظر به فعالیت یادگیري طراحی شده
مسئله شناسایی شده در یکی از / نیاز

) فردي، گروه کوچک، جمعی(انواع 
است، اما گزارش اجرا و ارزیابی نشان 

رفع / دهنده تأثیر گذاري بر حل مشکل
.نیاز نیست

فعالیت یادگیري طراحی شده از انسجام 
برخوردار است و گام هاي اجراي آن به 

ارزیابی از . وضوح مشخص شده است
دهنده تأثیرگذاري بر اي فعالیت نشاناجر
فردي، گروه (رفع نیاز در انواع / مسئلهحل

.است) جمعی/ کوچک

فعالیت یادگیري طراحی شده، امکان 
ایجاد انعطاف و اتخاذ تصمیمات آگاهانه 

یادگیري را / ناظر به موقعیت آموزش
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 گزارش عملکرد شامل فعالیت
سال است، اما انجام شده در طول نیم

دهنده اي که انعکاسها به گونهیافته
ها، توانایی/ دالیل موفقیت

اي خود و هاي حرفهمحدودیت
یی براي توسعه آن ارائه نشده هاراه

.است

هاي انجام گزارش عملکرد شامل فعالیت
ها سال است و یافتهشده در طول نیم

ها، توانایی/ دهنده دالیل موفقیتانعکاس
اي است اما هاي حرفهمحدودیت

اي ارائه راهکارهایی براي توسعه حرفه
.نشده است

هاي انجام گزارش عملکرد شامل فعالیت
ها سال است و یافتهطول نیمشده در
ها، توانایی/ دهنده دالیل موفقیتانعکاس

اي است و هاي حرفهمحدودیت
اي راهکارهاي عملی براي توسعه حرفه

.ارائه شده است

تدوین و 
ارائه 

گزارش

هاي در گزارش ارائه شده از موقعیت
بندي یادگیري کد گذاري، و طبقه

ار ها در قالب مضامین و ساختگزاره
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 ارش ارائه شده از موقعیتدر گز
ها بندي گزارهیادگیري کدگذاري، و طبقه

در قالب مضامین و ساختار پژوهش 
روایتی رعایت شده و شواهد و مستندات 

.مبتنی بر مستندات تجربی و علمی است 

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آن فرصت. 2
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: جلسه اول
بندي ها، برنامه زمانهاي یادگیري، شیوه تنظیم روایتعملکردي، نحوه طراحی فعالیتمعرفی برنامه کارورزي و تکالیف

. 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 و جلسات بحث کارورزي برحسب مورد میجلسات دانشجو در مدرسه حضور خواهد داشت در طول این
هاي یادگیري که در سطح ، دانشجو در مقیاس خرد در فعالیت2جایی که در برنامه کارورزي از آن. واحد آموزشی تشکیل شود
ا، ضروري است کند و از این طریق به تجربیات دست اول در زمینه یادگیري دست خواهد یافت لذکالس درس مشارکت می

آموزان را در سطح نیازهاي تأثیرگذار بر یادگیري دانش/ هاسال اول، مسئلهدانشجویان بر اساس گزارش پایانی ارائه شده در نیم
هاي یادگیري طراحی و تدوین نموده و با هدایت ها را در قالب فعالیتهاي کوچک، گروه کالسی شناسایی و آنفردي، گروه
پاسخ به / به حل مسئله ) صورت مشترك با معلم راهنما یا به صورت مستقل زیر نظر معلم راهنما اجرا نمایدبه (معلم راهنما 

گفتگو با . آموزان باشدهیجانی دانش-تواند ناظر به عملکردهاي شناختی یا عاطفینیازها می/ هااین مسئله. نیازها اجرا نماید
اي که منجر طراحی شده، و فرآیند اجراي فعالیت باید در فضایی امن و راحت به گونهدانشجو قبل و بعد از اجرا در ارتباط با طرح 

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 وي دانشجویان از عمق و پیچیدگی متفاوتی برخوردار است لذا، میهاي شناسایی شده از سبا توجه به این که مسئله: توصیه
. هاي یادگیري به صورت فردي، گروه کوچک، جمعی اقدام نمودهاي مطالعه شده نسبت به اجراي فعالیتبرحسب موقعیت

). م استهاي یادگیري بر عهده مدرس محترگیري در خصوص تقدم و تأخر در اجراي هر یک از این موقعیتتصمیم
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 نیازها اقدام شده و فعالیت/ 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. ، اجرا و ارزیابی شودیادگیري بر اساس آن طراحی

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 ست که نمره این گروه از دانشجویان بر اساس آیینبدیهی ا. عرصه با نظر استاد راهنما اقدام نمایند

. 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 /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

و مشارکت در اجراي آن زیر نظر معلم راهنما، حل مسئله به براي گروه کوچک / طراحی فعالیت یادگیري براي رفع نیاز.3
ها و ارائه پیشنهادها براي طراحی بینیتهیه گزارش از اجراي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

.موقعیت یادگیري بعدي
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ن زیر نظر معلم کالس درس و مشارکت در اجراي آ/ حل مسئله در سطح جمعی/ طراحی فعالیت یادگیري براي رفع نیاز.4
ها و ارائه پیشنهادها براي بینیراهنما، تهیه گزارش از اجراي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

.طراحی موقعیت یادگیري بعدي
تکالیف عملکردي براي اجرا توسط دانشجو

لم راهنما، تهیه گزارش از اجراي فرآیند حل مسئله به صورت فردي زیر نظر مع/ طراحی فعالیت یادگیري براي رفع نیاز.1
.ها و ارائه پیشنهادها براي طراحی موقعیت یادگیري بعديبینیاجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

حل مسئله به براي گروه کوچک به صورت فردي زیر نظر معلم راهنما، تهیه / طراحی فعالیت یادگیري براي رفع نیاز.2
ها و ارائه پیشنهادها براي طراحی موقعیت بینیفرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیشگزارش از اجراي 

.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 بینیی نتایج و تطبیق آن پیشتهیه گزارش از اجراي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیاب
.موقعیت یادگیري بعدي

هاي الزامیمحور طراحی فعالیت
آموزانطراحی فعالیت یادگیري براي درگیر نمودن دانش- 
طراحی فعالیت یادگیري براي مرور مباحث - 
هاي کار مشارکتیطراحی فعالیت یادگیري براي آموزش مهارت- 
هاي تفکری فعالیت براي پرورش مهارتطراح- 
طراحی تکلیف یادگیري براي یکی از موضوعات درسی- 
آموزان هاي دانشطراحی فعالیت رفع بدفهمی- 
هاي تحصیلی طراحی فعالیت براي رفع عقب ماندگی- 
)نظمی، عدم رعایت قوانینمثل بی(بهبود عملکردهاي عاطفی / طراحی فعالیت براي تقویت- 
هات یادگیري براي سنجش آموختهطراحی فعالی- 
ها به تشخیص معلم راهنماسایر فعالیت- 

: ساختار طراحی فعالیت ها
پیامد/ هدف- 
هاي اجراي فعالیتگام/مراحل- 

-.....
-....
-....
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-.....
منابع آموزشی مورد نیاز/ مواد- 
آموزان در فرایند اجراروش بازخورد دادن به دانش- 
ملکردسنجش ع/ 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
.ریزيراهنما براي کمک به دانشجو در ارزیابی عملکرد خود و برنامه

تر از ها و دستیابی به درك عمیقطح واحد آموزشی به صورت مشارکتی براي به مشارکت گذاشتن تجربیات و یافتهدر س: 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(ظر به صورت ماهیانه و الزامینها و تجربیات و تبادلسمینارهاي جمعی براي انتقال یافته
)مدرس

)اختیاري و با درخواست دانشجویان(سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترك 
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

راهبردهاي شناختی براي هاي یاگیري با رویکرد شناختی، و به کارگیريبرگزاري 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
سطح کالس، مشارکت با معلم ارزشیابی پایانی در درس کارورزي دو بر اساس تهیه طرح فعالیت در:ارزشیابی پایانی

ها، شرکت بینیهاي یادگیري و ارزیابی از نتایج بر اساس پیشهاي یادگیري، اجراي مستقل فعالیتراهنما در اجراي فعالیت
هاي خود از در این سمینارها دانشجویان باید یافته. 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 یافتهالعه موقعیتمط
. از آن دفاع نمایند



۴۶۰

سال و هاي ارائه شده در طول نیمارزشیابی فرآیند بر اساس بازخوردهاي داده شده به گزارش:ارزشیابی فرآیند
هاي جدید، پاسخ به ها، ارائه یافتهمیزان مشارکت در بحث. گیرداحد آموزشی صورت میسمینارهاي سطح مدرسه و و

... بازخوردهاي داده شده و
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 تواناییي آموزشریزي برااي دانشجو ضبط و مبناي برنامهحرفه
. گرددیک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می. گیردمی

سال مربوط به گزارش بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان نیم):مدیر و معلم راهنما(ارزشیابی عوامل مدرسه 
. گرددملکردي است که از سوي معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه میع

: 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 شدهكـ نظر معلم راهنما در مورد سطح عملکرد دانشجو بر اساس مال
هاي ها با توجه به سطح عملکرد دانشجو براساس مالكنظر استاد راهنما در طراحی، تدوین، اجراي و ارزیابی فعالیت-

امتیاز30ذکر شده 
س تدوین و ارائه گزارش پایانی توسط استاد راهنما با کسب نظر از معلم راهنما با توجه به سطح عملکرد دانشجو بر اسا-

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
یی ظاهريظرافت و زیبا.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
رعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلی.26

شود در هاي شناسایی شده در ترم یک را دارا نباشد، توصیه میصورتی که بنا به دالیلی دانشجو امکان کار بر روي مسئلهدر
هاي نیازها 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. رزیابی شودیادگیري بر اساس آن طراحی، اجرا و ا
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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 این گروه از دانشجویان بر اساس آیینبدیهی است که نمره. عرصه با نظر استاد راهنما اقدام نمایند

T7)/4ص/3پ(. گرددمی

: 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 شدهرد دانشجو بر اساس مالكـ نظر معلم راهنما در مورد سطح عملک
هاي ذکر ها با توجه به سطح عملکرد دانشجو براساس مالكنظر استاد راهنما در طراحی، تدوین، اجراي و ارزیابی فعالیت-

امتیاز30شده 
عملکرد دانشجو بر اساس تدوین و ارائه گزارش پایانی توسط استاد راهنما با کسب نظر از معلم راهنما با توجه به سطح-

امتیاز20:  هاي ذکر شدهمالك
T7)/7,8صص/3پ(. باشدمی14امتیاز یا نمره % 270حد نصاب قبولی در درس کارورزي -
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»3کارورزي «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

گیرد و با مطالعه بافت را بر عهده می) دقیقه90/ 45(رس، دانشجو معلم مستقیماً مسئولیت تدریس و اداره کالس د3در کارورزي
1هاي علمی ارائه شده در برنامه درسیمهارت/ اي که آموزش در آن جاري است، طرح یادگیري را براي آموزش مفاهیمو زمینه

حساس بوده و عمیقاً با آموزان هایی باشد  که نسبت به یادگیري دانشي فرصتچنین طرحی باید دربرگیرنده. نمایدتدوین می
بینی شده در طرح یادگیري نیز ماهیت تکالیف یادگیري و عملکردي پیش. نمایدها ارتباط برقرار میبافت و بستر واقعی زندگی آن

سازي یادگیري فراهم یکپارچهآموزان ارتباط برقرار کند و امکان هاي پیشین و جدید دانشمیان تجربیات و دانستهباید بتواند 
.مایدن

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/ هاپرسشها، طرح به 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-ستندهاي متفاوتی را دارا هفرضیه/ یادگیرندگان امکان طرح پرسش
آموزان فرصت خواهند داشت تا دانش کسب شده را با استفاده از راهبردهاي یادگیري در شرایط جدید به کار در این فرآیند دانش
دانشجو از طریق ثبت ) هاگام(حل در طی این مرا. هایی که در فرآیند یادگیري طرح شده پاسخ دهندپرسش/ 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 منديها و توانهاي 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 موقعیتییتوانا
/ هاي تجربیاي 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. ردي برانگیزدپژوهی محدود فرا 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

و هدف از عمل فکورانه دانشجو معلم به سازي این مرحله شیوه مطالعه کنش پژوهی فردي استدر .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

2کارورزي : نیازپیش
مشترك: نحوه آموزش

3کارورزي : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
هاي اساسی را شناسایی و طرح یادگیري را طراحی، کتاب درسی مفاهیم و مهارت/ درسیبا تحلیل محتواي برنامه

ها به موقعیت جدید را مورد تهآموزان در انتقال آموخاجرا و ارزیابی نموده، و تأثیرات آن بر نتایج توانایی دانش
.ارزیابی قرار دهد

نتایج تجربیات خود از فرآیند طراحی، اجرا و ارزیابی و بازبینی و بازاندیشی را با تکیه بر عقالنیت عملی در قالب 

).با توجه به این که سند برنامه درسی معموالً در اختیار معلمان قرار ندارد می توان از کتاب درسی لستفاده نمود(کتاب درسی / برنامه درسی-1
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:شایستگی اساسی
Ck &pkP 3&2-2کد-

2&1-3

. پژوهی فردي گزارش کندکنش

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

در طرح یادگیري مفاهیم یطراح
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

ف شناسایی شده و تکالی
یادگیري و عملکردي ناظر 
به بافت  فرهنگی و 

آموزان است اجتماعی دانش
و تجربیات، دانش پیشین و 

آموزان را عالیق دانش
مبناي طراحی قرار داده 

.است

هاي در طرح یادگیري مفاهیم و مهارت
اساسی برنامه شناسایی شده و فرصت
هاي یادگیري تدارك دیده شده ویژگی

در یک بوم هاي منحصر به فرد  
را براي پاسخ به دامنه تفاوت1خاص

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 

ت محیط واقعی و اقتضائا
پاسخ به نیازها برخوردار 

.  نیست

هدایت فرآیند یادگیري از 
انعطاف الزم برخوردار است 
و تکالیف یادگیري و 
عملکردي طراحی شده 
متناسب با اقتضائات محیط 

واقعی، نیازهاي ایجاد شده  
در فرآیند یادگیري تعدیل 

.  گرددمی

هدایت فرآیند یادگیري ناظر به تقویت 
ح پیچید تفکر است و عدول از سطو

بینی شده در طراحی تصمیمات پیش
هاي یادگیري متناسب با فرصت

اقتضائات محیط واقعی، نیازهاي ایجاد 
شده در فرآیند آموزش براي پاسخ به 

بدیل موقعیت یادگیري مورد شرایط بی
.  گیردتوجه قرار می

توسعه 
اي حرفه

چرخه فرآیندعمل از 
مسئله تا مرحله شناسایی 

بازتعریف مسئله دنبال 
شده است اما گزارش 
مستند به تجربیات کسب 
شده و همراه با 

چرخه فرآیندعمل از مرحله 
شناسایی مسئله تا 
بازتعریف آن دنبال شده 
است و گزارش ارائه شده 
مستند به تجربیات کسب 
شده به همراه پیشنهادات 

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

١- /
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پیشنهادات عملی براي 
هاي بعدي موقعیت

.نیست

ملی براي اقدام بعدي ع
.است

فهم و اصالح عملکرد خود در موقعیتی 
ست که دانشجو در آن دست به عمل ا

.زده است

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

ثبت و واکاوي مند حاصل 
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

ها و متکی بر عقالنیت عملی روایت
هی پژواست 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 با تمرکز بر فرایند پیشپژوهی فردي، نحوه تهیه طرح یادگیري معرفی برنامه کارورزي و فرآیند کنش
بندي سمینارها در سطح تجربیات و واکاوي آن در هر یک از مراحل کنش پژوهی، ساختار گزارش کنش پژوهی، برنامه زمان
. ها  و سطوح موفقیتمدرسه و واحد آموزشی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدهاي یادگیري و مالك

:جلسه دوم تا شانزدهم

کتاب (هاي یادگیري براي بر عهده گرفتن مسئولیت تدریس در سطح کالس درس مبتنی بر محتواي برنامه درسیتهیه طرح
براي (استاد راهنما . ها به موقعیت جدید استآموزان براي انتقال آموخته، اجرا و بررسی تأثیر آن در کسب توانایی دانش)درسی

براي دوره ابتدایی استاد تربیتی و مشاوره تخصصی بر حسب نیاز -شارکت استاد راهنماي تربیتی و تخصصیدوره متوسطه م
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 گرددحرفهتوسعهبازخوردهاي ارائه شده به منظور ارزیابی عملکرد دانشجو در پوشه
هاي اساسی براي تهیه طرح یادگیري و تولید مواد و منابع آموزشی مورد نیاز نیز زیر نظر استاد درسی و استخراج مفاهیم و مهارت

طرح و تولیدات دانشجو باید به از نظر زمانی تنظیم جلسات براي بررسی. گیردراهنما و با مشارکت معلم راهنما صورت می
در طول این . بینی شده را اجرا و نتایج آن را گزارش نمایدپژوهی فردي پیشاي صورت گیرد که دانشجو بتواند طرح کنشگونه

در قالب سمینارها بر ... جلسات حضور دانشجو در مدرسه ضروري است و جلسات بررسی براي بازخورد دادن، انتقال تجربیات و
معلم راهنما قبل و پس / گفتگو میان استاد1فرم پیشنهادي. (تواند در سطح مدرسه یا واحد آموزشی تشکیل شودمورد میحسب

).از اجراي طرح یادگیري ضمیمه است

.تواند با توجه به شرایط و اقتضائات مورد بازنگري قرار گیردها میفرم-1
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هاي شناسایی شده براي شروع کنش پژوهی فردي از اهمیت زیادي با توجه به این که مطالعه موقعیت و مسئله:توصیه
ریزي الزم را به منظور کمک برنامه2و 1شود استاد راهنما با مطالعه پیشینه دانشجو در کارورزي لذا، توصیه میبرخوردار است

فرآیند رفت و برگشت براي . آمیز آن از سوي دانشجویان بنمایندبه دانشجو براي تهیه طرح کنش پژوهی فردي و اجراي موفقیت
. دد باشدهاي متعحل مسئله ممکن است نیازمند طراحی

درس متمایز هاي رایج آموزشی در سطح مدرسه و کالسهاي یادگیري تهیه شده احتماالً با روشبا توجه به این که ماهیت طرح
باشد لذا، هماهنگی با معلم راهنما و مدیریت مدرسه فضاي یادگیري متفاوتی می/ است و نیازمند تدارك منابع و مواد آموزشی

امکانات و همکاري با دانشجو براي / تأمین منابع. دگیري از سوي استاد راهنما و دانشجو الزامی استهاي یابراي اجراي طرح
.شرط تأیید استاد راهنما از سوي واحد آموزشی الزامی استتهیه آن به

: تکالیف عملکردي
طراحی و اجراي طرح کنش پژوهی فردي: الف

نما بر مبناي چرخه کنش پژوهی فرديتهیه طرح کنش پژوهی و تأیید آن توسط استاد راه)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 / راحی و تدوین طرح عمل در گفتگو با استاد راهنماط)5
2و جمع آوري اطالعات از فرآیند طراحی و اجرا1اجراي 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(از فرایند اجرا آوري اطالعات جمع)8

....) آموزان وآموزان، نتایج سنجش از یادگیري دانشهاي دانشو گفتگو با استاد و معلم راهنما، کاربرگ
هاتحلیل و تفسیر یافته)9

ها و سطوح طرح شده و مالك... 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 ) زمینه یادگیري/ جمعی در بافت/هاي فرديظرفیت(هاي آن مطالعه موقعیت یادگیري و شناسایی ظرفیت

طرح یادگیري

.در صفحه ي بعد این طرح و ساختار آن به طور کامل توضیح داده شده است. 1
هی در چرخه کنش پژو.... سؤاالت یا / هاهاي الف، ب، ج و د پیوست براي پاسخ به فرضیهحد اقل طرح یادگیري را بر اساس فرم6دانشجو باید -2

.فردي اجرا  نماید
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 ها ، شناسایی مفاهیم و مهارت)درسیکتاب(درسی تحلیل برنامهتدوین طرح یادگیري بر اساس
بینی شدهطراحی تکالیف یادگیري و عملکردي براي مراحل یادگیري پیش
تولید مواد آموزشی مورد نیاز براي اجراي طرح یادگیري
مدرسه / هدایت فرآیند یادگیري در سطح کالس درس
ها به موقعیت جدیدل آموختهآموزان در انتقاارزیابی 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 استاست که دانشهایی چالش/ مسایل

کمک کند یادگیرندهبررسی باشد، به / آزمایش/ قابل تجربهفرصت یادگیري تدارك دیده شده (کردن تجربه-
از / هاي نو بیاندیشدهها دست پیدا کند، اختراع کند و به ایدحلراه/ تا با بروز خالقیت خود به کشف روابط

)د پاسخ دهدهاي خوطریق 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
)ش انجام شدهحل مسئله یا پژوه/ 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 آنموقعیتی قرار دهد تا براي انجام پژوهش یا جمع

)افزایی کندایجاد هم/ ع از زوایاي مختلف کندمطالعه موضو/ ها و عرضه ان در قالبی جدیدیافته
ها به موقعیت هاي جدیدي براي به کارگیري و بسط آموختهفرصت(ها  به موقعیت جدید انتقال آموخته-

) جدید فراهم شود
تدارك دیدن فضاي یادگیري/ منابع آموزشی موردنیاز/ مواد
آموزان در فرایند یادگیريروش بازخورد دادن به دانش
سنجش عملکرد/ هاسنجش آموخته

ايتأمل و واکاوي تجربیات حرفه
هاي ممکن موقعیت یادگیري با مطالعه مجدد تجربیات واکاوي شده در ترم اول و دوم ظرفیت(ها بینیبررسی پیش-

رود به گیري از این ظرفیت براي ورا شناسایی نموده و چگونگی بهره) جمعی که در بافت و زمینه وجود دارد/ فردي(
. مرحله برقراري ارتباط را مشخص نماید



۴۶۷

ها و چگونگی مدیریت آن در فرایند آموزشتعیین موانع و محدودیت-
...) نیازهاي یادگیري و/ تطبیق با شرایط(بررسی علل تغییرات طرح در فرآیند اجرا -
بررسی نتایج یادگیري و چگونگی دستیابی به آن-
یات کسب شدهاي و تجربواکاوي فرایند عمل حرفه- 
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/ قعیت و چگونگی پیوند آن با پیامد یادگیريشناسایی شده در مو
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 : پس از اجراي طرح یادگیريجلسات بحث و گفتگو) ب

این جلسات باید به . طرح یادگیري، بازخوردهاي ارائه شده در هر یک از مراحل آموزش، تحلیل و تفسیر را به همراه داشته باشد
گیري از آن در موقعیت بعدي به ود و چگونگی بهرهاي خهاي حرفهتري نسبت به ظرفیتدانشجو کمک کند تا تصویر روشن

.شودپذیر میارائه شده از سوي استاد امکان) در سطه سطح تأمل بر روي عمل(این مهم به کمک بازخوردهاي . دست آورد
:تواند در دو شکل زیر اجرا شودسمینارهاي پس از اجرا می

بینی شده با هماهنگی معلم راهنما و ارائه بازخورد اجراي برنامه پیشدر سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در: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 مین در قالب کنشهاي دانشجویابا توجه به این که در این ترم فعالیت. تجربیات کسب شده

سمینارها در هر یک از مراحل قبل و پس از اجراي هر مرحله به شیوه مشارکتی به درك انتظارات و انتقال تجربیات کمک می
دانشجویان اي در اختیارهاي حرفهسمینارها فرصت ارزشمندي را از طریق به اشتراك گذاشتن تجربیات براي کسب مهارت. کند

. دهدقرار می
انواع سمینارها

دانشجویان و معلمان راهنما / سمینار با حضور استاد راهنما
ریزي و اعالم قبلی از سوي با برنامه(ها و تجربیات و تبادل نظر به صورت ماهیانه و الزامیسمینارهاي گروهی براي انتقال یافته

)استاد
)دانشجویان/ اختیاري و با درخواست استاد(عات مشترك سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضو

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3



۴۶۸

هاي راهبردهاي مستقیم، غیرمستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده تأملی، به کارگیري راهبردهاي شناختی در تحلیل موقعیت
، پژوهش روایتی، سمینارهاي گروهی و فردي واقعی، تحلیل نقادانه براي شناسایی و تبیین مسئله، راهبردهاي مشارکتی

. گرددارائه می
منابع آموزشی. 4

:منبع اصلی

دانشگاه : تهران). 1(راهنماي عملی برنامه کارورزي دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور ). 1394(احمدي، آمنه -
.فرهنگیان

:منبع فرعی
)شودمتعاقبا اعالم می(

ابی یادگیريراهبردهاي ارزشی. 5
گیرد که در آن دانشجویان باید در قالب سمینار پایانی صورت می3ارزشیابی پایانی در درس کارورزي :ارزشیابی پایانی

تواند با حضور معلمان راهنما تشکیل این جلسه می. هاي خود از نتایج کنش پژوهی فردي ارائه و از آن دفاع نمایندیافته
.شودمی

هاي ارائه شده در طول ترم و سمینارهاي ارزشیابی فرآیند بر اساس بازخوردهاي داده شده به گزارش:ارزشیابی فرآیند
هاي جدید، پاسخ به بازخوردهاي داده ها، ارائه یافتهمیزان مشارکت در بحث. گیردسطح مدرسه و واحد آموزشی صورت می

... شده و
کنش پژوهی فردي به همراه بازخوردهاي داده شده در پوشه توسعه ها در مراحل مختلف کلیه گزارش:کارارزیابی پوشه

اي در پایان دوره قرار هاي حرفههاي بعدي و نیز دفاع از تواناییریزي براي آموزشاي دانشجو ضبط و مبناي برنامهحرفه
. گرددیک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می. گیردمی

:هاي هاي ارزیابی طرح یادگیريمالك
هاي یادگیريانعطاف فرصت
انعطاف در فرایند اجرا
هاي یادگیريبه کارگیري مهارت
 فراخواندن سطوح باالي تفکر
آموزانتولیدات دانش/ تنوع محصول  یادگیري

م مربوط به گزارش عملکردي است که بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان تر): مدیر و معلم راهنما(ارزشیابی عوامل مدرسه 
. 1گردداز 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

. در فرم ارزیابی ارائه خواهد شد- 1
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امتیاز 30:   ايهاي عملکردي مرحلهـ گزارش
امتیاز 30:  ژوهی فرديپـ گزارش کنش

امتیاز20ـ دفاع در جلسه پایانی 
امتیاز از مجموع امتیازها است% 70مبناي قبولی کسب حداقل - 

: سایر نکات
: نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی

بنديتنظیم فهرست و فصل.27
ارائه مقدمه، هدف و تعاریف و مفاهیم کلیدي.28
نگارش ادبی و فنی.29
هااعتبار داشتن گزاره.30
ظرافت و زیبائی ظاهري.31
هاصحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گزاره.32
ارایه نمودارها و عوامل دیداري و هنري مکمل.33
هاها و پیشنهادهاي برخاسته از یافتهحلارائه راه.34
هاارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست.35
ر رشته تحصیلیرعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم ب.36
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»4کارورزي «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

مجري (1ریز درسیرود دانشجو با تجربیات کسب شده، بتواند در نقش معلم به عنوان برنامهدر ترم چهارم کارورزي  انتظار می
حل مسایل یادگیري دانش /خ به نیاز هاحاضر شده و ضمن تحلیل برنامه درسی تجویزي، واحد یادگیري را براي پاس) فعال

با . آموزان طراحی، تولید، اجرا و نتایج آن را در کسب شایستگی هاي پیش بینی شده در برنامه درسی، مورد ارزیابی قرار دهد
دهاي آموزشی و به منظور حفظ استاندار/ توجه به ویژگی نظام برنامه ریزي درسی در ایران، تطبیق آن با موقعیت هاي تربیتی

و استفاده 3طراحی معکوس مبتنی بر درك اصیل. تدوین می شود2برنامه 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 ) 4تحلیل کتاب درسی(این فرایند با تحلیل برنامه درسی . کندبراي ساخت معنا هدایت هابینند 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 می5وديیادگیري و کمک به یادگیرندگان در بسط قابلیت ها و ظرفیت هاي وج
شود تا نگاه معلم را همواره بر روشن شدن تصمیمات معلم براي تعیین مسیري است که یادگیرنده باید طی کند و موجب می

"7ت  هاي اساسیمفاهیم و مهار/ 6ایده کلیدي"محتوا در چارچوب . شایستگی هاي مورد انتظار برنامه درسی متمرکز نگاه دارد
گردد تا در طراحی واحد یادگیري امکان تلفیق در درون و بیرون از حوزه یادگیري فراهم شود و باعث میمطرح می"7اساسی

"آموزش براي به خاطر سپردن"ي توجه به حافظه و به عبارتی یادگیري از محدوده-در چنین شرایطی فرایند یاددهی. شود
در طی این مسیر، یادگیرندگان قادر خواهند بود، .بر دستیابی به شایستگی ها متمرکز میماندکامالً خارج شده و همواره آموزش 

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 . جدید به کار گیرندکنند پیوند دهند و آن را در زمینه هاي که با آن برخورد می

نوردیدن مرز هاي دانش و تلفیق موضوعات در برنامه درسی در سطح پایه یا دوره تحصیلی است، لذا اتخاذ تصمیمات باید با 
هاي مستقیم، راهبرد(لف هاي مختمشارکت معلمان در سطح مدرسه صورت بگیرد و در طراحی فرصت هاي یادگیري از راهبرد

عمل فکورانه در این مرحله ناظر به . براي طراحی تکالیف یادگیري و عملکردي استفاده شود) 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

. ها، نتایج و علل آن در سطح مدرسه به شیوه مشارکتی و در قالب درس پژوهی استکارکرد

مسئولیت تطبیق، تدوین، ]معلم [براي خلق فرصت هاي تربیتی و آموزش« 12صفحه ( نقش معلم در برنامه درسی ملی - سند تحول بنیادین11هدف عملیاتی -1
).»ا بر عهده دارداجرا و ارزشیابی برنامه هاي درسی و تربیتی در سطح کالس درس ر

2 - backward design
3 - Genuine understanding

. درصورتی که سند برنامه درسی در اختیار دانشجویان قرارنداشته باشد-4
. »قش فعال داردیادگیري و تربیت پذیري و توسعۀ شایستگی هاي خویش به لحاظ ذاتی ن-در فرآیند یاددهی«12برنامه درسی ملی نقش دانش آموز صفحه -5

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

6 - Key idea
سی و ایده هاي کلیدي مبتنی بر شایستگی هاي مورد انتظار از دانش دربرگیرنده مفاهیم و مهارت هاي اسا]محتوا[(بند دو محتوا 13برنامه درسی ملی صفحه -7

.»آموزان است
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مشخصات درس
کارورزي: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت128: زمان درس

: پیشنیاز
و  طراحی واحد 3کارورزي 

یادگیري
مشترك: نحوه آموزش

4کارورزي : نام درس

:ن واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بوددر پایان ای: 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 و واکاوي تجربیات در فرایند درس پژوهی، یافته هاي حاصل از عملکرد حرفهبا ثبت
.گزارش نماید

:شایستگی اساسی
Ck &pkP 3&2- 2کد -

3سطح 2سطح 1سطح هامالك1-3&2

در طراحی و تولید واحد طراحی و تولید
یادگیري استاندارد هاي 
برنامه درسی را مورد 

جه قرار داده است اما تو
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

در طراحی و تولید واحد 
یادگیري استاندارد هاي 

برنامه درسی را حول 
و مهارت هاي مفاهیم 

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 

یادگیري دانش آموزان از 
سوي معلمان پایه تحصیلی 

مورد پذیرش قرار گرفته 
.است

لید واحد در طراحی و تو
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 
فرصت هاي یادگیري فراهم 

این ظرفیت  . نموده است
حاصل فرایند گفتگو با معلمان 

ر سطح مدرسه کنار آمدن با د
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 
کلیدي فراهم نموده است و 
پاسخ دانش آموزان به 

دایت فرآیند یادگیري متمرکز ه
مسئله طرح / بر پرسش اساسی

اي است که شده است به گونه
امکان به مشارکت گذاشتن 
تجربیات دانش آموزان حول 
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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 

. دوره و پایه نیز برخوردار است

در بررسی و واکاوي اي تأمل حرفه
تجربیات در طول دوره 
کارورزي توانسته است 
تجربیات شخصی کسب 
شده در تعامل با 

همقطاران و / معلمان
لکرد ارتباط آن با عم

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
ران را در همقطا/معلمان

بهبود عملکرد خود منعکس 
نمایده و بر اساس آن 
تصمیماتی را براي توسعه 

. اي خود اتخاذ کندحرفه

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
ات اثر بخشی که تصمیم

و 1حاصل خویشتن کاوي
اي با معلمان  گفتگوي حرفه

است را براي بازتعریف سبک 
. تدریس خود اتخاذ نموده است

1- 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 

ت کافی براي مستندا
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 

از شواهد مبتنی بر استفاده 
اي در تأثیر عملکرد حرفه

فرآیند درس پژوهی گزارش 
. کرده است

در گزارش پایانی مجموعه داده 
هاي گردآوري شده را  براي 
انعکاس قابلیت هاي حرفه اي 
به صورت نظام مند کدگذاري، 
طبقه بندي و مضمون یابی 
کرده و یافته هاي حاصل از 
تحلیل و تفسیر اطالعات جمع 

وري شده را با نگاهی نقادانه آ
نسبت به عملکرد حرفه اي 
خود و تأثیر آن بر یادگیري 

/ معلمان/ دانش آموزان
همقطاران در فرآیند درس 

. پژوهی را گزارش نموده است

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

طول اجراي برنامه، درك عمیق تري نسبت به توانایی هاي خود، نحوه در این ترم دانشجویان با توجه به تجربیات کسب شده در
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 . رحله اجرا بگذارندهمقطاران به م/ فرایند طراحی، تولید و اجراي واحد هاي یادگیري با مشارکت سایر معلمان

شیوه ثبت : اساتید در آغاز کار فرآیند درس پژوهی، فرآیند تهیه طرح واحد یادگیري، اجرا و ارزیابی از نتایج آن را با تمرکز بر
راحی، همقطاران در سطح مدرسه در فرآیند ط/ تجربیات و واکاوي آن در هر یک از مراحل درس پژوهی، نحوه تعامل با معلمان

تدوین، اجرا  و ارزشیابی از نتایج واحد یادگیري، ساختار گزارش درس پژوهی، برنامه زمان بندي سمینارها در سطح مدرسه و 
واحد آموزشی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس مالك ها  و سطوح موفقیت بر اساس پیامد هاي یادگیري را 

توصیه می شود در این نشست نسبت به نحوه گروه بندي دانشجویان به عنوان تیم . ددر یک نشست جمعی به بحث بگذارن
. درس پژوهی براي طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی واحد هاي یادگیري اقدام شود

روش مشارکت . براي تشکیل تیم درس پژوهی سازمان داد) حد اکثر(نفر4می توان دانشجویان را در گروه هاي دو تا 
: ان در فرآیند طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی به شرح زیر استدانشجوی
استخراج مفاهیم و مهارت هاي اساسی و سازمان دادن آن ذیل ایده کلیدي، تولید ) کتاب درسی(مطالعه برنامه درسی .1

. این فعالیت توسط تیم دانشجویان زیر نظر استاد تربیتی و تخصصی  انجام می شود. واحد یاگیري
واحد یادگیري در کالس درس توسط یکی از اعضا و مشاهده و ثبت عملکرد توسط سایر اعضاء تیم به طور اجراي .2

)همقطاران/ معلمان(همزمان و به تفکیک هر عضو گروه 
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دیدن فرآیند آموزش از زوایاي (جمع آوري اطالعات از فرآیند تدریس توسط کلیه اعضاء براي ارائه در جلسه گروهی .3
این جلسات به . غیر رسمی/ اه نتایج ارزشیابی از یادگیري دانش آموزان با استفاده از روش هاي رسمیبه همر) مختلف

/ طور مستمر در طول اجرا و بعد از هر جلسه تشکیل و بر روي نتایج بازخورد هاي ارائه شده از سوي همکاران
ات در این جلسات ثبت و ضبط شده و کل مذاکر. همقطاران براي بهبود عملکرد در جلسه بعد تصمیم گیري می شود

در نشست پایانی به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف و تأثیر گروه در عملکرد هر یک از اعضاء و نتایج حاصله مورد 
). 6، 5و 4بند (بررسی مجدد قرار می گیرد

ري دانش آموزان و تنظیم آن بررسی گزارش مشاهدات و اطالعات جمع اوري شده در گروه  و نقد و ارزیابی نتایج یادگی.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 پذیرش مسئولیت حرفهتحلیل عملکرد گروه، شناسایی یافته ها و تأثیر گفتگو ها در درك و.6
...)اي ومیزان تأثیر گذاري بر عملکرد گروه، یادگیري هاي حرفه(اي توسط هر یک از اعضاء هویت حرفه

تشکیل نظام مند این نشست ها براي بررسی نتایج یادگیري دانش آموزان و تصمیم گیري در خصوص روش هایی که .7
تأمل فردي و تأمل گروهی، انعکاس . دانش آموزان می شود، داراي اهیمت استمنجر به بهبود یادگیري همه

، چگونه تفکر آن ها تحت تأثیر فرایند عمل مشارکتی ...یادگیري روش ها، اصولی که در کار از آن تبعیت شده است و
.قرارگرفته است، ایده هایی که آن ها از این بحث ها به کالس هاي درس خود خواهند برد

یت نویسی از مجموعه ایده پردازي ها براي طراحی،تولید، و اجرا، یاداشت هاي شخصی قبل، حین و پس از اجرا، روا.8
.....نشست ها گروهی، فرایند اجرا

هماهنگی با معلم راهنما و مدیر مدرسه به منظور تشکیل جلسات درس پژوهی در سطح مدرسه بر عهده استاد راهنما .9
ل گیري تیم درس پژوهی در سطح مدرسه وجود نداشته باشد می توان تیم را در سطح درصورتی که امکان شک. است

. مسئولیت انجام کلیه فعالیت هاي فوق بر عهده این تیم در سطح مدرسه خواهد بود. مرکز تشکیل داد/ پردیس
:جلسه دوم تا شانزدهم.10

حد اقل یک (طرح واحد یادگیري در این ترم دانشجو مسئولیت تدریس در سطح کالس درس را بر اساس تهیه.11
را بر عهده دارد و باید واحد یادگیري خود را حول یک ایده کلیدي که پوشش دهنده ) بخش کتاب درسی/فصل

طرح تهیه شده پس از . است طراحی نماید) در کتاب درسی... مفاهیم  و مهارت هاي اساسی و( محتواي برنامه درسی
پایه تهیه و در سطح / مرکز به همراه دفاعیه آن در شوراي معلمان دوره/ پرددیسنفره در سطح4تا 2بررسی در گروه 

/ نظرات معلمان بر روي طرح اعمال و طرح با مشارکت معلمان دوره. مدرسه با حضور استاد راهنما از آن دفاع می شود
دانشجو در گفتگو استاد راهنما و . پایه اجرا و نتایج اجراي آن به شیوه درس پژوهی مورد تحلیل و تفسیر قرار می گیرد

ها مسیري که دانشجو قصد طی نمودن آن را دارد روشن شده و به دفاع از طرح در جلسه معلمان پاسخ به این پرسش
هاي کلیدي، مفاهیم اساسی، مهارت هاي اساسی که یادگیرندگان باید به آن دست یابند، کدام اند؟ ایده: کمک می کند
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هاي مورد انتظار تحقق یافته و دانش آموزان به راستی مطالب را بیانگر آن است که شایستگیچه مدارك و شواهدي
هاي جدید به کار گیرند؟ مالك ها و هاي خود را به نحوي معنادار و موثر در موقعیتفرا گرفته اند و می توانند آموخته

به ) هاي یادگیري، تکالیف عملکرديتفعالی(سطوح ارزیابی شایستگی ها چیست؟ چه راهبردها و راهکارهایی 
یادگیرندگان کمک خواهد کرد تا خود، مفاهیم را بسازند و به افرادي صاحب دانش و توانمندي در زمینه اي خاص 

تبدیل شوند؟
براي دوره ابتدایی استاد تربیتی و -براي دوره متوسطه مشارکت استاد راهنماي تربیتی و تخصصی(استاد راهنما .12

باید بر فرآیند تهیه طرحِ واحد یادگیري و فرآیند درس پژوهی و ) صصی بر حسب نیاز موضوعات درسی مشاوره تخ
اجراي آن تا مرحله تهیه گزارش نهایی نظارت داشته باشد و بازخورد هاي ارائه شده به منظور ارزیابی عملکرد دانشجو 

مه درسی و تعیین ایده کلیدي براي تهیه واحد فرآیند تحلیل محتواي برنا. اي او ثبت و ضبط گردددر پوشه حرفه
از . یادگیري و تولید مواد و منابع آموزشی مورد نیاز نیز زیر نظر استاد راهنما و با مشارکت معلم راهنما صورت می گیرد

اي صورت گیرد که دانشجو بتواند طرح نظر زمانی تنظیم جلسات براي بررسی طرح و تولیدات دانشجو باید به گونه
در طول ترم . رس پژوهی پیش بینی شده را با مشارکت معلمان در سطح مدرسه اجرا و نتایج آن را گزارش نمایدد

کادر مدرسه ضروري است و جلسات گفتگو براي بررسی عملکرد / حضور دانشجو در مدرسه براي تعامل با معلمان
... د یادگیري، بازخورد دادن، انتقال تجربیات ودانشجو در مدرسه و رفع محدودیت ها یا تدارك شرایط براي اجراي واح

. در قالب سمینار ها بر حسب مورد می تواند در سطح مدرسه یا واحد آموزشی تشکیل شود
نیاز هاي شناسایی شده براي شروع فرآیند درس پژوهی از اهمیت زیادي /  مسئله ها/ با توجه به این که سئوال: توصیه.13

نیاز ها باید از بستر مدرسه و کالس درس برخاسته باشد لذا، مشارکت کادر / مسئله ها/ برخوردار است و این سئوال
، 1توصیه می شود استاد راهنما با مطالعه پیشینه دانشجو در کارورزي . مدرسه در طول اجراي این برنامه ضروري است

اي موفقیت آمیز آن از سوي ریزي الزم را براي کمک به دانشجو براي تهیه طرح درس پژوهی و اجربرنامه3و 2
تعداد واحد هاي یادگیري تهیه شده و اجراي آن وابسته به طرح درس پژوهی است اما حد اقل . دانشجویان بنمایند
. است) بخش در کتاب درسی/ یک فصل(یک واحد یادگیري 

رط تأیید استاد راهنما الزامی شامکانات به/ همکاري پردیس ها و واحد هاي تابعه با دانشجو و مدرسه براي تأمین منابع.14
.است

: تکالیف عملکردي.15
تهیه طرح درس پژوهی و تأیید آن توسط استاد راهنما بر مبناي چرخه درس پژوهی.16
با مشارکت معلمان) نیاز/ مسئله/ تعریف روشن سئوال(تعیین هدف .17
طراحی واحد یادگیري .18
ز تعریف شده با مشارکت معلماننیا/ ارزیابی میزان اثر بخشی واحد یادگیري بر اساس مسئله.19
اجراي واحد یادگیري با مشارکت معلمان و ثبت آن در فرآیند اجرا.20
اي با آنانتبیین و جلب مشارکت معلمان در فرآیند اجرا، تأمل و گفتگوي حرفه.21
و اجرا اي در فرآیند طراحی، تولید بازبینی و بازاندیشی در مورد تصمیمات اتخاذ شده بر اساس گفتگو هاي حرفه.22
ثبت و واکاوي تجربیات در طول ترم توسط دانشجو.23
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تکالیف عملکردي .24
مطالعه موقعیت یادگیري و شناسایی ظرفیت هاي آن براي تهیه طرح واحد یادگیري.25
مفاهیم و مهارت هاي / ، شناسایی ایده کلیدي)کتاب درسی(تهیه طرح واحد یادگیري بر اساس تحلیل برنامه درسی .26

..... اساسی
ن شایستگی تدوی.27
طراحی تکالیف یادگیري و عملکردي.28
تولید مواد آموزشی مورد نیاز براي اجراي طرح واحد یادگیري.29
مدرسه/ هدایت فرآیند یادگیري در سطح کالس درس.30
. ارزیابی از شایستگی هاي کسب شده توسط دانش آموزان بر اساس مالك ها و سطوح عملکرد.31

: ساختار طراحی واحد یادگیري.32
احد یادگیري منطق و.33
شایستگی هاي مورد انتظار.34
ایده کلیدي که واحد یادگیري حول آن سازماندهی می شود .35
....)و/ هاخرده مهارت/ خرده مفاهیم/ اصول/ قوانین(مفاهیم و مهارت هاي اساسی .36
طرح پرسش هاي اساسی .37
)تکالیف عملکردي(مالك هاي سنجش و سطوح عملکرد دانش آموزان .38
اي ارزیابی عملکردي و معیار هاي ارزیابی تولیدات یادگیرندگان تعیین شواهدي بر.39
)3براساس مراحل یادگیري در کارورزي-سازماندهی فعالیت هاي یادگیري( فرصت هاي یادگیري .40
و مورد نیاز یادگیرندگان براي انجام فعالیت هاي یادگیري و تکالیف ) پایه (تعیین اطالعات و مهارت هاي مستقیم)1

عملکردي
تجربیات خارج از کالس درس براي انتقال آموخته ها به موقعیت واقعی یین محدوده يتع)2
تعیین تولیدات یادگیرندگان در جریان فعالیت هاي یادگیري و تکالیف عملکردي و نحوه ارزیابی آن)3
لیف یادگیري، تکا(روش تفسیر، سطح دستیابی یادگیرندگان به شایستگی ها و راهبرد بازخورد دادن به دانش آموزان )4

)جبرانی، تکمیلی، توسعه اي
انواع راهکار هاي سنجش )5
راهکار هایی براي بررسی بدفهی هاي یادگیرندگان)6

ايتأمل و واکاوي تجربیات حرفه
تعیین هدف-
هابررسی پیش بینی-
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روشن نمودن موانع و محدودیت ها و راه حل ها-
طراحی و تولید واحد یادگیري-
رآیند اجراتأمالت و تعدیل ها در ف-
تحلیل و تفسیر نتایج یادگیري دانش آموزان-
تحلیل و تفسیر نتایج کسب شده در گروه معلمان-
همقطاران/ اي با معلمانواکاوي یادداشت هاي تأملی و تجربیات حاصل از نشست ها و فرآیند گفتگوي حرفه- 
اياتخاذ تصمیمات براي آینده حرفه- 

سمینارها
:می شودسمینار ها در دو شکل اجرا 

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 . ب شدهتجربیات کس

سمینار ها در هر یک از مراحل قبل و پس از اجراي هر مرحله به شیوه مشارکتی در گروه هاي پیش بینی شده به دانشجویان در 
. ک می کنددرك انتظارات و انتقال تجربیات به یکدیگر بسیار کم

انواع سمینار ها
دانشجویان و معلمان راهنما / سمینار با حضور استاد راهنما

با برنامه ریزي و اعالم قبلی از (سمینار هاي گروهی براي انتقال یافته ها و تجربیات و تبادل نظر به صورت ماهیانه و الزامی
)سوي مدرس

)تیاري و با درخواست دانشجویاناخ(سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترك 
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

راهبردهاي مستقیم، غیر مستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده تأملی، بکارگیري راهبرد هاي شناختی در تحلیل موقعیت 
نار هاي گروهی و هاي واقعی، تحلیل نقادانه براي شناسایی و تبیین مسئله، راهبرد  هاي مشارکتی، پژوهش روایتی، سمی

. فردي ارائه می گردد
منابع آموزشی. 4

:منبع اصلی
دانشگاه : تهران). 1(راهنماي عملی برنامه کارورزي دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور ). 1394(احمدي، آمنه -

.فرهنگیان
:منبع فرعی

)شودمتعاقبا اعالم می(
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5



۴۷۸

بر اساس واحد یادگیري طراحی شده و گزارش پایانی تهیه شده 4ارزشیابی پایانی در درس کارورزي : بی پایانیارزشیا
صورت می گیرد، که در آن دانشجویان باید یافته هاي خود از نتایج عملکرد خود و تجربیات کسب شده در تعامل با 

د خود و تأثیر آن بر یادگیري دانش آمزان ارائه و از آن دفاع همقطاران را به منظور تعیین میزان اثر بخشی عملکر/ 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 :ارزشیابی فرآیند
همقطاران و نیز سمینار هاي درس / نشست ها در سطح مدرسه و واحد آموزشی با مشارکت معلمانواحد یادگیري، گزارش 

پژوهی در سطح مدرسه که در آن دانشجویان باید از طرح تهیه شده در جمع معلمان دفاع و یافته هاي خود از نتایج درس 
این جلسه می تواند با حضور معلمان . یدهمقطاران درنتایج کسب شده را گزارش نما/ پژوهی و نتایج مشارکت معلمان

.شودکادر مدرسه تشکیل می/ راهنما
کلیه روایت هاي نوشته شده در مراحل مختلف درس پژوهی به همراه بازخورد هاي داده شده در :ارزیابی پوشه کار

اي در وانایی هاي حرفهپوشه توسعه حرفه اي دانشجو ضبط و مبناي برنامه ریزي براي آموزش هاي بعدي و نیز دفاع از ت
پوشه . یک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می گردد. پایان دوره قرار می گیرد

اي کار می تواند شامل ضبط جلسات دانشجو با معلمان در سطح مدرسه و نیز سایر مستنداتی که براي دفاع از عملکرد حرفه
. دتدارك دیده شده باش

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:  ها و مدرسهـ شرکت فعال در جلسات کالسی، سمینار

امتیاز 20:   ـ گزارش هاي عملکردي تعامالت در سطح مدرسه
امتیاز20ـ طراحی، تولید و اجراي واحد یادگیري 

امتیاز 20:  ـ گزارش درس پژوهی
امتیاز20ـ دفاع در جلسه پایانی 

: سایر نکات
: نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی

يبندتنظیم فهرست و فصل.37
پرسش و تعاریف و مفاهیم کلیدي/ارائه مقدمه، هدف.38
روش جمع آوري و اعتبار اطالعات.39
روش تحلیل، تفسیر اطالعات.40
ارائه یافته ها بر اساس پرسش هاي پژوهش روایی.41
ارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست ها.42
ظرافت و زیبائی ظاهري.43
نگارش ادبی و فنی.44
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و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر  پژوهش هاي کیفیرعایت ساختار علمی.45

)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
. ي و حل مسائل و ارائه خدمات اثربخش در حوزه  عمل تخصصی خود تجسـم بخشـد  دانش کاربردي براي  شناسایی، صورتبند

امکان به تصویر کشـیدن  )1از نوع خودکاوي روایتی(پژوهش روایتی انجام پروژه پایانی در برنامه تربیت معلم با تکیه بر 
ظري و عملی در طول دوره تربیت معلم و اعم از ن) 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

ریزي براي  نیل به آینده حرفه اي متامالنه، پویا و بالنده  ممکـن مـی   اي رهاوردي قابل اتکاست که به پشتوانه آن برنامهحرفه
ارتقاء داده و کمک نماید تا این ) تاملی(، شایستگی دانشجومعلمان را در انجام عمل فکورانه )پروژه(انتظار می رود این درس. شود

. اي آنان هم بروز و ظهور داشته باشدشایستگی در طول حیات حرفه
مشخصات درس

2:  تعداد واحد
به تشخیص :  زمان درس

استاد
پژوهش و : پیش نیاز ها
و کارورزي 1اي توسعه حرفه

4
راهنمایی در : نحوه تدریس

حین عمل

) پروژه(کارنماي معلمی : نام درس

:انشجو قادر خواهد بوددر پایان این واحد یادگیري د: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

اي و سـایر  دانشجویان با واکاوي، تحلیل و تفسیر تجربه هاي روایت شده در طول دوره آمـوزش حرفـه  
، با استفاده روشـمند از خودکـاوي روایتـی، تجربیـات متنـوع و      )تجربیات پیشین(تجربیات روایت نشده 

بـه رشـته تحریـر درآورده و از آن در    "يمن حرفه ا"پراکنده خود را در قالب روایت در برگیرنده اي از 
.جلسه گروهی دفاع نمایند

:شایستگی اساسی
CK& PCK

:کد 
2-1&1-2&3-3

&4-3

3سطح 2سطح 1سطح هامالك
توانسته  اسـت روایـت   ايمن حرفه

هاي خود را بـه گونـه   
اي سازماندهی کند که 
زاویــد دیــد یــا جهــت 
گیري هاي او را بدون 

ه جزئیـات در  پرداخت ب

توانسته اسـت تجربیـات   
خود را در ابعـاد مختلـف   
عمل حرفه اي به تصویر 
بکشــد و تــأثیر آن را بــر 
ــش   ــود، دان ــادگیري خ ی
آموزان و همقطارن تبیین 

در سازماندهی تجربیات خود 
روش ( ه اي ابعاد عمل حرفـ 

تدریس، سـنجش، مـدیریت   
ــا ...) کــالس و ــد ب را در پیون

یکدیگر و به صورت سازمان 
یافته به تصویر کشیده اسـت  

1 - narrative self-study
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ــل   ــف عم ــاد مختل ابع
ــه روش (اي حرفــــــ

ــنجش،   ــدریس، سـ تـ
ــالس و ــدیریت ک ...) م

.به تصویر بکشد

اي که تـأثیر و تـأثیر   به گونه.کند
متقابـل ابعــاد بــر یکــدیگر و  
مجموعاً بـر یـادگیري خـود،    
دانش آمـوزان و همقطـاران   
به وضوح به تصـویر کشـیده   

. شده است

ــا  ــت ه / قابلی
ایی ها توان

ــیر  در تحلیـــل و تفسـ
از (تجربیـــات خـــود  

توانسته ) گذشته تا حال
ــاي   ــت ه ــی قابلی برخ
شخصی خود را که بـر  

ــه  ــل حرف اي او در عم
آینده تـأثیر گـذار مـی    
باشد را شناسایی کرده 
امــا نتوانســته پرســش 
هــاي فــراروي خــود و 
نحوه پاسخ به آن ها را 
ــات   ــاس تجربی ــر اس ب

.  کسب شده تبیین کند

ــیر در تحل یــــل و تفســ
از گذشـته  (تجربیات خود 

توانسـته قابلیـت   ) تا حال
هاي شخصی خود را که 

اي او در بر عمـل حرفـه  
آینده تأثیر گذار می باشد 
ــه    ــرده ب ــایی ک را شناس
ــراروي   ــاي ف ــش ه پرس
خود بر اسـاس تجربیـات   

.  کسب شده پاسخ دهد

در تحلیل و تفسیر تجربیـات  
ــود  ــال (خ ــا ح ــته ت ) از گذش

ت هاي خود بـه  توانسته قابلی
ــده،  ــوان یـــک یادگیرنـ عنـ
آموزشگر و عضـوي از یـک   

اي را تبیین کنـد،  گروه حرفه
و پرسش هاي فرا روي خود 
را با توجه به تجربیات کسب 
شده و تنوع نقش ها مطـرح  
و به آن ها پاسـخ دهـد، بـه    

اي که مسیر آینده حرفه گونه
اي خود را به روشنی تبیـین  

.  نماید
خودکــــاوي 

روایتی
ر متن پژوهشی درکی د

از کل و ارتبـاط آن بـا   
جزئیات را بـراي قابـل   
دریافت نمودن حرکـت  
خواننده میان گذشـته،  
حال و آینده، و ارتبـاط  
ــه   ــان را ب ــان و مک زم
نمایش گذاشـته اسـت   
اما این رابطه منجر بـه  

در متن پژوهشی درکـی  
ــا   ــاط آن ب ــل و ارتب از ک

ــل  جز ــراي قاب ــات را ب ئی
دریافـت نمـودن حرکــت   
ــان گذشــته،  ــده می خوانن
حــال و آینــده، و ارتبــاط 
زمان و مکان و من هاي 
ــایش  ــه نم ــف، را ب مختل
گذارد و به پرسش هـاي  

در مــتن پژوهشــی درکــی از 
کل و ارتباط آن با جزئیات را 
براي قابـل دریافـت نمـودن    
حرکت خواننده میان گذشته، 

و آینده، و ارتباط زمـان  حال 
و مکان و من هاي مختلـف  
را بـــه نمـــایش گذاشـــته و 
توانسته بـه کمـک بـازگویی    

ساختن صحنه (دوباره روایت 
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پاسخ دادن به پرسـش  
هــاي پــژوهش نشــده 

.است

ــگ.پژوهش پاسخ دهد ــه  ) و پیرن ــخ ب ــا پاس و ب
پرســـش هـــاي پـــژوهش، 
بصیرت حرفه اي خـود را بـا   
صورت بندي جدید در قالـب  
دانش کـاربردي بـه نمـایش    

.بگذارد

ارائه و دفاع
ه نفس براي از اعتماد ب

ــاي   ــه ه ــاع از یافت دف
ــوردار   ــژوهش برخـ پـ
نیست و نظـم منطقـی   
میان معرفـی ایـده هـا    
ــت و   ــه عل ــظ رابط حف
معلولی میان یافته ها و 
پرسش هاي پـژوهش  
در ارائه مشـاهده نمـی   

.شود

از اعتماد به نفس کـافی  
براي دفاع از یافته هـاي  
پژوهش برخوردار است و 
می تواند نظم منطقـی را  

هـا و پرسـش   میان ایده
ــرار    ــژوهش برق ــاي پ ه
نماید و پاسخ به پرسـش  
هـــاي طـــرح شـــده در 
جریان دفـاع متکـی بـر    
یافته هاي پژوهش است 
و تصــــویر روشــــنی از 

اي او توانایی هاي حرفـه 
.را منعکس می کند

از اعتمــاد بــه نفــس بــاالیی 
ــه هــاي   ــاع از یافت ــراي دف ب
پژوهش برخوردار است و می 
تواند نظـم منطقـی را میـان    

ــاي   ا ــش ه ــا و پرس ــده ه ی
پژوهش برقـرار نمایـد و بـه    
پرسش هاي طـرح شـده در   
جریــان دفــاع بــا اســتفاده از 
یافته هـاي پـژوهش پاسـخ    
هاي مسـتدل و قابـل دفـاع    
ارائه نماید و چگـونگی طـی   

ــا مســیر حرفــه در آینــده را ب
تکیه بر تجربیات کسب شده 

.روشن کند

آنفرصت هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار–2
ماهیت درس پروژه از نوع خودکاوي روایتـی و متکـی بـر مجموعـه تجربیـات کسـب شـده در طـول دوره آموزشـی و تجربیـات پیشـین            
دانشجومعلم و فرصت هاي یادگیري مبتنی بر آموزش هاي ارائه شده در سرفصل درس پژوهش روایتی است، دانشـجو بایـد بـا توجـه بـه      

نسـبت بـه تنظـیم طـرح     ) ، دوره کارورزي و سایر تجربیات کسب شـده در طـول دوره تحصـیلی   تجربیات پیشین(مجموعه تجربیات خود 
، شناسایی منابع اطالعاتی، جمع آوري اطالعات و تحلیل و تفسیر اطالعات، آزمون اعتبار یافته ها اقدام کند و )خودکاوي روایتی(پژوهشی 

این طرح زیر نظر استاد راهنما اجرا و نتایج . وع خودکاوي روایتی اقدام نمایدنسبت به ارائه گزارش خود در قالب گزارش پژوهش روایتی از ن
. آن براي دفاع در جلسه پایان دوره آماده می گردد
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راهبردهاي تدریس و یادگیري چگونگی هدایت درس. 3
این اسـت کـه دانشـجومعلم یافتـه     هدف اصلی در این درس . هاي اصلی شامل حل مساله، تفکر تأملی، تفکر نقاد و پژوهش استراهبرد

در فرایند عمل، اقداماتی به شـرح زیـر بـه انجـام     . هاي حاصل از تجربیات خود را صورتبندي نموده و در قالب دانش کاربردي ارائه نماید
:رسدمی

تـدریس، تولیـدات   تهیه فهرستی از کلیه تجربیات، گزارش ها، دست نوشته ها، یادداشت هاي شخصی، خاطرات، تصاویر، فـیلم هـاي  . 1
و ترسـیم آن در قالـب نقشـه    ) این مطالب می تواند مربوط به دوره تحصیالت مدرسه اي نیـز باشـد  (در طول دوره تحصیلی ... فیزیکی و

).mind map(ذهنی 
هـایی کـه   ایجاد شرایط براي آنکه دستاوردها و تجارب دانشجومعلم بر اساس یک روال منطقی مثل روند زمانی، چالش ها و پرسـش  . 2

.تنظیم شود... دانشجومعلم با آن روبرو بوده است یا ذهن او را به خود مشغول کرده است و
سازي براي مرور و مرور دوباره تمام داده هاي جمع آوري شده از تجربیـات و حاشـیه نویسـی بـر آن بـر اسـاس دریافـت هـا،         فرصت. 3

یی که در این مرحله نوشته می شود، در مرحله تحلیل و تفسیر به دانشجومعلم یادداشت ها. (توسط دانشجومعلم... احساسات، قضاوت ها و
).توصیه می شود این کار با فاصله زمانی دست کم یک روز انجام گیرد. کمک می کند

دوره ، معلمان راهنماي دروس کارورزي، آموزشگران دروس دوره تحصیلی و حتی)دانشجومعلمان(درخواست مراجعه مجدد به همتایان . 4
این گفتگوها باید درخدمت بـه تصـویر   . اندهاي قبلی یا سایر کسانی که در طول دوران تحصیل با آن ها سروکار داشتهمدرسه، همکالس
این مراجعات می تواند به صورت غیررسمی باشد و موضوع گفتگو، . (اي باشندتر از من حرفهاي و یافتن تصویري شفافکشیدن من حرفه

توصیه می شود فضاي گفتگو به صورتی . شخصی دانشجومعلم یا پرسش ها و چالش هایی باشد که با آن روبرو شده استیادداشت هاي 
یکبـار قبـل از تحلیـل و    : این گفتگوها بهتر است در دو مرحله صـورت بگیـرد  ). تنظیم گردد که امکان نقادي و نه ارزیابی را تدارك ببیند

.ز دستیابی به یافته هاي و به منظور اعتبارسنجی یافته هاي پژوهشتفسیر تجربیات و در مرحله دوم پس ا
اي توسط دانشجومعلم؛ پرسش هایی کـه تصـویر روشـنی از    کمک به مشخص نمودن پرسش هایی براي به تصویر کشیدن من حرفه. 5

دادن آینـده  نشـان (تصـویر مـی کشـد    کند و مسیر آینده او را بهرا مهیا می) مبتنی بر تجربیات کسب شده(هویت حرفه اي دانشجومعلم 
).ممکن، آینده محتمل و آینده مطلوب و نحوه حرکت در این مسیر حرفه اي

سازي براي آنکه دانشجومعلم بتواند هر نوع تحلیل ممکن قابل دفاع و یا با طی فرآیند کدگذاري و تحلیل و تفسـیر یافتـه هـاي    زمینه. 6
آوري شـده را بـراي تنظـیم گـزارش     ها و اطالعات جمعرح مطرح در دروس کارورزي، روایتحاصل از روایت هایی که تدوین کرده به ش

. بکار گیرد و گزارش اولیه خود را تدوین کند» هاآرمان«و » دانشها«، »تجربیات«
دیگـر  هاي مکرر مـتن تـدوین شـده و گفتگـوي بـر سـر آن و ایجـاد فرصـت بـراي ارائـه گـزارش بـه             ایجاد فرصت براي بازخوانی.  7

حرکت رفت و برگشتی از گذشته به حال و از حال به آینده حرفه اي در طول ایـن  . دانشجومعلمان و فرصت دادن براي بازتدوین گزارش
. ها الزم استها و نقاديبازبینی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري–4
در این درس، مردودي . زشیابی عملکرد دانشجومعلم استاستاد درس، مسئول ار. فرایندي مبتنی بر مشارکت استارزشیابی در این درس،

ارائه گـزارش در جلسـات   . مطرح نیست اما نتظیم گزارش نهایی بر اساس اصول باید به انجام رسد و استاد درس کیفیت آن را تایید نماید
استاد درس بـر  . شودانجام میکم یک نوبت توسط سایر دانشجومعلمانگیرد و نقادي هر گزارش دستگروهی دانشجومعلمان صورت می

.کند، نظارت میدر اصالح گزارش نهایی بکار گرفته شودي گروهیهااین نقادياینکه 
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)گزارشی از نوع خودکاوي روایتی(ساختار گزارش پایانی کارنماي معلمی -5
، »عنوان گزارش«نام درس، ، اسم پردیس، نام گروه آموزشی، )باالي صفحه(آرم و نام دانشگاه : مشتمل بر: صفحه عنوان.1

با (دوره تحصیلی، نام و نام خانوادگی دانشجومعلم، نام و نام خانوادگی استاد راهنما و زمان پذیرش گزارش توسط استاد راهنما 
). ذکر روز، ماه و سال

) یا عناوین مشابه(بسم اهللا الرحمن الرحیم .2
)س فرمت دانشگاهبر اسا(صفحه تاییدیه استاد راهنما و تعهد دانشجومعلم .3
)در صورت تشخیص دانشجومعلم(نامه تقدیم.4
)در صورت تشخیص دانشجومعلم(پیشگفتار .5
کلمات «و در زیر آن » عنوان«در باالي چکیده، . کلمه که اصل یافته نویسنده را آشکار کند250-200مشتمل بر : چکیده.6

.شودذکر می) مفهوم/ کلمه7-5(» کلیدي
ها، فهرست لب الزامی است و در صورت نیاز فهرست جداول، فهرست نمودارها و شکلفهرست مطا: فهرست مطالب.7

هر گونه نمونه سوال و یا تصویر و فیلم و غیره که به عنوان بخشی از تحلیل و تفسیر مورد استفاده . شودها هم اضافه میپیوست
.گیردقرار گرفته است به صورت پیوست در پایان گزارش و بعد از منابع قرار می

در این . هاي اصلی گزارش استآنچه مطرح است، وجود مولفه. متن گزارش نیازمند ساختار خاصی نیست:متن اصلی گزارش.8
:توانند ساختاري را شکل دهندهاي زیر وجود داشته باشند؛ که اگر به همین ترتیب دنبال شوند میگزارش الزم است مولفه

تواند خود داراي این قسمت می. آوري به کار معلمی به زبانی برانگیزاننده براي شروعرويساز شرحی از تجربیات زمینه: مقدمات
هاي ورود و تجارب مربوط به آنچه مطرح است ارائه شرحی از انگیزه. تواند به صورت یک متن پیوسته ارائه شودعناوینی باشد یا می

.  کردن دیگران استمعلمی
در (دهد که بر دانشجومعلم در دوره تربیت معلم این شرح نشان می: شی تربیت معلمشرح تجارب تحصیلی در دوره آموز

با آن مواجه شده و در «، از آنچه »انتظار داشته«شرحی از آنچه . شرحی از ابتدا تا انتهاي تحصیل. چه گذشته است) دانشگاه فرهنگیان
تصمیماتی که اتخاذ کرده و «، شرحی از »ایند تحصیل داشتهنوع نگاهی که به رخدادهاي واقع شده در فر«، شرحی از »آن زیسته

دانش (آنچه پذیرفته است «و شرحی از » )دانش ارائه شده(آنچه در این جریان شنیده است «، شرحی از »اعمالی که به انجام رسانده
ها، تولیدات، یادداشت هاي روزانه، توانند بر اساس مجموعه روایت ها، گزارش ها، دست نوشته این موضوعات اصوال می. »)مورد قبول

آزمون دانش آموزان، تصاویر و سایر اطالعات / هاي ارزیابی عملکرد دانشجو، طرح هاي یادگیري، برگه هاي فعالیت یادگیريکاربرگ
. ئه مستندات نیستباوجوداین، الزامی به ارا. در طول دوره تنظیم شوند و دانشجومعلم بهتر است به آنها استناد کند.... جمع آوري شده

.آنچه مطرح و مقبول است، گزارش دانشجومعلم است

رسد که اعالم وقتی دانشجومعلم به شرح تجارب علمی و عملی خود پرداخت، زمان آن می: کردن خود در آیندهتشریح معلمی
چه باورهایی درباره «اول اینکه :کند داراي چهار وجه اساسی استاینکه او چگونه معلمی می» بناست او چگونه معلمی کند؟«کند 

چه «سوم آنکه . »داندکردن متعهد میهایی در معلمیخود را به رعایت چه اصولی یا چه نظریه«دوم آنکه . »یادگیري و آموزش دارد
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هایی مواجه هاي واقعی با چه چالشعمل معلمی را در موقعیت«و چهارم آنکه . »کردن خود لحاظ کرده استهایی را براي معلمیآرمان
. ، موضوع ارزشمندي است»شودها مواجه میاو چگونه با چالش«شرح اینکه . »بیندمی

اما معلمی کردن نیازمند . گوید، شرحی است از تجربه و آرمانآنچه دانشجومعلم تا اینجا می:اي دانشجومعلمتعهدات حرفه
شرح اینکه او . اي متفاوت هم عنایت داشته باشدعلم از اکنون به آیندهاین موضوع نیازمند آن است که دانشجوم. است» تعالی مستمر«

عمل خواهد کرد، در اینجا » العمریادگیرنده مادام«چه طریقی را براي بهسازي مستمر خود برگزیده است و چگونه به عنوان یک 
.آیدمی

انشجومعلم از منابعی بهره گرفت، معرفی آنها بر به طور کلی ممکن است شخص از هیچ منبعی استفاده نکند؛ اما اگر د: منابع.9
.ضروري استAPAاساس سبک 

کند اما ارائه آن در متن گزارش ممکن نیست، آنچه در ارتباط با این گزارش است و به فهم یا اعتبار آن کمک می:هاپیوست.10
.گیرددر پیوست قرار می

نکات اساسی براي نگارش گزارش نهایی کارنماي معلمی
. تولیدي دانشجومعلم است که نسبت به تمام مفاد آن، متعهد است» سند«هر گزارش، به عنوان -1
.شود؛ عنوانی خالقانه براي نشان دان محتواي آنمنتشر می» عنوان«هر گزارش، تحت یک -2
.شودنگارش گزارش با رعایت قواعد نگارشی و ویرایشی زبان فارسی، انجام می-3
.گرددها رعایت میدر تمام گزارشبینی شده گزارش،حجم 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 میل اخالقی و ارزشدر نگارش متن، اصو-8
.شود، منتشر می»دانشجومعلم«و » استاد راهنما«، »پردیس«از هر گزارش فقط سه نسخه براي -9

شود و کد اختصاص یافته به گزارش، در متن بارگذاري گزارش نهایی در پورتال دانشگاه، توسط دانشجومعلم انجام می-10
.گرددمیمنتشر شده قید

.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

خانوادگی دانشجومعلم، نام و نام خانوادگی استاد راهنما و زمان پذیرش گزارش ، دوره تحصیلی، نام و نام »گزارش
). با ذکر روز، ماه و سال(توسط استاد راهنما 

بسم اهللا الرحمن الرحیم
صفحه تاییدیه استاد راهنما و تعهد دانشجومعلم
درصورت لزوم(نامه تقدیم(
 در صورت لزوم(پیشگفتار(
کلمه 250-200مل بر مشت: 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«
، »اتخاذ شده و اعمال به انجام رسیدهتصمیمات «
» )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« 
. »نکردهاي معلمیآرمان«
. »هاي واقعیهاي عمل معلمی در موقعیتچالش«
، »ها معلمی در موقعیت عملچگونگی مواجهه با چالش«

اي دانشجومعلمتعهدات حرفه:
منابع 

هاپیوست
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دوره کارشناسی مشخصات تدوین کنندگان برنامه درسی-1پیوست
پیوسته رشته آموزش ارتباط تصویري

معاونت آموزشی و : مجريرسی دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش ارتباط تصویري بازنگري برنامه د: موضوع
تحصیالت تکمیلی دانشگاه فرهنگیان

سرکار خانم فاطمه مرادي: رئیس کارگروه

):به ترتیب الفبا(اعضاي کارگروه بازنگري و تدوین کنندگان سرفصل دروس 

ینو آیت اللهی،  جناب آقاي علی اصغر ایمان زادگان چرندابی، جناب آقاي دکتر سید ابوتراب احمدپناه، سرکارخانم م
جناب آقاي حمید قاسم زادگان جهرمی، سرکار خانم فائزه قدوسی، سرکار خانم فاطمه مرادي، جناب آقاي علی اصغر 

.مقتدایی و جناب آقاي علی یعقوب زاده

: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 

.مود نوذري و سرکار خانم منصوره مهدوي هزاوهخانم دکتر نرگس سجادیه، جناب آقاي دکتر مح

:موضوعی-و تربیتیتدوین کنندگان سرفصل دروس تربیتی
جناب آقاي دکتر نعمت اله موسی پور، سرکار خانم آمنه احمدي، سرکار خانم منصوره مهدوي هزاوه، سرکار خانم عاطفه 

کار خانم دکتر مرجان کیان، جناب آقاي دکتر محمد عطاران، سرکار خانم نگار الهامیان، سرکار خانم مریم قاسمی، سر
.دادرس و جناب آقاي صادق نبوي

19/02/1395: درسیبرنامه بازنگريتاریخ 
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