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معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

به نام آنکه فرصت داد ما را

دوره کارشناسی پیوستهبرنامه درسی

شیمیآموزشرشته

)بازنگري شده(

ریزي تربیت معلمگروه هماهنگی برنامه

1395اردیبهشت ماه 5



٢
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بازنگري برنامه درسی : موضوع

دبیري شیمی:درسی قبلیعنوان برنامه

17/07/1373:تاریخ تصویب

آموزش شیمی: عنوان بازنگري شده

05/02/1395: تاریخ بازنگري

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

مقدمه
ي آید که به منظور تربیت معلم شیمی براي دورهبه شمار میاي هاي چند رشتهي آموزش شیمی از جمله گرایشرشته کارشناسی پیوسته

- سرفصل. ي کارشناسی ارشد آموزش شیمی هستندمند به ادامه تحصیل در دورهي دوم یا کارشناسانی تعریف شده است که عالقهمتوسطه

انشگاه فرهنگیان و با همکاري نزدیک ها از جمله دهاي این رشته طی حدود شش ماه و با مشارکت جمعی از اعضاي هیات علمی دانشگاه
ي درسی مبتنی بر شایستگی اي انتخاب و تنظیم شده است که براي یک برنامهي تعلیم و تربیت به گونهبرخی صاحب نظران عرصه

تدریس و هایی براي اي متفاوت تهیه شود و با ارایه توصیهدر این کار تالش شده است که سرفصل هر درس با شیوه. مناسب باشد
ها، توجه به کاربرد مطالب انتخاب شده فراگیر بودن سرفصل. هاي برنامه درسی راهنمایی کندارزشیابی، مدرسان را در جهت تحقق هدف

هاي تازه، هایی با سرفصلگذاري، سازماندهی و ارزشیابی، ارایه درسهاي آزمایشگاهی از دید هدفدر زندگی روزانه، هم سویی فعالیت
فناورانه -آموختگان این رشته در گسترش سواد علمیگیري از منابع علمی متعبر و روزآمد، توجه به نقش مهم دانشه و متفاوت، بهرهنوآوران

هاي این مجموعه ساالن از جمله بارزترین ویژگیهاي نوین ارزشیابی بویژه نمره دادن همو توجه جدي به ارزشیابی مستمر و شیوه
هاي ارایه شده، بتوان بیش از پیش برنامه را کاراتر و امید است با مطالعه دقیق هر سرفصل و توجه به توصیه. آیدها به شمار میسرفصل
.آموختگان رشته آموزش شیمی فراهم ساختتر به اجرا درآورد و بستر را براي ارتقاي سطح علمی و افزایش توانایی دانشاثربخش

تمرین، تغییر نوع درس از نظري به عملی یا کارگاهی و اختصاص هاي حلزمان به کالسگفتنی است که تالش شده است با اختصاص 
زمانی که براي . شدنی براي جبران کمبود زمان فراهم شودهایی متفاوت ولی طیتکمیلی، راه/هاي جبرانیهایی براي آموزشساعت

تواند افزایش کیفیت آموزش در این رشته را در پی از آن میگیري حداکثريبینی شده، نیاز است و بهرهتدریس با کیفیت محتواي پیش
.داشته باشد

ها پیش یا پس از اجرا و مشخص کردن نقاط ضعف و امید است که صاحب نظران و مدرسان محترم با بررسی دقیق جزییات این سرفصل
.ی و یاري کنندها راهنمایهاي احتمالی آن، ما را در بهبود ساختار و محتواي این سرفصلنارسایی

کلیات برنامه
بر افـزایش مسـتمر   : 3-1هاي کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور، ابالغی توسط مقام معظم رهبري، بند با توجه به سیاست

هـاي الزم  ضرورت جذب معلمان کار آمـد و داراي شایسـتگی  : 3-2اي و تربیتی فرهنگیان و بند هاي علمی، حرفهها و توانمنديشایستگی
هاي ارزشمندي کـه در سـند تحـول بنیـادین     نکته-چنین وهم. اندهاي مهارتی ذکر فرمودهآموزشی، تربیتی و اخالقی بعد از گذراندن دوره

اي با هویت یکپارچه توحیدي بر اسـاس  هاي حرفهفصل چهارم، چشم انداز، مدرسه را برخوردار از مربیان داراي فضایل اخالقی و شایستگی
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اي هـاي اعتقـادي، علمـی و حرفـه    ها و توانمنديبر توسعه مستمر شایستگی13هاي کالن بندنظام معیار اسالمی و در فصل ششم راهبرد
کـار  اي معلمان و مدیران و بند هشتم راههاي اعتقادي، اخالقی و حرفهبر تقویت شایستگی2-3کار فرهنگیان و در فصل هفتم بند دوم راه

اي معلمـان در سـطح ملـی و    هاي حرفهضرورت انطباق سطح شایستگی11اي معلمان و مدیران و بندهاي حرفهشایستگیبر تقویت 6-8
هم چنین در اساسنامه دانشگاه فرهنگیان ماده یک، کلیات، بر لزوم سرآمد بودن نیـروي انسـانی وزارت آمـوزش و    . جهانی تاکید شده است

بر تربیت، توانمند سازي و ارتقـاي  2ها، بند ي دوم، هدفمحور و ماده-اي و تخصصی تربیتفههاي حرپرورش در امر آموزش و شایستگی
هاي قانونی الزم اسـت در نظـام تربیـت    با توجه به این ضرورت. اي منابع انسانی تاکید شده استهاي عمومی، تخصصی و حرفهشایستگی

مدل شایستگی و آموزش متناسب با آن، به عبارتی آموزش مبتنی بر شایستگی يها و با ارایهمعلم کشور ضمن شناسایی و تبیین شایستگی
.براي تربیت معلمان اقدام شود

بـه  مدارکـه -ریزي حرفهبا این نوع برنامه. آیدراهبردي نوین و پیشتازانه در نظام تربیت معلم کشور به شمار میشایستگیبرمبتنیآموزش
عملکـرد یـا هافعالیتاثربخشیافزایشوبراي اشتغالبهترشرایطکردندانشجومعلمان و فراهمدراساسیهايشایستگیپرورشمنظور
بـوده، آموختگان برخورداردانشدرهاشایستگیپرورشراستايدرخوبیپتانسیلازشایستگیبرمبتنیآموزشرویکرد. گرفتبهرهشغلی

درتواناموزش و پرورش، مینیازموردنیروي انسانیهاينیازمنديازتربیشآگاهیوشغلهربرايالزمهايصالحیتبهترشناساییبا
هـا و در یـک   آناصـالح وتقویتوپایههايها، مهارتصالحیتو نظري، پرورشعملیآموزشسازيبهتر، یکپارچهآموزيحرفهجهت

. گرفتبهرهآموخته براي کارکالم آماده کردن دانش
ازفراتـر وشـود مـی کـار محـیط درفردبرترومؤثرعملکردموجبوداردتاکیدبهتربر عملکردهمودانشبرهمستگیشایسیستم

طراحـی و  درآنکـارگیرى و بـه محـور -شایستگیرویکردرو انتخاباز این.داردتوجهبرتروهاي تعالیشاخصبههاي استانداردشاخص
.گذشته مورد توجه قرار گرفته استاز بیشهاى درسیتولید برنامه

شایستگی هاي مورد انتظار در برنامه درسی / اهداف

: آموخته رشته آموزش شیمی بتواندرود دانشانتظار می

.کندمیکمکزایدونامناسبمحتوايشناساییبه.1
.کندتمرکزفهمودركها و حقایق بربه جاي اندیشه.2
.دنمایتشویقدرسیریزيبرنامهدرراايرشتهبینرویکردي.3
.کندمیتشویقسنجشویادگیريبرايراتلفیقیرویکرد.4

ي اي است که به منظور تربیت دانشجو معلمان براي تـدریس در دوره ي آموزش شیمی گرایشی میان رشتهي کارشناسی پیوسته رشتهدوره
هـاي الزم در قالـب   جهـت کسـب دانـش، مهـارت و نگـرش     ي چهار سـاله فرصـتی مناسـب    این دوره. ي دوم طراحی شده استمتوسطه

و جهـانی  ) بـومی (ها در سـطح ملـی   اي از شایستگیتربیت معلمانی که داراي مجموعه. هاي مورد نیاز براي دانشجومعلمان استشایستگی
. باشند

شی کشـور، نیازهـاي آنـی و آتـی نسـل      آموز-ها تالش شده است تا با توجه به استانداردهاي جهانی، نیازهاي علمیدر تنظیم این سرفصل
-هـم . هاي تعریف شده گردآوري و ارایه شـود هاي مناسب و متناسب براي رسیدن به شایستگیها و سرفصلجوان و اسناد باالسري درس

مدرسـان هـر   هایی در زمینـه تـدریس و ارزشـیابی،   ي توصیهچنین کوشش شده است که با ارایه محتوایی روزآمد و معتبر به همراه با ارایه
. درس را در مسیر آموزشی با کیفیت و کارآمدتر راهنمایی کند
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هاي واحد درس29شوند و با گذراندن اي شیمی آشنا میهاي پایهبه بحث) تخصصی(هاي موضوعی واحد درس58دانشجویان با گذراندن 
اي بـوده اسـت کـه    هـا بهگونـه  انتخاب درس. یابندمیاي خود شناخت ي تحصیلی میان رشتههاي آموزشی رشتهتربیتی از جنبه-موضوعی

.ي تحصیل دهندهاي شیمی محض و کاربردي نیز ادامهي اموزش شیمی در رشتهدانشجویان بتوانند افزون بر رشته

شرایط و ضوابط کلی پذیرش

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

ی در آزمون وروديقبول-

طول دوره 

. طول دوره کارشناسی پیوسته آموزش شیمی، چهار سال است که با نظام آموزشی واحدي در هشت نیمسال تحصیلی قابل اجرا خواهد بـود 
سـاعت، بـراي   32ساعت، براي هر واحد درسی عملی 16براي هر واحد درسی نظري . هفته آموزشی است16هر نیمسال تحصیلی شامل 

) پـروژه (همچنین ساعت درس کارنماي معلمی . ساعت منظور شده است64ساعت و براي هر واحد کارورزي 48واحد درسی کارگاهی هر
.به تشخیص استاد راهنما خواهد بود

واحد هاي درسی

واحـد دروس  19، واحد دروس عمـومی 27از این تعداد . استواحد150واحدهاي درسی دوره کارشناسی پیوسته آموزش شیمی تعداد کل 
.باشدواحد دروس تخصصی می86واحد دروس تربیتی و18تربیت اسالمی، تعلیم و 

شیمیتعداد واحدهاي درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش -1جدول 

تعداد واحدنوع درس
واحد8مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوريعمومی

واحد16معارف اسالمی
واحد3ویژه دانشگاه فرهنگیان

واحد19تعلیم و تربیت اسالمی
واحد18تربیتی

واحد86تخصصی 
اضافه بر سقف واحدانتخابی
اضافه بر سقف واحداختیاري
واحد150جمع
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فصل دوم 
جداول دروس

ي، فناوروقاتیتحقعلوم،وزارتمصوب عمومیول دروس امشتمل بر جدشیمیجداول دروس دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش 
و دروس تخصصی دروس تعلیم و تربیت اسالمی، دروس تربیتی،ان،یفرهنگدانشگاهژهیویعموممعارف اسالمی عمومی، دروسدروس
.باشدمیانتخابیدروس

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

آموزش شیمیدروس معارف اسالمی عمومی دوره کارشناسی پیوسته رشته -3جدول 

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

تعداد واحدعنوان درسکد درسنوع شایستگی
ساعت

پیش نیاز
کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

عمومی 

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

89664160جمع

نوع 
شایستگی

کد 
تعداد عنوان درسگرایشدرس

واحد

توضیحاتساعت
2+14تعداد  (

)واحد الزامی کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

عمومی

مبانی 
نظري 
اسالم

اندیشه 
1اسالمی 

)مبدا و معاد(
232-32

انتخاب دو 
درس به ارزش 

واحد4

اندیشه
2اسالمی 

نبوت و (
)امامت

232-32

انسان در 
32-232اسالم

32-232حقوق 
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اجتماعی و 
سیاسی در 

اسالم

اخالق 
اسالمی

فلسفه اخالق 
با تکیه بر (

)مباحث تربیتی
232-32

انتخاب یک 
درس به ارزش 

واحد2

اخالق اسالمی 
مبانی و (

)مفاهیم
232-32

آیین زندگی 
اخالق (

)کاربردي
232-32

عرفان عملی 
32-232اسالمی

انقالب 
اسالمی

انقالب 
32-232اسالمی ایران

انتخاب یک 
درس به ارزش 

واحد2

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

درس به ارزش 
واحد2 32-232ریخ امامتتا

آشنایی 
با منابع 
اسالمی

تفسیر 
موضوعی 

قرآن
انتخاب یک 232-32

درس به ارزش 
واحد2 تفسیر 

موضوعی نهج 
البالغه

232-32

الزامی32-232تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم 
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شیمیدروس عمومی ویژه دانشگاه فرهنگیان دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش-4جدول 

دروس تعلیم و تربیت اسالمی دوره کارشناسی پیوسته  رشته آموزش شیمی-5جدول 

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

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

1و ایران

الزامی32-2232دانش خانواده و جمعیت

256-16256جمع

نوع 
شایستگی

کد 
تعداد عنوان درسدرس

واحد
پیش ساعت

نیاز کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

G
K

بهداشت و صیانت از / سالمت
2163248محیط زیست

3232**1نگارش خالق  
13232نگارش علمی

3166480جمع 

نوع 
عنوان درسکد درسشایستگی

تعداد 
واحد

پیش ساعت
نیاز کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

ت اسالمی
تعلیم و تربی

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

)هاي تربیتو ساحت
23232

نظام تربیتی اسالم 
براساس قرآن و روایات (

و اهل بیت ) ص(پیامبر 
))ع(

34848

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

23232ا.ا.عمومی  در ج
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شیمیدروس تربیتی دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش -6جدول 

١ Pedagogical Knowledge (PK)

اسناد، قوانین و سازمان 
23232ا.ا.آموزش و پرورش در ج

با (اي معلم اخالق حرفه
تاکید بر حقوق و تکالیف 

)اسالمی
34848

و عمل تاریخ اندیشه
23232تربیتی در اسالم و ایران

نقش اجتماعی معلم از 
23232دیدگاه اسالم

19304304جمع

نوع 
شایستگی

کد 
عنوان درسدرس

تعداد 
واحد

پیش ساعت
نیاز کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

ت
علم تربی
P

K
١

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

32----232نظریه هاي یادگیري و آموزش
48---21632تدریسهاي اصول و روش
هاي راهنمایی و اصول و روش

48---21632مشاوره

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

تطبیقی با آموزش و پرورش 
32-232هاي تحصیلیتاکید بر دوره

18208160368جمع
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دروس تخصصی دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش شیمی-7جدول 

١ Content Knowledge (CK)

نوع 
شایستگی

کد 
تعداد نام درسدرس

واحد
تعداد ساعت

نیازپیش
کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

موضوعی
C

K
1

ریاضی 
-123232عمومی 

ریاضی 
1ریاضی عمومی 223232عمومی 

فیزیک 
-123232عمومی 

فیزیک 
1فیزیک عمومی 223232عمومی 

آزمایشگاه 
فیزیک 
عمومی 

یا 2عمومی فیزیک13232
زمانهم

شیمی 
-123232عمومی 

آزمایشگاه 
شیمی 
1عمومی

یا 1عمومی شیمی13232
زمانهم

شیمی 
1عمومی شیمی223232عمومی 

آزمایشگاه 
شیمی 

2عمومی 
آزمایشگاه شیمی 13232

1عمومی 

زبان 
تخصصی 

شیمی
عمومیانگلیسیزبان13232

ریاضی در 
2ریاضی عمومی 23232شیمی

2شیمی عمومی 134848شیمی آلی
آزمایشگاه 
-یا هم1آلیشیمی113232شیمی آلی

زمان
1آلیشیمی234848شیمی آلی
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آزمایشگاه 
-یا هم2آلیشیمی213232شیمی آلی

زمان
2آلیشیمی323232شیمی آلی

شیمی 
، 2عمومی شیمی134848فیزیک

1ریاضی
آزمایشگاه 

شیمی 
1فیزیک

یا 1فیزیکشیمی13232
زمانهم

شیمی 
1فیزیکشیمی234848فیزیک

آزمایشگاه 
شیمی 
2فیزیک

یا 2فیزیکشیمی13232
زمانهم

شیمی 
، 2عمومی فیزیک323232فیزیک

شیمیدر ریاضی 
شیمی 
2عمومی شیمی134848معدنی

آزمایشگاه 
شیمی 
1معدنی

یا 1معدنیشیمی13232
زمانهم

شیمی 
1معدنیشیمی234848معدنی

آزمایشگاه 
شیمی 
2معدنی

یا 2معدنیشیمی13232
زمانهم

شیمی 
2شیمی معدنی323232معدنی

شیمی 
2عمومی شیمی134848تجزیه

آزمایشگاه 
شیمی 
1تجزیه

یا 1تجزیهشیمی13232
زمانهم

شیمی 
1تجزیهشیمی234848تجزیه



١٣

١ Pedagogical Content Knowledge (PCK)

آزمایشگاه 
شیمی 
2تجزیه

یا 2تجزیهشیمی13232
زمانهم

شیمی تجزیه 
2تجزیهشیمی2163248دستگاهی

شناسایی 
هاي ترکیب

آلی
23232

- تجزیهشیمی

دستگاهی،
2آلیشیمی

آموزش 
ایمنی در 
آزمایشگاه

14848

هاي فهمیکج
رایج

در شیمی
ي دوره

متوسطه
23232

63784384481216جمع

موضوعی
-

Pتربیتی
C

K
1

ریزي برنامه
درسی 

آموزش 
شیمی

2163248

راهبرد هاي 
تدریس 
آموزش 

شیمی

ریزي درسی برنامه48--48--1
آموزش شیمی

طراحی 
آموزشی 
آموزش 

شیمی

ریزي درسی برنامه32---1-32
آموزش شیمی

طراحی واحد 
یادگیري 
آموزش 

شیمی
طراحی آموزشی 32---1-32

آموزش شیمی
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تحلیل 
محتواي مواد 

آموزشی در 
شیمی

2163248

-هاي کار
درعملی 

آموزش 
شیمی

1--48--48

نوینِمباحث 
تاثیرگذار

-بر آموزش 
شیمی

1-3232

کاربرد 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات در 

شیمی 
مبانی، منابع (

یادگیري و 
نرم افزارهاي 

)رایج

گذراندن بیش از48--48--1
واحد درسی110

پژوهش و
-توسعه حرفه

: 1اي 
پژوهش 

روایی 

1--48--48

پژوهش و 
-توسعه حرفه

اقدام : 2اي 
پژوهی

1--48--48

پژوهش و 
-توسعه حرفه

درس : 3اي 
پژوهی

1--48--48

12128128کارورزي 
شناسی تربیتی، روان

هاي اصول و روش
تدریس و پژوهش و 

: 1ايتوسعه حرفه
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دروس انتخابی دوره کارشناسی پیوسته آموزش شیمی-8جدول 

پژوهش روایی

1کارورزي 22128128کارورزي 

و 2کارورزي 32128128کارورزي 
طراحی آموزشی

42128128کارورزي 
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

960-2332128288512جمع
2176-86816512336512جمع کل

نوع 
شایستگی

کد 
نام درسدرس

تعداد
واحد

ساعت
پیش نیاز

کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

موضوعی

23232شیمی آب
23232شیمی محیط زیست

23232نانوشیمی
23232شیمی صنعتی

8128128جمع
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دروس اختیاري دوره کارشناسی پیوسته آموزش شیمی-9جدول 

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

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

نوع 
شایستگی

کد 
تعدادنام درسدرس

واحد
پیش ساعت

نیاز کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

موضوعی

-آشنایی با فرهنگ و  ارزش
1232هاي دفاع مقدس

هاي زندگی مهارت
2232دانشجویی

464جمع 
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توزیع دروس رشته آموزش شیمی- 10جدول 

نوع 
درس

نیمسال تحصیلی

اول
تعداد واحد

دوم

تعداد واحد

سوم

تعداد واحد

چهارم

تعداد واحد

پنجم

تعداد واحد

ششم

تعداد واحد

هفتم

تعداد واحد

هشتم

تعداد واحد

16(معارف اسالمی 
واحد
(

دانش خانواده و ن22اندیشه اسالمی ن12اندیشه اسالمی ن2آیین زندگی
انقالب اسالمی ن2جمعیت

تاریخ تحلیلی ن2ایران
تفسیر موضوعی ن2صدر اسالم

تاریخ فرهنگ و تمدن ن2قرآن 
ن2اسالمی

11(عمومی
واحد
(

ن3زبان  انگلیسین2زبان فارسیع21تربیت بدنی ع11تربیت بدنی
بهداشت /سالمت

و صیانت از 
محیط زیست

ن1
--ع1نگارش علمی ع1+

-----ع1نگارش خالق --

تربیت اسالمی 
)19

واحد
یتیتربرهیس)

اهلوامبریپ
) ع(تیب
بهباتوجه(

ومراحل
يهاساحت

)تیترب

ن2

نظام تربیتی اسالم 
براساس قرآن و (

روایات  معصومین 
))ع(

فلسفه تربیت در  ن3
فلسفه تربیت رسمی ن3ا.ا.ج

ن2ا.ا.و عمومی  در ج
اسناد، قوانین و 

سازمان آموزش و 
ا.ا.پرورش در ج

ن2
هاشهیاندخیتار

دریتیتربعملو
رانیاواسالم

ايحرفهاخالقن2
ازمعلمیاجتماعنقشن3معلم

ن2اسالمدگاهید

18(تربیتی
و

احد
(

روانشناسی 
نظریه هاي ن2تربیتی

يهاروشواصولن2یادگیري و آموزش
سیتدر

ن1
ع1+

از  ارزشیابی 
+ن1یادگیري

ع1

آموزش و پرورش 
تطبیقی با تاکید 

هاي بر دوره
تحصیلی

ن2تربیتیجامعه شناسی -ن2
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ول و اص
هايروش

راهنمایی و 
مشاوره

ن1
+1
ع

کاربرد هنر در 
درزبانکاربرد ن2مدیریت آموزشگاهی ع1آموزش 

---ع1تربیت 

تخصصی تربیتی
)23

واحد
(

برنامه ریزي 
در درسی

آموزش 
شیمی

ن1
+1
ع

مباحث نوین 
تاثیرگذار بر آموزش 

شبمی 
طراحی آموزشی در -ع1

ك1شبمیآموزش 
طراحی واحد 
یادگیري در 

شبمیآموزش 
ك1

تحلیل محتواي 
مواد آموزشی 

شیمی 

+ن1
ع1

راهبردهاي تدریس 
ك1شبمیدر  آموزش

کاربرد فناوري 
اطالعات و ارتباطات 

شبمی در آموزش 
ك1

آموزش ایمنی 
--ك1آزمایشگاهدر 

پژوهش و توسعه 
پژوهش : 1ايحرفه

روایی  
12کارورزي ك1

پژوهش و توسعه 
کنش:  2ايحرفه

پژوهی
ك1

پژوهش و توسعه 
درس :  3ايحرفه

پژوهی
42کارورزي ك1

کارنماي معلمی 32کارورزي 22کارورزي -----
2)پروژه(

63(تخصصی
واحد
(

ریاضی 
1عمومی 

3شیمی معدنین23شیمی تجزیهن23شیمی معدنین13شیمی تجزیهن2ریاضی در شیمین22ریاضی عمومی ن2
ن2

هاي رایجفهمیکج
ي دورهدر شیمی
متوسطه

ن2

فیزیک 
1عمومی 

هاي شناسایی ترکیبن32شیمی آلین23شیمی فیزیکن23شیمی آلین13شیمی فیزیکن13شیمی آلین22فیزیک عمومی ن2
ن2آلی

شیمی عمومی 
1

مایشگاه فیزیک آزن2
عمومی

آزمایشگاه شیمی ن13شیمی معدنیع1
1معدنی

آزمایشگاه شیمی ع1
2آلی

آزمایشگاه شیمی ع1
2تجزیه

شیمی تجزیه ع1
دستگاهی

1+ن1
ع

کارهاي عملی در 
آموزش شیمی

ك1

آزمایشگاه 
شیمی عمومی 

1

آزمایشگاه شیمی -ن22شیمی عمومی ع1
1آلی

آزمایشگاه شیمی ع1
1تجزیه

آزمایشگاه شیمی ع1
2فیزیک

زبان تخصصی ع1
ع1شیمی

آزمایشگاه شیمی -
2عمومی 

آزمایشگاه شیمی -ع1
ع11فیزیک

آزمایشگاه شیمی 
2معدنی

ن32شیمی فیزیکع1
-

1918202020191816جمع 
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واحد

1414181413111210نظري

-4524452عملی

21122---کارگاهی

2222----کارورزي

2-------پروژه
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فصل سوم
سرفصل دروس

»زیستسالمت، بهداشت و صیانت از محیط «سرفصل درس 

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

ورود به فرایند یادگیري، ماندن در آن، تمرکز بر آن و پیامدهاي آن پیوند . است؛ زیرا انسان سالم، محور توسعه پایدار است
» تحقق حیات طیبه«هدف غایی نظام آموزش و پرورش نیز .المت جسمانی، روانی و اجتماعی یادگیرنده داردمحکمی با س
افزون بر آن معلمانی که از سالمت جسمانی و . گمان برخورداري از سالمتی براي دستیابی به آن ضرورت دارداست که بی

هاي درمانی و و موجبات کاهش بار اقتصادي ناشی از هزینهوري باالتري خواهند داشتروانی بهتري برخوردار باشند بهره
یابی به چنین هدفی آن است که معلمان آینده، یعنی کسانی که در ي دستالزمه. ساعات غیبت کاري را فراهم سازند

به سخنی .ي سالمت درآمیخته شوندي درسی با دانش آموز ارتباط برقرار خواهند کرد، با مقولهترین سطح برنامهنزدیک
ها کند که سالم و تندرست باشند و در آینده بتوانند در راستاي ي مدرسهي تربیت معلم بخواهد معلمانی روانهدیگر، اگر دوره

هایی باشد که منجر به افزایش سواد سالمت ي 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 .شونددانشجومعلمان می

. گیري درست در برخورد با آن مباحث به منظور ارتقاي سالمت خود و دیگران استهمچنین تصمیم

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

هاي یادگیري گوناگونی در اختیار ها و فرصتفعالیتشود 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. شوددانشجومعلمان قرار داده می

اي معنادار با آنچه آموخته است را به گونهسازند تا دانشجومعلمبتوانداي فراهم میزمینهتعریف ارائه شده براي سواد سالمت، 
هاي فردي، بین فردي، تفکر انتقادي و خالق هایی مهارتهمچنین با انجام چنین فعالیت. بافت واقعی زندگی خود پیوند بزند

توجه چون در یک دیدگاه وسیعتر از سالمت بایستی حفظ محیط زیست سالم نیز موردعالوه بر این، . یابددر او پرورش می
.گیرد، بخشی از این واحد درسی نیز به صیانت از محیط زیست اختصاص یافته استقرار 
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مشخصات درس

عملی-نظري: نوع درس

2: تعداد واحد

)عملی-نظري(

سالمت، بهداشت و صیانت از محیط زیست: نام درس

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

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 ) آموزاندانش(آموز دانشیک برنامه بلند مدت با اهداف روشن براي ارتقاي سالمت

.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 کسب نماید 

تواند آن را به دیگران اما نمی
.انتقال دهد

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

.دهد

توانسته است از منابع 
متعدد و معتبر اطالعات 
کسب نماید و به 

هاي کارآمد آن را شیوه
.به دیگران انتقال دهد

توانسته است یک برنامه برنامه سالمت
خود یا سالمت براي 

آموزان طراحی، اجرا و دانش
تواند ارزشیابی کند اما نمی

اثربخشی آن را 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 

اي روشن به گونه
اثربخشی آن را 

. مشخص سازد

فرصت یادگیري، محتواي درس و ساختار آن-2

:اي آن به شرح زیر سازمان یافته استمحتواي مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه

فرعیمباحث موضوع اصلینوبت

مبانی سالمت: بخش نخست

هاي مختلف مرتبط با سالمت؛ آشنایی با مدرس، دانشجویان و سرفصل درس؛ معرفی مفهوم
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اول

)1+2(

ساعت

معارفه و آشنایی 
با مفاهیم پایه

.آشنایی با تاریخ تحول علم سالمت همگانی و رویکردهاي سالمت همگانی

)در کالس(تکلیف عملی 

 شود را ها ارزش محسوب میاي پنج الویت که براي آندانشجویان بخواهید روي برگهاز
ها جایی یادداشت کنند و سپس همراه آنان بررسی کنید آیا سالمتی در میان این الویت

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

.ط با سالمت را ارائه دهیدآنان، مفاهیم مرتب
 در بخشی از این جلسه، از دانشجویان بخواهید با استفاده از گزارشِ خود شرح حال

امیدها، انتظارات خود را از این نیازها،هاي پیشین، نویسی و ترسیم چشم انداز، تجربه
.تحویل دهند) مدرس(درس دو واحدي بیان نمایند و پیش از پایان نشست به شما 

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

دوم

)1+2(

سنجش نیازهاي 
سالمت

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

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

تواند در این کار می(هاي خود را در قالب یک گزارش بیان نمایید 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

:8)در کالس(تکلیف عملی 

ها را مشغول کرده از دانشجویان بخواهید یکی از موضوعات سالمت که به تازگی ذهن آن

.این جلسه باید در مکانی برگزار شود که امکان دسترسی به رایانه و اینترنت وجود دارد. 8
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ها معرفی شده است پیرامون آن آناست را انتخاب کنند و سپس در میان پایگاه مختلفی که به 
.اند را در قالب گزارش به کالس ارائه دهندآنچه آموخته. گردش کنند

عوامل تهدید کننده سالمت ایرانیان: بخش دوم

چهارم 

)1+2(

و پنجم 
)1+2(

هاي بیماري
غیرواگیر

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

مروري بر سیستم گردش خون،  تعریف و علل پدیدآیی :هاي قلبی و عروقیبیماري
ها و چگونگی زي و عالئم شایع آنتصلب شرایین، آنژین صدري، سکته قلبی و سکته مغ

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

کننده، هاي پیشگیري 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 .  هاشیمیایی، بیولوژیکی، و ارگونومیکی موجود در محیط آموزشی؛ نحوه پیشگیري از آن

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

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

.ریزي کنندرا شناسایی کنند و براي کاهش این خطرات برنامهعوامل خطر 

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

):در کالس(تکلیف عملی 

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

:در محیط کالس

:در راهروها

:در حیاط مدرسه

:هاي بهداشتیدر سرویس

:هادر دیگر مکان

از دانشجویان بخواهید از یک مدرسه بازدید کنند و  بر اساس آنچه که در : لیتکلیف عم
ي ایمنی و پیشگیري از آسیب براي یکی از اند دو  پیام آموزشی در زمینهمدرسه مشاهده کرده

.طراحی کنند) دانش آموزان، پدران و مادران، معلمان و غیره(هاي مخاطب گروه

ارتقاي سالمت: بخش سوم

ششم

)1+2(

و هفتم 

تغذیه سالم
فعالیت بدنی

 سیگار و
دخانیات

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

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

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

هاي تحرکی در ایجاد بیماريندي آن؛ نقش بیبتعریف فعالیت بدنی و  گروه:فعالیت بدنی
هاي بدنی در میان زنان و مردان ایرانی، اثرات سودمند فعالیت مختلف، 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
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هاي مصرف مواد و الکل؛ مبانی و اصول پیشگیرينشانه)1+2(
یک هفته پیش از ارائه این موضوع، دانشجویان موظف هستند در جدول :تکلیف عملی

را یادداشت کنند و ي خود را ثبت و مقدار تقریبی آنموجود در پیوست، برنامه غذایی یک هفته
بیان شد دانشجویان بر » هاي غذاییاصول تغذیه سالم و گروه«پس از آنکه . به کالس بیاورند

. هاي غذایی به تحلیل جدول برنامه غذایی خود بپردازندو گروه9اساس واحد غذایی مورد نیاز

فعالیت بدنی از دانشجویان بخواهید بر اساس هرم فعالیت بدنی، یک برنامه: 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 میآمده را بر روي نمودار نمایه توده بدنی پیدا کنند و با توجه به طبقه

.خود بنویسندیک برنامه غذایی مناسب براي

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

آموزان در سپس راهکارهایی براي توجیه مسئوالن مدرسه، مسئول پایگاه و دانش. تفکیک کنند
.ز به مجاز پیشنهاد دهندخصوص تغییر موارد   غیرمجا

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

.ارائه دهندهاي خود را به صورت گزارش به کالسیافته. اي گروه سنی او مقایسه نمایندتغذیه

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

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

)بهداشت فردي(سالمت جسمانی : بخش چهارم

مراقبت ؛ )اهمیت بهداشت دست و پاها، آموزش شستشوي دست(بهداشت دست و پاها

٩. Serving size
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هشتم 
و ) 1+2(

نهم 
)1+2(

سالمت جسمانی 
بهداشت فردي (

)هاو بیماري

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

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

بهداشت ). هایی براي بهتر خوابیدناهمیت خواب و تاثیر آن بدن، گام(بهداشت خواب
هاي مختلف، عوامل هاي مختلف دندان، آشنایی با زمان رویش دندانبخش(دهان و دندان

هاي شایع بروز پوسیدگی دندان، افراد در معرض خطر لموثر بر ایجاد پوسیدگی دندان، مح
آموزش مسواك زدن به (مسواك زدن : هاي پیشگیري از پوسیدگی دندانپوسیدگی دندان، راه

، )آموزش استفاده از نخ دندان به کودکان(، استفاده از نخ دندان )ساله12تا 6کودکان 
دیدگی و شکستگی برخورد با آسیبفلورایدتراپی، فیشور سیالنت، رژیم غذایی؛ چگونگی 

بلوغ و (بهداشت باروري). ها؛ تفاوت لثه سالم و ملتهب؛ علل بوي بد دهاندندان
ویژه {. هاي آنهاي آن در هر یک از دو جنس، بهداشت بلوغ، خودارضایی و زیاندگرگونی

ها و نشانهساختمان، عملکرد و بهداشت دستگاه تناسلی زنان، قاعدگی و : دانشجومعلمان دختر
:ویژه دانشجومعلمان پسر{.}حاالت طبیعی و غیرطبیعی آن، سندروم پیش از قاعدگی

.}ساختمان،  عملکرد و بهداشت دستگاه تناسلی مردان

:هاي واگیرداربیماري

؛ )هاي اکسیور، راه انتقال، راه پیشگیريویژگی(کرمک یا اکسیور : هاي انگلیعفونت
هاي ژیاردیا، ویژگی(ژیاردیوز ؛ )هاي آسکاریس، راه انتقال، راه پیشگیريویژگی(آسکاریوز 

تعریف بیماري سالک، وضعیت سالک در ایران و جهان، (سالک ؛ )راه انتقال، راه پیشگیري
عواملی موثر در گسترش آن، انواع سالک و عالئم بیماري در هر نوع، راه انتقال، راه پیشگیري، 

هاي شپش، ویژگی): شپش(پدیکلوزیس . )دانش آموز مبتال به سالکچگونگی برخورد با
.هاي پیشگیري، چگونگی برخوردهاي آلوده شدن، چگونگی تشخیص آلودگی، راهراه

چگونگی حمله ویروس اچ آي وي به بدن، تفاوت اچ آي وي و ایدز، (ایدز / اچ آي وي 
)اي تشخیصههاي پیشگیري، راههاي انتقال، عقاید غلط، راهراه

از دانشجویان بخواهید یکی از مسائل مرتبط با بهداشت فردي در محیط :تکلیف عملی
ها را مشغول کرده است را شناسایی کنند و در قالب یک که ذهن آن) یا خوابگاه(پردیس 
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.هاي نوین خود براي برطرف نمودن آن مساله را ارائه دهندگزارش راه حل

بخواهید کتاب خودآموز  بهداشت بلوغ و نوجوانی را بخوانند و از دانشجویان: تکلیف عملی
.اي انتقادي از آن تهیه کنندچکیده

از دانشجویان بخواهید یک پمفلت، یا بروشور طراحی کنند و از طریق آن :تکلیف عملی
.آموزان را به رعایت یکی از موضوعات مرتبط با بهداشت فردي تشویق کننددانش

هاي کوچک قرار بگیرند و تصور از دانشجویان بخواهید در گروه: )کالسدر (تکلیف عملی 
اي به ها باید از طریق نامهها به شپش مبتال شده است و آنآموزي در کالس آنکنند دانش

ها با شپش این اي خطاب به آن خانواده نوشته و ضمن آشنایی آننامه. خانواده او اطالع دهند
.دهندموضوع را به آنان اطالع 

آموزان، پدر و از دانشجویان بخواهید پمفلتی طراحی کنند و از طریق آن دانش: تکلیف عملی
هاي انگلی کرمک، آسکاریوز،  ژیاردیوز، یا سالک مادرها، کارکنان مدرسه، و غیره را با بیماري

.آشنا سازند

آموز انشاز دانشجویان بخواهید مراحل آموزش شستشوي دست به د: 1فعالیت پیشنهادي 
.را در کالس به صورت عملی نمایش دهند

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

.بازي جدید را به کالس عرضه کنند

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

.راهکارهاي خود را به صورت نقاشی، عکاسی، گزارش کتبی و غیره به کالس ارائه دهند

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

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

.ها ارائه دهیدآن
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سالمت روان: بخش پنجم

دهم 
)1+2(

سالمت روان و 
مدرسه

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

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

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

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

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

اجتماعیسالمت : بخش ششم

یازدهم

سالمت اجتماعی )1+2(
و مدرسه

هاي اجتماعی؛ استرس در محیط کار و ایجاد و برقرار ارتباط موثر با دیگران؛ ارتباطات در شبکه
.حمایت اجتماعی

هایی هاي کارورزي خود، موقعیتاز دانشجویان بخواهید به مراجعه به گزارش: تکلیف عملی
آموزان، و یا کارکنان مدرسه نیاز به سالمت اجتماعی خود، دانشرا در آن شناسایی کنند که 

اگر دوباره به آن موقعیت برگردند به منظور ارتقاي سالمت اجتماعی چه . ارتقا داشته است
.هاي خود را در قالب گزارشی کوتاه به کالس ارائه دهند؟ یافته.کاري انجام خواهند داد

سالمت در متن: بخش هفتم

دوازدهم

)1+2(

سواد سالمت، 
شناسنامه 
سالمت 

آموزي، دانش
مدارس مروج 

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

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

این شناسنامه مورد توجه قرار گرفته است؟ 
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سالمت

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(زیست منابع مختلف محیط -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 

نمایش فیلم یا اسالیدي از محیط زیست ایران: فعالیت خاص

بخواهید که با یک گزارش تصویري، نمایی از محیط زیست محل از دانشجویان : تکلیف
.زندگی خود شامل نوع اکوسیستم و انواع منابع موجود ارائه دهند

بهتر است که این گزارش بدون استفاده از کاغذ باشد* 

چهارده
م

)1+2(

شناخت انواع 
آلودگی ها و 

اثرات محیط 
زیستی

تعریف آلودگی و اثر-1-

آلودگی ها و اثرات محیط زیستیانواع-2-2

مدیریت پسماند و پساب و بازیافت-2-3

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

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

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

محیط زیستتعریف حفاظت و حمایت از-
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پانزدهم

)1+2(

شناخت 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
حفاظتی و شیوه صحیح مصرف برحسب پایه 

اسالیدي در زمینه انواع شیوه هاي حفاظتینمایش فیلم یا : 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 

.جامعه مخاطب را گزارش دهند

شانزدهم

)1+2(

ارائه مبانی 
محیط آموزش 

زیست و شناخت 
روش ها

تعریف آموزش محیط زیست-4-1

معرفی انواع روش هاي آموزش محیط زیست با توجه به پایه مورد آموزش-4-2

معرفی انواع رسانه ها و وسایل کمک آموزشی-4-3

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

نمایش اسالید یا وسایل مختلف انواع روش هاي آموزش محیط زیست: فعالیت خاص

و پس از از دانشجویان بخواهید که به یک مدرسه برحسب انتخاب خود مراجعه کنند: تکلیف
هماهنگی هاي الزم با مدرسه، براي دو یا سه ساعت بصورت فوق برنامه برحسب پایه، 

اینکار می تواند در . موضوعی از محیط زیست را با وسایل و روش هاي مناسب آموزش دهند
ارائه گزارش تصویري بصورت فیلم یا عکس . ایران انجام شود10روزهاي تقویم محیط زیستی

.الزامی است

راهبردهاي تدریس و یادگیري-3

.تقویم محیط زیستی در دفتر آموزش و مشارکت عمومی سازمان حفاظت محیط زیست موجود است-10
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باید تالش گردد تا ساختار . پذیردمعلمان صورت میدر این درس، فرایند یادگیري با مشارکت همه جانبه مدرس و دانشجو
باور بر این است که گفت و شنودي که در . ي افراد در فرایند یادگیري مشارکت داشته باشنداي باشد که همهها به گونهجلسه

گیرد، تنها میان مدرس و دانشجویان نیست، بلکه میان خود دانشجویان با آموزشی به منظور وقوع یادگیري صورت مینشست
هاي اي فراهم شده است تا دانشجویان بتوانند در گروههاي یادگیري زمینهاز این رو در این درس با طراحی فعالیت. هم نیز هست

تواند توسط مدرس یا خود ها میهاي مختلف، ترکیب این گروهند که با توجه به موقعیتبا هم کار کن) دو تا شش نفره(کوچک  
گردد و انجام می) دانشجویان(شود کارهایی که در خارج از کالس توسط دانشجو همچنین پیشنهاد می. دانشجویان تعیین گردد

دیگر نیز خوانده ) دانشجویان(شود توسط دانشجو شود پیش از آن که به مدرس تحویل دادهبه صورت گزارش به کالس ارائه می
هاي یادگیري به الزم به ذکر است که در برخی از مباحث فعالیت. شود و پس خوراند آن دانشجو بر روي آن کار آورده شود

.ییر یابنداند و با توجه به موقعیتی که دانشجویان و مدرس در آن قرار دارند می توانند تغصورت پیشنهادي نیزز مطرح شده
هاي گوناگونی نخست نیازها و منابع یادگیري مرتبط با براي تسهیل در وقوع یادگیري، در آغاز هر نشست تالش شود به شیوه

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

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

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري-5
:ارزشیابی پایانی از چند بخش تشکیل شده است: ارزشیابی پایانی
سهم این آزمون پنجاه درصد است: آزمون پایانی.
ها و پیامهاي طراحی هاي یادگیري انجام شده توسط دانشجومعلمو برنامهتمام فعالیت: کارارزشیابی پوشه

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

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

هاي به گیرد و یافتهاین ارزشیابی در نشست هفتم و به صورت خود ارزشیابی دانشجو انجام می: ارزشیابی ضمن نیم سال
.گیرددست آمده از آن در ارزشیابی پایانی مورد استفاده قرار می

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

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

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

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

 ،دهید؟اي میهاي یادگیري خود نمره دهید چه نمرهاگر بخواهید از صفر تا بیست به فعالیتدر کل
سال همکاري سازنده در طول نیم

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

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

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

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

یابی به اهداف دورهدستمیزان 

:اهداف این دوره از این قرار بود

:در پایان این درس دانشجومعلم قادر خواهد بود

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

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

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

:1هدف 

:2دف ه

:3هدف 
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:دو پرسش تاملی

با گذراندن این دوره چه نقاط قوتی در شما پدیدار گشته است؟

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

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

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

وعده غذایی
نان، غالت، برنج، ماکارونی 

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

شنبه
صبحانه
وسط روز

ناهار
عصرانه

شام

یکشنبه
صبحانه
وسط روز

ناهار
عصرانه

شام

دوشنبه
صبحانه
وسط روز

ناهار
عصرانه

شام

سه شنبه
صبحانه
وسط روز

ناهار
عصرانه

شام

چهارشن
به

صبحانه
وسط روز

ناهار
عصرانه

شام

شنبهپنج
صبحانه
وسط روز

ناهار
عصرانه

شام

جمعه

صبحانه

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

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

اي دیرینه در زیست بشري دارند اما  با پدیداري نوشتار و این دو اگر چه سابقه. از آغاز تا کنون پدید آورده است
به ویژه –سرآغاز و مقدمۀ هر تمدنی . یابنددمی مینویسندگی خالق، سخته و پخته، نمود واالیی در زیست آ

هاي نگارش خالق براي دانشجویان رشته. 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

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

مشخصات درس

عملی: نوع درس

1: تعداد واحد

32: زمان درس
ساعت

ندارد: پیشنیاز

نگارش خالق: نام درس

:واحد یادگیري دانشجو می توانددر پایان این : پیامدهاي یادگیري/ اهداف

.هاي علمی و تخصصی تجربه نمایداهمیت نگارش خالق را در کسب مهارت-
هاي غیر هنري و ادبی شناسـایی  تمایز نگارش خالق و هنرمندانه را با دیگر نگارش-

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

.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

آن را هاي 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

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

کند در یک مـتن  می
مشــــخص هنــــري، 
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.شناسایی کند

آفرینش متن 
خالقانه

بــــــر اســــــاس  
ــه ــه آموخت ــاي ارائ ه

شده و توانایی بارش 
ذهنی، متنی خـالق  

هـاي  در یکی از قالب
.مربوط بیافریند

میــزان خالقیــت مــتن 
نگاشته خود را ارزیابی 

.نماید

بر اسـاس دو مرحلـه   
پیشین، نگاشتۀ خـود  
را با رویکرد هنـري و  
ــاالیش و   ــی پــ ادبــ

.ویرایش  نماید

گزارشــی تحلیلــی ازنقد 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    
ــان   ــون هم ــر مت دیگ
ــه و   ــب مقایســ قالــ
ارزیابی نماید و درباره 
دیدگاه خود استدالل 

.کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

تکالیف عملکرديتکالیف یادگیريمحتواي درسبحثنوبت 

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

هــا پاسـخ بــه پرســش - 
ــاثیر  ــارة نفــوذ و ت درب

زبان
ــد  -  ــارکت در فراین مش

یادگیري

ــان و   ــب زبـ ــی از تناسـ گزارشـ
اندیشه در متون هنري و خالق
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ــین سوم تبیــین تفــاوت و تمــایز ب
زبان و گفتار و نوشتار

مشــــارکت در کــــار - 
گروهی

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

ــاري و   ــان گفتــ زبــ
نوشــتاري و تشــریح  

هاتفاوت آن

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

به زبان نوشتار

تشریح تفـاوت زبـان ادبـی بـا     چهارم
زبان علمی

خوانش دو متن ادبـی  - 
و علمی 

بحث گروهـی دربـارة   - 
هـاي دو  تبیین تفاوت

متن

تمـایز  تهیه گزارشی مکتـوب از  
ــی و علمــی و  ــین دو مــتن ادب ب

عناصر متمایز کنندة آن

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

بحث گروهی -
خوانش مـتن ادبـی و   -

ــردن   ــخص کــ مشــ
ــانی،   ــات زبـ مشخصـ

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 آرایـه 
ادبی یک متن مشخص هنري

ــبهفتم ــی قال ــه  معرف ــی ک ــاي ادب ه
بیشــترین کــاربرد را در نگــارش 

خالق دارند

بحث گروهی- 
ــی از -  ــوانش بخشـ خـ

چند متن
قالـب  مشخص کردن- 

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
اهمیت آن در نگـارش خـالق و   

عناصر داستان

بحث گروهی- 
خوانش یـک داسـتان   - 

کوتاه کوتاه و مشخص 
کردن عناصر آن

تهیه نمایۀ جدولی از عناصر یک 
کوتاهداستان

خــوانش ســه مــتن   - تشریح قالب داستان کوتاه کوتاهنهم 
مرتبط و بحث دربـارة  

اي از آثـار داسـتانی   تهیه نمایـه 
یکی از داستان نویسان معاصر و 
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بندي قالبی آندستهقالب آن

ــب داســتان بلنــد و دهم  توضــیح قال
رمان

بحث گروهی- 
هاپاسخ به پرسش- 

تهیه نمـاي جـدولی از داسـتان    
معاصـر و آثـار برجسـتۀ    نویسان 

هاآن

بحث دربارة تفاوت - تشریح مشخصات قطعه ادبییازدهم
روساخت قطعه ادبی 

با داستان و شعر

ارائۀ داستان کوتاه کوتـاه و یـک   
قطعۀ ادبی بـر اسـاس تجربیـات    

دانشجو

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

هاآن

بحث گروهی- 
هایی در متنخوانش - 

هاي خاطره، قالب
روزنگار، و حدیث 

نفس

هــایی کوتــاه در ســه ارائــه مــتن
قالب یاد شده بر اساس نگـارش  

خالقانه

نویسـی و  تشریح قالب سـفرنامه سیزدهم
مشخصات آن 

خوانش بخشی از یک - 
سفرنامه

تبیین و بحث دربـاره  - 
مشخصات آن

اي کوتــاه بــر نگاشــتن ســفرنامه
نویسیسفرنامهاساس ساختار 

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

کالسیک

شـعر و داسـتان   اي ازنقد قطعـه 
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

ارائه گزارشی مکتوب از خـوانش  
نامۀ خودنوشت و تشـریح  زندگی

تاثیرات فرهنگی و اجتماعی آن

تهیۀ سیاهۀ رفتار کار در کالسبحث گروهـی دربـاره   -هـاي ادبـی بحـث    مقایسۀ قالـب شانزدهم
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هـا در  شده و مقایسه کارکرد آن
ــري و    ــی و هنـ ــت فرهنگـ بافـ

اجتماعی

هاي شخصی در تجربه
نگارش خالق

:راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

.هاي آموزشی توسط دانشجونگاري تجربهوقایع. 3.1

.هاي روزانهتجربهتهیه روزنگار. 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

هاي کوتاه در قالب و انواع ادبی آموخته در مباحث نظري با تکیه بر آفرینش هنري و کاربرد نگاشتن متن. 3.4
.هاي ادبی در آنآرایه

.نش آثار ادبی و هنري ممتاز با تکیه بر خوانش صحیح و درك لذت هنري آنخوا. 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-
ــی؛ واژهفرهنــگ . امیداد ســ- و یقیطــبت( یائو اروپیارســفیادباتطــالحو اصــمیاهفمهامناصــطالحات ادب

.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
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. نمره10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی

. نمره5ها هاي یادگیري پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتعملکرد 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 ها و سطوح پیامدمالك) یادگیري و عملکردي(مبناي ارزیابی تکالیف . انجام می شود

. است

:نکاتسایر 

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

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

هاي یاد شده افق فرهنگی، ذوقی و هنري وي را نسـبت بـه نگـارش خـالق و     اي که تجربهبخش نماید به گونهلذت
.تر سازدمایهزیباشناسانه پر
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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
ضروري و قابل پیگیري گیري نگارش علمی واحد، هاي علمی داخلی و جهانی با به کارعلمی و تخصصی با دیگر افق

هاي نگارشی علمی را بیاموزند تا اي است که در آن دانشجویان باید شایستگیواحد درسی نگارش علمی بایسته. است
هاي مربوط، استفاده هاي علمی حوزههاي 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

به اهمیت نگارش علمی را در ارائه و کسب دانش تخصصی حوزة مربوط، پـی  -
.ببرد

انـواع نگـارش، شناسـایی و تحلیـل     تمایز نگارش علمی و تخصصی را با دیگر -
.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 پایهدانش 
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 
غیر علمی را تبیین و 

.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

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

ــت  نوبـ
بحث

محتواي درس
تکالیف یادگیري

تکالیف عملکردي

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

شرکت در فرایند یادگیري- 
هاپاسخ به پرسش- 

ــویه   ــی دوسـ ــه متنـ ارائـ
گفتــــــاري بــــــه (

از تجربیات ) نوشتاري
.آموزشی دانشجو

آشنایی بـا مبـانی پـژوهش و    دوم
نگارش عمومی، دانشـگاهی و  

.اخالق پژوهش

گروهیبحث - 
هاپاسخ به پرسش- 
ــد  -  ــارکت در فرآینــ مشــ

یادگیري

ــده از   ــه چکی ــه خالص ارائ
ــتن علمــی و  ــد م چن
ــردن  ــخص کــ مشــ

.هاي آنویژگی
تشریح زبان و لحـن نگـارش   سوم

علمی، دستور خط فارسـی و  
.هاي نگارشینشانه

بحث گروهی- 
هـایی از  بحث دربارة نمونه- 

ناســـــازواري خـــــط و  
گذاري در چند مـتن  نشانه

ارائه شدهعلمی 

هایی از متون علمی ارائۀ بخش
که داراي سـازواري و ناسـازي   

.خط و نگارش علمی است
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تبیین و توضـیح سـاختار و   چهارم
پـاراگراف  (انواع بند نویسـی 

).نویسی

مشارکت در کار گروهی- 
هـاي  مشخص نمودن بنـد - 

نوشتۀ علمی؛ ارائه شده در 
.بحث

ــوب از   ــی مکتـ ــه گزارشـ تهیـ
یـک مـتن   ساختار بندنویسـی  

.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 مـتن  
.مشخص علمی

انتخاب یـک موضـوع علمـی و    
نگاشــتن اجــزاي ســـاختاري   

.تشریح شدة بحث

ــۀ پیشــینهششم و تشــریح مرحل
.معرفی روش تحقیق

بحث گروهی-

ها پاسخ به پرسش-

ــینه و روش   ــتن پیشــ نگاشــ
تحقیق در ارتبـاط بـا موضـوع    

.پیشین

آشنایی با نگارش پیشنهادة هفتم
.پژوهش

بحث گروهی- 
هاپاسخ به پرسش- 

.نگاشتن پیشینۀ تحقیق

ــون  هشتم ــا فنـــ ــنایی بـــ آشـــ
بندي برداري و طبقهیادداشت

.آن

نبـود  بحث دربـارة آسـیب  - 
بـرداري در سـیر   یادداشت

مطالعه و پژوهش

ــاي تهیــــــه فــــــیش هــــ
بنـدي  برداري و طبقهیادداشت

.آن

تبیـــین ســـاختار و اجـــزاي نهم
مقاالت علمی

تشخیص مراحل ساختاري - 
یک متن علمی

ــواع   ــه جــدولی از ان ــۀ نمای تهی
الگوهـــاي مقـــاالت علمـــی و 

.تشریح آن 

توصــیف ســاختمان مقالــۀ   دهم
.پژوهشی و علمی

تهیــه چکیــده مقالــه علمــی و شرکت در بحث گروهی- 
.مشخص کردن ساختمان آن

شناسی توضیح اهمیت مرجعیازدهم 
ــی   در نگــارش علمــی و معرف

.انواع آن

تهیه گزارش از نوشتۀ علمـی و  مشارکت در کار گروهی- 
تشــریح و بررســی نحــوة ارائــۀ 

.منابع آن

ــتناد در  دوازدهم ــت اس ــریح اهمی ارائۀ کنفرانس گروهـی دربـارة    هاپاسخ به پرسش- تش
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انـواع نقـل و   نگارش علمـی،  
.ارجاع نویسی

.هاي علمیسرقت

توضیح الگوهاي مستندسازي سیزدهم
نویســـی از متـــون و مرجـــع

فارســـی، عربـــی،  التـــین و 
.مجازي

ارائۀ کنفرانس گروهـی دربـارة   مشارکت در کار گروهی- 
هـاي ارجـاع   تفـاوت و شـباهت  

نویسی از متون التین، فارسی،  
. عربی و مجازي

تشـــریح گـــزارش علمـــی و چهاردهم
هاپاسخ به پرسش- . مراحل آن

تهیۀ گزارش از تجربه علمی یا 
.آموزشی

نگــاري علمــی و خــوانش یــک تــکنگاري علمیآشنایی با تکپانزدهم
آنبحث دربارة 

ــک  ــۀ ت ــی از  ارائ ــاري علم نگ
.تجربیات آموزشی یا علمی

سـازي در انـواع   تشریح نمایهشانزدهم
هاي هاي علمی و پایگاهنشریه

.استنادي
شرکت در بحث گروهی- 

ــه پوشــۀ کــار و ســیاهۀ     تهی
.هاي کالسفعالیت

:راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

.علمی به وسیلۀ دانشجوانتخاب موضوع براي تهیۀ مقاله یا گزارش .3.1

.اي ساختمان مقاله یا نوشتار علمی بر اساس محتواي نظري ارائه شدهنگارش مرحله. 3.2

.هاي علمی و مشخص کردن اجزاي ساختاري آنانتخاب مقاالت و نگاشته. 3.3

.شناسی ویراستاري فنی و زبانی آنانتخاب متون علمی و آسیب. 3.4

.شناسی اجزاي ساختاري آنسیبگزینش مقاالت مشخص و آ. 3.5

:منابع آموزشی. 4

)به ترتیب اولویت: ( منبع اصلی
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. 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- 
. 1386. مرکز. تهران. هاي ویرایشنکته. جو علیصلح- 
.1393. ناهید. تهران. چاپ دوم. هاي ذهن و زبان؛ طنزي تازهکژتابی. ینالدخرمشاهی بهاء- 
:راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره 10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی

نمره 5ها هاي یادگیري پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتعملکرد دانشجو در فعالیت: ارزشیابی فرآیند

نمره 5مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار

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

. است
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»)هاي تربیتبا توجه به مراحل و ساحت()ع(و اهل بیت )ص(سیره تربیتی پیامبر «سرفصل درس 

: معرفی درس و منطق آن.1
یکی از وظایف مهم و اساسی پیامبر صلی اهللا علیه و آله تعلیم و تربیت مردم و هدایت آنان به سوي توحیـد و دیگـر آمـوزه    

اهل بیـت آن حضـرت   . تأکید و تأییدي بر این مدعاست» معلم مبعوث شدممن «هاي اسالمی است و این سخن ایشان که 
از این روي، سیرة این بزرگـواران گنجینـه اي   . علیهم السالم نیز همین وظیفۀ خطیر را پس از ایشان بر عهده داشته و دارند

ز باالترین اعتبـار نیـز برخـوردار    است سرشار از آموزه هاي تربیتی در زمینه تربیت اسالمی که افزون بر کارایی و اثربخشی ا
است و رهنمودهاي عملی فراوانی براي معلمان دارد و چون چراغی فروزان راهنماي معلمان در فعالیتهـاي تعلـیم و تربیتـی    

در این واحد معلمان با اصول و روشهاي تربیتی پیامبر صلی اهللا علیه و آله و اهـل بیـت علـیهم السـالم در سـه      . آنان است
یابنـد وضـعیت مطلـوب تربیتـی بـراي      یت اعتقادي، تربیت عبادي و تربیـت اخالقـی آشـنا شـده و توانـایی مـی      ساحت ترب

ها و اقدامات رایج تربیتی را بر اساس معیارهاي به دست آمـده از  آموزان خود را در این ساحتها تشخیص داده و فعالیتدانش
.سیرة تربیتی معصومان علیهم السالم ارزیابی و نقد کنند

مشخصات درس

نظري: نوع درس

واحـــد 2: تعـــداد واحـــد
نظري

ساعت32: زمان درس

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

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

تربیتی، اصول و روشهاي تربیتی را در سیرة پیامبر صـلی اهللا علیـه و   مفهوم، اهمیت و منابع سیرة 
.آله و اهل بیت علیهم السالم در ساحت تربیت اعتقادي، عبادي و اخالقی توصیف و تحلیل کند

بر اساس اصول و روشهاي تربیتی معصومان علیهم السالم، وضعیت موجود تربیتـی در سـاحتهاي   
ی را شناسایی و وضعیت مطلوب تربیتی را ترسیم و هر دو وضـع را  تربیت اعتقادي، عبادي و اخالق

.تحلیل کند
ها و اقدامات تربیتـی رایـج را   بر اساس اصول و روشهاي تربیتی معصومان علیهم السالم، ، فعالیت

.در زمینه تربیت اعتقادي، عبادي و اخالقی ارزیابی و نقد کند :شایستگی اساسی

Ck1-1&2-1&Pck1-
3&Gk1-4

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

ــل   ــیف و تحلی توص
ــت و   ــوم، اهمی مفه
منابع سیرة تربیتـی،  
ــهاي   ــول و روش اص
ــیرة  ــی در سـ تربیتـ

ــت و   ــوم، اهمی مفه
منابع سیرة تربیتـی،  
ــهاي   ــول و روش اص
ــیرة  ــی در سـ تربیتـ

ربط و نسـبت اصـول و   
روشهاي تربیت را در هر 

ــا یــک از ســاحت هــ ا ب
اصول و روشهاي تربیت 

ویژگیهــــا، اصــــول و 
ــی   ــهاي تربیتــ روشــ
معصومان علیهم السالم 
در هـــر یـــک از ایـــن 
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پیامبر صلی اهللا علیه 
ــت  ــه و اهــل بی و آل
ــالم در   ــیهم الس عل
ــت  ــاحت تربیــ ســ
اعتقــادي، عبــادي و 

اخالقی

پیامبر صلی اهللا علیه 
ــت  ــه و اهــل بی و آل
علیهم السـالم را در  
ــۀ تربیــــت   زمینــ
اعتقــادي، عبــادي و 
اخالقــی بــر اســاس 
منبع معرفی شده به 
زبان خـود توصـیف   

کندمی

در دیگر ساحتها توصیف 
. کندو تحلیل می

ســاحتها را بــا اصــول و 
روشهاي تربیتـی رایـج   
غربـــی در آن ســـاحت 
مقایسه و وجوه تمـایز و  

ها را به دسـت  تشابه آن
می آورد

تحلیــل و شناســایی 
ــود و   ــعیت موج وض

مطلوب

ــود را   ــع موجـ وضـ
.شناسایی کند

وضع مطلوب را ترسـیم  
.کند

ــراي   ــود را ب ــل خ دالی
ترسیم وضع مطلوب به 

.تفصیل بیان کند

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

السالم

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

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

شناسایی و توصـیف  
کندمی

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

دهد و السالم تطبیق می
. کندارزیابی می

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

.دهدمی

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

چیستی و ضرورت سیرة تربیتی پیامبر صلی اهللا علیه و آله و اهل بیت علیهم السالم

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

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

:فعالیت عملکردي

تهیه فهرستی از تعاریف مختلف در باره سیره تربیتی و انتخاب یک تعریف وارائه دلیل براي آن
ه اعتبار سیره و بحث در باره آنهاتهیه فهرستی از نظریه هاي مختلف در بار

آداب و روشهاي زمینه ساز در تربیت 

آداب و روشهاي زمینه ساز پیش از تولد
آداب و روشهاي زمینه ساز آغاز تولد
آداب و روشهاي زمینه ساز پس از تولد

:فعالیت یادگیري

کالسیهايهاي طرح شده و مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش
ترین آداب و روشهاي زمینه ساز با مراجعه به منابع اسالمیشناسایی مهم

:فعالیت عملکردي

 آداب و روشهاي زمینه ساز در سیره تربیتی را با نظرات رایج غربی در این زمینه مقایسه کرده، وجوه تمایز و تشابه آن
. دو را مشخص کند

تربیت اعتقادي 

 روشهاي پروش شناخت و ایمان به خدا
روشهاي پرورش شناخت و ایمان به پیامبر صلی اهللا علیه و آله
روشهاي پرورش شناخت و ایمان به امامت
روشهاي پرورش شناخت و ایمان به معاد
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:هاي یادگیريفعالیت

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

:هاي عملکرديفعالیت

هاي معلمان دینی و قرآن خود را در دورة دبیرستان با روشهاي معصومان علیهم السالم بررسی میزان انطباق فعالیت
.کند

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

تربیت عبادي 

 آموزش قرآن
 آموزش ذکر و دعا
آموزش نماز
آموزش روزه

فعالیتهاي یادگیري

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

فعالیتهاي عملکردي

هاي رایج در زمینه تربیت عبادي در دبستان محل زندگی خود را با روشهاي تربیتی پیامبر صلی میزان انطباق فعالیت
.اهللا علیه و آله و اهل بیت علیهم السالم بررسی کند

ذکر و دعا را در دورة ابتدایی به کار بستتوان روشهاي آموزش نماز و قرآن وتحقیق کند و معلوم کند چگونه می.

تربیت اخالقی 

اصول تربیت اخالقی
روشهاي زمینه ساز در تربیت اخالقی
روشهاي پرورش آگاهی و بصیرت اخالقی
روشهاي پرورش گرایشها و عادتهاي مطلوب اخالقی
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روشهاي اصالح رفتارهاي نامطلوب
:هاي یادگیريفعالیت

هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثپاسخ به پرسشمطالعه متون خواندنی و
 مطالعه منابع تعلیم و تربیت اسالمی و استخراج اصول و روشهاي تربیت اخالقی

:هاي عملکرديفعالیت

در بارة چگونگی کاربرد روشهاي مطرح شده در موقعیت خاص، براي مثال در کالس چهارم ابتدایی، تحقیق کند.
برد هر یک از روشها تحقیق کنددر بارة شرایط کار.
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 مواقع الزم استفاده از 
روش بحث گروهی

تحقیق فردي براي حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش مطالعه به کالس و استاد به پیش مطالعه و 
صورت مکتوب توسط دانشجو

هاي یادگیري مربوط به هر بحث به روش فردي یا گروهی در کالس یا خارج از کالس وارائه به استاد به انجام فعالیت
ر به موقع استاد درسروش مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعالم نظ

منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی

.پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. یک جلدي). ع(و اهل بیت ) ص(سیرة تربیتی پیامبر ). 1394(حسینی زاده، سیدعلی 

سسه انتشارات مو: تهران. درخانه وخانواده) علیهم السالم (سیره تربیتی واخالقی پیامبر واهل بیت ). 1393(طوسی، اسداهللا 
).ره(آموزشی و پژوهشی امام خمینی 

:منابع فرعی

. ش1354اسالمیه، : طباطبایی، محمد حسین ، سنن النبی، ترجمه و تحقیق محمدهادي فقهی، تهران

انتشارات صدرا: تهران. سیري در سیرة نبوي). 1380(مرتضی، مطهري 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
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نمره10نظري به میزان آزمون مباحث : ارزشیابی پایانی

نمره5ها هاي یادگیري پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتعملکرد دانشجو در فعالیت: ارزشیابی فرآیند

نمره5مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار

مبناي . شودجام میارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم ان
.ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده استمالك) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»))ع(و اهل بیت ) ص(براساس قرآن و روایات پیامبر (نظام تربیتی اسالم «سرفصل درس 

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

از آنجا که فرهنگ و تمدن کشور ما اسالمی اسـت، وظیفـۀ تعلـیم و تربیـت     . فرهنگ به نسل جدید و رشد و تعالی آن است
ن و مسلمان است و ایـن مسـتلزم آشـنایی    هاي اسالمی و در یک کالم، تربیت انسان مؤمتربیت نسل جدید بر اساس آموزه

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     آموزان خود را تشخیص داده و فعالیتیابند 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

:این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بوددر پایان : 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 

.تحلیل کند
.و اقدامات تربیتی رایج را ارزیابی و نقد کندهابر اساس نظام تربیتی اسالم، فعالیت

:شایستگی اساسی

Ck1-1&2-1&Pck1-
3&Gk1-4

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

ــل   ــیف و تحلیــ توصــ
ــر و  ــا، عناصــ ویژگیهــ

هاي نظاممؤلفه

ویژگیهــــا، عناصــــر و 
هاي نظام تربیتـی  مؤلفه

اسالم را بر اساس منبع 
معرفـی شــده بـه زبــان   

کندتوصیف میخود 

ربـط و نســبت هــر یــک از  
هـاي نظـام   عناصر و مؤلفـه 

تربیتی اسالم را با عناصـر و  
هاي دیگـر توصـیف و   مؤلفه

. کندتحلیل می

ویژگیهـــــا، عناصـــــر و  
ــی مؤلفــه هــاي نظــام تربیت

هاي اسالم را با یکی از نظام
تربیتی رایج غربی مقایسه و 

ها را وجوه تمایز و تشابه آن
به دست آورد
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تحلیــــل و شناســــایی 
ــود و   ــعیت موجــ وضــ

مطلوب

وضع موجود را شناسایی 
.کند

دالیل خود را براي ترسـیم  .وضع مطلوب را ترسیم کند
وضع مطلـوب بـه تفصـیل    

.بیان کند

ــا و   ــابی فعالیتهــ ارزیــ
اقدامات رایج تربیتی بـر  
اساس معیارهـاي نظـام   

تربیتی اسالم 

فعالیتها و اقدامات رایـج  
موقعیت خـود  تربیتی در 

براي مثال در دبیرستان (
را ) محل تحصیل خـود 

ــیف  ــایی و توصـ شناسـ
کندمی

ــج    ــدامات رای ــا و اق فعالیته
تربیتـــی را بـــا معیارهـــاي 
ــام تربیتــی    ــه از نظ برگرفت

دهـد و  اسالم را تطبیق مـی 
. کندارزیابی می

دالیل خـود را بـراي نقـاط    
ــایی   ــعف شناس ــوت و ض ق

.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
ضرورت آشنایی با نظام تعلیم و تربیت اسالمی

:یادگیريفعالیت 

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 نظام تعلیم و تربیت اسالمی و انتخاب یک تعریف وارائه دلیل براي آن

المیمبانی تعلیم و تربیت اس

چیستی مبانی در تربیت اسالمی
جایگاه مبانی در تربیت اسالمی
انواع مبانی در تربیت اسالمی



٥٤

شناختی تعلیم و تربیت اسالمیمبانی انسان
شناختی تعلیم و تربیت اسالممبانی ارزش
...

:فعالیت یادگیري

کالسیهاي هاي طرح شده و مشارکت در بحثمطالعه 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

ا تبیین کندهاي پژوهش رهاي آموزش و روششناختی ارائه داده و بر اساس آن روشیک تصویر کلی از مبانی انسان.
هـاي 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

هدف غایی تعلیم و تربیت اسالمی
 واسطی تعلیم و تربیت اسالمیاهداف

: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

و واسطی تعلیم و تربیت اسـالمی را بررسـی   هاي معلمان خود در دورة دبیرستان را با اهداف غایی میزان 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
.....

فعالیتهاي یادگیري
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 هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثخواندنی و پاسخ به پرسشمطالعه متون
استخراج اصول تعلیم و تربیت اسالمی از منابع و متون اسالمی

فعالیتهاي عملکردي

هاي معلم دینی خود در دورة دبیرستان را با اصول تعلیم و تربیت اسالمی بررسی کندمیزان انطباق فعالیت.
توان اصول تعلیم و تربیت را در دورة ابتدایی به کار بستگونه میتحقیق کند و معلوم کند چ.

هاي تعلیم و تربیت اسالمیساحت

ساحت تربیت اعتقادي، عبادي و اخالقی
ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی
....

:هاي یادگیريفعالیت

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 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

:هاي یادگیريفعالیت

هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثو پاسخ به پرسشمطالعه متون خواندنی
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.

:هاي عملکرديفعالیت
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هاي تربیتی یک معلم در یک کالس را بررسی کرده و راهکارهایی براي رفع موانع ارئـه  انع مؤثر بر فعالیتعوامل و مو
.کند

این دو فعالیت عملکردي در بارة مراحل نیز قابل اجراست. (از راهکارهاي ارائه شده با ارائه دلیل دفاع کند(
ها را معرفی کندمناسب با آنهاي تربیتیآموزان کالس، روش یا روشبا 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 کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه 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.

:هاي عملکرديفعالیت

در بارة چگونگی کاربرد روشهاي مطرح شده در موقعیت خاص، براي مثال در کالس چهارم ابتدایی، تحقیق کند.
در بارة شرایط کاربرد هر یک از روشها تحقیق کند.
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

مباحث کالسی و ارائه گزارش پـیش مطالعـه بـه کـالس و اسـتاد بـه       پیش مطالعه و تحقیق فردي براي حضور فعال تر در 
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
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زشیمنابع آمو. 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

موسسه فرهنگی مدرسه برهان : تهران. سومبخش. فلسفۀ تعلیم و تربیت اسالمی). 1391. (آیت اهللا مصباح یزدي و دیگران
).انتشارات مدرسه(

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 فعالیتدانشجو در فعالیتعملکرد : 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 مـی 
.ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده استمالك) لکرديیادگیري و عم(ارزیابی تکالیف 
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»فلسفه تربیت در جمهوري اسالمی ایران«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن.1
معلمان به عنوان مهم ترین عامل فرآیند تربیت در صورتی می توانندبه شکلی فکورانه، نوآورانه و متناسب با موقعیـت خـاص   1-1

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

داشته باشند؛ 

از سوي دیگر  معلمان  در هر جامعه ارزش مدار و متعهد به یک نظام فکري وارزشی معین، الزم اسـت بـا مضـامین اصـلی     1-2
بـه منزلـه عمـل    -ذیرند تا به مثابه چهـارچوب راهنمـاي عمـل تربیتـی    فلسفه تربیتی مقبول آن جامعه عمیقا آشنا شده و آن را بپ

لذا معلمان جامعه اسالمی  به منظـور ابتنـاي مجموعـه فعالیـت     . از آن بهره مند شوند-اجتماعی هدفمندو داراي آثار وابعاد جمعی
نظام تربیتی اسالم باید با فلسفه تربیـت  هاي تربیتی خود بر اساس نظام معیار اسالمی و لوازم تربیتی آن، عالوه برآشنایی دقیق با

اسالمی در قالب فلسفه تربیتی مقبول جامعه اسالمی خود آشنایی عمیق داشته  و نسبت به آن التزام عملی داشته باشند؛

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

ومحتواي این مجموعه نظري مدون را  به عنوان مهم ترین سند تربیتی  کالن جامعه بخوبی تربیت معلم  مفاهیم اصلی، مضامین 
به لحاظ تعیین اهداف، اصـول، سیاسـتها،  برنامـه هـا،     -درك نمایندو بتوانند  داللت ها وپیامدهاي آن را براي هدایت انواع تربیت

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

مشخصات درس

نظري: نوع درس

واحد3: تعداد واحد

ساعت48: زمان درس

ــنیاز ــارف : پیش دروس مع
و درس 2و 1اســــالمی 

انسان شناسی  در اسالم

فلسفه تربیت  در جمهوري اسالمی ایران:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم قادر خواهد بود: یادگیريپیامدهاي / اهداف

با درك مبانی و اصول فلسفه تربیت در جامعه اسالمی ایران نقش آن درهدایت وساماندهی امر تربیـت در  -1
.جامعه اسالمی ایران را تبیین نماید

اسالمی ایران با سایر دیدگاههاي با مطالعه و مقایسه مفاهیم ومولفه هاي اصلی فلسفه تربیت در جمهوري-2
.فلسفی نقاط قوت وضعف هر یک از  آنها را شناسایی کند و فلسفه تربیتی خود به عنوان معلم را تبیین نماید
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نظري : نحوه تدریس

:شایستگی اساسی

اندیشـــه ورزي در بـــاره 
ــی   ــتی، چرایـــ چیســـ
وچگونگی فرآیند تربیـت  

به منظور هدایت عمـل   (
و موقعیت تربیتی خـود و  

)دیگران

3سطح2سطح1سطح هامالك

می توانـد رابطـه میـان    مبانی و اصول
مبانی و اصول تربیـت را  
توضیح دهد اما قادر بـه  
تبیین مستدل  آنهـا بـه   
ــه   ــک مجموع ــوان ی عن

. سازوار نیست

مـی توانــد رابطـه میــان   
مبــانی و اصــول را بــه   
عنوان یکمجموعه سازوار 
ــراي آن   ــد و ب ــین کن تبی
مثال هـاي تربیتـی ارائـه    

. نماید

می تواند رابطه میان مبانی و 
ــک    ــوان ی ــه عن ــول را ب اص
مجموعه نظام منـد بـا ارائـه    
استدالل منطقی تبیین نموده 
ــاذ   ــش آن را در اتخـ و ونقـ
ــل   ــی تحلی ــمیمات تربیت تص

.کند
مقایسه دیدگاه هاي 

فلسفی 
در مقایسه دیـدگاه هـا بـا    
ــت    ــول تربی ــانی و اص مب
اسالمی به برخی شـباهت  
ها یا تفاوت ها اشاره کرده 
ــوه   ــته وج ــت و نتوانس اس
متمایز کننده آن را عرصـه  

. عمل تربیت تبیین کند

می توانـد پـس از توصـیف    
ــترك    ــات مش ــته نک توانس
وتمایزســایر دیــدگاه هــا بــا 
تربیت اسـالمی را در مقـام   
عمل تربیتی تشخیص دهد، 
لیکن قادر به نقـد وارزیـابی   
مبنایی و مستدل آن دیدگاه 

نیست 

می تواند دیدگاهها را با فلسـفه  
تربیت اسالمی مقایسه نموده و 

–نقـــاط قـــوت وضـــعف  آن 
ن فلسفه تربیت براساس مضامی

در عرصه عمل تربیتی -ا.ا.در ج
تبیین کند

می تواند ارتبـاط اصـول و   فلسفه معلمی
مبانی تربیت اسالمی را در 
عمــل حرفــه اي خــود بــه 

توانایی تحلیل فلسفه تربیت 
اسالمی و اتخاذ تصـمیمات  
بــر اســاس آن در موقعیــت 

قــادر اســت فلســفه تربیتــی    
شخصی خود را مبتنی بر مبانی 
و اصول فلسفه تربیت اسـالمی  
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صورت نمونه مـورد بحـث   
ــی   ــا نمـ ــد امـ ــرار دهـ قـ
ــارب   ــا تج تواندمتناســب ب
ــاص فلســفه   ــت خ وموقعی

.تربیتی خود را تبیین کند

هاي روشن و شناخته شـده  
را دارااست اما نمی تواند آن 
ــفه   ــب فلسـ ــا را در قالـ هـ

. شخصی خود تبیین کند

میمات تبیین کنـد و تـأثیر تصـ   
تربیتی مبتنی بر آن را بـا ذکـر   
مثــال هــا و نمونــه هــا روشــن 

.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

آشنایی با برخی از دیدگاه هاي کالسیک ومعاصر در فلسفه تربیت وبررسی آنها:دومفصل 
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

تعریف فلسفه تربیت وتبیین قلمرو مباحث آن-

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-

کرد اسالمی به فلسفه تربیت و بیان وجوه تمایز محتوایی آن از رویکردهاي غربیتبیین مختصر روی-

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

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

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

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

: فعالیت یادگیري

ي کالسیمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده مشارکت در بحث ها-

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

: فعالیت یادگیري

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

:فعالیت عملکردي

)اعم از تعریف سایر مکاتب و یا دیگر متفکران مسلمان(مقایسه  تعریف برگزیده تربیت  با تعاریف دیگر تربیت -
.ي تربیتژگی هانقد 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

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

:فعالیت هاي عملکردي

و بررسی آن از منظر اهداف تربیت ) برنامه ها و طر حهاي تربیتی( تحلیل یک موقعیت تربیتی -
تبیین چگونگی تربیت: فصل یازدهم
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)اختیاري وساحت هاي شش گانه/تخصصی،الزامی /غیررسمی،عمومی /رسمی(تبیین انواع تربیت-
بیان اصول عام حاکم بر جریان تربیت -
وموثر در فرآیند تربیتبیان عوامل ونهادهاي سهیم -
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

درسه و نقد مناسبات و برنامه هاي آن از منظر اصول عام تربیت مشاهده یک م-
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 (در جمهوري اسالمی ایران؛ چرا وچگونه؟التزام  به  فلسفه تربیت : بخش چهارم

تدوین فلسفه تربیتی شخصی معلم فکور؛: فصل دوازدهم 

معلم فکور وضرورت داشتن فلسفه تربیتی شخصی -

ارتباط فلسفه تربیتی شخصی معلم فکور با فلسفه تربیتی مدرسه -

ی معلم با فلسفه تربیتی اجتماعنسبت فلسفه تربیتی شخص-

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.مفاد  فلسفه تربیت در جتعریف وظایف و ماموریت انواع نهادهاي تربیتی جامعه اسالمی ایران  براساس -
ا.ا.تنظیم سیاست ها وبرنامه هاي تربیتی در همه انواع تربیت براساس داللت هاي فلسفه تربیت در ج-
براساس مفاد فلسفه ) بخصوص ارکان تربیت( 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

پیش مطالعه و تحقیق فردي براي حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پـیش مطالعـه بـه کـالس و اسـتاد بـه       
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ب توسط دانشجوصورت مکتو

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

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

:منابع فرعی

....) نلر، شریعتمداري، شعاري نژاد، ابراهیم زاده، اوزمن،بهشتی، پـاك  سرشـت، بـاقري،و   (کتب درسی فلسفه تعلیم وتربیت -
تربیتیومقاالت مربوط به نقش فلسفه تربیت در بهبود سیاست وعمل 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره 12آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی

نمره 4عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها: ارزشیابی فرآیند

نمره 4مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار

مبنـاي  . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شـود 
. 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  یکی  .  عمل  اصیل تربیتی  عملی فکورانه و اندیشه ورزانه است عملی است که که مبتنی بر درك و فهم  موقعیت است 
از لوازم اصلی تحقق یک عمل اصیل تربیتی داشتن توانایی تحلیل درست از شرایط  و بستر موجود و مواجهه انتقادي با آن و 

موقعیتی که عمل فکورانه معلم در ان بروز و ظهور می یابد ، نهادي است که نوع . براي اصالح و بهبود موقعیت است 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&2-1&Pck

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   ) فعالیت هاي سازمانهاي تربیتی عمل فردي و طرحها و برنامه ها و (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 
.ی و  تربیت رسمی و عمومی و اسناد    ارزیابی و نقد  می کندچرایی و چگونگی فلسفه عموم

3سطح2سطح1سطح هامالك

ــابی   ارزیــــــ
موقعیتهـــــاي  
تربیتی بر اساس 

چیستی و چرایی  
و چگــــــونگی 
ــت  ــفه تربی فلس

رسمی

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

فردي و طرحها و برنامه ها 
و فعالیت هاي سـازمانهاي 

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

( عمومی و اسناد    تبیـین 
ــل آوري 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
چگونگی چیستی و چرایی و

ــت   ــومی و  تربی ــفه عم فلس
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 
عمــومی و اســناد مقایســه 

.کند
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ارزیابی ارزشها و 
ــت   ــول تربی اص
ــر  ــی بــ مبتنــ

چیستی، چرایـی   
و چگــــــونگی 
فلســفی تربیــت 

رسمی

ارزشها و اصـول  تربیـت   
مبتنی بر چیسـتی چرایـی   
ــمی و   ــت رس ــفه تربی فلس
عمـومی  عناصـر و مولفـه    
هاي موقعیت هاي تربیتی 

عمل فـردي و طرحهـا و   (
برنامه ها و فعالیـت هـاي   
سازمانهاي تربیتی را صرفا 

.شناسایی می کند

براي ضعف ها و قوت هـاي  
ــی  (  ــها و اصــول تربیت ارزش

مبتنــی بــر چیســتی چرایــی 
لســـفه تربیـــت رســـمی و ف

در  عناصر و مولفه ) عمومی 
هاي موقعیت هـاي تربیتـی   

ــا و  ( ــردي و طرحه ــل ف عم
برنامــه هــا و فعالیــت هــاي 

شناسایی ) سازمانهاي تربیتی
توجیهات مناسبی ارائه (شده 

.می دهد

دالیل و عوامـل مـوثر در   
ایجــاد ضــعف  و قــوت در  
عناصـــر و مولفـــه هـــاي 
موقعیــت هــاي تربیتــی   

ي و طرحهـا و  عمل فـرد (
برنامه ها و فعالیـت هـاي   

را بیان ) سازمانهاي تربیتی
مــی کنــد و پیشــنهادهاي 
ــود آن   ــراي بهب مناســب ب

.ارائه می دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

تربیت رسمی و عمومیمفهوم پردازي  :  بخش اول
o تبیین تربیت رسمی و عمومی
o ضرورت و امکان تربیت رسمی و عمومی
o  تاریخچه تربیت رسمی و عمومی

:فعالیت یادگیري

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

:فعالیت عملکردي

جهانتهیه تاریخچه مختصري از تربیت رسمی و عمومی در ایران و-

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

: فعالیت یادگیري

مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده مشارکت در بحث هاي کالسی-
:فعالیت عملکردي
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نقد مبانی از منظر کفایت انها  و یا سازگاري درونی  -
چیستی تربیت ر سمی و عمومی در نظام جمهوري اسالمی ایران  : فصل سوم

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

: فعالیت یادگیري

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

:فعالیت عملکردي

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

  چرایی تربیت  رسمی و عمومی
هدف تریت رسمی و عمومی -

:فعالیت هاي یادگیري

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

:فعالیت هاي عملکردي

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

:فعالیت هاي یادگیري

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

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

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

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

:فعالیت هاي یادگیري

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

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

ایران 
 بخش اول رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی

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

:فعالیت یادگیري

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

:فعالیت عملکردي

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

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

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

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

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

منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی

193بخش دوم صـفحه  (مبانی نظري تحول بنیادین تعلیم و تربیت رسمی و عمومی ). 1390(شوراي عالی انقالب فرهنگی 
.وزارت آموزش و پرورش). 444تا 

یريراهبردهاي ارزشیابی یادگ. 5

نمره 10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی

نمره 5عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها : ارزشیابی فرآیند

نمره 5مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار

مبنـاي  . ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شـود ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول 
.مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»اسناد، قوانین و سازمان آموزش و پرورش در جمهوري اسالمی ایران«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن-1
سازو کارها اهداف و ابعاد دیگر این نوع تربیت مبتنی بر . تربیت رسمی وعمومی قانون مند بودن استاز جمله ویژگی هایی 

عمل تربیت در بستر تربیت رسمی و . قوانین ومقرراتی است که توسط مراجع قانونگذار و تصمیم گذار تدوین وتصویب شده است
م به عنوان کارگزاري که در این بستر به عمل تربیت اقدام می کند ازاین  رو معل. عمومی مبتنی  بر این قوانین و مقررات است 

یعنی که شناخت و فهم عمیق از اسناد راهبردي ، قوانین و مقررات و .  الزم است با این بستر وزمینه اگاهی و معرفت داشته باشد
ی است که  دانشجومعلمان باید به کسب سازمان این نهاد از لوازم و پیش نیاز هاي ضروري براي ایفاي  نقشهاي حرفه اي  معلم

.آن نایل آیند

مشخصات درس

نظري: نوع درس

واحد2: تعداد واحد

ساعت32: زمان درس

فلسفه تربیت رسمی و : پیشنیاز
عمومی در جمهـوري اسـالمی   

ایران 

»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
.منظر اسناد تحول بنیادین تبیین و مقایسه کند

را از منظـر  ) هـاي تربیتـی  هـاي سـازمان  الیتها و فعها 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  
و نقد نماید 

PK:شایستگی اساسی

3سطح 2سطح 1سطح هامالك
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تبیـــــین و مقایســـــه 
ــف موقعیــت هــاي مختل
عمـل فـردي و   (تربیتی 

هــا و هــا و برنامــهطــرح
هاي هاي سازمانفعالیت

) تربیت رسمی و عمومی
بر اساس اسناد تحولی 

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

ــت ــاي و فعالیــ هــ
هـاي تربیـت   سازمان

را ) رسمی و عمومی 
ــرفا بررســی و از   ص
منظـــر راهکارهـــا و 

راهبردهــا توصــیف   
. می کند

هـاي  با بررسـی موقعیـت  
ــی   ــف تربیت ــی مختل تربیت

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

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

منظـر راهیردهـا و اصــول   
اســناد تحــولی  تربیــت   
رســمی و عمــومی تبیــین 

.کند) دلیل آوري(

هـاي  با بررسی موقعیـت 
تربیتی مختلـف تربیتـی   

ها و طرحعمل فردي و (
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

هاي تربیتی نقد موقعیت
ها و عمل فردي و طرح(

هـاي  ها و فعالیـت برنامه
بـر  ) هاي تربیتیسازمان

اساس قوانین ومقـررات  
نظــام تربیــت رســمی و 

عمومی 

قـــوانین و مقـــررات  
مــــــرتبط بــــــا   

هاي تربیتـی  موقعیت
عمــــل فــــردي و (

هـا و  ها و برنامهطرح
ــت ــاي فعالیـــ هـــ

هاي تربیتـی  سازمان
و را صرفاً شناسـایی 

.کندتشریح می

ــعف ــوتض ــا و ق ــاي ه ه
موجــــود   درعناصــــر و 

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

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

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

.دهدارائه می

دالیل و عوامـل مـؤثر در   
ــوت  ــاد ضـــعف و قـ ایجـ

ــه  ــر و مؤلف ــاي درعناص ه
عمل (هاي تربیتی موقعیت

ها ها و برنامهفردي و طرح
هاي هاي سازمانو فعالیت

کنـد و  را بیان مـی ) تربیتی
پیشنهادهاي مناسب براي 

.دهدبهبود آن ارائه می

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

رهنامه  

ــررات و  ــوانین ومقـ قـ
راهبردها وراهکارهـاي  
ــام   ــولی نظ ــناد تح اس
ــمی و   ــت رســ تربیــ
ــرفا  ــومی را صــ عمــ

.تشریح می نماید

ناهماهنگی ها و عدم تناسب 
ها بین قـوانین و مقـررات و   

هکارهـاي اسـناد   راهبرد و را
ــایی  و  ــولی را شناســ تحــ

. تشریح   می کند

دالیل ناهمـاهنگی هـا و   
عدم تناسب ها بین قوانین 
ــررات و راهبـــرد و   و مقـ
راهکارهاي اسناد تحولی را 

.شناسایی می کند

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

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

:فعالیت یادگیري

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

:فعالیت عملکردي

)استراتژیک( مقایسه سند تحول بنیادین با چهارچوبهاي تعریف شده در برنامهریزي راهبردي-
نقد وبررسی راهکارها ي سند تحول از منظر ارتباط با مبانی نظري -
نقد و بررسی سند تحول از منظر سازگاري درونی عناصر و مولفه ها و راهکارها-
د برنامه درسی ملی نقد و بررسی برنامه درسی موجود از منظر سن-

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

:فعالیت یادگیري

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

:فعالیت عملکردي

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

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

ساختار و تشکیالت شوراي عالی آموز ش و پرورش شوراي عالی انقالب فرهنگی 

ساختار اداري در سطحاستان و منطقه و مدرسه
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:هاي یادگیريفعالیت

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

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

:هاي عملکرديفعالیت

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

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

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

:فعالیت عملکردي

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

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

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

منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی

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

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

:منابع فرعی

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

http://sccr.ir/pages: سایت شورایعالی انقالب فرهنگی-

http://dolat.ir: سایت دولت-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی

نمره5ها ادگیریپیش بینی شده و مشارکت در فعالیتهاي یعملکرد 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 مـی 
.یامدهاي یادگیري تعیین شده استها و سطوح پمالك) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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» )با تاکید بر حقوق و تکالیف اسالمی(اي معلم اخالق حرفه«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1

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

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

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

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

.هاي دیگر تربیت خواهد گردیدب براي تعالی متربیان در ساحتبستري مناس

مشخصات درس

نظري: نوع درس

واحد  نظري 3: تعداد واحد

ساعت48: زمان درس

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

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

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

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

قادر ) فردي و سازمانی(هاي تربیتی در موقعیت) حقوق و تکالیف(در شرایط تعارض آمیز اخالقی حرفه اي 
.به تصمیم گیري است

PK:شایستگی اساسی

هامالك

پیامدها

3سطح 2سطح 1سطح 

شناســـایی و تحلیـــل 
هـاي تربیتـی   موقعیت

عمل فـردي معلـم و   (
از ) هاي تربیتیسازمان

منظر اخالق حرفه اي 

هاي مختلف در موقعیت
ــی  ــردي (تربیت ــل ف عم

هــاي معلــم  و ســازمان
ــی ــول و ) تربیتــ اصــ

ــی  ارزش ــاي اخالقـ هـ

ــادن   ــم نهـ ــار هـ ــا کنـ بـ
ــت ــی  موقعیـ ــاي تربیتـ هـ

عمل فردي معلم  و (مختلف
، نقـاط  ) هاي تربیتیسازمان

هـا را  اختالف و اشـتراك آن 

مناسبی ) دلیل آوري(تبیین 
براي چرایی وجوه اخـتالف  

ــ  ــتراك موقعی ــاي تو اش ه
عمل فردي معلم  و (تربیتی

را از )  هاي تربیتـی سازمان
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را ) حقــوق و تکــالیف ()حقوق و تکالیف(
صرفاً شناسایی کـرده و  
براي تحلیل خود دالیل 
ــه   ــده اي ارائ ــانع کنن ق

.دهدنمی

هاي اخالقـی  از منظر ارزش
شناسـایی  ) حقوق و تکالیف(

کندمی

ــالق حرفــه اي    ــر اخ منظ
ــالیف ( ــوق و تک ــه ) حق ارائ

.دهدمی

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 مقایســـه عناصـــر و 
ــه ــت مؤلف ــاي موقعی ه

ــی  ــردي  (تربیت ــل ف عم
ــازمان ــم و س ــاي معل ه

هـا و  بـا ارزش )  تربیتی
اصول اخالق حرفـه اي  

) حقـــوق و تکـــالیف  (
ــعف ــرفاً ضـ ــا و صـ هـ

هاي موجـود را در  قوت
آن شناسایی و فهرسـت  

.نمایدمی

هـاي  ها و قـوت براي ضعف
شناســـایی شـــده در یـــک 

ــت تربیتــی    عمــل (موقعی
هـاي  فردي  معلم و سازمان

ــتدال) تربیتـــی ــاي لاسـ هـ
مناسـبی  ) توجیهات(اخالقی 

هـاي  از منظر اصول و ارزش
) حقـوق و تکـالیف  (اخالقی 
.دهدارائه می

ــؤثر در   ــل م ــل و عوام دالی
ایجاد ضعف و قوت در یک 

عمل فردي  (موقعیت تربیتی
) هاي تربیتیمعلم و سازمان

را از منظر اخالق حرفـه اي  
ــالیف ( ــوق و تک ــان ) حق بی

ــی ــنهادهاي  م ــد و پیش کن
براي بهبود آن ارائه مناسب

.دهدمی

تصـــمیم گیـــري در  
شــرایط تعــارض آمیــز 
ــی در  اخالقــــــــــ

هـاي تربیتـی   موقعیت
عمل فـردي  معلـم و   (

)هاي تربیتیسازمان

با تحلیل یک موقعیـت  
ــی ــردي   (تربیت ــل ف عم

ــازمان ــم و س ــاي معل ه
ــز ) تربیتــی تعــارض آمی

اخالقـــی اصـــول و ارز 
شهاي اخالق حرفه اي 

ــارض  ــوق و (متعـ حقـ
ــالیف ــرفاً ) تکــ را صــ

نماید شناسایی وبیان می
اما قادر به تحلیل نتایج 

ها نیستآن

ــت   ــک موقعی ــل ی ــا تحلی ب
عمل فردي  معلـم و  (تربیتی

تعارض ) هاي تربیتیسازمان
آمیـز اخالقــی نتـایج و آثــار   

هاي اخالقی هریک از ارزش
) حقوق و تکـالیف (حرفه اي 

.نمایدرا بررسی و تشریح می

ــک م  ــل ی ــا تحلی ــت ب وقعی
عمل فردي  معلم و (تربیتی

یکـی  )  هاي تربیتیسازمان
هـــاي از اصـــول و ارزش

) حقـوق و تکـالیف  (اخالقی 
موجود در موقعیت تعـارض  
آمیز تربیتی را انتخاب کرده 
و بــراي انتخــاب و تصــمیم 
خود دالیل قابل قبولی ارائه 

.دهدمی

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-
اخالق حرفه اي-



٧٦

اخالق حرفه در تربیت-
)هاي تربیتیسازمان) حقوق و تکالیف(معلمی، اخالق ) حقوق و تکالیف(اخالق (ابعاد اخالق حرفه اي تربیت -
)تکالیفحقوق و (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 تعریـف از اخـالق حرفـه اي تربیـت     -
براي آنوارائه دلیل 

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) حقوق و تکالیف(اخالق 

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

:فعالیت یادگیري

هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش-
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
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هـاي داراي مضـامین   واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریـق تحلیـل فـیلم   (تحلیل یک موقعیت یادگیري -
.هاي مختلفهاي معلم در زمینهو بررسی آن از منظر مسئولیت) هاي روي زمینتربیتی مانند فیلم ستاره

ـ (هاي یادگیري مختلف مقایسه موقعیت- هـاي داراي  اریخی از طریـق تحلیـل فـیلم   واقعی از طریق مشاهده یا بررسی ت
هاي معلـم 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 همجوارحلی و سازمانجامعه م-
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-
ارب زیسته معلمان و شخصیت برجسته تاریخیها در تجشناسایی 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 طریـق تحلیـل فـیلم   (تحلیل یک موقعیت یادگیري -
.هاي مختلفهاي معلم در زمینهو بررسی آن از منظر مسئولیت) هاي روي زمینستارهتربیتی مانند فیلم 

هـاي داراي  واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تـاریخی از طریـق تحلیـل فـیلم    (هاي یادگیري مختلف مقایسه موقعیت-
اشـتراك و اختالفـات ایـن    هاي معلـم و شناسـایی   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

زانمسائل اخالقی در فرایند ارزشیابی تحصیلی دانش امو

مسائل اخالقی در مدیریت کالس
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مسائل اخالقی در ارتباط با والدین

مسائل اخالقی در ارتباط با همکاران

مسائل اخالقی در ارتباط با دانش آموزان با مشکالت ویژه

.......و

هاي تربیتیشیوه مواجهه با تعارضات اخالقی در موقعیت-
:هاي یادگیريفعالیت

هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثپاسخ به پرسشمطالعه متون خواندنی و -
هاي برجسته تـاریخی  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 
هاي تعارض آمیز اخالقی مطرح شده در کالس و اقامه دلیل براي انتخاب از موقعیتارائه راه حل اخالقی براي هریک -

خود
:هاي عملکرديفعالیت

هـاي داراي مضـامین   واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریـق تحلیـل فـیلم   (تحلیل یک موقعیت یادگیري -
هـاي  د تعـارض اخـالق حرفـه اي و شـناخت ارزش    و بررسی آن از منظر وجو) هاي روي زمینتربیتی مانند فیلم ستاره

متعارض در آن
هـاي داراي  واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تـاریخی از طریـق تحلیـل فـیلم    (هاي یادگیري مختلف مقایسه موقعیت-

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

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 اقامـه دلیـل   ) هاي داراي مضامین تربیتیفیلم

براي راه حل پیشنهادي

تدریس و یادگیريراهبردهاي . 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 پـیش مطالعـه بـه کـالس و اسـتاد بـه       
شجوصورت مکتوب توسط دان
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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

موسسه خیریه شهید : تهران. اي در مدرسهاخالق 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 ، مبانی و اصول اخالق تدریس بر اساس فلسفه اخالق اسالمی، روان)1387(خسرو بیرونی، راضیه و باقري، 
.115، ص 3تربیتی، سال سی و هشتم، ش 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی

نمره5ها بینی شده و مشارکت در فعالیتهاي یادگیري پیشعملکرد 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 مـی 
.ادگیري تعیین شده استها و سطوح پیامدهاي یمالك) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»ها و عمل تربیتی در اسالم و ایرانتاریخ اندیشه«سرفصل  درس

:معرفی درس و منطق آن. 1

ت تولیدي جهان غرب متکی است،  به همین دلیل با وجود .تعلیم و تربیت امروز ایران هنوز بشدت به تقلید و مصرف دانش ت
تعلیمی و گستردگی منابع در مراکز آموزش عالی کشور، کماکان معلمان مشکل شکاف میان –تعدد دیدگاه هاي تربیتی 

براي رفع این شکاف آشنایی با اندیشه .  بومی در مدرسه برجاي خود باقی است–تجویزات  این دیدگاه ها با اقتضائات فرهنگی 
–نی است، می تواند دانشجومعلمان را با تولیدات بومی ایرا-هاي تربیتی و تجربیات عملی بومی که برخاسته از فرهنگ اسالمی

و این آشنایی در ایجاد هویت معلمی هم از حیث فکري و هم از حیث .  فرهنگی جامعه شان در حوزه ي تعلیم و تربیت آشنا سازد
تري دانش تعلیم و تربیت سوم آن که پیش فرض ناخودآگاه بر. آشنایی با الگوهاي قابل تامل و قابل استفاده، ایفاي نقش می کند

و باالخره می تواند . مدرن را که حدود یک قرن است بر اندیشه ي دست اندرکاران این عرصه سیطره دارد، دچار خدشه می سازد
.  به حل مشکل گسست میان حال و گذشته ي تعلیم و تربیت ما که به واسطه ي مدرنیزاسیون ایجاد شده است، کمک کند

عدم سنخیت مسایل تعلیم و تربیت امروز  و گذشته ي پیش مدرن ایران که ما نیازمند بازگشت به آن مشکل جدایی و احساس
هستیم، به جز آشنایی با اندیشه ها و تجربیات مربیان و اندیشمندان مسلمان و  ایرانی به عنوان یک قدم اولیه و ضروري میسر 

.نخواهد بود

مشخصات درس

نظري: نوع درس

واحد2: تعداد واحد

ساعت32: زمان درس

: پیشنیاز

ها و عمل تربیتی در اسالم و ایرانتاریخ اندیشه: نام درس

در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد : پیامدهاي یادگیري/ اهداف-2
:بود

 تصویري کالن و کل گرایانه درباره ي روند عمل و اندیشه ي تربیت در طول هر دوره هاي
.ترسیم کندتاریخی را 

 نسبت جایگاه کنونی اقدامات تربیتی را در بستر تالش هاي انجام شده تاکنون توصیف و
.تحلیل کند

هویت معلمی را از منظر تاریخی تربیتی تبیین کند.
الگو یا الگوهایی معین یا تلفیقی براي معلمی و تدریس گزینش کرده و ارائه دهد. PK:شایستگی اساسی

3سطح 2سطح 1سطح هامالك
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ترسیم تصویري کالن و 
کل گرایانه درباره ي 
روند عمل و اندیشه ي 

تربیت

با اندیشه ها و اقدامات 
تربیتی در هر دوره بـه  
طــور جزئــی آشناســت 
ــکل    ــانی ش ــی  مب ول
گیري و تداوم اندیشـه  
ها و اعمـال تربیتـی را   

. نمی داند

زمینه هـا و مبـانی مختلـف    
تداوم اندیشـه  شکل گیري و 

ها و اعمـال تربیتـی در هـر    
دوره تاریخی را می شناسد و 

.تحلیل می کند

نگاهی تحلیلـی و تبیینـی   
به اندیشـه هـا و اقـدامات    
ــا    ــر دوره، ب ــی در ه تربیت
توجه به نسـبت آن هـا بـا    
ــانی ایجــابی و نگــاهی  مب
برآیندي در قالـب تصـویر   
ــر   ــی ه ــوالت تربیت محص

. دوره ي تاریخی دارد

و تحلیل جایگاه توصیف 
کنونی اقدامات تربیتی 
در بستر تالش هاي 

انجام شده تاکنون

اندیشه هـا و اقـدامات   
ــی در دوره ي  تربیتـــ

به عنوان ) حال(معاصر
آخرین دوره ي بررسی 
شـــده در طـــول دروه 
هاي چهارگانه تاریخی 

. را توصیف می کند

بــه مقایســه ي وضــعیت   
موجود اندیشـه هـا و عمـل    

د متنـاظر در  تربیتی بـا مـوار  
دوره هــاي گذشــته ویــافتن 
مشــابهت هــا، تفــاوت هــا و 
علت آنها با توجه بـه مبـانی   

. می پردازد. آنها

به تبیین نسـبت وضـعیت   
ــود ــا و (موجـ ــه هـ اندیشـ
گذشته و امـروز  ) اقدامات 

ــنخیت   ــزان س ــین می وتعی
ــا     ــروز ب ــاي ام ــالش ه ت
اندوختــه هــاي تربیتــی    

. گذشته می پردازد

از تبیین هویت معلمی 
منظر تاریخی تربیتی

می داند که معلمی در 
ــاریخی   ــر دوره ي ت ه
چه تعریف و جایگاهی 
دارد، چه ویژگی هـایی  
ــاي   ــه ایف دارد و چگون
ــد و  ــی کنـ نقـــش مـ
ــه    ــزرگ چ ــان ب معلم

. کسانی بودند

می دانـد کـه اندیشـه هـا و     
عمل تربیتی در هـر دوره بـا   
هویت معلمی در هر دوره ي 
تاریخی چه نسبت وسنخیتی 

. اردد

قــادر اســت بــه تحلیــل و 
ــین هویــت معلمــی در  تبی
گذشته و مقایسه ي آن بـا  
هویت معلمـی در دروه ي  
معاصر بپردازد و می توانـد  
تحلیل کنـد کـه سـنخیت    
ــروز و    ــی ام ــت معلم هوی

. گذشته چگونه است

گزینش الگو براي 
معلمی

الگوهایی را  برخاسـته  
از اندیشه ها و اقدامات 
تربیتـــی در هـــر دوره 
پشنهاد و به مقایسه ي 
الگوهاي پیشنهادي بـا  
ــردازد . یکــدیگر مــی پ

بــــدون ایــــن کــــه 
معیارهاي شناسـایی و  
انتخاب دقیقی را ارائـه  

. دهد

قـادر بــه انتخــاب الگوهــاي  
مناسب هـر دوره و ارائـه ي   
دالیل انتخاب ها در گزینش 

. ي معلمی می باشدالگو

قادر به سنجش الگوهـاي  
مناسب انتخـابی دوره هـا   
ــائات  ــه اقتضـ ــه بـ باتوجـ
تدریس در دوره ي معاصر 
ــنهادي و   ــاي پیش و الگوه
گزینش شده ي ایـن دوره  
است و می تواند  الگوهاي 

.مناسب نهایی ارائه دهد
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هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

این عنوان آموزش و پرورش را در چهار دوره ي زمانی در بر می گیرد؛ در دوره ي باستان ایران، در دوره ي ایران : توضیح یک 
اسالمی شده، در دوره ي ایران مدرن شده و دوره ي جمهوري اسالمی ایران 

لزوما رابطه ي ضروري علت و معلولی ارائه ي اندیشه هاي تربیتی و عمل تربیت در طول تاریخ تعلیم و تربیت،: توضیح دو
در واقع اندیشه هاي تربیتی همواره اعم از عمل تربیت بوده است؛ زیرا هر چند بی تردید در پشت هر عمل تربیتی ، . نداشته اند

پیش فرض هایی وجود دارد، اما اندیشه هاي تربیتی که در واقع تفکرات تصریح شده یا ضمنی یک متفکر یا صاحب نظر یا 
در مقابل عمل تربیت، گاه بر چنین اندیشه ! شخصیت برجسته است، ممکن است مبناي اقدامات تربیتی قرار گرفته باشد، یا خیر

.  هایی استوار بوده است و گاه خیر و گاه حتی دور از آنها بوده است

محصوالت این اقدامات و نسبت آنها با به این ترتیب، در اینجا اندیشه هاي تربیتی و آبشخور آنها،  عمل و اقدامات تربیتی، 
.  اندیشه هاي تربیتی در هر دوره ي زمانی مورد بررسی قرار می گیرد

اما سه سطح شاخص آن را می توان به عنوان اقدامات تربیتی در . عمل تربیت در سطوح مختلفی قابل بررسی است: توضیح سه
هفت سال (، و در دوره ي نوجوانی و جوانی)هفت سال دوم(وجوانی، در دوره ي کودکی تا ن)هفت سال اول(دوره ي خردسالی

دوره ي اول، اقدامات تربیتی در خانه و توسط والدین، دوره ي دوم اقدامات تربیتی در مدرسه و توسط معلم، و . معرفی کرد) سوم
.دوره ي سوم به اقدامات تربیتی در مدارس علوم دینی و توسط استاد اختصاص می یابد

بدیهی است که هر چه دوره اي تاریخی . میزان اطالعات و منابع مناسب براي بررسی این دوره ها یکسان نیست: توضیح چهار
نیز گزارش هاي تاریخی از اندیشه ها بیش از . تر باشد، یافتن اطالعات جزئی تر و دقیق تر درباره ي آن دشوارتر می باشد

. گزارش اقدامات تربیتی هر دوره است

سهم دوره هاي تاریخی در بررسی با توجه به حجم اطالعات در دسترس و نیز اهمیت آنها در فهم شرایط موجود : وضیح پنجمت
. تعیین می شود

:با توجه به توضیحات باال، سرفصل هاي درس تنظیم می شود

-)جلسه 3(دوره ي باستان

تعریف دوره ي باستان و ویژگی هاي آن-
اره ي تعلیم و تربیت در دوره ي باستانروش و منابع پزوهش درب-
توصیفی از عمل تربیت در دوره ي باستان-

منابع دستیابی به نحوه ي عمل تربیتی در دوره ي باستان-
مولفه هاي عمل و اقدامات تربیتی در دوره ي باستان-
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محصوالت تعلیم و تربیت دوره ي باستان-
منابع اندیشه هاي تربیتی در دوره ي باستان-

دینی و آموزه هاي اوستامتون -
پندنامک ها -
گزارش هاي مورخین دوره ي باستان درباره ي تربیت در ایران-
و جنبه هاي تربیتی ) مانی و مزدك(گزارش هاي تاریخی درباره ي تالش هاي اصالح گران دوره ي باستان-

آن ها
اندیشه هاي تربیتی در دوره ي باستان، جهت گیري ها و  محتواي آن ها-
مبانی اندیشه ها و اقدامات تربییتی در دوره ي باستانتوصیف-

تکالیف یادگیري

نکته ي بسیار مهم آن است که . با توجه به محدودیت ناشی از ساعات درس، تکالیف ذکر شده میان دانشجویان توزیع می شود
در کالس درس ارائه دهند و بازخورد استاد و سایر دانشجویان را درباره ي آن 11دانشجویان باید تمامی گزارش ها را به اختصار

): دریافت کنند

تهیه ي گزارش توصیفی از ویژگی هاي دوره  ي باستان-
تهیه ي گزارش از متون اوستایی به عنوان مبانی دینی تعلیم و تربیت دوره ي باستان-
توصیف فرآیند اقدامات تربیتی در دوره ي باستان-

تکالیف عملکردي

نکته ي بسیار مهم آن است که . با توجه به محدودیت ناشی از ساعات درس، تکالیف ذکر شده میان دانشجویان توزیع می شود
دانشجویان باید تمامی گزارش ها را به اختصار در کالس درس ارائه دهند و بازخورد استاد و سایر دانشجویان را درباره ي آن 

:دریافت کنند

تحلیل محتواي پندنامک ها -
تبیین اندیشه هاي تربیتی  مانی ، مزدك و مبانی آنها-
تبیین جایگاه ، ویژگی ها و نحوه ي عمل معلم در دوره ي باستان-
بررسی سنخیت اندیشه هاي مانی و مزدك با اقدامات تربیتی دوره ي باستان-
)ام دانشجویان براي ارائه به استادتکلیف تم(استنتاج ویژگی هاي محصوالت تربیتی دوره ي باستان-

یین پانزده دقیقه با توجه به ضرورت ارائه ي گزارش هاي دانشجویی در کالس و جمعیت دانشجویان هر کالس، استفاده از روش ارائه ي مقاالت در همایش ها و تع11
.ارائه و پنج دقیقه پرسش و پاسخ براي هر یک، می تواند به تعداد بیشتري از دانشجویان فرصت ارائه ي گزارش را فراهم کند
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)تکلیف تمام دانشجویان براي ارائه به استاد(ارائه ي تصویر کلی تربیت در دوره ي باستان-
ارائه ي دریافت هاي شهودي توسط دانشجویان درباره ي مطالعات و محتواي مطروحه در موضوع معلم، مدرسه، مربی، -

بیت و محصوالت آنمتربی یا دانش آموز ، ماهیت تعلیم  و تر

) جلسه5(دوره ي اسالمی

تعریف دوره ي اسالمی و ویژگی هاي آن-
روش و منابع پژوهش در باره ي تعلیم و تربیت در دوره ي اسالمی و تمایز هاي آن با دوره ي قبل-
.توصیفی از عمل تربیت در دوره ي اسالمی و زیر دوره هاي آن-

دوره ي اسالمیمنابع دستیابی به نحوه ي عمل تربیتی در-
مولفه هاي اقدامات و عمل تربیتی در دوره ي اسالمی و زیردوره هاي آن-

توصیف  مبانی اندیشه ها و اقدامات  تربیت در دوره ي اسالمی-
منابع اندیشه هاي تربیتی در دوره ي اسالمی-

قرآن، حدیث و سنت-
ادبیات و شعر-
، آثار اجتماعی و سیاسیآثار اخالقی، آثار فلسفی:  آثار اندیشمندان مسلمان-

:نظریه پردازان تربیتی در دوره ي اسالمی-
قرآن و متون دینی بستر نظریه پردازي تربیتی در دوره ي اسالمی-
نهج البالغه: متون دینی-
بوعلی و خواجه نصیرالدین ، مالصدرا: فیلسوفان-
غزالی: متکلمین-
سعدي، قابوس بن وشمگیر: شعرا-
شیخ طوسی، مجلسی، : اهل حدیث و فقها-
موالنا: عرفا و متصوفه-
خواجه نظام الملک، ابن خلدون: اندیشمندان اجتماعی و سیاسی-

تکالیف یادگیري

نکته ي بسیار مهم آن است که . با توجه به محدودیت ناشی از ساعات درس، تکالیف ذکر شده میان دانشجویان توزیع می شود
ی گزارش ها را به اختصار در کالس درس ارائه دهند و بازخورد استاد و سایر دانشجویان را درباره ي آن دانشجویان باید تمام

:دریافت کنند
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و مبانی آن ها) گروه هاي مختلف( انتخاب و تهیه ي گزارش از آراي تربیتی اندیشمندان-
اسالمیمختلف تاریخی دوره ي ) کتاب هاي(جستجو و گزارش اقدامات تربیتی از  آثار-

تکالیف عملکردي

نکته ي مهم آن است که . با توجه به محدودیت ناشی از ساعات درس، تکالیف ذکر شده میان دانشجویان توزیع می شود
.): دانشجویان باید تمامی گزارش ها را به اختصار در کالس درس ارائه دهند و مورد ارزیابی هر چند محدود قرار گیرد

ا و اندیشه هاي تربیتی ارائه شده و بررسی نسبت آنهامقایسه ي انواع دیدگاه ه-
دسته بندي انواع اندیشه هاي تربیتی در دوره ي اسالمی -
دسته بندي اقدامات تربیتی در دوره ي اسالمی  و نسبت و سنخیت آنها با اندیشه هاي تاریخی این دوره-
تبیین جایگاه ، ویژگی ها و نحوه ي عمل معلم در دوره ي اسالمی-
)تکلیف تمام دانشجویان(استنتاج ویژگی هاي محصوالت تربیتی دوره ي اسالمی-
)تکلیف تمام دانشجویان(ارائه ي تصویر کلی تربیت در دوره ي اسالمی-
ارائه ي دریافت هاي شهودي توسط دانشجویان درباره ي مطالعات و محتواي مطروحه در موضوع معلم، مدرسه، مربی، -

هیت تعلیم  و تربیت و محصوالت آنمتربی یا دانش آموز ، ما
مقایسه ي ویژگی ها و تصویر تربیت با دوره ي پیشین-

)جلسه4(دوره ي مدرن شدگی 

تعریف دوره ي مدرن شدگی و  ویژگی هاي آن و تفاوت آن با دو دوره ي پیشین-
روش و منابع پژوهش در دوره ي مدرن شدگی آموزش و پرورش ایران-
دوره ي مدرن شدگی و تمایز هاي آن با دوره هاي قبلتوصیفی از عمل تربیت در-

منابع دستیابی به نحوه ي عمل تربیتی در دوره ي مدرن شدگی-
وجود مراتبی در نوع عمل تربیت از آغاز دوره ي مدرن شدگی تا پایان عصر پهلوي-

–اي تربیتی انواع تالش ها و ماهیت آنها، جهت گیري فعالیتهاي تربیتی، نوع فعالیت ه: عصر قاجار -
تعلیمی، محصوالت تربیتی عصر قاجار ، 

جهت گیري فعالیت هاي تربیتی، محتواي فعالیت هاي تربیتی، انواع فعالیت هاي : عصر پهلوي -
تربیتی، محصوالت تربیتی عصر پهلوي، 

توصیف  مبانی اندیشه ها و اقدامات  تربیت در دوره ي مدرن شدگی-
ازان تربیتیاندیشه هاي تربیتی و نظریه پرد-
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وجود طیف در انواع اندیشه هاي تربیتی و اندیشمندان تربیتی-
)تالش گران عرصه ي تعلیم و تربیت(جریان هاي تربیتی شکل گرفته در عصر پهلوي-
منابع اندیشه هاي تربیتی-

اندیشه ها ي جهان مدرن و آثار اندیشمندان جهان غرب-
خاطرات نگارش یافته ي عصر قاجار-
متون بازخوانی شده ي دینیمتون دینی و -
سیاسی-اجتماعی -اجتماعی اندیشه ورزان فرهنگی–آثار فرهنگی -

اندیشه هاي تربیتی و اندیشه ورزان تربیتی در عصر پهلوي-
)آیا عصر پهلوي نظریه پرداز تربیتی داشته است؟(

تکالیف یادگیري

نکته ي بسیار مهم آن است که . میان دانشجویان توزیع می شودبا توجه به محدودیت ناشی از ساعات درس، تکالیف ذکر شده 
دانشجویان باید تمامی گزارش ها را به اختصار در کالس درس ارائه دهند و بازخورد استاد و سایر دانشجویان را درباره ي آن 

:دریافت کنند

دگی و مبانی آن هاانتخاب و تهیه ي گزارش از حوادث و آراي تربیتی طیف اندیشمندان دوره ي مدرن ش-
جستجو و گزارش اقدامات تربیتی و تحوالت آن در  دوره ي مدرن شدگی-
تهیه ي گزارش از  نظریات و عمل تربیتی مربیان دوره ي مدرن شدگی-
کتاب ها و مجله ها–تهیه ي گزارش از آثار تربیتی دوره ي مدرن شدگی -

تکالیف عملکردي

نکته ي بسیار مهم آن . رس، تکالیف ذکر شده میان دانشجویان توزیع می شودبا توجه به محدودیت ناشی از ساعات د-
است که دانشجویان باید تمامی گزارش ها را به اختصار در کالس درس ارائه دهند و بازخورد استاد و سایر دانشجویان 

:را درباره ي آن دریافت کنند

و بررسی نسبت آنها با دوره ي پیش مدرنمقایسه ي انواع دیدگاه ها و اندیشه هاي تربیتی ارائه شده-
دسته بندي انواع اندیشه هاي تربیتی در دوره ي مدرن شدگی -
دسته بندي اقدامات تربیتی در دوره ي مدرن شدگی  و نسبت و سنخیت آنها با اندیشه هاي تربیتی این دوره-
تبیین جایگاه ، ویژگی ها و نحوه ي عمل معلم در دوره ي اسالمی-
تحلیل فعالی هاي مربیان بزرگ دوره ي مدرن شدگی -
)تکلیف تمام دانشجویان(استنتاج ویژگی هاي محصوالت تربیتی دوره ي مدرن شدگی-
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)تکلیف تمام دانشجویان(ارائه ي تصویر کلی تربیت در دوره ي مدرن شدگی-
در موضوع معلم، مدرسه، مربی، ارائه ي دریافت هاي شهودي توسط دانشجویان درباره ي مطالعات و محتواي مطروحه-

متربی یا دانش آموز ، ماهیت تعلیم  و تربیت و محصوالت آن
مقایسه ي ویژگی ها و تصویر تربیت با دوره هاي پیشین-

-)جلسه4(دوره ي جمهوري اسالمی ایران 

تعریف دوره ي جمهوري اسالمی ایران و ویژگی هاي آن و تفاوت آن با دوره هاي پیشین-
نظام جمهوري اسالمی در موضوع آموزش و پرورش و تالش براي نیل به یک تحول بنیادین به سوي تعلیم مطالبات-

و تربیت اسالمی
توصیفی از عمل تربیت و جوانب آن در دوره ي جمهوري اسالمی و تمایزهاي آن با دوره هاي پیشین-

ایرانمنابع دستیابی به نحوه ي عمل تربیتی در دوره ي جمهوري اسالمی -
جهت گیري هاي عمل تربیت، انواع اقدامات تربیتی،  گستره ي عمل تربیتی، محصوالت تربیتی در دوره ي -

.جمهوري اسالمی
توصیف  مبانی اندیشه ها و اقدامات  تربیت در دوره ي اسالمی-
:زیر دوره هاي شکل گرفته در فرآیند تربیت در دهه هاي جمهوري اسالمی تاکنون-

دوره ي انفعال و پذیرش در متربیان-تاددهه ي شصت و هف-
دوره ي انفعال والدین، مربیان و اولیاي مدرسه -دهه ي هشتاد و نود-

رسانه ها و تاثیر آنها بر اندیشه ها و عمل تربیتی -
دشواري هاي گسترش جهان مجازي براي فرآیند عمل تربیت -
اندیشه ها و اندیشه ورزان تربیتی -

تربیتیمنابع اندیشه هاي -
.منابع تربیت اسالمی که در سطح گسترده اي تالیف و ارائه شده است-
تجربه هاي نگارش یافته ي فعاالن تعلیم و تربیت عصر پهلوي-
اندیشه ها و نظریات جهان تعلیم و تربیت غرب-

مهوري اسالمی نسبت دانشگاه با اندیشه هاي تربیتی و عمل تربیت در دوره ي ج. دانشگاهیان و اندیشه ورزي تربیتی-

تکالیف یادگیري
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نکته ي بسیار مهم آن است که . با توجه به محدودیت ناشی از ساعات درس، تکالیف ذکر شده میان دانشجویان توزیع می شود
دانشجویان باید تمامی گزارش ها را به اختصار در کالس درس ارائه دهند و بازخورد استاد و سایر دانشجویان را درباره ي آن 

:فت کننددریا

بیانات –انتخاب و تهیه ي گزارش از اسناد  دهه هاي پس از انقالب اسالمی در خصوص مطالبات از  نظام آموزشی -
رهبران انقالب در باره ي نظام آموزشی،  دیدگاه صاحب نظران

مسجد، -یجریان هاي غیر دولتی و دولت(تهیه ي گزارش از  جریان هاي تربیتی شکل گرفته پس از انقالب اسالمی-
....) موسسه هاي فرهنگی، مدارس خاص و 

و مبانی آن ها) مصاحبه و مراجعه به اسناد(تهیه ي گزارش از جایگاه و ویژگی هاي معلم و نقش آن-
تهیه ي گزارش از  معلمان تالش گر و تاثیر گذار و تحلیل دیدگاه ها و اقدامات تربیتی ایشان و مبانی آن ها-
ر رسانه ها بر اندیشه ها و عمل تربیتی تهیه ي گزارش از تاثی-

.):تمامی گزارش ها باید در کالس درس ارائه شوند(تکالیف عملکردي

نکته ي بسیار مهم آن است که . با توجه به محدودیت ناشی از ساعات درس، تکالیف ذکر شده میان دانشجویان توزیع می شود
کالس درس ارائه دهند و بازخورد استاد و سایر دانشجویان را درباره ي آن دانشجویان باید تمامی گزارش ها را به اختصار در 

:دریافت کنند

دسته بندي انواع اندیشه هاي تربیتی در دوره ي جمهوري اسالمی -
دسته بندي اقدامات تربیتی در دوره ي جمهوري اسالمی  و نسبت و سنخیت آنها با اندیشه هاي تربیتی این دوره-
جایگاه ، ویژگی ها و نحوه ي عمل معلم در دوره ي جمهوري اسالمیتحلیل و تبیین -
تحلیل فعالیت هاي مربیان بزرگ دوره ي مدرن شدگی -
)تکلیف تمام دانشجویان(استنتاج ویژگی هاي محصوالت تربیتی دوره ي جمهوري اسالمی-
)تکلیف تمام دانشجویان(ارائه ي تصویر کلی تربیت در دوره ي جمهوري اسالمی-
ئه ي دریافت هاي شهودي توسط دانشجویان درباره ي مطالعات و محتواي مطروحه در موضوع معلم، مدرسه، مربی، ارا-

متربی یا دانش آموز ، ماهیت تعلیم  و تربیت و محصوالت آن
مقایسه ي ویژگی ها و تصویر تربیت با دوره هاي پیشین-

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

بـدین وسـیله   . درس، مطالعه ي مباحث بر اساس طرح درس بـراي دانشـجویان ضـروري اسـت    با توجه به ماهیت تاریخی 
. اطالعات اولیه دانشجویان براي مشارکت و گفتگو و تحلیل مباحث در کالس درس فراهم می شود
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س شـرط  و فعالیت دانشجویان و رهبري آموزشی استاد در کـال . تدریس به هیچوجه نمی تواند به روش سخنرانی ارائه گردد
.توفیق درس می باشد

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی

.این درس داراي منبع اصلی نیست
:منابع فرعی

منابع تاریخ عمومی هر دوره
آثار اندیشمندان در هر دوره
آثار تربیتی هر دوره
آثار ادبیات و فرهنگ هر دوره
 کتاب هاي تاریخ تعلیم و تربیت

یادگیريراهبردهاي ارزشیابی . 5
.ارزشیابی شامل آزمون کتبی و نیز  انجام پژوهش و بررسی در محورهاي ذکر شده در بخش تکالیف می باشد

آزمون کتبی: ارزشیابی پایانی
مطالعات آمادگی در هر جلسه، میزان مشارکت دانشجو در کالس در هنگام طرح مباحث: ارزشیابی فرآیند

یادگیري و عملکردي دانشجویانگزارش تکالیف : ارزیابی پوشه کار
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»نقش اجتماعی معلم از دیدگاه اسالم«سرفصل درس 

:معرفی درس و منطق آن.1

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

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

مشخصات درس

نظري: نوع درس

واحد نظري2: تعداد واحد

ساعت32: زمان درس

: پیشنیاز

: نحوه تدریس

دیدگاه اسالمنقش اجتماعی معلم از : نام درس

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

.تصویري روشن و واقع بینانه از مختصات عصر حاضر داشته باشد)1
معیارهاي نوع مطلوب رابطه با دانش آموزان در این عصر را بشناسد و بتواند رابطه خود با دانش )2

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

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

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

3سطح2سطح1سطح هامالك

داشـــتن تصـــویري  
روشن و واقع بینانه از 
مختصات عصر حاضر

مختصـات و ویژگیهــاي  
عصر حاضر را می دانـد 

و مـی توانــد بـراي هــر   
یک نمونه فرضـی ذکـر   

.کند 

می تواند با قرار گـرفتن در  
ــی،    ــت واقعـ ــک موقعیـ یـ
مختصاتی از عصر حاضر که 
در آن بارز است را شناسـایی  
کند و با بیان شواهد، توضیح 

. دهد

می تواند راه حـل هـایی را   
براي عبور یا تعدیل چـالش  
هاي عصر حاضر ارائه دهـد  
و در موقعیـت تربیتـی بکـار    

. گیرد
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شناخت معیارهـاي نـوع   
مطلوب رابطه با دانـش  
ــر   ــن عص ــوزان در ای آم

وتوان تنظیم رابطه 

معیارهاي نـوع مطلـوب   
رابطه با دانـش آمـوزان   
در این عصر را بدانـد و  

مصداق، بتواند و در یک
حالت مطلوب و حـاالت  

.نامطلوب را نشان دهد

در یک موقعیت تربیتی، ابعاد 
رابطه تربیتی ممکن و مطرح 
ــت   ــد و حال ــایی کن را شناس
ــد،   ــر بعـ ــوب را در هـ مطلـ

.مشخص نماید

ــی  ــد در موقعیــت تربیت بتوان
واقعـــی، ابعـــاد تربیتـــی را 
بشناسد و حالت مطلـوب آن  

.بعد را عمال محقق کند

شناخت و یافتن جایگـاه  
وامکانهاي مختلف خود 
در مقــــام اصــــالحگر 

اجتماعی 

قادر باشد تا مشکالت و 
معضالت اجتمـاع هـاي   
ــد و  ــی را بشناسـ تربیتـ

.تشریح کند

قادر به تشخیص مؤلفه هاي 
مختلف بروز مشکالت باشد 
و فرضیه هایی در برون رفت 

. از آنها داشته باشد

قادر باشد در یـک موقعیـت   
ی، دســت بــه اصــالح واقعــ

موقعیت و محیط اجتمـاعی  
.بزند

فهم ویژگیهاي اصـالح  
ــام   ــدرت انج ــري و ق گ

کنش اجتماعی فعال  

ــاي  ــاي مقتضـ ویژگیهـ
اصالح گـري در عصـر   
حاضر را می داند و مـی  
تواند آنها را در موقعیـت  
هاي مختلف بـازتعریف  

.کند

-قادر است در زندگی مصلح
معلمان، ویژگیهـاي اصـالح   
ــد و   ــی کن ــري را بازشناس گ
متناظر آنها را در زمان حـال  

. معلوم نماید

قادر است، ویژگیهاي اصالح 
گري را به صورت واقعی در 
موقعیتهاي اجتماعی مختلف 

.محقق سازد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

ویژگیهاي عصر حاضر: بخش نخست

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

:تکالیف یادگیري

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

:مصداق یابی ویژگیهاي عصر حاضر با یکی از این موارد

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

رابطه معلم و شاگرد : بخش دوم

در میانه هیبت و هم سطحی: مقبولیت-
در میانه مریدپروري و تک روي: الگوپردازي-
اقتدارگرایی و تسهیل گريدر میانه : هدایت گري-
در میانه نظاره گري و همپایی: همراهی-
در میانه نفوذناپذیري و نسبی گرایی: حقیقت گرایی-
در میانه تفتیش تا عدم توجه: پایش-

:تکالیف یادگیري

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

:تکالیف عملکردي

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

رسالتهاي اجتماعی معلم: بخش سوم

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

:تکالیف یادگیري

مطالعه فصل هشتم از کتاب فرهنگهاي برنامه درسی و استخراج وظایف اجتماعی معلم از آن-
:تکالیف عملکردي
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مبرّزي چون میـرزا حسـن رشـدیه، بهمـن بیگـی،      یافتن مصادیق رسالتهاي اجتماعی معلم در زندگی و کنش معلمان -
...مرحوم کرباسچیان، معلم کالوي بندر دیر، و 

ماموریت هاي اجتماعی جدید معلم در عصر حاضر: بخش چهارم
تبیین گري-
فراهم سازي موقعیت هاي انتخاب-
فراخوانی عوامل زیرساز انتخاب و تامل بر آنها-
بازخوانی و بازتعریف معیارها-
گزینشگرينقادي و -
افق نگري و معنا بخشی-
کنشگري مسووالنه-

:تکالیف یادگیري

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

:تکالیف عملکردي

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

گزارش آن به کالس

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

دانشـجویان تـدریس   این درس باید به توجه به مسائل عملی و واقعی عصر حاضر و توجه به تمرین عملی یافته هاي نظري
از این رو، مطالعه منظم دانشجویان، اندیشه ورزي و فرضیه پروري معطوف به مطالـب نظـري، داشـتن مباحثـه هـاي      . شود

گروهی، ارتباط با دانش آموزان حاضر و تحلیل ویژگیهاي خاص آنها در عصر حاضر و نیز حضور در موقعیت هـاي واقعـی و   
. ی باید مد نظر قرار گیردتالش براي تحقق اصالح گري اجتماع

منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی

.انتشارات مدرسه: نگاهی دوباره تربیت اسالمی، جلد دوم، تهران). 1384(باقري، خسرو 

.انشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: نقش معلم در تربیت دینی، قم). 1390(داوودي، محمد 

:منابع فرعی
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.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: سجادیه، تهران

.  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 مشـارکت در فعالیـت هـا و نیـز ارزشـیابی از      : ارزشیابی تکوینی
شجو در طول ترمتکالیف عملکردي دان
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»روانشناسی تربیتی«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1

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

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

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

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

شخصات درس

نظري:  نوع درس

2: تعداد واحد

ساعت32: زمان درس

-: پیشنیاز

روانشناسی تربیتی: نام درس

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

و تربیتی اتخاذ شده / نقش یافته هاي علمی در زمینه تدریس اثر بخش تصمیمات آموزشیبا شناخت
.مدرسه را تحلیل و گزارش نماید/ در سطح کالس درس

:شایستگی اساسی

ck&Pk1-1کد&

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

3سطح2سطح1سطح هامالك

یافته هاي 
علمی

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

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

-یدر بررسی منابع علم
پژوهشی توانسته است 
اطالعات به روز و معتبري 
را جمع آوري کرده و آن را 
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قالب یک مقاله منسجم 
. ارائه نکرده است

قالب یک مقاله منسجم 
.ارائه کند

در قالب یک مقاله منسجم 
به همراه پیشنهادها 

.کاربردي ارائه کند

تدریس 
اثر بخش

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

. تحلیل نماید

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

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

.آموزان تحلیل نماید

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

ویژگی ها و نمودن
موقعیت هاي فردي دانش 

. آموزان ارائه کند

کاربرد 
یافته ها

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

تحلیل ) نظریه هاي رشد(
. کرده است

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

. تحلیل کرده است

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

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

فرهنگی موقعیت و بافت
تفاوت هاي / اجتماعی

فردي پیشنهاداتی ارائه 
.کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
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کلیات : فصل اول
تعریف روانشناسی-
موضوعات و گرایشهاي روانشناسی-
در آموزشکاربرد روانشناسی -

: تکلیف یادگیري

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

روانشناسی تربیتی: فصل دوم

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

:تکالیف یادگیري

روش هاي پژوهش در روانشناسی تربیتی را مطالعه و / مقاالت علمی پژوهشی در خصوص تدریس اثر بخش و ویژگی هاي آن
. یافته هاي خود را در گزارشی مبنی بر چگونگی استفاده از یافته ها یا راهکار ها ارائه نماید

رشد: فصل سوم

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

:تکالیف یادگیري

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

تفاوت هاي فردي: فصل چهارم
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عوامل مؤثر بر رفتار-
احساس و ادراك-
هوش-

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

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

:تکالیف یادگیري

چگونگی استفاده از داللت هاي این پژوهش هاي انجام شده در زمینه تفاوت هاي فردي را در حوزه هاي مختلف را مطالعه و 
. یافته ها براي تدریس اثر بخش را شناسایی و گزارش کند

: 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

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

: تکلیف یادگیري

روش هاي بکارگیري فرآیند هاي شناختی را در کتاب هاي درسی برسی و نمونه اي از این مهارت ها را شناسایی و چگونگی 
. آموزش آن را مورد نقد و برسی قرار دهد

. روش هاي پروش خالقیت در آموزش موضوعات درسی مختلف را مطالعه و یافته هاي خود را به کالس گزارش نماید
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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 -

oگروهیقرار داد
o قرارداد فردي
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 / یک کالس درس
. به همراه نقد و بررسی و مبتنی بر یافته هاي علمی گزارش نماید

هاي ویژهکودکان با نیاز : فصل هفتم

دانش آموزان مبتال به ناتوانی-
اختالالت حسی-
اختالالت جسمی-
کم توان ذهنی-
اختالالت زبانی و گفتاري-
ناتوانی هاي یادگیري-
اختالالت رفتاري و عاطفی-
کودکان تیزهوش-
کودکان سرآمد -

: تکلیف یادگیري

از یک مدرسه دانش آموزان با نیاز هاي ویژه بازدید نموده و نحوه آموزش و نوع خدمات ارائه شده به این گروه از دانش 
. آموزان را برسی و گزارش نماید
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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

ینه تدریس و کاربرد آن در موقعیت فردي از طریق مطالعه نظریه هاي علمی در زم/ استفاده از فرصت هاي یادگیري مستقیم
تفاوت هاي فردي در موقعیت هاي /تربیتی، بکارگیري راهبرد هاي شناختی براي مطالعه ویژگی هاي رشدي/هاي آموزشس

مربی در / ، تحلیل و ارائه پیشنهاداتی براي ارتقاء سطح اثر بخشی تصمیمات معلم)کالس درس و مدرسه(تربیتی / آموزشی
.مدرسه/ کالس درس

منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی

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

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

:منابع فرعی

.انتشارات آگاه) روانشناسی یادگیري و آموزش (روانشناسی پرورشی ). 1385(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 8وعه تکالیف عملکردي مجم: ارزیابی پوشه کار

مبناي . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود
. مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»جامعه شناسی تربیتی«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1
تعلیم و تربیت با متن و زمینه جامعه در هم تنیده است و نمی توان جدا از مقوله اجتماعی . تعلیم و تربیت امري اجتماعی است

به بیان دیگر،  شناخت واقعی مسائل تعلیم و تربیت مستلزم تجزیه و تحلیل . بودن، به مطالعه در مسائل تعلیم و تربیت پرداخت
بنابراین درك دانشجویان نسبت به جامعه شناسی تربیت، این امکان را پدید می . ئل اجتماعی و فرهنگی محیط اجتماعی استمسا

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

. می کند
مشخصات درس

نظري : نوع درس

2: تعداد واحد

32: زمان درس
ساعت

جامعه شناسی تربیتی:  نام درس

:خواهد بوددر پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر: 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

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

-1:شایستگی اساسی
2PK-3و 2- 2و 2

3سطح2سطح1سطح هامالك

نظریه هاي جامعه 
شناختی تربیت

نظریه هاي جامعه شناختی 
تربیت را به طور سطحی می 
شناسد و  نمی 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 
بیان می کند، اما قادر نیست از 

ل خاص نظریه ها در حل مسائ
.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 (تکنیکهاي مشاهده 
را فرا گرفته است، قادر ) کوچک

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

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
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.شناسایی کند

طراحی برنامه حل 
با (مسئله تربیتی 

تاکید بر جامعه
)شناسی

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

. شناختی است

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

. است

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

.شبکه اي  طراحی و ارزیابی کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

)یک جلسه(کلیات جامعه شناسی تعلیم و تربیت : فصل اول

تربیتی و جامعه شناسی تعلیم و تربیتجامعه شناسی

خاستگاه و تکامل جامعه شناختی تربیت

قلمرو جامعه شناختی تربیت

مطالعه و مرور یکی از کتابهاي جامعه شناسی تربیت یا جامعه شناسی آموزش و پرورش و ارائه نقشه : تکالیف یادگیري
مفهومی در رابطه با قلمرو جامعه شناسی تربیت

ارائه یک تعریف جامع از جامعه شناسی تربیت توسط دانشجو:  ريتکالیف یادگی

)دو جلسه( رویکردهاي نظري در جامعه شناختی تربیت: فصل دوم

)امیل دورکیم( نظریه کارکرد گرایی

)کریستوفر جنکز( نابرابري اجتماعی

)نظریه آموزش و پرورش و کنش فرهنگی، فریره، ایوان ایلیچ( پارادایم انتقادي

)مایکل یانگ( نظریه تفسیري 

طبقه بندي نظریه هاي جامعه شناختی تربیت و بیان ویژگیهاي اصلی این نظریات در یک جدول: تکالیف یادگیري

انتخاب حداقل یکی از نظریه ها و مطالعه منابع بیشتر براي مطالعه: تکالیف یادگیري

)دو جلسه( روشهاي تحقیق در جامعه شناسی تربیت:  فصل سوم
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روشهاي تحقیق کمی

)قوم نگاري، مردم نگاري، روان شناسی اجتماعی، کنش متقابل نمادین، تحقیق در گروههاي کوچک( روشهاي تحقیق کیفی

مطالعه کتاب کندوکاوها و پنداشته ها، فرامرز رفیع پور: تکالیف یادگیري

ه گزارش ان به کالس با  تاکید بر روش شناسی مطالعه یک مقاله مربوط به جامعه شناختی تربیت و ارائ: تکالیف یادگیري
تحقیق

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

)یک جلسه( مدرسه و جامعه: فصل چهارم

مدرسه به مثابه جامعه

نگاهی تاریخی  به سازمان اجتماعی مدرسه

شناخت سازمان مدرسه و روابط انسانی در آن

و نابرابریهاي اجتماعیمدرسه

خانواده و مدرسه

تهیه یک چک لیست از مسائل عمده مدرسه از نظر معلمان و دانش آموزان: تکالیف یادگیري

تحلیل مسائل مدرسه با توجه به یکی از نظریه هاي جامعه شناختی تربیت: تکالیف عملکردي

)یک جلسه( فرایند هاي مربوط به مدرسه: فصل پنجم

آموزان و عملکرد تحصیلیفرهنگ دانش

جو مدرسه 

انتظار از مدرسه

)نظریه اتکینسون، نظریه مک کلند( انگیزه پیشرفت

انتظارات معلم از دانش آموز

فرهنگ و روابط معلمان
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مشاهده روابط موجود در یک مدرسه ارائه گزارش درباره آن و تعیین جو مدرسه با استناد به شواهد کافی: تکالیف یادگیري

)دو جلسه( جامعه شناسی کالس درس: فصل ششم

گروههاي دانش آموزي

پویایی گروه

دانش آموزان و تغییرات اجتماعی

دانش آموزان و آسیبهاي اجتماعی

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

مطالعه گزارشهاي فوق در گروههاي دانشجویی و تحلیل پویایی و آسیب هاي اجتماعی:تکالیف عملکردي

)یک جلسه( جامعه شناسی برنامه درسی: فصل هفتم

جامعه شناسی کتابهاي درسی

جامعه شناسی فضا

برنامه درسی پنهان

مشاهده و ارائه گزارش در رابطه با  فضا و کتابهاي درسی : ف یادگیريتکلی

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

ه چگونگی اولویت بندي مسائل تربیتی مدرس

طراحی یک برنامه موثر براي حل یک مسئله تربیتی با توجه به یک نظریه پشتیبان: تکالیف عملکردي

ارزیابی طرح برنامه  فوق توسط هم کالسیها:تکالیف عملکردي

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
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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، توجه . نظریه هاي جامعه شناسی تربیت توسط دانشجو مورد تأکید قرار می گیرد

بهتر است زمینه پرسش و پاسخ و تحلیل گزارشهاي دانشجویان و بهره .  جه  استبه جنبه هاي کاربردي این درس مورد تو
.  گیري از روشهاي مشارکتی در آموزش فراهم شود

منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی

.مرکز نشر دانشگاهی تهران). 1387(درآمدي به جامعه شناسی تعلیم و تربیت، ترجمه غالمعلی سرمد. موریش، ایور

.تهران انتشارات روان. جامعه شناسی اموزش و پرورش). 1387(علی عالقه بند، 

.انتشارات سمت. تهران. جامعه شناسی آموزش و پرورش). 1392(شارع پور، محمود 

:منابع فرعی

انتشارات آواي نور: تهران. جامعه شناسی آموزش و پرورش). 1392(منادي، مرتضی

تهران انتشارات ). جلد دوم کندوکاوها و پنداشته ها( یق در علوم اجتماعیتکنیکهاي خاص تحق). 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

نمره12زمون کتبی از مباحث انجام شده در کالس، آ: ارزشیابی پایانی

سایر نکات

از آنجا که یک فصل به روشهاي تحقیق جامعه شناسی تربیت پرداخته شده است و ممکن است با درس روشهاي تحقیق رشته 
هاي مختلف درسی هم پوشانی داشته باشد، تاکید می شود بر روشهاي تحقیق کمی اشاره اي اجمالی شود و بیشتر بر روشهاي 

.  وههاي کوچک تاکید شودتحقیق قوم نگاري، کیفی کنش متقابل نمادین و گر
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»هاي یادگیري و آموزشنظریه«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1

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

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

مشخصات درس

نظري: نوع درس

2: تعداد واحد

ساعت32: زمان درس

هاي یادگیري و آموزشنظریه:  نام درس

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

تربیتـی  هاي مختلـف  هاي یادگیري و آموزش، شرایط حصول و عدم حصول یادگیري را در موقعیتضمن درك انواع نظریه
.تحلیل نماید و بر آن اساس راهبردهاي تدریس متناسبی بکار برد

:شایستگی اساسی

PK2-2&1-2کد
&2-3

PCK 4-3کد

3سطح2سطح1سطح هامالك

ــاي  ــه هــ نظریــ
یادگیري و آموزش

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
یـادگیري و آمـوزش بـه ارائــه    

ها هاي هریک از دیدگاهداللت
پردازد اما قـادر بـه کـاربرد    می

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

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

هاي مختلف تربیتی، موقعیت
برد نظریه هـا در  قادر به کار

.باشدحل مسائل تربیتی می

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

. و طبقه بندي نماید

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

تحلیل شرایط حصـول و عـدم   
-حصول یادگیري در موقعیـت 

.هاي مختلف تربیتی است

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

.است

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

پیشنهادي ارائه می دهد، اما 
طرح پیشنهادي او فاقد توجه 

با در نظرگرفتن اصول هر یک 
آموزش از نظریات یادگیري و 

- قادر به حل مسئله تربیتی می

باشد اما نسبت به پیچیدگی و 

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

شبکه اي بودن مسائل بی 
. توجه است

به طور سیستمی و شبکه 
.اي  طراحی و ارزیابی نماید

محتواي درس و ساختار آنهاي یادگیري،فرصت. 2

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

بیان ضرورت و جایگاه نظریه در علم - 

مکاتب تجربه گرا- 

مکاتب خرد گرا- 

نظریه هاي جدید در یادگیري- 

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

ویژگی هاي آنتعریف یادگیري و - 

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

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

هاي شناختی یادگیرينظریه: فصل چهارم

:تکالیف یادگیري
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.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

.ارزیابی نقاط ضعف و قوت اصول یادگیري در نظریه خبرپردازي

هاي سازندگی یادگیرينظریه: فصل ششم

:تکالیف عملکردي

از تربیتی / 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 :مفصل هشت

کاربردرویکرد رفتاري

کاربرد رویکرد شناختی

کاربرد نظریه سازندگی یادگیري

کاربرد نظریه نوروفیزیولوژیکی

:تکالیف عملکردي

و تربیتی را با استفاده از نظریه هاي مطالعه شده تحلیل/ با استفاده از نظریه هاي مطالعه شده یک موقعیت آموزشی
.تربیتی خود را به همراه مستندات پژوهشی یا علمی ارائه نماید/ تصمیمات آموزشی
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راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

شود ضـمن ارائـه   باشد، پیشنهاد میهاي مختلف میبا توجه به اینکه درك عمیق دانش نظري مستلزم کاربرد آن در موقعیت
ت هاي عملی و بکارگیري دانش نظـري در موقعیـت هـاي واقعـی تـدریس      مباحث نظري به شیوه مشارکتی، بر انجام فعالی

رشد راهبردهـاي  تواند زمینهعالوه براین تدارك فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی می. تاکید شود
.فراشناختی دانشجویان را فراهم سازد

منابع آموزشی. 4

: منبع اصلی

.دوران: اکبر سیف، تهرانهاي یادگیري، ترجمه علیاي بر نظریهمقدمه). 1388(آر .هرگنهان، بیاچ و .اولسون، متیو-

.انتشارات دوران. روانشناسی یادگیري و آموزش: روانشناسی پرورشی نوین). 1390(سیف، علی اکبر -

: منبع فرعی

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

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

)نمره8(ارزشیابی مستمر5-1

نمره4عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها -

نمره4ي عملکرد دانشجو در مجموعه تکالیف عملکرد-

)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

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

کردن فقط با یچنین دانشی را معلمان آینده براي هرگونه عمل خود نیاز دارند؛ اما عمل معلم. 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 شونددانشجومعلمان در سطحی عام فراهم کند تا آنان قادر به ادراك و بکارگیري روش

براي تحقق . بهره بگیرندشوند از فنون آن در عمل شوند و قادر میدانشجومعلمان با مبانی، اصول و مراحل تدریس آشنا می
هاي تدریسی هایی از تدریس و با برخی از اعمال و فعالیتدستاوردي، ضروري است معلمان با منابع این حوزه علمی، با نمونه

تواند به آنان کمک چنین شرایطی می. هایی داشته باشندمعلمان پیشین در عرصه واقعی آشنا شوند و براي اقدام به آن، تمرین
معلمان آینده در طول دوره آموزشی در معرض تجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به مطالعه، تصمیم گیري و ارزیابی کند تا

. نتایج تصمیمات در موقعیت هاي پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته هاي علمی و پژوهشی باشند

مشخصات درس

نظري و عملی: نوع درس

1+1: تعداد واحد

ساعت32+16:درسزمان

روانشناسی تربیتی: پیشنیاز

انفرادي:نحوه آموزش

هاي تدریساصول و روش: نام درس

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

آن عرصه به روشنی تشریح اي اقدام کند که در آن نقش معلم به عنوان کارگزار اصلیبه 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 . برنامه خود دفاع نماید
شناسد و از منابع معتبر تدریس آگاه هاي متفاوت میهاي بکارگیري آنها در موقعیتبا قابلیتهاي تدریس را برخی روش

.  تر را دارد و به پیگیري دستاوردهاي علمی جدید حوزه تدریس، متعهد استاست 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
اساس متغییرهاي مختلف 
متمایزکننده آن مبتنی بر 

کند و منابع علمی اقدام می
تشریحی به زبان خاص خود 

.نمایدارائه می

هاي یی اصول و روشبه شناسا
هاي مختلف تدریس در موقعیت

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

هاي تدریس توسط اصول و روش
- معلم در موقعیت خاص ارائه می
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. نماید

ایفاي نقش 
معلمی در 

تدریس 
ايمدرسه

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

. اقدام کند

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

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

.موجود است

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

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 

. تجربه شخصی است

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

- از بازخوانی تجربه دیده می

. شود که قابل پذیرش است

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

. برخوردار است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

:اي آن به شرح ذیل سازمان یافته استمورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسهمحتواي 

مباحث فرعیموضوع اصلینوبت 

طرح ضرورت و جایگاه موضوع و ایجاد اول
انگیزه جهت پیگیري درس و ارزشـیابی  

تشخیصی و اعالم برنامه درس

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

. عملکردي و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد

اي خود را یـادآوري و آن را  هر دانشجو یکی از تجربیات تدریس معلمان مدرسه: 1تکلیف 
. و مقبول یا نامقبول بودن آن را مدلل تشریح کندروایت 

هایی از تدریس معلمـان بـه صـورت فـیلم و بحـث و بررسـی دربـاره تجربیـات         ارائه نمونههاها و یادآوري تجربهارائه نمونهدوم
هاي متعددي در تدریس مطرح اي که نشان داده شود اصول و روشدانشجومعلمان به گونه

.است

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

.و تشریح وضعیت تدریس در چند کشور جهان) شده دانشجومعلمان
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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

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

توانند چنین کنند؟

-تشریح مراحل تدریس به عنوان عمل واقعی معلم در کالس درس مشـتمل بـر مخاطـب   قسمت اول: ايل تدریس مدرسهمراحپنجم

-یابی براي یک مبحث علمی، تعیین اهداف درس، انتخاب محتوا و فرصتشناسی و منطق

.هاي یادگیريدهی محتوا و فرصتهاي یادگیري، سازمان

.نقد و بررسی منطق مراحل ذکر شده: عملی

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

.نقد و بررسی مراحل ذکر شده: عملی

اجزاي طرح درس سالیانه و اصول تهیه آن، تدوین طرح درس سـالیانه در کـالس و نقـد و    طرح درس سالیانه: ریزي تدریسبرنامههفتم
.هاي ارائه شده در کالسبررسی نمونه

.کنندهاي کوچک به تدوین طرح درس سالیانه اقدام میدانشجویان در گروه: عملی

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

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

.کنندهاي کوچک به تولید طرح درس روزانه اقدام میویان در گروهدانشج: عملی

هر یک از دانشجومعلمان یک طرح درس سالیانه براي موضوع مورد نظر خـود  :4تکلیف 
.تهیه و با مدرس درس ارائه کند

داري، فرهنگ کالس درس، مقررات کالس درس، جـو کـالس   هاي کالسالگوها و روشمدیریت کالس درسنهم
.رس و رفتار در کالس درسد

-هـایی مـی  هاي مـدیریت کـالس  هاي کوچک به بررسی روشدانشجویان در گروه: عملی

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

اند؟بندي کردههاي تدریس را طبقههاي دیگر به چه شکلی روشبنديطبقه:5تکلیف 

محـور در کـالس   هاي تدریس معلمیادآوري کوتاه منطق، اصول و مراحل بکارگیري روشمحورهاي تدریس معلمروشیازدهم
.درس

هاي کوچک به طراحی تدریس بر اساس این روش اقـدام و بـه   گروهدانشجویان در: عملی
.پردازندتدریس می

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

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

هاي توضیح در ارتباط با موضوعات درسی، اثـربخش  هاي توضیح دادن، قابلیت روشروشتوضیح دادن در کالس درسسیزدهم
.هاي تدریسساختن توضیحات در هر یک از روش

هـاي تجربـی یـا    هاي مـوثر توضـیح در موقعیـت   گفتگوي دانشجویان در باره روش: عملی
.فرضی

هاي تدریسگیري از آن در هر یک از روشها و چگونگی بهرهانواع پرسشکردن معلم در کالس پرسشچهاردهم

هاي تجربی یا هاي موثر پرسش کردن در موقعیتگفتگوي دانشجویان در باره روش: عملی
.فرضی

هـاي کالسـی   مواجهه معلم بـا پرسـش  پانزدهم
شاگردان

-هاي پرسش کردن شاگردان، چگونگی مواجهه با پرسشههاي شاگردان، انگیزانواع پرسش

هاي تدریسهاي شاگردان در هر یک از انواع روش

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

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

.هاي تدریساعالم نتایج به شاگردان در کالس درس در هر یک از روش

هـاي  هـاي مـوثر سـنجش یـادگیري در موقعیـت     گفتگوي دانشجویان در باره روش: عملی
.تجربی یا فرضی
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راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3

دانشجوي این درس موظف . شودجانبه آموزشگر ـ دانشجو انجام می هاي کالس درس با مشارکت همهدر این درس، آموزش
همچنین، دانشجویان حق دارند به طـرح  . است بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعه منابع نیز بپردازند و در مباحث شرکت نماید

دقیقه در کالس درس 15ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود با درخواست تعیین وقت قبلی، تا بپردازند و براي ارائه دیدگاهپرسش 
-گردد و به صورت عملی مورد تمرین قرار مـی در همه جلسات درس، یک مبحث به صورت نظري ارائه می. به ارائه نظر بپردازند

شود که به تشخیص آموزشگر یا بـه درخواسـت دانشـجویان،    هایی مطرح است پرسشحال، در جلسات درس ممکندرعین. گیرد
ایـن  . شـود تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایان نیمسال انجام و ارائـه  پاسخگویی به برخی از آنها می

درصـد  50گردد؛ مشروط به آنکه تعداد آنهـا از  تواند براي همه یا برخی از دانشجویان جایگزین تکالیف درسها میقبیل پرسش
.تجاوز نکند

منابع آموزشی . 4

استفاده از منابع مکتوب منتشر نشده پس از داوري و تایید شوراي گروه آموزشی . در این درس استفاده از منبع مکتوب الزامی است
.براي مدت مقرر در همان رشته بالمانع است

:شود، عبارتند ازبراي استفاده در این درس پیشنهاد می1398منابعی 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   : تهـران . نیم قرن تدریس و تبلیغ حجت االسالم و المسلمین قرائتی). 1395(صنعت پور امیري، حسین- 
.درسهایی از قرآن

نـازیال کریمـی و   : مترجمـان ). چـارچوبی جـامع بـراي آمـوزش اثـربخش     (هنر و علم تـدریس  ). 2007. (مارزانو، رابرت- 
.تموسسه فرهنگی منادي تربی: تهران). 1394(عبدالرحیم نوه ابراهیم 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

گیرد که هاي تدریس در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت میارزشیابی پایانی در درس اصول و روش: ارزشیابی پایانی
ها و تجارب خود از کار عملی، مطالعه منابع و مشارکت در مباحث کالس درس را بر اساس در آن دانشجویان یادگیري

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

.شودمی

آموزشگر در مواردي که . شودارزشیابی انجام تکالیف کالس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ می: ارزشیابی تکالیف
. دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهاي او به کار پژوهشی به اصالح آن اقدام کنندمصلحت بداند، اجازه می

: شودسهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه می

درصد امتیاز 25: به تکالیف و شرکت فعال در کالسـ پاسخگویی

درصد امتیاز 40: ـ آزمون ضمن نیمسال

درصد امتیاز 35: ـ آزمون پایانی

: سایر نکات

:مواردي که توجه به آن در این درس مهم است

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

:معرفی درس و منطق آن. 1

راهنمایی مجموعه فعالیت هاي منظم و سازمان یافته اي است که به منظور حداکثر استفاده از توانایی هاي بالقوه در طول زندگی 
شـود تـا پـس از    مشاوره رابطه رویاروي بین مراجع و مشاور است که بدان وسیله به مراجع کمک می. درباره فرد اعمال می شود

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

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

و مشاوره میسور نمی باشد، بنـابراین الزم اسـت دانشـجومعلمان در دوران تحصـیل خـود بـا       مبانی،اصول و روش هاي راهنمایی
مبانی، اصول و روشهاي راهنمایی و مشاوره آشنا شده تا بتوانند درآینده به عنوان معلم مدرسه نقش راهنمایی و مشاوره اي خـود  

ایه براي دانشجویان رشته راهنمایی و مشاوره محسوب مـی  همچنین این درس به عنوان یکی از دروس پ. 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 مشاورهو روشاصول : نام درس

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

با مطالعه درس مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره، با مفاهیم اساسی راهنمایی و مشاوره آشنا شده، در فرایند آموزش از مبانی و 
جایگاه راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورش پی ببرد و با نقش مشـاوره اي معلمـان   اصول مشاوره بهره کافی ببرد، به 

همچنین از فنون و روش هاي شناخت دانش آموزان و رویکردهاي اساسی مشاوره و .در فرایند تدریس و کالس درس آشنا شود
.ر ببردروان درمانی اطالعات کافی کسب نموده و بتواند در موقعیت واقعی مدرسه بکا

دانشجوپس از گذراندن این درس قادر خواهد بود از اصول مشاوره در موقعیت هاي واقعی مدرسه بهره برده و بـا شـناختی کـه    
شغلی و سازشی -ازتفاوت هاي فردي، ویژگی ها و مسایل و مشکالت دانش آموزان پیدا می کند بتواند در زمینه هاي تحصیلی

.به آنها کمک نماید
:اساسیشایستگی 

pck&Ck 2کد-
1&3-3&4-
3&

3سطح2سطح1سطح هامالك

دانــــش محتــــوایی و  
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

موضوعات اساسی راهنمایی 
و مشاوره و انواع آن را مورد 
ــه   ــرار داده و یافت ــه ق مقایس
هاي خـود را در قالـب یـک    
گزارش منسجم ارایه نمـوده  

مباحث اساسی راهنمـایی و  
مشــاوره وانــواع آن، تفــاوت 
وتشابه مفاهیم ورابطه آنهـا  
با یکدیگررا مورد مقایسـه و  
ــابی قــرارداده و دالیــل  ارزی
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جمع آوري و بـدون ارایـه   
تحلیل حاصـل از مقایسـه   
آنهــــا، آن را گــــزارش  

.  نموده است

خود را در قالب یافته ها بـه  است
صورت یک گزارش منسجم 

.ارایه نموده است

نقش و وظـایف کارکنـان   
مدرسه در رابطه با فراینـد  

دانش راهنمایی و مشاوره 
آموزان

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

.  گزارش نموده است

ــان   ــایف کارکن ــش و وظ نق
مدرسه را در فرایند راهنمایی 

مورد و مشاوره دانش آموزان 
ــه   ــرار داده و یافت ــه ق مقایس
هاي ناشی از این مقایسـه را  
ــزارش   ــک گـ ــب یـ در قالـ

منسجم ارایه نموده است

ــان   ــایف کارکن ــش و وظ نق
ــد  ــه را در فراینـــ مدرســـ
راهنمایی و مشـاوره دانـش   
آموزان وتفاوت وتشابه آنهـا  
با یکـدیگررا مـورد مقایسـه    
وتجزیه و تحلیل قـرارداده و  

ت یافته هاي خود را به صور
.مکتوب گزارش نموده است

ــاي اساســـی   رویکردهـ
مشـاوره و روان درمــانی و  

کاربردهاي آنها 

درباره رویکردهـاي اصـلی   
مشـــاوره و روان درمـــانی 
صرفاً اطالعات ارایه شـده  
را جمع آوري و بدون ارایه 
تحلیل حاصـل از مقایسـه   
آنها، آن را گـزارش نمـوده   

.  است

مفاهیم اساسی رویکردهـاي  
مشاوره و روان درمانی اصلی 

را مورد مقایسـه قـرار داده و   
یافته هاي خـود را در قالـب   
یک گزارش منسـجم ارایـه   

نموده است

مباحــث مهــم رویکردهــاي 
اصلی مشاوره وروان درمانی 
ــا    ــا ب ــابه آنه ــاوت وتش وتف
یکــدیگررا مــورد مقایســه و 
ــابی قــرارداده و دالیــل  ارزی
خود را در قالب یافته ها بـه  

ارش منسجم صورت یک گز
.ارایه نموده است

برنامــه هــاي راهنمــایی و 
مشاوره در نظام آموزش و 

پرورش 

ــاي    ــه هـ ــاره برنامـ دربـ
ــاوره در  ــایی و مشـ راهنمـ
ــرورش  نظــام آمــوزش و پ
ــرفاً   ــران صـ ــان وایـ جهـ
اطالعات ارایه شده را جمع 
آوري و بدون ارایه تحلیـل  
حاصل از مقایسه آنهـا، آن  

.  را گزارش نموده است

ــایی و   برنا ــاي راهنم ــه ه م
مشاوره در آموزش و پرورش 
ایران را با سایر کشورهامورد 
مقایســه قــرار داده و دالیــل 
خود را در قالب یک گزارش 

منسجم ارایه نموده است

ــایی و   ــاي راهنم ــه ه برنام
مشاوره در آموزش و پرورش 
ایران وتفاوت وتشابه آن بـا  
برنامه هاي مشاوره درسـایر  

یسـه و  کشورها را مـورد مقا 
ارزیابی قرارداده ویافته هاي 
خود را به صـورت مکتـوب   
ودر قالــب یــک گــزارش    

.منسجم ارایه نموده است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

مباحث اساسی:فصل اول
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اهمیت و ضرورت راهنمایی و مشاوره-

فلسفه و اهمیت راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورش-

تاریخچه راهنمایی و مشاوره در جهان و ایران-

راهنمایی و مشاوره در اسالم-

مفهوم و تعریف راهنمایی-

اصول و اهداف راهنمایی -

خدمات راهنمایی -

مفهوم و تعریف مشاوره-

اصول و اهداف مشاوره -

خدمات مشاوره-

مفهوم و تعریف مشورت-

تعریف روان درمانی-

تفاوت بین مشورت،راهنمایی ، مشاوره و روان درمانی -

:فعالیت یادگیري

مطالعه مطالب فصل از منابع معرفی شده -1

مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرس-2

مقایسه مفاهیم راهنمایی، مشاوره و روان درمانی و بیان تفاوت هاي آنها-3

: يفعالیت عملکرد

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-
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رویکردهاي درمانی متمرکز بر زمینه-

رویکردهاي درمانی متمرکز بر هیجانات-

متمرکز بر تفکر و باوررویکردهاي درمانی -

رویکردهاي درمانی متمرکز برعمل و رفتار-

رویکردهاي درمانی یکپارچه نگر و التقاطی-

:فعالیت یادگیري

مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -

مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرس-2

یان تفاوت هاي آنهامقایسه رویکردهاي درمانی مختلف و ب-3

: فعالیت عملکردي

تحلیل و مقایسه رویکردهاي اساسی مشاوره و روان درمانی و ارایه گزارش آن در کالس درس-1

تحلیل کاربرد رویکردهاي اساسی مشاوره و روان درمانی در محیط واقعی مدرسه توسـط دانشـجویان رشـته مشـاوره و ارایـه      -2
گزارش کتبی آن به مدرس

انواع راهنمایی و مشاوره و الگوهاي آن: مفصل سو

انواع راهنمایی از نظر موضوع-

انواع راهنمایی از نظر شیوه اجرا-

انواع مشاوره از نظرموضوع-

انواع مشاوره از نظر شیوه اجرا-

الگوهاي رایج راهنمایی-

:فعالیت یادگیري

مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -1
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هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرسمشارکت در بحث -2

مقایسه انواع راهنمایی و مشاوره از نظر موضوع و شیوه اجرا و بیان تفاوت هاي آنها-3

مقایسه الگوهاي  راهنمایی وبیان شباهت ها و تفاوت هاي آنها-4

: فعالیت عملکردي

یه گزارش آن در کالس درستحلیل و مقایسه الگوهاي راهنمایی و مشاوره و ارا-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 چهارم

تعریف روش و فن-

روش هاي راهنمایی و مشاوره-

نویسـی،واقعه نویسـی،مقیاس درجـه بنـدي رفتـار،گروه سـنجی،مطالعه       مشاهده،مصاحبه،پرسشنامه،شرح حـال  (فنون راهنمایی-
)موردي،مطالعه پرونده تحصیلی،سیاهه رفتار،آزمون هاي روانی

گوش دادن،تشویق کردن، برخورد با مقاومت، برخورد با سکوت، سازمان دادن، انعکاس احساس و محتوا، قـرارداد  (فنون مشاوره-
ه جلسه، همدلی، مواجهه سازي، تفسیر و بینش، رهبري، ایفاي نقش، تسـکین یـا آرام بخشـی،    بستن، تعیین تکلیف، پایان دادن ب

)ارجاع

مهارت هاي مشاوره -

:فعالیت یادگیري

مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -1

مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرس-2

ه با یکدیگر و بیان تفاوت هاي آنهامقایسه فنون راهنمایی و مشاور-3

و تحلیل مشاهدات به صورت مکتوب) فیلم/ مستقیم(مشاهده اجراي فنون مشاوره توسط متخصصان -4

: فعالیت عملکردي
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تحلیل و مقایسه فنون راهنمایی و مشاوره و ارایه گزارش آن در کالس درس-1

-3، و ارایه گزارشی ازآنها بـه مـدرس    ....مایی نظیر مشاهده، مصاحبه و طراحی و اجراي یک نمونه از هر کدام از فنون راهن-2
بیان کاربرد هریک از فنون راهنمایی و مشاوره درمحیط واقعی مدرسه در قالب گزارش کتبی

در مـورد یـک نفـر از دانـش    )فـیلم  / مستقیم(اجراي فنون مشاوره توسط دانشجویان رشته مشاوره با توجه به مشاهدات خود -4
تصویري و کتبی آن به مدرس-آموزان و ارایه گزارش صوتی

نقش و وظایف کارکنان مدرسه در برنامه راهنمایی و مشاوره دانش آموزان: فصل پنجم

نقش و وظایف مدیرمدرسه-

نقش و وظایف معلم مدرسه-

نقش و وظایف مشاورمدرسه-

نقش و وظایف مربی پرورشی مدرسه-

ر فرایند راهنمایی و مشاوره نقش سایر متخصصان د-

نقش خانواده در فرایند راهنمایی و مشاوره-

نقش دانش آموز در فرایند راهنمایی و مشاوره-

:فعالیت یادگیري

مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -

مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرس-2

م،مدیر،مشاور،مربی پرورشی و سایر متخصصان در برنامه راهنمایی و مشاوره مدرسه و بیان تفاوت مقایسه نقش و وظایف معل-3
هاي آنها

: فعالیت عملکردي

تحلیل و مقایسه نقش و وظایف معلم،مدیر،مشاور،مربی پرورشی و سایر متخصصان در برنامه راهنمایی و مشـاوره مدرسـه  و   -1
ارایه گزارش آن در کالس درس
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جایگاه راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورش: ششمفصل 

برنامه هاي راهنمایی و مشاوره در دوره هاي تحصیلی ابتدایی و متوسطه-

نقش و عمل مشاور در دوره هاي تحصیلی ابتدایی و متوسطه-

ساختار و تشکیالت راهنمایی ومشاوره در آموزش و پرورش ایران-

شاوره دانش آموزي وخانواده در مناطق آموزش و پرورشخدمات و وظایف مراکز م-

خدمات و وظایف مراکز مشاوره دانشجویی در دانشگاهها-

مشاوره در موسسات و مراکز بهداشت روانی-

تفاوت هاي فردي در بین دانش آموزان مدرسه-

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

:یادگیريفعالیت 

مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -

مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرس-2

مقایسه برنامه هاي راهنمایی و مشاوره درمدارس ابتدایی و متوسطه و بیان تفاوت هاي آنها-3

مقایسه دانش آموزان از نظر تفاوت هاي فردي در ابعاد مختلف-4

: فعالیت عملکردي

تحلیل و مقایسه برنامه هاي راهنمایی و مشاوره در مدارس ابتدایی و متوسطه و ارایه گزارش آن در کالس درس-1

تحلیل و مقایسه برنامه هاي راهنمایی و مشاوره در مراکز مشاوره دانش آموزي، خانواده و دانشجویی و ارایه گزارش کتبی آن -2
به مدرس

وت هاي فردي دونفر از دانش آموزان یک مدرسه توسط دانشجویان رشته مشاوره و ارایـه گـزارش کتبـی آن بـه     مقایسه تفا-3
مدرس
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راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارایه مستقیم مباحث نظري بـه  
برقراري ارتباط میان آموخته هـاي  . ن و تحلیل پاسخ هاي مربوط به پرسش هاي مطرح شده استهمراه مشارکت دانشجویا

کالسی و الزامات محیط آموزشی، بهره گیري از فرصتهاي یادگیري خارج از محیط آموزشی،برقراري پیوند میان نظر و عمل 
هاي عملکردي توسط مدرس از راهبردهاي در محیط آموزشی و فراهم نمودن مشارکت گروهی دانشجویان در انجام فعالیت

تدریس این درس می باشد که منجر به درك عمیـق تـر مطالـب وبکـارگیري دانـش نظـري راهنمـایی و مشـاوره توسـط          
یادگیري غیر مستقیم نیز مستلزم مطالعـه فـردي و درك شـناختی    .دانشجومعلمان در موقعیت هاي واقعی مدرسه خواهد شد

.محیط آموزشی می باشدفرد در موقعیت هاي مختلف

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.گالدینگ، ساموئل -

.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(ت و میشل، ماریانگیبسون، رابر-

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(سینی بیرجندي، سید مهدي ح-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره10به میزان ) باز پاسخ،بسته پاسخ، چندگزینه اي و یا ترکیبی(آزمون مباحث نظري: ارزشیابی پایانی

نمره2دانشجو در فعالیت هاي یادگیري پیش بینی شده کالسیعملکرد : ارزشیابی فرآیند
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نمره8عملکردي) فعالیت(مجموعه تکالیف: ارزشیابی پوشه کار

. ارزشیابی از یادگیرنده براساس تکالیف یادگیري در طول نیمسال،تکالیف عملکردي و آزمون پایان نیمسال انجـام مـی شـود   
.مالك ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(مبناي ارزیابی تکالیف



١٢٥

»ارزشیابی از یادگیري«سرفصل درس 

:معرفی درس و منطق آن. 1

درس ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به عنوان یک حوزه تخصصی در بردارنده دروس متعـددي چـون آمـار، روش تحقیـق و انـدازه      
در واقع این درس کمک میکند تا بتوان میزان تحقق اهداف کلی از آمـوزش را مـورد ارزیـابی قـرار داده، سـطح      . باشدگیري می 

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

.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

ارزشیابی از یادگیري:  نام درس

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

با کسب مهارت در حوزه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی قادر باشد انواع آزمونها و الگوهـاي ارزشـیابی را پیـاده سـازي     
ضـریب  ، نحوه محاسـبه محاسبه ضریب دشواري آزموننماید و در خصوص اهداف ارزشیابی، آزمونهاي عملکردي، 

.پایایی و آزمونهاي ارزیابی عملکرد گزارشی را ارائه نماید

:شایستگی اساسی

CK1-1&2-1

&

PK2-2&3-2

3سطح2سطح1سطح هامالك

دانشجو قادر است انواع رویکرد ارزشیابی
الگوهاي ارزشیابی را نام 

. ببرد

دانشجو قادر است در طبقـه  
بندي از نقاط قوت و ضـعف  
الگوهاي ارزشیابی ارائه دهد 
و بر همین اساس الگوهـا را  

. درجه بندي نماید

دانشجو قـادر اسـت الگوهـا    
ارزشیابی را مورد تحلیل قرار 
داده و کاربرد هر یـک را در  
نمونه اي عینی مورد نقـد و  

. بررسی قرار دهد

دانشجو قادر است انواع آزمونهاي عملکردي
آزمونهاي عملکـردي را  

. طبقه بندي نماید 

ــواع   ــادر اســت ان دانشــجو ق
آزمونها را مقایسـه نمـوده و   
براي هریـک نقـاط قـوت و    

. ضعف را مشخص نماید

دانشــجو قــادر اســت انــواع 
ــه   ــردي را ب ــا عملک آزمونه
لحاظ کاربردي مورد نفـد و  

. تحلیل قرار دهد

محاسبه ضریب 
و رواییپایایی 

دانشـجو قــادر اســت در  
ــایی و  ــین پای حــوزه تعی
روایــی تعریفــی را ارائــه 

دهد

دانشجو قادر است محاسبات 
مربــوط بــه تعیــین روایــی و 
پایــایی آزمونهــاي پیشــرفت 

. تحصیلی را انجام دهد

دانشجو قادر اسـت ضـریب   
ــواع   ــی انـ ــایی و روایـ پایـ
آزمونهاي پیشرفت تحصیلی 

د را محاسبه نماید و مورد نف
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. و بررسی قرار دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

تکالیف عملکرديتکالیف یادگیريمحتواي درسنوبت بحث

گیـري،  آزمون، اندازه: تعاریف و اصطالحاتاول
ارزشیابی، مقیاسها و انواع آن،

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

.و تحلیل گردد

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

.قالب جدولی ارائه نمایند

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

.تبادل نظر شود

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

.آنها تطابق بدهند

بحث و تبادل نظر در خصوص ارزشـیابی  رویکردهاي مطرح در ارزشیابیسوم
و دیدگاه مقایسه اي با توجه بـه اهـداف   
مطرح شود و با ذکر مثال هاي گونـاگون  

بررسی الگوي متناسب با هر ساختار مورد 
قرار گیرد

مراحل ارزشیابی آموزشی، تحلیل موقعیـت،  چهارم
اهداف و مولفه هاي ارزشیابی آموزشی

در این جلسـه بـا نمـایش فـیلم مرحلـه      
تحلیل موقعیت مورد بررسی قرار گرفته و 
هدفها و پیش نیازها بـا بحـث 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

تعریـف، اهــداف، مراحـل، روشــها و طبقــه   پنجم
بندیهاي طرح ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

با ارائه نمونه هایی از انـواع طـرح هـاي    
ارشیابی پشـیرفت تحصـیلی، ویژگیهـا و    

بندي طرحها مورد تحلیل و سطوح طبقه 
.بررسی قرار گیرد

از دانشجویان خواسته شود که بـا انتخـاب   
یک درس مشـخص یـک نمونـه از طـرح     
ــاده و در   ارزشــیابی پیشــرفت تحصــیلی آم

.کالس ارائه نمایند

انواع آزمونها و کاربرد آنها و قواعـد هـر   ششم
یک

با طـرح نمونـه هـاي متفـاوتی از انـواع      
نقاط قوت و ضـعف  آزمون ها در کالس

هــر یــک از آزمونهــا بــه نقــد و بررســی 
.گذاشته شود

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

.یک از آزمونها را مورد ارزیابی قرار دهند

از دانشـجویان خواسـته شـود نمونـه هــاي     نمونه هاي متعددي از طـرح هـا توسـط    طرح نمونه هاي عملی در کالسهفتم
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ــجویان  ــاي  دانش ــه ه ــایی و نمون شناس
طراحی شـده توسـط ایشـان را در گـروه     

.نقد و بررسی نمایند) کالس(

طراحی شده و بررسی شده را مورد بـازبینی  
.قرار دهند

تعریــف آزمونهــاي عملکــردي و انــواع آن، هشتم
مراحل تهیـه آزمونهـاي عملکـردي، روش    

تهیه چک لیستواقعه نگاري ، چگونگی

ــاي    ــار آزمونه ــه ک ــک نمون ــه ی ــا ارائ ب
عملکردي و چگونگی مقیاس بندي انهـا  
در کالس به صورت عملی تهیه و نمونه 
طراحی انجام شده در جلسه قبل در ایـن  

.قالب اجراي مجدد گردد

از دانشجویان خواسته شـود یـک نمونـه از    
روشهاي سنجش مشاهده اي را انتخـاب و  

ــتفاده از روش ــا اس ــک  ب ــاري ی ــه نگ واقع
.گزارش ارائه نمایند

شرایط اجراي آزمون، نحوه نمـره گـذاري،   نهم
نحوه تفسـیر اطالعـات، محاسـبه ضـریب     

دشواري آزمون

یــک نمونــه از آزمونهــاي اجــرا شــده در 
کالس ارائه و موارد و مباحث کالس بـا  

.نمونه تطبیق و واکاوي گردد

از دانشــجویان خواســته شــود یــک نمونــه 
را مورد تحلیل و بررسـی قـرار داده،   آزمون 

اطالعــات انــرا تفســیر و ضــریب دشــواري 
.آزمون را محاسبه نمایند

نقش و کاربرد آمار توصیفی در تفسـیر داده  دهم
ــهاي    ــزي و شاخص ــهاي مرک ــا، شاخص ه

پراکندگی

به ذکر دالیلی اهمیـت بکـارگیري آمـار    
توصیفی در تحلیل آزمونها پرداخته شـود  

و پراکندگی با ذکر و شاخصهاي مرکزي
.مثال حل و تمرین شود

ــش    ــود در بخ ــته ش ــجویان خواس از دانش
شاخصهاي مرکزي از میانگین و در بخـش  
شاخصهاي پراکنـدگی واریـانس و ضـریب    
همبستگی مثالها و نمونـه هـایی تمـرین و    

.نمرات آزمونهاي قبلی محاسبه گردد

هاي آزمونهاي قبلی محاسابات در نمونه تعیین روایی، اهمیت  و انواع آنیازدهم
روایی در کالس درس بطور عملی انجام 
و انــواع آن مــورد بحــث و گفتگــو قــرار 
گرفته و ترجیحا براي هر مورد نمونه اي 

.انجام شود

ــود در مــوارد     ــجویان خواســته ش از دانش
آزمونهاي قبلی روایـی آزمونهـا محاسـبه و    

.گزارش گردد دوازدهم

ــایی، نحــوه  تعریــف سیزدهم ــایی، روشــهاي پای پای
محاسبه ضریب پایایی

روش محاسبه پایایی در نمونه ذکر شـده  
.محاسبه و موارد دیگر نیز طرح شود

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

.قرار دهند

هدفهاي ارزشیابی، تعریف ارزشیابی ، انـواع  چهاردهم
ارزشیابی

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

.انواع ارزشیابی بررسی گردد

از دانشجویان خواسته شود در یـک جـدول   
ــیابی را   ــباهتهاي ارزش ــا و ش ــواع، تفاوته ان

.ترسیم نمایند

ــاحبه،   پانزدهم ــت، مص ــاهده موقعی ــهاي مش روشهاي ارزشیابی مورد تحلیل و بررسی روش
قرار گرفته و محاسـب و معایـب هریـک    

از دانشجویان خواسته شود در یـک نمونـه   
نفري روشهاي 5عملی و در جامعه کوچک 
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.این جلسه را اجرا و گزارشی ارائه دهند.مورد نقد و بررسی قرار گیردنظرخواهی

آزمونهاي ارزیابی عملکـرد آموزشـی، خـود    شانزدهم
ارزیابی همکارانسنجی، 

رئوس مطرح در این جلسه مورد بحـث 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     

.ارائه نمایندپایان ترم 

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

این درس به دلیل ماهیت عملی پیشنهاد میشود که به صورت حل مسئله و پروژه اي انجام شود و بیشـتر مفـاهیم بـه صـورت     
.تحلیلی و با ارائه نمونه هاي مشابه تدریس شود

منابع آموزشی. 4

: منبع اصلی

.آموزشی، دکتر علی اکبر سیف، نشر دورانروشهاي اندازه گیري و ارزشیابی 

:منبع فرعی

.ارزشیابی آموزشی، دکتر عباس بازرگان، ناشر سمت

.دانشگاه پیام نور: روشهاي ارزشیابی آموزشی، دکتر علیرضا کیامنش، ناشر

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

.گردیده استنمره ارزیابی کارعملی که در جلسه آخر براي دانشجویان تعیین 6

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. کاربرد هنر در آموزش به حوزه پیوند بین نظریه و عمل در برنامه درسی هنر می پردازد

حوزه هاي کاربردي هنر آشنا شده و  بتوانند به صورت عملیاتی، فرصت هاي یادگیري هنر را کسب کنند تا بتوانند در حوزه 
این درس توجه دانشجویان به برنامه . عنوان معلمانی توانمند در حوزه هنر ایفاي نقش کنندآموزش به دانش آموزان مدارس به

.  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/ اهداف

.مفهوم هنر و رابطه آن با مفهوم سواد را شناسایی کند-
.ابعاد چهارگانه هنر در آموزش را به روشنی درك کند-
.بگیردرابطه هنر و تلفیق با سایر دروس را درك کرده و بکار-
.برنامه درسی و آموزش هنر را در نگاه جهانی به همراه تجارب نوآورانه بشناسد-

:شایستگی اساسی

CK -کدهاي
2-1و 1-1

PCK -کدهاي
3-1 ،3-2 ،3-3 ،3-4

3سطح2سطح1سطح هامالك

به خلق اثر هنري تولید هنري 
ساده با استفاده از الگو 

. بپردازد

هنري به خلق اثر 
.متفاوت از الگو بپردازد

آثار هنري جدیدي بدون 
استفاده از الگو و منحصر 

.به فرد تولید کند

به مشاهده آثار تاربخی تاریخ هنري
پیرامون خود واکنش 

نسبت به آثار تاریخی و 
رابطه هنر و فرهنگ 

رابطه هنر و فرهنگ و 
تاریخ را به درستی درك 
کرده و به تحلیل عمیق 
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.بپردازد.حس مثبتی داشته باشد.نشان بدهد

حساسیت بصري نقد هنري 
نسبت به پدیده هاي 

. هنري داشته باشد

هاي ها و کیفیتویژگی
پیچیده و ظریف مستتر 
در آثار هنري و محیط 
پیرامون خود را درك 

کند

هاي ها و کیفیتویژگی
پیچیده و ظریف مستتر در 
آثار هنري و محیط 
پیرامون خود را درك کرده 

. و تفسیر و نقد کند

زیبایی 
شناسی 

در گفتگوي دائمی 
دربارة ماهیت هنر 

. شرکت کند

هاي بر اساس مالك
دقیق به قضاوت دربارة 

.هنر  بپردازد

هاي دقیق بر اساس مالك
هنر  و  به قضاوت دربارة 

.بپردازددفاع از آن

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 رساندگرایی مورد نیاز براي عملکرد هنري با کیفیت باال به دانشها و توسعۀ تخیلبراي کسب مهارت-
. ي توسعه تخیل گرایی آنها فراهم شودهایی برارا 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 -

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

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

هاي فنی مورد نیاز براي انجام کار شان را پرورش دهند و مهارتگراییدانشجویان باید احساساتشان را توسعه دهند، تخیل-
. صحیح با مواد آموزشی را کسب کنند

هاي الزم براي دستیابی به این ار تجسمی را تجربه کنند و فرصت کسب مهارتدانشجویان باید لذت ناشی از خلق آث-
.بخش را داشته باشندتجربۀ لذت

. به صورت پوشه کار ارائه شود-
تاریخ هنري-فصل سوم

بر دانشجویان . که هنر در آن پدید آمده، می پردازنددر برنامۀ تربیت هنري دانشجویان به درك زمینۀ تاریخی و فرهنگی
اساس آثار مختلف تاریخی، هنري، فرهنگی به حوزه تاریخ هنر ایران آگاهی یافته و آن را به صورت کاربردي مورد توجه قرار می 

.دهند

مثل تاریخ تولد و مرگ، سوابق و تجارب اولیه، اطالعات در مورد آثار هنري مثل : اطالعات واقعی در مورد هنرمندان-
. طتوصیف فیزیکی، موضوعی و شرای

به ...) رنگ، فضا و(، یعنی توصیف کردن و تحلیل کردن حلقه هاي ارتباطی در یک اثر هنري تحلیل صوري اثر هنري-
عنوان مبنایی براي فهم این که چگونه اثر هنري متناسب با خصوصیات یک هنرمند و یا هماهنگ با یک جنبش یا سـنت  

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

. حاصله در اثر هنري که ناشی از گذر زمان یا سایر تأثیرهاي محیطی است
شـناخت  یعنی بررسی ارتباط میان آثار هنري و محیط اجتماعی، سیاسی و فرهنگـی و  : )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

. ا بین المللی بپردازندبه تحلیل صوري، واقعی و روابط زمینه ها در یک یا چند اثر هنري ملی ی-
. به صورت پوشه کار ارائه شود-

نقد هنري-فصل چهارم
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نگریستن شکلی از پیشرفت شناختی . هاي هنري را بیاموزنددانشجویان باید چگونگی دیدن و صحبت کردن دربارة کیفیت-
. بنابراین دانشجویان با نگاهی متفاوت به آثار و پدیده هاي هنري می نگرند و تکنیک هاي نقد آثار هنري را می آموزند. است
فکرانه و هوشمندانه و صحبت کردن درباره هنر است که از طریق آن فرد می نقادي هنري شامل کاربرد زبان، نگارش مت-

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

گاهی ممکن است فردي رنگی را قرمز ببیند اما فرد دیگري آن را نارنجی ببیند و یا یک نفر شکلی را . هاي عمیقی را پدید آورد
.به هر حال از طریق توصیف است که می توان زبان را دقیق تر نشان داد. بیندمربع ببینند ولی فرد دیگر آن را چند ضلعی ب

اگرچه تحلیل یک مبناي ادراکی دارد اما از مرحله توصیف یک گام فراتر می رود و فراگیر را وادار می کند تا :تحلیل.2
ارن تفاوت قائل شود، رسانه هاي هنري را فراگیر باید بتواند بین تقارن و نامتق. 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:تفسیر.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
در این مرحله درباره اثر هنري سوال هاي . اثر هنري و جهتی که هنرمند فراگیر را به آن سمت می کشاند، ارتباط برقرار کند

.نها، این است که سواالت باز هستند و پاسخ درست یا غلط ندارندمختلفی مطرح می شود و ویژگی آ
این قضاوت نتیجه اي است که بیانگر موفقیت یا شکست اثر . فرایند نقد به طور طبیعی با قضاوت خاتمه می یابد:قضاوت.4

ن حالت به بحث گذاشته قضاوت هاي شکل گرفته در ای. 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 حساسیت بصري باید در دانشجویان پرورش یابد تا به اتکاي آن بتوانند خصوصیات و کیفیت-
.درك و توصیف کننددر آثار هنري و محیط پیرامون خود را 

. 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 میهدف دیگر تربیت هنري مربوط به ارزش-
دانه، پدیده هنري، تفسیر و شـناخت، ارزشـیابی انتقـادي،  زمینـه فرهنگـی و      توجه دانشجویان به فرایند آفرینش هنرمن-

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

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

.دانشجویان باید  گفتگوي دائمی دربارة ماهیت هنر شرکت کنند-
. براساس مالك هاي زیباشناسانه به قضاوت دربارة هنر و دفاع از آن بپردازند-

هنر و برنامه درسی تلفیقی-فصل ششم

برنامۀ درسی . شودهاي درسی هنري و غیرهنري تلفیق میاین دیدگاه به آن برنامۀ درسی هنر اشاره دارد که با دیگر برنامه
: شودتلفیقی هنر عموماً در یکی از چهار نوع ساختار برنامۀ درسی سازماندهی می

یا فرهنگی خاص را بشناسند؛ مثل مطالعۀ شود تا به فراگیران کمک کند تا دورة خاص تاریخی گاهی از هنر استفاده می-
. هاي ماتئو برادي، و یا موسیقی و معماري آن دوره و طرز پوشش افراد طبقات اجتماعیجنگ داخلی در کنار عکس

مانند . ها میان هنرها را بشناسندها و تفاوتشود تا شباهتدومین شکل تلفیق حالتی است که در آن به فراگیران کمک می-
. ناي ریتم در موسیقی با معناي ریتم در هنرهاي تجسمیتفاوت مع

. ها قابل شناسایی استسومین شکل تلفیق، شناسایی ایدة اصلی است که در هنر در دست انجام و یا در دیگر حوزه-
کنند اي را تعریف یا بیانتوان از دانشجویان خواست که مسئلهمی. مسئله استچهارمین نوع تلفیق مربوط به تمرین حل-

آموزان دبیرستانی خواسته شود که براي هاي مختلف است؛ مثالَ اگر از دانشکه مستلزم در نظر گرفتن دیسیپلین
هاي فیزیکی مواد ها باید مالحظات طراحی، رشد کودك، ویژگیدبستانی یک بازي طراحی کنند، آنآموزان پیشدانش

این امر را می توان به صورت عملی با دانشجویان تمرین . ر نظر بگیرندشناسی را دآموزشی، ترکیب این موارد و مسائل زیبا
.کرد

: تکلیف عملکردي

به صورت تلفیقی یک ... دانشجویان با استفاده از فعالیت هاي هنري مختلف براي یک درس مانند علوم، ریاضی، فارسی و -
. برنامه درسی طراحی کند و متناسب با آن به صورت عملی آن برنامه درسی تلفیقی را اجرا کند

. به صورت پوشه کار ارائه شود-
تجارب نوآورانه آموزش هنر-فصل هفتم

در این فصل دانشجویان با تجارب بین المللی در حوزه آموزش هنر آشنا می شوند و کاربرد هنر در آموزش را به صورت -
. واقعی درك می کنند

همچنین برخی مجامع بین المللی در حوزه آموزش هنر به صورت الکترونیکی و کتابخانه اي به دانشجویان معرفی می شود -
. د عالقه خود به کسب دانش و مهارت هاي حرفه اي بپردازندتا در حوزه هاي هنري مور

: برنامه هاي آموزش هنر عبارتند از

کنفرانس جهانی آموزش هنر -
) TETAC(پروژه تتاك -
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پروژه رامبرانت        -
آشنایی با مجامع تخصصی، سایت هاي اینترنتی و نشریات آموزش هنر -

تکلیف عملکردي

سایت ها و منابع الکترونیکی به معرفی فعالیت هاي مجامع بین المللی در حوزه آموزش هنر دانشجویان با مراجعه به -
.بپردازند

. نمونه کارهاي هنري مختلف در حوزه آموزش هنر به دانش آموزان را جستجو و معرفی کنند-
. به صورت پوشه کار ارائه شود-

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

.م در تدریس مفاهیم  و کلیات با استفاده از ابزارهاي رایانه اي مناسباستفاده از راهبرد مستقی-
. شیوه هاي تدریس مشارکتی و گروهی، بازدید از مراکز هنري و موزه ها و گالري ها، روش ایفاي نقش-
. راهبرد غیر مستقیم براي طراحی فرصت هاي یادگیري بر اساس ابعاد نقد هنري، تاریخ هنري و زیبایی شناسی-

منابع آموزشی.5
شود، عبارتند ازبراي استفاده در این درس پیشنهاد می1398منابعی که تا پایان سال 

منبع اصلی-

: براي بخش نظري

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

. 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
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راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره 6=  آزمون پایان ترم: ارزشیابی پایانی-
نمره 8= ارزیابی پوشه کار بر اساس تولیدهنري، تاریخ هنري، نقد هنري -
مرتبط با ... اخبار، گزارش هاي علمی، همایش ها و اطالع رسانی توسط دانشجویان در طول ترم مانند معرفی کتاب، سایت، -

نمره3= آموزش هنر
نمره 3=  معرفی، نقد و تحلیل آثار هنري، تاریخی، فرهنگی ملی و بین المللی توسط دانشجویان در طول ترم-



١٣٦

»کاربرد زبان در تربیت«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1
اندیشه از یک طرف با زبان آمیخته است و از طرف دیگر . اندیشه و ارتباط: رابطه زبان و تربیت، ریشه در وجوه مشترك آنها دارد

اندیشه، از یک سو، محور تربیت و عمل تربیتی است، و از سـوي  . تربیت، به ویژه به معناي متعالی آن بر اندیشه استوار می گردد
این رابطه و پیوستگی چنان است، که برخی از فیلسوفان و دانشمندان، اندیشه و . اي ناگسستنی دارندبطهدیگر، زبان و اندیشه، را
. زبان را یکی دانسته اند

ارتبـاط، موضـوعی   . ارتباط جنبه عینی و قابل مشاهده رابطه زبان و تربیـت  اسـت  . ارتباط، محور دیگر رابطه تربیت و زبان است
بان است؛ به طوري که، برخی از زبان شناسان، ارتباط را مهم ترین کارکرد زبان دانسته اند؛ و تربیـت  مهم در مباحث مربوط به ز

بخش مهمی از ارتباط . نیز، فرایندي ارتباطی است، و بدون برقراري ارتباط، میان مربی و تربیت شونده، تربیت، ممکن نمی گردد
آیا زبان و ارتباط از طریق زبان، می تواند اهداف تربیت را محقـق سـازد؟   . گیردآموزشی از طریق ارتباط کالمی شکل می/تربیتی

چه مالحظات و چه محدودیت هایی در این مسیر وجود دارد؟ با شناخت ویژگی هـاي زبـان و چگـونگی بـه کـارگیري زبـان و       
آموزشـی  /الیـت تربیتـی  آموزش ضمن جستجوي پاسخ این پرسش هـا، امکـان فع  /برقراري ارتباط زبانی مناسب در فرایند تربیت

.شودموثرتري براي معلمان فراهم می
مشخصات درس

عملی: نوع درس

1: تعداد واحد

ساعت32: زمان درس

ندارد: پیشنیاز

کاربرد زبان در تربیت: نام درس

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

آموزش، /هاي ارتباطی در تربیتها و فعالیتدر  ابعاد مختلف حیطه) کالمی(با توجه به انواع ارتباط زبانی-1
آموزشی یک معلم به حضور و  نقش زبان در ابعاد /رابطه زبان و تربیت را بفهمد و با توجه به وظایف تربیتی

. آگاه و حساس شود) تعلیم و تربیت(آموزش /مختلف تربیت

.آفرین بفهمدواع ویژگی هاي زبان را بشناسد و زبان را به عنوان یک مجموعه زنده و نقشان-2

آموزش /زبان را در ابعاد مختلف تربیت) هايویژگی(هاي حضور و نقشبر اساس ویژگی هاي زبان، مصداق-3
. و بافت هاي مختلف نظام آموزش و پرورش شناسایی کند

هاي هاي زبان، محدودیتعمیق از مفهوم تربیت و با توجه به ویژگیاز طریق بازشناسی و درك و فهم-4
.کاربرد زبان در تربیت را بشناسد

.شناختی زبان و واژگان آموزش از طریق زبان و واژگان آشنا را اجرا کندهاي معنیبا توجه به ویژگی-5

: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 
) کالمی(ارتباطی زبانی

آموزش را /در تربیت

با توجـه بـه انـواع ارتبـاط     
آمـوزش و  /زبانی در تربیت

هــــاي نیــــز فعالیــــت 

آثار مثبت و منفـی انـواع   
ــاط   ــان در ارتب ــاربرد زب ک

ــی ــی را /تربیتــ آموزشــ
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آموزشی یک معلـم،  /تربیتی.بشناسد
هـــاي حضـــور و  مصـــداق

در ابعـاد  آفرینی زبـان نقش
آموزش و در  /مختلف تربیت

ــاط  ــواع ارتبــ ــاي انــ هــ
ــی ــی /تربیت ــی معرف آموزش

.کند

جستجو کنـد و برخـی از   
.آنها را معرفی کند

هاي زبان از انواع ویژگیشناخت کلی زبان
آوا تا معنا را بـه صـورت   

. کلی بشناسد

ــک   ــوان ی ــه عن ــان را ب زب
آفرین مجموعه زنده و نقش
ــت ــواع فعالیـ ــاي در انـ هـ

ارتباطی، به ویژه در فراینـد  
.تربیت بفهمد

هـاي زبـان در   آثار ویژگی
ــاط   ــواع ارتبـــــ انـــــ

ــی ــی را /تربیتــ آموزشــ
.مشاهده و گزارش کند

شناخت جزئی تر 
زبان

هاي زبان را انواع ویژگی
ــا و در   ــا معنــ از آوا تــ
ــف   ــدهاي مختلــ واحــ

ــان ــتن (زب ــا م ) از واژه ت
.بشناسد

هـــاي حضـــور و مصـــداق
) هـاي ویژگـی (آفرینینقش

ــوزش  ــان را در آمـــ زبـــ
و در آمـوزش  ) فارسی(زبان

آمـــوزش از (دروس دیگـــر
.بشناسد)طریق زبان

بر اساس شناخت ویژگـی  
هاي زبان، تغییـرات الزم  

نه اي از تدریس در نمورا 
خود نمایش دهد و درباره 
ــدون    ــدریس ب ــاوت ت تف

هاي زبان توجه به ویژگی
و با توجـه بـه آن بحـث    

.کند

شناخت 
هاي محدودیت

کاربرد زبان

ــق بازشناســی و   از طری
ــق از   ــم عمی درك و فه
مفهوم تربیـت، الزامـات   

آموزش و ارتبـاط  /تربیت
آموزشــــی را /تربیتــــی

.بشناسد

ــات  ــاس الزامــ ــر اســ بــ
ــت ــاط /تربی ــوزش و ارتب آم
آموزشی و با توجـه  /تربیتی

ــی  ــه ویژگ ــان،  ب ــاي زب ه
هاي کاربرد زبان محدودیت

را در تحقــق اهــداف کلــی 
. آموزش بشناسد/تربیت

هاي با توجه به محدودیت
ــق   ــان در تحق ــاربرد زب ک
بخشیدن به اهداف کلـی  

آموزش، درباره آثار /تربیت
کاربرد بـدون محـدودیت   

آمــوزش /ان در تربیــتزبــ
. بحث کند

آموزش

از طریق 
) واژگان(زبان

هـاي  با توجه به ویژگـی 
ــی ــان،  معن ــناختی زب ش

اهمیـــت و چگـــونگی  
کاربرد زبـان آشـنا را در   

هـاي  بـا توجـه بـه ویژگـی    
شـــناختی زبـــان و معنـــی

واژگان، آمـوزش از طریـق   
هـــــاي آشـــــنا را در واژه

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

واژگان، آموزش از طریق 
ــنا را در واژه هــــاي آشــ
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ــتآشنا ــوزش/تربی دروس (آم
.بفهمد) مختلف

سوادآموزي به ویژه آموزش 
.واژگان اجرا کند

آموزش دروس دیگر اجرا 
.کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

نوبت 
بحث

تکالیف عملکرديتکالیف یادگیريمحتواي درسموضوع

رابطه زبان و دوماول و
تربیت

ــابع- ) 5(و ) 8:(منـــ
)20(و

ضرورت آگاهی معلمان از -
ــت و    ــان و تربی ــه زب رابط

ــی ــان و  ویژگـ ــاي زبـ هـ
آفرینی آن در تربیتنقش

ارتبــاط و مفــاهیم اصــلی -
ارتباط

هـــاي  برقـــراري  روش-
ارتباط و ارتباط موثر

انواع ارتبـاط و  شناسایی -
رخدادهاي ارتبـاطی زبـانی   

آموزش/ در تربیت) کالمی(
/ هـاي تربیتـی  و نیز فعالیت

آموزشی یک معلم، 

مطالعه منابع مربـوط بـه   -
ضرورت آگـاهی معلمـان از   
رابطــه زبــان و تربیــت و   

ــی ــان و  ویژگـ ــاي زبـ هـ
آفرینی آن در تربیتنقش

مطالعه منـابع مربـوط بـه    -
ارتبـاط و درك اجــزاء یــک  

هاي فرایند ارتباطی و روش
برقراري ارتباط موثر 

ــداق - ــی مص ــاي معرف ه
آفرینی زبـان  حضور و نقش

ــف   ــاد مختلــــ در ابعــــ
آمـوزش و در انـواع   /تربیت
آموزشی / هاي تربیتیارتباط

/ هـاي تربیتـی  و نیز فعالیت
آموزشی یک معلم

هـاي حضـور و کـاربرد    مصداق-
زبان در کار یـک معلـم را بیـان    

.کند

آثار مثبت و منفی انواع کـاربرد  -
آموزشـی  / زبان در ارتباط تربیتی

را جستجو کند و برخی از آنهـا را  
.گزارش کند

سوم

و چهارم

شناخت کلی 
زبان

ــابع- ــا)7:(منـ و )9(یـ
)10(

هاي زبـان از  انواع ویژگی-

ــث    ــابع و مباح ــه من مطالع
ــواع   ــه ان ــوط ب ــري مرب نظ

هاي زبـان از آوا تـا   ویژگی
معنا 

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

.و گزارش کندمشاهده 

با تغییر دادن برخی از ویژگـی  -
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آوا تا معنا به صورت کلی

معرفـی زبـان بـه عنـوان     -
یـــک مجموعـــه زنـــده و 

ــش ــواع  نقـ ــرین در انـ آفـ
هاي ارتباطیفعالیت

ساختمان و نقش و منشا -
زبان

نظامداري و سـاختمندي و  
...مندي و قاعده

الهی و طبیعی و : منشا زبان
اجتمــــاعی و جســــمی و 

...ابزاري و ژنی و 

: زبان انسان و زبان حیـوان 
زبان حیوانات و نخستیها و 

......

زبان را بـه عنـوان یـک    -
آفرین عه زنده و نقشمجمو

ــت ــواع فعالیـ ــاي در انـ هـ
ارتبــاطی فراینــد تربیــت   

.بفهمد

هـــاي معرفـــی مصـــداق-
آفرینی زبـان  حضور و نقش

در انواع ارتباط، به ویـژه در  
آموزش و نیـز  /فرایند تربیت

هاي ارتبـاطی یـک   فعالیت
معلم در مدرسه

هاي زبـانی در جریـان برقـراري    
ارتباط کالمی، تغییر نتایج ارتباط 

.را مشاهده، تحلیل و گزارش کند

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

مطالعه منابع معرفی شـده  -
:و یادگیري موارد زیر

هـــايانـــواع ویژگـــی -
ــی ــان را در آواجشناسـ زبـ

احدهاي مختلف زبان و

): آواشناسـی (آواهاي زبـان  
همخوانشناسی و واکـداري  
ــی و  ــاهی و واجراه و واجگ

.....شناسی و واکه

نظــــام آوایــــی زبــــان -
واج و ): واجشناســــــــی(

بـــا تغییـــر دادن برخـــی از   -
هاي آواجشناسی زبـان در  ویژگی

ارتبـاط کالمـی،   جریان برقراري
تغییر نتـایج ارتبـاط را مشـاهده،    

.تحلیل و گزارش کند
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ــا و   ــآرایی و هجـــ واجـــ
همبرتولیدي

واجگونــه و زوج کمینــه و  
ــا و   ــآرایی و هجـــ واجـــ

همبرتولیدي

شناخت جزئی ششم
نقش : زبان

-آواشناسی
واجشناسی

در سواد آموزي و 
آموزش 

و ) 14(و ) 7:(منـــابع-
)17(و ) 15(

ماهیــت ســوادآموزي و  -
ــوزش   ــونگی آمـــ چگـــ

هاي زبانیمهارت

هــاي حضــور و مصــداق-
) هـاي ویژگی(آفرینی نقش

ــی ــان در آواجشناســ زبــ
ــارت ــوزش مهـ ــاي آمـ هـ
زبــان  (چهارگانــه زبــانی  

و در آمــــوزش ) فارســــی
ــر  ــوزش از (دروس دیگ آم

طریق زبان

آگـــــاهی فرازبـــــانی  -
واجشناختی و کاربرد آن در 
آموزش، به ویژه خوانـدن و  

نوشتن 

مطالعه منـابع و مطالـب   -
-مربوط به بحث آواشناسی

واجشناسی 

مطالعه مباحث مربوط به -
ســـوادآموزي و آمـــوزش  

هاي زبانیمهارت

ــایی و معرفــــی - شناســ
هـــاي حضـــور و مصـــداق

) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش
ــی ــان در آواجشناســ زبــ

آموزش مهارتهاي چهارگانه 
و در ) زبـان فارسـی  (زبانی 

ــر  ــوزش دروس دیگــ آمــ
) آموزش از طریق زبان(

ــاي   ــر اســاس شــناخت ویژگیه ب
ــان و  ــی زبـ ــاهی آواجشناسـ آگـ

ــانی واجشــ ــرات ناختیفرازب ، تغیی
اي از تــدریس الزم را در نمونــه

خود نمایش دهد و درباره تفـاوت  
ــه    ــه بـ ــدون توجـ ــدریس بـ تـ

هاي آواجشناسـی زبـان و   ویژگی
.با توجه به آنها بحث کند

هاي شناسایی و معرفی مصداق-
آفرینــــی حضــــور و نقــــش 

آواجشناسی زبان در ) هايویژگی(
آموزش مهارتهاي چهارگانه زبانی 

)فارسیزبان (

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

مطالعه منـابع و مطالـب   -
هاي انواع ویژگیمربوط به 

صرفی زبـان در واحـدهاي   
سـازي،  واژه: مختلف زبـان 

هـــاي شناســی، راه ریشــه 
ــداع و واژه ــازي، ابـــ ســـ

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

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

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

ــی- ــرف، / تکواژشناسـ صـ
...تکواژ، تکواژگونه و 

ــافتن - ــتجو  و ی روش جس
هـاي  هـاي ویژگـی  مصداق

ــان در  ــرفی زب ــوزش ص آم
مهارتهاي چهارگانه زبـانی  

و در آموزش ) زبان فارسی(
ــر  ــوزش از (دروس دیگ آم

) طریق زبان

آگاهی فرازبانی صـرفی را  -
بشناســد و کــاربردش را در 

.خواندن و نوشتن بداند

...

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، / واژشناسیتک
...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

هاي شناسایی و معرفی مصداق-
آفرینــــی حضــــور و نقــــش 

در صــرفی زبــان ) هــايویژگــی(
آموزش مهارتهاي چهارگانه زبانی 

) زبان فارسی(

کاربرد آگاهی فرازبـانی صـرفی   -
در خوانـــدن و نوشـــتن خـــود و 

گزارش نتیجه اقدام

شناخت جزئی هشتم
: زبان

شناخت جزئی 
نحو؛: زبان

نقش نحو در 
سوادآموزي و 

آموزش به طور 

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  

ابع و مطالـب  مطالعه منـ -
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  -

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   -
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و در آموزش ) زبان فارسی(کلی
ــر  ــوزش از (دروس دیگ آم

) طریق زبان

آگاهی فرازبانی نحـوي و  -
ــاربردآن در درك  کـــــــ

خوانداري و در نوشتن 

ــاربردش را در  بشناســد و ک
درك خوانداري و در نوشتن 

.بداند

هـایی از حضـور و   مصداق-
) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش

را در آمـوزش  نحوي زبـان 
هاي چهارگانه زبانی مهارت

و در آموزش ) زبان فارسی(
آمــوزش از (دروس دیگــر 
ــان ــق زب شناســایی و ) طری

.معرفی کند

در خواندن متـون درسـی خـود و    
نوشته هاي خود و هنگام نوشتن 

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

معنـایی،  معنایی، نقشـهاي  
روابط معنـایی و همـآیی و   

.......

هــاي حضـــور و  مصــداق 
) هـاي ویژگی(آفرینی نقش

ــان را در   ــی زبـ معناشناسـ
ــارت ــوزش مهـ ــاي آمـ هـ
زبــان  (چهارگانــه زبــانی  

و در آمــــوزش ) فارســــی
ــر  ــوزش از (دروس دیگ آم

) طریق زبان

ابع و مطالـب  مطالعه منـ -
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
ــوزش  ــارتآمـ ــاي مهـ هـ

ــانی ــه زبـ ــان (چهارگانـ زبـ
)فارسی

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

هـاي  بر اساس شناخت ویژگـی -
ــناخ ــاهی معناشـ ــان و آگـ تی زبـ

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    

بســتانی متبــادر ذهـن کودکــان د 
شود را مشاهده و ضمن گـزارش  

. درباره آنها بحث کند

هـاي  فهم دانـش آمـوزان پایـه   -
مختلف را از معنی اصـطالحات و  
واژه هاي به کار رفتـه در متـون   
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ــانی   ــاهی فرازبــــ آگــــ
ــاربرد آن    ــناختی و ک معناش

در خواندن و نوشتن 

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

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 / پیوستگی و گفتگو
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 : بشناس کاربردشناس
بافت و ارجاع و کنشـگفتها  

...و ادب و 

و نیز مطالعه منابع دربـاره  -
ــل  تحلیــــــــــــــــــ

شناسـی و  گفتمـان /گفتمان
تعبیر و استنباط و انسجام و 

دیالوگ / پیوستگی و گفتگو
و اصول همیاري گرایس و 

پسازمینه و پیشازمینه

ــداق- ــور و  مص ــاي حض ه
) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش

کاربردشناســــــــــــی و 
ــان را در  گف ــی زب تمانشناس

آموزش مهارتهاي چهارگانه 
معرفی ) زبان فارسی(زبانی 

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

.ا بحث کندآنه

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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.کند

هـاي حضـور و   و مصداق-
هـاي  آفرینـی ویژگـی  نقش

ــناختی و  کاربردشـــــــــ
شناسـی زبـان را در   گفتمان

ــر  ــوزش دروس دیگــ آمــ
.بشناسد

آگـــــاهی فرازبــــــانی  -
کاربردشناســــــــــــی و 
گفتمانشناسی را بشناسـد و  
ــدن و  کــاربردش را در خوان

.نوشتن بداند

شناخت جزئی دوازدهم
: زبان
شناسیگونه

و )13(و )8:(منـــابع-
)2(و ) 6(

ــواع ویژگـــی - هـــاي انـ
ــان در گونـــه شناســـی زبـ

ــان ــف زب : واحــدهاي مختل
تــاریخ و تحــول زبــان و   
خانواده و درخت و تطبیقـی  
و تاریخ و مفاهیم درزمـانی  

....و همزمانی و 

هـــاي زبـــان و گونـــه -
ــه  ــانی و گون ــایی زب جغرافی
استانده و لهجه و گویش و 
دوزبانگی و دوزبانگونگی و 

....آمیخته و زبان 

هاي اجتماعی زبان و گونه-

ــابع و مطالــب - مطالعــه من
هاي انواع ویژگیمربوط به 

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

اریخ و تحــول زبــان و  تــ
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

ر و سبکهاي زبـانی و اعتبـا  

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

ه تفـاوت  خود نمایش دهد و دربار
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

.)سیزدهم انجام شودتا هفته

هـاي زبـانی و   میزان تنوع گونه-
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شناسی زبـان  زبانی و جامعه
و سبکهاي زبـانی و اعتبـار   

هـاي  اجتماعی زبان و گونه
شغلی و سنی و جنسی و 

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

....حاکمیتی

ــداق- ــور و  مص ــاي حض ه
) هـاي ویژگی(آفرینی نقش

شـــناختی زبـــان در گونـــه
ــارت ــوزش مهـ ــاي آمـ هـ
زبــان  (چهارگانــه زبــانی  

) فارسی

و نیــز در آمــوزش دروس -
دیگر 

آگـــــاهی فرازبـــــانی  -
شناسی و کاربرد آن در گونه

اي آموزش مدرسه

هـاي  اجتماعی زبان و گونه
شغلی و سنی و جنسی و 

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

....حاکمیتی

ــداق- ــور و  مص ــاي حض ه
) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش

ــه ــان را در گون ــناختی زب ش
آموزش مهارتهاي چهارگانه 

) زبان فارسی(زبانی 

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

.معرفی کند

کاربرد آگـاهی فرازبـانی   -
ــه شــناختی در آمــوزش گون
اي را با مثال معرفی مدرسه

.کند

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

شناخت سیزدهم
هاي محدودیت

کاربرد زبان

)1: (منابع-

محدودیت کـاربرد زبـان   -
محدودیت ناشی : تربیتدر 

از ویژگی تربیت

محدودیت کـاربرد زبـان   -
محدودیت ناشی : در تربیت

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  

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
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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 

.شودفرزندان خود

توان آموزشی را نمی/تربیتی
.به صورت کالمی آموخت

ــناخت   - ــه ش ــه ب ــا توج ب
ویژگـــی هـــاي زبـــان،   

هاي کاربرد زبان محدودیت
.معرفی کنددر تربیت را

با توجه به تجربه هاي خود بـه  -
نویسد که چـه  عنوان یادگیرنده، ب

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
) نواژگا(زبان 
آشنا

)2(و ) 6:(منابع-

هـــاي معرفـــی ویژگـــی-
واژگان پایه

هـاي معناشـناختی   ویژگی-
واژگان پایه

اهمیـــت و چگــــونگی  -
/ کاربرد زبان آشنا در تربیت

آمـــوزش بـــا توجـــه بـــه 
شـناختی  هاي معنـی ویژگی

زبان، با مثال واژگان پایه

ــه  - ــابع از جمل ــه من مطالع
کتاب واژگان پایه

ــی- ــی ویژگـ ــاي معرفـ هـ
معناشناختی واژگان پایه

هـاي  با توجه به ویژگـی -
شناختی زبان، اهمیـت  معنی

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

.بفهمد

هـــاي بـــا توجـــه بـــه ویژگـــی
شــناختی زبــان، چگــونگی معنــی

/ کاربرد زبـان آشـنا را در تربیـت   
.آموزش گزارش کند

یــک کتــاب درســی را انتخــاب -
کند، بخشـی از آن را بـه دانـش    
آموزان بدهد تا بخواننـد، سـپس   
میزان فهـم آنـان را بسـنجد؛ در    
ــا   ــه بعــد در همــان مــتن ب مرحل
ــاب  ــاي کتـ ــتفاده از واژه هـ اسـ
ــایی را   ــه، واژه هـ ــان پایـ واژگـ
جایگزین کنـد، سـپس از دانـش    
ــد را  آمــوزان بخواهــد مــتن جدی

معنـاي  بخوانند و فهـم آنـان ارز  
فراینـد و  . متن را مجددا بسـنجد 

نتیجه کـار را بـه صـورت کتبـی     
گزارش کند و در کـالس دربـاره   
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.آن بحث شود

آموزش از طریق پانزدهم
) واژگان(زبان 
آشنا

)2(و ) 6:(منابع-

هـاي  با توجـه بـه ویژگـی   
شناختی زبان، اهمیت معنی

ــان   ــاربرد زب ــونگی ک و چگ
ــوادآموزي   ــنا را در سـ آشـ

.بفهمد

هــاي توجــه بـه ویژگــی بـا 
شناختی زبان، اهمیـت  معنی

ــان   ــاربرد زب ــونگی ک و چگ
ــوادآموزي   ــنا را در سـ آشـ

.بفهمد

هـــاي بـــا توجـــه بـــه ویژگـــی
شــناختی زبــان و واژگــان، معنــی

هاي آشنا را آموزش از طریق واژه
.در سوادآموزي اجرا کند

آموزش از طریق شانزدهم
) واژگان(زبان 
آشنا

)2(و ) 6:(منابع-

هـاي  توجـه بـه ویژگـی   با 
شناختی زبان، اهمیت معنی

ــان   ــاربرد زب ــونگی ک و چگ
آشــنا را در دروس مختلــف 

.بفهمد

هــاي بـا توجــه بـه ویژگــی  
شناختی زبان، اهمیـت  معنی

ــان   ــاربرد زب ــونگی ک و چگ
ــف  آشــنا را در دروس مختل

.بفهمد

هـــاي بـــا توجـــه بـــه ویژگـــی
شــناختی زبــان و واژگــان، معنــی

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

مروري بـر اهـداف اصـلی    جمع بنديهفدهم
درس

ــادگیري   ــداف ی ــق اه تحق
درس، مطابق با سطوح سه 

گانه

گزارشی مکتوب دربـاره تحقـق   -
اهــداف پــنج گانــه درس هــر    
دانشجو ارائه دهـد و بـه صـورت    

.گروهی بحث کنند

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

آماده سازي درس ها در قالب اسالیدهاي آماده شده ویژه هر جلسه توسط مدرس؛-

موضوع اسالیدها شامل طرح درس، محتوا، معرفی منابع و پرسش و تمرین و در پایان جمع بندي و معرفی منابع درس جلسـه بعـد   -
. است

ام شدهپرسش از دانشجویان درباره موضوع جلسه قبل و گفتگو درباره مطالعات انج-

و در جلسـه  ) در پوشه کار قرار می دهنـد (دانشجویان و مدرسان درباره مطالب مورد مطالعه به طور مختصر فهم خود را می نویسند-
) انجام تکالیف توسط مدرس همچون دانشجو، ضروري است. (شوددقیقه صرف بیان فهم خود درباره مطالب مورد مطالعه می15بعد 
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سخنرانی همراه با طرح پرسش و گفتگو یک سوم وقت کالسارائه درس به صورت -

ارائه تمرین عملی و نیز پرسش درباره موضوع درس -

. در هر جلسه دانشجویان مصداق هاي عملی بحث را در محیط زندگی و محیط تحصیلی خود ارائه می کنند-

معرفی منابع اصلی و فرعی براي مطالعه ویژه هر جلسه توسط مدرس-

مطالعه منابع معرفی شده براي هر جلسه  قبل از حضور در کالس توسط دانشجویان-

:منابع آموزشی. 4

: منابع اصلی

زبـان، مسـاله اي معرفتـی و تربیتـی در آراء فیلسـوفان و مربیـان،       ). 1386. (دادرس، محمد و نقیـب زاده، میرعبدالحسـین  - 1
117-95، )3(3.اندیشه هاي نوین تربیتیفصلنامه

-33) 27(7،فصلنامه مطالعات برنامه درسیبندي چندگانه موضوعی واژگان پایه فارسـی،  طبقه) 1391(دادرس محمد- 2
66.

، پژوهش در حیطه کودکان اسـتثنایی ، ، آگاهی واج شناختی چیست؟1385.سلیمانی زهرا, دستجردي کاظمی مهدي- 3
954-4،931، شماره 6سال 

: منابع فرعی

.انتشارات همشهري: ؛ تهرانشناسی کاربرديمعنی؛ 1382. ك, صفوي- 1
سروش: تهران. ارتباط شناسی1384. محسنیان راد، مهدي- 2
واژگـان پایـه فارسـی از    ). 1390(دستجردي کاظمی مهدي و منصوري زاده، محرم, دادرس محمد, نعمت زاده شهین- 3

مدرسه برهان: ، تهرانزبان کودکان ایرانی
.سمت: ، ترجمه نسرین حیدري، تهران)یک بررسی زبانشناختی(زبان، نگاهی به ) 1379. (یول، جرج- 4

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

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

.آگه. تهران. چاپ هشتم. شناسیزبان و تفکر؛ مجموعه مقاالت زبان) 1385(باطنی محمدرضا - 7

:راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
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+ انجام تکالیف مطالعـه و جـز آن  : شاملنمره5به میزان ارزیابی حضور فعال دانشجو در کالس:ارزشیابی فرآیند-
هاي کالس از جمله طرح پرسش ؛ این نمـره بـر   شرکت در بحث+ هاي شفاهی مربوط به درس جلسه قبلپاسخ به پرسش

.بتدریج داده می شود) portfolio(اساس فعالیت هاي هرجلسه و نیز بر اساس کار پوشه
شامل کلیه فعالیت هایی که دانشجو در جهت اهداف کالس انجام داده نمره5:ارزیابی از مجموعه کار پوشه-

.است و گزارش مکتوب یا چند رسانه اي آن در کار پوشه موجود است؛ از جمله انجام تکالیف عملکردي
ها از فهم دانشجو ؛ شیوه اجرا کتاب باز خواهد بود و پرسشنمره8میزان آزمون مباحث نظري به :ارزشیابی پایانی-

.خواهد بود و نه حفظیات
در آغاز دوره به . ؛ در جلساتی به صورت کتبی کوئیزهاي کوچکی اجرات خواهد شدنمره2: کوئیزهاي اعالم نشده-

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

.این کارپوشه در بازه هاي زمانی مناسب مبناي خود ارزیابی مدرس خواهد بود. پژوهش را در آن قرار می دهد

:سایر نکات

داراي مـدرك تحصـیلی زبانشناسـی باشـند     بهتر است تدریس این درس به وسیله مدرسانی انجام شود که در عین داشتن تجربه معلمی، -1
).ارشد یا دکتري زبانشناسی(

.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

.کتر مهدي دستجردي تهیه شده استاین سرفصل با همکاري جناب آقاي د: یادآوري
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»مدیریت آموزشگاهی«سرفصل درس 

:معرفی درس و منطق آن. 1

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

عادت ورزي به یادگیري از طریق تولید دانش و بهره مندي از دانش یادگرفته در حل مسایل زندگی مستلزم . پذیر می شود
.م و مرکب از عناصر مرتبط و محیط مناسب استپشتیبانی معلمان و مدیران حرفه اي در فراهم آوردن ساختار منسج

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

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

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

.است

مشخصات درس

نظري: نوع درس

2: تعداد واحد

ساعت32: زمان درس

مدیریت آموزشگاهی: فارسیبه :  نام درس

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

با مطالعه و تشریح زمینه سازي براي شناخت علمی مدیریت و رهبري در آموزش و پرورش و بـا تحلیـل مفـاهیم،    
اصول، نظریه ها و یافته هاي علمی در مدیریت آموزشی قادر خواهد بود آن را در بهسازي محیط سازمانی مدرسه و 

. مدیریت و رهبري کالس درس بکار گرفته و اجرا نماید

:اساسیشایستگی 

PCK1-3&4-3&

PK2-2
3سطح2سطح1سطح هامالك

مدیریت آموزشی

توانسته اسـت بـا بیـان    
ــدیریت   ــاریفی از مـ تعـ
آموزشی به فهرسـتی از  
ــدیریت   ــات مــ نظریــ

.آموزشی اقدام نماید

هــر یـــک از دیـــدگاههاي  
ــین نمــوده و  ــدیریتی را تب م
تفاوتها و شباهتهاي موجـود  

.را تحلیل نموده است

توانسته است در نقش یـک  
معلـــم و مـــدیر آموزشـــی 
ساختاري منسجم و مرکـب  
از عناصر آموزشی را تجزیه، 

.تحلیل و تبیین نماید
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مدیریت

آموزشگاهی

توانسته است فرآیندهاي 
مدیریت آموزشـی را در  
محــیط هــاي آموزشــی 

فهرست نماید

مدیریت آموزشـی و جایگـاه   
آن را در آمــوزش و پــرورش 

.تحلیل نمایدتجزیه و 

نقــش و ضــرورت مــدیریت 
ــر و  ــی را در تغییــ آموزشــ
بهســازي مــدارس تفســیر و 

.تبیین نماید

مدیریت

کالس درس

توانسته است شیوه هاي 
برقراري تعامل وارتبـاط  
ــالس درس را در  در کـ

.فهرستی بیان کند

شیوه هاي برقراري تعامل و 
ارتبــاط در یــک موقعیــت   
یادگیري را تفسیر و در یـک  

.کالس درس تبیین نماید

با تحلیل و تفسـیر موقعیـت   
ــالس درس،   ــک کـــ یـــ
ــحیح را در  ــاماندهی صـ سـ

.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

حل هاي رفع معضالت آموزش و پرورشراه. 3

:  فعالیت یادگیري

مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده

مطالعه منابع معرفی شده در زمینه مدرسه و ساختار آموزش و پرورش

نمایدضمن تشریح و تفسیر وظایف سازمان هاي آموزشی، روابط بین اداره کل آموزش و پرورش و مدرسه را تبیین

: فعالیت عملکردي

یک نمونه عمودي زنجیره فرمان در اداره کل آموزش و پرورش در شهر خود را به نمایش می گذارد

آشنایی با نظریات مدیریت: فصل دوم

نظریات سازمانی در مدیریت .1

مدیریت کالسیک-
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تایلور-

فایول-

بوروکراسی-

نظریات انسانی در مدیریت.2

السیکمدیریت نئوک-

مایو-

مک گریگور-

هرزبرگ -

نظریه هاي جدید در مدیریت.3

اقتضایی-

سازمان هاي یادگیرنده -

: فعالیت یادگیري

مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده

مطالعه منابع معرفی شده در زمینه نظریه هاي مدیریت 

و اصول حاکم بر هر یک از آنهامعرفی انواع الگوها و نظریات مدیریت آموزشی

: فعالیت عملکردي

طراحی یک مدل سازمانی و سیستم اداري با توجه به درك رفتار سازمانی و مدیریتی مورد نیاز آموزش و پرورش امروز

اصول و مبانی مدیریت آموزشی: فصل سوم

مدرسه اثربخش-

رهبري در مدرسه یادگیري محور-

جامعهپیوند مدرسه با خانواده و -
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)جو و فرهنگ(فرهنگ آموزش و یادگیري در مدرسه -

نظام پایش و ارزشیابی کیفیت در مدرسه-

: فعالیت یادگیري

مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده

مطالعه منابع معرفی شده در زمینه مدیریت آموزشی

.مشخصات مدارس اثربخش را تشریح و تبیین کندضمن تحلیل و تفسیر ماهیت و تعریف اثر بخشی سازمان ، 

: فعالیت عملکردي

مدیریت کالس درس: فصل چهارم

مدیریت کالس درس و راهنماي یادگیري.1

رویکرد سیستمی.2

انضباط و معانی آن.3

: فعالیت یادگیري

مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده

نه مدیریت کالس درسمطالعه منابع معرفی شده در زمی

یک سیستم یادگیري را در موقعیت آموزشی تجزیه و تحلیل کند و روابط حاکم بر آن را توضیح دهند

: فعالیت عملکردي

مدیریت کالس درس را در یک موقعیت آموزشی اجرا کرده و بصورت گزارشی ارائه دهد

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

ستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائه مستقیم مباحث نظري به همراه تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري م
در این درس، آموزش هاي کـالس درس بـا   . مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ هاي مربوط به پرسش هاي مطرح شده است 

ارند و آنها موظف اند بـر اسـاس برنامـه    محوریت آموزشگر انجام می شود؛ هر چند که در هر جلسه درس دانشجویان مشارکت د
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انجام فعالیت هاي عملکردي براي درك عمیق، یادگیري بهتـر و  . اعالم شده به مطالعه منابع بپردازند و در مباحث شرکت نمایند 
. بکارگیري آموخته ها در موقعیت هاي آموزشی نیز، مستلزم مشارکت همگانی دانشجویان در این فعالیت ها می باشد

منابع آموزشی.4

:منابع اصلی

.موسسه کتاب مهربان نشر: تهران). تئوري، تحقیق و کاربرد(مدیریت آموزشی ): 1392(شیرازي، علی

.نشر کمال تربیت: تهران. مدیریت آموزشی و آموزشگاهی): 1391(بهرنگی، محمدرضا

:منابع فرعی

.نشر روان: تهران). راهبردهاي تدریسالگوها، روش ها، فنون و (هنر تدریس ): 1388(مهرداد، حسین

.سازمان آموزش و پرورش شهر تهران: تهران.رهبري در مدرسه یادگیري محور):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

نمره به فعالیت هاي دانشجو در جریان آموزش ها در طول ترم داده می شود 2: ارزشیابی فرآیند

.نمره به ارائه گزارش از تمرین یا فعالیتی که استاد تعیین کرده است تعلق می گیرد 3: ارزیابی پوشه کار

مبنـاي  . رزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام مـی شـود  ا
.مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»تحصیلیهاي آموزش و پرورش تطبیقی با تاکید بر دوره«سرفصل درس 

.شودمتعاقبا اعالم می
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»1ریاضی عمومی «سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1
هاي حل مسایل آشنایی با مبانی آن و تسلط به روش. آیداي براي رشته شیمی به شمار میترین درس پایهریاضی از جمله مهم

-آموختگان این رشته توانایی درك بهتر و درستکره راست، به دانشتر نیمکردن بیشریاضی افزون بر تقویت منطق ریاضی و فعال

.   تر مفاهیم شیمی را می دهد
ــات  مشخصــ

درس
ــوع درس : نــ

نظري 
2:  تعداد واحد

ــان درس : زمـ
ساعت 32

ــیش ــازپـ : نیـ
ندارد

)Mathematics I(1ریاضی عمومی : نام درس

:واحد یادگیري دانشجومعلم قادر خواهد بوددر پایان این : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
ها، مهارت خود را اي ریاضی و کاربرد آندر پایان این درس دانشجو معلم ضمن آشنایی با برخی مفاهیم پایه

و یادگیري مهارتهـاي  ...و با مطالعه مفاهیم تابع، حد و مشتق، انتگرال. کنددر حل مسایل ریاضی تقویت می
اهیم بتوانند مسئله هاي مربوط به این حـوزه را حـل نمـوده و پـس از درك عمیـق      اساسی مرتبط با این مف

دانش ارائه شده و آشنایی با روشهاي مطالعه این حوزه در طراحی فرصـت هـاي یـادگیري کالسـی از آنهـا      
.استفاده نماید

3سطح 2سطح 1سطح مالك

ــتگی  شایســ
:اساسی

ــتگی  شایســ
:اساسی

CK1-1
PCk

1-3&3-3
&3-4

درك مفــاهیم 
ــب  و کســــ
ــارت حــل  مه
ــئله و  مســــ
بکــارگیري در 
ــاي   ــوزه ه ح

.ذکر شده

-افزون بر شناخت دستگاه

مختصات، بردارها، انواع 
ها و انواع عددها، توالی

ها را بشناسد و ضمن تابع
شرح مفهوم حد و 
پیوستگی، مشتق را معرفی 
و کاربردهاي آن را 

.برشمارد

ضمن کـار بـا عـددهاي    
تعیــین کــرانمخــتلط و 

ــابع، بردارهــا را    ــک ت ی
نمایش دهد و نتیجه جبر 

ها، جبـر  برداري، حد تابع
هـاي  ها و مشتق تابعتابع

ــت   ــه دس ــاگون را ب گون
.آورد

افزون بر تفسیر نتایج جبر 
ها، ها و توالیبرداري و حد تابع

گیري از براي مشتقراه مناسب
یک تابع خاص را بیابد و 

آموخته کاربردي براي مفاهیم
.شده پیشنهاد دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
فعالیت یادگیري و عملکرديمحتواي درسسرفصلهفته

اول
دستگاه 
مختصات،

اعداد 
قطبی

:تکلیف یادگیريها؛ عددهاي واقعی، صحیح، گویا و طبیعی مجموعه
دانشجوي معلمی بتواند مفاهیم ذکر شـده  

کرده و تمـرین هـاي مشـخص    را تعریف 
.شده توسط استاد را حل نماید

:تکلیف عملکردي
)مختصات دکارتی و قطبی(هاي مختصات دستگاهدوم

معرفی؛ جمع، ضرب و ریشه؛ نمایش هندسی و قطبی سوم
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، اعداد قطبی )بردارها(بتواند جمع و ضرب برداري بردارهابردار و ویژگی آن، ضرب عددي وچهارم
.را محاسبه نماید

پنجم

توابع 
جبري، 

ثابت، زوج، فرد، (متغیر و تابع، توابع وارون، انواع توابع 
...)اي و چند جمله

:تکلیف یادگیري
تمرینهاي مربوط به انواع توابع را با کمک 

.قضایاي مربوط حل نماید
:تکلیف عملکردي

دانشجو معلم بتواند مفهوم توابع مختلـف  
را بـا مثـال هـاي بصـورت یـک فعالیــت      

آموزشی ارایه نماید 

توابع دو و چند متغیردار، جبر توابعششم

هفتم

ها، توالی
حدها و 
پیوستگی

، ...)دار از باال و کران، کرانبی(توالی و انواع آن 
eها، عدد حدهاي توالی

:تکلیف یادگیري
تمرینهاي مربوط بـه محاسـبه حـد را بـه     

کمک قضایاي مربوط حل نموده، توابع 
پیوسته و ناپیوسته را بـا کمـک تعریـف و    

.استفاده از حدگیري مشخص نماید
:تکلیف عملکردي

دانشجوي معلمی بتواند براي یکـی از دو  
ــت    ــک فعالی ــتگی ی ــد و پیوس ــوم ح مفه

.  آموزشی طراحی نماید

مربوط به آن، حدهاي توابع و پیوستگیحد و قضایاي هشتم

نهم

توابع 
نمایی و 
لگاریتمی

:تکلیف یادگیريتوابع نمایی
ــد  ضــمن درك   دانشــجوي معلمــی بتوان
مفاهیم توابع نمایی، تمرین هاي مشخص 

.شده توسط استاد را حل نماید
:تکلیف عملکردي

ویژگی هاي توابع لگاریتمی را در مسـایل  
.به کار گیرد

ها، توابع هذلولیهاي آنتوابع لگاریتمی و ویژگیدهم

یازدهم

مشتق و 
کاربردهاي 

آن

، )هاها و بیشینهکمینه(مشتق و برخی پیامدهاي آن 
گیريدستورهاي مشتق

:تکلیف یادگیري
دانشجوي معلمی عالوه بـر درك و بیـان   
مفهوم مشتق و قضـایاي مربـوط بـه آن،    
مشتقهاي چپ و راسـت و کلیـه مفـاهیم    
ارائـــه شـــده در ایـــن فصـــل، قاعـــده  

مسئله هاي مربوط به آنها را نیـز  .هوپیتال
. حل نماید

:تکلیف عملکردي
دانشــجوي معلمــی بتوانــد بــا اســتفاده از 

مشتق توابع وارون، کسريدوازدهم
مشتق توابع مثلثاتی و نماییسیزدهم

کاربردهاي هندسی و فیزیکی مشتقچهاردهم

جزییهاي توابع چند متغیردار و مشتقپانزدهم

قاعده زنجیري براي مشتق جزییشانزدهم
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نظیر؛ نقاط (مفاهیم و مهارتهاي این فصل
بحرانی، ماکسیمم، مینیمم، تقعر و تحدب، 

توابع را رسم کند، ....) عطف

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
در ضمن از طرح مسایل . هاي ارایه شده براي یک هفته، بایستی متناسب با زمان اختصاص یافته تدریس شودهمه سرفصل

جوي فردي یا گروهی در منابع وتا با جستدانشجویان تشویق شوند . هاي کاربردي مفاهیم تاکید شودپیچیده پرهیز و بر جنبه
یادگیري با کاربرد مفاهیم تدریس شده در علوم تجربی بویژه -علمی معتبر و ارایه آن به کالس ضمن مشارکت در فرایند یاددهی

ر توصیه مندي از حداکثر زمان اختصاص یافته به تدریس بسیاتمرین و بهرهچنین تشکیل کالس حلهم. تر آشنا شوندشیمی بیش
.شودمی

منابع آموزشی. 4
: اصلی

Thomas, G. B.; Weir, M. D.; Hass, J. “Thomas’s Calculus” 12th ed., Addison-Wesley,

2010.

( .هاي دیگر این کتاب در دسترس استترجمه فارسی ویرایش )

:تکمیلی
Jeffrey, A. “Mathematics for Engineers and Scientists” 4th ed., Springer, 1989.

Hsiang, W. Y. “A Concise Introduction to Calculus” World Scientific Pub., 1995.

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
هاي لیستهاي مختلف گفتاري، نوشتاري و عملکردي؛ استفاده از چکاهمیت دادن به ارزشیابی مستمر و اجراي آن به شیوه

هاي فردي و گروهی؛ در صورت واگذاري فعالیتارزیابی از فرد یا گروه-منظور ارزیابی عملکردي دانشجویان؛ خودگوناگون به 
.ها دهی ارزشیابیاستفاده از کارپوشه براي سامان

:مالك ارزشیابی دانشجویان می تواند به صورت زیر می باشد
: ارزشیابی پایانی-

نمره10پایان ترم به میزان امتحان کتبی
:ارزشیابی هاي میانی-

نمره5امتحان میان ترم به میزان 
نمره2میزان مشارکت دانشجو در حل تمرینهاي کالسی، 

نمره3عملکرد دانشجو در امتحانات هفتگی، 
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»2عمومی ریاضی «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

هاي حل مسایل آشنایی با مبانی آن و تسلط به روش. آیداي براي رشته شیمی به شمار میترین درس پایهریاضی از جمله مهم
-ستآموختگان این رشته توانایی درك بهتر و درکره راست، به دانشتر نیمکردن بیشریاضی افزون بر تقویت منطق ریاضی و فعال

داراي کاربردهاي بسیاري در امور روزمره، صنعت، مسایل علوم 2مباحث درس ریاضی عمومی . تر مفاهیم شیمی را می دهد
شیمی  و بهینه سازي ها می باشد و قابلیت الزم براي ایجاد ارتباط میان ریاضیات و زندگی روزمره را دارد 

ــات  مشخصــ
درس

ــوع درس : نــ
نظري 

2:  تعداد واحد
ــان  : درسزمـ

ــاعت 32 ســ
ــیش ــازپـ : نیـ
1ریاضی

)Mathematics II(2ریاضی عمومی : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
ها، مهـارت خـود را در   اي ریاضی و کاربرد آندر پایان این درس دانشجو ضمن آشنایی با برخی مفاهیم پایه

و در نتیجه راهکارهاي موثرتري را براي استفاده و تفهیم این دروس بـه  . کندریاضی تقویت میحل مسایل
کار گیرد

3سطح 2سطح 1سطح مالك

ــتگی  شایســ
:اساسی

ــتگی  شایســ
:اساسی

CK1-1
PCk

1-3&3-3
&3-4

درك 
مفاهیم

در این سطح دانشـجو هـر   
مفهوم را بصـورت مجـزا و   
بدون دانستن ارتباط آن بـا 

ــی   ــاهیم درك م ــایر مف س
.نماید

در این سطح عـالوه بـر   
ــی از   ــب، برخ درك مطل
کاربردهاي آنرا شناخته و 
از آنها براي حل مسـائل  

.خود استفاده می نماید

ــناخت   ــر درك و شـ ــالوه بـ عـ
کاربردهاي مفهـوم ارائـه شـده،    
بتواند ارتباط میان این مفهـوم و  
سایر مفـاهیم را درك و از آن در  

استفاده نمایدحل مسائل خود 
ــانیکی حل مساله ــارت مک کســب مه

حـــل مســـئله در حیطـــه 
.تدریس شده

دانشجو معلم باید در این 
ســطح بتوانــد مفــاهیم و 
مهارتهاي آموخته شده را 
در مسائل همـان حیطـه   
بصــــورت مبتکرانــــه  

.بکارگیرد

ــه  حــل   ــادر ب ــم ق دانشــجو معل
.مسائل تلفیقی خواهد بود

به کارگیري 
مطالــــب 
ــري فراگیـ

شده

استفاده از مطالـب آموختـه   
ــایل   ــل مسـ ــده در حـ شـ

آکادمیک

استفاده از مطالب آموخته 
ــایل    ــل مس ــده در ح ش
کـــاربردي، روزمـــره و  
ــاي   ــرایش ه ــایل گ مس
ــایل   ــی مس ــر و حت دیگ

شاخه هاي دیگر علم

استفاده از مطالب آموختـه شـده   
در حل مسایل تلفیقی و پیچیـده  
و توانایی تجزیه و تحلیل مراحل 

حل مسئله
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هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
فعالیت یادگیري و عملکرديمحتواي درسسرفصلهفته

اول

انتگرال

گیري، انتگرال هاي انتگرالانتگرال نامعین، روش
معین، خواص انتگرال

:تکلیف یادگیري
ــه   ــابع اولی ــوم ت ــس از درك مفه ــد (پ ض

، با اسـتفاده از خـواص انتگـرال و    )مشتق
دستورهاي انتگرال گیري، انتگرال توابـع  

توابـع  . نامعیین و معیین را محاسبه نمایـد 
انتگرال پذیر را تشـخیص دهـد و مسـئله    
هاي مربوط به خواص انتگرال گیـري  و  

.را حل نمایدقضیه هاي آن
:تکلیف عملکردي

ــرین ــجو را در  تم ــوان دانش ــه ت ــایی ک ه
محاسبه سـطح، حجـم، جـرم، چگـالی و     

.   سنجدگرانیگاه ب

انتگرال توابع پیوست دوم

هاي تقریبی برآورد انتگرال در محاسبه مساحت، روشسوم
حجم و طول یک منحنی

چهارم

هاي دوگانه در هاي دوگانه، کاربرد انتگرالانتگرال
مسایل هندسی و فیزیکی

پنجم

هاماتریس
و

-دترمینان

ها

هاي ماتریسها؛ جبر ماتریس، ماتریس و خواص آن
سهدرسه

:تکلیف یادگیري
هـا ،  دانشجو معلم الزم است تـا مـاتریس  

دترمینان ها و خواص آن ها را  فرا گرفته 
.و توانایی مقایسه آن ها را کسب کند

:تکلیف عملکردي
دانشجو معلم الزم اسـت مسـایل مربـوط    
دستگاه ها را به کمک دترمینان هـا حـل   

.کند

سهدرهاي سهدترمینانها، دترمینانششم

ماتریس وارونهفتم

ارزش ویژه و بردار ویژههشتم

نهم

)حداکثر سه مجهولی(هاي خطی حل دستگاه معادله

-معادلهدهم

هاي 
دیفرانسیل

:تکلیف یادگیريهاي دیفرانسیل معادله
پـس از مطالعــه مسـایل و قضــایاي ایــن   

هاي دیفرانسیل را فصل بتواند انواع معادله گون، هاي همهاي دیفرانسیل نوع اول، معادلهمعادلهیازدهم
معادله کامل
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دوازدهم

هاي خطی معادله-هاي دیفرانسیل مرتبه باالترمعادله
)گونناهمگون وهم(با ضرایب ثابت 

.شناخته و حل نماید
:تکلیف عملکردي

کاربرد هـاي مطالـب ارائـه شـده در ایـن      
.فصل را فراگیرد

سیزدهم

هاسري

:تکلیف یادگیريهاي عددي و هندسی، همگراییسري
ارتباط میـان سـري و انتگـرال گیـري را     

در (درك و حاصل سري هاي داده شده را
ــا کمــک . بدســت آورد) صــورت وجــود ب

خواص و قضایاي ارائه شده در این فصل 
ــا واگرایــی ســریها را   بتوانــد همگرایــی ی

تابع هاي داده شده تشخیص دهد و براي 
.سري فوریه بنویسد
:تکلیف عملکردي

ها در سایر رشته هـا  کاربرد محاسبه سري
را ... نظیر دریـانوردي، الکترودینامیـک و   

نشان داده و یک فعالیت آموزشـی بـراي   
.ها طراحی نمایدسري

هاي توانی هاي متناوب، سريسريچهاردهم

کاربردهاي آنقضیه تیلور و برخی پانزدهم

شانزدهم

هاي فوریههاي فوریه، همگرایی در سريسري

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
در ضمن از طرح مسایل . هاي ارایه شده براي یک هفته، بایستی متناسب با زمان اختصاص یافته تدریس شودهمه سرفصل

جوي فردي یا گروهی در منابع ودانشجویان تشویق شوند تا با جست. هاي کاربردي مفاهیم تاکید شودپیچیده پرهیز و بر جنبه
یادگیري با کاربرد مفاهیم تدریس شده در علوم تجربی بویژه -علمی معتبر و ارایه آن به کالس ضمن مشارکت در فرایند یاددهی

ص یافته به تدریس بسیار توصیه مندي از حداکثر زمان اختصاتمرین و بهرهچنین تشکیل کالس حلهم. تر آشنا شوندشیمی بیش
.شودمی

منابع آموزشی. 4
: اصلی

Thomas, G. B.; Weir, M. D.; Hass, J. “Thomas’s Calculus” 12th ed., Addison-Wesley,

2010.

( .هاي دیگر این کتاب در دسترس استترجمه فارسی ویرایش )

:تکمیلی

Jeffrey, A. “Mathematics for Engineers and Scientists” 4th ed., Springer, 1989.
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Hsiang, W. Y. “A Concise Introduction to Calculus” World Scientific Pub., 1995.

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
هايلیستهاي مختلف گفتاري، نوشتاري و عملکردي؛ استفاده از چکاهمیت دادن به ارزشیابی مستمر و اجراي آن به شیوه
هاي فردي و گروهی؛ در صورت واگذاري فعالیتارزیابی از فرد یا گروه-گوناگون به منظور ارزیابی عملکردي دانشجویان؛ خود

هادهی ارزشیابیاستفاده از کارپوشه براي سامان
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»1فیزیک عمومی «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

هاي حل آشنایی با مبانی آن و تسلط به روش. آیداي براي رشته شیمی به شمار میترین درس پایهفیزیک از جمله مهم
آموختگان این رشته تجربی توانایی درك بهتر و مسایل ساده فیزیکی افزون بر تقویت نگاه علمی به جهان پیرامون، به دانش

.دهدتر مفاهیم شیمی را میدرست
ــ ات مشخصــ

درس
ــوع درس : نــ

نظري 
2:  تعداد واحد

ــان درس : زمـ
ساعت 32

ــیش ــازپـ : نیـ
ندارد

)Physics I(1فیزیک عمومی : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
هـا و شـیوه تجزیـه و    کـاربرد آن اي فیزیـک،  در پایان این درس دانشجو ضمن آشنایی با برخی مفاهیم پایه

.کندتحلیل مفاهیم این دانش تجربی، مهارت خود را حل مسایل فیزیک و مکانیک کالسیک تقویت می

3سطح 2سطح 1سطح مالك

ــتگی  شایســ
:اساسی

ــتگی  شایســ
:اساسی

CK1-1
PCk

1-3&3-3
&3-4

یادگیري 
تعریف و 
مفهوم 
متغیرها

ــزون بــر معرفــی درس    اف
هاي اصلی و کمیتفیزیک، 

هــاي هــا، کمیــتیکــاي آن
هاي کمیـت  برداري، ویژگی

گیـري شـده و شـیوه    اندازه
ــانون  ــزارش آن، ق ــاي گ ه

نیوتون براي حرکت و انواع 
.ها را برشماردحرکت

افزون بر آنالیز ابعـادي و  
ــایش   ــا، نم ــدیل یکاه تب
بــردار در فضــا و اجــراي 
عملیـــات ریاضـــی روي 

ــاوت  آن ــا و درك تفـ هـ
ــک  ــت ی ــت و حرک نواخ

شتابدار و حرکت یـک و  
هـاي  دو بعدي، از قـانون 

ــراي محاســبه  ــون ب نیوت
ــت ــاگون  کمی ــاي گون ه

موثر بر انـواع حرکـت و   
ــره ــورد به ــردبرخ در . گی

ضمن مفهوم پایستگی را 
.بیان کند

و هــا، رفتــار فنــرخـواص ســیال 
مکـانیکی را  هـاي آونگ و مـوج 

تفسیر و براي انتقـال یـا ذخیـره    
ــک    ــا کمـ ــرژي بـ ــا آنانـ هـ

.پیشنهادهایی ارایه دهد

ــافتن  یـــ
ــوانین و  قـ
معادالت در 
یک ساختار

ــانیکی  ــارت مک کســب مه
و نقـش انـواع   حل مسـئله  

نیرو و انرژي بـر حرکـت را   
.بیان کند

دانشجو معلم باید در این 
ســطح بتوانــد مفــاهیم و 
مهارتهاي آموخته شده را 
در مسـائل بکـار گیـرد و    
تفاوت انـرژي جنبشـی و   

ــه  حــل   ــادر ب ــم ق دانشــجو معل
.مسائل تلفیقی خواهد بود
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ها به و تبدیل آنپتانسیل
ــک ــال  ی ــا مث ــر را ب دیگ

.آونگ شرح دهد
ــدي  توانمن
در حـــــل 
مســـأله و 
ــارگیري  بک
آن در 
مــــــوارد 

واقعی

استفاده از مطالـب آموختـه   
ــایل   ــل مسـ ــده در حـ شـ

آکادمیک

استفاده از مطالب آموخته 
ــایل    ــل مس ــده در ح ش

کاربردي، 

استفاده از مطالب آموختـه شـده   
در حل مسایل تلفیقی و پیچیـده  
و توانایی تجزیه و تحلیل مراحل 

حل مسئله

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
فعالیت یادگیري و عملکرديمحتواي درسسرفصلهفته

اول
مفاهیم 
فیزیک،

-اندازه

گیري، 
بردارها

هاي فیزیک؛ رابطه بندي و روند تکاملی شاخهدسته
فیزیک با علوم کاربردي؛ نقش آزمایش در فیزیک

:تکلیف یادگیري
پس از درك مفهوم تابع اولیه فیزیـک بـا   
اســتفاده از خــواص برداهــا مســئله هــاي 

.را حل نمایدمربوط به آن
:تکلیف عملکردي

ــرین ــجو را در  تم ــوان دانش ــه ت ــایی ک ه
محاسبه آنالیز ابعـادي، ضـرب در فضـاي    

.   سه بعدي را بسنجد

دوم
-گیري، یکاهاي اندازهمشاهده کمی و کیفی، اندازه

گیري؛ آنالیز ابعادي، تبدیل یکاها، نمایش بزرگی، نماد 
هاي با معناعلمی، رقم

سوم
بردار، جمع بردارها در فضاي سه بعدي؛ برابري دو 

بردارها؛ ضرب عددي و ضرب درونی بردارها، اجزاي 
یک بردار، بردار واحد

چهام
حرکت 

یک بعدي 
و دوبعدي

هاي قانون
حرکت

اي، شتاب، حرکت جایی، سرعت، سرعت لحظهجابه
نواخت، نمودار حرکت، سقوط آزادیک

:تکلیف یادگیري
ارتباط میان سرعت و شتاب را درك کرده 
و با کمک قوانین حرکـت بتوانـد حرکـت    
هاي را تشخیص و  مسایل مربوط را حل 

. کند
:تکلیف عملکردي

از قــوانین حرکــت درشــرایط مختلــف     
.استفاده و بدرستی بکارگیرید

نواخت، شتاب مماسی و اي یکحرکت دایرهپنجم
)جانب به مرکز(شعاعی

ششم

هاي نیوتون و کاربردهاي آن، مفهوم نیرو، قانون
اصطکاك، گرانش

انرژيهفتم
کار، محاسبه کار انجام شده، انرژي جنبشی، توان، 

انتقال انرژي 
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هشتم
انرژي پتانسیل، پتانسیل گرانشی، پایستگی انرژي 
مکانیکی، نیروهاي کانسرواتیو و غیر کانسرواتیو، 

سامانهنمودار انرژي و تعادل یک 

نهم

-اندازه

حرکت 
خطی، 
دورانی

اندازه حرکت خطی و پایستگی آن، مرکز جرم، حرکت 
نسبت به مرکز جرم

سانسان و غیرکشبرخورد در یک بعد، برخورد کشدهم

یازدهم
، حرکت )صلب(اي، جسم سخت حرکت زاویهاندازه

اي ثابت، انرژي جنبشی دورانی، دورانی با شتاب زاویه
محاسبه ممان اینرسی

اي، کار و انرژي در گشتاور و رابطه آن با شتاب زاویهدوازدهم
حرکت دورانی

اي و پایستگی آن، حرکت حرکت زاویهاندازهسیزدهم
ژیروسکوپ و فرفره

گیري فشار، نیروهاي شناوري و فشار و تغییر آن، اندازههاسیالچهاردهم
ها، معادله برنولی سیالقانون ارشمیدوس، دینامیک 

پانزدهم
حرکت 

نوسانی، 
موجی

نوسانگر هماهنگ ساده و انرژي آن، حرکت جسم 
نواخت با اي یکمتصل به فنر، مقایسه حرکت دایره

حرکت نوسانگر هماهنگ، آونگ ساده

شانزدهم

هاي سینوسی، سرعت تعریف موج مکانیکی، موج
انرژي در آن، انتقال موج در یک رشته و سرعت انتقال

هاي هاي فراصوتی و کاربردهاي آن، موجصوت، موج
ایستاده، تشدید

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
در ضمن از طرح مسایل . هاي ارایه شده براي یک هفته، بایستی متناسب با زمان اختصاص یافته تدریس شودهمه سرفصل

جوي فردي یا گروهی در منابع ودانشجویان تشویق شوند تا با جست. تاکید شودهاي کاربردي مفاهیم پیچیده پرهیز و بر جنبه
یادگیري با کاربرد مفاهیم تدریس شده در علوم تجربی بویژه -علمی معتبر و ارایه آن به کالس ضمن مشارکت در فرایند یاددهی

زمان اختصاص یافته به تدریس بسیار توصیه مندي از حداکثرتمرین و بهرهچنین تشکیل کالس حلهم. تر آشنا شوندشیمی بیش
.شودمی

منابع آموزشی. 4
: اصلی

Serway, R. A.; Jewett, J. W. “Physics for Scientists and Engineers” 9th ed., Cengage

Learning, 2013.
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:تکمیلی
Walker, J. “Halliday and Resnick’s Fundamentals of Physics” 10th ed., Wiley, 2014.

( .هاي دیگر این کتاب در دسترس استترجمه فارسی ویرایش )
Young, H. D.; freedman, R. A.; Ford, A. L. “Sears and Zemansky’s University
Physics” 13th ed., 2012.

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
هاي لیستهاي مختلف گفتاري، نوشتاري و عملکردي؛ استفاده از چکاهمیت دادن به ارزشیابی مستمر و اجراي آن به شیوه
هاي فردي و گروهی؛ در صورت واگذاري فعالیتارزیابی از فرد یا گروه-گوناگون به منظور ارزیابی عملکردي دانشجویان؛ خود

هادهی ارزشیابیاستفاده از کارپوشه براي سامان
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»2عمومی فیزیک «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

هاي حل آشنایی با مبانی آن و تسلط به روش. آیداي براي رشته شیمی به شمار میترین درس پایهفیزیک از جمله مهم
آموختگان این رشته تجربی توانایی درك بهتر و مسایل ساده فیزیکی افزون بر تقویت نگاه علمی به جهان پیرامون، به دانش

.دهدتر مفاهیم شیمی را میتدرس
ــات  مشخصــ

درس
ــوع درس : نــ

نظري 
2:  تعداد واحد

ــان درس : زمـ
ساعت 32

ــیش ــازپـ : نیـ
عمومی فیزیک

1

)Physics II(2فیزیک عمومی : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
هـا و شـیوه تجزیـه و    اي فیزیـک، کـاربرد آن  ضمن آشنایی با برخی مفاهیم پایهدر پایان این درس دانشجو 

تحلیل مفاهیم این دانش تجربی، مهارت خود را حل مسایل مربوط به مبحث الکتریسیته و مغناطیس تقویت 
.کندمی

3سطح 2سطح 1سطح مالك

ــتگی  شایســ
:اساسی

ــتگی  شایســ
:اساسی

CK1-1
PCk

1-3&3-3
&3-4

یادگیري 
تعریف و 
مفهوم 
متغیرها

ضمن معرفی الکتریسـیته،  
ــاطیس و  مغنـــــــــــــ
الکترومغناطیس به عنـوان  
ــت و    ــش پراهمی ــه بخ س
ــاهیم   ــک، مف ــرتبط فیزی م

هاي اي، اصول و قانونپایه
حاکم بـر هـر یـک را نـام     

.برده، تعریف کند

افزون بـر درك خـواص   
هـاي الکتریکـی و   میدان

ــک   ــا کم ــی، ب مغناطیس
مربوط مقـدار  هاي نقانو

این خواص و میزان تاثیر 
هاي باردار را ها بر ذرهآن

.محاسبه کند

رفتار مدارهاي الکتریکی ساده را 
هـاي  بینی کند، خواص موجپیش

الکترو مغناطیس بویژه نور را بـه  
هـاي  با کمـک اصـول و قـانون   

الکتریسیته و مغنـاطیس تفسـیر   
اي بـراي  کند و کاربردهاي تـازه 

..یکی حدس بزندپتانسیل الکتر

ــافتن  یـــ
ــوانین و  قـ
معادالت در 
یک ساختار

برخی خواص الکتریکـی و  
مغناطیسی مـواد و کـاربرد   

.ها را برشماردآن

دانشجو معلم باید در این 
ســطح بتوانــد مفــاهیم و 
مهارتهاي آموخته شده را 

در مسائل بکار گیرد 

ــه  حــل   ــادر ب ــم ق دانشــجو معل
.مسائل تلفیقی خواهد بود



١٦٨

ــدي  توانمن
در حـــــل 
مســـأله و 
ــارگیري  بک
آن در 
مــــــوارد 

واقعی

استفاده از مطالـب آموختـه   
ــایل   ــل مسـ ــده در حـ شـ

آکادمیک

استفاده از مطالب آموخته 
ــایل    ــل مس ــده در ح ش

کاربردي، 

استفاده از مطالب آموختـه شـده   
در حل مسایل تلفیقی و پیچیـده  
و توانایی تجزیه و تحلیل مراحل 

حل مسئله

یادگیري، محتواي درس و ساختار آنهاي فرصت. 2
فعالیت یادگیري و عملکرديمحتواي درسسرفصلهفته

اول

الکتریسته 

ها با ها، باردارکردن جسمبار الکتریکی و خواص آن
القا، قانون کولن، توزیع پیوسته و ناپیوسته بار 

الکتریکی

:تکلیف یادگیري
ــاي    ــدان ه ــوم می ــس از درك مفه پ

ــانون  ــیل الکتریکــی، ق ــوس،  پتانس گ
الکتریکی، جریان و مقاومت در مدارها، 

.را حل نمایدمسئله هاي مربوط به آن
:تکلیف عملکردي

ــه  تمــرین ــوط ب ــایی  و مســایل مرب ه
ــایل آن را   ــته را درك و مسـ الکتریسـ

.آنالیز و تحلیل کرده و  به کار ببندد

دوم
میدان الکتریکی و شدت آن، خطوط و جهت 

حرکت یک ذره باردار در میدان میدان الکتریکی، 
نواختالکتریکی یک

شار الکتریکی، قانون گوس و برخی کاربردهاي آنسوم

چهام
اختالف پتانسیل و پتانسیل الکتریکی، انرژي 
پتانسیل و پتانسیل الکتریکی، ایجاد پتانسیل 

الکتریکی

پنجم
آزمایش قطره روغن میلیکان، کاربردهاي 

دهنده گراف و رسوبدومولد وان(الکتریسیته ساکن
)کوترِل، زیراکس و چاپگرهاي لیزي

ششم

تعریف ظرفیت و محاسبه آن، خازن و انواع آن، 
-تعیین انرژي ذخیره شده در یک خازن باردار، دي

-ها، ثابت ديها در خازنها و نقش آنالکتریک

الکتریک مواد، کاربردهاي خازن

هفتم
چگالی جریان، مقاومت و قانون جریان الکتریکی، 

اُهم، مقاومت و دما، ابررساناها، توان الکتریکی

هشتم

، نیروي الکتروموتوري، )DC(جریان مستقیم 
هاي ها، قاعدهسري و موازي بستن مقاومت

، سنجش )RC(خازن-کیرشهف، مدار مقاومت
)گالوانومتر و آمپرسنج(هاي الکتریکی کمیت
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نهم

مغناطیس

مغناطیسی، یکاهاي میدان مغناطیسی، میدان 
نیروي مغناطیسی، حرکت یک ذره باردار در میدان 

مغناطیسی، آزمایش تامسون

دهم
قانون آمپر، شار مغناطیسی، قانون گوس در 

-مغناطیس، خواص مغناطیسی ماده دلیل و دسته

)فرومغناطیس، پارامغناطیس و دیامغناطیس(بندي 

یازدهم

فارادي و برخی کاربردهاي آن، قانون قانون القاي 
لنز، نیرو الکتروموتوري القایی و میدان الکتریکی، 

هاي برق، ، مولد)DC(تولید جریان مستقیم 
هاي ماکسولمعادله

دوازدهم
، مقاومت و خازن در )AC(منابع جریان متناوب

سو ، یکAC، توان در یک مدار ACیک مدار 
هاکننده

سیزدهم

هايموج
الکترومغناطیس

هاي هاي موجهاي ماکسول، ویژگیمعادله
الکترومغناطیس، طیف الکترومغناطیس 

طبیعت موجی نور، نظریه الکترومغناطیسی نور، چهاردهم
سرعت نور، پدیده دوپلر

پراکندگی، تداخل و پراش، استفاده از پراش پرتو پانزدهم
X  هولوگرافی ،

نسبیتشانزدهم
مورلی، اصل نسبیت انیشتین، -مایکلسونآزمایش 

نتایج نظریه نسبیت خاص، انرژي نسبیتی، جرم و 
انرژي، نظریه نسبیت عام

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
در ضمن از طرح مسایل . هاي ارایه شده براي یک هفته، بایستی متناسب با زمان اختصاص یافته تدریس شودهمه سرفصل

جوي فردي یا گروهی در منابع ودانشجویان تشویق شوند تا با جست. هاي کاربردي مفاهیم تاکید شودجنبهپیچیده پرهیز و بر 
یادگیري با کاربرد مفاهیم تدریس شده در علوم تجربی بویژه -علمی معتبر و ارایه آن به کالس ضمن مشارکت در فرایند یاددهی

مندي از حداکثر زمان اختصاص یافته به تدریس بسیار توصیه ین و بهرهتمرچنین تشکیل کالس حلهم. تر آشنا شوندشیمی بیش
.شودمی

چنین موضوع ، هم)بحث هفته شانزدهم(برانگیز نسبیت شود که با توجه به ماهیت به نسبت متفاوت و چالشدر ضمن پیشنهاد می
مشارکت گروهی از دانشجویان داوطلب برخی خواص نور که براي هفته پانزدهم در نظر گرفته شده است، این دو سرفصل با

داد کنید و در صورت نیاز به ها را اختیاري هم قلمتوانید این بحثالبته می. ارایه شود و در کالس مورد نقد و بررسی قرار گیرد
.ها اختصاص دهیدهاي پیش، این دو هفته را به تدریس آنهاي هفتهتر براي تدریس سرفصلزمان بیش
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موزشیمنابع آ. 4
: اصلی

Serway, R. A.; Jewett, J. W. “Physics for Scientists and Engineers” 9th ed., Cengage

Learning, 2013.

:تکمیلی
Walker, J. “Halliday and Resnick’s Fundamentals of Physics” 10th ed., Wiley, 2014.

( .استهاي دیگر این کتاب در دسترس ترجمه فارسی ویرایش )
Young, H. D.; freedman, R. A.; Ford, A. L. “Sears and Zemansky’s University
Physics” 13th ed., 2012.

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
هاي لیستهاي مختلف گفتاري، نوشتاري و عملکردي؛ استفاده از چکاهمیت دادن به ارزشیابی مستمر و اجراي آن به شیوه

هاي فردي و گروهی؛ در صورت واگذاري فعالیتارزیابی از فرد یا گروه-منظور ارزیابی عملکردي دانشجویان؛ خودگوناگون به
هادهی ارزشیابیاستفاده از کارپوشه براي سامان
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»عمومیآزمایشگاه فیزیک«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

ها و هاي فیزیکی و یافتن درکی عینی از قانوناي دست اول از پدیدهآزمایشگاه فیزیک مکانی براي به دست آوردن تجربه
آموختگان این هایی ساده افزون بر تقویت نگاه علمی به جهان پیرامون، براي دانشبا اجراي آزمایش. هاي فیزیک استاصل

هاي فیزیکی و درك رابطه علت و معلولی در گیري کمیتویت مهارت کار با ابزار و اندازهاي مساعد براي تقرشته تجربی زمینه
.دهدهاي فیزیکی را میپدیده

ــات  مشخصــ
درس

ــوع درس : نــ
عملی 

1:  تعداد واحد
ــان درس : زمـ

32
ــیش ــازپـ : نیـ
عمومی فیزیک

یا همزمان2

).Physics Lab(آزمایشگاه فیزیک  : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
هـا و  در پایان این درس دانشجو ضمن آشنایی با برخی وسایل و تجهیزات آزمایشگاه فیزیک، شیوه کـار آن 

-از آنگیريهگیري و بهرهاي فیزیکی، مهارت خود را براي کار با وسایل اندازهگیري کمیتهاي اندازهروش

.کندهاي دقیق علمی و کشف یا تفسیر مفاهیم فیزیک تقویت میها در مشاهده

3سطح 2سطح 1سطح مالك

ــتگی  شایســ
:اساسی

ــتگی  شایســ
:اساسی

CK1-1
PCk

1-3&3-3
&3-4

درك 
مفاهیم 
کسب 

مهارت حل 
مسئله و 

بکارگیري 
درموارد 
واقعی 

-آشنایی با تجهیرات اندازه

هابا آنگیري و شیوه کار 
انتخاب ابزار درست براي 

ــدازه ــراي  ان ــري و اج گی
-درســت و دقیــق انــدازه

گیــري هــر ویژگــی و   
گزارش قابل قبول نتایج

تفسیر نتایج به دست آمده، یافتن 
هـا  گیريخطاي احتمالی در اندازه

و ارایه و اجراي پیشـنهادي تـازه   
براي بررسی مبحث مورد آزمایش

محتواي درس و ساختار آنهاي یادگیري، فرصت. 2
فعالیت یادگیري و عملکرديمحتواي درسسرفصلهفته

اول
مکانیک

:تکلیف یادگیريگیري طول، زاویه و چگالی مواد جامداندازه
:تکلیف عملکردي گیري ضریب سختی فنر، طرز کار نیروسنجاندزهدوم
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گیري ضریب بررسی قوانین حرکت، اندازهسوم
هاي گوناگونسطحاصطکاك براي

چهام
برخورد (اصل پایستگی اندازه حرکت و برخورد 

)سانسان و غیرکشکش

ايحرکت دورانی و پایستگی اندازه حرکت زاویهپنجم

گیري گشتاورهاها و اندازهتعادل جسمششم

هفتم
کشش سطحی و قانون برنولی

هندسی ساده، گیر گشتاور ماند چند حجم اندازههشتم
حرکت ژیروسکوپی

امتحاننهم
امتحان عملی در آزمایشگاه به صورت فردي 

)ترمآزمون میان(

دهم

الکتریسیته

گیري آن، کار با ایجاد الکتریسیته ساکن و اندازه
الکتروسکوپ

یازدهم
هاي اُهم و گیري مقاومت الکتریکی، قانوناندازه

گیري اندازهکیرشهف در مدارهاي الکتریکی و
گیريهاي اندازهمقاومت درونی دستگاه

ها و رسم نمودارهاي باردار شدن و تخلیه و باتريدوازدهم
هاگیري نیروي محرکه آناندزه

گیري ها و رسم نمودار شارژ و دشارز و اندازهخازنسیزدهم
ظرفیت خازن

چهاردهم
گیري ، اندازهRCوRRبررسی مدارهاي 

ولتاژهاي ورودي و خروجی و اختالف فاز میان 
ها، بررسی اثر خازن در مدارهاآن

مغناطیسپانزدهم
-خطوط مغناطیسی طبیعی و الکتریکی و اندازه

گیري نیروي محرکه القایی، نمودار پسماند 
مغناطیسی آهن

الکترومغناطیسشانزدهم

هاي مشاهده موج(اُسیلوسکوپ و کاربردهاي آن 
)مربعی و ترکیبیسینوسی،

کننده هاي تولیددستگاه(هاي الکترومغناطیس موج
، بررسی انتشار و تداخل )ریزموج و فرابنفش

ریزموج، پدیده فوتوالکتریک
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راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
آزمایش از ؛ در هر.ها را از حالت توصیفی به کاوشگري تبدیل کنید؛ آزمایش.از دادن دستور کار مشخص خودداري کنید

؛ در هر آزمایش که الزم است متغیر مستقل و .رفته در آزمایش خود را بیان کنندهاي فرایندي به کاردانشجویان بخواهید مهارت
؛ در پایان هر جلسه یک موضوع پژوهشی .ها را در پایان جلسه در آزمایشگاه به بحث بگذارید؛ نتایج گروه.وابسته را معلوم کنید

ها خواسته شود تا روش انجام آن را بیابند و در آزمایشگاه در وقت ط با آزمایش به دانشجویان داده شود و از آنمناسب و مرتب
.اضافی انجام دهند

منابع آموزشی. 4
: اصلی

Serway, R. A.; Jewett, J. W. “Physics for Scientists and Engineers” 9th ed., Cengage

Learning, 2013.

:تکمیلی
Walker, J. “Halliday and Resnick’s Fundamentals of Physics” 10th ed., Wiley, 2014.

( .هاي دیگر این کتاب در دسترس استترجمه فارسی ویرایش )
Young, H. D.; freedman, R. A.; Ford, A. L. “Sears and Zemansky’s University
Physics” 13th ed., 2012.

.

ارزشیابی یادگیريراهبردهاي . 5
هاي لیستهاي مختلف گفتاري، نوشتاري و عملکردي؛ استفاده از چکاهمیت دادن به ارزشیابی مستمر و اجراي آن به شیوه
هاي فردي و گروهی؛ در صورت واگذاري فعالیتارزیابی از فرد یا گروه-گوناگون به منظور ارزیابی عملکردي دانشجویان؛ خود

هادهی ارزشیابیبراي ساماناستفاده از کارپوشه
شایسته است پس از اجراي هشت آزمایش ) مغناطیس-کالسیک و الکتریسیتهمکانیک(با توجه به وجود دو مبحث گوناگون 

- هاي باقیکالسیک کنار گذاشته شود و آزمون پایان ترم فقط بحثترم مبحث مکانیکنخست با برگزاري یک آزمون عملی میان

. اختصاص نیمی از نمره کل به هر مبحث بسیار توصیه می شود. یردمانده را دربر بگ
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»1شیمی عمومی «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

هاي گوناگونی اند و با شیوههاي مختلف آمدهاي شیمی براي ایجاد هماهنگی میان فراگیرانی که از دبیرستانیادآوري مفاهیم پایه
هاي این درس ترین رسالتها براي آغاز تحصیالت دانشگاهی از جمله مهمهاي آنچنین سازماندهی آموختهاند، همآموزش دیده
تواند تر مفاهیم شیمی، میتر و کاربرديهاي شیمیایی و ایجاد انگیزه به یادگیري ژرفتقویت نگاه علمی به پدیده. آیدبه شمار می

مند براي گسترش آموزش یادگیري درس شیمی و بویژه ضرورت تالش هدفدر قوت بخشیدن به حرکت پرشور دانشجویان در 
.آن، در همین درس کلید بخورد

ــات  مشخصــ
درس

ــوع درس : نــ
نظري

2:  تعداد واحد
ــان درس : زمـ

ساعت32

1Chemistry Iشیمی: نام درس

:بوددر پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم قادر خواهد : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
تـر و  اي شـیمی، بـه درك ژرف  در پایان این درس دانشجو ضمن گسترش آشنایی بـا برخـی مفـاهیم پایـه    

اي دوچندان به یادگیري شیمی، مهارت خود را در ها خواهد رسید و افزون بر یافتن انگیزهتري از آنکاربردي
.کندکاربست مفاهیم براي حل مسایل مربوط تقویت می

3سطح 2سطح1سطح مالك

ــتگی  شایســ
:اساسی

ــتگی  شایســ
:اساسی

CK1-1
PCk

1-3&3-3
&3-4

درك 
مفاهیم 
کسب 

مهارت حل 
مسئله و 

بکارگیري 
درموارد 
واقعی 

ضمن آشـنایی بـا سـاختار    
مفهومی و روشی شـیمی و  

اي آن، برخی مفـاهیم پایـه  
ــم  ــواص ات ــی خ ــا و برخ ه

-ها و ویژگی حالتمولکول

را نـام  هاي فیزیکـی مـواد  
بـــرده، بـــا آوردن مثـــالی 

ــد ــف کن ــم. تعری ــین ه چن
افزون بر آشـنایی بـا زبـان    
ــواع   ــیمی، انـ ــش شـ دانـ

ــنش ــاي شــیمیایی و واک ه
ــرژي در   ــر ان ــت تغیی اهمی
شیمی، برخـی کاربردهـاي   
شیمی در زندگی روزانـه را  

.برشمارد

ضمن محاسبه و بـرآورد  
هاي مواد و برخی ویژگی

هـاي شـیمیایی و   واکنش
برخـــی رســـم ســـاختار

هاي ساده، دلیـل  مولکول
چنین رفتاري را با توجـه  
بـه مبـانی شـیمی شـرح     
ــایج کــاربردي  دهــد و نت

.ها را توضیح دهدآن

هـاي  برخی خـواص مـواد و ذره  
) ها و یونها، مولکولاتم(سازنده

هـاي فیزیکـی   ها را در حالتآن
هاي خود مختلف با توجه آموخته

هــا را تفســیر و میــزان تغییــر آن
در ضـــمن . بینـــی کنــد پــیش 

ــیم   ــراي تعمـ ــنهادهایی بـ پیشـ
مفــاهیم یادشــده و کاربردهــایی 

.تازه ارایه دهد
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هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
محتواي درسسرفصلهفته

ماهیت اول
شیمی

تجربی، ماده و خواص آن، تغییر شیمیایی و خواص هاي فرایندي علومروش علمی، مهارت
گیري، دقت و هاي جداسازي، مشاهده کمی و کیفی، اندازهمواد، روشبنديتقسیمشیمیایی، 

صحت، ارقام بامعنی، یکاهاي اصلی و فرعی، تبدیل یکاها، معرفی مقیاس نانو 

عنصرها و دوم
هااتم

اتمی، هسته و -هاي زیراي ماده، ذره، مدل اتمی، ساختار اتمی، ماهیت ذرهمدل و اهمیت آن
هاي آناي عنصرها و ویژگیآن، عدد اتمی و جرمی، مول، جرم مولی و جدول دورهساختار

سوم
هاي ترکیب

شیمیایی و 
استوکیومتري 

-گذاري ترکیبهاي یونی، نامتایی، ترکیبهاي دوگذاري ترکیبهاي مولکولی، نامترکیب

مولکولی هاي یونی، ترکیب درصد عنصرهاي یک ترکیب، تجزیه عنصري، فرمول تجربی و
اي عنصرها، فراوانی عنصرها، محاسبه عدد آووگادرو و جدول دوره

چهارم
هاي محاسبه

کمی در 
هاي واکنش

شیمیایی

هاي شیمیایی، محاسبه مقدار هاي شیمیایی، قانون پایستگی جرم، موازنه معادلهمعادله
دهنده محدود واکنشهاي کامل، درصد خلوص، در واکنش) ها(یا فراورده) ها(دهندهواکنش

کننده، بازده واکنش

هاي واکنشپنجم
شیمیایی

کاهش، غلظت مولی در -باز، اکسایش-پذیري، اسیدجایی و سري واکنشهاي جابهواکنش
سنجیحجمی و رسوبهاي آبی، سنجشمحلول

گازهاششم
قانون گازهاي ، )شارل، بویل و آووگادرو(گیري آن، قوانین تجربی گازها فشار گاز و اندازه

هاي گازي، مخلوط گازها و فشاربخار جزیی، چگالی هاي کمی در واکنشآل، محاسبهایده
گازها، نظریه جنبشی گازها و گازهاي حقیقی

هفتم
گرماشیمی

انرژي و یکاهاي آن، دما، گرما، قانون پایستگی انرژي، ظرفیت گرمایی، گرماي واکنش، 
)گرماسنجی(گرماي واکنش گیريآنتالپی و تغییر آن، اندازه

هشتم
هاي استاندارد شیمیایی، قانون هس، انرژي و منابع آن، هاي استاندارد فیزیکی، آنتالپیآنتالپی

-انرژي خورشیدي، سلول(هاي نو هاي صنعتی، سوخت سبز و انرژيانواع سوخت، سوخت

)هاي سوختی، هیدروژن

ساختار اتمی نهم
و مولکولی

طیف الکترومغناطیس، معادله پالنک، مدل اتمی بور، طیف نشري خطی، ماهیت موجی نور، 
ها و پدیده فوتوالکتریکهاي الکترونی و انرژي آنطیف جذبی خطی، انواع انتقال

یقینی هایزنبرگ، مدل شرودینگر و تابع موج، مکانیک کوانتومی و اعداد کوانتومی، اصل نادهم
پیمایشی و مشاهده اتمها، میکروسکوپ انواع اوربیتال

یازدهم

آرایش 
الکترونی و 
خاصیت 

ايدوره

ها و اصل آفبا، بار موثر هسته، قاعده اسپین الکترون و اصل طرد پائولی، انرژي زیر الیه
اي عنصرها، جدول مندلیف و هوند، آرایش الکترونی عنصرهاي اصلی و واسطه، خواص دوره

اي عنصرهاهاي آن، تاریخچه جدول دورهبینیپیش



١٧٦

پیوند یونیدوازدهم
و

کوواالنسی

ها، شعاع یونی، شبکه بلور، تایی، آرایش الکترونی یونتشکیل پیوند یونی، قاعده هشت
-انرژي شبکه، سلول واحد، پیوند کوواالنسی، الکترونگاتیوي و قطبیت پیوند، آرایش الکترون

رزونانسی، طول پیوند، مرتبه تایی، بارقراردادي، ساختارنقطه لوویس، نقض قاعده هشت
پیوند، انرژي پیوند

آرایش سیزدهم
هندسی 
مولکولی

و
نظریه پیوند 

شیمیایی

مدل قلمرو (هاي الیه ظرفیت نظریه پیوند ظرفیت، هیبرید شدن، مدل دافعه جفت الکترون
ها، شکل مولکول)الکترونی

چهاردهم

اوربیتال مولکولی، نمودار ترازهاي انرژي ها، نظریه گشتاور دوقطبی پیوند و قطبیت مولکول
هسته، خاصیت پارامغناطیسی اکسیژن و -هسته و ناجور-هاي دو اتمی جوربراي مولکول

پذیري آنواکنش

پانزدهم
جامدها

و
هامایع

مولکولی، کشش ها، نیروهاي بینها، نمودار فاز، انتقال فاز، دگرشکلخواص جامدها و مایع
، تعیین ساختار بلوري، رساناها و )ايمولکولی، یونی، شبکه(انواع جامدها سطحی و گرانروي، 

)هاها و چندسازهسرامیک(نیمه رساناها، آلیاژها و مواد جدید 

هامحلولشانزدهم

پذیري و فرآیند انحالل، اثر دما و فشار بر انحاللها، هاي آن، انواع محلولمحلول و ویژگی
ها، خواص کولیگاتیو،  فشار بخار، کاهش فشار بخار محلولپذیري مواد، غلظتانحالل

ها، اسمز، تعیین جرم مولی، محلول، افزایش نقطه جوش و کاهش نقطه ذوب محلول
ها ها، مواد موثر سطحی و کاربرد آنکلوییدها و ویژگی آن

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
استفاده از روش تدریس . متناسب با زمان اختصاص یافته تدریس شودهاي ارایه شده براي یک هفته، بایستی همه سرفصل

تعیین و ارایه ؛ گیري از ویدیوهاي آموزشی مناسببهره؛پنج اییهاي جدید مانند گیري از طرح درسکاوشگري هدایت شده؛ بهره
ها، ساختار بلور، سلول سی مولکولمیله در تدریس شکل هند-استفاده از مدل گلوله؛ هاي اصلی در آموزش هر واحد یادگیريایده

هاي علمی ارز التین واژهواحد و عدد کوئوردیناسیون؛ ارجاع دانشجویان به منابع اصلی براي آشنایی با زبان علمی؛ نوشتن هم
هاي علمی دانشجویان؛ انتخاب یک مفهوم از هر فصل و تدریس آن به زبان معرفی شده در کالس براي گسترش دایره لغت

زیستی هر دسته از مواد معرفی شده به هاي محیطهایی درباره اهمیت، کاربرد، اثرهاي اقتصادي و خسارتارایه پژوهش؛اصلی
کم محور در آموزش دست-گیري از روش پروژهبهره؛ یادگیري و تولید محتوا-منظور مشارکت دادن دانشجویان در فرایند یاددهی

ر خطگیري از منابع آموزشی بیک مفهوم؛ بهره
در ضمن با . شودمندي از حداکثر زمان اختصاص یافته به تدریس بسیار توصیه میتمرین و بهرهچنین تشکیل کالس حلهم

توجه اهمیت ایجاد انگیزه یادگیري در دانشجویان این رشته، مدرس این درس بایستی فردي بسیار با تجربه با بیش از ده سال 
.                                      سابقه علمی، آموزشی و پژوهشی در دانشگاه باشد

منابع آموزشی. 4
: اصلی
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Silberberg, M. "Principles of General Chemistry", 2nd ed., McGraw-Hill, 2010.

Kotz, J. C.; Treichel, P. M.; Weaver, G. C. “Chemistry and Chemical  Reactivity”, 6th

ed., Thomson- Brooks/Cole, 2006.

( .هاي دیگر این کتاب در دسترس استترجمه فارسی ویرایش )

:تکمیلی
Petrucci, R. H.; Bissonnette, C.; Herring, G. F.; Madura, J. D. "General Chemistry:
Principles and Modern Applications" 10th ed., Pearson Prentice Hall, 2010.

Brown, T. L.; Lemay, H. E.; Bursten, B. E.; Murphy, C. J.; Woodward, P. M.
“Chemistry - The Central Science”, 12th ed., Prentice Hall, 2012.

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
هاي لیستهاي مختلف گفتاري، نوشتاري و عملکردي؛ استفاده از چکاهمیت دادن به ارزشیابی مستمر و اجراي آن به شیوه
هاي فردي و گروهی؛ در صورت واگذاري فعالیتارزیابی از فرد یا گروه-گوناگون به منظور ارزیابی عملکردي دانشجویان؛ خود

هادهی ارزشیابیاستفاده از کارپوشه براي سامان
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»1آزمایشگاه شیمی عمومی «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

-با اجراي آزمایش. استاي دست اول و یافتن درکی عینی از مفاهیم شیمی آزمایشگاه شیمی مکانی براي به دست آوردن تجربه

اي مساعد براي آموختگان این رشته زمینههاي شیمیایی، براي دانشهایی ساده و ایمن افزون بر تقویت نگرشی علمی به پدیده
هاي شیمیایی و بهبود ها به منظور درك رابطه علت و معلول در پدیدهکمیتگیريتقویت مهارت کار با ابزار آزمایشگاهی و اندازه

.آوردها را فراهم مین تجزیه و تحلیل نتایج و تعمیم آنتوا

ــات  مشخصــ
درس

ــوع درس : نــ
عملی

1:  تعداد واحد
ــان درس : زمـ

ساعت32
شـیمی : پیشنیاز
-یـا هـم  1عمومی 

زمان

.1Chemistry Labشیمیآزمایشگاه : نام درس I

:دانشجومعلم قادر خواهد بوددر پایان این واحد یادگیري : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
در پایان این درس دانشجو ضمن آشنایی با برخی وسایل و تجهیزات آزمایشگاه شیمی و شیوه کار ایمـن بـا   

هاي درست و دقیق علمـی،  ها در مشاهدهگیري از آنهها، مهارت خود را براي کار با وسایل یادشده و بهرآن
.کندهاي شیمیایی تقویت میبینی و تعمیم پدیدهکشف، تفسیر، پیش

3سطح 2سطح 1سطح مالك

ــتگی  شایســ
:اساسی

ــتگی  شایســ
:اساسی

CK1-1
PCk

1-3&3-3
&3-4

درك 
مفاهیم 
کسب 

مهارت حل 
مسئله و 

بکارگیري 
درموارد 
واقعی 

ضمن آشنایی بـا وسـایل و   
تجهیــزات آزمایشــگاهی،  

هـا،  شیوه کار و خطـاي آن 
تجربــه اجــراي گروهــی   

ــایش  ــگاه را آزم در آزمایش
.داشته باشد

ابزار آزمایشـگاهی را بـه   
درستی انتخاب کند و به 
درستی، با دقـت و ایمـن   

ــرد ــه کــار گی در . آن را ب
ــق    ــزارش دقی ــمن گ ض

ــاهده ــایج مشـ ــا و نتـ هـ
ــورت   ــه ص ــایش را ب آزم
نوشــــتاري و قــــالبی  
استاندارد تنظـیم و ارایـه   

.کند

کـاري  شرایط آزمـایش را دسـت  
و متفاوتی بـه  کرده تا نتایج تازه 

دست آورد یا براي یـافتن پاسـخ   
-هاي علمی خود آزمایشپرسش

را طراحی و با نظر مربی ) هایی(
آزمایشگاه یـا اسـتاد درس اجـرا    

.کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
محتواي درسسرفصلهفته

هاي ایمنی الزم حین بندي دانشجویان و مروري بر مقررات و نکتهگروهاول
کار در آزمایشگاه
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دوم
برداري از آن، معرفی منبع علمی یا متن دستورکار و شیوه مطالعه و بهرهآشنایی

هاي عملی فردي و گروهی دانشجویان، روش روش ارزشیابی از فعالیت
نگارش گزارش کار و زمان تحویل آن

هاي فرایندي مهارتمسو
علوم

گانه فرایندي علوم تجربی، تعریف دوازدههاي روش علمی، معرفی مهارت
- پژوهش در آزمایشگاه و شرح مراحل اجراي آن، اجراي آزمایش کوه آتش

گیري حجم گاز آزاد شده از آنفشان و ارایه راه براي اندازه
کاوشگري در آزمایشگاهچهارم

هاي مختلف آن، اجرا و تجزیه و تحلیل تعریف کاوشگري و معرفی روش
اثر مقدار هوا بر زمان روشن ماندن، عوامل موثر بر (سوختن شمع آزمایش 

از این بعد...) سرعت سوختن و 

تغییر فیزیکی و پنجم
شیمیایی

کم دو تغییر تعریف تغییر فیزیکی و شیمیایی با اجراي آزمایش، انجام دست
و تجزیه آب و مقایسه هر یک با ) قند(شیمیایی ساده مانند سوختن کاغذ 

هاتغییر فیزیکی آنیک 

مدهاجاها ومایعچگالیششم
معرفی خواص مقداري و شدتی ماده به همراه مثال عملی و تاکید بر 

گیري چگالی یک جامد با حجم هندسی معین و ها، اندازهاهمیت آن
)آب، روغن مایع یا اتانول(گیري چگالی دو مایعنامعین، اندازه

آبگیري مقداراندازههفتم
هانمکدر بلورموجود

سولفات و )II(هاي مسهاي آب تبلور در نمکتعیین تعداد مولکول
کلرید) II(کبالت

جداسازي اجزاي یک هشتم
مخلوط

هاي جداسازي به صورت عملی، و انواع آن، معرفی برخی روشمخلوط
هاي خوراکی به روش هاي رنگی موجود در برخی رنگجداسازي ترکیب

کروماتوگرافی با کاغذ

گیري عدد اندارهنهم
آوودگادرو

پخش روغن مایع (کردن عدد آووگادرو  با روش بنجامین فرانکلین حساب
)روي سطح آب

)ترمآزمون میان(امتحان عملی در آزمایشگاه به صورت فردي امتحاندهم

سوختن شمع یا سوختن منیزیم، معرفی قانون یادشده با اجراي آزمایش جرمقانون پایستگییازدهم
آزمایش تجزیه کلسیم کربنات با اسید یا تجزیه آب اکسیژنه

هاي شیمیاییواکنشدوازدهم
و استوکیومتري

هاي شیمیایی به صورت عملی و اجراي واکنش آهن با معرفی انواع واکنش
هاگوگرد و یافتن بهترین نسبت براي واکنش کامل میان آن

گیري گرماي معرفی گرماسنج، شیوه کار و روش محاسبه گرما با آن، اندازهگرماسنجیسیزدهم
...سوختن مقدار معینی گردو، بادام زمینی، قهوه، پنیر پیتزا، نان یا 

طراحی آزمایشی تازه، ساده، ایمن و اجراشدنی توسط دانشجویان به صورت طراحی آزمایش  چهاردهم
فردي یا گروهی
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بهترین آزمایش طراحی شده و اجراي آن در آزمایشگاه و ارزیابی انتخاب پانزدهم
نتایج

)ترمآزمون پایان(امتحان عملی در آزمایشگاه به صورت فردي امتحانشانزدهم

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3

؛ در هر آزمایش از .کنیدها را از حالت توصیفی به کاوشگري تبدیل ؛ آزمایش.از دادن دستور کار مشخص خودداري کنید
؛ در هر آزمایش که الزم است متغیر مستقل و .رفته در آزمایش خود را بیان کنندهاي فرایندي به کاردانشجویان بخواهید مهارت

؛ در پایان هر جلسه یک موضوع پژوهشی .ها را در پایان جلسه در آزمایشگاه به بحث بگذارید؛ نتایج گروه.وابسته را معلوم کنید
ها خواسته شود تا روش انجام آن آزمایش را بیابند و در وقت اضافی مناسب و مرتبط با آزمایش به دانشجویان داده شود و از آن

.در آزمایشگاه انجام دهند

منابع آموزشی. 4
: اصلی

Silberberg, M. "Principles of General Chemistry", 2nd ed., McGraw-Hill, 2010.

Kotz, J. C.; Treichel, P. M.; Weaver, G. C. “Chemistry and Chemical  Reactivity”, 6th

ed., Thomson- Brooks/Cole, 2006.

Weiner, S. A.; Harrison, B. "Introduction to Chemical Principles- A Laboratory
Approach" 7th ed., Brooks/Cole, 2010.

Phillips, J. S.; Strozak, V. S.; Wistrom, C.“Applying Scientific Methods in Chemistry-
Chemistry Concepts and Applications” Glencoe/McGraw-Hill, 2002.

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
هايلیستهاي مختلف گفتاري، نوشتاري و عملکردي؛ استفاده از چکاهمیت دادن به ارزشیابی مستمر و اجراي آن به شیوه
هاي فردي و گروهی؛ در صورت واگذاري فعالیتارزیابی از فرد یا گروه-گوناگون به منظور ارزیابی عملکردي دانشجویان؛ خود

هادهی ارزشیابیاستفاده از کارپوشه براي سامان
برگزید و به صورت توان به قید قرعه آزمایشی را براي هر دانشجوهاي اجراي شده میدر ضمن در امتحان عملی از میان آزمایش

رعایت دانستن و هانآدر چک لیست ارزشیابی افزون بر انتخاب درست ابزار و شیوه کار با . عملکردي مورد ارزشیابی قرار داد
توان به صورت گفتاري از دانشجویان پرسید و به مبانی علمی هر آزمایش را نیز می.هاي ایمن بایستی مورد نظر قرار گیردنکته

.اختصاص دادآن نمره 
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»2شیمی عمومی « سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

هاي گوناگونی اند و با شیوههاي مختلف آمدهاي شیمی براي ایجاد هماهنگی میان فراگیرانی که از دبیرستانیادآوري مفاهیم پایه
هاي این درس ترین رسالتدانشگاهی از جمله مهمها براي آغاز تحصیالت هاي آنچنین سازماندهی آموختهاند، همآموزش دیده
تواند تر مفاهیم شیمی، میتر و کاربرديهاي شیمیایی و ایجاد انگیزه به یادگیري ژرفتقویت نگاه علمی به پدیده. آیدبه شمار می

سترش آموزش مند براي گدر قوت بخشیدن به حرکت پرشور دانشجویان در یادگیري درس شیمی و بویژه ضرورت تالش هدف
.آن، در همین درس کلید بخورد

ــات  مشخصــ
درس

ــوع درس : نــ
عملی 

2:  تعداد واحد
ــان درس : زمـ

ساعت32
شـیمی : پیشنیاز
1عمومی 

2Chemistry IIعمومی شیمی: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
تـر و  اي شـیمی، بـه درك ژرف  درس دانشجو ضمن گسترش آشنایی بـا برخـی مفـاهیم پایـه    در پایان این 

اي دوچندان به یادگیري شیمی، مهارت خود را در ها خواهد رسید و افزون بر یافتن انگیزهتري از آنکاربردي
.کندکاربست مفاهیم براي حل مسایل مربوط تقویت می

3سطح 2سطح 1سطح مالك

ــتگی  شایســ
:اساسی

ــتگی  شایســ
:اساسی

CK1-1
PCk

1-3&3-3
&3-4

درك 
مفاهیم 
کسب 

مهارت حل 
مسئله و 

بکارگیري 
درموارد 
واقعی 

برخی مفاهیم ضمن تعریف 
ــه ــینتیک و پایـــ اي ســـ

، بــا آوردن  ترمودینامیــک 
مثــالی مفهــوم اســید، بــاز، 

کاهش و -واکنش اکسایش
اي را شـرح  واکنش هسـته 

ــد ــم. ده ــی  ه ــین برخ چن
شـــیمیایی هـــايویژگـــی

عنصرهاي اصلی و واسـطه  
و تعــدادي از کاربردهــاي  

ها در زندگی روزانه مهم آن
در ضــــمن . را برشــــمارد

شماري از پلیمرها طبیعی و 
ــرد و    ــام بب ــاختگی را ن س

ــا را واکــنش ســاختن آن ه
.  معرفی کند

ضمن محاسبه و بـرآورد  
ــی ــی ویژگـ ــاي برخـ هـ

ســــــــــــــینتیکی و 
-ترمودینــامیکی واکــنش

هـا  آنهاي شـیمیایی، از 
-کنشبراي توضیح برهم

هاي میـان مـواد و درك   
ــیمیایی   ــدهاي شـ فراینـ
اشاره شده در متن درس 

ــره ــردبه در ضــمن . گی
میــزان و دلیــل رفتــار   

چنین ها، همها و بازاسید
مواد اکسنده و کاهنده را 
با توجه به مبانی شـیمی  

هـا  و نتایج کـاربردي آن 
.شرح دهد

کنش ضمن درك چگونگی برهم
واد، بتوانــد رفتــار و   میــان مــ  

ــدهاي   ــی فراین ــاي برخ کاربرده
باز، -هاي اسیدواکنش(شیمیایی 
را ) ايکاهش و هسـته -اکسایش

در . تفسیر و تجزیه و تحلیل کند
ضمن پیشنهادهایی براي تعمـیم  
مفاهیم یادشده، کاربردهایی تازه 

.ها ارایه دهدبراي آن



١٨٢

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

محتواي درسسرفصلهفته

اول
سینتیک 
شیمیایی

قـانون سـرعت، مرتبـه    بـر سـرعت،   سرعت، اثـر غلظـت   گیريسرعت واکنش، اندازه
نظریه برخورد، معادله آرنیوس،واکنشواکنش، ثابت سرعت، عوامل موثر بر سرعت

-نظریه حالـت ، ها، مولکوالریتههاي بنیادي، قانون سرعت و سازوکار واکنشواکنشدوم

گذار، کاتالیزگر، کاتالیزگرهاي زیستی

هاي تعادلسوم
شیمیایی

ی هاي کمتعادل شیمیایی، ثابت تعادل، خارج قسمت واکنش، انواع تعادل، محاسبه
جایی تعادل، هبر جابدر تعادل، اصل لوشاتلیه، اثر تغییر دما، غلظت، فشار و حجم

رفت واکنش و بررسی چند واکنش تعادلی در صنعت بینی جهت پیشپیش

چهارم

اسید و باز

،  اثر تفکیک اسیدهاآن، ثابتبرهاي اسید و باز، قدرت اسیدي و عوامل موثر نظریه
pHحالل، خودیونشی آب و مقیاس ترازي هم

پنجم
آبکافت نمک (ها دار، ثابت بازي، خواص اسیدي و بازي نمکاسیدهاي چند پروتون

هاي باز، واکنش-حجمی اسیدهاي سنجش، اثر یون مشترك، بافر، منحنی)ها
بر انحالل موادpH، اثر انحاللیضرب رسوبی، ثابت حاصل

ششم
ترمودینامیک 

شیمیایی

خودي و آنتروپی، قانون دوم قانون اول ترمودینامیک، فرآیندهاي خودبه
ترمودینامیکترمودینامیک، آنتروپی استاندارد و قانون سوم 

هفتم
مفهوم انرژي آزاد و تفسیر آن، انرژي آزاد و ثابت تعادل، وابستگی انرژي آزاد به دما 

و پایداري ترمودینامیکی و سینتیکی  

هشتم
الکتروشیمی

هاي اکسایش و کاهش، انتقال الکترون و عدد اکسایش، سلول ولتایی، واکنش
ها، معادله نرنست، نیروي سلول، انواع باتريپتانسیل الکترودي، پتانسیل استاندارد 

خوردگی  ، غلظترابطه آن بامحرکه سلول و

-هاي آبی، محاسبهمحلولبرقکافتهاي الکترولیتی، برقکافت نمک مذاب، سلولنهم

کاريفلزهاي کمی و برقکافت، قانون فارادي، آب

دهم
شیمی 

ايهسته

، سینتیک اي، انواع تالشی هستههاي هسته، واکنشپرتوزایی طبیعی، ساختار هسته
هايکاربردهاي پرتوزا وهسته و پرتوزایی، ایزوتوپپایدارياي، هستهواکنش

) درمانیرادیووهارادیو ایزوتوپ(پرتوزایی

یازدهم
، سرعت تالشی هسته، ی تبدیل جرم و انرژي هاي کمانرژي اتصال هسته، محاسبه

شکافت (اي ساختگیهاي هستههاي طبیعی و واکنشنمونهنیمه عمر، عمرسنجی 
ايهاي هستهنیروگاهمعرفی اجمالی ، )جوشی هستههسته، هم

دوازدهم
شیمی 

عنصرهاي 
اصلی

س، االمـ (کربنتهیه سدیم، منیزیم و آلومینیم، بررسی شیمی کاربرد، خواص و روش
هـا،  سیلیسیم دي اکسـید، سـیلیکات  (و سیلیسیم )هاي آنگرافیت و دیگر دگرشکل

) دارها، پلیمرهاي سیلیکونآلومینوسیلیکات
هلیموهاهالوژنفسفر، ،نیتروژناکسیژن، گوگرد،هاي تهیه خواص، کاربردها و روشسیزدهم
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شیمی چهاردهم
عنصرهاي 

واسطه

داخلی فلزهاي واسطهاي، برخی خواص دورههاي اکسایش، آرایش الکترونی و حالت
و محـیط زیسـتی  ،دوره چهـارم، اهمیـت زیسـتی   و خارجی، شیمی فلزهاي واسـطه 

اقتصادي فلزهاي واسطه
و هیدرومتالورژي، متالورژي آهن و تولید پوالدمتالورژي پانزدهم

شیمی پلیمرشانزدهم
هاي آن، دکاربر، پلی اتیلن و )تراکمی و افزایشی(پلیمر و انواع آن، واکنش پلیمرشدن

))سلولوز و نشاسته(هاها و کربوهیدراتپروتیین(پلیمرهاي طبیعی 

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3

استفاده از روش تدریس . هاي ارایه شده براي یک هفته، بایستی متناسب با زمان اختصاص یافته تدریس شودهمه سرفصل
تعیین و ارایه ؛ گیري از ویدیوهاي آموزشی مناسببهره؛پنج اییهاي جدید مانند گیري از طرح درسکاوشگري هدایت شده؛ بهره

ها، ساختار بلور، سلول میله در تدریس شکل هندسی مولکول-استفاده از مدل گلوله؛ هاي اصلی در آموزش هر واحد یادگیريایده
هاي علمی ارز التین واژهبا زبان علمی؛ نوشتن همواحد و عدد کوئوردیناسیون؛ ارجاع دانشجویان به منابع اصلی براي آشنایی 

هاي علمی دانشجویان؛ انتخاب یک مفهوم از هر فصل و تدریس آن به زبان معرفی شده در کالس براي گسترش دایره لغت
شده به زیستی هر دسته از مواد معرفی هاي محیطهایی درباره اهمیت، کاربرد، اثرهاي اقتصادي و خسارتارایه پژوهش؛ اصلی

کم محور در آموزش دست-گیري از روش پروژهبهره؛ یادگیري و تولید محتوا-منظور مشارکت دادن دانشجویان در فرایند یاددهی
گیري از منابع آموزشی بر خطیک مفهوم؛ بهره

در ضمن با . شودمندي از حداکثر زمان اختصاص یافته به تدریس بسیار توصیه میتمرین و بهرهچنین تشکیل کالس حلهم
توجه اهمیت ایجاد انگیزه یادگیري در دانشجویان این رشته، مدرس این درس بایستی فردي بسیار باتجربه با بیش از ده سال 

. سابقه علمی، آموزشی و پژوهشی در دانشگاه باشد

منابع آموزشی. 4
: اصلی

Silberberg, M. "Principles of General Chemistry", 2nd ed., McGraw-Hill, 2010.

Kotz, J. C.; Treichel, P. M.; Weaver, G. C. “Chemistry and Chemical  Reactivity”, 6th

ed., Thomson- Brooks/Cole, 2006.

( .هاي دیگر این کتاب در دسترس استترجمه فارسی ویرایش )

:تکمیلی
Petrucci, R. H.; Bissonnette, C.; Herring, G. F.; Madura, J. D. "General Chemistry:
Principles and Modern Applications" 10th ed., Pearson Prentice Hall, 2010.

Brown, T. L.; Lemay, H. E.; Bursten, B. E.; Murphy, C. J.; Woodward, P. M.
“Chemistry - The Central Science”, 12th ed., Prentice Hall, 2012.



١٨٤

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
هاي لیستهاي مختلف گفتاري، نوشتاري و عملکردي؛ استفاده از چکاهمیت دادن به ارزشیابی مستمر و اجراي آن به شیوه

هاي فردي و گروهی؛ در صورت واگذاري فعالیتارزیابی از فرد یا گروه-خودگوناگون به منظور ارزیابی عملکردي دانشجویان؛
هادهی ارزشیابیاستفاده از کارپوشه براي سامان
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»2آزمایشگاه شیمی عمومی « سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

-با اجراي آزمایش. دست اول و یافتن درکی عینی از مفاهیم شیمی استاي آزمایشگاه شیمی مکانی براي به دست آوردن تجربه

اي مساعد براي آموختگان این رشته زمینههاي شیمیایی، براي دانشهایی ساده و ایمن افزون بر تقویت نگرشی علمی به پدیده
هاي شیمیایی و بهبود و معلول در پدیدهها به منظور درك رابطه علتکمیتگیريتقویت مهارت کار با ابزار آزمایشگاهی و اندازه

.آوردها را فراهم میتوان تجزیه و تحلیل نتایج و تعمیم آن
ــات  مشخصــ

درس
ــوع درس : نــ

عملی 
1:  تعداد واحد

ــان درس : زمـ
ساعت32

ــنیاز :پیشــــ
ــگاه آزمایشــ

1عمومی شیمی

2Chemistry Labعمومی شیمیآزمایشگاه : نام درس II

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
در پایان این درس دانشجو ضمن آشنایی با برخی وسایل و تجهیزات آزمایشگاه شیمی و شیوه کار ایمـن بـا   

علمـی،  هاي درست و دقیقها در مشاهدهگیري از آنهها، مهارت خود را براي کار با وسایل یادشده و بهرآن
.کندهاي شیمیایی تقویت میبینی و تعمیم پدیدهکشف، تفسیر، پیش

3سطح 2سطح 1سطح مالك

ــتگی  شایســ
:اساسی

ــتگی  شایســ
:اساسی

CK1-1
PCk

1-3&3-3
&3-4

درك 
مفاهیم 
کسب 

مهارت حل 
مسئله و 

بکارگیري 
درموارد 
واقعی 

ضمن آشنایی بـا وسـایل و   
تجهیــزات آزمایشــگاهی،  

هـا،  کار و خطـاي آن شیوه 
تجربــه اجــراي گروهــی   
ــگاه را   ــایش در آزمایش آزم

.داشته باشد

ابزار آزمایشـگاهی را بـه   
درستی انتخاب کند و به 
درستی، با دقـت و ایمـن   

ــرد ــه کــار گی در . آن را ب
ــق    ــزارش دقی ــمن گ ض

ــاهده ــایج مشـ ــا و نتـ هـ
ــورت   ــه ص ــایش را ب آزم
نوشــــتاري و قــــالبی  
استاندارد تنظـیم و ارایـه   

.کند

کـاري  شرایط آزمـایش را دسـت  
کرده تا نتایج تازه و متفاوتی بـه  
دست آورد یا براي یـافتن پاسـخ   

-هاي علمی خود آزمایشپرسش

را طراحی و با نظر مربی ) هایی(
آزمایشگاه یـا اسـتاد درس اجـرا    

.کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

محتواي درسسرفصلهفته

هاي ایمنی الزم حین کار بندي دانشجویان و مروري بر مقررات و نکتهگروهاول
در آزمایشگاه
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دوم
برداري از آن، معرفی منبع علمی یا متن دستورکار و شیوه مطالعه و بهرهآشنایی

هاي عملی فردي و گروهی دانشجویان، روش روش ارزشیابی از فعالیت
نگارش گزارش کار و زمان تحویل آن

-کاتیونشناساییموس

اصلیهايگروههاي
K+, Na+, NH4

+, Mg2+, Ca2+, Ba2+, Sr2+, Pb2+, Bi3+,

Al3+

مچهار
-کاتیونشناسایی

هايگروههاي
واسطه

Fe2+, Fe3+, Cr3+, Ag+, Hg2
2+, Cd2+, Cu2+, Hg2+, Co2+,

Ni2+, Zn2+, Mn2+

شناسایی برخیمپنج
هاآنیون

Cl-, I-, Br-, CO3
2-, C2O4

2-, SO4
2-, NO3

-, CH3COO-,

MnO4
-

هایی با تهیه محلولششم
غلظت معین

تعریف غلظت موالر و معمولی و تهیه یک محلول با غلظت معین از یک 
، اشاره به عوامل ایجادکننده خطاماده جامد

باز-سنجش اسیدمهفت
-نمایش چند شناساگرها اسیدجادکننده خطا،یعوامل ااشاره به و شیوه اجرا

، سنجش حجمی باز قوي-قوياسیدسنجش حجمی ،هاباز و کارکرد آن
سرکه

-سنجش در واکنشمتشه

-هاي اکسایش
کاهش

درآهنمقدارگیرياندازهاندازگیري مقدار مس در محلول مس سولفات، 
گیري فرمیک اسید با پرمنگنات اندازهیاکلرید )II(محلول آهنیک

وباتريمنه
پذیريسري واکنش

و فاصله میان جنس ،ضخامتاثر سطح تماس،بررسیباتري لیمویی و 
آهن-مسوروي -سلول گالوانی مس، میوهنوعها، اثرمیله

)ترمآزمون میان(امتحان عملی در آزمایشگاه به صورت فردي امتحاندهم

ثابتگیرياندازهیازدهم
اسیدیکیونش

یک اسید یموالر و  نیم موالر، پروپانو1استیک اسید یونشگیري ثابت اندازه
موالر 1یک اسید ی، بنزوموالر1

سیر هاي محلولدهمدواز
سیر شدهفراوشده

ه محلول ي معین، تهیپذیري یک نمک در دماگیري انحاللاندازه
و ایجاد بلور از آنفراسیرشده از سدیم استات

بررسی سرعت دهمسیز
واکنش

سولفیت ، واکنش هیدروژن واکنش نوار منیزیم با محلول هیدروکلریک اسید
یداتپتاسیم با 

چهاردهم

طراحی آزمایش

و اجراشدنی توسط دانشجویان به صورت ، ایمنطراحی آزمایشی تازه، ساده
فردي یا گروهی

ارزیابی انتخاب بهترین آزمایش طراحی شده و اجراي آن در آزمایشگاه و پانزدهم
نتایج

)ترمآزمون پایان(امتحان عملی در آزمایشگاه به صورت فردي امتحانشانزدهم
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راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
؛ در هر آزمایش از .ها را از حالت توصیفی به کاوشگري تبدیل کنید؛ آزمایش.از دادن دستور کار مشخص خودداري کنید

؛ در هر آزمایش که الزم است متغیر مستقل و .رفته در آزمایش خود را بیان کنندفرایندي به کارهاي دانشجویان بخواهید مهارت
؛ در پایان هر جلسه یک موضوع پژوهشی .ها را در پایان جلسه در آزمایشگاه به بحث بگذارید؛ نتایج گروه.وابسته را معلوم کنید

ها خواسته شود تا روش انجام آن را بیابند و در آزمایشگاه در وقت آنمناسب و مرتبط با آزمایش به دانشجویان داده شود و از 
هاي معرفی شده در متن سرفصل ها یا آنیون؛ در صورت نبودن مواد الزم و زمان کافی شناسایی همه کاتیون.اضافی انجام دهند

. جراي یک آزمون کافی استشوند ااي شناسایی میهاي که با روش مشابهها یا آنیونبراي کاتیون. ضرورتی ندارد

منابع آموزشی. 4
: اصلی

Silberberg, M. "Principles of General Chemistry", 2nd ed., McGraw-Hill, 2010.

Kotz, J. C.; Treichel, P. M.; Weaver, G. C. “Chemistry and Chemical  Reactivity”, 6th

ed., Thomson- Brooks/Cole, 2006.

Weiner, S. A.; Harrison, B. "Introduction to Chemical Principles- A Laboratory
Approach" 7th ed., Brooks/Cole, 2010.

Phillips, J. S.; Strozak, V. S.; Wistrom, C.“Applying Scientific Methods in Chemistry-
Chemistry Concepts and Applications” Glencoe/McGraw-Hill, 2002.

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
هاي لیستهاي مختلف گفتاري، نوشتاري و عملکردي؛ استفاده از چکاهمیت دادن به ارزشیابی مستمر و اجراي آن به شیوه
هاي فردي و گروهی؛ در صورت واگذاري فعالیتارزیابی از فرد یا گروه-گوناگون به منظور ارزیابی عملکردي دانشجویان؛ خود

هادهی ارزشیابیاستفاده از کارپوشه براي سامان
توان به قید قرعه آزمایشی را براي هر دانشجو برگزید و به صورت هاي اجراي شده میدر ضمن در امتحان عملی از میان آزمایش

ها دانستن و رعایت در چک لیست ارزشیابی افزون بر انتخاب درست ابزار و شیوه کار با آن. عملکردي مورد ارزشیابی قرار داد
توان به صورت گفتاري از دانشجویان پرسید و به مبانی علمی هر آزمایش را نیز می. هاي ایمن بایستی مورد نظر قرار گیردنکته

.  آن نمره اختصاص داد
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»زبان تخصصی شیمی« سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

ها، نشریات، کتاب(عنوان زبان علم شناخته شده است و عمده منابع علمی شیمی از آن جا که سراسر جهان زبان انگلیسی به 
آموخته رسد، آشنایی و یافتن حداقل توانایی کار با این زبان براي یک دانشبه این زبان به چاپ می...) هاي فنی و اسناد و گزارش

هاي مطرح شده در یک متن علمی، هیم و موضوعاین توانایی باید افزون بر خواندن و درك مفا. شیمی بسیار ضروري است
.بایستی نوشتن یک متن علمی کوتاه در حوزه یادگیري شیمی را نیز دربر بگیرد

ــات  مشخصــ
درس

ــوع درس : نــ
عملی 

1:  تعداد واحد
ــان درس : زمـ

ساعت32

English for Chemistry Studentsزبان تخصصی شیمی: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم قادر خواهد بود: یادگیريپیامدهاي / اهداف
در پایان این درس دانشجو ضمن گسترش دایره واژگان علمی خود بایستی بتواند یک متن علمی شـیمی را  

.هایی کوتاه و به زبان انگلیسی بنویسدبخواند و درك خود را از مفاهیم اشاره شده یا آموخته شده در جمله

3سطح 2سطح 1سطح مالك

ــتگی  شایســ
:اساسی

ــتگی  شایســ
:اساسی

CK1-1
PCk

1-3&3-3
&3-4

درك 
مفاهیم 

ضمن دانستن تلفظ درست 
واژگــان شــیمی، معنــا و   
ــی   ــه فارس ــوم آن را ب مفه

.شرح دهد

ــدن درســت  ضــمن خوان
یک متن شیمی، مفاهیم 

هاي بیان شـده  و موضوع
در آن را بـــه درســـتی  

.توضیح دهد

ــان علمــی ضــمن  ــف واژگ تعری
معرفی شده به زبـان انگلیسـی،   
بتواند یک متن کوتـاه در مـورد   

-برداشت یا درك خود از موضوع

ــده در    ــرح ش ــی مط ــاي علم ه
.  کالس به انگلیسی بنویسد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

محتواي درسسرفصلهفته
معرفی درس واول

کارروش
شرح وظیفه هر و ها، سرفصل)کتاب چاپی یا فایل الکترونیکی(معرفی مرجع درس

کردن تکلیف جلسه بعدفرد در هر جلسه، مشخص
بیرون کشیدن دوم

واژگان علمی و 
یافت تلفظ 

The Atomic Theory

Chemical Compoundsسوم

Chemical Reactionsچهارم
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واژهدرست هر 
خواندن درست پنجم

متن و ترجمه آن 
در کالس

Gases

Thermochemistryششم

The Periodic Table of the Elementsهفتم

توضیح مفهوم هشتم
علمی در کالس و 
مشخص کردن 

هاي کلیدي نکته
بحث

Liquids and Solids

Chemical Kineticsنهم

Chemical Equilibriumدهم

Acids and Basesیازدهم

نوشتندوازدهم
پاراگرافیک 

کوتاه
در مورد بحث 

Electrochemistry

The Transition Elementsسیزدهم

Coordination Compoundsچهاردهم

Nuclear Chemistryپانزدهم

-متننوشتن یک شانزدهم

کوتاه
Organic Compounds

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3

روز بودن و در دسترس بودن به. هر منبع دیگرِ در دسترس به کالس معرفی شودتوان بجز منبع معرفی شدهبراي این درس می
انتخاب شیمی عمومی براي این منظور به دلیل آسانی متن، تسلط نسبی . فایل الکترونیکی کتاب یاد شده بسیار اهمیت دارد

شایسته است که در نخستین جلسه پس . استدانشجویان به مفاهیم علمی اشاره شده و از جمله پایه به شمار آمدن این درس بوده 
در . ها بر اهمیت یادگیري زبان انگلیسی به عنوان زبان علمی پذیرفته شده در سراسر جهان تاکید شوداز معرفی درس و سرفصل

هاي ضمن با تفکیک سواد خواندن، سواد نوشتن و سواد گفتن بر این نکته تاکید شود که این درس در صدد افزایش دایره لغت
چنین تالش براي نوشتن یک متن علمی، کمک به تقویت توانایی خواندن درست یک متن علمی و درك مفاهیم گفته شده، هم

اما ارایه مطالب اشاره شده در سرفصل به زبان انگلیسی در کالس توسط مدرس یا . علمی ساده در باره شیمی عمومی است
اگرچه اجراي در . راست در این درس هر دانشجو به تنهایی کار خود را انجام دهدبهت. شودمند نیز توصیه میدانشجویان عالقه

با توجه به عملی تعریف شدن این واحد درسی، هر فرد کار هر جلسه را در جلسه قبل از . هاي دو نفري هم ایرادي نداردگروه
براي هر جلسه یک مفهوم علمی از بحث . دکند تا براي ارایه آن با آمادگی کامل در کالس حضور یابمدرس درس دریافت می

هر فرد ناچار است که پس از خواندن متن، ضمن بیرون کشیدن و نوشتن . گیردمعرفی شده به طور کامل در اختیار فرد قرار می
آن ها، بخش مشخص شده را در کالس بخواند و هاي علمی موجود در آن و یافتن تلفظ درست و معناي پارسی هر یک از آنواژه

به منظور . شودپرسش و پاسخ به زبان انگلیسی در باره موضوع یاد شده هم توصیه می. را براي همه دانشجویان توضیح دهد
هاي آموزشی با و بدون زیر نویس انگلیسی و شرح موضوع توسط دانشجویان هم تقویت توان شنیداري دانشجویان پخش فیلم

افزون بر . کنددر جدول باال آمده است هدف اصلی آن جلسه را مشخص میسرفصلمطالبی که در ستون . شودبسیار توصیه می
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شود را متن کوتاهی که در جلسه شانزدهم ارایه می. هاي دیگر هم بایستی مدنظر قرار گیردتاکید بر تحقق این هدف، هدف
این . در کالس به مدرس درس تحویل دهندکنند و بایستی در پایان جلسه و بعد از خواندن آن دانشجویان در طول هفته تهیه می

متن یاد شده باید در پنج پاراگراف تنظیم و به صورت . گیري و مرجع باشدمتن باید داراي یک عنوان، مقدمه، موضوع، بحث، نتیجه
.           تایپ شده تحویل شود

منابع آموزشی. 4

Petrucci, R. H.; Herring, F. G.; Madura, J. D.; Bissonnette, C. “General Chemistry-
Principles and Modern Applications” 10th ed., Prentice Hall, 2011.

از جمله تلفظ درست نام دانشمندان را ووبگاهی سودمند که دانشجویان می توانند تلفظ درست بسیاري از واژگان علمی و ادبی
.بشنوندهاهاي آنوطنهمزبان به 

www.forvo.com

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
- همدهی شود در ارزشیابی این درس از روش نمرهپیشنهاد می. شودارزشیابی در هر جلسه و ثبت نمره هر دانشجو توصیه می

در .هم استفاده شود) هاهاي خود از طریق داروي کارهاي فردي اجرا شده توسط آندادن دانشجویان به هم کالسینمره(ساالن 
سنجش (ايهایی از یک متن علمی یک صفحهدادن پرسشسنجیدن میزان گستردگی دایره لغات علمی دانشجویان و ضمن 

.شوددر هر جلسه و امتحان پایان ترم نیز به شدت توصیه می)توان درك مطلب
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»ریاضی در شیمی«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

هاي ریاضی در تبیین و تفسیر مفاهیم شیمی، نیاز است که این موارد به طور گیرتر برخی اصول و روشچشمبا توجه به اهمیت
از این رو این درس با محوریت . ها در شیمی مورد بررسی دوباره قرار گیردتر و با تاکید بر کاربرد آنمند، با ژرفاي بیشهدف

.ه تعریف شده استکاربرد ریاضی در شیمی براي دانشجویان این رشت
ــات  مشخصـــ

درس
ــوع درس : نـــ

نظري
2:  تعداد واحد
32: زمان درس

ساعت
ریاضی : پیشنیاز
2عمومی 

Mathematics in Chemistryریاضی در شیمی: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
تـري از  هاي ریاضی در شـیمی، درك ژرف ضمن گسترش آشنایی با برخی روشدر پایان این درس دانشجو 

ها در حل مسایل مربوط به درس یابد و مهارت خود را در کاربست این روشها در شیمی میبه کارگیري آن
.کندشیمی تقویت می

3سطح 2سطح 1سطح مالك

ــتگی  شایســـ
:اساسی

ــتگی  شایســـ
:اساسی

CK1-1
PCk

1-3&3-3
&3-4

درك 
مفاهیم 
کسب 

مهارت حل 
مسئله و 

بکارگیري 
درموارد 

واقعی

هـاي  برخی اصـول و روش 
پرکاربرد ریاضی در شـیمی  
را برشمارد و مفاهیم اولیـه  

.ها را تعریف کندآن

ــارت    ــافتن مه ــمن ی ض
هـاي  گیري از روشبهره

شـده ریاضـی در   شناخته
هـا  شیمی، بـا کمـک آن  

تعریــف و تفســیر برخــی 
ــیمی  ــاهیم ش را درك مف

.کند

ضمن تسلط یـافتن بـه مهـارت    
هاي ریاضـی  گیري از روشبهره

در شیمی، برخی مفاهیم شـیمی  
را تعریف و تفسیر کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
محتواي درسسرفصلهفته
آنالیز بردارياول

رفتار بردارها نسبت به چرخش دستگاه مختصات
هاي برداريبرداري، مشتقهاي ضربدوم
سوم

هايمعادل
دیفرانسیل

ها، معادله جداشدنینآدیفرانسیل و حل هايهطبیعت معادل
معادله دیفرانسیل خطی مرتبه اولچهارم
معادله دیفرانسیل خطی مرتبه دومپنجم
هاحل معادله دیفرانسیل با سريششم
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لژاندراي توابع بسل و گاما، چند جملههفتم
هشتم

هاي روش
عددي

ايدرون یابی چند جملهعددي،هايخطا در محاسبه
غیرخطیهايهیابی براي معادلریشهنهم
گیري عدديگیري و انتگرالمشتقدهم

دیفرانسیل معمولیهايهل مقدار اولیه براي معادلیحل عددي مسایازدهم
هاآنخطی و غیرخطی و روش حل هايهدستگاه معادلدوازدهم
سیزدهم

آمار و 
احتمال

گیريهاي اندازههاي آماري و مقیاسبندي جامعهجامعه آماري، رده
هاي دومترین توانسیون خطی ساده به روش کماتحلیل رگرچهاردهم
هاي احتمالنظریهاي احتمال، تفسیر احتمال و مفاهیم پایهپانزدهم
اي، گوسین و پواسونمتغیرهاي تصادفی و توزیع پیوسته، دو جملهشانزدهم

ساعت20کم به مدتدستدر شیمی Matlabو Excelافزارهايآشنایی با کاربرد نرم* 

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
ضمن از طرح مسایل در . هاي ارایه شده براي یک هفته، بایستی متناسب با زمان اختصاص یافته تدریس شودهمه سرفصل

جوي فردي یا گروهی در منابع ودانشجویان تشویق شوند تا با جست. هاي کاربردي مفاهیم تاکید شودپیچیده پرهیز و بر جنبه
یادگیري با کاربرد مفاهیم تدریس شده در علوم تجربی بویژه -علمی معتبر و ارایه آن به کالس ضمن مشارکت در فرایند یاددهی

. در یادگیري این درس بر روش حل مساله با تاکید بر آموزش مبتنی بر پروژه تاکید می شوددر ضمن.شنا شوندتر آشیمی بیش
.شودمندي از حداکثر زمان اختصاص یافته به تدریس بسیار توصیه میتمرین و بهرهچنین تشکیل کالس حلهم

منابع آموزشی. 4
: اصلی

Hirst, D. M. “Mathematics for Chemists” 2nd ed., Macmillan, 1991.

:تکمیلی
Jeffrey, A. “Mathematics for Engineers and Scientists” 4th ed., Springer, 1989.

Boas, M. L. “Mathematical Methods in the Physical Sciences” 3rd ed., Wiley, 2005.

Francis, P. G. “Mathematics for Chemists” Springer, 1984.

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
؛ ارایه پروژه یادگیري مبانی ریاضیبرايي ریاضی دانشجویان هامندسال به منظور شناسایی توانارزشیابی اولیه در شروع نیم

اهمیت دادن استاد درس؛هاي اریه شده توسط عملی به دانشجویان در راستاي کاربرد ریاضی در شیمی و بررسی و تحلیل گزارش
هاي گوناگون به منظور لیستهاي مختلف گفتاري، نوشتاري و عملکردي؛ استفاده از چکبه ارزشیابی مستمر و اجراي آن به شیوه

هاي فردي و گروهی؛ استفاده از کارپوشه در صورت واگذاري فعالیتارزیابی از فرد یا گروه-ارزیابی عملکردي دانشجویان؛ خود
هادهی ارزشیابیسامانبراي 
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»1شیمی آلی « سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

هاي آلی مطالعه ساختار و خواص، آید که به دلیل تعداد پرشمار ترکیبمهم و بسیار پرکاربرد شیمی به شمار میشیمی آلی شاخه
هاي گوناگون شرکت شوند یا در واکنشمیها و سازوکاري که طی آن تولیدهاي سنتز آنچنین بررسی و درك کامل روشهم
در ضمن به دلیل وجود منابع فراوان نفت و گاز و گستردگی صنایع شیمیایی وابسته به . کنند، از اهمیت زیادي برخوردار استمی

.هاي کاربردي بویژه اهمیت شایانی داردهاي آلی در کشور، آموزش مطالب این درس و گسترش آن به حوزهترکیب
ــات  مشخصــ

درس
ــوع درس : نــ

نظري
3:  تعداد واحد

ــان درس : زمـ
ساعت48

شـیمی : پیشنیاز
2عمومی 

1Organic Chemistry Iشیمی آلی : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
اي شیمی آلی از جمله شیمی فضایی مفاهیم پایهدر پایان این درس دانشجو ضمن گسترش آشنایی با برخی 

تري از ساختار، خواص و کاربردهاي این دسته هاي آلی، به درك ژرفو شناخت چهار خانواده مهم از ترکیب
هـا  بینی رفتار ایـن گونـه ترکیـب   در ضمن، در تفسیر و پیش. از مواد شیمیایی در زندگی روزانه خواهد رسید

.یابدمهارت میهاي آلیبویژه در واکنش

3سطح 2سطح 1سطح مالك

ــتگی  شایســ
:اساسی

ــتگی  شایســ
:اساسی

CK1-1
PCk

1-3&3-3
&3-4

درك 
مفاهیم 
کسب 

مهارت حل 
مسئله و 

بکارگیري 
درموارد 
واقعی 

ضمن تعریف برخی مفاهیم 
اي شـیمی آلـی بـویژه    پایه

شـــیمی فضـــایی و آوردن 
چنـد مثـال، منـابع، برخـی     

شیمیایی خواص فیزیکی و 
هـا،  ها، سـیکلوآلکانه آلکان
ها و آلکیل هالیدها از آلکن

گـذاري و برخـی   جمله نـام 
ها را شـرح  هاي آنواکنش

دهـــــد و تعـــــدادي از  
هـا در  کاربردهاي مهـم آن 

.زندگی روزانه را برشمارد

ضــــمن درك شــــیمی 
هـاي  فضایی هیدورکربن

معرفـــی شـــده، بتوانـــد 
ها ساختار فضایی مولکول

در ضــمن . را رســم کنــد
-سازوکار برخی واکـنش 

شده را شـرح  هاي معرفی
ــیمی   ــت ش ــد و اهمی ده

هـا درك  فضایی را در آن
.کند

ضمن توجیه و تفسیر تفـاوت در  
ــی و    ــواص فیزیکـ ــی خـ برخـ
ــاي فضــایی،   ــیمیایی ایزومره ش

ها و فضاگزینی پذیري آنواکنش
هــاي آلــی را درك و در واکــنش

شــیمی فضــایی فــراورده اصــلی 
بینـی  پـیش یک واکنش آلـی را 

.کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

محتواي درسسرفصلهفته
قطبیـت پیونـد و گشـتاور    ، ، سـاختارهاي رزونانسـی  آرایش الکترونی اتـم و سـاختار لـوویس   اول

هاي عاملی، گروههاي قطبی و ناقطبیمولکول،هاشکل مولکول،پیوندزاویهطول و دوقطبی، 
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باز-واکنش اسید، ساختار و خاصیت اسیدي، قدرت نسبی اسیدها و بازها، اسیدها و بازهاي لوویسیادآوريدوم

هاآلکانسوم
خواص ، طبق سامانه آیوپاكهاگذاري آلکان، نامایزومرهاي ساختاريپذیري، ساختار، واکنش
هاي نیومن، پایداري شکلبندي، صنعتی، ایزومرهاي چهرهطبیعی و ها، منابع فیزیکی آلکان

و گرماي سوختنهاآلکانسوختنها، بنديچهره
-و برمکلردارها،ها و پایداري آنواکنش زنجیري رادیکالی، رادیکالکردن متان،دارهالوژنچهارم

ساختار و میزان بینیپیش،هاي آلیدر واکنشگريپذیري و گزینش، واکنشهاکردن آلکاندار
هادار کردن آلکانواکنش هالوژناصلیفراورده

پنجم
-سیکلوآلکان

ها

حلقه، تنگنا و پایداريها با اندازه حلقه متفاوت، آلکانگذاري و خواص فیزیکی، سیکلونام
هاي چند تر، سیکلوآلکانهاي با حلقه بزرگ، سیکلوآلکانتنگنابدونیسیکلوهگزان مولکول

و مواد پرانرژيپرتنگناهايسیکلوآلکان،هاگذاري آناي و نامحلقه

ششم
هاي سیکلوهگزان، سیکلوهگزانهايبنديچهرهها، ایزومري سیس و ترانس در سیلکوآلکان

هابندي آندو استخالفی و پایدارترین چهرهتک و 

هفتم
شیمی 
فضایی

، )دستواره(کایرالهاي هاي متقارن و نامتقارن، مولکولمولکول،و عنصرهاي آنتقارن
)و مخلوط راسمیکانانتیومر،گیري آنو اندازهچرخش نوري(فعالیت نوري 

هشتم
اهمیـت  ، )Sو Rسـامانه  (گذاري مرکزهـاي کـایرال  ساختار فیشر، آرایش فضایی مطلق، نام

در زندگیایزومرهاي نوري

نهم
خواص فیزیکی و ،دیاسترومربا بیش از یک مرکز کایرال، خطی و حلقويهايمولکول

جداسازي مخلوط راسمیکهاي، روششیمیایی دیاسترومرها

دهم

هاآلکن

پیوندهاي ها، پایداري نسبی ها، ایزومري در آلکنها، ساختار و پیوند در آلکنگذاري آلکننام
ها، آلکنهاآلکنهاي تهیهروشها،آلکنها، ایزومري در سیکلوآلکنگذاري سیکلونامدوگانه،

در طبیعت

یازدهم
ها آلکندوستالکترونافزایشیهايواکنشها، پذیري آنها و واکنشخواص شیمیایی آلکن

شیمی فضایی و جزییات سازوکار )هاي دیگردوستو الکترونآبها، اسیدها، افزایش هالوژن(
)هاانواع و پایداري آن(ها ، کربوکاتیون)قاعده مارکونیکوف(گزینیجهت، هاآن

دوازدهم
مارکونیکوف شامل واکنش -با فراورده ضدو رادیکالیدوستالکترونافزایشی هاي واکنش
کار آن سازووها کردن آلکندارفرآیند هیدروژن،اکسایش-دار کردنرهیدروبو

سیزدهم
واکنش افزایشی انواع آن،ها و انديافزایش سین و آنتی،ویژه، هاي فضاگزین و فضاواکنش

، محصول -1،2و -1،4افزایشیمقایسه واکنش، )افزایش مزدوجی(هاي مزدوج اندي
ترمودینامیکی و سینتیکی

چهاردهم
ها و ، ترپن)کائوچو و الستیک(ها ، پلیمرشدن آلکنپرمنگناتپتاسیم و واکنش با اوزونکافت

، قاعده ایزوپرنهاانپلی

پانزدهم
هـاي جانشـینی   هاي تهیه، واکـنش پذیري، روشگذاري، خواص فیزیکی، ساختار و واکنشنام

)ییو شیمی فضا) SN1وSN2(کار وساز(دوستهسته
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شانزدهم
آلکیل 
هالیدها

هاي بر سرعت واکنشها و حاللدهنده، ساختار واکنششوندهگروه خارجدوست، هستهتأثیر 
و ) E1وE2(سازوکار(حذفی هاي واکنش،هاو پایداري کربوکاتیونکافتحالل، جانشینی

هاي انتقال فازکاتالیزگررقابت حذف و جانشینی، ، )شیمی فضایی
ساعت5کم به مدتدست Chem3D و ChemDraw یا Isis Draw هايافزارمعرفی نرم* 

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
Chem3Dافزار میله یا نرم-هاي آلی؛ استفاده از مدل گلولهگذاري ترکیبشده در نامهدایتاستفاده از روش تدریس کاوشگري 

Isisیا ChemDrawافزار ها بویژه در مبحث شیمی فضایی و تقارن؛ استفاده از نرمدر تدریس ساختار فضایی مولکول

Drawاي فردي یا گروهی درباره اهمیت، کاربرد، ههاي آلی؛ ارائه پژوهشگذاري ترکیببراي رسم فرمول ساختاري و نام
هاي آلی معرفی شده در زندگی روزانه؛ استفاده از روش زیستی و اقتصادي هر دسته از ترکیبهاي محیطها و زیانسودمندي

کم یک مفهوممحور در تدریس دست-پروژه
. شودتدریس بسیار توصیه میمندي از حداکثر زمان اختصاص یافته به تمرین و بهرهچنین تشکیل کالس حلهم

منابع آموزشی. 4
: اصلی

Vollhardt, P.; Schore, N. "Organic Chemistry-Structure and Function" 6th ed.,
Freeman, 2011.

Brown, W. H.; Iverson, B. L., Anslyn, E. V.; Foote, C. S.; Novak, B. M. “Organic

Chemistry” 7th ed., Brooks/Cole, 2014.

( .در دسترس استنخستکتابهاي دیگرترجمه فارسی ویرایش )

:تکمیلی
Carey, F. A.; Giuliano, R. M. “Organic Chemistry”, 8th ed., McGraw Hill, 2011.

Solomons, T. W. G.; Fryhle, C. B. “Organic Chemistry”, 10th ed., Wiley, 2011.

Bruice, P. Y. "Organic Chemistry", 7th ed., Pearson, 2014.

Wade, L. G. "Organic Chemistry", 6th ed., Pearson Prentice Hall, 2006.

McMurry, J. “Fundamental of Organic Chemistry”, 7th ed., Brooks/Cole, 2011.

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
هاي لیستاستفاده از چکهاي مختلف گفتاري، نوشتاري و عملکردي؛ اجراي آن به شیوهاهمیت دادن به ارزشیابی مستمر و 
هاي فردي و گروهی؛ در صورت واگذاري فعالیتگروهاز فرد یا ارزیابی -خوددانشجویان؛ گوناگون به منظور ارزیابی عملکردي

هادهی ارزشیابیاستفاده از کارپوشه براي سامان
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»1شیمی آلی آزمایشگاه « سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

-با اجراي آزمایش. اي دست اول و یافتن درکی عینی از مفاهیم شیمی استآزمایشگاه شیمی مکانی براي به دست آوردن تجربه

مساعد براي ايآموختگان این رشته زمینههاي شیمیایی، براي دانشهایی ساده و ایمن افزون بر تقویت نگرشی علمی به پدیده
هاي شیمیایی و بهبود ها به منظور درك رابطه علت و معلول در پدیدهکمیتگیريتقویت مهارت کار با ابزار آزمایشگاهی و اندازه

.آوردها را فراهم میتوان تجزیه و تحلیل نتایج و تعمیم آن
ــات  مشخصــ

درس
ــوع درس : نــ

عملی 
1:  تعداد واحد

ــان درس : زمـ
ساعت32

شـیمی :پیشنیاز
یا همزمان1آلی 

.1Organic Chemistry Labآزمایشگاه شیمی آلی : نام درس I

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
در پایان این درس دانشجو ضمن آشنایی با برخی وسایل و تجهیزات آزمایشگاه شیمی و شیوه کار ایمـن بـا   

هاي درست و دقیق علمـی،  ها در مشاهدهگیري از آنهها، مهارت خود را براي کار با وسایل یادشده و بهرآن
.کندهاي شیمیایی تقویت میبینی و تعمیم پدیدهکشف، تفسیر، پیش

3سطح 2سطح 1سطح مالك

ــتگی  شایســ
:اساسی

ــتگی  شایســ
:اساسی

CK1-1
PCk

1-3&3-3
&3-4

درك 
مفاهیم 
کسب 

مهارت حل 
مسئله و 

بکارگیري 
درموارد 
واقعی 

ضمن آشنایی بـا وسـایل و   
تجهیــزات آزمایشــگاهی،  

هـا،  شیوه کار و خطـاي آن 
تجربــه اجــراي گروهــی   
ــگاه را   ــایش در آزمایش آزم

.داشته باشد

ابزار آزمایشـگاهی را بـه   
درستی انتخاب کند و به 
درستی، با دقـت و ایمـن   

ــر ــه کــار گی در . دآن را ب
ــق    ــزارش دقی ــمن گ ض

ــاهده ــایج مشـ ــا و نتـ هـ
ــورت   ــه ص ــایش را ب آزم
نوشــــتاري و قــــالبی  
استاندارد تنظـیم و ارایـه   

.کند

کـاري  شرایط آزمـایش را دسـت  
کرده تا نتایج تازه و متفاوتی بـه  
دست آورد یا براي یـافتن پاسـخ   

-هاي علمی خود آزمایشپرسش

را طراحی و با نظر مربی ) هایی(
اسـتاد درس اجـرا   آزمایشگاه یـا  

.کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

محتواي درسسرفصلهفته

اول
آشنایی

هاي ایمنی الزم حین کار در بندي دانشجویان و مروري بر مقررات و نکتهگروه
آزمایشگاه

روش برداري از آن،معرفی منبع علمی یا متن دستورکار و شیوه مطالعه و بهرهدوم
هاي عملی فردي و گروهی دانشجویان، روش نگارش ارزشیابی از فعالیت
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گزارش کار و زمان تحویل آن

برخی گیرياندازهسوم
خواص فیزیکی

تعیین نقطه جوش
تعیین نقطه ذوبمچهار

پنجم
جداسازي

و
سازيخالص

مواد

)نوبلوري کردن(تبلور 
تصعیدمشش

تقطیر ساده، تقطیر با بخار (ها انواع آن، اجراي یکی از آنمعرفی فرایند تقطیر ومهفت
...)آب یا 

)یا کافیین از چايلیکوپن از گوجه فرنگی(استخراجمهشت
؛ اجراي کروماتوگرافی الیه نازكو کاربردهاانواع آن،کروماتوگرافیمعرفی منه

)ترممیانآزمون (امتحان عملی در آزمایشگاه به صورت فردي امتحاندهم
تجزیه عنصريیازدهم

در یک هیدروکربننشناسایی کربن و هیدروژ
و گوگردها و شناسایی هالوژنآزمایش ذوب قلیاییمدوازده

هاي شناسایی گروهزدهمسی
عاملی

آزمون (هاو کتونها، شناسایی آلدهیدهامعرف لوکاس و شناسایی نوع الکل
هاها و کتونها از آلدهیدالکلتشخیص، )تالن

چهاردهم
طراحی آزمایش  

و اجراشدنی توسط دانشجویان به صورت ، ایمنطراحی آزمایشی تازه، ساده
فردي یا گروهی

انتخاب بهترین آزمایش طراحی شده و اجراي آن در آزمایشگاه و ارزیابی نتایجپانزدهم
)ترمآزمون پایان(امتحان عملی در آزمایشگاه به صورت فردي امتحانشانزدهم

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3

؛ در هر آزمایش از .ها را از حالت توصیفی به کاوشگري تبدیل کنید؛ آزمایش.از دادن دستور کار مشخص خودداري کنید
است متغیر مستقل و ؛ در هر آزمایش که الزم .رفته در آزمایش خود را بیان کنندهاي فرایندي به کاردانشجویان بخواهید مهارت

؛ در پایان هر جلسه یک موضوع پژوهشی .ها را در پایان جلسه در آزمایشگاه به بحث بگذارید؛ نتایج گروه.وابسته را معلوم کنید
ها خواسته شود تا روش انجام آن را بیابند و در آزمایشگاه در وقت مناسب و مرتبط با آزمایش به دانشجویان داده شود و از آن

.انجام دهنداضافی

منابع آموزشی. 4
: اصلی

Fieser, L. F. ; Williamson, K. L. "Organic Experiments" 7th ed., Heath, 1992.

:تکمیلی
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Pavia, D. L. "Organic Laboratory Techniques" Cengage Learning, 2005.

Mayo, D. W. "Microscale Tech. for the Organic Lab." Wiley, 2001.

Furniss, B. S.; Hannaford, A. J.; Rogers, V.; Smith, W. G. "Vogel’s Textbook of
Practical Organic Chemistry" 5th ed., Longman, 1992.

Tietze, L. F.; Eicher, T. H. "Reaction and synthesis in organic chemistry laboratory",
American University Press, 1981.

Fanghaenel, E. "Organikum", 22th ed., Wiley-VCH, 2004.

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
هاي لیستهاي مختلف گفتاري، نوشتاري و عملکردي؛ استفاده از چکاهمیت دادن به ارزشیابی مستمر و اجراي آن به شیوه
هاي فردي و گروهی؛ در صورت واگذاري فعالیتفرد یا گروهارزیابی از-گوناگون به منظور ارزیابی عملکردي دانشجویان؛ خود

هادهی ارزشیابیاستفاده از کارپوشه براي سامان
توان به قید قرعه آزمایشی را براي هر دانشجو برگزید و به صورت هاي اجراي شده میدر ضمن در امتحان عملی از میان آزمایش

ها دانستن و رعایت لیست ارزشیابی افزون بر انتخاب درست ابزار و شیوه کار با آندر چک . عملکردي مورد ارزشیابی قرار داد
توان به صورت گفتاري از دانشجویان پرسید و به مبانی علمی هر آزمایش را نیز می. هاي ایمن بایستی مورد نظر قرار گیردنکته

.آن نمره اختصاص داد
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»2آلیشیمی«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

هاي آلی مطالعه ساختار و خواص، آید که به دلیل تعداد پرشمار ترکیبمهم و بسیار پرکاربرد شیمی به شمار میشیمی آلی شاخه
هاي گوناگون شرکت شوند یا در واکنشها و سازوکاري که طی آن تولید میهاي سنتز آنچنین بررسی و درك کامل روشهم
در ضمن به دلیل وجود منابع فراوان نفت و گاز و گستردگی صنایع شیمیایی وابسته به . اهمیت زیادي برخوردار استکنند، از می

.هاي کاربردي بویژه اهمیت شایانی داردهاي آلی در کشور، آموزش مطالب این درس و گسترش آن به حوزهترکیب

ــات  مشخصــ
درس

ــوع درس : نــ
نظري 

3:  تعداد واحد
ــان درس : زمـ

ساعت48
شـیمی : پیشنیاز

1آلی 

2Organic Chemistry IIآلیشیمی: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
هاي هاي آلی بویژه ترکیبدر پایان این درس دانشجو ضمن گسترش آشنایی با هفت خانواده مهم از ترکیب

هاي آلی در زندگی روزانـه  تري از ساختار، خواص و کاربردهاي این دسته از ترکیبدار، به درك ژرفاکسیژن
هـاي آلـی   هـا بـویژه در واکـنش   بینی رفتار این گونه ترکیبدر ضمن، در تفسیر خواص و پیش. خواهد رسید
.یابدمهارت می

3سطح 2سطح 1سطح مالك

ــتگی  شایســ
:اساسی

ــتگی  شایســ
:اساسی

CK1-1
PCk

1-3&3-3
&3-4

درك 
مفاهیم 
کسب 

مهارت حل 
مسئله و 

بکارگیري 
درموارد 
واقعی 

ضمن معرفی منابع و برخی 
خواص فیزیکی و شیمیایی 

هـا، اترهـا،   ها، الکـل آلکین
هــاي آروماتیــک و ترکیــب
دار از هاي کربونیـل ترکیب

گـذاري و برخـی   جمله نـام 
ها را شـرح  هاي آنواکنش

از دهـــــد و تعـــــدادي  
هـا در  کاربردهاي مهـم آن 

.زندگی روزانه را برشمارد

ــازوکار و  ــمن درك س ض
فضــــاگزینی برخــــی  

شـده،  هاي معرفیواکنش
پــذیري اعضــاي واکــنش

دیگر هر خانواده را با یک
ــل   ــد و عوام مقایســه کن
موثر بر آن و بر سـرعت  
واکنش را برشمرده، شرح 

.دهد

ضــمن توجیــه و تفســیر تفــاوت 
-ن خـانواده پذیري در میاواکنش

هــاي مختلــف و اعضــاي یــک 
خانواده، شیمی فضـایی فـراورده   

هـا را بـر   اصلی واکنش آلـی آن 
اساس سازوکار و شیمی فضـایی  

.بینی کندپیش

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
محتواي درسسرفصلجلسه
اول

هاآلکین
هاي قدرت اسیدي هیدروژن، هاآلکینانواع پذیري، ، پیوند و واکنشایزومريگذاري، نام

هاتهیه آلکیناستیلنی، 
،)کافتزونواها و اسیدها، ، افزایش هالوژن)سین و آنتی(دارشدنهیدروژن(ها هاي آلکینواکنشدوم

همراه با چند مثالسنتز آلیمعرفی ها، ها و کتونبا آب و تولید آلدهیدهاآلکینواکنش
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سوم

هاالکل
و

اترها

ساختار و واکنش پذیري، خصلت اسیدي ،و زیستیخواص فیزیکیها، انواع الکلگذاري، نام
ها در سنتز کاربرد آنودارو لیتیمدارفلزي منیزیم-آلیها، واکنشگرهايو بازي، سنتز الکل

هاالکل
اکسایش نوآرایی پیناکول،ها، اُلها و پلیاُلدي،هاها، نوآرایی کربوکاتیونآبگیري از الکلچهارم

ها، خواص فیزیولوژیکی الکل)مارتین-کرومیک اسید، اکسایش سوارن، دس(ها الکل

پنجم
هاي واکنشها، ها به آلکنافزایش الکل، )دوستیطرز تهیه، خاصیت بازي و هسته(آلکوکسیدها 

واکنش اپوکسیدهاتهیه اپوکسیدها با پراسیدها، ،)روش ویلیامسون(جانشینی و سنتز اترها 
خواص و (ها و تیواترها، تیوالکل)دوستآبکافت در حضور کاتالیزگر اسید یا باز و افزایش هسته(

)برخی کاربردها

بنزنششم
و
هاي ترکیب

آروماتیک

هاي تهیه،منابع و روشهاي بنزن،گذاري مشتقایزومري و نام، آروماتیکساختار بنزن، خصلت 
،کردندارکردن، سولفونکردن، نیتروداردارهالوژن(دوستی آروماتیک جانشینی الکترونواکنش
)کرافتس- هاي فریدلواکنش

حلقه و زدایی و فعالیتسازيعالدوستی آروماتیک، فجانشینی الکترونسازوکار کلی واکنشهفتم
،بنزنهايمشتقروي واکنشدرهااستخالفدهی بهجهت

هشتم
، با شاخه جانبیهاي آروماتیکهاي آروماتیک، اکسایش و کاهش ترکیبدیگر ترکیب

، اهمیت و کاربرد)ایپسوحملهتشکیل بنزاین و (دوستی آروماتیکواکنش جانشینی هسته

نهم
آلدهیدها

و
هاکتون

گروهتهیه، فعالیت منابع و روشنام گذاري، خواص فیزیکی، ساختار و واکنش پذیري، 
)...و هاو آمینهاآب، الکل(گروه کربونیل هسته دوستهاي افزایشی کربونیل، واکنش

ها، واکنش ویتیگ، تشکیل سیانوهیدرین، استال و انامین،کردن آلدهیدها و کتوندارهالوژندهم
هااکسایش و کاهش آلدهیدها و کتونتشکیل اکسیم و نوآرایی بکمن،

یازدهم
، تاتومري )آنیون حاصلدوستی کربها و خاصیت هستهخاصیت اسیدي پروتون(کربن آلفا 

هاي دیگر روي کربن آلفا، افزایش مزدوج به انول، تراکم آلدولی و برخی واکنش-کتو
هاي سیرنشدهآلدهیدها و کتون

اسیدهاي دوازدهم
کربوکسیلیک

و
هايمشتق
هاآن

هاي و اثر گروهگذاري و خواص فیزیکی، خاصیت اسیديناماهمیت، منابع و کاربردها، 
کاهشهايواکنشها،هاي آننمک،هاي تهیه، روشاستخالفی بر میزان آن

و ایمیدها، آمیدهاهالیدها، استرها، به اسیدحذف، تبدیل اسیدها -افزایشواکنش کار سازوسیزدهم
استريتبادلواکنش ،هاو اهمیت آنآمیدهاواسترهاکافت و الکلآبکافت

هاي آن، هاي متصل به آن در اسیدهاي کربوکسیلیک و مشتقخواص کربن آلفا و پروتونچهاردهم
زادیی واکنش کربوکسیل، و دیکمنتراکم کالیزن

هاچربیپانزدهم
و کاربردهـا، منـابع  روغن و چربـی،  ، ...)گلیسیریدها، استروییدها و تري(بنديدستهتعریف و 

هاي محلول در چربی، ویتامینهاکنندهها و پاكصابون

شانزدهم
هاي هیدروکربن
چند آروماتیک
ايحلقه

هايواکنشکاربردها، وروش تهیهطبیعی، منابع ها با بنزن، ساختار و مقایسه پایداري آن
هاي مختلف نفتالن در واکنش پذیري موقعیتمقایسه واکنش،نفتالن، آنتراسن و فنانترین

و آثار محیط زیستیزاییسرطانها، کنندگی استخالفدوست و اثر هدایتجانشینی الکترون
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راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3

Chem3Dافزار میله یا نرم-هاي آلی؛ استفاده از مدل گلولهگذاري ترکیبشده در ناماستفاده از روش تدریس کاوشگري هدایت

Isisیا ChemDrawافزار ها بویژه در مبحث شیمی فضایی و تقارن؛ استفاده از نرمدر تدریس ساختار فضایی مولکول

Drawهاي فردي یا گروهی درباره اهمیت، کاربرد، هاي آلی؛ ارائه پژوهشگذاري ترکیببراي رسم فرمول ساختاري و نام
هاي آلی معرفی شده در زندگی روزانه؛ استفاده از روش و اقتصادي هر دسته از ترکیبزیستیهاي محیطها و زیانسودمندي

مندي از حداکثر زمان اختصاص یافته به تمرین و بهرهچنین تشکیل کالس حلکم یک مفهوم هممحور در تدریس دست-پروژه
. شودتدریس بسیار توصیه می

منابع آموزشی. 4
: اصلی

Vollhardt, P.; Schore, N. "Organic Chemistry-Structure and Function" 6th ed.,
Freeman, 2011.

Brown, W. H.; Iverson, B. L., Anslyn, E. V.; Foote, C. S.; Novak, B. M. “Organic

Chemistry” 7th ed., Brooks/Cole, 2014.

( .در دسترس استنخستکتابهاي دیگرترجمه فارسی ویرایش )

:تکمیلی
Carey, F. A.; Giuliano, R. M. “Organic Chemistry”, 8th ed., McGraw Hill, 2011.

Solomons, T. W. G.; Fryhle, C. B. “Organic Chemistry”, 10th ed., Wiley, 2011.

Bruice, P. Y. "Organic Chemistry", 7th ed., Pearson, 2014.

Wade, L. G. "Organic Chemistry", 6th ed., Pearson Prentice Hall, 2006.

McMurry, J. “Fundamental of Organic Chemistry”, 7th ed., Brooks/Cole, 2011.

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
هاي لیستهاي مختلف گفتاري، نوشتاري و عملکردي؛ استفاده از چکاهمیت دادن به ارزشیابی مستمر و اجراي آن به شیوه
هاي فردي و گروهی؛ در صورت واگذاري فعالیتارزیابی از فرد یا گروه-گوناگون به منظور ارزیابی عملکردي دانشجویان؛ خود

ها دهی ارزشیابیاستفاده از کارپوشه براي سامان
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»2شیمی آلی آزمایشگاه « سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

-با اجراي آزمایش. اي دست اول و یافتن درکی عینی از مفاهیم شیمی استآوردن تجربهآزمایشگاه شیمی مکانی براي به دست

اي مسـاعد بـراي   آموختگان این رشته زمینههاي شیمیایی، براي دانشهایی ساده و ایمن افزون بر تقویت نگرشی علمی به پدیده
هاي شیمیایی و بهبـود  ور درك رابطه علت و معلول در پدیدهها به منظکمیتگیريتقویت مهارت کار با ابزار آزمایشگاهی و اندازه

.آوردها را فراهم میتوان تجزیه و تحلیل نتایج و تعمیم آن

ــات  مشخصــ
درس

ــوع درس : نــ
عملی 

1:  تعداد واحد
ــان درس : زمـ

ساعت32
شـیمی : پیشنیاز

یا همزمان2آلی 

.2Organic Chemistry Lab IIآزمایشگاه شیمی آلی : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
در پایان این درس دانشجو ضمن آشنایی با برخی وسایل و تجهیزات آزمایشگاه شیمی و شیوه کار ایمـن بـا   

هاي درست و دقیق علمـی،  ها در مشاهدهگیري از آنهها، مهارت خود را براي کار با وسایل یادشده و بهرآن
.کندهاي شیمیایی تقویت میبینی و تعمیم پدیدهکشف، تفسیر، پیش

3سطح 2سطح 1سطح مالك

ــتگی  شایســ
:اساسی

ــتگی  شایســ
:اساسی

CK1-1
PCk

1-3&3-3
&3-4

درك 
مفاهیم 
کسب 

مهارت حل 
مسئله و 

بکارگیري 
درموارد 
واقعی 

بـا وسـایل و   ضمن آشنایی
تجهیــزات آزمایشــگاهی،  

هـا،  شیوه کار و خطـاي آن 
تجربــه اجــراي گروهــی   
ــگاه را   ــایش در آزمایش آزم

.داشته باشد

ابزار آزمایشـگاهی را بـه   
درستی انتخاب کند و به 
درستی، با دقـت و ایمـن   

ــرد ــه کــار گی در . آن را ب
ــق    ــزارش دقی ــمن گ ض

ــاهده ــایج مشـ ــا و نتـ هـ
ــورت   ــه ص ــایش را ب آزم

قــــالبی نوشــــتاري و
استاندارد تنظـیم و ارایـه   

.کند

کـاري  شرایط آزمـایش را دسـت  
کرده تا نتایج تازه و متفاوتی بـه  
دست آورد یا براي یـافتن پاسـخ   

-هاي علمی خود آزمایشپرسش

را طراحی و با نظر مربی ) هایی(
آزمایشگاه یـا اسـتاد درس اجـرا    

.کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

محتواي درسسرفصلهفته

اول
آشنایی

هاي ایمنی الزم حین کار در بندي دانشجویان و مروري بر مقررات و نکتهگروه
آزمایشگاه

برداري از آن، روش معرفی منبع علمی یا متن دستورکار و شیوه مطالعه و بهرهدوم
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گزارش هاي عملی فردي و گروهی دانشجویان، روش نگارش ارزشیابی از فعالیت
کار و زمان تحویل آن

)فوماریک اسیدمالییک اسید به تبدیل(ترانس-سیسشدنیزومرياایزومري شدنسوم
آدیپیک اسیدآسپرین یا سنتزچهارم

برمیدمنیزیمفنیلوبنزوفنونازربینولاکفنیلتريتهیهواکنش گرینیاردمپنج
تولوئنازیک اسیدتهیه بنزویاکسایشمشش

اتانول از استوفنونفنیل-1تهیه کاهشتمفه
بنزوفنون اکسیماستوفنون اکسیم یاتهیهتهیه اکسیمهشتم

بهفنیل استانیلید، بنزایلN-به بنزوفنون اکسیماستانیلید،بهاستوفنون اکسیمنوآرایینهم
...متیل آمین یا بهاستامیدبنزایلیک اسید،

)ترمآزمون میان(آزمایشگاه به صورت فردي امتحان عملی در امتحاندهم
)استونبنزایلیدندي(استونبنزالتهیه  ديتراکم آلدولیازدهم
ایزوآمیل استاتاتیل استات یاتهیهتهیه استردوازدهم
تهیه صابونصابونی شدنسیزدهم
و اجراشدنی توسط دانشجویان به صورت فردي ، ایمنطراحی آزمایشی تازه، سادهطراحی آزمایش  چهاردهم

یا گروهی
انتخاب بهترین آزمایش طراحی شده و اجراي آن در آزمایشگاه و ارزیابی نتایجپانزدهم
)ترمآزمون پایان(امتحان عملی در آزمایشگاه به صورت فردي امتحانشانزدهم

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
؛ در هر آزمایش از .ها را از حالت توصیفی به کاوشگري تبدیل کنید؛ آزمایش.خودداري کنیداز دادن دستور کار مشخص 

؛ در هر آزمایش که الزم است متغیر مستقل و .رفته در آزمایش خود را بیان کنندهاي فرایندي به کاردانشجویان بخواهید مهارت
؛ در پایان هر جلسه یک موضوع پژوهشی .آزمایشگاه به بحث بگذاریدها را در پایان جلسه در ؛ نتایج گروه.وابسته را معلوم کنید

ها خواسته شود تا روش انجام آن را بیابند و در آزمایشگاه در وقت مناسب و مرتبط با آزمایش به دانشجویان داده شود و از آن
.اضافی انجام دهند

آزو را نیز به عنوان جایگزین اجرا هاي ديلدر و تهیه رنگآ-توانید واکنش دیلزدر ضمن با توجه به مواد شیمیایی در دسترس می
.کنید

منابع آموزشی. 4
: اصلی

Fieser, L. F. ; Williamson, K. L. "Organic Experiments" 7th ed., Heath, 1992.
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:تکمیلی

Pavia, D. L. "Organic Laboratory Techniques" Cengage Learning, 2005.

Mayo, D. W. "Microscale Tech. for the Organic Lab." Wiley, 2001.

Furniss, B. S.; Hannaford, A. J.; Rogers, V.; Smith, W. G. "Vogel’s Textbook of
Practical Organic Chemistry" 5th ed., Longman, 1992.

Tietze, L. F.; Eicher, T. H. "Reaction and synthesis in organic chemistry laboratory",
American University Press, 1981.
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راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
هاي لیستهاي مختلف گفتاري، نوشتاري و عملکردي؛ استفاده از چکاهمیت دادن به ارزشیابی مستمر و اجراي آن به شیوه

هاي فردي و گروهی؛ در صورت واگذاري فعالیتارزیابی از فرد یا گروه-منظور ارزیابی عملکردي دانشجویان؛ خودگوناگون به 
هادهی ارزشیابیاستفاده از کارپوشه براي سامان

صورت توان به قید قرعه آزمایشی را براي هر دانشجو برگزید و بههاي اجراي شده میدر ضمن در امتحان عملی از میان آزمایش
ها دانستن و رعایت در چک لیست ارزشیابی افزون بر انتخاب درست ابزار و شیوه کار با آن. عملکردي مورد ارزشیابی قرار داد

توان به صورت گفتاري از دانشجویان پرسید و به مبانی علمی هر آزمایش را نیز می. هاي ایمن بایستی مورد نظر قرار گیردنکته
.آن نمره اختصاص داد
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»3شیمی آلی « سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

هاي آلی مطالعه ساختار و خـواص،  آید که به دلیل تعداد پرشمار ترکیبمهم و بسیار پرکاربرد شیمی به شمار میشیمی آلی شاخه
هـاي گونـاگون شـرکت    شوند یا در واکنشها و سازوکاري که طی آن تولید میهاي سنتز آنچنین بررسی و درك کامل روشهم
در ضمن به دلیل وجود منابع فراوان نفت و گاز و گستردگی صنایع شیمیایی وابسته بـه  . کنند، از اهمیت زیادي برخوردار استمی

.هاي کاربردي بویژه اهمیت شایانی داردهاي آلی در کشور، آموزش مطالب این درس و گسترش آن به حوزهترکیب

ــات  مشخصــ
درس

ــوع درس : نــ
نظري 

2:  تعداد واحد
ــان درس : زمـ

ساعت32
شـیمی : پیشنیاز

2آلی 

3Organic Chemistry IIIشیمی آلی : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
هـا،  هاي آلی از جمله آمینمهم از ترکیبدر پایان این درس دانشجو ضمن گسترش آشنایی با چهار خانواده 

تـري از سـاختار، خـواص و    هـاي زیسـتی، بـه درك ژرف   هایی با بیش از یک گروه عاملی و مولکولترکیب
-در ضمن، در تفسیر خواص و پـیش . هاي آلی در زندگی روزانه خواهد رسیدکاربردهاي این دسته از ترکیب

.یابدهاي آلی مهارت میواکنشها بویژه در بینی رفتار این گونه ترکیب

3سطح 2سطح 1سطح مالك

ــتگی  شایســ
:اساسی

ــتگی  شایســ
:اساسی

CK1-1
PCk

1-3&3-3
&3-4

درك 
مفاهیم 
کسب 

مهارت حل 
مسئله و 

بکارگیري 
درموارد 
واقعی 

-ضمن معرفی منـابع، نـام  

ــواص   ــی خ ــذاري و برخ گ
ها فیزیکی و شیمیایی فنول

خواص ها، ساختار و و آمین
ــا ترکیــب هــاي داراي دو ی

چند گروه عـاملی از جملـه   
هـــــا و  کربوهیـــــدرات

آمینواسیدها را شرح دهد و 
هـا و  هاي آنبرخی واکنش

تعدادي از کاربردهاي مهم 
ها در زنـدگی روزانـه را   آن

در ضمن اهمیـت  . برشمارد
ــی در درك   ــیمی آلــ شــ

ــنش ــتی را  واک ــاي زیس ه
.توضیح دهد

ــازوکار و  ــمن درك س ض
ی برخــــی فضــــاگزین

شـده،  هاي معرفیواکنش
پــذیري اعضــاي واکــنش

دیگر هر خانواده را با یک
ــل   ــد و عوام مقایســه کن
موثر بر آن و بر سـرعت  

ــوط را واکــنش هــاي مرب
.برشمرده، شرح دهد

ضــمن توجیــه و تفســیر تفــاوت 
-پذیري در میان خـانواده واکنش

هــاي مختلــف و اعضــاي یــک 
خانواده، شیمی فضـایی فـراورده   

هـا را بـر   کنش آلـی آن اصلی وا
اساس سازوکار و شیمی فضـایی  

.بینی کندپیش

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
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محتواي درسسرفصلهفته

اول
هافنول

هاي استخالفی هاي تهیه، خاصیت اسیدي و اثر گروهگذاري، منابع طبیعی و روشانواع و نام
دوستی آنخاصیت هستهبر میزان آن، آنیون فنوکسید و 

و ) ساخت سالیسیلیک اسید(هاي کولب ها، واکنشاکسایش به کینون(ها هاي فنولواکنشدوم
ها، سنتز فنول در صنعتنو سازوکار آ)تیمن-رایمر

سوم

آمین ها

هاها، سنتز آمینگذاري، خواص فیزیکی، خواص اسیدي و بازي آمیننام

هايها، واکنشآزونیوم و کاربرد آننمک هاي ديها،واکنش هاي آمینچهارم
هاي آزوجفت شدن، رنگ

پنجم
هاي ها، تهیه هتروسیکلپذیري هتروسیکلهاي سه عضوي، واکنشگذاري، هتروسیکلنام

-و واکنش) پیرول، فوران، تیوفن، پیریدین(هاي آروماتیک چهار و پنج عضوي، هتروسیکل

یدها، آلکالویهاهاي آن

هاي مشتقششم
دو عاملی

-کربونیل، خصلت اسیدي هیدروژندي-هاي بتاکربونیل، تهیه ترکیبدي-هاي آلفامشتق

، سنتزهاي استو استیک استر و مالونیک استرفعال)CH2(گروه متیلنهاي 
شدن رابینسون گل و افزایش مایکل، واکنش حلقهايتراکم ناوونهفتم
هاي واکنشهشتم

سیکلیپري
)آلدر-دیلز(هاي افزایش حلقوي هاي الکتروسیکلی، واکنشواکنش

هاي سیگماتروپیهافمن و واکنش-قواعد وودواردنهم
-کربوهیدراتدهم

ها
گذاري قندها، ساخت و تخریب مرحله به مرحله قندهاتعریف و طبقه بندي، شیمی قندها، نام

مونوساکاریدها، دي ساکاریدها و پلی ساکاریدها در طبیعتهاي قندها، اثبات ساختار، واکنشیازدهم

دوازدهم

آمینو اسیدها

الیگومر و پلیمرهاي آمینو اسیدها، ساختار بازي،-ساختار و خواص فیزیکی، خواص اسیدي
ها پلی پیتیدها و پروتیین

پپتیدها در ها، پلیپپتیدپلیپیتیدها، تعیین توالی آمینواسیدها، سنتز تعیین ساختار اولیه پلیسیزدهم
هاو نحوه عملکرد آنزیمطبیعت

و RNA، انتقال DNAها، ترجمه سنتز پروتیینها و نوکلئوتیدها، زیستنوکلییک اسیدچهاردهم
DNAتوالی در 

-زیستپانزدهم

شیمی 
هاپروتیینها، کاتابولیسم متابولیسم و انرژي،کاتابولیسم چربی ها، کاتابولیسم کربوهیدرات

معرفی، کشف و طراحی داروهاشانزدهم

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3

افزار میله یا نرم-هاي آلی؛ استفاده از مدل گلولهگذاري ترکیبشده در ناماستفاده از روش تدریس کاوشگري هدایت
Chem3Dافزار تقارن؛ استفاده از نرمها بویژه در مبحث شیمی فضایی ودر تدریس ساختار فضایی مولکولChemDraw یا

Isis Drawهاي فردي یا گروهی درباره اهمیت، کاربرد، هاي آلی؛ ارائه پژوهشگذاري ترکیببراي رسم فرمول ساختاري و نام
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از روش هاي آلی معرفی شده در زندگی روزانه؛ استفاده زیستی و اقتصادي هر دسته از ترکیبهاي محیطها و زیانسودمندي
کم یک مفهوممحور در تدریس دست-پروژه

- چنین تشکیل کالس حلهم. هاي ارایه شده براي یک هفته، بایستی متناسب با زمان اختصاص یافته تدریس شودهمه سرفصل

. شودمندي از حداکثر زمان اختصاص یافته به تدریس بسیار توصیه میتمرین و بهره

منابع آموزشی. 4
: اصلی

Vollhardt, P.; Schore, N. "Organic Chemistry-Structure and Function" 6th ed.,
Freeman, 2011.

Brown, W. H.; Iverson, B. L., Anslyn, E. V.; Foote, C. S.; Novak, B. M. “Organic

Chemistry” 7th ed., Brooks/Cole, 2014.

( .در دسترس استنخستکتابهاي دیگرترجمه فارسی ویرایش )

:تکمیلی
Carey, F. A.; Giuliano, R. M. “Organic Chemistry”, 8th ed., McGraw Hill, 2011.

Solomons, T. W. G.; Fryhle, C. B. “Organic Chemistry”, 10th ed., Wiley, 2011.

Bruice, P. Y. "Organic Chemistry", 7th ed., Pearson, 2014.

Wade, L. G. "Organic Chemistry", 6th ed., Pearson Prentice Hall, 2006.

McMurry, J. “Fundamental of Organic Chemistry”, 7th ed., Brooks/Cole, 2011.

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
هاي لیستاستفاده از چکهاي مختلف گفتاري، نوشتاري و عملکردي؛ اهمیت دادن به ارزشیابی مستمر و اجراي آن به شیوه

هاي فردي و گروهی؛ در صورت واگذاري فعالیتارزیابی از فرد یا گروه-گوناگون به منظور ارزیابی عملکردي دانشجویان؛ خود
ها دهی ارزشیابیاستفاده از کارپوشه براي سامان
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»1فیزیکشیمی«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

گیري گسترده این شاخه به دلیل بهره. آیدهاي دیگر به شمار میاي براي شاخهمهم شیمی است و پایهبسیارشیمی فیزیک شاخه
رسـد و درك مفـاهیم آن   ها به نظر مـی برانگیز و دشوارتر از بقیه شاخههاي ریاضی و اصول و مفاهیم فیزیک کمی چالشاز روش

آموختن شیمی فیزیک فهـم بسـیاري از مفـاهیم    . رفته ریاضی استهاي پیشنیازمند تفکر منطقی قوي و تسلط به اصول و روش
.نامنداز همین روي بسیاري آن را مغز متفکر شیمی می. شیمی را آسان می کند

ــات  مشخصــ
درس

ــوع درس : نــ
نظري

3:  تعداد واحد
ــان درس : زمـ

ساعت48
شـیمی : پیشنیاز

ریاضی -2عمومی
1

1Physical Chemistry Iفیزیکشیمی: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
در پایان این درس دانشجو ضمن گسترش آشنایی با خـواص گازهـا و برخـی مفـاهیم مهـم ترمودینامیـک       

چنـین  هـم . روزانـه خواهـد رسـید   تري از این مفاهیم بویژه در زنـدگی  تر و کاربرديشیمیایی، به درك ژرف
.کندمهارت خود را در کاربست مفاهیم براي حل مسایل مربوط تقویت می

3سطح 2سطح 1سطح مالك

ــتگی  شایســ
:اساسی

ــتگی  شایســ
:اساسی

CK1-1
PCk

1-3&3-3
&3-4

درك 
مفاهیم 
کسب 

مهارت حل 
مسئله و 

بکارگیري 
درموارد 
واقعی 

ضـــمن توضـــیح نظریـــه 
ــی  ــوانین جنبش ــا و ق گازه

آل و مربوط به گازهاي ایده
هـاي  حقیقی، بیـان تفـاوت  

ــی و   ــاي حقیق ــان گازه می
ــده ــانونایـ ــاي آل، قـ هـ

ترمودینامیک را به تفکیک 
هایی که و با معرفی کمیت

آنتــالپی، (گیرنــد دربــر مــی
آنتروپی، انرژي آزاد، انرژي 

-شرح می...) درونی، دما و 

.دهد

ضمن محاسبه و بـرآورد  
هاي گازهـا  ویژگیبرخی 

ــت ــاي و کمیــــ هــــ
ترمودینـــامیکی مـــواد و 

هــاي شــیمیایی، واکــنش
نتایج به دست آمده را بـا  
ــانی   ــه مبــ ــه بــ توجــ
ترمودینامیک شرح دهـد  
ــایج    ــی نتـ ــه برخـ و بـ

ــاربردي آن ــاره  ک ــا اش ه
.کند

ــر   ــیر تغیی ــه و تفس ــمن توجی ض
هــاي مشــاهده شــده در کمیــت

ترمودینامیکی، بتواند با توجه بـه  
شـده خـواص یـک    هاي یادداده

بینــی ســامانه شــیمیایی را پــیش
.کند
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هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

محتواي درسسرفصلهفته
اول

خواص گازها
ل آقوانین گازهاي ایده

قوانین گازهاي حقیقیدوم
مولکولی گازهانظریه جنبشسوم

چهارم
قانون اول 

ترمودینامیک

کار، معرفی قانون اول ترمودینامیکانرژي، گرما و 
هاآنتالپی و متغیرهاي وابسته به آنمعرفی انرژي درونی و پنجم
تامسون -آزمایش ژول و آزمایش ژولششم
تشکیل  گرماشیمی، آنتالپی هفتم
هشتم

قوانین دوم
و

سوم  
ترمودینامیک

نآموتور کارنو، آنتروپی و مفهوم فیزیکی 
آنبرنامساوي کالزیوس، تغییرات آنتروپی و عوامل موثر نهم
نتروپی در فرایندهاي گوناگونآمحاسبه دهم

نتروپی در قانون سوم ترمودینامیکآقانون سوم ترمودینامیک، یازدهم
سانرژي آزاد گیبس و هلمولتدوازدهم
حالت ترمودینامیکی هايروابط ماکسول و معادلسیزدهم
حقیقی، فوگاسیته و ضریب فوگاسیته گاز پتانسیل شیمیایی، پتانسیل شیمیایی گاز ایده ال و چهاردهم

مدوه-ن به فشار و معادله گیبسآو وابستگی 
تعادل پانزدهم

شیمیایی
زاد گیبس  آثابت تعادل و رابطه بین ثابت تعادل و انرژي 

وابستگی ثابت تعادل به فشار و دماشانزدهم

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
تر مبحث خواص گازها؛ استفاده از روش حل محور  براي تدریس اثر بخش-گیري از سخنرانی فعال همراه با آموزش زمینهبهره

محور براي تدریس مبحث تعادل شیمیایی؛ -مساله براي یادگیري بهتر قوانین اول، دوم و سوم ترمودینامیک؛ تاکید بر روش پروژه
. شودمندي از حداکثر زمان اختصاص یافته به تدریس بسیار توصیه میتمرین و بهرهین تشکیل کالس حلچنهم

منابع آموزشی. 4
:اصلی

Levine, I. N. “Physical Chemistry” 6th ed., McGraw-Hill, 2008.

:تکمیلی
Raff, L. M. “Principles of Physical Chemistry” 1st ed., Prentice Hall, 2001.
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راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
هاي لیستهاي مختلف گفتاري، نوشتاري و عملکردي؛ استفاده از چکاهمیت دادن به ارزشیابی مستمر و اجراي آن به شیوه
گروهی؛ هاي فردي و در صورت واگذاري فعالیتارزیابی از فرد یا گروه-گوناگون به منظور ارزیابی عملکردي دانشجویان؛ خود

هادهی ارزشیابیاستفاده از کارپوشه براي سامان
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»1فیزیکشیمی آزمایشگاه « سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

-با اجراي آزمایش. اي دست اول و یافتن درکی عینی از مفاهیم شیمی استآزمایشگاه شیمی مکانی براي به دست آوردن تجربه

اي مساعد براي آموختگان این رشته زمینههاي شیمیایی، براي دانشهایی ساده و ایمن افزون بر تقویت نگرشی علمی به پدیده
هاي شیمیایی و بهبود ها به منظور درك رابطه علت و معلول در پدیدهکمیتگیريتقویت مهارت کار با ابزار آزمایشگاهی و اندازه

.آوردها را فراهم میو تعمیم آنتوان تجزیه و تحلیل نتایج
ــات  مشخصــ

درس
ــوع درس : نــ

عملی 
1:  تعداد واحد

ــان درس : زمـ
ساعت32

شـیمی : پیشنیاز
ــک ــا 1فیزیــ یــ

همزمان

1فیزیکآزمایشگاه شیمی : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
درس دانشجو ضمن آشنایی با برخی وسایل و تجهیزات آزمایشگاه شیمی و شیوه کار ایمـن بـا   در پایان این 

هاي درست و دقیق علمـی،  ها در مشاهدهگیري از آنهها، مهارت خود را براي کار با وسایل یادشده و بهرآن
.کندهاي شیمیایی تقویت میبینی و تعمیم پدیدهکشف، تفسیر، پیش

3سطح 2سطح 1سطح مالك

ــتگی  شایســ
:اساسی

ــتگی  شایســ
:اساسی

CK1-1
PCk

1-3&3-3
&3-4

درك 
مفاهیم 
کسب 

مهارت حل 
مسئله و 

بکارگیري 
درموارد 
واقعی 

ضمن آشنایی بـا وسـایل و   
تجهیــزات آزمایشــگاهی،  

هـا،  شیوه کار و خطـاي آن 
تجربــه اجــراي گروهــی   
ــگاه را   ــایش در آزمایش آزم

.داشته باشد

آزمایشـگاهی را بـه   ابزار 
درستی انتخاب کند و به 
درستی، با دقـت و ایمـن   

ــرد ــه کــار گی در . آن را ب
ــق    ــزارش دقی ــمن گ ض

ــاهده ــایج مشـ ــا و نتـ هـ
ــورت   ــه ص ــایش را ب آزم
نوشــــتاري و قــــالبی  
استاندارد تنظـیم و ارایـه   

.کند

کـاري  شرایط آزمـایش را دسـت  
کرده تا نتایج تازه و متفاوتی بـه  

ن پاسـخ  دست آورد یا براي یـافت 
-هاي علمی خود آزمایشپرسش

را طراحی و با نظر مربی ) هایی(
آزمایشگاه یـا اسـتاد درس اجـرا    

.کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

محتواي درسسرفصلهفته
اول

آشنایی
آزمایشگاههاي ایمنی الزم حین کار در بندي دانشجویان و مروري بر مقررات و نکتهگروه

دوم
، روش ارزشیابی از برداري از آنو شیوه مطالعه و بهرهار معرفی منبع علمی یا متن دستورک

و زمان تحویل آنکارروش نگارش گزارش ، هاي عملی فردي و گروهی دانشجویانفعالیت
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گازهامسو
گیري جرم مولکولی گازهااندازه

گرماییهاي گیري نسبت ظرفیتاندازهمچهار
شیمیگرمامپنج

هاي یونیگیري گرماي واکنشاندازه
گیري گرماي انحاللاندازهمشش
تمهف

تعادل 
جامد-هاي دوتایی مایعامانهنمودار فاز براي س

واکنش استري شدنچونهمشیمیاییتعیین ثابت تعادل یک واکنشمهشت
دو فازمیانتوزیع پدیده تعیین ثابت تعادل با استفاده از همن

)ترمآزمون میان(امتحان عملی در آزمایشگاه به صورت فرديامتحاندهم
یازدهم

هامایع
مولکولی با کمک روش تقطیر با بخار آبجرمتعیین 

تعیین فشار بخار و آنتالپی تبخیر آبدوازدهم
هاگرانروي مایعتعیین سیزدهم
طراحی چهاردهم

آزمایش  
یان به صورت فردي یا گروهیدانشجوتوسطو اجراشدنی، ایمن، سادهتازهیآزمایشطراحی

و ارزیابی نتایجدر آزمایشگاهآنجراياانتخاب بهترین آزمایش طراحی شده و پانزدهم
)ترمآزمون پایان(به صورت فرديدر آزمایشگاهامتحان عملیامتحانشانزدهم

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
ها در آزمایشگاه اجرا خواهد شد گیري آنشروع هر آزمایش الزم است تا با مروري بر مفاهیم علمی و خواصی که اندازهپیش از

اي عمل شود که فراگیر شود به گونهها و ارایه دستور کار توصیه میدر انجام آزمایش.دانشجویان را آگاهانه به عمل وادار کرد
.ها با محوریت فراگیر اجرا شودمسیر کشف و فهم مفاهیم گام برداشته، سپس آزمایشابتدا با کاوشگري هدایت شده در 

منابع آموزشی. 4
:اصلی

Garland, C.; Nibler, J.; Shoemaker, D. “Experiments in Physical Chemistry” 8th ed.,

McGraw-Hill Science, 2008.

:تکمیلی
Halpern, A.; McBane, G. “Experimental Physical Chemistry: A Laboratory Textbook”
3rd ed., Freeman, 2006.

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
هاي لیستهاي مختلف گفتاري، نوشتاري و عملکردي؛ استفاده از چکاهمیت دادن به ارزشیابی مستمر و اجراي آن به شیوه

هاي فردي و گروهی؛ در صورت واگذاري فعالیتارزیابی از فرد یا گروه-خودگوناگون به منظور ارزیابی عملکردي دانشجویان؛ 
هادهی ارزشیابیاستفاده از کارپوشه براي سامان
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توان به قید قرعه آزمایشی را براي هر دانشجو برگزید و به صورت هاي اجراي شده میدر ضمن در امتحان عملی از میان آزمایش
ها دانستن و رعایت در چک لیست ارزشیابی افزون بر انتخاب درست ابزار و شیوه کار با آن. دادعملکردي مورد ارزشیابی قرار 

توان به صورت گفتاري از دانشجویان پرسید و به مبانی علمی هر آزمایش را نیز می. هاي ایمن بایستی مورد نظر قرار گیردنکته
.آن نمره اختصاص داد
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»2فیزیکشیمی« فصل درس سر
معرفی درس و منطق آن. 1

گیري گسترده این شاخه به دلیل بهره. آیدهاي دیگر به شمار میاي براي شاخهمهم شیمی است و پایهبسیارشیمی فیزیک شاخه
رسد و درك مفاهیم آن ها به نظر میبرانگیز و دشوارتر از بقیه شاخههاي ریاضی و اصول و مفاهیم فیزیک کمی چالشاز روش

آموختن شیمی فیزیک فهم بسیاري از مفاهیم . رفته ریاضی استهاي پیشنیازمند تفکر منطقی قوي و تسلط به اصول و روش
.نامنداز همین روي بسیاري آن را مغز متفکر شیمی می. شیمی را آسان می کند

ــات  مشخصــ
درس

ــوع درس : نــ
نظري

3:  تعداد واحد
ــان درس : زمـ

ساعت48
شـیمی : پیشنیاز

1فیزیک

2Physical Chemistry IIفیزیک  شیمی : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
ها و تفـاوت  در پایان این درس دانشجو ضمن گسترش آشنایی با خواص مواد خالص و محلول، انواع محلول

تري از این مفاهیم بویژه در زندگی تر و کاربرديبرخی مفاهیم مهم سینتیک شیمیایی، به درك ژرفها و آن
.کندچنین مهارت خود را در کاربست مفاهیم براي حل مسایل مربوط تقویت میهم. روزانه خواهد رسید

3سطح 2سطح 1سطح مالك

ــتگی  شایســ
:اساسی

ــتگی  شایســ
:اساسی

CK1-1
PCk

1-3&3-3
&3-4

درك 
مفاهیم 
کسب 

مهارت حل 
مسئله و 

بکارگیري 
درموارد 
واقعی 

ضـــمن توضـــیح قـــوانین 
مربوط بـه مـواد خـالص و    

هـا و  ، انواع محلولمحلول
ــا تفــاوت میــان آن هــا را ب

. آوردن مثـــال برشـــمارد 
هـا،  افزون بر معرفی نظریه

عوامــل مــوثر بــر ســرعت 
هاي شیمیایی را نام واکنش

.ببرد

بـرآورد  ضمن محاسبه و
هـاي مـواد   برخی ویژگی

هـــا خـــالص و محلـــول
ــت و ( الکترولیــــــــــ

-و کمیت) غیرالکترولیت

هاي مربوط بـه سـرعت   
هــاي شــیمیایی، واکــنش

نتایج به دست آمده را بـا  
توجه به مبـانی آموختـه   
ــه   شــده شــرح دهــد و ب
ــاربردي   ــایج ک ــی نت برخ

.ها اشاره کندآن

ــر   ــیر تغیی ــه و تفس ــمن توجی ض
هــاي مشــاهده شــده در کمیــت

گیـري شـده،   محاسبه یـا انـدازه  
-بتواند با توجه به این گونه داده

هــا خــواص ترمودینــامیکی و   
سینتیکی یک سامانه شیمیایی را 

.بینی کندگیري یا پیشنتیجه

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

محتواي درسسرفصلهفته
کالپیرون، فاز ، قانون فاز و درجه آزادي-کالپیرون و کالزیوسهايمعادلهتغییراول



٢١٥

هاي حالتدوم
فیزیکی

ماده خالص

یهاي یک جزیامانهقاعده اهرم و نمودارهاي فاز س
ییدو و سه جزهاي سامانهنمودارهاي فاز سوم

چهارم
هاي محلول

غیر 
الکترولیت

ی و روش اندازه گیري آن یکمیت هاي مولی جز
ی، فشار بخار محلول و قوانین رائول و هنريیچند جزهاي سامانهنمودار فاز پنجم
آلایدههاي و ترمودینامیک محلولسامانهوابستگی فشار بخار به ترکیب ششم
محلوليهاي حقیقی و فعالیت و ضریب فعالیت براي اجزاترمودینامیک محلولهفتم
آلهاي ایدهمحلول و خواص کولیگاتیو محلوليهاي استاندارد اجزاحالتهشتم
نهم

هاي محلول
الکترولیت

واالن، موالر و اکیرسانایی ویژه، هاي الکترولیتمحلولرسانایی الکتریکی
گیري آنهاي اندازهتحرك یونی و عدد انتقال و روشدهم

هوکل و ضریب فعالیت میانگین   -ها در محلول، نظریه دبايفعالیت یونیازدهم
سلولآن به غلظت و دما،و وابستگی سلولپتانسیل الکتروشیمیایی، پتانسیل استاندارد دوازدهم

الکتروشیمیایی و انواع آن 
سیزدهم

سینتیک 
شیمیایی

بررسی ترمودینامیکی و بررسی سینتیکی فرایندهاي شیمیایی، اهمیت مسیر میانتمایز 
واکنشهاي بنیادي، مرتبه واکنش در سینتیک، تعریف معادله سرعت، واکنش

عمر و وابستگی آن به هراي تعیین معادله سرعت، زمان نیمهاي فیزیکی و شیمیایی بروشچهاردهم
غلظت اولیه

پانزدهم
هـاي  واکـنش سـازوکار واکـنش،  سـازوکار تعیـین  گوناگونهاي واکنش، روشثابت سرعت 

پی و دوطرفهدرهاي پیاي مختصر به واکنشهاي موازي و اشارهانفجاري، واکنش
گذاراي بر نظریه حالتروي سرعت واکنش، نظریه برخورد و مقدمهاثر دماشانزدهم

ساعت10ارائه شده در درس دست کم به مدتآشنایی با نرم افزارهاي مرتبط با مفاهیم * 

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3

هاي فیزیکی ماده خالص؛ استفاده از کاوشگري در تدریس مبحث استفاده از کاوشگري و حل مساله براي تدریس تغییر حالت
تر بر روش حل الکترولیت؛ تاکید بیشمحور براي تدریس مبحث محلول هاي -هاي غیر الکترولیت؛ استفاده از روش پروژهمحلول

تر محور براي تدریس اثر بخش-گیري از سخنرانی فعال همراه با آموزش زمینهدر ضمن بهرهمساله در تدریس سینتیک شیمیایی
- ژهمبحث خواص گازها؛ استفاده از روش حل مساله براي یادگیري بهتر قوانین اول، دوم و سوم ترمودینامیک؛ تاکید بر روش پرو

مندي از حداکثر زمان تمرین و بهرهچنین تشکیل کالس حلهم. شودمحور براي تدریس مبحث تعادل شیمیایی نیز توصیه می
.شوداختصاص یافته به تدریس بسیار توصیه می

منابع آموزشی. 4
:اصلی
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Levine, I. N. “Physical Chemistry” 6th ed., McGraw-Hill, 2008.

:تکمیلی
Raff, L. M. “Principles of Physical Chemistry” 1st ed., Prentice Hall, 2001.

Atkins, P. W.; De Paula, J. “Physical Chemistry” 9th ed., Freeman, 2009.

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
هاي لیستعملکردي؛ استفاده از چکهاي مختلف گفتاري، نوشتاري و اهمیت دادن به ارزشیابی مستمر و اجراي آن به شیوه
هاي فردي و گروهی؛ در صورت واگذاري فعالیتارزیابی از فرد یا گروه-گوناگون به منظور ارزیابی عملکردي دانشجویان؛ خود

هادهی ارزشیابیاستفاده از کارپوشه براي سامان
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»2فیزیکشیمی آزمایشگاه « سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

-با اجراي آزمایش. اي دست اول و یافتن درکی عینی از مفاهیم شیمی استآزمایشگاه شیمی مکانی براي به دست آوردن تجربه

اي مسـاعد بـراي   آموختگان این رشته زمینههاي شیمیایی، براي دانشهایی ساده و ایمن افزون بر تقویت نگرشی علمی به پدیده
هاي شیمیایی و بهبـود  ها به منظور درك رابطه علت و معلول در پدیدهکمیتگیريکار با ابزار آزمایشگاهی و اندازهتقویت مهارت 

.آوردها را فراهم میتوان تجزیه و تحلیل نتایج و تعمیم آن

ــات  مشخصــ
درس

ــوع درس : نــ
عملی 

1:  تعداد واحد
ــان درس : زمـ

ساعت32
شـیمی : پیشنیاز

ــک ــا 2فیزیــ یــ
همزمان

.2Physical Chemistry Labفیزیکآزمایشگاه شیمی : نام درس II

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
در پایان این درس دانشجو ضمن آشنایی با برخی وسایل و تجهیزات آزمایشگاه شیمی و شیوه کار ایمـن بـا   

هاي درست و دقیق علمـی،  ها در مشاهدهگیري از آنهمهارت خود را براي کار با وسایل یادشده و بهرها، آن
.کندهاي شیمیایی تقویت میبینی و تعمیم پدیدهکشف، تفسیر، پیش

3سطح 2سطح 1سطح مالك

ــتگی  شایســ
:اساسی

ــتگی  شایســ
:اساسی

CK1-1
PCk

1-3&3-3
&3-4

درك 
مفاهیم 
کسب 

مهارت حل 
مسئله و 

بکارگیري 
درموارد 
واقعی 

ضمن آشنایی بـا وسـایل و   
تجهیــزات آزمایشــگاهی،  

هـا،  شیوه کار و خطـاي آن 
تجربــه اجــراي گروهــی   
ــگاه را   ــایش در آزمایش آزم

.داشته باشد

ابزار آزمایشـگاهی را بـه   
درستی انتخاب کند و به 
درستی، با دقـت و ایمـن   

ــر ــه کــار گی در . دآن را ب
ــق    ــزارش دقی ــمن گ ض

ــاهده ــایج مشـ ــا و نتـ هـ
ــورت   ــه ص ــایش را ب آزم
نوشــــتاري و قــــالبی  
استاندارد تنظـیم و ارایـه   

.کند

کـاري  شرایط آزمـایش را دسـت  
کرده تا نتایج تازه و متفاوتی بـه  
دست آورد یا براي یـافتن پاسـخ   

-هاي علمی خود آزمایشپرسش

را طراحی و با نظر مربی ) هایی(
اسـتاد درس اجـرا   آزمایشگاه یـا  

.کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
محتواي درسسرفصلهفته
اول

آشنایی
هاي ایمنی الزم حین کار در آزمایشگاهبندي دانشجویان و مروري بر مقررات و نکتهگروه

دوم
روش ارزشیابی از برداري از آن، معرفی منبع علمی یا متن دستورکار و شیوه مطالعه و بهره

هاي عملی فردي و گروهی دانشجویان، روش نگارش گزارش کار و زمان تحویل آنفعالیت
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سطحشیمیسوم
به وسیله کربن فعالاسیداستیکجذب سطحی 

ینیانعقاد کازفرایندبربررسی تاثیر غلظت اسیدچهارم
پنجم

الکتروشیمی
هاي کم محلولنمکانحاللیتعیین حاصلضرب 

هاتعیین عدد انتقال الکترولیتششم
هاي الکتروشیماییترمودینامیک پیلهفتم
هشتم

سینتیک 
شیمیایی

استاتمتیلآبکافتچونشیمیایی همبررسی سینتیک یک واکنش 

نهم
پراکسید یا واکنش ید با هیدروژنچوندر یک واکنش شیمیایی همواکنشمرتبهتعیین 

واکنش ید با سدیم تیوسولفات
مطالعه اثر دما بر سرعت واکنشدهم

)ترمآزمون میان(امتحان عملی در آزمایشگاه به صورت فردي امتحانیازدهم
فازدوازدهم

کلروفرم-نمودار فازي استون
بنزن-نمودار انحالل نفتالنسیزدهم
طراحی چهاردهم

آزمایش  
و اجراشدنی توسط دانشجویان به صورت فردي یا گروهی؛ ایمنتازه، سادهطراحی آزمایشی 

انتخاب بهترین آزمایش طراحی شده و اجراي آن در آزمایشگاه و ارزیابی نتایجپانزدهم
)ترمآزمون پایان(امتحان عملی در آزمایشگاه به صورت فردي امتحانشانزدهم

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3

ها در آزمایشگاه اجرا خواهد شد گیري آنشروع هر آزمایش الزم است تا با مروري بر مفاهیم علمی و خواصی که اندازهپیش از
اي عمل شود که فراگیر شود به گونهها و ارایه دستور کار توصیه میدر انجام آزمایش.دانشجویان را آگاهانه به عمل وادار کرد

.ها با محوریت فراگیر اجرا شودمسیر کشف و فهم مفاهیم گام برداشته، سپس آزمایشابتدا با کاوشگري هدایت شده در 

منابع آموزشی. 4
:اصلی

Garland, C.; Nibler, J.; Shoemaker, D. “Experiments in Physical Chemistry” 8th ed.,

McGraw-Hill Science, 2008.

:تکمیلی
Halpern, A.; McBane, G. “Experimental Physical Chemistry: A Laboratory Textbook”
3rd ed., Freeman, 2006.

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
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هاي لیستهاي مختلف گفتاري، نوشتاري و عملکردي؛ استفاده از چکاهمیت دادن به ارزشیابی مستمر و اجراي آن به شیوه
هاي فردي و گروهی؛ در صورت واگذاري فعالیتارزیابی از فرد یا گروه-خودگوناگون به منظور ارزیابی عملکردي دانشجویان؛ 

هادهی ارزشیابیاستفاده از کارپوشه براي سامان
توان به قید قرعه آزمایشی را براي هر دانشجو برگزید و به صورت هاي اجراي شده میدر ضمن در امتحان عملی از میان آزمایش

ها دانستن و رعایت در چک لیست ارزشیابی افزون بر انتخاب درست ابزار و شیوه کار با آن. دادعملکردي مورد ارزشیابی قرار 
توان به صورت گفتاري از دانشجویان پرسید و به مبانی علمی هر آزمایش را نیز می. هاي ایمن بایستی مورد نظر قرار گیردنکته

.آن نمره اختصاص داد



٢٢٠

»3شیمی فیزیک « درس سرفصل
معرفی درس و منطق آن. 1

گیري گسترده این شاخه به دلیل بهره. آیدهاي دیگر به شمار میاي براي شاخهمهم شیمی است و پایهبسیارشیمی فیزیک شاخه
و درك مفـاهیم آن  رسـد  ها به نظر مـی برانگیز و دشوارتر از بقیه شاخههاي ریاضی و اصول و مفاهیم فیزیک کمی چالشاز روش

آموختن شیمی فیزیک فهـم بسـیاري از مفـاهیم    . رفته ریاضی استهاي پیشنیازمند تفکر منطقی قوي و تسلط به اصول و روش
.نامنداز همین روي بسیاري آن را مغز متفکر شیمی می. شیمی را آسان می کند

ــات  مشخصــ
درس

ــوع درس : نــ
نظري 

2:  تعداد واحد
ــان درس : زمـ

ساعت32
فیزیـک  : پیشنیاز
ریاضی –2عمومی 
در شیمی

3Physical Chemistry IIIشیمی فیزیک : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
-براي سامانه(اي مکانیک کالسیک در پایان این درس دانشجو ضمن گسترش آشنایی با برخی مفاهیم پایه

، با تاریخچه و مبانی مکانیک کوانتومی و کاربردهاي آن در توجیـه سـاختار اتـم، بـه درك     )ايهاي تک ذره
چنـین مهـارت خـود را در کاربسـت     هـم . ها خواهـد رسـید  ها و مولکولتري از خواص اتمتر و کاربرديژرف

.کندمفاهیم براي حل یا تجزیه و تحلیل مسایل مربوط تقویت می

3سطح 2سطح 1سطح مالك

ــتگی  شایســ
:اساسی

ــتگی  شایســ
:اساسی

CK1-1
PCk

1-3&3-3
&3-4

درك 
مفاهیم 
کسب 

مهارت حل 
مسئله و 

بکارگیري 
درموارد 
واقعی 

ــی  ــیح برخـ ــمن توضـ ضـ
ها، اصول و قـوانین  تعریف

ــک    ــه مکانیـ ــوط بـ مربـ
هـا  کوانتومی، برخی برتري

هــاي آن را بــا  و تفــاوت
مکانیـــــک کالســـــیک 

ــمارد ــزاي . برش ــه اج معادل
ها در شرودینگر و نقش آن

توضیح مدل کوانتومی اتـم  
هاي این و محدودیت پاسخ

هـاي  معادله بـراي سـامانه  
اي را شـرح  تک یا چند ذره

.دهد

ضمن محاسبه و بـرآورد  
ــی ــی ویژگـ ــاي برخـ هـ

کوانتـــومی بـــراي اتـــم 
ــم ــا ات هــاي هیــدروژن ی

مانند، مفهـوم  -هیدروژن
فیزیکی نتایج بـه دسـت   

جه به مبـانی  آمده را با تو
آموخته شده شرح دهد و 
به برخی نتایج کـاربردي  

-هـم . ها اشـاره کنـد  آن

چنــین، طیــف الکترونــی 
هاي دو اتمـی را  مولکول

.شرح دهد

هــا و ضــمن توجیــه محــدودیت
نتایج حل معادله شرودینگر براي 

اي، بتوانـد  هـاي تـک ذره  سامانه
براي حل معادله شرودینگر براي 

ي از جملـه  اهاي چند ذرهسامانه
ــاي دو اتمــی راهــی مولکــول ه

ــد و راه  ــنهاد کن ــلپیش ــاي ح ه
پیشنهاد شده را مـورد تجزیـه و   

چنین طیف هم. تحلیل قرار دهد
هـاي دو اتمـی   الکترونی مولکول

هـــا را تفســـیر و از بررســـی آن
هـا  پیرامون سـاختار و پایـدار آن  

.گیري کندنتیجه
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ساختار آنهاي یادگیري، محتواي درس و فرصت. 2

محتواي درسسرفصلهفته
مکانیک اول

کالسیکی 
هاي امانهس

ايیک ذره

هـاي  ، معرفی معادله نیوتـون، کمیـت  تعریف بردار موضعی ذره، سرعت و اندازه حرکت خطی
، کـار، انـرژي   اي، گشـتاور نیـرو  حرکت زاویـه اندازه(فیزیکی قابل استخراج از معادله نیوتون

)، انرژي پتانسیلجنبشی
هاي میکروسکوپی و پیدایش یی مکانیک کالسیک براي سامانهتابع هامیلتونی، نارسادوم

مکانیک کوانتومی

سوم

مکانیک 
کوانتومی

معرفی شکل سه بعدي معادله شرودینگر براي اي بر پیدایش مکانیک کوانتومی ومقدمه
مفهوم تابع حالتاي ویک ذرههايسامانه

زمان شرودینگربورن از تابع حالت، معادله مستقل از -تفسیر ماکسچهارم

پنجم
هاي آن،مقدار ویژه، معادله شرودینگر و مفهوم فیزیکی پاسخ-معادله تابع ویژه

مفهوم عملگرهاي هرمیتی در مکانیک کوانتومی
جاگري میان مشاهده پذیرها و اصل نایقینی هایزنبرگجابهششم
جعبه یک بعديحل مساله ذره در یک هفتم
حل مساله ذره در یک جعبه دو و سه بعديهشتم
حل مساله نوسانگر هماهنگ سادهنهم
اياندازه حرکت زاویهدهم

ساختار اتمییازدهم
هایی چون اتم هیدروژنهاي مجاز سامانهتوابع موج و انرژي

اسپین الکترون و اصل طرد پاولیدوازدهم
ساختار سیزدهم

الکترونی 
هاي مولکول

دو اتمی

هیدروژنمولکول -اپنهایمر و یون-تقریب بورن
هاي دواتمی جورهسته و ناجورهستههاي مولکولی مولکولاوربیتالچهاردهم
کوندون-اصل فرانکپانزدهم
هاي دو اتمیطیف الکترونی مولکولشانزدهم

ساعت6کم به مدت دستاي بر ریاضی در مکانیک کوانتوم مقدمهاشاره به * 

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3

تر میل از مکانیک اي به منظور درك بیشهاي تک ذرهمحور در مبحث مکانیک کالسیک سامانه-گیري از تدریس زمینهبهره
محور در - ث مکانیک کوانتوم؛ بر یادگیري پروژهتر بر روش حل مساله در تدریس مبحنیوتونی به مکانیک کالسیک؛ تاکید بیش

هاي ارایه شده براي یک هفته، بایستی متناسب با زمان هاي دو؛ همه سرفصلتدریس ساختار اتم و ساختار الکترونی مولکول
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یار مندي از حداکثر زمان اختصاص یافته به تدریس بستمرین و بهرهچنین تشکیل کالس حلهم. اختصاص یافته تدریس شود
. شودتوصیه می

منابع آموزشی. 4
: اصلی

Hanna, Von M. W. “Quantum Mechanics in Chemistry” 3rd ed., Benjamin-Cummings,

1981.

:تکمیلی
Levine, I. N. ”Physical Chemistry” 6th ed., McGraw-Hill, 2008.

Zettili, N. “Quantum Mechanics: Concepts and Applications” 2nd ed., Wiley, 2009.

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
در یادگیري در درس ریاضی و به کارگیري آنمندي دانشجویانسال به منظور شناسایی توانارزشیابی اولیه در شروع نیم

آغازآموزش جبرانی در تشخیص ضرورتهاي حل معادالت دیفرانسیل به منظورعملگرها ، بردارها و روشهایی هم چون مبحث
-لیستهاي مختلف گفتاري، نوشتاري و عملکردي؛ استفاده از چک؛ اهمیت دادن به ارزشیابی مستمر و اجراي آن به شیوهسالنیم

هاي فردي و در صورت واگذاري فعالیتارزیابی از فرد یا گروه-هاي گوناگون به منظور ارزیابی عملکردي دانشجویان؛ خود
هادهی ارزشیابیاده از کارپوشه براي سامانگروهی؛ استف
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»1شیمی معدنی «سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1

ویژگی ها و . شیمی معدنی شاخه مهمی از شیمی است که به بررسی ساختار و خواص عنصرها و ترکیب هاي آن ها می پردازد
روش هاي استخراج، ساخت آزمایشگاهی و صنعتی آن ها، هم چنین واکنش هاي چنینکاربرد فلزها، شبه فلزها و نافلزها، هم

با توجه به منابع معدنی سرشار و گوناگونی که در کشورمان . گیردگوناگونی که انجام می دهند در این درس مورد مطالعه قرار می
کاربرد گسترده دارند و بیش تر آن ها از خارج وجود دارد، هم چنین کاتالیزگرهاي زیادي که در صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی 

کشور تامین می شود، بهره برداري درست از منابع و رفع نیازها ضرورت آشنایی همه شهروندان بویژه دانش آموختگان رشته 
.شناختی که آموزش این درس را بسیار ضروري می نمایاند. شودشیمی با این پتانسیل ها و نارسایی ها را یادآور می

مشخصات درس

نظري: نوع درس

واحد3:تعداد واحد

زمـــــــــــــان 
ساعت 48:درس

شـیمی  : نیـاز پیش
2عمومی

1شیمی معدنی : نام درس

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

معـدنی از جملـه تقـارن،    در پایان این درس دانشجو ضمن گسترش آشنایی با برخی مفاهیم پایه اي شیمی 
مدل کوانتومی اتم، اسیدها، بازها و ساختار جامدهاي بلـوري، بـا نظریـه پیونـد ظرفیتـی و نظریـه اوربیتـال        

در . مولکولی بیش تر آشنا می شود و به درك ژرف تر و کاربردي تري از ماهیت پیوند شیمیایی خواهد رسید
ي حل مسایل و تجزیه و تحلیـل پدیـده هـاي مربـوط     ضمن، مهارت خود را در کاربست مفاهیم یادشده برا

تقویت می کند

3سطح 2سطح 1سطح مالك

ــتگی  شایســ
:اساسی

ــتگی  شایســ
:اساسی

CK1-1

PCk

1-3&3-3

ــایی  شناس
ــادگیري  وی

مفاهیم

دانشجو معلم ضمن آشنایی 
با مفاهیم به صورت 
سطحی و بازگویی آنها 
معناي هر مفهوم را بیان 

همچنین دانشجو .. می کند
معلم بتواند  

ــا درك  ــم ب دانشــجو معل
عمیق مفهوم و مدلسازي 
با کمـک آن، همـراه بـا    
ــات درون  ــم ارتباطـ فهـ
حوزه اي را تشخیص می 
دهد و روابط میان آنها را 

.شرح می دهد

دانشجو معلم قادر به پاسخگویی 
با استفاده از اصول علمی، تعقل، 
و تحلیل مفاهیم مطرح شده در 
متن درس خواهد بود و هر یک 
از مهارتهاي تدریس شده را 

.بصورت جداگانه استفاده نماید

درك 
ــاهیم و  مفـ

ــواي   ــه محت ــمن مطالع ض
ــاهیمی   ــف مف ــی تعری علم
ــونش،   ــرژي یـ ــون انـ چـ

ضمن تعیین گروه نقطـه  
اي برخی مولکول ها، دو 
نظریه پیونـد ظرفیتـی و   

ضمن توجیه و تفسیر رسانایی در 
فلزها، علت تشکیل پیوندهاي با 
کمبود الکتـرون و نقـش نقـص    
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ــب 3-4& کســـ
ــارت  مهــ
روابط بـین  

آنها

ــرون   ــاتیوي، الکت الکترونگ
خــواهی، اســید، بــاز، عــدد 
ــرژي  ــیون، انـ کوئوردیناسـ
ــرهاي   ــور، عنص ــبکه بل ش
تقارنی و گروه هاي نقطـه  
اي را شرح دهـد و برخـی   
ــارن را   ــاي تقــ کاربردهــ

نظریــه پیونــد  . برشــمارد
ظرفیتی و نظریـه اوربیتـال   

برخی نتـایج آن  مولکولی و 
ها را شرح دهد

نظریه اوربیتال مولکـولی  
را با هم مقایسـه کنـد و   
ــدل   ــایی  م ــل نارس دالی
ــد  ــرح ده ــت را ش .  نخس

ضمن محاسبه و بـرآورد  
ــور   ــبکه بلـ ــرژي شـ انـ
جامـــدهاي یـــونی اثـــر 
عوامل مختلف بر مقـدار  

ــرژي ــن ان ــیح ای را توض
جمله هـاي طیفـی   . دهد

ساندرز را به دست -راسل
آورد و مفهوم آن را شرح 

دهد

ــدهاي   ــواص جام ــر خ ــوري ب بل
بلــوري، طیــف فوتــوالکترونی   
مولکول هاي ساده را بر مبنـاي  

تجزیه و نظریه اوربیتال مولکولی
.تحلیل می کند

ــدي  توانمن
در حـــــل 
مســـأله و 
ــارگیري  بک
آن در 
مــــــوارد 

واقعی

در این سـطح دانشـجو بـا    
درك مفاهیم ، متغییر ها و 
معــادالت مطــرح شــده در 
متن درس، قـادر بـه درك   
مسائل حل شـده در مـتن   

ــی ــب درس م ــد و کس باش
مهــارت مکــانیکی حــل   
مســئله در حیطــه تــدریس 

.شده را خواهد داشت

در این سطح بتواند 
مفاهیم و مهارتهاي 
آموخته شده را در مسائل 
همان حیطه بصورت 
مبتکرانه بکارگیرد و به 

هاي الزم در حل مهارت
.مسأله دست یابد

دانشـجو معلـم خواهـد توانسـت     
ارتباط میان مفاهیم تدریس شده 
را درك و در حل مسائل تلفیقی 

و با تسـلط  . از آنها استفاده نماید
ــل ــب در  کام ــه مطال ــبت ب نس

مواجهه با مسائل چالش برانگیز، 
.قادر به حل مسأله خواهد بود

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

فعالیت یادگیري و عملکرديمحتواي درسسرفصلهفته

اول
تقارن

مفاهیم را تعریف نماید ايهاي نقطهها، گروهعنصرهاي تقارن و عمل آن
گروه نقطه اي اشکال و ملکول ها را 
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بیابد

مفهوم جـدول شناسـایی را توضـیح    جدول شناسایی و کاربردهاي تقارندوم
دهد و بتوانـد بـراي برخـی از گـروه     
هاي نقطه اي ایـن جـدول را رسـم    

.نماید
سوم

ساختار 
اتم
و

خواص 
بنیادي 
عنصرها

منشاء عنصرها، روند تکاملی نظریه اتمی، اعداد 
اي عنصرها، خواص کوانتومی، شرح کوتاه جدول دوره

هااي عنصرها و بررسی تغییر کلی آندوره

مفاهیم را تعریف نماید 

-بار مؤثر هسته و شیوه محاسبه آن، تغییرات اندازه اتمچهارم

ها بر اساس بار مؤثر هسته، تغییر انرژي یونش، 
خواهی الکترون

ــایل    ــاهیم مس ــا درك مف ــراه ب هم
مربوطه را حل کند

کن، روکو و هاي پاولینگ، مولیمقیاس(الکترونگاتیوي پنجم
اکسایش ، ظرفیت و عدد)ساندرسن

ــایل    ــاهیم مس ــا درك مف ــراه ب هم
مربوطه را حل کند

هاي دست آوردن جملههاي طیفی و شیوه بهجملهششم
ساندرز-طیفی راسل

ــایل    ــاهیم  مس ــا درك مف ــراه ب هم
مربوطه را حل کند

هفتم
ساختار

و
پیوند

هاي هیبریدي، ساختار نظریه پیوند ظرفیت، اوربیتال
هاي معدنی عنصرهاي اصلیمولکول

همراه با درك مفاهیم نظریه ظرفیت 
و توجیه برخی سـاختار هـا  مسـایل    

مربوطه را حل کند

هاي نظریه اوربیتال مولکولی، بررسی پیوند در مولکولهشتم
ها از هاي جور و ناجور و بررسی آندو اتمی با هسته

نظر انرژي و طول پیوند

همراه با درك مفاهیم نظریه اربیتال 
مولکولی و توجیه برخی سـاختار هـا    

مسایل مربوطه را حل کند
مولکولی و طیف فوتوالکترونی، نظریه اوربیتالنهم

هاي سه اتمی و پیوندهاي چند مرکزي از دید مولکول
مولکولینظریه اوربیتال 

مفاهیم مربـوط بـه نیروهـاي بـین     پیوند هیدروژنی و نیروهاي واندروالسیدهم
مولکولی را تعریف نماید
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تــاثیر آن نیروهــا در ملکــول هــا را 
مشخص کند

یازدهم
-واسیدها
بازها

-هاي اسیدهاي برونستد، واکنشاسید برونستد، ویژگی

هاها و خواص آن
مفهوم ان ها را توضیح دهد

اسید و باز را در معـادالت تشـخیص   
.داده و مشخص نماید

ها و خواص اسیدها و اسیدها و بازهاي لوویس، واکنشدوازدهم
بازهاي لوویس

مفهوم ان ها را توضیح دهد
اسید و باز را در معـادالت تشـخیص   

.داده و مشخص نماید
سیزدهم

جامدهاي 
بلوري

-تبلور، ساختار شبکههاي ساختار جامدها، انواع سامانه

انباشتگی، نوع شبکه بر نوع شبکه، نوع(هاي بلوري 
)حسب عدد کوئوردیناسیون

مفهوم ان ها را توضیح دهد
ــد و    ــخیص ده ــبکه را تش ــواع ش ان
مسایل مربوط به سلول واحد را حـل  

کند
انواع اکسید هاي مختلط را تعریف کنداکسیدهاي مختلط، انرژي شبکه چهاردهم

مربوط به آن ها را حل کندمسایل 

هابر براي -هابر، به کارگیري چرخه بورن-بورنچرخهپانزدهم
شعاع کاتیون به آنیون، محاسبه انرژي شبکه، نسبت

اثر بر انرژي شبکه و نوع شبکه بلور

ضــمن درك کامــل چرخــه مســایل و    
محاسبات مربوط به آن را حل کند

یونی، انواع نقص بلوري، خصلت کوواالنسی پیوندهايشانزدهم
پیوند فلزي و بلورهاي فلزي، نظریـه نـوار و رسـانایی    

الکتریکی 

مفهوم هریک را تعرف نماید

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3

تاکید بر آموزش تعاملی، روش کاوشگري و روش هاي بارش مغزي؛ فراهم آوردن شرایط بـراي بحـث هـاي علمـی گروهـی در      
یادگیري مشارکتی؛ همکاري دانشجویان در گروه هاي دو یا سه نفـري بـراي انجـام تکلیـف هـا و پـروژه هـاي        کالس و تحقق 

کالسی

منابع آموزشی. 4

Atkins, P.W. ;Shriver, D. F. "Inorganic Chemistry", 5th ed., Oxford University Press,

2010.
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:تکمیلی
Housecroft, C.; Sharpe, A. G. "Inorganic Chemistry", 5th ed., Prentice-Hall, 2012.

Huheey, J. E.; Keiter, E. A.; Keiter, R. L.; Medhi, O. K. "Inorganic Chemistry:
Principles of Structure and Reactivity", 5th ed., Pearson Education, 2006.

Miessler, G. L.; Fischer, P. J.; Tarr, D. F. "Inorganic Chemistry", 5th ed., 2013

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

اهمیت دادن به ارزشیابی مستمر و اجراي آن به شیوه هاي مختلف گفتاري، نوشتاري و عملکردي؛ استفاده از چک لیسـت هـاي   
گروه  در صورت واگذاري فعالیت هاي فردي و گروهـی؛  ارزیابی از فرد یا-گوناگون به منظور ارزیابی عملکردي دانشجویان؛ خود

استفاده از کارپوشه براي سامان دهی ارزشیابی ها

. در ارزشیابی دانشجویان موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرد 

8جداکثر (. شود ارزشیابی در طول نیمسال براي اطمینان از پیشرفت مناسب در یادگیري انجام می: ارزشیابی در طول نیمسال
)نمره 

ها و تجارب گیرد که در آن دانشجویان یادگیريارزشیابی پایانی در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت می: ارزشیابی پایانی
)نمره 12حداقل . (کنندهاي استاد، ارائه میگانه و پرسشخود را براساس سطوح سه
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»1معدنیآزمایشگاه شیمی«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن.1
-با اجراي آزمایش. اي دست اول و یافتن درکی عینی از مفاهیم شیمی استآزمایشگاه شیمی مکانی براي به دست آوردن تجربه

اي مسـاعد بـراي   آموختگان این رشته زمینههاي شیمیایی، براي دانشهایی ساده و ایمن افزون بر تقویت نگرشی علمی به پدیده
هاي شیمیایی و بهبـود  ها به منظور درك رابطه علت و معلول در پدیدهکمیتگیريکار با ابزار آزمایشگاهی و اندازهتقویت مهارت 

.آوردها را فراهم میتوان تجزیه و تحلیل نتایج و تعمیم آن

مشخصــــات 
درس

: نــــوع درس
عملی

1:تعداد واحد

32:زمان درس

شیمی :نیازپیش
یــا 1معــدنی
همزمان

1معدنیآزمایشگاه شیمی: نام درس

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

در پایان این درس دانشجو ضمن آشنایی با برخی وسایل و تجهیزات آزمایشگاه شیمی و شیوه کار ایمن بـا  
هاي درست و دقیق علمی، ها در مشاهدهآنگیري ازهها، مهارت خود را براي کار با وسایل یادشده و بهرآن

کندهاي شیمیایی تقویت میبینی و تعمیم پدیدهکشف، تفسیر، پیش

3سطح 2سطح 1سطح مالك

شایســـــتگی 
:اساسی

شایســـــتگی 
:اساسی

CK1-1

PCk

1-3&3-3
&3-4

آشنایی بـا  
ابـــــزار و 
ــارت در  مه
به کارگیري 
ــب  مناســ

انها

ضمن آشنایی با وسایل و 
تجهیزات آزمایشگاهی، را 

. داشته باشد

ابزار آزمایشگاهی را به 
درستی انتخاب کند 

اثر ابزار دقیق تر را بررسی .
نماید 

ــام  انجـــ
هـا  آزمایش

ــت   و ثبـــ

انجام عملـی آزمـایش هـا     
با شیوه  هـاي مختلـف  و   

هـا، و  ¬بررسی خطـاي آن 
ــه اجــراي گروهــی    تجرب

ابزار آزمایشـگاهی را بـه   
درستی، و با دقت و ایمن 

.آن را به کار گیرد

کـاري  ¬شرایط آزمایش را دست
کرده تا نتایج تازه و متفاوتی بـه  
دست آورد یا براي یافتن پاسـخ  

ــش ــود   ¬پرس ــی خ ــاي علم ه
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را طراحی و بـا  ) هایی(¬آزمایشها در آزمایشگاهآزمایش  نتایج
نظر مربی آزمایشـگاه یـا اسـتاد    

درس اجرا کند

ــه و  تجزیـ
ــل  تحلیـــ

نتایج

مقایسه نتایج آزمایش ها و 
تحلیل انواع خظاها و تاثیر 

.هریک در نتایج حاصل

ــق  ــزارش دقیــــ گــــ
ــاهده ــایج  ¬مش ــا و نت ه

ــه صــورت   ــایش را ب آزم
نوشــــتاري و قــــالبی  
استاندارد تنظـیم و ارایـه   

کند

ــایج   ــن ســطح دانشــجو نت در ای
حاصل را با اسـتفاده از جـدول و   

نمـوده و  نمودار تجزیه و تحلیل 
ــادیر  بـــه مقایســـه آن بـــا مقـ

بینی شده از تئوري پرداخته پیش
و در  تدوین گزارش کـار اقـدام   

..ارایه می دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2

فعالیت یادگیري و عملکرديمحتواي درسسرفصلهفته

-بندي دانشجویان و مروري بر مقررات و نکتهگروهآشناییاول

ایمنی الزم حین کار در آزمایشگاههاي 
هاي ایمنی الزم حین مقررات و نکته

.کار در آزمایشگاه را مرور می کند 
معرفی منبع علمی یا متن دستورکار و شیوه مطالعه و دوم

هاي برداري از آن، روش ارزشیابی از فعالیتبهره
عملی فردي و گروهی دانشجویان، روش نگارش 

تحویل آنگزارش کار و زمان 

منبع علمی یا متن دستورکار و روش 
هاي عملی فردي و ارزشیابی از فعالیت

گروهی ، روش نگارش گزارش کار و 
زمان تحویل آن را مرور می کند

هاي ترکیبسوم
کروم

تهیه زرد کروم و نارنجی کروم، تعیین درصد رنگدانه 
در زرد کروم و نارنجی کروم به وسیله سنجش 

+Fe2حجمی با محلول 

بر اساس دستور کار ازمایش را انجام  
نتایج را ثبت سپس تجزیه وتحلیل نموده 

.گزارش می کند

کرومات از سنگ تهیه سدیم کرومات و سدیم ديچهارم
تهیه زاج کروممعدن کرومیت، 

بر اساس دستور کار ازمایش را انجام  
نتایج را ثبت سپس تجزیه وتحلیل نموده 

.گزارش می کند

پنجم
هاي ترکیب

منگنز

، در پتاسیم پرمنگنات )VII(سنجش حجمی منگنز 
هاي اسیدي، اسیدي قوي و خنثیدر محیط

بر اساس دستور کار ازمایش را انجام  
تجزیه وتحلیل نموده نتایج را ثبت سپس 

.گزارش می کند
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تهیه پرمنگنات پتاسیم از سنگ معدن پیرولوزیت و ششم
هاي مربوطاجراي آزمایش

بر اساس دستور کار ازمایش را انجام  
نتایج را ثبت سپس تجزیه وتحلیل نموده 

.گزارش می کند

هفتم
هاي ترکیب

مس

و ) II(تهیه نمک مضاعف و نمک کمپلکس از مس 
هابررسی شماري از خواص آن

بر اساس دستور کار ازمایش را انجام  
نتایج را ثبت سپس تجزیه وتحلیل نموده 

.گزارش می کند

پایدار کردن عددهاي اکسایش (کلرید ) I(تهیه مسهشتم
)ناپایدار

بر اساس دستور کار ازمایش را انجام  
نتایج را ثبت سپس تجزیه وتحلیل نموده 

.گزارش می کند

هاي ترکیبنهم
آهن

بر اساس دستور کار ازمایش را انجام  تهیه رنگدانه آبی آهن
نتایج را ثبت سپس تجزیه وتحلیل نموده 

.گزارش می کند

آزمون (امتحان عملی در آزمایشگاه به صورت فردي امتحاندهم
)ترممیان

آمادگی براي آزمون عملی میان ترم

یازدهم
هیدروژن 
پراکسید

بر اساس دستور کار ازمایش را انجام  اي از خواص آنو بررسی پارهآب اکسیژنهتهیه 
نتایج را ثبت سپس تجزیه وتحلیل نموده 

.گزارش می کند

بوریک دوازدهم
اسید

بر اساس دستور کار ازمایش را انجام  تهیه اسید بوریک از بوراکس
نتایج را ثبت سپس تجزیه وتحلیل نموده 

.گزارش می کند

سدیم سیزدهم
تیوسولفات

بر اساس دستور کار ازمایش را انجام  هاي مربوطتهیه سدیم تیوسولفات و اجراي آزمایش
نتایج را ثبت سپس تجزیه وتحلیل نموده 

.گزارش می کند

چهاردهم
طراحی 

آزمایش  

طراحی آزمایشی تازه، ساده، ایمن و اجراشدنی توسط 
دانشجویان به صورت فردي یا گروهی

بر اساس سرفصل هاي داده شده  نمونـه  
ســاده و قابــل اجــرا بــا امکانــات موجــود 

آزمایشگاه طراحی می نماید
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انتخاب بهترین آزمایش طراحی شده و اجراي آن در پانزدهم
آزمایشگاه و ارزیابی نتایج

در مورد آزمایش هاي طراحی شده دقـت  
نموده و نظرات اصالحی را بیان می کند

آزمـون  (امتحان عملی در آزمایشگاه به صورت فردي امتحانشانزدهم
)ترمپایان

.آمادگی براي آزمون عملی در پایان ترم

راهبردهاي آموزش و یادگیري.3
هـا در آزمایشـگاه اجـرا    گیري آنپیش از شروع هر آزمایش الزم است تا با مروري بر مفاهیم علمی و خواصی که اندازه

اي شـود بـه گونـه   ها و ارایه دستور کار توصیه میدر انجام آزمایش.آگاهانه به عمل وادار کردخواهد شد دانشجویان را 
هـا بـا   عمل شود که فراگیر ابتدا با کاوشگري هدایت شده در مسیر کشف و فهم مفاهیم گام برداشته، سـپس آزمـایش  

.محوریت فراگیر اجرا شود
منابع آموزشی. 4.4

: اصلی

Atkins, P.W. ; Shriver, D. F. "Inorganic Chemistry", 5th ed., Oxford University Press,

2010.
:تکمیلی

Housecroft, C.; Sharpe, A. G. "Inorganic Chemistry", 5th ed., Prentice-Hall, 2012.

Miessler, G. L.; Fischer, P. J.; Tarr, D. F. "Inorganic Chemistry", 5th ed., 2013.

Huheey, J. E.; Keiter, E. A.; Keiter, R. L.; Medhi, O. K. "Inorganic Chemistry:
Principles of Structure and Reactivity", 5th ed., Pearson Education, 2006.

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري.5

هاي لیستهاي مختلف گفتاري، نوشتاري و عملکردي؛ استفاده از چکاهمیت دادن به ارزشیابی مستمر و اجراي آن به شیوه
هاي فردي و گروهی؛ در صورت واگذاري فعالیتارزیابی از فرد یا گروه-گوناگون به منظور ارزیابی عملکردي دانشجویان؛ خود

هارزشیابیدهی ااستفاده از کارپوشه براي سامان
توان به قید قرعه آزمایشی را براي هر دانشجو برگزید و به صورت هاي اجراي شده میدر ضمن در امتحان عملی از میان آزمایش

ها دانستن و رعایت در چک لیست ارزشیابی افزون بر انتخاب درست ابزار و شیوه کار با آن. عملکردي مورد ارزشیابی قرار داد
توان به صورت گفتاري از دانشجویان پرسید و به مبانی علمی هر آزمایش را نیز می. ستی مورد نظر قرار گیردهاي ایمن باینکته

.آن نمره اختصاص داد
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»2معدنیشیمی«سرفصل درس 

:معرفی درس و منطق آن.1

ها و ویژگی. پردازدها میهاي آنمهمی از شیمی است که به بررسی ساختار و خواص عنصرها و ترکیبشیمی معدنی شاخه
هاي چنین واکنشها، همهاي استخراج، ساخت آزمایشگاهی و صنعتی آنچنین روشکاربرد فلزها، شبه فلزها و نافلزها، هم

با توجه به منابع معدنی سرشار و گوناگونی که در کشورمان . گیرددهند در این درس مورد مطالعه قرار میگوناگونی که انجام می
ها از خارج تر آنچنین کاتالیزگرهاي زیادي که در صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی کاربرد گسترده دارند و بیشهموجود دارد،

آموختگان رشته برداري درست از منابع و رفع نیازها ضرورت آشنایی همه شهروندان بویژه دانششود، بهرهکشور تامین می
.نمایاندشناختی که آموزش این درس را بسیار ضروري می. شودآور میها را یادها و نارساییشیمی با این پتانسیل

مشخصات درس

نظري: نوع درس

3:تعداد واحد

زمـــــــــــــان 
ساعت48:درس

شــیمی :نیــازپــیش
1معدنی 

:نحوه آموزش

2معدنیشیمی: نام درس

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

اي شیمی کوئوردیناسیون، با سـاختار  پایان این درس دانشجو ضمن گسترش آشنایی با برخی مفاهیم پایهدر 
هـاي کوئوردیناسـیون   هاي ترکیـب ها و سازوکار واکنشهاي آنهاي کوئوردیناسیون، انواع واکنشکمپلکس
در ضمن، مهـارت خـود را   .لیگاند خواهد رسید-تري از ماهیت فلزتر و کاربرديشود و به درك ژرفآشنا می

.کندهاي مربوط تقویت میدر کاربست مفاهیم یادشده براي حل مسایل و تجزیه و تحلیل پدیده

3سطح 2سطح 1سطح مالك

ــتگی  شایســ
:اساسی

ــتگی  شایســ
:اساسی

CK1-1

PCk

1-3&3-3

ــایی  شناس
ــادگیري  وی

مفاهیم

شناخت و تعریف مفاهیم 
مربوط به شیمی 

کوئوردیناسیون، 

ــه   ــروه نقط ــد گ اي بتوان
هــــــاي کمــــــپلکس

کوئوردیناسیون را تعیـین  
هـا را از  کند و پیروي آن

قاعده هیجـده الکترونـی   
. نشان دهد

ضمن شناخت بیشتر ترکیبات 
هاي کوردیناسیون  تفسیر طیف
هاي الکترونی و توجیه جمله

ن را توضیح طیفی، رابطه میان آ
...دهد

درك 
ــاهیم و  مفـ
ــب  کســـ

درك شــــــــــــــیمی 
ــام  ــا ن ــیون، ب -کوئوردیناس

ــدها،   ــواع لیگان ــذاري، ان گ
قاعده عدد اتمی موثر، انواع 

هاي طیفـی  مفهوم جمله
هــاي بــراي کمــپلکسرا 

کوئوردیناسیون به دسـت  
تلـر را بـر   -اثر یـان . آورد

ضــمن درك عمیــق مفــاهیم در 
ترکیبات کوردیناشیون  وجود اثر 

تلر و تاثیر آن را بر سـاختار  -یان
هـاي کوئوردیناســیون  کمـپلکس 
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ــارت 3-4& مهــ
ــل   تحلیـــ
روابط بـین  

آن ها

ها بـویژه ایزومـري   واکنش
شــدن در ایــن دســته از   

ــب هــاي معــدنی  و  ترکی
.تحلیل نمونه هاي مختلف

ــال  مبنــاي نظریــه اوربیت
مولکولی شرح دهد

بینی کندپیش

ــب  کســـ
مهارت حل 
مســـئله و 
ــازي  مدلس

ــ وزه در حـ
هــاي ذکــر 

شده

هـا را  برخی کاربردهاي آن
. در زندگی روزانه برشـمارد 

هــاي در ضــمن کمــپلکس
کوئوردیناسیون را بر مبناي 

چهار وجهـی،  (ساختارشان 
دسـته  ...) هشت وجهـی و  

بندي کند

انواع سازوکارهاي معرفی 
ــنش  شـــده بـــراي واکـ

ــب ــاي ترکیـــــ هـــــ
کوئوردیناسیون را تحلیل 

نماید

هاي پذیري کمپلکسواکنش
مختلف را با هم مقایسه و رفتار 

ها را مورد تجزیه و تحلیل آن
قرار دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2

فعالیت یادگیري و عملکرديمحتواي درسسرفصلهفته

مبانی شیمیاول
کوئوردیناسیون

تاریخچــه، اعــداد کوئوردیناســیون، قاعــده هیجــده 
هااي کمپلکسنقطهالکترونی، تعیین گروه

مفاهیم را شناخته و تعریف نماید
EANگروه نقطه اي وقاعـده  

را نوشته و تحلیل نماید
هـاي  گـذاري کمـپلکس  ها، نـام لیگاندها و انواع آندوم

کوئوردیناسیون به روش آیوپاك
ضمن شـناخت مفـاهیم آن هـا را    

تعریف نماید
ترکیبات کمپلکس را نـام گـذاري   

سـاختار هریـک را رسـم    نموده و 
نماید

مفهوم مختلف ایزومري را شناخته هاي کوئوردیناسیونایزومري درکمپلکسسوم
.و تعریف نماید

ایزومري هاي مختلـف را رسـم و   
با یکدیگر مقایسه نماید

مفهوم نظریه را بشناسد ومفـاهیم  نظریــه پیونــد ظرفیــت و شــیمی کوئوردیناســیون، چهارم
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هـایی بـا   در میـدان dالگوي شـکافتگی اوربیتـال   
بـا  مربعـی و دو هرمـی  وجهی، مسطحهشتتقارن

قاعده مثلثی

دیگر را تعریف نماید
الگوهاي شـکافتگی را رسـم و بـا    

یکدیگر مقایسه و تحلیل نماید
هــاي ضــعیف و قــوي، ســري    مفهــوم میــدان پنجم

اسپکتروشیمیایی، ایرادهاي نظریه میدان بلور

نمایدمفهوم هریک را تعریف 
نقاط ضعف میدان بلور را تحلیـل  

نماید
ساختار ششم

هايکمپلکس
کوئوردیناسیون

ــان  ــر ی ــپلکس  -اث ــذبی کم ــف ج ــر، طی ــاي تل ه
d9تا d1هايسامانهکوئوردیناسیون براي

مقایسه کمپلکس هاي مختلـف را  
از نظر اثر یان تلر انجام دهد 

هاي طیفی براي آرایش شیوه تعیین جملههفتم
جمله (ها و چگونگی شکافتگی آنd2الکترونی

در ) طیفی حالت پایه و نخستین حالت برانگیخته
وجهیمیدان بلور هشت

روش هاي مختلف تعیـین جملـه   
هاي طیفی را با یکدیگر مقایسـه  

نماید

بر اساس (d8و d2هاي طیف جذبی کمپلکسهشتم
-الگوي شکافتگی و بدون محاسبه انرژي جهش

)الکترونیهاي 

مقایسه طیـف هـاي جـذبی الگـو     
ــاي  ــابه را   d8و d2ه ــاي مش ــه ه و نمون

.انجام دهد
وجهی و نظریه اوربیتال مولکولی در تقارن هشتنهم

روي  پایداري پیوندمربعی، اثر تشکیلمسطح
هاي کوئوردیناسیونکمپلکس

مقایسه اربیتال ملکـولی و نظریـه   
. هاي دیگر را انجام دهد

قوت نظریه اربیتال ملکـولی  نقاط 
.را بیان کند

هــاي اســتخالفی در ســینتیک و ســازوکار واکــنشدهم
))D(تفکیکی (وجهیهاي هشتکمپلکس

نمونه هاي مختلف واکنش هـاي  
ــوده و   ــه نمـ ــی را توجیـ تفکیکـ

.تشخیص دهد
هــاي اســتخالفی در ســینتیک و ســازوکار واکــنشیازدهم

)Aتجمعی(وجهیهاي هشتکمپلکس

نمونه هاي مختلف واکنش هـاي  
اســـتخالفی از نـــوع تجمعـــی را 

.تشخیص و توجیه نماید
هــاي اســتخالفی در ســینتیک و ســازوکار واکــنشدوازدهم

))I(تبادلی (وجهیهاي هشتکمپلکس

نمونه هاي مختلف واکنش هـاي  
ــادلی را   ــوع تبـ ــتخالفی از نـ اسـ

.تشخیص و توجیه نماید
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سازوکارسیزدهم
هاواکنش
در 

شیمی
کوئوردیناسیون

هاي استخالفی در سینتیک و سازوکار واکنش
)1(مربعیهاي مسطحکمپلکس

نمونه هاي مختلف واکنش هـاي  
استخالفی کمپلکس هاي مسطح 

.مربعی را تشخیص و توجیه نماید

هــاي اســتخالفی در ســینتیک و ســازوکار واکــنشچهاردهم
)2(مربعیهاي مسطحکمپلکس

واکنش هـاي  نمونه هاي مختلف 
استخالفی کمپلکس هاي مسطح 

.مربعی را تشخیص و توجیه نماید
ــپلکس  پانزدهم ــدن در کم ــمیک ش ــازوکار راس ــاي ¬س ه

کوئوردیناسیون
مفاهیم مربوطه را تعریف نماید

نمونــه هــاي مختلــف را مثــال بزنــد و 
ساختار ان را رسم نماید

هايکمپلکسهاي انتقال الکترون در واکنششانزدهم
کوئوردیناسیون

نمونه هاي مختلف را مقایسه و توجیـه  
.نماید

راهبردهاي آموزش و یادگیري.3
هاي علمی گروهی در کـالس  هاي بارش مغزي؛ فراهم آوردن شرایط براي بحثتاکید بر آموزش تعاملی، روش کاوشگري و روش

هاي کالسیها و پروژهبراي انجام تکلیفهاي دو یا سه نفري و تحقق یادگیري مشارکتی؛ همکاري دانشجویان در گروه
منابع آموزشی.4

: اصلی

Atkins, P.W. ; Shriver, D. F. "Inorganic Chemistry", 5th ed., Oxford University Press,

2010.
:تکمیلی

Housecroft, C.; Sharpe, A. G. "Inorganic Chemistry", 5th ed., Prentice-Hall, 2012.

Miessler, G. L.; Fischer, P. J.; Tarr, D. F. "Inorganic Chemistry", 5th ed., 2013.

Huheey, J. E.; Keiter, E. A.; Keiter, R. L.; Medhi, O. K. "Inorganic Chemistry:
Principles of Structure and Reactivity", 5th ed., Pearson Education, 2006.
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راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

هاي لیستهاي مختلف گفتاري، نوشتاري و عملکردي؛ استفاده از چکاهمیت دادن به ارزشیابی مستمر و اجراي آن به شیوه
هاي فردي و گروهی؛ در صورت واگذاري فعالیتارزیابی از فرد یا گروه-دانشجویان؛ خودگوناگون به منظور ارزیابی عملکردي 

هادهی ارزشیابیاستفاده از کارپوشه براي سامان
. در ارزشیابی دانشجویان موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرد 

فی که در قالب پرسش، تمرین، مسئله به دانشجو ارزشیابی تکالی, ارزشیابی تکالیف دانشجو معلمان : ارزشیابی در طول نیمسال
. شود یان ترم که براي  یادگیري بهتر  انجام می«و آزمون ,داده می شود در طول نیمسال براي اطمینان از پیشرفت مناسب  

)نمره 8حداکثر (
ها و تجارب دانشجویان یادگیريگیرد که در آنارزشیابی پایانی در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت می: ارزشیابی پایانی

)نمره 12حداقل . (کنندهاي استاد، ارائه میگانه و پرسشخود را براساس سطوح سه
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»2معدنیآزمایشگاه شیمی« سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1

-با اجراي آزمایش. یافتن درکی عینی از مفاهیم شیمی استاي دست اول و آزمایشگاه شیمی مکانی براي به دست آوردن تجربه

اي مسـاعد بـراي   آموختگان این رشته زمینههاي شیمیایی، براي دانشهایی ساده و ایمن افزون بر تقویت نگرشی علمی به پدیده
هاي شیمیایی و بهبـود  ر پدیدهها به منظور درك رابطه علت و معلول دکمیتگیريتقویت مهارت کار با ابزار آزمایشگاهی و اندازه

آوردها را فراهم میتوان تجزیه و تحلیل نتایج و تعمیم آن

ــات  مشخصـــ
درس

ــوع درس : نـــ
عملی

1:تعداد واحد

32:زمان درس

شیمی :نیازپیش
ــدنی ــا 2معـ یـ

همزمان

2معدنیآزمایشگاه شیمی: نام درس

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

در پایان این درس دانشجو ضمن آشنایی با برخی وسایل و تجهیزات آزمایشگاه شیمی و شیوه کار ایمـن بـا   
هاي درست و دقیق علمـی،  ها در مشاهدهگیري از آنهها، مهارت خود را براي کار با وسایل یادشده و بهرآن

کندي شیمیایی تقویت میهابینی و تعمیم پدیدهکشف، تفسیر، پیش

3سطح 2سطح 1سطح مالك

ــتگی  شایســـ
:اساسی

ــتگی  شایســـ
:اساسی

CK1-1

PCk

1-3&3-3
&3-4

آشنایی بـا  
ــزار و  ابـــ
ــارت در  مه
به کارگیري 
مناسب انها

ضمن آشنایی با وسایل و 
تجهیزات آزمایشگاهی، را 

. داشته باشد

ابزار آزمایشگاهی را به 
درستی انتخاب کند 

اثر ابزار دقیق تر را بررسی نماید .

ــام  انجـــ
هـا  آزمایش

ــت   و ثبـــ
نتایج

انجام عملـی آزمـایش هـا     
با شیوه  هـاي مختلـف  و   

هـا، و  ¬بررسی خطـاي آن 
تجربــه اجــراي گروهــی   

ابزار آزمایشـگاهی را بـه   
درستی، و با دقت و ایمن 

.آن را به کار گیرد

کـاري  ¬شرایط آزمایش را دست
کرده تا نتایج تازه و متفاوتی بـه  
دست آورد یا براي یـافتن پاسـخ   

ــش ــود   ¬پرس ــی خ ــاي علم ه
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را طراحی و بـا  ) هایی(¬آزمایشآزمایش  ها در آزمایشگاه
نظر مربی آزمایشـگاه یـا اسـتاد    

درس اجرا کند

ــه و  تجزیـ
ــل  تحلیـــ

نتایج

مقایسه نتایج آزمایش ها و 
تحلیل انواع خظاها و تـاثیر  

.هریک در نتایج حاصل

ــق ــزارش دقیــــ گــــ
ــاهده ــایج  ¬مش ــا و نت ه

ــورت   ــه ص ــایش را ب آزم
نوشــــتاري و قــــالبی  
استاندارد تنظـیم و ارایـه   

کند

ــایج   ــطح دانشــجو نت ــن س در ای
حاصل را با اسـتفاده از جـدول و   
نمودار تجزیه و تحلیل نمـوده و  
ــادیر   ــا مقـ ــه آن بـ بـــه مقایسـ

بینی شده از تئوري پرداخته پیش
و در  تدوین گزارش کـار اقـدام   

..ارایه می دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

فعالیت یادگیري و عملکرديمحتواي درسسرفصلهفته

هاي بندي دانشجویان و مروري بر مقررات و نکتهگروهآشناییاول
ایمنی الزم حین کار در آزمایشگاه

هــاي ایمنــی الزم مقــررات و نکتــه
حین کار در آزمایشگاه را مرور مـی  

.کند 
معرفی منبع علمی یا متن دستورکار و شیوه مطالعه و دوم

هاي عملی برداري از آن، روش ارزشیابی از فعالیتبهره
فردي و گروهی دانشجویان، روش نگارش گزارش کار 

و زمان تحویل آن

منبع علمی یا متن دستورکار و روش 
هاي عملی فردي و ارزشیابی از فعالیت

کار و گروهی ، روش نگارش گزارش 
زمان تحویل آن را مرور می کند

و NO3[Co(NH3)4CO3]هاي تهیه کمپلکسسوم
[Co(NH3)5Cl]Cl2 و تعیین رسانایی الکتریکی و

هاجامد آنIRگرفتن طیف

بر اساس دستور کار ازمایش را انجام  
نتایج را ثبت سپس تجزیه وتحلیل نموده 

.گزارش می کند

-ترکیبچهارم

هاي 
کبالت

هاي نیترو به نیتریتو پنتاآمینفرایند تبدیل کمپلکس
سنجی کلرید و بررسی آن به وسیله طیف) III(کبالت

IR

بر اساس دستور کار ازمایش را انجام  
نتایج را ثبت سپس تجزیه وتحلیل نموده 

.گزارش می کند
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بر اساس دستور کار ازمایش را انجام  Cl3[Co(NH3)6]تهیه کمپلکسپنجم
نتایج را ثبت سپس تجزیه وتحلیل نموده 

.گزارش می کند

سنتز و جداسازي : هاایزومري نوري در کمپلکسششم
[Co(en)3]ایزومرهاي نوري 

3+
بر اساس دستور کار ازمایش را انجام  

نتایج را ثبت سپس تجزیه وتحلیل نموده 
.گزارش می کند

کمپلکس هفتم
هاي
کروم

ترانس پتاسیم دي هاي سیس و تهیه کمپلکس
و تعیین درصد یون ) III(اکوئوکرومات اوکساالتو دي

هااوکساالت و کروم موجود در آن

بر اساس دستور کار ازمایش را انجام  
نتایج را ثبت سپس تجزیه وتحلیل نموده 

.گزارش می کند

[CrCl(H2O)5]هايجداسازي یونهشتم
+

،[CrCl(H2O)5]
[Cr(H2O)6]و +2

استفاده با +3
UV-Visسنجیاز روش تبادل یون و طیف

بر اساس دستور کار ازمایش را انجام  
نتایج را ثبت سپس تجزیه وتحلیل نموده 

.گزارش می کند

-کمپلکسنهم

هاي آهن
بر اساس دستور کار ازمایش را انجام  تهیه فروسن

نتایج را ثبت سپس تجزیه وتحلیل نموده 
.گزارش می کند

آزمون (امتحان عملی در آزمایشگاه به صورت فردي امتحاندهم
)ترممیان

آمادگی براي آزمون عملی میان ترم

یازدهم
-کمپلکس

هاي نیکل

هاي نیکل با گالیسین  تعیین ثابت پایداري کمپلکس
pKa، تعیینpHبه کمک سنجش

بر اساس دستور کار ازمایش را انجام  
نتایج را ثبت سپس تجزیه وتحلیل نموده 

.گزارش می کند

هاي موجود در محلول تعیین ترکیب درصد کمپلکسدوازدهم
[Ni(en)n]

روش (UV-Visسنجی با طیف+2
)جاب

بر اساس دستور کار ازمایش را انجام  
نتایج را ثبت سپس تجزیه وتحلیل نموده 

.گزارش می کند

-کمپلکسسیزدهم

هاي نقره
یدید، هاي هاي محلول نقره با یونتهیه کمپلکس

دیگرها با یکبرمید و کلرید و مقایسه ثابت تشکیل آن
بر اساس دستور کار ازمایش را انجام  

نتایج را ثبت سپس تجزیه وتحلیل نموده 
.گزارش می کند
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چهاردهم
طراحی 

آزمایش  

طراحی آزمایشی تازه، ساده، ایمن و اجراشدنی توسط 
دانشجویان به صورت فردي یا گروهی

سرفصل هاي داده شده  نمونـه  بر اساس 
سـاده و قابــل اجـرا بــا امکانـات موجــود    

آزمایشگاه طراحی می نماید

انتخاب بهترین آزمایش طراحی شده و اجراي آن در پانزدهم
آزمایشگاه و ارزیابی نتایج

در مورد آزمایش هاي طراحی شده دقـت  
نموده و نظرات اصالحی را بیان می کند

آزمـون  (امتحان عملی در آزمایشگاه به صورت فـردي  امتحانشانزدهم
)ترمپایان

.آمادگی براي آزمون عملی در پایان ترم

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3

ها در آزمایشگاه اجـرا خواهـد شـد    گیري آنپیش از شروع هر آزمایش الزم است تا با مروري بر مفاهیم علمی و خواصی که اندازه
اي عمل شود که فراگیر ابتدا شود به گونهها و ارایه دستور کار توصیه میدر انجام آزمایش.آگاهانه به عمل وادار کرددانشجویان را 

.ها با محوریت فراگیر اجرا شودبا کاوشگري هدایت شده در مسیر کشف و فهم مفاهیم گام برداشته، سپس آزمایش

منابع آموزشی. 4

: اصلی

Atkins, P.W. ; Shriver, D. F. "Inorganic Chemistry", 5th ed., Oxford University Press,

2010.
:تکمیلی

Housecroft, C.; Sharpe, A. G. "Inorganic Chemistry", 5th ed., Prentice-Hall, 2012.

Miessler, G. L.; Fischer, P. J.; Tarr, D. F. "Inorganic Chemistry", 5th ed., 2013.

Huheey, J. E.; Keiter, E. A.; Keiter, R. L.; Medhi, O. K. "Inorganic Chemistry:
Principles of Structure and Reactivity", 5th ed., Pearson Education, 2006.

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

هاي لیستهاي مختلف گفتاري، نوشتاري و عملکردي؛ استفاده از چکاهمیت دادن به ارزشیابی مستمر و اجراي آن به شیوه
هاي فردي و گروهی؛ در صورت واگذاري فعالیتارزیابی از فرد یا گروه-گوناگون به منظور ارزیابی عملکردي دانشجویان؛ خود

هارزشیابیدهی ااستفاده از کارپوشه براي سامان



٢٤١

توان به قید قرعه آزمایشی را براي هر دانشجو برگزید و به صورت هاي اجراي شده میدر ضمن در امتحان عملی از میان آزمایش
ها دانستن و رعایت در چک لیست ارزشیابی افزون بر انتخاب درست ابزار و شیوه کار با آن. عملکردي مورد ارزشیابی قرار داد

توان به صورت گفتاري از دانشجویان پرسید و به مبانی علمی هر آزمایش را نیز می. ستی مورد نظر قرار گیردهاي ایمن باینکته
.آن نمره اختصاص داد
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»3معدنیشیمی«سرفصل درس 

:معرفی درس و منطق آن.1

هـا و  ویژگـی . پـردازد ها مـی هاي آنمهمی از شیمی است که به بررسی ساختار و خواص عنصرها و ترکیبشیمی معدنی شاخه
هـاي  چنـین واکـنش  هـا، هـم  هاي استخراج، ساخت آزمایشگاهی و صـنعتی آن چنین روشکاربرد فلزها، شبه فلزها و نافلزها، هم

با توجه به منابع معدنی سرشار و گوناگونی که در کشورمان . گیرددهند در این درس مورد مطالعه قرار میگوناگونی که انجام می
هـا از خـارج   تـر آن چنین کاتالیزگرهاي زیادي که در صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی کاربرد گسترده دارند و بـیش وجود دارد، هم

آموختگان رشته شیمی دان بویژه دانشبرداري درست از منابع و رفع نیازها ضرورت آشنایی همه شهرونشود، بهرهکشور تامین می
نمایاندشناختی که آموزش این درس را بسیار ضروري می. شودها را یادآور میها و نارساییبا این پتانسیل

مشخصات درس

نظري: نوع درس

2:تعداد واحد

زمـــــــــــــان 
ساعت32درس

شــیمی :نیــازپــیش
2معدنی 

3معدنیشیمی: نام درس

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

اي شیمی کوئوردیناسیون، با سـاختار  در پایان این درس دانشجو ضمن گسترش آشنایی با برخی مفاهیم پایه
هـاي کوئوردیناسـیون   هاي ترکیـب ها و سازوکار واکنشهاي آنهاي کوئوردیناسیون، انواع واکنشکمپلکس
در ضمن، مهـارت خـود را   . لیگاند خواهد رسید-تري از ماهیت فلزتر و کاربرديدرك ژرفشود و بهآشنا می

کندهاي مربوط تقویت میدر کاربست مفاهیم یادشده براي حل مسایل و تجزیه و تحلیل پدیده

3سطح 2سطح 1سطح مالك

ــتگی  شایســ
:اساسی

ــتگی  شایســ
:اساسی

CK1-1

PCk

1-3&3-3
&3-4

ــایی  شناس
ــادگیري  وی

مفاهیم

ضمن توضیح برخی از 
هاي تک کمپلکس(مفاهیم 

هاي اي، رنگدانهیا دوهسته
هاي بلوري، معدنی، نقص

...) هاي جامد و الکترولیت
را تفریف نماید

ضمن رسم ساختار 
-فضایی برخی کمپلکس

هاي فلزي با لیگاندهاي 
معرفی شده، دلیل 
مشاهده شماري از 

ها را شرح خواص آن
.. دهد

ضمن توجیه و تفسیر دالیل 
هاي پایداري برخی کمپلکس

کوئوردیناسیون و سازوکار 
. ها،هاي آنواکنش

درك 
ــاهیم و  مفـ
ــب  کســـ
ــارت  مهــ
ــل  تحلیـــ

ــاختارها و روش هـــاي  سـ
-تهیه و شماري از واکـنش 

ــپلکس ــاي کم ــاي ه فلزه
.واسطه  شرح دهد

ــنش  ــازوکار واک ــاي س ه
ــا   ــده بــ ــالیز شــ کاتــ
کاتالیزگرهـــــــــــاي 
کوئوردیناسیون را توضیح 

دهد

ــازه  ــاي تـ ــراي کاربردهـ اي بـ
بینـی  هاي یادشده پیشکمپلکس

کند
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روابط بـین  
آن ها

ــب  کســـ
ــارت و مه

ــدي   توانمن
حل مسـئله  
و مدلسازي 
ــوزه  در حـ
هــاي ذکــر 

شده

واکنش ها و کاتالیزگرهاي 
کوئوردیناسیون را با آوردن 

ها در چند مثال و کاربرد آن
.صنعت معرفی کند 

تغییر برخی خـواص  روند 
اکتینیدها و النتانیـدها را  
. با آوردن دلیل شرح دهد

ــی   ــاد برخـ ــت ایجـ علـ
هاي جامدها بویژه ویژگی

-رسانایی و توان ذخیـره 

سازي گـاز هیـدروژن را   
بــا آوردن دلیــل توضــیح 
دهدو کـاربرد مشـابه آن   
ها را در صـنعت معرفـی   

.نماید

افزون بر تجزیه و تحلیل رفتار 
هایی براي راهجامدهاي معدنی، 
ها در صنعت گسترش کاربرد آن

.پیشنهاد دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

فعالیت یادگیري و عملکرديمحتواي درسسرفصلهفته

هاي مونواکسید، کمپلکسکربن-تشکیل پیوند فلزاول
- تهیه و برخی واکنشساختار، روش(کربونیل -فلز

اياي و دو هستههستههاي تککمپلکس, )ها

مفاهیم مربوط به پیوند هاي ذکـر  
شده را تعریف نماید

انواع پیوندها ذکر شده را در فلزات 
مختلف به عنوان نمونه مشـخص  

نماید
آلکن -آلکن، کمپلکس فلز-تشکیل پیوند فلزدوم

)هاساختار، روش تهیه و برخی واکنش(
مفاهیم مربوط به پیوند هاي ذکـر  

تعریف نمایدشده را 
انواع پیوندها ذکر شده را در فلزات 
مختلف به عنوان نمونه مشـخص  

نماید
سوم

هاي کمپلکس
داراي پیوند

انیل آنیون سیکلوپنتاداي-هاي فلزکمپلکس
)هاساختار، روش تهیه و برخی واکنش(

مفاهیم مربوط را شناخته وتعریـف  
نماید

روش تهیه نمونه هاي مختلـف را  
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کربن-فلز
و
فلز -فلز

نوشبه وتحلیل نماید

-تشکیل پیوند، ساختار و واکنش(شیمی فروسن چهارم

و) هاهاي جانشینی روي حلقه
ساختار، روش تهیه و (ها هاي بنزن با فلزکمپلکس

)هابرخی واکنش

مفاهیم مربوط را شناخته وتعریـف  
نماید

روش تهیه نمونه هاي مختلـف را  
وتحلیل نمایدنوشبه 

تشکیل پیوند و (فلز -هاي داراي پیوند فلزترکیبپنجم
)خواص

مفاهیم مربوط را شناخته وتعریـف  
نماید

روش تهیه نمونه هاي مختلـف را  
نوشبه وتحلیل نماید

کاتالیزگري ششم
هاي ترکیب

کوئوردیناسیون

جانشینی لیگاند، افزایش (فرایندهاي کاتالیزگري 
)کاهشی، الحاقیاکسایشی، حذف 

مفاهیم مربوط را شناخته وتعریـف  
نماید

روش تهیه نمونه هاي مختلـف را  
نوشبه وتحلیل نماید

هاي طیفی براي آرایش شیوه تعیین جملههفتم
جمله (ها و چگونگی شکافتگی آنd2الکترونی

در ) طیفی حالت پایه و نخستین حالت برانگیخته
وجهیمیدان بلور هشت

مربوط را شناخته وتعریـف  مفاهیم 
نماید

روش رسم و نوشتن  نمونه هـاي  
مختلف را تجزیه  وتحلیل نماید

معدنی شیمیهشتم
زیستی

، انتقال اکسیژن )فوتوسنتز(ها، نورساخت سمیت فلز
دار، حسگرها هاي کبالتهاي آنزیمدر خون، واکنش

، کاربرد فلزها )کن مس و رويهاي حسپروتیین(
در پزشکی

مفاهیم مربوط را شناخته وتعریـف  
نماید

روش تهیه نمونه هاي مختلـف را  
نوشبه و کاربرد هریـک را تحلیـل   

نماید
نهم

عنصرهاي 
fبلوك

هاي دوتایی، روندهاي کلی، ترکیب(النتانیدها 
هاي ترکیب, هاي کوئوردیناسیوناکسیدها، ترکیب

) فلزيآلی

مفاهیم مربوط را شناخته وتعریـف  
نماید

روش تهیه نمونه هاي مختلـف را  
نوشبه وتحلیل نماید

، )هاي الکترونیروندهاي کلی، طیف(اکتینیدها  دهم
معرفی اورانیم

مفاهیم مربوط را شناخته وتعریـف  
نماید
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نمونه هـاي مختلـف را نوشـته و    
مفایسه نماید و مواد رادیواکتیـو را  

تحلیل نماید
مفاهیم مربوط را شناخته وتعریـف  )چگالش شیمیایی(سنتز مواد یازدهم

نماید
روش تهیه نمونه هاي مختلـف را  

نوشته وتحلیل نماید
-هاي بلوري و فرایند انتقال یون، الکترولیتنقصدوازدهم

هاي جامد
مفاهیم مربوط را شناخته وتعریـف  

نماید
روش تهیه نمونه هاي مختلـف را  

نوشته وتحلیل نماید
مفاهیم مربوط را شناخته وتعریـف  نیتریدها و فلوئوریدهااکسیدهاي فلزي، سیزدهم

نماید
روش تهیه نمونه هاي مختلـف را  

نوشته و مقایسه و تحلیل نماید
چهاردهم

شیمی حالت 
جامد

اي، هیدریدهاي فلزي و مواد ساختارهاي شبکه
کننده هیدروژنذخیره

مفاهیم مربوط بـه سـاختار هریـک  را    
شناخته وتعریف نماید

روش تهیه نمونه هاي مختلف را نوشته 
وساختار آن ها  تحلیل نماید

-جامدهاي رنگی و  رنگدانه(هاي معدنی رنگدانهپانزدهم

)هاي سپید و سیاه
مفاهیم مربوط را شناخته وتعریف نماید

روش تهیه نمونه هاي مختلف را نوشته 
وتجزیه تحلیل نماید

ابر ها، مولکولی و فولریدرساناها، مواد شیمی نیمهشانزدهم
رساناها

مفاهیم مربوط را شناخته وتعریف نماید
روش تهیه نمونه هاي مختلف را نوشته 

وتحلیل و مقایسه نماید

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3

هاي علمی گروهـی  ¬هاي بارش مغزي؛ فراهم آوردن شرایط براي بحث¬تاکید بر آموزش تعاملی، روش کاوشگري و روش
هـا و  ¬هاي دو یـا سـه نفـري بـراي انجـام تکلیـف      ¬در کالس و تحقق یادگیري مشارکتی؛ همکاري دانشجویان در گروه

هاي کالسی¬پروژه
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چنین تشکیل کالس هم. هاي ارایه شده براي یک هفته، بایستی متناسب با زمان اختصاص یافته تدریس شودهمه سرفصل
.شوداص یافته به تدریس بسیار توصیه میمندي از حداکثر زمان اختصتمرین و بهرهحل

منابع آموزشی.4

: اصلی

Atkins, P. ; Overton, T.; Rourke, J.; Weller, M.; Armstrong, F. "Shriver and Atkins’
Inorganic Chemistry", 5th ed., W. H. Freeman, 2010.
House, J. E. “Inorganic Chemistry” Academic Press, 2010.

:تکمیلی
Housecroft, C.; Sharpe, A. G. "Inorganic Chemistry", 5th ed., Prentice-Hall, 2012.

Miessler, G. L.; Fischer, P. J.; Tarr, D. F. "Inorganic Chemistry", 5th ed., 2013.

Huheey, J. E.; Keiter, E. A.; Keiter, R. L.; Medhi, O. K. "Inorganic Chemistry:
Principles of Structure and Reactivity", 5th ed., Pearson Education, 2006.

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

هاي لیستهاي مختلف گفتاري، نوشتاري و عملکردي؛ استفاده از چکاهمیت دادن به ارزشیابی مستمر و اجراي آن به شیوه
هاي فردي و گروهی؛ در صورت واگذاري فعالیتارزیابی از فرد یا گروه-گوناگون به منظور ارزیابی عملکردي دانشجویان؛ خود

هارزشیابیدهی ااستفاده از کارپوشه براي سامان
. در ارزشیابی دانشجویان موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرد 

ارزشیابی تکالیفی که در قالب پرسش، تمرین، مسئله به ,ارزشیابی تکالیف دانشجو معلمان : ارزشیابی در طول نیمسال

ترم که براي  یادگیري بهتر  انجام یان «و آزمون ,دانشجو داده می شود در طول نیمسال براي اطمینان از پیشرفت مناسب 

)نمره 8حداکثر . (شود می

ها و گیرد که در آن دانشجویان یادگیريارزشیابی پایانی در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت می: ارزشیابی پایانی
)نمره 12حداقل . (کنندهاي استاد، ارائه میگانه و پرسشتجارب خود را براساس سطوح سه
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»1شیمی تجزیه « صل درس سرف
معرفی درس و منطق آن. 1

هـا در  هـا و یـون  گیري نوع و مقدار عنصرها، ترکیبها کیفی و کمی اندازهمهمی از شیمی است که به بررسی روششیمی تجزیه شاخه
در مقیـاس آزمایشـگاهی و   هـا را  سازي و جداسازي اجزاي مخلـوط هاي استخراج، خالصمواد شیمیایی مختلف در شرایط متفاوت، روش

گیـري و سـنجش و میـزان دقـت و حساسـیت هـر یـک، سـاختار         هاي گوناگون اندازهآشناي با روش. دهدصنعتی مورد مطالعه قرار می
تجزیه بسـتر  شیمی. هاي این درس استها در آزمایشگاه از دیگر ویژگیگیري از آنگیري و شیوه درست بهرههاي مختلف اندازهدستگاه

. آموختگان رشته شیمی ایـن مبحـث را بـا دقـت بیاموزنـد     گسترش شیمی آلی و شیمی معدنی است و از این رو ضرورت دارد دانشساز 
.نمایاندشناختی که آموزش این درس را بسیار ضروري می

ــات  مشخصــ
درس

ــوع درس : نــ
نظري 

3:  تعداد واحد
ــان درس : زمـ

ساعت48
شـیمی : پیشنیاز
2عمومی 

1Analytical Chemistry Iتجزیه شیمی: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
تجزیـه کمـی و   (اي شیمی تجزیـه  در پایان این درس دانشجو ضمن گسترش آشنایی با برخی مفاهیم پایه.

تـر و  ، بـه درك ژرف ...)هاي استوکیومتري و گیري، محاسبههاي اندازهاي، محدویتهاي تجزیهکیفی، روش
تري از سنجش حجمی و انواع آن خواهد رسید و مهارت خـود را در کاربسـت مفـاهیم بـراي حـل      کاربردي

.کندهاي آزمایشگاهی و حقیقی تقویت میمسایل مربوط در نمونه

3سطح 2سطح 1سطح مالك

ــتگی  شایســ
:اساسی

ــتگی  شایســ
:اساسی

CK1-1
PCk

1-3&3-3
&3-4

درك 
مفاهیم 
کسب 

مهارت حل 
مسئله و 

بکارگیري 
درموارد 
واقعی 

ضـــمن تعریـــف دقـــت و 
هـا،  گیـري صحت در اندازه

ها انواع خطا و شیوه اثر آن
انـواع غلظـت و   . را بشناسد

حجمـی  هاي سنجشروش
بـــه برخـــی . را برشـــمارد

حجمی کاربردهاي سنجش
ــنعت  در آزمایشـــگاه و صـ

.اشاره کند

محاسبه و بـرآورد  ضمن 
میــزان خطــا و تعیــین   

ــدازه -صــحت و دقــت ان

ها، بتواند غلظـت و  گیري
هاي برخی خواص سامانه

. تعادلی را محاسـبه کنـد  
هـاي  چنـین محاسـبه  هم

حجمی مربوط به سنجش
را در انــواع گونــاگون آن 

.انجام دهد

ضــمن ارزیــابی میــزان خطــا در 
هـایی بـراي   هـا، راه گیـري اندازه
مهار عوامل ایجـاد  گیري یا پیش

بتوانـد  . کننده خطا پیشنهاد دهد
گیـري غلظـت یـک    براي اندازه

حجمـی مناسـبی را   ماده سنجش
هـا را  پیشنهاد و نتـایج محاسـبه  

اي تجزیه و تحلیل کنـد و شـیوه  
اجرا شدنی براي آن سـنجش در  

.آزمایشگاه معرفی کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

محتواي درسسرفصلهفته

اول
آشنایی 

مقدماتی با 
، مراحل مختلف ايهاي تجزیهبندي روشدسته،کیفی و کمیتجزیه, تجزیه تعریف شیمی

اي مبناي انتخاب یک روش تجزیه،کمیتجزیه 
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شیمی تجزیه

-دادهارزیابی دوم

ايهاي تجزیه

درصد انحراف نسبی (هاي نمایش دقت ها، عدم قطعیت، راهصحت و دقت، پراکندگی داده
) از میانگین، انحراف استاندارد

سوم
انباشتگی خطاها و ارقام با ،)خطاي مطلق، درصد خطاي نسبی(هاي نمایش صحت راه

، فاصله اطمینانQآزمونمعنی، 
چهارم

هاي محاسبه
استوکیومتري

و منحنی آن حجمیسنجشغلظت موالر، غلظت فرمال، غلظت نرمال، چگالی، اصول 

پنجم
هاي، محاسبهسنجی بر حسب غلظت موالرحجممحاسبه هاسنجی، هاي حجمروش
سنجی بر حسب وزن هم ارز و نرمالیته حجم

تعادل ششم
شیمیایی در

محلول

ثابت تعادل، اثر یون مشترك هايههاي محلول، محاسبسامانهتعادل در 
یب فعالیت، قدرت یونی، محاسبه ضریب فعالیت معرفی فعالیت و ضرهفتم

تجزیههشتم
سنجیوزن

-گیري و خواص رسوبسنجی، رسوبوزنهامحاسبهسنجی، مراحل اجرایی در تجزیه وزن

ها

هايتعادلنهم
باز-اسید

و کاربردهاي آن، محاسبه pHهاي آبی، باز در محلول–باز ، تعادل اسید–هاي اسیدنظریه
pH اسید و بازهاي ضعیف

دارهاي چند پروتون، اسیدهاي اسیدي و بازي، بافرهانمکpHمحاسبه دهم

-سنجشیازدهم

-اسیدحجمی
باز

اسید حجمیسنجشها، ها و کاربرد آن، شناساگرباز قوياسید قوي وحجمیسنجش
باز ضعیف با اسید قوي حجمیسنجشضعیف با باز قوي، 

هاي چند ظرفیتی، بازوهااسیدحجمیسنجشمخلوط اسید قوي و ضعیف، حجمیسنجشدوازدهم
حجمیسنجشارزیابی نتایج 

سیزدهم
ها و واکنش

-سنجش

حجمی
رسوبی

ها رسوبپذیريانحاللبر، اثر اسید )Ksp(یضرب انحاللهاي رسوبی، حاصلتعادل

چهاردهم
ارزیابی نتایج، هامخلوط گونهحجمیسنجشرسوبی، حجمیسنجش
هارسوبی و کاربرد آنحجمیهايسنجش

ها و واکنشپانزدهم
-سنجش

حجمی
تشکیل 
کمپلکس

اي و کلی تشکیل، ثابت تشکیل مشروط هاي مرحلهعوامل تشکیل کمپلکس، ثابت

-سنجشهاي مربوط به آن، انواع تشکیل کمپلکس و شناساگرحجمیسنجشهاي منحنیشانزدهم

، ارزیابی نتایج تشکیل کمپلکس و کاربردهاي آن هاکمپلکسحجمی
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راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3

-چنین تشکیل کالس حلهم. هاي ارایه شده براي یک هفته، بایستی متناسب با زمان اختصاص یافته تدریس شودهمه سرفصل

هاي کاربردي و ها و دادن تمرینمثالآوردن . شودمندي از حداکثر زمان اختصاص یافته به تدریس بسیار توصیه میتمرین و بهره
.تر این درس بسیار سودمند باشدتواند در یادگیري ژرفهاي صنعتی میمرتبط با نمونه

منابع آموزشی.4

: اصلی
Skoog, D. A.; West, D. M.; Holler, F. J.; Crouch, S. R. "Fundamental of Analytical
Chemistry", 8th ed., Brooks/Cole-Thomson Learning, 2012.

( .استدر دسترس این کتابهاي دیگر ویرایشترجمه فارسی  )

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

هاي لیستهاي مختلف گفتاري، نوشتاري و عملکردي؛ استفاده از چکاهمیت دادن به ارزشیابی مستمر و اجراي آن به شیوه
هاي فردي و گروهی؛ در صورت واگذاري فعالیتارزیابی از فرد یا گروه-ارزیابی عملکردي دانشجویان؛ خودگوناگون به منظور 

هادهی ارزشیابیاستفاده از کارپوشه براي سامان
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»1آزمایشگاه شیمی تجزیه «سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1

-با اجراي آزمایش. اي دست اول و یافتن درکی عینی از مفاهیم شیمی استآزمایشگاه شیمی مکانی براي به دست آوردن تجربه

اي مساعد براي آموختگان این رشته زمینههاي شیمیایی، براي دانشهایی ساده و ایمن افزون بر تقویت نگرشی علمی به پدیده
هاي شیمیایی و بهبود علت و معلول در پدیدهها به منظور درك رابطه کمیتگیريتقویت مهارت کار با ابزار آزمایشگاهی و اندازه

هاي از دانشجویان با روش1در درس آزمایشگاه شیمی تجزیه . آوردها را فراهم میتوان تجزیه و تحلیل نتایج و تعمیم آن
می اشنا مایشگاهی تجزیه کالسیک براي تعیین مقدار مواد مختلف در نمونه هاي متفاوت و به کار بستن انواع روشهاي تجزیه ک

.می شوند 

مشخصات درس

عملی: نوع درس

1:تعداد واحد

ــان درس 32:زمــ
ساعت

شیمی:نیازپیش
1تجزیه
زمانیا هم

1آزمایشگاه شیمی تجزیه : نام درس

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

با برخی وسایل و تجهیزات آزمایشگاه شیمی و شیوه کار ایمـن بـا   در پایان این درس دانشجو ضمن آشنایی 
هاي درست و دقیق علمـی،  ها در مشاهدهگیري از آنهها، مهارت خود را براي کار با وسایل یادشده و بهرآن

و در  بـه کـار بسـتن انـواع روشـهاي      . کندهاي شیمیایی تقویت میبینی و تعمیم پدیدهکشف، تفسیر، پیش
می براي تعیین مقدار مواد مختلف در نمونه هاي متفاوت از طریق تجزیه کالسیک مهارت پیدا می تجزیه ک

.کند 

3سطح 2سطح 1سطح مالك

:شایستگی اساسی

:شایستگی اساسی

CK1-1

PCk

1-3&3-3&

3-4

آشنایی بـا  
ــزار و  ابـــ
ــارت در  مه
به کارگیري 
مناسب انها

در ایــن ســطح دانشــجو   
فهرســت ابــزار مــورد نیــاز 
براي انجام هر آزمـایش را  
می شناسد اما با طـرز کـار   

. انها اشنا نیست

ــن ســطح دانشــجو  در ای
ابــزار  مــورد نیــاز بــراي 
انجام هر آزمایش را مـی  
شناسد وبا طرز کـار انهـا   

.اشنا است

در ایــن ســطح دانشــجو ســامانه 
ــابق    ــایش را مطـ ــام آزمـ انجـ

ل برپا نموده و صحت دستورالعم
عملکرد سامانه را براي انجام هر 

.کندآزمایش بررسی می

ــام  انجـــ
هـا  آزمایش

و ثبـــت و 

در ایــن ســطح دانشــجو   
مبانی نظري انجام آزمایش 
را مطالعه و جدول سنجش 
متغیــر وابســته بـــه ازاي   

در این سطح دانشجو بـه  
ــایش   ــی آزم ــام عمل انج

نگاه آمـاري و  . پردازدمی
ــذیري را در  تکرارپــــــ

ــایج   ــطح دانشــجو نت ــن س در ای
حاصل را با اسـتفاده از جـدول و   
نمودار تجزیه و تحلیل نمـوده و  

ــا  ــا مقـ ــه آن بـ دیر بـــه مقایسـ
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ــه و  تجزیـ
ــل  تحلیـــ

نتایج

مقـــادیر مختلـــف متغیـــر 
ــام   ــتور انج ــتقل و دس مس

.کندمیآزمایش را تهیه 

. زنـد ها محک میآزمون
در هر مرحله نسـبت بـه   

.نمایدثبت نتایج اقدام می

بینی شده از تئوري پرداخته پیش
و در نهایــت نســبت بــه تــدوین 

.نمایدگزارش کار اقدام می

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

فعالیت یادگیري و عملکرديمحتواي درسسرفصلهفته

اول

آشنایی

بندي دانشجویان و مروري بر مقررات و گروه
کار در آزمایشگاههاي ایمنی الزم حین نکته

هاي ایمنی الزم حین کار در مقررات و نکته
.آزمایشگاه را مرور می کند 

دوم
معرفی منبع علمی یا متن دستورکار و شیوه مطالعه 

هاي برداري از آن، روش ارزشیابی از فعالیتو بهره
عملی فردي و گروهی دانشجویان، روش نگارش 

گزارش کار و زمان تحویل آن

علمی یا متن دستورکار و روش منبع 
هاي عملی فردي و ارزشیابی از فعالیت

گروهی ، روش نگارش گزارش کار و زمان 
تحویل آن را مرور می کند

سوم
تهیه
-محلول

هایی
با غلظت 

معین

هایی با غلظت فرمال و نرمال معین از تهیه محلول
مواد جامد از جمله اسیدها و بازها

ازمایش را انجام  نتایج بر اساس دستور کار 
را ثبت سپس تجزیه وتحلیل نموده گزارش 

.می کند

-سنجشچهارم

حجمی
باز-اسید

استاندارد کردن محلول سود توسط استاندارد اولیه 
گیري مقدار اندازهپتاسیم هیدروژن فتاالت و 

استیک اسید در سرکه  

بر اساس دستور کار ازمایش را انجام  نتایج 
تجزیه وتحلیل نموده گزارش را ثبت سپس 

.می کند

کربنات در یک اندازه گیري مقدار کربنات و بیپنجم
هاهاي بافر و خواص آن، محلولمحلول

بر اساس دستور کار ازمایش را انجام  نتایج 
را ثبت سپس تجزیه وتحلیل نموده گزارش 

.می کند

وزن ششم
سنجی

روش تعیین مقدار یون کلرید در یک نمونه به 
سنجیوزن

بر اساس دستور کار ازمایش را انجام  نتایج 
را ثبت سپس تجزیه وتحلیل نموده گزارش 

.می کند

بر اساس دستور کار ازمایش را انجام  نتایج استاندارد کردن محلول نقره نیترات به روش مور هفتم
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-سنجش

حجمی
رسوبی

را ثبت سپس تجزیه وتحلیل نموده گزارش 
.می کند

بر اساس دستور کار ازمایش را انجام  نتایج تعیین مقدار یون کلرید با روش ولهاردهشتم
را ثبت سپس تجزیه وتحلیل نموده گزارش 

.می کند

امتحان عملی در آزمایشگاه به صورت فردي امتحاننهم
)ترمآزمون میان(

بر اساس دستور کار ازمایش را انجام  نتایج 
وتحلیل نموده گزارش را ثبت سپس تجزیه 

.می کند

دهم
-سنجش

حجمی
-اکسایش
کاهش

گیري مقدار یـون مـس بـه روش    اندازه(یدومتري 
)مستقیمیدومتري غیر

بر اساس دستور کار ازمایش را انجام  نتایج 
را ثبت سپس تجزیه وتحلیل نموده گزارش 

.می کند

یازدهم
وسیله پتاسیم گیري مقدار یون کلسیم بهاندازه

توسط ) II(گیري مقدار یون آهن پرمنگنات، اندازه
کروماتپتاسیم دي

بر اساس دستور کار ازمایش را انجام  نتایج 
را ثبت سپس تجزیه وتحلیل نموده گزارش 

.می کند

-سنجشدوازدهم

حجمی
با کلسیم EDTAاستاندارد کردن محلول 

کربنات 
بر اساس دستور کار ازمایش را انجام  نتایج 

ثبت سپس تجزیه وتحلیل نموده گزارش را 
.می کند

- کمپلکسسیزدهم

سنجی
گیري مقدار یون تعیین درجه سختی آب، اندازه

منیزیم در یک محلول
بر اساس دستور کار ازمایش را انجام  نتایج 
را ثبت سپس تجزیه وتحلیل نموده گزارش 

.می کند

چهاردهم

طراحی 
آزمایش  

ساده، ایمن و اجراشدنی طراحی آزمایشی تازه، 
توسط دانشجویان به صورت فردي یا گروهی

بر اساس دستور کار ازمایش را انجام  نتایج 
را ثبت سپس تجزیه وتحلیل نموده گزارش 

.می کند

انتخاب بهترین آزمایش طراحی شده و اجراي آن پانزده
در آزمایشگاه و ارزیابی نتایج

انجام  نتایج بر اساس دستور کار ازمایش را 
را ثبت سپس تجزیه وتحلیل نموده گزارش 

.می کند
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شانزدهم

امتحان

امتحان عملی در آزمایشگاه به صورت فردي 
)ترمآزمون پایان(

بر اساس دستور کار ازمایش را انجام  نتایج 
را ثبت سپس تجزیه وتحلیل نموده گزارش 

.می کند

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3

ها در آزمایشگاه اجرا خواهد شد گیري آنهر آزمایش الزم است تا با مروري بر مفاهیم علمی و خواصی که اندازهپیش از شروع 
اي عمل شود که فراگیر شود به گونهها و ارایه دستور کار توصیه میدر انجام آزمایش.دانشجویان را آگاهانه به عمل وادار کرد
.ها با محوریت فراگیر اجرا شودشف و فهم مفاهیم گام برداشته، سپس آزمایشابتدا با کاوشگري هدایت شده در مسیر ک

منابع آموزشی. 4

1- D. A. Skoog, D. M. West, F. J. Holler, S. R. Crouch, "Fundamentals of Analytical

Chemistry", 8th Ed, Thomson Brooks/Cole, 2004.

.)می تجزیه که چاپ شده و در بازار موجود استاستفاده از کتابهاي مربوط به آزمایشگاه شی(

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

هاي لیستهاي مختلف گفتاري، نوشتاري و عملکردي؛ استفاده از چکاهمیت دادن به ارزشیابی مستمر و اجراي آن به شیوه
هاي فردي و گروهی؛ در صورت واگذاري فعالیتارزیابی از فرد یا گروه-گوناگون به منظور ارزیابی عملکردي دانشجویان؛ خود

هادهی ارزشیابیاستفاده از کارپوشه براي سامان
توان به قید قرعه آزمایشی را براي هر دانشجو برگزید و به صورت هاي اجراي شده میدر ضمن در امتحان عملی از میان آزمایش

ها دانستن و رعایت زون بر انتخاب درست ابزار و شیوه کار با آندر چک لیست ارزشیابی اف. عملکردي مورد ارزشیابی قرار داد
توان به صورت گفتاري از دانشجویان پرسید و به مبانی علمی هر آزمایش را نیز می. هاي ایمن بایستی مورد نظر قرار گیردنکته

.آن نمره اختصاص داد
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»2شیمی تجزیه « سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

هـا در  هـا و یـون  گیري نوع و مقدار عنصرها، ترکیبها کیفی و کمی اندازهمهمی از شیمی است که به بررسی روششیمی تجزیه شاخه
هـا را در مقیـاس آزمایشـگاهی و    سازي و جداسازي اجزاي مخلـوط هاي استخراج، خالصمواد شیمیایی مختلف در شرایط متفاوت، روش

گیـري و سـنجش و میـزان دقـت و حساسـیت هـر یـک، سـاختار         هاي گوناگون اندازهآشناي با روش. دهدیصنعتی مورد مطالعه قرار م
تجزیه بسـتر  شیمی. هاي این درس استها در آزمایشگاه از دیگر ویژگیگیري از آنگیري و شیوه درست بهرههاي مختلف اندازهدستگاه

. آموختگان رشته شیمی ایـن مبحـث را بـا دقـت بیاموزنـد     ورت دارد دانشساز گسترش شیمی آلی و شیمی معدنی است و از این رو ضر
.نمایاندشناختی که آموزش این درس را بسیار ضروري می

ــات  مشخصــ
درس

ــوع درس : نــ
نظري 

3:  تعداد واحد
ــان درس : زمـ

ساعت48
شـیمی : پیشنیاز

1تجزیه 

2شیمی تجزیه : نام درس

:این واحد یادگیري دانشجومعلم قادر خواهد بوددر پایان : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
تـر و  اي الکتروشیمی، بـه درك ژرف در پایان این درس دانشجو ضمن گسترش آشنایی با برخی مفاهیم پایه

هاي دستگاهی در الکتروشیمی خواهد رسید و مهارت خود را در حجمی و انواع روشتري از سنجشکاربردي
.کندهاي آزمایشگاهی و حقیقی تقویت میمربوط در نمونهکاربست مفاهیم براي حل مسایل 

3سطح 2سطح 1سطح مالك

ــتگی  شایســ
:اساسی

ــتگی  شایســ
:اساسی

CK1-1
PCk

1-3&3-3
&3-4

درك 
مفاهیم 
کسب 

مهارت حل 
مسئله و 

بکارگیري 
درموارد 
واقعی 

-ضـمن تعریــف اکســایش 
ــلول  ــاهش، سـ ــاي کـ هـ

ــی   ــیمیایی و معرف الکتروش
انواع الکترودها ساختار آن، 

ــرد  ــام بب ــت و . را ن برقکاف
انـواع  . انواع آن را بشناسـد 

گیري بر هاي اندازهدستگاه
ــیمی را   ــه الکتروشــ پایــ
برشـــــمارد و برخـــــی  

هـا را  کاربردهاي مهـم آن 
.معرفی کند

ضمن محاسبه و بـرآورد  
ــرودي و  ــیل الکتـ پتانسـ
نیروي الکتروموتوري هر 
ســـلول، بتوانـــد نقـــش 
ا غلظت و عوامل دیگـر ر 
-بر برخی خواص سامانه

ــیمیایی  ــاي الکتروشـ هـ
ــد  ــرح ده ــاختار و . ش س

-هاي دسـتگاه محدودیت

گیري بر پایـه  هاي اندازه
.الکتروشیمی را بشناسد

ضمن ارزیابی و تجزیه و تحلیـل  
هـاي  گیري با دستگاهنتایج اندازه

گوناگون الکتروشـیمیایی، بـراي   
گیري غلظـت یـک گونـه    اندازه

ــیمیا  ــی الکتروش ــاص روش یی خ
پیشنهاد دهـد و دالیـل انتخـاب    
خود را با توجه به دقت، صـحت  

گیــري بیــان و حساســیت انــدازه
.کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

محتواي درسسرفصلهفته
ها دهنده آنهاي الکتروشیمیایی و اجزاي تشکیلکاهش، سلول-هاي اکسایشواکنشاول
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دوم
مبانی

الکتروشیمی
هر نیمه واکنش، Eپتانسیل الکترودي و عوامل موثر بر آن، رابطه نرنست، محاسبه 

سلولEمحاسبه 

الکترودها در سوم
-سیلپتان

سنجی

فلزي، (ها ، الکترودهاي شناساگر و مرجع و انواع آنهاهاي آنمعرفی الکترودها  و کاربرد
) غشایی

ها، الکترودهاي داراي غشاهاي مبادله کننده یونآنهاي اي و کاربردالکترودهاي شیشهچهارم

پنجم
-پتانسیل

سنجی

هاي ، روشگیري پتانسیل در تعیین مقادیرکاربردهاي اندازه،سنجاصول کار با پتانسیل
آنهايهمستقیم و معادلسنجیپتانسیلهاي روش،سنجیپتانسیل

محاسبه ثابت تعادل ،الکترود و نمودارهاي آن، روش افزایش استانداردکردنروش کالیبرهششم
سنجیپتانسیلهاي ارزیابی داده،سنجیپتانسیلبه روش 

-سنجشهفتم

حجمی
-پتانسیل

سنجی

حجمیسنجشهاي ر و کاربردهاي تعیین نقطه اکی واالن، بررسی نموداراهمعرفی 
سنجیپتانسیل

هشتم
-رسانایی

سنجی

حجمـی سنجش، مستقیم و غیرمستقیمسنجیرساناییرسانایی الکتریکی، رسانایی هم ارز، 
سنجیرسانایی

نهم
برقکافت

، انواع قطبشبرقکافتپتانسیل، قوانین کمی -، منحنی شدت جریانبرقکافتپدیده 

دهم
در برقکافتدر جریان ثابت، برقکافتدر پتانسیل ثابت، برقکافت، برقکافتهاي روش

پتانسیل کاتدي ثابت
یازدهم

سنجیولت

الکترودها و،سنجیولتمختلفهايروش،)نگاريقطبش(پالروگرافیوسنجیولتاصول
-، پتانسیل نیممعادله پالروگرافیولتاموگرام،،سنجیولتدراستفادهموردهايالکترولیت

موج و عوامل موثر بر آن، کاربردهاي پالروگرافی در تجزیه کیفی و کمی 
،سنجیولتهايجریانهیدرودینامیک،سنجیولتوري،دستگاهخطی،پویشسنجیولتدوازدهم

سنجیولتاثراکسیژن،امواجکاتدي،/آنديpHکاربردهايها،مخلوطهايولتاموگرام
سنجیولتهايدادهارزیابی،سنجیآمپربیوسنجیآمپرهیدرودینامیک،

سیزدهم
هايروش

سنجیولت
پالسی

وري،دستگاهمربعی،موجسنجیولتتفاضلی،پالسیسنجیولتنرمال،پالسیسنجیولت
پالسیسنجیولتهايدادهارزیابیپالسی،سنجیولتکاربردهاي

آنکاربردهايومراحلوسازيعریانهايروشآن،وکاربردهايايچرخهسنجیولتچهاردهم

جرمالکتروپانزدهم
سنجی و 

ارزیابی،وريدستگاهوسنجیجرمالکتروهايروشانواعسنجی،جرمالکتروبرايمقدمه
سنجیجرمالکتروهايداده

سنجی،کولنکاربردهايسنجی،کولنحجمیسنجشوري،دستگاهسنجی،کولنهايروش
سنجیکولنهايدادهارزیابی
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سنجیکولنشانزدهم

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3

-چنین تشکیل کالس حلهم. هاي ارایه شده براي یک هفته، بایستی متناسب با زمان اختصاص یافته تدریس شودهمه سرفصل

هاي کاربردي و ها و دادن تمرینمثالآوردن . شودمندي از حداکثر زمان اختصاص یافته به تدریس بسیار توصیه میتمرین و بهره
.تر این درس بسیار سودمند باشدتواند در یادگیري ژرفهاي صنعتی میمرتبط با نمونه

منابع آموزشی.4

: اصلی

Skoog, D. A.; West, D. M.; Holler, F. J.; Crouch, S. R. "Fundamental of Analytical
Chemistry", 8th ed., Brooks/Cole-Thomson Learning, 2012.

( .هاي دیگر این کتاب در دسترس استترجمه فارسی ویرایش )

:تکمیلی
Harvey, D. "Modern Analytical Chemistry",1st ed., McGraw-Hill, 2000.

Harris, D. C. "Quantitative Chemical Analysis", 8th ed., Freeman, 2010.

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

هاي لیستهاي مختلف گفتاري، نوشتاري و عملکردي؛ استفاده از چکاهمیت دادن به ارزشیابی مستمر و اجراي آن به شیوه
هاي فردي و گروهی؛ در صورت واگذاري فعالیتارزیابی از فرد یا گروه-گوناگون به منظور ارزیابی عملکردي دانشجویان؛ خود

هادهی ارزشیابیاز کارپوشه براي ساماناستفاده 
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»2آزمایشگاه شیمی تجزیه «سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن.1

بـا اجـراي   . اي دست اول و یافتن درکی عینی از مفـاهیم شـیمی اسـت   آزمایشگاه شیمی مکانی براي به دست آوردن تجربه
اي آموختگان این رشـته زمینـه  هاي شیمیایی، براي دانشپدیدههایی ساده و ایمن افزون بر تقویت نگرشی علمی به آزمایش

هاي ها به منظور درك رابطه علت و معلول در پدیدهکمیتگیريمساعد براي تقویت مهارت کار با ابزار آزمایشگاهی و اندازه
بـه روش هـاي   2می تجزیـه  آزمایشـگاه شـی  . آورد ها را فراهم میشیمیایی و بهبود توان تجزیه و تحلیل نتایج و تعمیم آن

الکترو شیمیایی اختصاص دارد در تمام این روش ها باید به کمک محلول نمونه و الکترود هاي مناسب یک پیـل سـاخت و   
پتانسیل، شدت جریان ، مقاومت یا هدایت پیل را با دستگاه مخصوص اندازه گیري کرد و غلظت محلول نمونه را در ارتبـاط  

.شده به دست آوردبا پارامتر اندازه گیري

مشخصات درس

عملی:نوع درس

1:تعداد واحد

ــان درس 32:زمــ
ساعت

ــیش ــازپـــ : نیـــ
آزمایشگاه شـیمی  

1تجزیه 

:نحوه آموزش

2آزمایشگاه شیمی تجزیه : نام درس

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

ضمن آشنایی با برخی وسایل و تجهیزات آزمایشـگاه شـیمی و شـیوه کـار     در پایان این درس دانشجو 
هاي درسـت و  ها در مشاهدهگیري از آنهها، مهارت خود را براي کار با وسایل یادشده و بهرایمن با آن

همچنین مهارت پیدا . کندهاي شیمیایی تقویت میبینی و تعمیم پدیدهدقیق علمی، کشف، تفسیر، پیش
کمک محلول نمونه و الکترود هاي مناسب یک پیـل بسـازد و پتانسـیل ، شـدت جریـان ،      می کند به

مقاومت یا هدایت پیل را با دستگاه مخصوص اندازه گیري کند و غلظت محلول نمونه را در ارتبـاط بـا   
.پارامتر اندازه گیري شده به دست آورد

3سطح 2سطح 1سطح مالك

:شایستگی اساسی

:اساسیشایستگی 

CK1-1

PCk

آشنایی بـا  
ــزار و  ابـــ
ــارت در  مه
به کارگیري 
مناسب انها

در ایــن ســطح دانشــجو   
فهرســت ابــزار مــورد نیــاز 
براي انجام هر آزمـایش را  
می شناسد اما با طـرز کـار   

. انها اشنا نیست

ــن ســطح دانشــجو  در ای
ابــزار  مــورد نیــاز بــراي 
انجام هر آزمایش را مـی  

وبا طرز کـار انهـا   شناسد 
.اشنا است

در ایــن ســطح دانشــجو ســامانه 
ــابق    ــایش را مطـ ــام آزمـ انجـ
دستورالعمل برپا نموده و صحت 
عملکرد سامانه را براي انجام هر 

.کندآزمایش بررسی می
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1-3&3-3&

3-4
ــام  انجـــ

هـا  آزمایش
و ثبـــت و 
ــه و  تجزیـ
ــل  تحلیـــ

نتایج

در ایــن ســطح دانشــجو   
مبانی نظري انجام آزمایش 

جدول سنجش را مطالعه و 
متغیــر وابســته بـــه ازاي   
مقـــادیر مختلـــف متغیـــر 
ــام   ــتور انج ــتقل و دس مس

.کندآزمایش را تهیه می

در این سطح دانشجو بـه  
ــایش   ــی آزم ــام عمل انج

نگاه آمـاري و  . پردازدمی
ــذیري را در  تکرارپــــــ

. زنـد ها محک میآزمون
در هر مرحله نسـبت بـه   

.نمایدثبت نتایج اقدام می

ــطح  ــن س ــایج در ای دانشــجو نت
حاصل را با اسـتفاده از جـدول و   
نمودار تجزیه و تحلیل نمـوده و  
ــادیر   ــا مقـ ــه آن بـ بـــه مقایسـ

بینی شده از تئوري پرداخته پیش
و در نهایــت نســبت بــه تــدوین 
گزارش کار آزمـایش و ارائـه آن   

.پردازدبه استاد خود می

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

فعالیت یادگیري و عملکرديمحتواي درسسرفصلهفته

تیترانسیون اول
هاي 

پتانسیومتري

متري فسفریک اسید و تعیین PHتیتراسیون هاي 
K1،K2،K3مقادیر 

آنKaتیتراسیون محلول استیک اسید و تعیین 

بــر اســاس دســتور کــار ازمــایش را 
انجام  نتایج را ثبـت سـپس تجزیـه    

.کندوتحلیل نموده گزارش می 

تیتراسیون رسوبی یون کلرید به روش پتانسیل سنجیدوم
پتانسیل سنجی محلول مخلوط کلرید و یدید توسط 

محلول استاندارد نقره نیترات

بــر اســاس دســتور کــار ازمــایش را 
انجام  نتایج را ثبـت سـپس تجزیـه    

.وتحلیل نموده گزارش می کند

توسط محلول +Zn2تیتراسیون کمپلکسومتري سوم
به روش پتانسیومتريEDTAاستاندارد 

توسط محلول استاندارد پتاسیم دي +Fe2اندازه گیري 
کرومات به روش پتانسیومتري

بــر اســاس دســتور کــار ازمــایش را 
انجام  نتایج را ثبـت سـپس تجزیـه    

.وتحلیل نموده گزارش می کند

تعیین آهن موجود در سنگ معدن توسط محلول چهارم
به روش پتانسیومتري) IV(استاندارد سریم 

بــر اســاس دســتور کــار ازمــایش را 
انجام  نتایج را ثبـت سـپس تجزیـه    

.وتحلیل نموده گزارش می کند

تیتراسیون پنجم
هدایت 
سنجی

تیتراسیون هدایت سنجی محلول هیدروکلریک اسید 
با محلول استاندارد سود

Kaتیتراسیون هدایت سنجی استیک اسید و تعیین 

اسید

بــر اســاس دســتور کــار ازمــایش را 
انجام  نتایج را ثبـت سـپس تجزیـه    

.وتحلیل نموده گزارش می کند
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تیتراسیون هدایت سنجی مخلوط اسید هاي قوي و ششم
ضعیف توسط محلول استاندارد سود

تعیین غلظت یون سولفات در آب به روش هدایت 
سنجی

بــر اســاس دســتور کــار ازمــایش را 
انجام  نتایج را ثبـت سـپس تجزیـه    

.وتحلیل نموده گزارش می کند

هفتم

تیتراسیون 
کولومتري

تعیین سدیم تیوسولفات به روش کولومتري با جریان 
ثابت

بــر اســاس دســتور کــار ازمــایش را 
انجام  نتایج را ثبـت سـپس تجزیـه    

.وتحلیل نموده گزارش می کند

ــه روش    هشتم ــول ب ــک محل ــد در ی ــد و برمی ــین یدی تعی
)تیتراسیون کولومتري(کولومتري با جریان ثابت 

بــر اســاس دســتور کــار ازمــایش را 
انجام  نتایج را ثبـت سـپس تجزیـه    

.وتحلیل نموده گزارش می کند

تیتراسیون نهم
الکترووزن 

سنجی 

دســتور کــار ازمــایش را بــر اســاس اندازه گیري مس و نیکل به روش الکترو وزن سنجی 
انجام  نتایج را ثبـت سـپس تجزیـه    

.وتحلیل نموده گزارش می کند

تیتراسیون دهم
ولتامتري

بــر اســاس دســتور کــار ازمــایش را تعیین مس و روي در آلیاژ برنج به روش پالروگرافی
انجام  نتایج را ثبـت سـپس تجزیـه    

.وتحلیل نموده گزارش می کند

کادمیم در یک محلول به روش تعیین غلظت یونیازدهم
پالروگرافی جریان مستقیم با الکترود جیوه

بــر اســاس دســتور کــار ازمــایش را 
انجام  نتایج را ثبـت سـپس تجزیـه    

.وتحلیل نموده گزارش می کند

تیتراسیون دوازدهم
آمپرومتري

تعیین غلظت یون سرب در یک محلول به روش 
تیتراسیون آمپرسنج

ازمــایش را بــر اســاس دســتور کــار 
انجام  نتایج را ثبـت سـپس تجزیـه    

.وتحلیل نموده گزارش می کند

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3

ها در آزمایشگاه اجرا خواهد شد گیري آنپیش از شروع هر آزمایش الزم است تا با مروري بر مفاهیم علمی و خواصی که اندازه
اي عمل شود که فراگیر شود به گونهها و ارایه دستور کار توصیه میانجام آزمایشدر .دانشجویان را آگاهانه به عمل وادار کرد

.ها با محوریت فراگیر اجرا شودابتدا با کاوشگري هدایت شده در مسیر کشف و فهم مفاهیم گام برداشته، سپس آزمایش
منابع آموزشی. 4

: اصلی

1- D. A. Skoog, D. M. West, F. J. Holler, S. R. Crouch, "Fundamentals of
Analytical
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Chemistry", 8th

Ed., Thomson Brooks/Cole, 2004.

2- D. A. Skoog, D. M. West, "Principles of Instrumental Analysis", 7th

Ed., Saunders College

Publishing, 1996.

.)بازار موجود استاستفاده از کتابهاي مربوط به آزمایشگاه شیمی تجزیه که چاپ شده و در (

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

هاي لیستهاي مختلف گفتاري، نوشتاري و عملکردي؛ استفاده از چکاهمیت دادن به ارزشیابی مستمر و اجراي آن به شیوه
فردي و گروهی؛ هاي در صورت واگذاري فعالیتارزیابی از فرد یا گروه-گوناگون به منظور ارزیابی عملکردي دانشجویان؛ خود

هادهی ارزشیابیاستفاده از کارپوشه براي سامان
توان به قید قرعه آزمایشی را براي هر دانشجو برگزید و به صورت هاي اجراي شده میدر ضمن در امتحان عملی از میان آزمایش

ها دانستن و رعایت شیوه کار با آندر چک لیست ارزشیابی افزون بر انتخاب درست ابزار و . عملکردي مورد ارزشیابی قرار داد
توان به صورت گفتاري از دانشجویان پرسید و به مبانی علمی هر آزمایش را نیز می. هاي ایمن بایستی مورد نظر قرار گیردنکته

.آن نمره اختصاص داد
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»شیمی تجزیه دستگاهی« سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

هـا در  هـا و یـون  گیري نوع و مقدار عنصرها، ترکیبها کیفی و کمی اندازهمهمی از شیمی است که به بررسی روششیمی تجزیه شاخه
هـا را در مقیـاس آزمایشـگاهی و    سازي و جداسازي اجزاي مخلـوط هاي استخراج، خالصمواد شیمیایی مختلف در شرایط متفاوت، روش

گیـري و سـنجش و میـزان دقـت و حساسـیت هـر یـک، سـاختار         هاي گوناگون اندازهوشآشناي با ر. دهدصنعتی مورد مطالعه قرار می
تجزیه بسـتر  شیمی. هاي این درس استها در آزمایشگاه از دیگر ویژگیگیري از آنگیري و شیوه درست بهرههاي مختلف اندازهدستگاه

. ختگان رشته شیمی ایـن مبحـث را بـا دقـت بیاموزنـد     آموساز گسترش شیمی آلی و شیمی معدنی است و از این رو ضرورت دارد دانش
.نمایاندشناختی که آموزش این درس را بسیار ضروري می

ــات  مشخصــ
درس

ــوع درس : نــ
عملی-نظري 

2:  تعداد واحد
ــان درس : زمـ

ساعت48
شـیمی : پیشنیاز

2تجزیه 

شیمی تجزیه دستگاهی    : نام درس

:واحد یادگیري دانشجومعلم قادر خواهد بوددر پایان این: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
هاي تـابش  هاي تجزیه دستگاهی و ویژگیدر پایان این درس دانشجو ضمن گسترش آشنایی با مبانی روش

ها بـه درك  ها، شیوه کار و کاربردهاي آنسنجی، ساختار دستگاهالکترومغناطیس، با برخی از انواع مهم طیف
هـاي کمـی و کیفـی خواهـد رسـید و مهـارت خـود را در        سنجی در مشاهدهتري از طیفتر و کاربرديژرف

.کندهاي آزمایشگاهی و حقیقی تقویت میکاربست مفاهیم براي حل مسایل مربوط در نمونه

3سطح 2سطح 1سطح مالك

ــتگی  شایســ
:اساسی

ــتگی  شایســ
:اساسی

CK1-1
PCk

1-3&3-3
&3-4

درك 
مفاهیم 
کسب 

مهارت حل 
مسئله و 

بکارگیري 
درموارد 
واقعی 

ضمن تعریف برخی مفاهیم 
نویز، سیگنال، موج ( ايپایه

ــذب و  ــاطیس، ج الکترومغن
ــولی،    ــی و مولک ــر اتم نش
فلوئورسانس، فسفرسانس و 

، انواع سازوکارهاي رایج ...)
هاي دسـتگاهی را  در روش
-اجـزاي دسـتگاه  . نام ببرد

را نـام  هاي معرفـی شـده   
هـا در  ببرد و بـه نقـش آن  
-روش. دستگاه اشاره کنـد 

سنجی و برخـی  هاي طیف
ها را از کاربردهاي مهم آن

ــنعت  ــگاه و صـ در ازمایشـ
.برشمارد

ضــمن شــرح اجمــالی   
اجــزاي و روش کــار هــر 

هــاي یــک از دســتگاه 
-معرفی شده، محدودیت

گیـري و کـار   هاي اندازه
ها را با آوردن دلیل با آن

هــاي فطیــ. شــرح دهــد
دیگــر مختلــف را از یــک

هـا  تمیز دهد و شکل آن
.را توجیه کند

ضمن ارزیابی، تفسیر و تجزیه و 
ــدازه ــا تحلیــل نتــایج ان گیــري ب

ســنجی هــاي طیــف دســتگاه
ــا   ــایی ی ــراي شناس ــاگون، ب گون

گیري غلظـت یـک گونـه    اندازه
ــف  ــاص روش طیـ ــنجی خـ سـ

مناسبی پیشنهاد دهـد و دالیـل   
دقـت،  انتخاب خود را با توجه به 
گیـري  صحت و حساسیت انـدازه 

.بیان کند
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هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

محتواي درسسرفصلهفته

هاي روشاول
تجزیه 

دستگاهی

هاي دستگاهی بر انواع روشمعرفی ، )کالسیک و دستگاهی(اي هاي تجزیهبندي روشطبقه
)یجرم،اییالکتروشیمی،پراش،ندگیپراک،جذب،نشر(اساس سازوکار آن

مشخصات ، )مبدل خروجی،پردازشگر،آشکارساز،منبع(دستگاه تجزیه شیمیایی اجزاي دوم
)رسازيحد آشکا،حساسیت، دقت(عملکرد 

افزاري بهبود آنافزاري و نرمسختهايروشونسبت سیگنال به نویز،نویزنویزسوم

چهارم
تابش 

الکترومغناطیس 
و خواص آن

تابش هايکنشهمبر،موجهايویژگی،تعریف(ماهیت تابش الکترومغناطیس 
سنجی و انواع آن، طیفطیف تابش الکترومغناطیسی،)الکترومغناطیسی با ماده

پنجم
جذب القا شده با میدان ،جذب مولکولی،جذب اتمی،جذب تابش(خواص مکانیک کوانتومی

)فسفرسانس، نشر پرتو ایکس، نشرتابش فلوئورسانس، مغناطیسی

ششم
اجزاي دستگاه

سنجیطیف
،صافی(ها گزینموجطول،محل قراردادن نمونه،ظروف،)پیوسته، خطی مانند لیزري(نابع م

ثبت اطالعات،)گرمایی،فوتونی(آشکارسازهاي تابش ،)تکفام سازها

سنجی طیفهفتم
- ییمر

فرابنفش

ضریب جذب و ضریب جذب ،جذب،عبور(فرابنفش -سنجی جذب مولکولی مرییطیف
)هاي آنقانون بیر و محدودیت،گیري عبور و جذباندازه،مولی

هشتم
،آشکار ساز،ظروف نمونه،گزینموجطول،منبع(فرابنفش -جذب مرییاجزاي سازنده دستگاه

)کیفی و کمی(فرابنفش -سنجی مرییهاي طیفکاربرد،آنخواندنپردازش عالمت و 

نهم
سنجی طیف

رسانس و ئوفلو
فسفرسانس

معرفی اجمالی، فلوئورسانس و فسفرسانس، عوامل موثر بر شدت فلوئورسانس و فسفرسانس

سنجی طیفدهم
فروسرخ

آماده سازي نمونه ،وريدستگاه،معرفی اجمالی
ها تفسیر طیف،هاي کیفی و کمیکاربردیازدهم

دوازدهم

سنجیطیف
رزونانسی 
مغناطیسی 

هسته

)1H NMR(سنجی پروتون یکشیمیایی، کاربردهاي طیفجایی معرفی اجمالی، جابه
)13C NMR(و کربن سیزده

سیزدهم
سنجی طیف

وري، کاربردهاي کمی و کیفیمعرفی اجمالی، دستگاهجرمی
چهاردهم

سنجی طیف

،کردن نمونهمراحل اتمی،کردن نمونههاي اتمیروش،وريدستگاه،هاي اتمیطیف
جذب اتمیايتجزیهکاربردهاي 

،رسانس اتمیئومعرفی اجمالی نشر و فلو، رسانس اتمیئوو فلويسنجی نشرطیفپانزدهم
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رسانس اتمیئوهاي فلودستگاهجذب اتمی

،نشري براي اساس منابع پالسماسنجیطیف، هاي برانگیختگی در نشر اتمیشگردشانزدهم
هاي کمی و کیفیکاربرد

طی بازدید از ساعت10کم به مدت دستها کاربرد آنوها، شیوه کار، اجزاي آنايتجزیهي هابا دستگاهنزدیک آشنایی * 
هاي تجزیه دستگاهی مراکز پژوهشی یا صنعتیآزمایشگاه

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3

- تشکیل کالس حلچنینهم. هاي ارایه شده براي یک هفته، بایستی متناسب با زمان اختصاص یافته تدریس شودهمه سرفصل

طور افزارهایی که بهدر ضمن استفاده از نرم. شودمندي از حداکثر زمان اختصاص یافته به تدریس بسیار توصیه میتمرین و بهره
هاي کاربردي و مرتبط با ها و دادن تمرینمثالچنین آوردن هم. ها را نشان دهدهاي کمی و کیفی این دستگاهمجازي کاربرد

.  تر این درس بسیار سودمند باشدتواند در یادگیري ژرفصنعتی میهاي نمونه

منابع آموزشی.4

: اصلی
Skoog, D. A.; West, D. M; Crouch S.R. "Principles of Instrumental Analysis” 6th

ed., Saunders College, 2006.

( .هاي دیگر این کتاب در دسترس استترجمه فارسی ویرایش )

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

هاي لیستهاي مختلف گفتاري، نوشتاري و عملکردي؛ استفاده از چکاهمیت دادن به ارزشیابی مستمر و اجراي آن به شیوه
هاي فردي و گروهی؛ در صورت واگذاري فعالیتارزیابی از فرد یا گروه-گوناگون به منظور ارزیابی عملکردي دانشجویان؛ خود

هادهی ارزشیابیاز کارپوشه براي ساماناستفاده 
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»هاي آلیشناسایی ترکیب« سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

ها از اهمیت زیادي داناي که به آن تعلق دارند براي شیمیها و خانوادههاي آلی شناسایی ساختار آنبا توجه به گستردگی ترکیب
سـنجی از جملـه پرکـاربردترین و در    هاي طیفآلی، روششیمیکیفی شناسایی در آزمایشگاههاي افزون بر روش. برخوردار است

مریی و فروسـرخ  -سنجی فرابنفشاز آن جایی که طیف. آیدهاي آلی به شمار میهاي شناسایی ترکیبترین روشعین حال دقیق
براي شناسایی سنجی و تفسیر طیفدو نوع روش طیفاي دارند، آشنایی تا حد تسلط به کاربردهاي این در صنعت کاربرد گسترده

هاي شـیمی بـویژه   سنجی جرمی و ان ام آر در پژوهشچنین افزون بر این دو روش، طیفهم. هاي آلی اهمیت زیادي داردترکیب
.هاي تحصیالت تکمیلی کاربرد وسیعی دارنددر دوره

ــات  مشخصــ
درس

ــوع درس : نــ
نظري 

2:  تعداد واحد
ــان درس : زمـ

ساعت32
شـیمی : پیشنیاز

ــی  ــیمی -2آلـ شـ
تجزیه دستگاهی

Identification of Organic Compoundsهاي آلی   شناسایی ترکیب: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
تـر و  سـنجی، بـه درك ژرف  طیـف در پایان این درس دانشجو ضمن گسـترش آشـنایی بـا برخـی مفـاهیم      

هاي آلی خواهد رسید و مهارت خود را در تفسیر و کاربسـت نتـایج بـراي    تري از انواع طیف ترکیبکاربردي
.کندهاي آلی تقویت میشناسایی ترکیب

3سطح 2سطح 1سطح مالك

ــتگی  شایســ
:اساسی

ــتگی  شایســ
:اساسی

CK1-1
PCk

1-3&3-3
&3-4

درك 
مفاهیم 
کسب 

مهارت حل 
مسئله و 

بکارگیري 
درموارد 
واقعی 

افــزون بــر تعریــف برخــی 
اي، انـــواع مفـــاهیم پایـــه

هاي معرفی شده را از طیف
ــک ــد و  ی ــاز شناس ــر ب دیگ

اي را برخی اطالعات سـاده 
ــل    ــف قاب ــوع طی ــه از ن ک

.استخراج است را برشمارد

اطالعات موجـود در هـر   
را اســتخراج نــوع طیــف

ــد و ا ــراي  ز آنکن ــا ب ه
تعیین بخشـی از سـاختار   

آلی یا کل ساختار ترکیب
) هـا (یا تشـخیص گـروه  

عاملی موجود در آن بهره 
.گیرد

هاي معرفـی شـده را   انواع طیف
هاي تفسیر کند و ساختار ترکیب

. ها تعیین کندآلی را با کمک آن
هاي مختلف را با هم نتایج طیف

تـر و  تلفیق کند و تصـویر دقیـق  
) فضـایی (ري از سـاختار  تدرست

.مولکول ارایه دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

محتواي درسسرفصلجلسه
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اول

سنجی طیف
جرمی

)MS(

، یـون  )نـرم و سـخت  (هـا  یونش مولکـول آن، کارشیوهسنج جرمی و دستگاه طیف
قطعـه ، قطعه)پیکمادر، شدت پیک پایه، یون مولکولِ(جرمی اجزاي طیفمولکول،

هاشدن یون مولکول
، اثر هالیدهاطیف جرمی آلکیل،هاها و شناسایی آنطیف جرمی هیدروکربندوم

هاایزوتوپ
هاهاي آلی و شناسایی آنترکیبدیگرطیف جرمی سوم

چهارم
سنجی طیف

فروسرخ
)IR(

ها مولکولبرپرتو الکترومغناطیسی، طیف الکترومغناطیسی، انرژي پرتوها، اثر پرتوها 
، هاشی و فرکانس جذبی آنهاي ارتعاو طیف فرو سرخ، قانون هوك، انواع حرکت

، ناحیه اثر انگشتIRهاي جذبی در ، ناحیهIRدر هاي فعالارتعاش
هاتفسیر طیف فرو سرخ هیدروکربنپنجم
، اثر پیوند هیدروژنی و رقتهاها و آمینهالیدها، اترها، الکلتفسیر طیف فرو آلکیلششم
ها، اسیدها، استرها، آمیدها، ایمیدها و انیدریدهاتفسیر طیف فروسرخ آلدهیدها، کتونهفتم

سنجی طیفهشتم
-فرابنفش
مریی

)UV-Vis(

هاي طیف ویزگیالمبرت، -مریی، قانون بیر-شرایط جذب پرتوهاي فرابنفش
یارهاسازها و رنگ، رنگ)Max(ترین جذب مریی، بطول موج بیش-فرابنفش

مریی-ها، اثر حالل بر طیف فرابنفشهاي آلی، رنگطول موج جذب ترکیبنهم
هاي مزدوجانفایزر براي دي-هاي تجربی وودواردو قاعدهMaxبینی مقدار پیشدهم

یازدهم 

سنجی طیف
رزونانس 

مغناطیسی 
هسته

)NMR(

هاي فعال، جذب در هسته، انرژي جذب، اثر میدان اسپین هسته، عدد اسپینی، هسته
جایی ، اجزاي طیف، فرکانس جذب، جابهNMRمغناطیسی خارجی، طیف 

دار و استاندارد داخلی شیمیایی، حالل دوتریم
انانتیوتاپیک، دیاستریوتاپیک،جفت شدن، تعداد هاي هوموتاپیک، تقارن، هیدروژندوازدهم

خطوط، اثر پوشندگی و اثر آنیزوتروپی
ها و اثر دماآنNMRهاي آلی ، طیف جایی شیمیایی در ترکیبجابهسیزدهم
هـــاي غیـــر درجـــه اول، ، طیـــفn+1طیـــف درجـــه اول، قاعـــده شـــکافتگی چهاردهم

یک ترکیـب  1H-NMRبینی طیف ، پیش، ثابت جفت شدن(n’+1)(n+1)قاعده
آلی

درشیمیاییجاییهجاب،1H-NMRو مقایسه آن با 3C-NMRسنجی طیفپانزدهم
13C-NMR ،13هايطیفتفسیرC-NMR

13C-NMRبینـی طیـف   ، پیشهاو شیوه تفسیر آن13C-NMRهاي انواع طیفشانزدهم

یک ترکیب آلی
ساعت5کم به مدت دستACD/Labsافزارآشنایی با کاربرد نرم* 

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3



٢٦٦

چنین تشکیل کالس هم. هاي ارایه شده براي یک هفته، بایستی متناسب با زمان اختصاص یافته تدریس شودهمه سرفصل
به عنوان یک MRIبر آشنایی با . شودمندي از حداکثر زمان اختصاص یافته به تدریس بسیار توصیه میتمرین و بهرهحل

-ارایه این موضوع توسط گروهی از دانشجویان داوطلب توصیه می. در زندگی روزانه تاکید شود1H-NMRاز کاربردهاي 

.شود
منابع آموزشی.4

:اصلی
Bruice, P. Y. "Organic Chemistry", 7th ed., Pearson, 2014.

:تکمیلی
Silverstein, R. M.; Webster, F. X. "Spectrometric Identification of Organic
Compounds", 6th ed., Wiley, 2005.

Pavia, D. L.; Lampman, G. M.; Kriz, G. S. "Introduction to Spectroscopy", 4th ed.,

Cengage Learning, 2009.

Field, L. D.; Sternhell, S.; Kalman, J. R. "Organic Structure from Spectra", 4th ed.,

Wiley, 2008.

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

هاي لیستهاي مختلف گفتاري، نوشتاري و عملکردي؛ استفاده از چکاهمیت دادن به ارزشیابی مستمر و اجراي آن به شیوه
هاي فردي و گروهی؛ در صورت واگذاري فعالیتارزیابی از فرد یا گروه-گوناگون به منظور ارزیابی عملکردي دانشجویان؛ خود

هادهی ارزشیابیاستفاده از کارپوشه براي سامان



٢٦٧

»آموزش ایمنی در آزمایشگاه« سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

بخارهاي سمی و بسـیاري  سوزي، انفجار، متصاعد شدن گازها و مسمومیت، آتش. خطر همراه همیشگی کار با مواد شیمیایی است
از . کنـد هاي شیمی را به شدت تهدید مـی ترین خطرهایی است که جان و سالمت افراد مشغول به کار در آزمایشگاهدیگر از رایج

تـرین  هاي ایمنی هنگام کار در آزمایشگاه و آشنایی با اسـتانداردهاي یـک آزمایشـگاه ایمـن از جملـه مهـم      این رو توجه به نکته
آشنایی عملـی بـا ایـن گونـه خطرهـا و      . ها عمل کندی است که یک کارشناس یا یک معلم شیمی باید بداند و به آنهایموضوع

هاي است که باید در برنامه درسی به آن توجه کرد رسانی و تالش براي مدیریت و مهار خطر از جمله تواناییارزیابی میزان آسیب
.عمل به آن را فراهم کردو با ایجاد نگرشی منطقی زمینه توجه جدي و 

ــات  مشخصــ
درس

ــوع درس : نــ
کارگاهی

1:  تعداد واحد
ــان درس : زمـ

ساعت48

Safety Education in the Laboratoryآموزش ایمنی در آزمایشگاه   : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
هـاي  هاي ایمنی حین کار در آزمایشگاه و ویژگـی دانشجو ضمن گسترش آشنایی با نکتهدر پایان این درس

هـاي ایمنـی خواهـد    تري از رعایت نکتهتر و کاربرديیک آزمایشگاه شیمی استاندارد و ایمن، به درك ژرف
زمایشـگاه  رسید و مهارت خود را در کاربست ایمنی حین کار، مدیریت خطر و رویارویی با انـواع خطرهـا در آ  

.کندتقویت می

3سطح 2سطح 1سطح مالك

ــتگی  شایســ
:اساسی

ــتگی  شایســ
:اساسی

CK1-1
PCk

1-3&3-3
&3-4

درك 
مفاهیم 
کسب 

مهارت حل 
مسئله و 

بکارگیري 
درموارد 
واقعی 

هــاي ضـمن تعریــف نکتـه  
بنـدي  ایمنی و شیوه دسـته 

-انواع خطرها در آزمایشگاه

هاي شیمی، شیوه به دست 
ــی آوردن اطالعـــات ایمنـ

ــی ــواد، ویژگ ــک م ــاي ی ه
آزمایشگاه استاندارد و ایمن 

ــمارد ــاي راه. را برشــ هــ
رویارویی با انواع خطرهاي 
ــت   ــه اهمی ــرده، ب ــام ب را ن

.مدیریت خطر پی ببرد

هاي ضمن تقویت مهارت
ــدیریت و   ــراي م ــود ب خ
رویارویی با انواع خطرها، 
بــه اهمیــت اســتاندارد   

هــاي ســازي آزمایشــگاه
ببـرد و بتوانـد   شیمی پی

یک آزمایش ایمن و یک 
ــن را  ــگاه ایمــ آزمایشــ

..طراحی کند

ضمن تجزیـه و تحلیـل شـرایط    
بروز خطر در آزمایشگاه شـیمی،  

هایی براي مـدیریت خطـر و   راه
بــا . هــا پیشــنهاد دهــدمهــار آن

مشاهده نتایج یک حادثه دالیـل  
-وقوع آن را تشخیص دهد و راه

کارهایی براي جلوگیري از وقوع 
.وباره آن پیشنهاد دهدد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

محتواي درسسرفصلهفته
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اول
شرایط 

اضطراري در 
آزمایشگاه

چگونگی واکنش به شرایط اضطراري در آزمایشگاه، رویارویی با آتش در آزمایشگاه

دوم
شدن مواد روي افراد و در محیط هاي اولیه در آزمایشگاه شیمی بویژه هنگام ریخته کمک

آزمایشگاه
آلودگی شیمیایی و شیوه تمیز کردن یا رفع آلودگی از جمله فلز جیوه  سوم

درك چهارم
خطرهاي 

آزمایشگاهی 
و منابع 
اطالعاتی

) هاها و برچسبنمادها، نشانه( هاي قرارگرفتن در معرض خطر، یادگیري زبان ایمنیراه
)GHS(زنی مواد شیمیاییبندي و برچسبسامانه جهانی دستهآشنایی با پنجم
و روش استفاده از آن  ) MSDS(شیوه یافتن اطالعات ایمنی ششم
دیگر منابع اطالعاتی نوشتاري و الکترونیکی درباره خطر مواد شیمیایی و ایمنیهفتم

هشتم

انواع
خطرهاي 

آزمایشگاهی

شناسی، مسمومیت حاد، مسمومیت معرفی اجمالی سم: خطرهاي زیستی و محیط زیستی
تجمع مواد و خطر آن، حذف مواد سمی زا، زیستعروقی، مواد سرطان

شونده، مواد ناسازگار، مواد گیر، مواد منفجرخطر خوردگی، مواد آتش: خطرهاي فیزیکینهم
سرمازاییپذیر و ناپایدار، پراکسیدها، خطر کاتالیزگرها، خطرهاي شیمیایی واکنش

دهم
فشارهاي پرفشار و کمهاي سرمازا، خطر سامانههاي نگهداري مایعهاي گاز و مخزنکپسول

هاي الکتریکی و مغناطیسی، پرتوهاي کننده و میدانیون-خطرهاي الکتریکی، پرتوهاي غیریازدهم
کنندهیون

دوازدهم
ارزیابی 

میزان خطر

براي ارزیابی میزان خطر GHSگیري از میزان خطر، بهرههاي ارزیابی ها و محدودیتروش
GHSهاي نگارهمواد شیمیایی سمی، معرفی صورت

سیزدهم
، چگونگی سنجش )بهداشت و ایمنی شغلی(گستره مجاورت با مواد شیمیایی در محیط کار 

میزبان قرارگیري در معرض مواد شیمیایی

چهاردهم
مدیریت 

خطر

هاي کاهش، کنترل و مدیریت خطر، حفاظت از چشم، صورت و رویکردها و راهراهبردها، 
هاي گوناگون دفع مواد آزمایشگاهیهاي آزمایشگاهی، راهپوست، هواکش

پانزدهم
در ) گیر و خورندهبویژه مواد آتش(نقل و دور ریختن مواد شیمیایی واصول انبارداري، حمل

و مواد زایدآزمایشگاه، کار با مواد شیمیایی 

شانزدهم
هاي آزمایش
هاي موجودسازي آزمایش، ایمن)کارچهارچوب و روش(هاي تازه طراحی ایمن آزمایشایمن

هاي چنین فعالیتآتش؛ همتر با تجهیزات و انواع مواد خاموش کنندهنشانی به منظور آشنایی بیشبازدید از یک ایستگاه آتش* 
نشانی در ایستگاه یادشده اجرا شود تا خطري کالس را تهدید آتش، با راهنمایی کارشناسان آتشعملی مربوط به خاموش کردن

.نکند

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3



٢٦٩

هایی از این درس در آزمایشگاه و بخشی در سایت تخصصی دانشگاه برگزار شود و مدرس پس از ارایه شایسته است که بخش
ها هاي فردي و گروهی به دانشجویان آنهاي معرفی شده در باال با دادن پروژههر یک از عنوانتوضیحات مختصر در ارتباط با

تواند بسیار در ضمن بازدید از یک آزمایشگاه و یافتن ایرادهاي ایمنی در آن جا هم می. یادگیري درگیر کند-را در فرایند یاددهی
.سودمند باشد

منابع آموزشی.4

:اصلی
Hill, R. H.; Finster, D. C. “Laboratory Safety for Chemistry Students” 1st ed., Wiley,

2010.

:تکمیلی
DiBerardinis, L. J.; Baum, J. S.; first, M. W.; Gatwood, G. T.; Seth, A. K. “Guidelines
for Laboratory Design; Health, Safety, and Environmental Considerations” 4th ed.,

Wiley, 2013.

Armaur, M-A. “Hazardous laboratory chemicals disposal guide” 3rd ed., Lewis

Publication, 2003.

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

هم دهینمرهشود در ارزشیابی این درس از روش پیشنهاد می. هاي این ارزشیابی در قالب ارزشیابی مستمر ثبت شودنمره
.هم استفاده شود) هاهاي خود از طریق داروي کارهاي فردي اجرا شده توسط آندادن دانشجویان به هم کالسینمره(ساالن 



٢٧٠

»ي متوسطهدورههاي رایج در شیمیفهمیکج« سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

هایی است که بـه واسـطه تـدریس    فهمیدر ایران و جهان کجي متوسطه هاي مهم پیش روي معلمان شیمی دورهیکی از چالش
ها و فهمیشناخت این کج. شودهاي درسی و دیگر مواد آموزشی یا عوامل گوناگونی در فراگیران ایجاد میمعلمان، محتواي کتاب

اهمیت این موضوع به . آیداي براي معلمان شیمی به شمار میترین دانش و مهارت حرفهها از جمله مهمي آنعوامل ایجادکننده
ي نـامطلوب  هاي بسیاري براي افزایش سطح آگاهی و توانایی معلمـان در رویـارویی بـا پدیـده    ها و مقالهاي است که کتاباندازه

.آموزشی در جهان نوشته شده است
ــات  مشخصــ

درس
ــوع درس : نــ

نظري 
2:  تعداد واحد

ــان درس : زمـ
ساعت32

ي متوسطهدورهدر شیمیهاي رایج فهمیکج: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
هـا و  ي احتمـالی آن ي متوسطه، عوامل ایجـاد کننـده  هاي رایج در درس شیمی دورهفهمیشناخت انواع کج

هاهاي رفع یا جلوگیري از ایجاد آنراه

3سطح 2سطح 1سطح مالك

ــتگی  شایســ
:اساسی

ــتگی  شایســ
:اساسی

CK1-1
PCk

1-3&3-3
&3-4

درك 
مفاهیم 
کسب 

مهارت حل 
مسئله و 

بکارگیري 
درموارد 
واقعی 

ضـمن آشــنایی بـا مفهــوم   
فهمی و انواع آن، برخی کج

هـاي  فهمیترین کجاز مهم
هاي مختلـف  رایج در بحث

ي متوسـطه را  شیمی دوره
-هـم . نام برده، شرح دهـد 

-عوامل ایجاد کنندهچنین 

.ي کج فهمی را برشمارد

ضــمن شــناخت عوامــل 
ي گوناگون ایجاد کننـده 

فهمــــی در درس کــــج
ــزان   ــیمی و میـــ شـــ
تاثیرگذاري هر یـک، بـا   

-هاي رفع برخی از آنراه

هــا آشــنا شــود و بتوانــد 
ي علـت و معلـولی   رابطه

.  ها را شرح دهدمیان آن

هـاي موجـود در   فهمـی بتواندکج
ــیمی و ع ــاد  درس ش ــل ایج وام

ها را تشخیص دهـد  ي آنکننده
ــا   و راه ــع ی ــراي رف ــایی ب کاره

.ها بیابدجلوگیري از آن

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

محتواي درسسرفصلهفته
معرفی اول

درس
و نقش آن در آموزش شیمی، معرفی منابع و فهمی فراگیراناهمیت و ضرورت آشنایی با کج

اجراي ارزشیابی تشخیصی
فهمیکجدوم

و مفاهیم 
ي شناخت انواع فهمی یا مفاهیم جایگزین و تجربیات جهانی در زمینههاي مختلف کجتعریف

پندارهاي فراگیرانها و پیشفهمیها، کجفهمیکج
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جایگزین در سوم
شیمی

هاي موجود فهمیهاي شناخته شده در درس شیمی و شناسایی کجفهمیبندي انواع کجدسته
در فراگیران

عوامل چهارم
-ایجادکننده

فهمیي کج

ها با توانایی درك فراگیران از مفاهیم ي آنفهمی و شناخت رابطههاي ایجاد کجعلت
تدریس شده 

فهمی در تدریس شیمی گیري از ایجاد کجهاي شناخته شده، پیشفهمیهاي رفع کجراهپنجم
ششم

-فهمیکج

هاي رایج در 
درس شیمی 

و
هاي رفع راه

هاآن

هاهاي شناسایی و رفع آنهاي شناخته شده در بحث ماده و خواص آن و راهفهمیکج
هاهاي شناسایی و رفع آنهاي شناخته شده در بحث ساختار اتم و راهفهمیکجهفتم
هاهاي شناسایی و رفع آنشده در بحث پیوند شیمیایی و راههاي شناخته فهمیکجهشتم
هاهاي شناسایی و رفع آنها و راهمولکولهاي شناخته شده در بحث شکلفهمیکجنهم
هاهاي شناسایی و رفع آناي عنصرها و راههاي شناخته شده در بحث جدول دورهفهمیکجدهم

هاهاي شناسایی و رفع آنها و راهبحث محلولهاي شناخته شده در فهمیکجیازدهم
هاهاي شناسایی و رفع آنهاي شناخته شده در بحث ترمودینامیک و راهفهمیکجدوازدهم
هاهاي شناسایی و رفع آنهاي شناخته شده در بحث سینتیک و تعادل شیمیایی و راهفهمیکجسیزدهم
هاهاي شناسایی و رفع آنالکتروشیمی و راههاي شناخته شده در بحثفهمیکجچهاردهم
هاهاي شناسایی و رفع آنباز و راه-هاي شناخته شده در بحث اسیدفهمیکجپانزدهم
هاي هاي شیمیایی و راههاي شناخته شده در بحث استوکیومتري و واکنشفهمیکجشانزدهم

هاشناسایی و رفع آن

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3

ارجاع دادن دانشجویان به . هاي کالسی بر کارایی تدریس به شدت میفزایداین درس با مشارکت دانشجویان در بحثآموزش
ها بسیار توصیه کارهاي قابل اجرا براي رفع آنهاي شیمی و راهفهمیي معرفی کجهاي معتبري که در زمینهمنابع علمی و وبگاه

.شودمی

منابع آموزشی.4

: اصلی
-چاپ اول، ترجمه معصومه شاه"اي شیمیآموزان پیرامون مفاهیم پایههاي دانشفهمیکج: فراي ظواهر". کایند، و.1

.1389علوم نوین ، محمدي و امراهللا کوهی فایق، انتشارات
2. Horton, C. “Student Preconceptions and Misconceptions in Chemistry”
Assumption College, Worcester, MA 01609, 2007..

:تکمیلی
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,” Springer Berlin HeidelbergMisconceptions in Chemistry“.al.et,.D-H,Barke
2009.

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

هاي این درس دارد، اي در تحقق هدفهاي کالسی نقش مهم و تعیین کنندهاز آن جا که مشارکت فعال دانشجویان در بحث
یادگیرنده بر اساس تکالیف عملکردي در ارزشیابی از . شودهاي درون و برون کالسی پیشنهاد میارزشیابی مستمر از  فعالیت

. شودطول ترم و آزمون پایان ترم انجام می
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»ریزي درسی در شیمیبرنامه« سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

معلم به عنوان مجـري  . استي معلمان ضروري هایی است که آشنایی با آن براي همهریزي درسی فرایند و یکی از فعالیتبرنامه
-ي ریزي درسی بایستی با ساختار و عنصـرهاي برنامـه  هاي تاثیرگذار بر فرایند برنامهاي از حلقهي درسی یا به عنوان حلقهبرنامه

ا آن و یادگیري ابزار کارآمدي است که اگر معلمان ب-ي درسی به عنوان نقشه راه فرایند یاددهیبرنامه. درسی آشنایی داشته باشد
شناخت . ي درسی به بهترین شکل ممکن محقق خواهد شدهاي برنامهکارکرد آن آشنا شده، در استفاده از آن مهارت یابند، هدف

ي ریزي درسی به همراه فهم درست عنصرهاي آن و بویژه جایگاه معلم در اجراي موفق یک برنامـه مبانی، اصول و مراحل برنامه
.اي معلم در کالس درس خواهد بودحرفهدرسی، شرط الزم براي عمل 

ــات  مشخصــ
درس

ــوع درس : نــ
عملی-نظري 

2:  تعداد واحد
ــان درس : زمـ

ساعت48
-: پیشنیاز

Curriculum Planning inریزي درسی در شیمی  برنامه: نام درس Chemistry

:بوددر پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم قادر خواهد : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
هـاي درسـی علـوم    ریزي درسی و تجزیه و تحلیل ساختار برخی برنامهشناخت مبانی، اصول و مراحل برنامه

یادگیري و یافتن مهـارت  -ي دوم و شیوه کاربست آن در فرایند یاددهیي متوسطهتجربی بویژه شیمی دوره
براي اجراي یک برنامه ریزي درسی براي یک واحد یادگیري در درس شیمی

3سطح 2سطح 1سطح مالك

ــتگی  شایســ
:اساسی

ــتگی  شایســ
:اساسی

CK1-1
PCk

1-3&3-3
&3-4

درك 
مفاهیم 
کسب 

مهارت حل 
مسئله و 

بکارگیري 
درموارد 
واقعی 

ضمن آشنایی بـا مبـانی و   
ریزي درسـی،  اصول برنامه

بتوانـد عنصــرهاي ســازنده  
ي ي درسی و رابطـه برنامه

-ها را مبناي مدلمیان آن

. گوناگون شـرح دهـد  هاي 
ــم در   ــاه معل نقــش و جایگ

ي طراحی و اجراي برنامـه 
.درسی را شرح دهد

نقش عنصرهاي مختلف 
ــاگون   ــاي گون و متغییره
موثر بر ساختار و کامیابی 

درسـی را درك  ي برنامه
هـاي  کند و انواع برنامـه 

درسی را از این حیث بـا  
ــد   ــه کن ــم مقایس در . ه

هـایی را بـراي   ضمن راه
ــزایش تا ــذاري افـ ثیرگـ

-معلمان بر تحقق هـدف 

ــه ــاي برنام ــی ه ي درس
.پیشنهاد دهد

گیــري از منــابع علمــی بــا بهــره
معتبر براي یک واحـد یـادگیري   

ي درسـی طراحـی   شیمی برنامه
کند و براي موفقیت آن در اجـرا  

.راهکارهایی پیشنهاد دهد



٢٧٤

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

محتواي درسسرفصلهفته
معرفی اول

درس
اهمیت و ضرورت یادگیري درس، معرفی منابع و اجراي ارزشیابی تشخیصی 

تعریفدوم
و

تشریح
ي برنامه

درسی

ریزي ي درسی به عنوان یک علم و وضعیت ایران از نظر سطح دانش برنامهمعرفی برنامه
)شیمی در کشوري درسی علوم تجربی وي درسی ملی و برنامهبرنامه(درسی 

سوم
ي درسی کشور بویژه در حوزه علوم تجربی و شیمی، هاهایی موفق از برنامهمعرفی نمونه
ها از منظر ها و ناکامیکامیابی(هاي درسی اجرا شده هاي فردي در مورد برنامهبیان تجربه
)یک فراگیر

چهارم
ریزي درسی، انواع هاي برنامهها، مدلي میان آني درسی و رابطهاجزا و عنصرهاي برنامه

)ايمتمرکز و نامتمرکز، مدرسه(هاي درسی برنامه
نقش و پنجم

جایگاه معلم 
ي در برنامه
درسی

ریز درسیدرسی، معلم به عنوان برنامهي معلم به عنوان مجري برنامه
راهکارهاي بهبود هاي درسی ایران و چند کشور پیشرفته،ي نقش معلم در برنامهمقایسهششم

هاي درسی کشورجایگاه معلمان در برنامه

هفتم

مراحل
ریزي برنامه

درسی

ها، تعیین ي درسی، نیازسنجی، اولویت بندي نیازشناسی و تعیین منطق تولید برنامهموقعیت
درسی ي هایی از برنامهها و هدف نویسی با ارایه نمونهها، انواع هدفها، منبع هدفهدف

ي متوسطهشیمی دوره

هشتم
هایی از ها همراه با ارایه نمونهآنيهاي ارایههاي یادگیري و شیوهانتخاب محتوا و فرصت

ي متوسطهي درسی شیمی دورهبرنامه
هاي یادگیري و نقش آن در برتري مواد آموزشی تولیدي دهی محتوا و فرصتسازماننهم
ي درسی، آزمایشگاه شیمی و زمان، مکان و امکانات در طراحی برنامهي نقش تعیین کنندهدهم

ي درسی برنامه
درسیيهاي تدریس، انتخاب روش تدریس مناسب و موفقیت یک برنامهروشیازدهم
هاي گوناگون آنارزشیابی یادگیري مخاطبان و روشدوازدهم
اجرايسیزدهم

هاي برنامه
درسی

ي درسی، عوامل موثر بر اجرا، مقاومت، فرهنگ سازمانی، مجریان مههاي اجراي برنانظریه
اقدامات اساسی براي اجراي برنامه شامل شناخت وضعیت، آماده سازي عمومی و اختصاصی، چهاردهم

تدارك نیروي انسانی، هدایت و نظارت
ارزشیابیپانزدهم

هاي برنامه
درسی

ي درسیهاي ارزشیابی برنامهو روشمفهوم ارزشیابی برنامه، ضرورت ارزشیابی
هاي درسیي درسی در نظام آموزشی، ضرورت بازنگري در برنامهمراحل ارزشیابی برنامهشانزدهم
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راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3

شـدت  هـا بـر کـارایی تـدریس بـه      شود اما مشارکت دادن دانشجویان در بحثاین درس با محوریت آموزشگر انجام میآموزش
-ي نظرهاي آني منابع معرفی شده پیش از حضور در کالس و اختصاص زمانی به ارایهبا تشویق دانشجویان به مطالعه. میفزاید

. آیدي درسی فراهم میها، بستر الزم براي موشکافی مفاهیم و آشنایی عملی با نقش معلم در برنامه

منابع آموزشی.4

: اصلی
.1393انتشارات به نشر، "ریزي آموزش متوسطهمبانی برنامه"اهللا پور، نعمتموسی.1
.1387انتشارات سمت، "ریزي درسیمقدمات برنامه"ملکی، حسن .2

:تکمیلی
.1388انتشارات بال، "ریزي درسیاصول و مبانی برنامه"فتحی واجارگاه، کوروش 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
هـاي ایـن درس دارد،   اي در تحقـق هـدف  هاي کالسی نقش مهم و تعیین کنندهدانشجویان در بحثاز آن جا که مشارکت فعال 

. شـود لیست بسیار توصیه میهاي درون و برون کالسی و هم در قالب چکهاي آنان هم به شکل فعالیتارزشیابی مستمر آموخته
گیرد که در آن دانشجویان ک آزمون نوشتاري صورت میشود، ارزشیابی پایانی این درس در قالب یبراي بخش دیگر پیشنهاد می

هاي استاد درس به صـورت مفصـل و تحلیلـی    هاي کالسی را بر اساس پرسشها و تجارب خود از مطالعه منابع و بحثیادگیري
.تر از پنجاه درصد کل نمره کاهش یابدبهتر است که سهم این آزمون به کم. نویسدمی
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»شیمیآموزشتدریسراهبردهاي «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

آشنایی با نـوع  . شودهاي گوناگون تدریس میهاي مهم دانش تجربی با راهبردهایی ویژه و به شیوهشیمی به عنوان یک از شاخه
بـراي تـدریس ایـن درس یـاري     تواند یک معلم شیمی را در گزینش روشی مناسب هاي مختلف راهبردهاي یادشده، میو ویژگی

کیفیـت آمـوزش شـیمی در گـرو تقویـت ایـن       . هاي روش تدریس خود برساندها و نارساییدهد و او را به درك بهتري از برتري
.اي مهم براي معلمان استمهارت حرفه

ــات  مشخصـــ
درس

ــوع درس : نـــ
کارگاهی

1:  تعداد واحد
48: زمان درس

ساعت
برنامــه: پیشــنیاز

در ریــزي درســـی  
شیمی

Educationalشیمیآموزشتدریسراهبردهاي : نام درس Strategies in Chemistry

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
ها، مهـارت  هاي آندر پایان این درس دانشجو ضمن گسترش آشنایی با انواع راهبردهاي یادگیري و پیژگی

.کندخود را در کاربست این راهبردها براي طراحی یک روش مناسب براي تدریس درس شیمی تقویت می

3سطح 2سطح 1سطح مالك

ــتگی  شایســـ
:اساسی

ــتگی  شایســـ
:اساسی

CK1-1
PCk

1-3&3-3
&3-4

درك 
مفاهیم 
کسب 

مهارت حل 
مسئله و 

بکارگیري 
درموارد 
واقعی 

ــانی  ــا مب ضــمن آشــنایی ب
یـادگیري  -یـاددهی فرایند 

ــواع روش ــیمی، ان ــاي ش ه
بـرد و  تدریس آن را نام می

هــاي هــر یــک را ویژگــی
.  شماردبرمی

هاي ضمن مقایسه روش
تــدریس مختلــف، دلیــل 
برتري یک بر دیگري در 
شرایط گوناگون را بیـان  

-کند و ارتباط دسـتاورده 

ها را بـا اجـزاي   هاي آن
-برنامه درسی شرح مـی 

.دهد

اص شـیمی  براي یک موضوع خ
روش تدریس مناسـبی پیشـنهاد   
دهد و دالیل انتخاب خـود را بـا   

هـاي دیگـر   مقایسه آن بـا روش 
در ضـمن بتوانـد بـر    . شرح دهد

مبناي عنصرهاي برنامه درسـی  
روش پیشــنهادي خــود را مــورد 

.تجزیه و تحلیل قرار دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

محتواي درسسرفصلهفته
تاریخچهاول

و
مفاهیم

ايپایه

بررسی وضعیت گذشته، حال و آینده شیمی و جایگاه آموزش شیمی در ایران و جهان
المللی هاي حوزه یادگیري شیمی در برنامه درسی ملی و بینبررسی هدفدوم
یادگیري شیمی به عنوان یک دیسیپلین، یادگیري فعال و انفعالیسوم

در آموزش شیمی، نظریه جانستونسطوح بندي چهارم



٢٧٧

آشنایی با روش علمی و چگونگی تحلیل آن در آموزش شیمیپنجم
ششم

راهبردهاي
گوناگون 
آموزش 
شیمی

، فعال کردن فراگیر در روش سخنرانی)هاها و کاستیبرتري(روش سخنرانی 
آموزش مبتنی بر کاوشگري در شیمیهفتم
آموزش شیمیدر کاوشگري هدایت شدههشتم
مساله در شیمیآموزش مبتنی بر روش حلنهم
محور در شیمی-آموزش زمینهدهم

فعالیت عملی در آموزش شیمییازدهم
نقشه مفهومی در آموزش شیمیدوازدهم
)سیر تاریخی و تکاملی دانش بشري(آموزش شیمی مبتنی بر تاریخ شیمیسیزدهم
پردازي در شیمیآموزش مبتنی بر بدیعهچهاردهم
محور در شیمی-آموزش پروژهپانزدهم
تحلیل راهبردهاي آموزش شیمی براي اتخاذ روش بهینه در کالس درسشانزدهم

ساعت8نمودار مفاهیم، دست کم به مدت براي رسمCoggleیا VUE ،WiseMappingافزارهاي آشنایی با نرم* 

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
با واگذار . ها با همکاري دانشجویان به اجرا در آیدها و نارساییاز راهبردها پس از معرفی مبانی نظري و شرح برتريهر یک 

ها راهبرد یاد شده در قالی یک روش تدریس و به کردن مفاهیمی از درس شیمی عمومی به هر دانشجو و با طریق راهنمایی آن
تواند بر اثر یق روش تدریس ارایه شده توسط مدرس درس و دیگر دانشجویان مینقد دق. شودصورت عملی در کالس اجرا می

. بخشی اینن درس بیفزاید

منابع آموزشی.4
: اصلی

Ray, B. “Modern Methods of Teaching Chemistry”  APH Pub., 2008.

Forster, S. “Methods of teaching Chemistry” 1st ed., Global Media, 2009.

:تکمیلی
Eilks, I.; Hofstein, A. “Teaching Chemistry-A Studybook” Sense Pub., 2013.

Agarwal, D. D. “Modern Methods of Teaching Chemistry” Sarup, 2005.

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
هاي لیستعملکردي؛ استفاده از چکهاي مختلف گفتاري، نوشتاري واهمیت دادن به ارزشیابی مستمر و اجراي آن به شیوه

پس ارزیابی از فرد یا گروه-گوناگون به منظور ارزیابی عملکردي دانشجویان به هنگام اجراي کار گروهی و ارایه کار عملی؛ خود
از کارپوشه در هنگام ارایه کار واگذار شده؛ استفادهدهی همساالننمرهگیري از روش هاي فردي و گروهی؛ بهرهاز اجراي فعالیت

هادهی ارزشیابیبراي سامان
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»طراحی آموزشی در شیمی« سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

هـاي فـردي،   مندي را طراحی کنند کـه تفـاوت  هاي یادگیري نظامهاي نظام آموزشی فرصتمعلمان باید بتوانند در راستاي هدف
افزون بر ایـن بتوانـد   . بافتار و بستر اجتماعی بر یادگیري را مد نظر قرار دهدآموزان و نیز تأثیر هاي یادگیري دانشعالیق و روش

دار براي این کار الزم است که معلمان طراحـی آموزشـی را بـه عنـوان یـک رویکـرد نظـام       . موفقیت یادگیرندگان را تضمین کند
در چنـین شـرایطی   . هاي واقعی تجربه کننـد وقعیتي شناسایی مساله تا ارزیابی در یک مبشناسند و بتوانند فرآیند آن را از مرحله

هاي اثربخشی را بـراي پاسـخ بـه    هاي از پیش تعریف شده، خود به ایجاد موقعیت دست یازند و طرحمعلمان به جاي اجراي طرح
.هایی منحصر به فرد تولید کنندنیاز فراگیران آن هم در موقعیت

ــات  مشخصــ
درس

ــوع درس : نــ
عملی

1:  تعداد واحد
ــان درس : زمـ

ساعت32
برنامـه : پیشنیاز

دردرســـیریــزي 
شیمی

Educational Planning inطراحی آموزشی در شیمی   : نام درس Chemistry

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
گیري و ارزیابی حل مسـاله  تحلیل، تصمیممند براي شناسایی، هاي طراحی آموزشی را به صورت نظاممؤلفه

.دهدیادگیري مورد استفاده قرار می

3سطح 2سطح 1سطح مالك

ــتگی  شایســ
:اساسی

ــتگی  شایســ
:اساسی

CK1-1
PCk

1-3&3-3
&3-4

درك 
مفاهیم 
کسب 

مهارت حل 
مسئله و 

بکارگیري 
درموارد 
واقعی 

ضمن آشنایی بـا مبـانی و   
اصــول طراحــی آموزشــی، 
بتواند برخی مفاهیم مرتبط 
ــاله و   ــین مس ــه تبی از جمل

هاي فردي را تعریف تفاوت
.کرده مثال بزند

ضمن شناسایی و تبیـین  
مساله، بتواند با توجه بـه  
نیازها تکالیف یادگیري را 
براي فراگیـران تعیـین و   

مندي را میان ارتباط نظام
هاي طراحی برقرار مولفه

.کند

ي مراحـل فراینـد طراحـی   همه
آموزشی را مطابق با نیازهـا و بـا   

هـا بـه طـور    توجه بـه موقعیـت  
منـدي عملیـاتی کنـد و بـا     نظام

ــاوت ــه تف ــردي توجــه ب هــاي ف
ــادگیري را   ــالیف ی ــران تک فراگی

.تعیین کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

محتواي درسسرفصلهفته
اهمیت و ضرورت طراحی آموزشی، معرفی منابع و اجراي ارزشیابی تشخیصی معرفی اول
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درس

کلیات دوم
طراحی
آموزشی

گیري، تحلیل، تصمیم( تعریف، ضرورت و منطق طراحی آموزشی، مراحل طراحی آموزشی
، گستره طراحی آموزشی)راهبرد و ارزشیابی

یادگیري با طراحی آموزشی/ هاي آموزشنظریهارتباط فناوري آموزشی با طراحی آموزشی ارتباط سوم

چهارم
فرایند 
طراحی 
آموزشی 

)تحلیل(

هاي مشکل، روش/ مشکل، شناسایی و تجزیه و تحلیل منبع مساله/ تعریف مساله
)الگوي ساندرز، الگوي هوتون، الگوي هناس( نیازسنجی

یادگیرندگان، تحلیل نیازهاي مربوط به تجزیه و تحلیل نیازها، تحلیل نیازهاي مربوط به پنجم
هايموقعیت، تعیین راه حل

ششم
فرایند 
طراحی 
آموزشی 

تصمیم (
)گیري

هاي آماج، یابی به هدفها و تعیین اولویت دستهاي آماج، بازنگري در هدفتدوین هدف
هاي آماجمقایسه تحلیل نیازها و هدف

هاي آموزشی، محتواي پیامدهاي یادگیري، هدفها و هاي آماج به هدفتبدیل هدفهفتم
آموزشی، تکالیف یادگیري

هشتم

فرایند 
طراحی 
آموزشی 

)راهبرد(

بهره گیري از راهبرد در طراحی آموزشی، راهبردهاي طراحی آموزشی بر اساس نوع محتوا
مهارت بندي مفاهیم، به کارگیري به خاطر سپردن اطالعات، به کارگیري مهارت طبقه(

روش کار، به کارگیري مهارت اصل، درك ارتباط مفهومی، درك ارتباط علت و معلولی، 
)هاي تفکر برترمهارت

راهبردهاي طراحی آموزشی بر اساس نیازهاي یادگیرندگان، ویژه دانش آموزان فراگیر، ویژه نهم
دانش آموزان تیزهوش، ویژه دانش آموزان با مشکالت عاطفی شدید

هاي چند پایه، ویژه مسایل بومی خاصراهبردهاي طراحی آموزشی بر اساس موقعیت، ویژه کالسدهم
هاارایه چند طرح آموزشی تهیه شده براي درس شیمی درکالس و نقد آنیازدهم
هاارایه چند طرح آموزشی تهیه شده براي درس شیمی درکالس و نقد آندوازدهم
فرایند سیزدهم

طراحی 
آموزشی 

)ارزشیابی(

، بازنگري توسط )چرا؟ چه موقع؟ با چه هدفی؟ چگونه؟(منطق ارزشیابی طرح آموزشی 
متخصص، ارزشیابی تکوینی، ارزشیابی پایانی، ارزشیابی از طرح آموزشی

ارزیابی چند طرح آموزشی ارایه شده توسط دانشجویانچهاردهم

طراحیپانزدهم
تعاملی پیام

هاي تعامل متکی بر چاپهاي تعامل متکی بر انسان، نظامتعامل در آموزش، نظام
هاي تعامل متکی بر رایانهشنیداري، نظام-هاي تعامل متکی بر وسایل دیدارينظامشانزدهم

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
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این درس با مشارکت آموزش. شودبراي طراحی، تولید و ارزیابی یک نمونه طراحی آموزشی از روش حل مساله استفاده می
هاي گروهی قابل طراحی و اجراي یک طرح آموزشی در قالب فعالیت. ها بر کارایی تدریس به شدت میفزایددانشجویان در بحث

روش مطالعه غیر مستقیم در قالب مطالعه موقعیت و تحلیل نقاد براي شناسایی و تبیین مساله، تعیین نیاز یادگیرندگان . اجرا است
هاي طراحی هاي نیازسنجی و مدلهاي یادگیري، مدلي نظریهوقعیت یادگیري و روش مستقیم در مرور منابع علمی در زمینهو م

. شودآموزشی براي طراحی و حل مساله توصیه می
منابع آموزشی.4

: اصلی
.1380ترجمه هاشم فردانش، انتشارات سمت، "راهبردها و فنون طراحی آموزشی"پوالك و همکاران .2
.1374ترجمه خدیجه علی آبادي، نشر دانا، "اصول طراحی آموزشی"گانیه و همکاران .3

:تکمیلی
.1379ترجمه هاشم فردانش، انتشارات سمت، "هاي آموزشیطراحی نظام"زمی . زفسکی، جی.1
.1388انتشارات بال، "نیازسنجی برنامه ریزي درسی مدرسه محور"فتحی واجارگاه، کوروش و همکاران .2

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

هاي این درس دارد، اي در تحقق هدفهاي کالسی نقش مهم و تعیین کنندهاز آن جا که مشارکت فعال دانشجویان در بحث
ي براي مرحله. شودهاي درون و برون کالسی پیشنهاد میارزشیابی مستمر آن هم بر اساس تکالیف یادگیري و از  فعالیت

ارزشیابی گروهی بسیار توصیه -ساالن و خوددهی همها استفاده از روش نمرهطراحی آموزشی در کالس و ارزیابی آناجراي 
. ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود. شودمی

.مالك ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(مبناي ارزیابی تکالیف 
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»طراحی واحد یادگیري در شیمی« سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

هـاي فـردي،   مندي را طراحی کنند کـه تفـاوت  هاي یادگیري نظامهاي نظام آموزشی فرصتمعلمان باید بتوانند در راستاي هدف
افزون بر ایـن بتوانـد   . آموزان و نیز تأثیر بافتار و بستر اجتماعی بر یادگیري را مد نظر قرار دهددانشهاي یادگیري عالیق و روش

دار براي این کار الزم است که معلمان طراحـی آموزشـی را بـه عنـوان یـک رویکـرد نظـام       . موفقیت یادگیرندگان را تضمین کند
در چنـین شـرایطی   . هاي واقعی تجربه کننـد مساله تا ارزیابی در یک موقعیتي شناسایی بشناسند و بتوانند فرآیند آن را از مرحله

هاي اثربخشی را بـراي پاسـخ بـه    هاي از پیش تعریف شده، خود به ایجاد موقعیت دست یازند و طرحمعلمان به جاي اجراي طرح
.هایی منحصر به فرد تولید کنندنیاز فراگیران آن هم در موقعیت

ــات  مشخصـــ
درس

ــوع درس : نـــ
عملی

1:  تعداد واحد
32: زمان درس

ساعت
طراحـی  : پیشنیاز

ــوزش   ــی آم آموزش
شیمی

Learning Unit Planning inطراحی واحد یادگیري در شیمی  : نام درس Chemistry

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
ي یادگیري، بتوان یک واحد یادگیري طراحـی و  درسی و شناخت استانداردهاي محتواي یک حوزهي با تحلیل برنامه

.اجرا کند و بر اساس نتایج ارزیابی آن را مورد بازنگري قرار دهد

3سطح 2سطح 1سطح مالك

ــتگی  شایســـ
:اساسی

ــتگی  شایســـ
:اساسی

CK1-1
PCk

1-3&3-3
&3-4

درك مفاهیم 
کسب 

مهارت حل 
مسئله و 

بکارگیري 
درموارد 
واقعی 

ــانی و   ــا مب ضــمن آشــنایی ب
اصول طراحی واحد یادگیري، 
بتوانــد اجــزا و عنصــرهاي   

ي یـک واحـد   تشکیل دهنده
.یادگیري کامل را نام ببرد

ــک  ضــمن درك منطــق ی
واحد یادگیري بتوانـد یـک   
ــل و   ــادگیري کام ــد ی واح
منسجم را طراحـی و اجـرا   

.دکن

ضمن اجراي یـک واحـد یـادگیري    
کامل، منسجم و مـوثر، واحـدهاي   
یادگیري خود و دیگران را ارزیـابی  
کند و بتواند پیشنهادهایی براي رفع 

هـا ارایـه   هـاي احتمـالی آن  کاستی
.دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

محتواي درسسرفصلهفته
معرفی اول

درس
اهمیت و ضرورت طراحی واحد یادگیري، معرفی منابع و اجراي ارزشیابی تشخیصی 
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کلیات دوم
طراحی
واحد 

یادگیري

ي درسی و ارتباط آن با ساختار واحد یادگیري رویکرد برنامه
ارتباط واحدهاي یادگیري با ساختار یک موضوع درسی

)چرایی(واحد یادگیري ارتباط ساختار و عنصرهاي واحد یادگیري، منطقسوم

چهارم
هاي یادگیري ، وسعت و توالی واحد یادگیري، فرصت)چیستی(پیامدهاي یادگیري / هدف

)چگونگی(
استاندارد پنجم

هاي محتوا و 
سازماندهی 

آن

ي کلیدي، مفاهیم اساسی، ترسیم نقشه مفهومی، حقایق و اطالعات جزییایده
هامهارتهاي اساسی، ترسیم نمودار مهارت

ششم
ها و حقایق و اطالعات جزیی با پیامدها، تعیین سطح ارتباط نقشه مفهومی، نمودار مهارت

بندي پیامدهاي یادگیريآموزان، بازتعریف پیامدهاي یادگیري، طبقهتوانایی دانش
هفتم

سازمان 
هادهنده

وابسته به کاوشگري، وابسته وابسته به دنیا، وابسته به مفهوم، (پایه / ي مرکزيدهندهسازمان
)به یادگیري، وابسته به کاربردها

هشتم
، شناسایی )انعطاف، قابلیت، تناسب(، معیارها )ي کلیديایده(ي آموزشی سازمان دهنده

هاعنوان
هاي فرصتنهم

یادگیري
يهاي اساسی، بافت و زمینهکلی، انتظارات عملکردي، پرسش/ انتخاب راهبرد آموزشی اصلی

اجتماعی، دانش و تجربیات پیشین، برانگیختن/ فرهنگی
هاي یادگیريهاي فراشناخت، تکالیف یادگیري، نظم منطقی فرصتهاي یادگیري، مهارتسبکدهم

ارزشیابییازدهم
، خود )رسمی، غیر رسمی(هاي سنجش، راهبردهاي سنجش پیامدهاي یادگیري و مالك

همساالن، ارزشیابی توسط معلمارزیابی، ارزشیابی توسط 
ارزشیابی از واحد یادگیري، چگونگی بهبود بخشیدن به یادگیريدوازدهم
طراحیسیزدهم

و اجراي
یک واحد 
یادگیري

ي متوسطهانتخاب موضوع و طراحی یک واحد یادگیري براي درس شیمی دوره
کالساجراي واحد یادگیري طراحی شده و نقد و بررسی آن درچهاردهم
ارزیابی یک از واحد یادگیري طراحی و اجرا شده و ارایه راهکارهایی براي بهبود آنپانزدهم
ي آن در کالسبهبود یکی از واحدهاي یادگیري ارزیابی شده و اجراي دوبارهشانزدهم

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
این درس با مشارکت آموزش. یک نمونه واحد یادگیري استفاده شودبهتر است از روش حل مساله براي طراحی، تولید و ارزیابی 

هاي فردي و گروهی طراحی و اجراي واحد یادگیري در قالب فعالیت. ها بر کارایی تدریس به شدت میفزایددانشجویان در بحث
.شودتر توصیه میاگرچه طراحی گروهی و اجراي فردي واحد یادگیري بیش. قابل اجرا است

بع آموزشیمنا.4
: اصلی

.1387انتشارات سمت، "ریزي درسیمقدمات برنامه"ملکی، حسن 
:تکمیلی
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.1388انتشارات بال، "ریزي درسیاصول و مبانی برنامه"فتحی واجارگاه، کوروش 
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

هاي این درس دارد، اي در تحقق هدفکنندههاي کالسی نقش مهم و تعیین از آن جا که مشارکت فعال دانشجویان در بحث
ي براي مرحله. شودهاي درون و برون کالسی پیشنهاد میارزشیابی مستمر آن هم بر اساس تکالیف یادگیري و از  فعالیت

یه ارزشیابی گروهی بسیار توص-ساالن و خوددهی همها استفاده از روش نمرهاجراي واحدهاي یادگیري در کالس و ارزیابی آن
.شودمی
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»تحلیل محتواي مواد آموزشی در شیمی« سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

کنـد تـا   ها بتوان کیفیت مواد آموزشی را ارزیابی کرد، ایـن امکـان را فـراهم مـی    هایی که با کمک آنها و مالكآشنایی با روش
هاي مواد آموزشی را به خوبی درك کنند و آن را با شـرایط محـیط یـادگیري و نیـاز     کاستیها و آموختگان این رشته برتريدانش

ي تحلیل محتواي مواد آموزشی، بستر رشد و ارتقاي توانـایی مشـارکت در   به دست آوردن تجربه در زمینه. فراگیران انطباق دهند
شرایطی کـه بـراي فاصـله گـرفتن از نظـام      . کندجاد میفرآیند تولید مواد آموزشی را در سطح مدارس و مناطق آموزشی کشور ای

.آموزشی متمرکز فعلی و رفتن به سمت کاهش تمرکز ضروري است

ــات  مشخصـــ
درس

ــوع درس : نـــ
عملی -نظري

2:  تعداد واحد
48: زمان درس

ساعت
-: پیشنیاز

Content Analysis of Educationalتحلیـل محتـواي مـواد آموزشـی در شـیمی       : نام درس

Materials in Chemistry
:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

ي درسی، مواد آموزشی گوناگون شامل کتاب درسی، راهنماي تدریس، کتـاب کـار و   با تحلیل ساختار برنامه
کیفی بررسی و میزان سـازگاري هـر یـک از    را به طور کمی و ... ها و ايتمرین، کتاب آزمایشگاه، چندرسانه

.ي درسی گزارش کندها و رویکردهاي برنامهها را با هدفآن

3سطح 2سطح 1سطح مالك

ــتگی  شایســـ
:اساسی

ــتگی  شایســـ
:اساسی

CK1-1
PCk

1-3&3-3
&3-4

درك مفاهیم 
کسب 

مهارت حل 
مسئله و 

بکارگیري 
درموارد 
واقعی 

ــانی  ــا مب ضــمن آشــنایی ب
هـاي  محتـوا، روش تحلیل

گوناگون تحلیـل محتـوا را   
هـاي  بـرد و مـالك  نام می

.  شماردمورد نیاز را برمی

هاي ضمن مقایسه روش
تحلیل محتواي مختلف، 
ــر  دلیــل برتــري یکــی ب
ــد و  ــان کن دیگــري را بی

هاي کمی و بتواند مالك
ــبی بــراي    ــی مناس کیف
ــواد   ــل م ــه و تحلی تجزی

.آموزشی مختلف بیابد

ي آموزشی شیمی براي یک ماده
روش مناســبی بــراي تحلیــل   
محتــوا پیشــنهاد دهــد و دالیــل 
ــا  انتخــاب خــود را در مقایســه ب

در . هاي دیگر شـرح دهـد  روش
ضمن بتواند بر مبناي عنصرهاي 

ــه ــاختار و  برنامـ ــی سـ ي درسـ
محتواي ماده آموزشی یادشده را 

.مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد

و ساختار آنهاي یادگیري، محتواي درسفرصت. 2

محتواي درسسرفصلهفته
ي برنامهاول

درسی
-شیمی دوره

ي درسی بررسی ساختار و عنصرهاي اصلی برنامه
هاي براي تحقق آنبرگزیده) هاي(هاي حوزه یادگیري شیمی و رویکردبررسی هدفدوم
درسیي اصول حاکم بر انتخاب و سازماندهی محتواي برنامهسوم
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-ي متوسطهچهارم

ي دوم
ي درسییادگیري معرفی شده در برنامه-هاي یاددهیروش

ي درسیمواد آموزشی تولید شده بر مبناي برنامهپنجم
هاي روشششم

تحلیل
محتواي

هاي گوناگون تحلیل محتوامعرفی مفاهیم، اصول و روش
مراحل تحلیل محتواي کمی و کیفیهفتم
هااعتبارسنجی یافتههشتم
نهم

تحلیل
محتواي
برخی
مواد

آموزشی 
موجود

)در دو بعد ظاهري و سازماندهی محتوا(تحلیل محتواي کتاب درسی 
تحلیل محتواي کتاب راهنماي تدریسدهم

تحلیل محتواي کتاب کار و تمرینیازدهم
تحلیل محتواي کتاب آزمایشگاه شیمیدوازدهم
آموزشیتحلیل محتواي وسایل کمک سیزدهم
تحلیل محتواي فیلم آموزشیچهاردهم
تحلیل محتواي نرم افزار آموزشیپانزدهم
تحلیل محتواي وبگاه آموزشیشانزدهم

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3

با ي دوم به انتخاب استاد و طی یک فعالیت گروهی مطابق ي متوسطهساختار و محتواي یکی از مواد آموزشی درس شیمی دوره
گزارش این تحلیل بایستی در کالس درس ارایه و مورد نقد و . گیردي درسی مصوب شیمی کشور مورد تحلیل قرار میبرنامه

هر گروه از دانشجویان پس از ارایه کار و شنیدن نقدها، بایستی گزارش تحلیل محتواي خود پیرامون ماده . بررسی قرار گیرد
.دهنداري به استاد تحویل میآموزشی انتخاب شده را به صورت نوشت

منابع آموزشی.4

: اصلی
.1388انتشارات بال، "ریزي درسیاصول و مبانی برنامه"فتحی واجارگاه، کوروش 

.1381انتشارات آموزش امیر، چاپ اول، "هاي آموزشیراهنماي عمل تحلیل محتواي رسانه"نوریان، محمد 
:تکمیلی

ي نادر ساالر زاده امیر، انتشارات دانشگاه عالمه ترجمه"علوم اجتماعی و انسانیتحلیل محتوا در". آر. هولستی، ال
.1380طباطبایی، چاپ دوم، 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
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ي در هنگام ارایه گزارش گفتاري تحلیل محتواي مادهدهی همساالننمرهگیري از روش ارزیابی فردي و گروهی و بهره-خود
در ضمن ارزشیابی از فعالیت گروهی دانشجویان طبق یک . ي دانشجویان داشته باشدآموزشی می تواند سهم مهمی در نمره 

.شودلیست بسیار توصیه میچک
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»هاي عملی در آموزش شیمیکار« سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

هاي هاي عملی و آزمایشگاهی در تقویت مهارتگیري که فعالیتو روشی دانش شیمی و اهمیت چشمبا توجه به ساختار مفهومی
هاي استاندارد طراحـی و اجـراي   دارد، آگاهی از روش) معلمان اینده(آموختگان این رشته ورزي دانشهاي دستفرایندي و مهارت

توانـد  در عین حال اجرا و نقد چنین آزمایشی در کالس مـی . نمایدها در آزمایشگاه بسیار مهم میهاي عملی و تدریس آنفعالیت
.ابعاد گوناگون یک طراحی را آشکار کند و بهبود کیفی کار را در پی داشته باشد

ــات  مشخصــ
درس

ــوع درس : نــ
کارگاهی 

1:  تعداد واحد
ــان درس : زمـ

ساعت48

هاي عملی در آموزش شیمیکار: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم قادر خواهد بود: یادگیريپیامدهاي / اهداف
در پایان این درس دانشجو ضمن گسترش آشنایی با برخی ساختار مفهومی و روشی دانـش شـیمی و درك   

هاي مند آن را به عنوان یکی از بهترین شیوهاهمیت آزمایش در گسترش آن، طراحی آزمایش و اجراي هدف
.کندناسد و مهارت خود را در کاربست مفاهیم آموخته شده تقویت میشآموزش شیمی می

3سطح 2سطح 1سطح مالك

ــتگی  شایســ
:اساسی

ــتگی  شایســ
:اساسی

CK1-1
PCk

1-3&3-3
&3-4

درك 
مفاهیم 
کسب 

مهارت حل 
مسئله و 

بکارگیري 
درموارد 
واقعی 

هـاي  ضمن تعریف مهـارت 
ورزي، فراینـــدي و دســـت
ــت  ــایش و فعالی ــاي آزم ه

عملی بـه عنـوان یکـی از    
ارکــان آمـــوزش شـــیمی  

هـاي  بشناسد و انواع شـیوه 
.اجراي آزمایش را نام ببرد

ضـــمن طراحـــی یـــک 
آزمایش بتوانـد آن را بـا   
موفقیت در کـالس اجـرا   
ــاري   ــا بردبـ ــد و بـ کنـ
ــده را   ــاي وارد ش انتقاده
بپذیرد و طراحی خـود را  

هــا اصــالح بــر طبــق آن
.کند

شـده  ضمن اصالح آزمایش اجرا 
ــد   ــراي آن، بتوانـ ــیوه اجـ و شـ
آزمایش خـود را بـراي اجـرا بـه     

هاي دیگـر اصـالح کنـد و    شیوه
هاي آن را مورد تجزیه و نارسایی

.تحلیل قرار دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

محتواي درسسرفصلهفته

اول
دانش 
شیمی، 

آزمایشگاه، 
و

تجربـی و در آمـوزش   روشی دانش شیمی؛ نقش آزمایش در تولیـد دانـش  ساختار مفهومی و 
هاي فراینديشیمی؛ روش علمی، آزمایشگاه و تقویت مهارت

درسـی؛ تاریخچـه   آزمایشـگاهی در برنامـه  -هـاي عملـی  تعریف، جایگـاه و اهمیـت فعالیـت   دوم
ی؛ آزمایشـگاه  افزودن آزمایشگاه به تدریس شـیم هاياي؛ هدفآزمایشگاه در آموزش مدرسه

مانند؛ تدریس، یادگیري و ارزشیابی در آزمایشگاهشیمی به عنوان یک محیط یادگیري بی
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سوم
-برنامه

درسی
هـاي گونـاگون تـدریس در    یـادگیري؛ شـیوه  -چگونگی استفاده از آزمایشگاه بـراي یـاددهی  

)نمایشی، اکتشافی، کاوشگري و حل مساله(آزمایشگاه 
آزمایشگاه چهارم

شیمی

سـازي  ایمن(اندازي آزمایشگاه شیمی؛ نیازهاي یک آزمایشگاه آموزشی شیمی راهاصول اولیه 
؛ مهارت هاي عملی ضروري در آزمایشگاه شیمی)و استانداردسازي

هاي مجازيدر آزمایشگاه شیمی؛ آزمایشگاه) ICT(استفاده از فناوري ارتباطات و اطالعات پنجم

ششم

طراحی
هاي کار

عملی

هاي فعالیت عملی در آموزش ، ویژگی)فعالیت، آزمایش و نمایش(و انواع آنتعریف کار عملی
سادگی، ایمنی، ارزانی، در دسترس بودن مـواد و وسـایل، سـازگاري بـا محـیط      (تجربی علوم

)زیست و اجرا شدنی بودن
)فعالیت(نیاز از آزمایشگاه طراحی یک کار عملی بیهفتم
عملی طراحی شده و نقد بقیه کارهاي ارایه شدهاجرا و بررسی بهترین کار هشتم
)آزمایش(طراحی یک کار آزمایشگاهی نهم
اجرا و بررسی بهترین کار عملی طراحی شده و نقد بقیه کارهاي ارایه شدهدهم

)نمایش(طراحی یک کار عملی نمایشی یازدهم
کارهاي ارایه شدهاجرا و بررسی بهترین کار عملی طراحی شده و نقد بقیهدوازدهم
سیزدهم

هاي شیوه
تدریس در 
آزمایشگاه

نمایشی، اجراي یک نمونه و نقد و بررسی آن
اکتشافی، اجراي یک نمونه و نقد و بررسی آنچهاردهم
کاوشگري، اجراي یک نمونه و نقد و بررسی آنپانزدهم
حل مساله، اجراي یک نمونه و نقد و بررسی آنشانزدهم

ساعت10کم به مدت دستVLabافزارهاي آزمایشگاه مجازي مانند با نرمآشنایی*

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3

از جلسه هفتم به بعد کالس در قالب یک کارگاه برگزار شود که در . هاي نظري پرداخته شودشش جلسه نخست به طرح بحث
در جلسه . ی مدرس درس به طراحی کار عملی خواهند پرداختآن دانشجویان طی یک فعالیتی گروهی و با نظارت و راهنمای

شود و مورد نقد و بررسی دقیق شده به انتخاب مدرس و توسط گروه طراحی کننده در کالس ارایه میبعدي بهترین کار طراحی
.گیردقرار می

منابع آموزشی.4

: اصلی
Sutman, F. X.; Schmuckler, J. S.; Woodfield, J. C. “The Science Quest: Using
Inquiry/Discovery to Enhance Student Learning, Grades 7-12” Jossey-Bass, 2008.

Eilks, I.; Hofstein, A. “Teaching Chemistry-A Studybook” Sense Pub., 2013, p152-183.
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:تکمیلی
Leach, J.; Paulsen, A.C. “Practical Work in Science education” Springer, 1999.

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

هاي لیستهاي مختلف گفتاري، نوشتاري و عملکردي؛ استفاده از چکاهمیت دادن به ارزشیابی مستمر و اجراي آن به شیوه
ارزیابی از فرد -دگوناگون به منظور ارزیابی عملکردي دانشجویان به هنگام اجراي کار گروهی و ارایه کار عملی طراحی شده؛ خو

در هنگام ارایه کارعملی طراحی شده؛ دهی همساالننمرهگیري از روش هاي فردي و گروهی؛ بهرهپس از اجراي فعالیتیا گروه
هادهی ارزشیابیاستفاده از کارپوشه براي سامان
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»مباحث نوین تاثیرگذار بر آموزش شیمی«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

هـا بـه   تري از چگونگی ورود این گونه بحـث در آن تر و کاربرديهاي تازه شیمی، به درك ژرفگسترش آشنایی با برخی موضوع
اي دوچندان به یادگیري شیمی، مهارت خود را در کاربست مفـاهیم بـراي حـل مسـایل مربـوط      محتواي و افزون بر یافتن انگیزه

هـا در کـالس راهکارهـایی را    هاي درسـی یـا طـرح آن   ضمن بتواند در مورد چگونگی وارد کردن آن در کتابدر . کندتقویت می
.اي براي آموزش معلمان به عنوان پبشگامان ترویج علم نیز باشدتواند مقدمهالبته این درس می. معرفی کرده، به کار بندد

ــات  مشخصـــ
درس

ــوع درس : نـــ
عملی 

1:  تعداد واحد
32:زمان درس

ساعت
-: پیشنیاز

مباحث نوین تاثیرگذار بر آموزش شیمی: نام درس
The New Topics Affecting Chemistry Education

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
تـر و  شـیمی، بـه درك ژرف  هـاي تـازه   در پایان این درس دانشجو ضمن گسترش آشنایی با برخی موضـوع 

اي دوچنـدان بـه   ها به محتواي و افزون بر یافتن انگیزهتري از چگونگی ورود این گونه بحث در آنکاربردي
در ضمن بتوانـد  . کندیادگیري شیمی، مهارت خود را در کاربست مفاهیم براي حل مسایل مربوط تقویت می

ها در کالس راهکارهایی را معرفی کرده، به یا طرح آنهاي درسی در مورد چگونگی وارد کردن آن در کتاب
.اي براي آموزش معلمان به عنوان پبشگامان ترویج علم نیز باشدتواند مقدمهالبته این درس می. کار بندد

3سطح 2سطح 1سطح مالك

ــتگی  شایســـ
:اساسی

ــتگی  شایســـ
:اساسی

CK1-1
PCk

1-3&3-3
&3-4

درك مفاهیم 
کسب 

مهارت حل 
مسئله و 

بکارگیري 
درموارد 
واقعی 

ــی و   ــانی علمــ ــا مبــ بــ
کاربردهـــــاي علـــــوم و 

هاي نو آشنا شود و فناوري
ــد آن ــور  بتوان ــه ط ــا را ب ه

.خالصه شرح دهد

ضمن درك اهمیت علوم 
ــاوري ــازه در و فن هــاي ت

ــد   ــه، بتوان ــدگی روزان زن
هایی را کـه بـراي   بخش

ــان    ــه مخاطب ــی ب معرف
درسی سودمندتر يبرنامه

.است تشخیص دهد

با برآورد ژرفاي مفـاهیم تـازه و   
سودمند براي مخاطبـان، بتوانـد   

کارهایی براي وارد کردن این راه
مباحث در مواد آموزشـی بـویژه   

ــاب ــهکت هــاي هــاي درســی پای
.مختلف پیشنهاد دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

درسمحتواي سرفصلجلسه

اول
پلیمرها

و

ها، ساختار پلیمرها، پلیمرهاي مصنوعی و طبیعی، انواع پلیمرهـا از نظـر   درشت مولکول
ها، ماندگاري پلیمرها در طبیعتو درشت مولکولفیزیکی پلیمرهاساختار، ویژگی 

دوم
شدنپلیمرمصنوعی،پلیمرهايسنتزهايروشهاي پلیمري شدن و واکنش

آغازگرهايتوسطشدنپلیمرشدن آنیونی،پلیمرکاتیونی،شدنپلیمررادیکالی،
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درشت 
هامولکول

هاآغازکنندهانواعهمگرا،

شدن، کوپلیمرهايواکنشدرفعالیتبررسیکوپلیمرها،انواعشدن،کوپلیمرواکنشسوم
مولکولیجرمپلیمري،هايزنجیرهفضایینظمپلیمرها،ساختارمطالعه

کاربرد پلیمرها، پلیمرهاي معروف و پرکاربرد، پلیمرهاي زیست تخریب پذیر، خواص چهارم
ها فیزیکی و روش تهیه آن

پنجم

شیمی سبز

واتمیسبز، کاراییشیمیوپایدارتوسعهسبز،شیمیمفاهیمواصول چندگانه
هاي آلیدار طبیعت، حاللها و مواد دوستآالیندهکاهش

ششم
دفعصنعتی، هزینههايآالیندهمعرفیو جلوگیري از ایجاد پسماندها،تنگناهاتولید،

ضایعاتکاهشهايفناوريوضایعات
صنعتیفرآیندهايدرنوريوزیستیناهمگن،کاتالیزگرهايهمگن وکاتالیزگرهايهفتم

هشتم
شیمی، نورشیمیایی، صوتهايجایگزین، واکنشانرژيمنابعوسبزهايفناوري
ریزموجازاستفاده

نهم

-محیط

زیست

منابع آب، آلودگی آب و خاك، تهیه آب، تصفیه آب

دهم
اکسید و شرایط دياي و گرمایش جهانی، کربنها، اثر گلخانهآلودگی هوا، انواع آالینده

اقلیمی جهان 
افزایش جمعیت و محیط زیست، کشاورزي و تولید غذایازدهم 
و توسعه پایدار...) ها و ها، مراتع، رودخانهجنگل(منابع طبیعی دوازدهم
)ها، محیط زیست و توسعه پایدارانواع انرژي(منابع انرژي و توسعه پایدار سیزدهم
)هاي شهري و صنعتیمدیریت زباله(مدیریت مواد و آینده محیط زیست چهاردهم
پانزدهم

نانوشیمی
مزوسکوپی و مقایسه آن با فازهاي میکروسکوپی و تعریف مفهوم نانو، فاز 

فناوري، خواص مواد در نانوماکروسکوپی، تاریخچه دانش و فناوري نانو، اصول
هاآنهاي کوانتومی و خواصنانو، نقطهموادپایدارکردنهايمقیاس نانو، روش

پوشاك، تصفیه آب، انرژي،زیست، تولید و ذخیرهمحیطپزشکی،نانو درموادکاربردشانزدهم
دیگرصنایعتولید لوازم خانگی، تجهیزات الکترونیکی و

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3

تعیین و ارایه ایده هاي اصلی در آموزش هر جلسه؛ انتخاب یک مفهوم از هر فصل و تدریس آن به زبان اصلی؛ استفاده از روش 
اي فردي یا گروهی دانشجویان در قالب پروژهگیري از منابع آموزشی برخط، کم یک مفهوم؛ بهرهمحور در آموزش دست-پروژه

بویژه مخاطبان (اي مناسب و قابل درك براي همگان بایستی تالش کنند تا یکی از مفاهیم مطرح شده در کالس را به شیوه
هاي جهانی در ن به منابع معتبر با تجربهشایسته است دانشجویان را با مراجعه داد. تنظیم و در کالس ارایه کنند) ي درسیبرنامه

.این زمینه نیز آشنا کرد
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منابع آموزشی.4

: اصلی
Lancaster, M. "Green Chemistry, An Introductory Text" 2nd ed., 2010.

Gao, G. "Nanostructures and Nanomaterials, Synthesize, Properties and Application"
Imperial College Press, 2004.

Cunningham, W. P.; Cunningham, M. A. “Environmental Chemistry-Global
Concern”,12th ed., McGraw-Hill, 2012.

Botkin, D. B.; Keller, E. A. “Environmental Sciences- Earth as a Living Planet”, 8th

ed., Wily, 2011.

ارزشیابی یادگیريراهبردهاي . 5

هاي لیستهاي مختلف گفتاري، نوشتاري و عملکردي؛ استفاده از چکاهمیت دادن به ارزشیابی مستمر و اجراي آن به شیوه
در صورت ارزیابی از فرد یا گروه-گوناگون به منظور ارزیابی عملکردي دانشجویان بویژه به هنگام ارایه روش تدریس؛ خود

،هادهی ارزشیابیفردي و گروهی؛ استفاده از کارپوشه براي سامانهاي واگذاري فعالیت
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مبانی، منابع یادگیري و نرم افزارهاي (کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در شیمی «سرفصل درس 
»)رایج

معرفی درس و منطق آن. 1
. امروز اهمیت بسیار زیادي در نظام تعلیم و تربیت یافته اسـت فناوري اطالعات و ارتباطات به عنوان بخش جدایی نشدنی زندگی 

تـرین بخـش از   هاي استفاده از آن در آموزش و پرورش مهمهاي این فناوري رو به رشد و یافتن تسلط بر روشآشنایی با توانایی
.آیداي معلمان شیمی به شمار میهاي حرفهدانش و مهارت

ــات  مشخصـــ
درس

ــوع درس : نـــ
کارگاهی 

1:  تعداد واحد
48: زمان درس

ساعت
-: پیشنیاز

مبانی، منابع یادگیري و نرم افزارهاي (کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در شیمی: نام درس
)رایج

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
گیري درست هاي الزم براي بهرهاطالعات و ارتباطات و به دست آوردن مهارتهاي گوناگون فناوري شناخت توانایی

ها به منظور افزایش کیفیت آموزش درس شیمیاز آن

3سطح 2سطح 1سطح مالك

ــتگی  شایســـ
:اساسی

ــتگی  شایســـ
:اساسی

CK1-1
PCk

1-3&3-3
&3-4

درك مفاهیم 
کسب 

مهارت حل 
مسئله و 

بکارگیري 
درموارد 
واقعی 

هـاي سـودمند  برخی ویژگـی 
ICT  در آموزش را نام ببـرد

ــش آن ــود  و نق ــا را در بهب ه
کمی و کیفی آموزش شـیمی  
بویژه در کشـورهاي در حـال   

.توسعه برشمارد

هـاي  ضمن شناخت توانایی
ICT   و اشنایی بـا برخـی

افزارهاها و نرمابزار، ابزارك
ها براي آموزش بتوان از آن

.شیمی استفاده کند

ICTهایی که فاده از تواناییبا است
در اختیارش قرار مـی دهـد بتوانـد    

ــی   راه ــود کیف ــراي بهب ــایی ب کاره
آمــوزش شــیمی بیابــدف محتــواي 

.الکترونیکی تولید کند و ارایه دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

محتواي درسسرفصلهفته
معرفی اول

درس
فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش شیمی، معرفی منـابع  اهمیت و ضرورت به کارگیري 

و اجراي ارزشیابی تشخیصی
دوم

مبانی

اصل تعاملی بودن به عنوان ( و فناوري آموزشیICT ،ICTهاي ها و ویژگیمعرفی توانایی
در آموزشICTي استفاده از گانه، اصول ده)وجه مشترك

و طراحی و تولید محتواي آموزشی، طرح درس الکترونیکیICTي درسی، و برنامهICTسوم
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...) هاي هوشمند، تبلت، فبلت و رایانه، تلفن(انواع تجهیزات رایج براي استفاده در آموزش شیمی چهارم
ها و محدودیت، واقعیت افزوده و کاربرد آن در آموزش شیمی، آموزش از راه دوربرتري

پنجم

منابع 
یادگیري

هاي یک ، ویژگی...)افزارها، فیلم، پویانمایی، عکس و نرم(ها ايانواع و اهمیت چندرسانه
هاي ها در آموزش شیمی، آزمایشگاهاياي مطلوب، کاربرد و کارایی چند رسانهچندرسانه

مجازي شیمی
ها به ها در آموزش شیمی و چگونگی ارزیابی اعتبار علمی آنالگها و وباهمیت وبگاهششم

الگ به عنوان ابزاري براي تدریس و ارزشیابیعنوان منابع علمی، استفاده از وب
هاي اجتماعی براي هاي اجتماعی در آموزش شیمی، استفاده از شبکهنقش و اهمیت شبکههفتم

تدریس شیمی، تلفن هوشمند و آموزش شیمی از راه دور
,Teaching resources(هاي گوناگون دادهپایگاههشتم DrugBank ,OrgSyn و (...

,SMILES-هاهاي ثبت دادهانواع فرمت(ها ي اطالعات با آنافزاري مبادلهي نرمو شیوه

PDB (
نهم

افزارهاي نرم
رایج در
شیمی

و
آموزش 
شیمی

و کاربردهاي هر یک) ویندوز، اندروید و لینوکس(هاي عامل اشنایی با برخی سیستم
هاي کار با آنها و شیوهآشنایی با مرورگرهاي رایج و مرورگرهاي شیمیایی، نصب افزونهدهم

ي کار با اجراي چند پروژه فردي و ارایهوMicrosoftOfficeافزار آشنایی با نرمیازدهم
پاورپویت

اجراي چند پروژه فردياي وهاي امتحانی و چندگزینهافزارهاي طراحی پرسشآشنایی با نرمدوازدهم
و اجراي چند پروژه فرديChemOfficeافزار آشنایی با نرمسیزدهم
و اجراي چند پروژه فرديHyperChemافزار آشنایی با نرمچهاردهم
,Mercuryافزار نمایشگر مولکولی و بلوري مانندآشنایی مختصر با چند نرمپانزدهم

Chem3D, Guassview

Guassianها مانند اي و کاربردهاي آنافزارهاي شیمی محاسبهآشنایی با برخی نرمشانزدهم

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3

ها به تولید محتواي الکترونیکی و انتشار آن در هاي کالسی و تشویق آناین درس با مشارکت دانشجویان در بحثآموزش
-ها با کمک نرمي نتایج آنهاي فردي و گروهی و ارایهتعریف فعالیت. میفزایدي جهانی وب به شدت بر کارایی تدریس شبکه

.بخشدهاي رایج و معرفی شده در درس، کیفیت آموزش را ارتقاء میافزار

منابع آموزشی.4

: اصلی
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مراجعه به منابع تواند باها را شامل شود موجود نیست و مدرس میي این سرفصلدر حال حاضر کتابی به زبان فارسی که همه
ي دانشجویان خود به بی شک مشارکت فعاالنه. گوناگون نوشتاري یا الکترونیکی، محتوایی مناسب تهیه و در کالس ارایه کند

.تولید محتوایی قابل استفاده خواهد انجامید
:تکمیلی

Lerman, Z. M., et. al.” Chemistry Education in the ICT Age” Springer Netherlands,
2009.

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

هاي این درس در تحقق هدفاي کنندهها و کارهاي کالسی نقش مهم و تعییناز آن جا که مشارکت فعال دانشجویان در بحث
ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف عملکردي . شودهاي درون و برون کالسی پیشنهاد میدارد، ارزشیابی مستمر از  فعالیت

. شودهاي فردي و گروهی انجام میي پروژهدر طول ترم و با اجرا و ارایه
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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 یکی از چالش هایی که مؤسسات و دانشگاه
آموزش درصورتی که در طول برنامه . آموزشی تأثیرگذار باشد/ توانایی معلمان جهت رویارویی مؤثر با موقعیت هاي واقعی تربیتی

هاي اي دانشجو معلمان فرصت پژوهش در تجربه را بدست آورند، به توانایی هاي مورد نیاز براي مواجهه با موقعیتحرفه
از آنجا که، .آموزان خود منتقل کنندورند دست خواهند یافت و قادر خواهند بود این توانایی را به دانشنامعلومی که در آن غوطه

از تجربه را هاي واقعی کالس درس است فرصت یادگیريتأمالت دانشجو معلمان در موقعیتروایت هاي شخصی که حاصل
کند، لذا آموزش پژوهش روایی به عنوان پیش نیاز برنامه کارورزي این امکان را فراهم می کند تا دانشجویان به شیوة ممکن می

توانایی براي تأمل بر عمل خود، بهبود شرایط آموزشی و تربیتی، روایی به مطالعه تجربیات خود پرداخته و در آینده بتوانند از این
. اي خویش بهره بگیرندسهیم نمودن دیگران در تجربیات خود و نیز توسعه حرفه

مشخصات درس
کارگاهی:  نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

-: پیشنیاز

پژوهش روایی: نام درس

:پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بوددر : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
/ دیگري را از موقعیت هاي آموزشی/ با آگاهی از چیستی و چگونگی پژوهش روایی، تجربیات شخصی خود

. اي استفاده کنندقرار داده و از این تجربیات براي توسعه ظرفیت هاي حرفه) تأمل(تربیتی مورد واکاوي 

:شایستگی اساسی
pck 3&3-1کد -

3&4-3

3سطح2سطح1سطح هامالك

/ با تأمل بر یک روایتروایت تجربه
تجربه جدید آن را در 
قالب یک داستان ساده 
با جزئیات کم روایت 

.می کند

با تأمل بر یک روایت یا 
تجربۀ جدید، آن را در قالب 

و داستانی با جزئیات
پیچیدگی ها روایت می 

.کند

روایت یا با تأمل بر یک 
تجربۀ جدید، آن را در 

و قالب داستانی با جزئیات
پیچیدگی هایی که 
منعکس کننده احساسات، 
افکار و توالی منطقی آن 

است را  .. ها، روند ها و
.روایت می کند

بر روایت خود تأمل تأمل بر تجربه
ها، کرده و کنش

واکنشها، و رفتارها، 

هاي بر دیدگاه
هاي داستان تأمل شخصیت

می کند و  می تواند با 

تجربۀ با تأمل مجدد بر 
روایت درك / تفکر خود

خود را از این تأمالت را با 
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هاي افراد حاضر دیدگاه
در موقعیت را در بیان 
تجربیات مورد توجه 

. قرار داده است

ارائۀ شواهدي از یافته هاي 
علمی و پژوهشی از آن 
دفاع کند یا  آنها را با ذکر 
دلیل زیر سؤال برده و نقد 

..کند

بهره گیري از یافته هاي 
پژوهشی در قالب / 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 
تفسیر کند و یافته هاي 
خود را با استفاده از نقل 

.قول ها معتبر نماید

ده هاي توانسته است دا
جمع آوري شده را تحلیل 
و تفسیر کند و تحلیل و 
تفسیر خود از یافته ها را 
با استفاده از روش هاي 

. مختلف معتبر نماید

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

یادگیريماهیت تجربه، یادگیري از تجربه، و تأمل بر تجربه و تمایز آن با سایر انواع 
اي براي پژوهش در عملروایت نویسی وسیله

اي پژوهش روایی در خدمت رشد حرفه
چگونه روایت ها بین دانش آشکار و دانش ضمنی پیوند می زنند؟

اهداف پژوهش روایی و کاربردهاي آن 
انواع پژوهش روایی

: تکلیف عملکردي
اي در ینه پژوهش روایی تأثیر این شیوه مطالعه را در بهبود عملکرد حرفهبا مطالعه داستان زندگی معلمان و مقاالت علمی در زم

.قالب یک مقاله کوتاه ارائه نماید
البته قالب مذکور ). (ها و مراحلش ارائه کندیک پژوهش روایی را به صورت خالصه یا در قالب یک مقالۀ مروري با ذکر ویژگی

.قبالً باید توسط استاد توضیح داده شود
ابزار هاي گردآوري اطالعات: دومفصل 

ماهیت اطالعات در پژوهش روایی
ابزار هاي گردآوري اطالعات در پژوهش روایی

یادداشتهاي میدانی از تجربه هاي مشترك- 
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دفترچه یادداشت هاي روزانه- 
مصاحبه ها- 
داستان گویی- 
نامه نگاري- 
هاي خودزیست نگارانه و زیست نگارانهنوشته- 
سایر منابع- 
تحلیل داده هافرآیند 
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

حلیل و تمایز و تشابه آن ها را اي از ابزار هاي جمع آوري اطالعات در پژوهش روایی را از منظر نوع تجربیات مطرح شده تنمونه
. در قالب یک مقاله کوتاه ارائه کند/ در یک جدول به نمایش بگذارد

یک 
مقاالت علمی پژوهشی که با استفاده از شیوه پژوهش روایی تهیه شده است را از منظر فرایند تحلیل اطالعات مطالعه و یافته 

. هاي خود را گزارش نماید
کد گذاري: فصل سوم

اع کدگذاري انو
12کد گذاري اولیه- 

13مرور کد هاي اولیه- 

14کد گذاري محوري- 

مرور کد ها و طبقه بندي داده ها- 
مفاهیم/ مضامین- 
عمق و بینش براي ایجاد ارتباط- 

١٢ - Initial/Open coding
١٣ - Selective coding
١٤ - Axial coding
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: تکلیف عملکردي
فرایند کدگذاري و طبقه بندي را تا مرحله شناسایی و تبیین مضامین بر روي تجربیات شخصی خود از دوران تحصیل اجرا و یافته 

. بینش حاصل از واکاوي تجربیات را با دیگران به مشارکت بگذارد/ ها
تحلیل ساختاري: فصل چهارم

فرآیند تحلیل ساختاري
ي حذفقاعده- 
حذف شدید- 
تعمیم- 
ساختن- 
قاعده صفر- 

: تحلیل سه بعدي
داشتن ها، و خلق و خو هم چنین تعامل اجتماعی براي دربرتعامل شخصی بر اساس احساسات، امیدها، واکنش: تعامل- 

هاي آنان سایر افراد و قصد، اهداف، فرضیات، و دیدگاه
ینده، مشتاقانه منتظر تجربیات بررسی گذشته که به خاطر آمده است؛ حال به تجربه اتفاقات مرتبط است؛ و آ: تداوم- 

احتمالی است
هاي متفاوت اطالعات در مورد شرایط، زمان، و مکان در موقعیت فیزیکی، با حدود و قصد، اهداف، و دیدگاه: موقعیت- 

ها شخصیت
: تکلیف عملکردي

را ) معلمان/ همکالسی ها(نتجربیات سایری/ تحلیل سه بعدي مجموعه تجربیات شخصی/ با استفاده از فرایند تحلیل ساختاري
. تحلیل و یافته ها را گزارش کند

اعتبار بخشی : فصل پنجم

روایی و اعتبار در پژوهش روایی
همکاري با شرکت کنندگان 

بیان دوباره روایت ها 
استفاده از نقل قول ها
رعایت مسایل اخالقی

محدودیت ها و مخاطرات پژوهش روایی 
یافته هاي علمیاستفاده از نظریه ها و 

چگونه یافته هاي پژوهش روایی را ارزیابی می کنیم؟
: تکلیف عملکردي
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یافته هاي / همکاري با شرکت کنندگان/ یافته هاي حاصل از تکلیف عملکردي در فصل چهار را با استفاده از شیوه مثلث سازي
. علمی پژوهشی اعتبار بخشی نماید

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
مطالعۀ منابع، جستجو، سؤال کردن و پژوهیدن در زمینۀ پژوهش روایی، برگزاري کارگاه آموزشی براي آموزش پژوهش 

استفاده از راهبردهاي . روایی با استفاده از رویکرد توسعه فردي و به کمک واکاوي تجربیات شخصی صورت می گیرد
به تحقق اهداف این درس و نیز تنوع بخشیدن به تجربیات کمک مشارکتی، براي به اشتراك گذاشتن تجربیات و ارائه یافته

.می کند
منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
)در دست تألیف(پژوهش روایی دکتر عطاران 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
از آنجایی که هدف این درس یادگیري از و به کمک تجربه است، لذا در ارزشیابی خود ارزیابی دانشجو بر : ارزشیابی پایانی
ارزیابی . و تفسیر تجربیات حاصل از فعالیت ها در طول ترم بر اساس مستندات داراي اهمیت است) توصیف(اساس تحلیل 

به / جو در طول و شرکت در سمینار هاي کالسی براي ارائه یافته هااستاد بر اساس مجموعه تکالیف عملکردي دانش
. اشتراك گذاشتن تجربیات نیز بخش دیگر از ارزشیابی دانشجو را تشکیل می دهد

اي بر اساس مستندات ارائه شده در گزارش تفسیر دانشجو از تجربیات شخصی و نقش آن در توسعه توانایی هاي حرفه
نمره10عملکرد پایانی 

نمره 10ارزیابی استاد از فعالیت ها و مشارکت در سمینار ها 
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»کنش پژوهی: 2اي پژوهش و توسعه حرفه« سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

هاي پژوهشی تولید شده پذیرش نقش پژوهشی از سوي معلم در کنار دو وظیفۀ مهم دیگر او مبنی بر وظیفۀ استفاده از یافته
. سازدضرورت دانا و توانا کردن آنها در حوزه اقدام پژوهی را روشن میآموزان، دیگران و وظیفۀ  آموزش پژوهش به دانشتوسط

پیش 16فاصله گرفته و به سوي تدریس و عمل فکورانه15این امر بدان معناست که معلم باید ازتدریس و عمل تربیتی عادي شده
ها، کاربرد حلاندیشی به یافتن راهمسائل کالس و مدرسه را بکاود و با اقدام پژوهی و ژرفبه نحوي که با بینشی پژوهشی برود، 

توانایی جمع آوري بر این اساس،. ها و اخذ بازخورد مداوم به اصالح و بهبود فرآیند هاي آموزشی و پرورشی بپردازدبالفصل یافته
ریس، و یادگیري دانش آموزان و متعاقباً بکارگیري روش هاي سیستماتیک اطالعات درباره، موقعیت هاي خاص آموزشی، تد

خاصی براي بهبود آن است که منجر به ارتقاء توانایی دانش آموزان می شود، یکی از شایستگی هایی است که معلمان در آموزش 
. هاي بدو خدمت بایدبه آن دست یابند

مشخصات درس
کارگاهی: نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

پژوهش و توسعه : پیشنیاز
1اي حرفه

کنش پژوهی: 2اي پژوهش و توسعه حرفه: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
با مطالعه و تحلیل گزارش یافته هاي اقدام پژوهی ها توسط معلمان تأثیر آن در بهبود فرآیند یادگیري 

. گزارش کند
تربیتی مطالعه نموده و / یک مسئله را با استفاده از فرآیند رفت و برگشت میان مسئله و موقعیت آموزشی

وقعیت هاي بعدي طراحی، اجرا و گزارش بازتاب هاي حاصل از این فرآیند را براي بهبود عملکرد در م
نماید  :شایستگی اساسی

pck&Ck 1-2کد&

3سطح2سطح1سطح هامالك&4-3&3-3

یافته هاي اقدام تحلیل یافته ها
پژوهی را از نظر تأثیر 

آن بر فرآیند یادگیري   
تحلیل وتفسیر کرده 
اما به محدودیت ها و 
فرصت هایی که این 

اقدامات مطالعه براي 
بعدي ایجاد می کند 

.اشاره نکرده است

یافته هاي اقدام پژوهی را 
از نظر تأثیر آن بر فرآیند 
یادگیري   تحلیل تفسیر 
کرده و به محدودیت ها و 
فرصت هایی که این 
مطالعه براي اقدامات 
بعدي ایجاد نموده را 

.گزارش کرده است

یافته هاي اقدام پژوهی را 
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

١٥-routinized
١٦ - reflective
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.کرده است

فرآیند کار نشان می چرخه عمل
دهد که در پژوهش 
انجام شده چرخه رفت 
و برگشت میان برخی 
از مراحل رعایت شده 

. است

فرآیند کار نشان می دهد 
که در پژوهش انجام شده 
چرخه رفت و برگشت 
میان کلیه مراحل براي 
اطمینان از یافته ها 

.رعایت شده است

فرآیند کار نشان می دهد 
شده که در پژوهش انجام 

چرخه رفت و برگشت 
میان کلیه مراحل براي 
اطمینان از اطالعات جمع 
آوري شده، تفسیر و تبیین 
یافته ها در هر مرحله 

.رعایت شده است
گزارش با استفاده از گزارش یافته ها

زبان روایت / روزنگار
نویسی ثبت شده 
نشان دهنده تأمل بر 

ها، واکنشها، و کنش
هاي رفتارها، دیدگاه

افراد درگیر در 
موقعیت براي بازکاوي 
عمل و تصمیمات 

.نیست

گزارش با استفاده از 
زبان روایت / روزنگار

نویسی ثبت شده نشان 
ها، دهنده تأمل بر کنش

واکنشها، و رفتارها، 
هاي افراد درگیر در دیدگاه

موقعیت براي بازکاوي 
عمل و تصمیمات اتخاذ 

.شده است

گزارش با استفاده از 
زبان روایت / ارروزنگ

نویسی ثبت شده نشان 
ها، دهنده تأمل بر کنش

واکنشها، و رفتارها، 
هاي افراد درگیر در دیدگاه

موقعیت براي بازکاوي 
عمل و تصمیمات اتخاذ 
شده براي قرار گرفتن در 
چرخه پژوهش و عمل  

اي شده استحرفه

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

در آموزش و پرورشسطوح، گستره،ماهیت و اهداف پژوهشانواع،
هاي دیگران،معلم بۀعنوان پژوهشگر، معلم هاي پژوهشعنوان بکارگیرنده یافتهمعلم به(پژوهش در حرفه معلمی -

)عنوان مدرس پژوهش به دانش آموزانبه
هاي رشد فکر و بازاندیشی ، دغدغهبرخورد آزادمنشانه،هم افزایی، ت( هاي معلم محوراستلزامهاي پژوهش-

اي،اشتراك دانش و تجربیات، مشارکت و کار گروهی ، نقادي و نقد پذیري، تعهد و مسئولیت براي عمل حرفه
)…مبتنی بر پژوهش، اخالق پژوهشی و 

عمل پژوهی و ادراك هنرمندانه معلم-
عمل پژوهی و رشد حرفه اي معلم-

:فعالیت یادگیري
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پژوهشی را مطالعه و در قالب یک گزارش یافته هاي خود رابه جهت تأثیر این نوع مطالعات در حل مسائل -مقاالت علمی
. تربیتی یا توسعه علوم تربیتی ارائه نماید/ آموزشی

: فعالیت عملکردي
آن ها را شناسایی و گزارش با مطالعه نمونه گزارش هاي اقدام پژوهی در سطوح متفاوت عملکرد بتواند نقات قوت و ضعف-

. 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-
قدام پژوهیهاي موجود در زمینه اها و دیدگاهنظریه-

:فعالیت یادگیري
. مشارکت در نقد و ارزیابی گزارش هاي ارائه شده در کالس در زمینه اقدام پژوهی هی ارائه شده-

: فعالیت عملکردي
تهیه یک نوشته انتقادي در مورد باورها و عقاید شخصی خود در مورد چیستی و ضرورت اقدام پژوهی در آموزش و پرورش و -

کالس براي بررسی و نقدارائه آن در 
:بخش سوم 

چگونگی تشخیص مسئله،-
چگونگی تدوین طرح اقدام پژوهی،-
روش اجراي مراحل اقدام پژوهی-
چگونگی گردآوري داده ها و شواهد مهم در اقدام پژوهی-
باز اندیشی در باره داده ها و شواهد و اصالح فرایند اقدام پژوهی-

در اقدام پژوهینقش مشورت و مشارکت -
نقادي و اعتباریابی در اقدام پژوهیارزشیابی ،-

چگونگی بازخورد ،اصالح و کاربرد نتایج در اقدام پژوهی
چگونگی مستند سازي، ثبت و ضبط مراحل و تهیه گزارش نهایی و اطالع رسانی و  اشاعه دستاوردهاي اقدام پژوهی-

)هاگزارش حاصل از فعالیت عملکردي گروه(مشارکت در نقد مطالب گزارش شده در کالس 
: فعالیت عملکردي

پژوهی انجام شده توسط معلمان دیگر اي از اقدامهایی متشکل از دانشجو معلمان و مشارکت آنها در نقد نمونهتشکیل کارگروه-
و تهیه گزارش نقد براي ارائه به کالس
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:بخش چهارم 
یتدوین طرح و انجام مراحل اقدام پژوه-

:فعالیت یادگیري
مشارکت در ارزشیابی و نقد طرح اقدام پژوهی دانشجو معلمان و یکایک مراحل اجرایی آن در خالل جلسات متناظر با روند -

در هر مرحله ازتدوین طرح و اجراي آن، دانشجویان گزارش الزم را به کالس ارائه و از مشورت، ارزشیابی ( پیشرفت اجراي طرح
.)کننداستفاده میو نقد دیگران 

: فعالیت عملکردي
: هایی متشکل از دانشجو معلمان و مشارکت آنها در مراحل زیرتشکیل کارگروه-
بررسی متأمالنه کالس درس و مدرسه و انتخاب مسئله براي اقدام پژوهی-
تدوین طرح -
انتخاب روش و تدوین مراحل -
زار گردآوري داده ها مشخص کردن شواهد مهم و ساختن یا یافتن اب-
باز اندیشی در باره داده ها و شواهد و اصالح فرایند -
ربط انجام مشورت و جلب مشارکت  افراد ذي-
نقادي و اعتباریابی فرایند و نتایجارزشیابی ،-
اخذ بازخورد، اصالح و کاربرد نتایج در حل مسئله یا بهبود امر مورد پژوهش-
بط مراحل و تهیه گزارش نهایی و اطالع رسانی و  اشاعه دستاوردهامستند سازي، ثبت و ض-

راهبردهاي تدریس و یادگیري-3

در کالس  . حل مساله، نقادي و پژوهش به صورت گروهی و مشارکتی استهاي اصلی شامل پرسش و پاسخ،راهبرد-
تحلیل و نقادي گزارش هاي مطالعات اقدام پژوهی اصول، روش و مراحل اجراي اقدام پژوهی به در خالل بیان فلسفه، مبانی،

.شودو آشنا سازي دانشجو معلمان با تجارب معلمان پژوهنده پرداخته می) به تناسب رشته آموزشی دانشجو معلمان  ( معلمان 
ین هاي مناسب، به انتخاب مسئله متناسب با رشته آموزشی خود و تدودانشجو معلمان در قالب گروهدر بخش عملی،-

پردازند و گزارش کار خود می) درصورت دسترسی به کالس و مدرسه(پیشنهاده کامل اقدام پژوهی و اجراي آن در محیط واقعی 
. کننددر هر مرحله را به کالس ارائه داده و از نقد و مشارکت سایر دانشجو معلمان استفاده می

منابع آموزشی. 4
-:منبع

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
هاي با یکدیگر شخص دانشجو و سایر همکالسفرایندي مبتنی بر مشارکت است که در آن استاد،ارزشیابی در این درس،

این . شوداي میهاي کیفی تأکید و توجه ویژههاي کمی بر جنبهدر این ارزشیابی عالوه بر جنبه. همکاري و مشارکت دارند
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صورت -شوداو گردآوري می17کارکه در پوشه–هاي انجام شده توسط دانشجو ارزشیابی به صورت مداوم و بر اساس فعالیت
. شوداي میگیرد و بر ارزیابی توسط خود دانشجو تأکید ویژهمی

نمره 8نمره به  کار عملی در حوزه اقدام پژوهی و 8نمره ارزشیابی دانشجو به صورت تکوینی طی نیمسال ، 4در این ارزشیابی،
.  ایانی اختصاص می یابد به آزمون پ

سایر نکات
.کنش پژوهی قبل از آغاز کارورزي سه به دانشجویان ارایه شود

١٧ -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 ،ن معلمان با یکدیگر در تدوین طرح درس پژوهشی، اجرا و اعتبار 
این رویکرد ظرفیت شگرفی براي تحقق اهداف مدرسه بعنوان سازمان یادگیرنده و بستري براي . یابی آن همکاري می کنند 

درس پژوهی، دانش . گیري در مدرسه فراهم می سازد–فرایندهاي یاددهی گفتگوهاي حرفه اي در باره آموزش ، تدریس و
آموزشی محتوا را در معلمان توسعه بخشیده و با سازوکارهاي خود ، قدرت و شایستگی معلمان را براي مواجهه با مسایل فراروي 

، ضمن کار گروهی و درك اهمیت هم به این ترتیب دانشجو معلمان با گذراندن این درس. یادگیري توسعه می بخشد –یاددهی
اي بطور همزمان توان تخصصی خود در حوزه دانش تربیتی، دانش موضوعی، دانش فناوري آموزشی افزایی در توسعه حرفه

.توسعه می دهد
مشخصات درس

کارگاهی: نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

هــاي اصـول و روش : پیشـنیاز 
تدریس

درس پژوهی:3اي و توسعه حرفهپژوهش :  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
اي در توسعه ظرفیت ها و توانایی هاي شخصی، و تأثیر آن در شکل با درك نقش مشارکت حرفه

طراحی و اجرا گیري سازمان یادگیرنده یک برنامه درس پژوهی را با مشارکت یک گروه همکار
..نماید

:شایستگی اساسی
pck&Ck ــد &1-2کـ

3سطح2سطح1سطح هامالك&4-3&3-3

افزایی و هم
ايمشارکت حرفه

در فرآیند کار جمعی 
وظایف محوله را 
انجام می دهد اما به 
هنگام قرار گرفتن در 
موقعیت هاي دشوار 
قادر نیست گروه را 

. پشتیبانی کند

در فرآیند کار جمعی 
وظایف و مسئولیت هایی 
را که منجر به حل مسایل 

. گروه میشود را می پذیرد

در فرآیند کار جمعی براي 
پذیرش وظایف و 
مسئولیت ها براي حل 
مسایل گروه استقبال می 
کند و می تواند به هنگام 
قرار گرفتن در موقعیت 
هاي دشوار گروه را 

.پشتیبانی کند
طرح درس 

پژوهی 
براي مطالعه بافت و 

مسئله / زمینه نیاز
شناسایی شده و 
ترسیم چشم انداز در 

مدرسه مشارکت سطح

در فرآیند مطالعه بافت و
مسئله / زمینه نیاز

شناسایی شده و ترسیم 
مدرسه چشم انداز در سطح

مشارکت نموده و نتایج 

در فرآیند مطالعه بافت و 
مسئله / زمینه نیاز

شناسایی شده و ترسیم 
چشم انداز در 

مدرسه مشارکت سطح
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نموده اما تحلیل نتایج 
یادگیري دانش 
آموزان نشان دهنده 
تأثیر عملکرد او بر 
شکل گیري یک 

اي براي گروه حرفه
ادامه مشارکت 

.  اي نیستحرفه

یادگیري دانش آموزان 
نشان دهنده تأثیر عملکرد 
او بر بهبود عملکرد 

.مدرسه است

نتایج یادگیري نموده و
دانش آموزان نشان دهنده 
تأثیر عملکرد او بر 
مشارکت براي توسعه 

اي و بهبود عملکرد حرفه
.مدرسه است

گزارش با استفاده از گزارش
روایت / روزنگار

نویسی ثبت شده 
نشان دهنده تأمل بر 

ها، واکنشها، و کنش
هاي رفتارها، دیدگاه

افراد درگیر در 
بازکاوي موقعیت براي 

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 
براي بازکاوي عمل و 
تأثیر تصمیمات اتخاذ شده 

/ بر عملکرد دانش آموزان
.مدرسه است

گزارش با استفاده از 
روایت نویسی / زنگاررو

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 

/ عملکرد دانش آموزان
مدرسه در چرخه پژوهش 

اي و عمل  حرفه
مشارکتی  شده است

محتواي درس و ساختار آنهاي یادگیري، فرصت. 2
:فصل اول 

تمهید شرایط و آماده سازي
مدرسه بعنوان یک سازمان یادگیرنده -
تاریخچه ، تعریف و اهداف درس پژوهی-
درس پژوهی انتخابی استراتژیک براي  توسعه دانش و شایستگیهاي معلمان-
ابعاد و گستره درس پژوهی-
فرایند درس پژوهی-
شرایط ، فرهنگ  و حمایتهاي مورد نیاز درس پژوهی -
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: فعالیت یادگیري
همچنین سـواالتی را  . با مشارکت در بحث به ضرورت و اهمیت درس پژوهی و نقش آن در تولید دانش بومی تدریس می پردازد 

.می نماید همچنین سواالتی را براي شرح بیشتر موضوعات مطرح. براي شرح بیشتر موضوع مطرح می نماید 
: فعالیت عملکردي
هایی متشکل از دانشجو معلمان و مشارکت آنها در تحلیل جایگاه و نقش درس پژوهی در حرفه معلمـی و تهیـه   تشکیل کارگروه

گزارش براي ارائه به کالس،
:فصل دوم 

:چگونگی تدوین برنامه درس پژوهی 
تشکیل گروه درس پژوهی-
گروهتبیین رویکرد درس پژوهی در -
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-

: فعالیت یادگیري
همچنین سواالتی را براي شرح بیشـتر موضـوعات   . کند با مشارکت در بحث موضوعاتی را براي فعالیت درس پژوهی مطرح می 

.مطرح می 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-
پیش بینی منابع و وسایل آموزشی-
پیش بینی نحوه مدیریت و سازماندهی کالس-
کنش دانش آموزان به تدریسپیش بینی نحوه تفکر و وا-
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تعیین معیارهاي تحقق هدفها-
تعیین روش سنجش و ارزشیابی -
تعیین چارچوب اجرایی طرح در س پژوهشی-

: فعالیت یادگیري
.و دالیل و اهمیت هر یک از مولفه ها را بر می شمارد. در باره چارچوب طرح درس پژوهشی  بحث می کند 

: فعالیت عملکردي
.کارگروههاي دانشجویی یک طرح درس پژوهشی را تهیه و به کالس ارایه می نماینددر قالب 

:فصل سوم 
چگونگی اجراي طرح درس مورد پژوهش

تعیین شواهد و مستندات مورد نظر گروه-
تعیین روش و چگونگی مشاهده طرح درس-
تقسیم وظایف اعضاي گروه در حین مشاهده-
مستند سازي مشاهدهطراحی فرمهاي گردآوري اطالعات و -

: 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
.طرح درس پیش بینی شده در گروه را بصورت آزمایشی در کالس اجرا می کنند 

:فصل چهارم
داده ها و شواهدژرف اندیشی در باره 

نحوه انتخاب چارچوب تجزیه و تحلیل داده ها و شواهد-
:تجزیه و تحلیل داده ها و شواهد -

تحلیل نتایج یادگیري
تحلیل انگیزش

تحلیل رفتار اجتماعی دانش آموزان
طراحی مجدد درس  و اجراي آن

اجراي طرح درس جدید و مشاهده آن
صالح نهایی طرح درسژرف اندیشی در باره اجراي دوم درس و ا

: فعالیت یادگیري
در باره چگونگی نقد مناسب تر نحوه اجراي طرح درس پژوهشی در کالس بحث می کنند و نکات جدیدي را در این زمینه مطرح  

.می سازند 
: فعالیت عملکردي
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.نحوه اجراي آزمایشی طرح درس گروه را مورد نقد و بررسی قرار می دهند 
چگونگیژرف اندیشی در باره روند اجراي فعالیت گروه: فصل پنجم 

تحلیل نتایج یادگیري، تحلیل انگیزش، (نحوه تحلیل  نتایج مربوط به یادگیري  و رشد دانش آموزان)الف 
،)تحلیل رفتار اجتماعی دانش آموزان

.نحوه تحلیل نتایج مربوط به رشد حرفه اي معلمان عضو گروه) ب
: فعالیت یادگیري

.اره نتایج فعالیت گروه بر توسعه یادگیري و رشد حرفه اي خود بحث می کنند در ب
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 
پژوهیتهیه گزارش نهایی و اشاعه دستاوردهاي گروه درس :  فصل ششم 

ضرورت اشاعه نتایج درس پژوهی-
روش هاي اشاعه و انتشار دستاوردهاي گروه-
نحوه تدوین گزارش نهایی درس پژوهی-

: فعالیت یادگیري
.در باره ضرورت اشاعه نتایج درس پژوهی بحث می کنند 

: فعالیت عملکردي
.گزارش کار گروه خود را تدوین و ارایه می نمایند 

تدریس و یادگیريراهبردهاي . 3

در کالس  . حل مساله، نقادي و پژوهش به صورت گروهی و مشارکتی استهاي اصلی شامل پرسش و پاسخ،راهبرد-
و آشنا ) به تناسب رشته آموزشی دانشجومعلمان( در فرایند تدریس به تحلیل و نقادي گزارش هاي مطالعات درس پژوهی 

.شودپژوه پرداخته میسازي دانشجو معلمان با تجارب معلمان درس
هاي مناسب، به انتخاب مسئله متناسب با رشته آموزشی خود و تدوین دانشجو معلمان در قالب گروهدر بخش عملی،-

مشابه سازي شرایط  ( یا نمونه اي ) درصورت دسترسی به کالس و مدرسه(برنامه درس پژوهی و اجراي آن در محیط واقعی 
زارش کار خود در هر مرحله را به کالس ارائه داده و از نقد و مشارکت سایر دانشجو معلمان پردازند و گمی)  کالس درس 

. کننداستفاده می
-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 4
هاي با یکدیگر شخص دانشجو و سایر همکالسفرایندي مبتنی بر مشارکت است که در آن استاد،ارزشیابی در این درس،

این . شوداي میهاي کیفی تأکید و توجه ویژههاي کمی بر جنبهدر این ارزشیابی عالوه بر جنبه. همکاري و مشارکت دارند
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- شوداو گردآوري می18کارکه در پوشه–هاي انجام شده توسط دانشجو ارزشیابی به صورت مداوم و بر اساس فعالیت 
. شوداي میگیرد و بر ارزیابی توسط خود دانشجو تأکید ویژهصورت می

نمره به  کار عملی در حوزه درس پژوهی 8نمره به ارزشیابی دانشجو به صورت تکوینی طی نیمسال ، 4در این ارزشیابی،
.  نمره به آزمون پایانی اختصاص می یابد 8و 
منابع آموزشی. 5

. درس پژوهی ، مبانی ، اصول و روش اجرا ، انتشارات جهاد دانشگاهی) 1392(ساکی،  رضا 
درس پژوهی راهنمایی عملی براي مدیران و معلمان ، ترجمه دکتر رضا ساکی و داریوش ) 1389( نک و همکاران استیپا

مدنی ، انتشارات حکمت علوي

سایر نکات
.انجام می شود 4تدریس درس پژوهی پس از تدریس کنش پژوهی و قبل از اجراي کارورزي 

١٨ -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 
مطالعه، تصمیم گیري و ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت هاي پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته هاي علمی و پژوهشی 

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 گیان، با تأکید بر مشاهده تأملی، روایت  نگاري و این برنامه در دانشگاه فرهن.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 /ه مسئله هاي آموزشیمطالع. هاي مورد تاکید در برنامه تربیت معلم فکور این هدف را تعقیب می نماید
فرصت هاي یادگیري تدارك دیده شده . درس و مدرسه زمینه ساز عمل مستقل حرفه اي معتبر و کسب تجربیات دست اول است

از سوي استادان و بازخوردهاي ارائه شده از سوي آنان باید امکان تلفیق نظر و عمل تربیتی را در موقعیت هاي واقعی، براي 
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 تجربه . ایت از یادگیري دانش آموزان ضروري استریزي، اجرا و ارزیابی براي حم

. اي را کسب می نمایدبراي درك عمل اثربخش، تأمل بر روي آن به منظور پذیرش مسئولیت حرفه
موزشی و تربیتی در در کارورزي یک دانشجو با کسب مهارت در به کارگیري روش ها و فنون مشاهده تأملی، موقعیت هاي آ

سطح مدرسه و کالس درس را مورد مطالعه قرار داده و دریافت هاي خود را در قالب روایت ها، روزنگارها، تجربیات شخصی ارائه 
معلم / گزارش گفتگو با کادر مدرسه/ این یافته ها از موقعیت مدرسه و کالس درس می تواند همراه با عکس و فیلم. می نماید

روایت هاي دانشجو از موقعیت هاي مختلف مورد واکاوي قرار . تکمیل شود)  با هماهنگی مدرسه(دانش آموزان/ اءاولی/ راهنما
.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

. و مستندات علمی آن را تبیین نماید
. هاي تجربی حاصل از واکاوي روایت ها را ثبت و گزارش نمایدمشاهدات تأملی و یافته

:شایستگی اساسی
pk&CkP 3&2-2کد-

3سطح2سطح 1سطح هامالك
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مشاهده 1-3&2
تأملی

توانسته است موقعیت 
تربیتی در / هاي آموزشی

سطح کالس درس و 
مدرسه را با جمع آوري 
اطالعات توصیف نماید 
اما نتوانسته است 
اطالعات را به صورت 
نظام مند تحلیل و تبیین 

. نماید

هاي 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 

.مستندات آن را تبیین نماید

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
.هاي خود را ارائه نمایدیافته

واکاوي 
تجربیات 

توصیفی هايگزارش
آوري شده از مطالعه جمع

موقعیت فیزیکی، 
عاطفی، آموزشی، تربیتی 
را به صورت روایت نقل 
و کدگذاري نموده اما 

-نتوانسته است کدگذاري

ها را در قالب مضامین 
سازماندهی و یافته ها را 

. گزارش کند

-جمعهاي توصیفی گزارش

آوري شده از مطالعه موقعیت 
فیزیکی، عاطفی، آموزشی، 
تربیتی را به صورت روایت 
نقل و کد گذاري نموده و 

ها را در قالب مضامین گزاره
ها را سازماندهی و یافته

.گزارش نموده است

آوري هاي توصیفی جمعگزارش
شده از مطالعه موقعیت فیزیکی، 
عاطفی، آموزشی، تربیتی را به 

روایت نقل و کدگذاري صورت 
ها را در قالب نموده و گزاره

مضامین سازماندهی نموده و با 
ایجاد ارتباط میان مضامین در 

تربیتی / قالب یک مسئله آموزشی
.تبیین نموده است

تدوین و 
ارائه گزارش 

در گزارش ارائه شده 
ساختار کلی گزارش 
نویسی رعایت شده اما 
شواهد و مستندات کافی 

ها ارائه نشده یافتهبراي 
.است

در گزارش ارائه شده ساختار 
گزارش نویسی به صورت 
نظام مند در ثبت و ارائه یافته 
ها رعایت شده است و یافته 
ها به کمک برخی شواهد و 
مستندات پشتیبانی شده 

. است

در گزارش ارائه شده ارتباط میان 
فصل ها و عناوین ذیل فصل ها 

بتنی بر رعایت شده و یافته ها م
شواهد و مستندات تجربی و علمی 

.گزارش شده است 

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

ارائه یک تصویر کلی از برنامه کارورزي در طی چهار ترم و انتظارات از دانشجو، معرفی برنامه کاروزي یک با تأکید بر مشاهده 
، تکالیف عملکردي در طول ترم، برنامه زمان بندي سمینارها در )ماهیت روایت ها و چگونگی نگارش آن(تأملی و روایت نویسی 
شی، و تبیین فرم هاي ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد، توزیع واحد آموز/ سطح مدرسه و پردیس
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هماهنگی با مناطق آموزشی و سازماندهی دانشجویان در مدارس باید قبل از شروع ترم و با تشکیل ستاد (دانشجویان در مدارس 
و دانشجو از طریق مطالعه گزارش ها و ارائه بازخورد به موقع تعامل از نزدیک میان استاد ). کارورزي در سطح استان صورت گیرد

و سازنده، و نیز تشکیل جلسات بحث و گفتگو پیرامون تجربیات حاصل از حضور در موقعیت هاي واقعی از استلزامات اجرایی 
گفتگو در خصوص تشکیل سمینار در کلیه هفته ها براي بحث و بررسی پیرامون عملکرد دانشجو و . برنامه کارورزي است

روایت هاي همکالسی / مشارکت دانشجویان در نقد و بررسی گزارش ها. بازخورد هاي ارائه شده از سوي اساتید ضروري است
.کندهمقطاران فرصت یادگیري انتقال تجربیات به یکدیگر را فراهم می/ ها

: هفته دوم
کارگاه مطالعه موقعیت

: مدرسه بر اساس گام هاي زیر/ موقعیتی در سطح کالس درس/ مشاهده فیلم تدریس: تکلیف یادگیري
)بیان ویژگی ها و مشخصه هاي متمایز کننده(توصیف موقعیت : الف
) شناسایی اجزاء و روابط(استنباط از موقعیت / تشریح: ب
با استفاده از تکنیک هاي اگر، آنگاه، شش کاله ) یت نگاه کردناز زاویه دید دیگري به موقع/ 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

موقعیت بر اساس محور هاي چهارگانه تهیه کرده باشد، لذا آموزش این بخش نیازمند آن است که دانشجو گزارشی از مطالعه 
). بخش در جلسه ششم ارائه می شود

:هفته سوم
مشاهده آزاد 

)جلسه آشنایی با مدرسه، مدیر و معلم راهنما(حضور دانشجویان در مدارس 
ود تا اولین تجربیات خود را از اولین روز کارورزي از دانشجو خواسته ش. تجربه اولین روز کارورزي من در مدرسه: تکلیف یادگیري

دانشجو در . 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 . واهد نموداولین روز کارورزي مشاهده آزاد دارد و آنچه را مشاهده می کند بدون هیچ محدودیتی ثبت و ضبط خ

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(هاي گزارش 
/ 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 کندرا به عنوان یک مهارت حرفهگروه همساالن امکان به مشارکت گذاشتن تجربیات 
: بر اساس آن مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت

)بیان ویژگی ها و مشخصه هاي متمایز کننده(توصیف موقعیت : الف
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) شناسایی اجزاء و روابط(استنباط از موقعیت / تشریح: ب
با استفاده از تکنیک هاي اگر، آنگاه، شش کاله ) زاویه دید دیگري به موقعیت نگاه کردناز/ به گونه دیگر دیدن(بازنگري : ج

.تفکر و اسکمپر
طرح / بازبینی شواهد جمع آوري شده براي دستیابی به درك عمیق تر و همه جانبه تر نسبت به موقعیت(تعیین نقطه کانونی : د

).مسئله
: هفته پنجم

مطالعه موقعیت
در این جلسه دانشجو با توجه به بازخورد هاي ارائه . شواهد بیشتر براي بیان مسئله/ حضور در مدرسه و تکمیل اطالعات مورد نیاز

شواهد بیشتر / پرداخته و با جمع آوري اطالعات) مدرسه(همقطاران یا استاد به مطالعه مجدد موقعیت/ شده از سوي همساالن
. ش تبیین مسئله تکمیل می نمایدگزارش خود را براي یادگیري رو

: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
. مربوط به تبیین مسئلهمرور محور ها در جلسه دوم و آموزش نکات . 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
کاله با استفاده از تکنیک هاي اگر، آنگاه، شش) از زاویه دید دیگري به موقعیت نگاه کردن/ به گونه دیگر دیدن(بازنگري : ج

)مرور...(تفکر، اسکمپر
). 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 گرددائه شده در محورهاي مختلف تبیین مسئله در پرونده توسعه حرفههمراه بازخوردهاي ار

پورتفولیو -پوشه کار است؟  پرونده توسعه حرفه اي با چه فرمتی باید تشکیل شود؟ آیا به دنبال پرونده الکترونیکی یا همان اي
.کفل این امر شودبوده ایم ؟ باید به سمتی برویم که دانشجو خود مت

: 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 ....) آبخوري، سرویس ها، کالس ها، راهرو هاکتابخانه، زمین ورزش، (

) 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(قالب روایت نگاري این گزارش در. 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
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ارائه شده توسط استاد به منظور درك موقعیت فیزیکی و تأثیر آن بر یادگیري گزارش دانشجو به همراه بازخوردهاي: 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

ازمانی، روش هاي بکارگرفته شده در اداره مدرسه، ساختار سازمانی، نحوه گردش کار تهیه گزارش از ساختار س: تکلیف عملکردي
فرم (آن در قالب روایت نویسی . در سطح مدرسه، تعامالت میان مدیر، معلمان،کارکنان و نحوه تعامل با اولیاء مدرسه و تدوین

و تفسیر آن در کالس بحث کارورزي مورد نقد و اي از توصیف ساختار و سازمان مدرسه و تحلیل نمونه. 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
. زان در پوشه کار ضبط گرددیادگیري دانش آمو

:هفته نهم
بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح / تعامالت در سطح مدرسه/ مشاهده تأملی و مسئله شناسی موقعیت عاطفی روانی

مدرسه/ پردیس
ك حاالت در(روابط عاطفی میان معلم و دانش آموزان : تهیه گزارش از موقعیت عاطفی روانی مدرسه شامل: تکلیف عملکردي

میزان (تعامالت دانش آموزان با یکدیگر ...) روانی دانش آموزان، برنامه ریزي براي ایجاد جو مثبت و سازنده در فضاي کالس و
/ 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(رش در قالب روایت نویسی این گزا. 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
ارش دانشجو به همراه بازخورد هاي ارائه شده توسط استاد به منظور درك روابط عاطفی و تعامالت در سطح کالس گز: پوشه کار

.درس و مدرسه و تأثیر آن بر یادگیري دانش آموزان در پوشه کار ضبط گردد
: هفته دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم

مدرسه /  ازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح پردیسب/ 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

ن مباحث، میزان سازماندهی تکالیف یادگیري، تعامالت میان معلم و دانش آموزان و دانش آموزان با یکدیگر، وضوح و شفاف بود
این . شناسایی و تبیین شود...) درگیر نمودن دانش آموزان در فرآیند یادگیري، مواد و منابع آموزشی، ارزشیابی از یادگیري و

اي از توصیف فرآیند آموزش در سطح کالس درس و تحلیل و نمونه. تنظیم شود) فرم پیوست(گزارش در قالب روایت نگاري 
کارورزي مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بازخود ها از سوي استاد به منظور تکمیل اطالعات و شواهد تفسیر آن در کالس بحث

.ارائه گردد
. گزارش دانشجو به همراه بازخورد هاي ارائه شده استاد در پوشه کار ضبط گردد: پوشه کار

: هفته چهاردهم
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ثبت و واکاوي تجربیات 
هاي روایتی  از جهت نوع اطالعات، روش ها و ابزار هاي بکارگرفته شده، و یافته هاي آن در کالس توسط اي 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/ س درسبر روي گزارش هاي تهیه شده از سطح کال) بند الف و ب(

تعریف و کاربرد پژوهش روایتی در کارورزي
تحلیل ساختاري روایت ها

کدگذاري باز)1
کدگذاري محوري و انتخاب مضامین )2

قرار نشد از این تعبیر استفاده نکنیم؟ در یکی از ... مطالعه مقاالت یا منابع علمی در زمینه پژوهش روایتی: تکلیف یادگیري
. محورهاي فوق و جمع بندي یافته ها براي ارائه به کالس

: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/ حلیل و واکاوي گزارش هاي تهیه شده از مدرسهت: ب

: هفته پانزدهم
ثبت و واکاوي تجربیات 

اي از پژوهش هاي روایتی از جهت نوع اطالعات، روش ها و ابزار هاي بکارگرفته شده، و یافته هاي آن در کالس توسط نمونه
مدرسه آموزش / از کالس درس) بند ج و د(گیرد و مراحل تحلیل ساختاري بر روي روایت هاي تهیه شده استاد مورد بررسی قرار

.  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
و واکاوي گزارش تهیه شده از سطح کالس درس و مدرسه به منظور یافتن ارتباط میان مضامین و تبیین مسئلهتحلیل : ب

/ بررسی گزارش ها و تحلیل ساختار آن بر اساس فرآیند شناسایی و تبیین مسئله در سطح مدرسه(سمینار : جلسه شانزدهم
)پردیس

وقعیت مدرسه و کالس درس را در قالب مسئله هاي تبیین شده به همراه در این نشست دانشجویان یافته هاي خود از مطالعه م
. راه حل هاي مبتنی بر یافته هاي علمی ارائه نموده و یافته ها در کالس به صورت گروهی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد

در این گزارش دانشجو باید . نماینددانشجویان گزارش یافته هاي خود را در طول ترم را زیر نظر استاد تنظیم: 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
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.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 مستقیم، غیر مستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده تأملی، بهراهبردهاي 
واقعی، تحلیل نقادانه براي شناسایی و تبیین مسئله، راهبرد  هاي مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینار هاي گروهی و فردي ارائه 

. می گردد
منابع آموزشی. 4

:منبع اصلی
دانشگاه : تهران). 1(راهنماي عملی برنامه کارورزي دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور ). 1394(احمدي، آمنه -

.فرهنگیان
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

باید یافته ارزشیابی پایانی در درس کارورزي یک در قالب سمینار پایانی صورت می گیرد که در آن دانشجویان: ارزشیابی پایانی
مطالعه شده در دروس (هاي خود از مطالعه موقعیت هاي تربیتی و آموزشی را ارائه و با استناد به یافته هاي علمی پژوهشی 

.شوداین جلسه با حضور معلم راهنما تشکیل می. از آن دفاع نمایند) نظري
ارزشیابی فرآیند بر اساس بازخورد هاي داده شده به گزارش هاي ارائه شده در طول ترم و سمینارهاي سطح : ارزشیابی فرآیند

... میزان مشارکت در بحث ها، ارائه یافته هاي جدید، پاسخ به بازخورد هاي داده شده و. مدرسه و واحد آموزشی صورت می گیرد
ها به همراه بازخورد هاي داده شده در پوشه توسعه حرفه اي دانشجو ضبط و مبناي برنامه ریزي کلیه گزارش : 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
. یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می گردد

بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ترم مربوط به گزارش عملکردي است که از ): مدیر و معلم راهنما(وامل مدرسه ارزشیابی ع
. سوي معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می گردد

: و به شرح زیر محاسبه می شود100امتیاز درس کارورزي بر مبناي 
امتیاز 20:  ـ شرکت فعال در جلسات کالسی، سمینارها و مدرسه

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
نگارش ادبی و فنی.9

اعتبار داشتن گزاره ها.10
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ائی ظاهريظرافت و زیب.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
رعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلی.16
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»2کارورزي«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

و خالقیت 19هاي علمی، شهودگیري از یافتهیافته، اخالقی و متعهدانه بدانیم که نیازمند بهرهرا فرایندي سازمانتدریس اگر 
فرد است، در آن صورت برنامه کارورزي به جاي تمرکز انحصاري بر آموزش فنون، نیازمند بدیل و منحصر بههاي بیدر موقعیت

هاي واقعی در سطح کالس درس روبرو شود و به آنان کمک کند تا با به کارگیري نه با موقعیتفعاالآن است که دانشجومعلم 
به ه دشاندوختهاهی انتقادي نسبت به تجربیاتپرداخته و با آگهاي یادگیريموقعیتمنطقی به بررسی / هاي استداللیروش

که به آنان در اتخاذ تصمیمات اثربخش و ارزیابی نتایج حاصل از تصمیمات ردازندیی بپهاوارهآفرینش الگوهاي ذهنی و طرح
.ریزي کمک کندجهت 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 استمی

است قرار داده، به آنان )23، فراشناختی22، موقعیتی21اي، رویه20بیانی(که ترکیبی از انواع مختلف دانش دانش کاربرديمعرض 
. بپردازندهاي تربیتیتأمل در باره موقعیته کمک کند تا ب

بازاندیشی در خصوص و بررسی نتایج، کسب تجربیات مستقیمامکان هاي یادگیريطراحی فعالیتدر این برنامه از طریق 
، 24اصیلتکالیف، 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 تأمل در عملتوانایی

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 ارزیابیت به تصمیمات ناظر به برنامهآگاهی نسب. 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: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

، نیازهاي فردي/ مشکالت) درس یا مدرسهدر سطح کالس(مطالعه موقعیت یادگیريبا تداوم . 1
نیازهاي / هایی را براي رفع مشکالتفعالیتکند و بازشناسی/ شناساییبزرگ را / هاي کوچکگروه

. نمایدیادگیري طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی
.نمایدهاي خود را روایت یافتهنموده و واکاويرا مشارکت در فرآیند آموزشاز تجربیات خود. 2

١٩- Intuition
٢٠ -Declarative knowledge
٢١- Procedural knowledge
٢٢ - Conditional knowledge
٢٣ - Metacognitive Knowledge
٢٤-Authentictask
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:شایستگی اساسی
هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

مطالعه 
موقعیت

هاي یادگیري را با موقعیتتوانسته است 
اما . آوري اطالعات توصیف نمایدجمع

نیاز را به کمک / نتوانسته است مشکل
. شواهد تبیین نماید

هاي یادگیري را با توانسته است موقعیت
مند براي آوري اطالعات به صورت نظامجمع

نیاز توصیف نموده / شناسایی مشکل یادگیري
شواهد هاي بهینه را با کمک/حلو راه
آوري شده از موقعیت تبیین نمایدجمع

را با هاي یادگیريموقعیتتوانسته است 
براي مندصورت نظامبه آوري اطالعاتجمع

توصیف نموده نیاز/ شناسایی مشکل یادگیري
روش مداخله را با و هاي بهینه/حلراهو 

تبیین هاي علمیکمک شواهد معتبر و یافته
.کند

 فعالیت
/ آموزش

یادگیري

/ فعالیت یادگیري طراحی شده ناظر به نیاز
مسئله شناسایی شده در یکی از انواع 

است، اما ) فردي، گروه کوچک، جمعی(
گزارش اجرا و ارزیابی نشان دهنده تأثیر 

.رفع نیاز نیست/ گذاري بر حل مشکل

فعالیت یادگیري طراحی شده از انسجام 
ضوح برخوردار است و گام هاي اجراي آن به و

ارزیابی از اجراي فعالیت . مشخص شده است
رفع نیاز / مسئلهدهنده تأثیرگذاري بر حلنشان

.است) جمعی/ فردي، گروه کوچک(در انواع 

فعالیت یادگیري طراحی شده، امکان ایجاد 
انعطاف و اتخاذ تصمیمات آگاهانه ناظر به 

یادگیري را فراهم نموده و / موقعیت آموزش
کننده تأثیر اجراي نیز منعکسنتایج ارزیابی از

/ مسئلههاي به کارگرفته شده در حلحلراه
) جمعی/ کوچکفردي، گروه(رفع نیاز در انواع 

.است

توسعه 
ايحرفه

هاي انجام گزارش عملکرد شامل فعالیت
ها به سال است، اما یافتهشده در طول نیم

/ دهنده دالیل موفقیتاي که انعکاسگونه
اي خود و هاي حرفهمحدودیتها، توانایی

.هایی براي توسعه آن ارائه نشده استراه

هاي انجام شده گزارش عملکرد شامل فعالیت
دهنده ها انعکاسسال است و یافتهدر طول نیم

هاي ها، محدودیتتوانایی/ دالیل موفقیت
اي است اما راهکارهایی براي توسعه حرفه
.اي ارائه نشده استحرفه

هاي انجام شده کرد شامل فعالیتگزارش عمل
ها سال است و یافتهدر طول نیم

ها، توانایی/ دهنده دالیل موفقیتانعکاس
اي است و راهکارهاي هاي حرفهمحدودیت

.اي ارائه شده استعملی براي توسعه حرفه

تدوین و 
ارائه 

گزارش

هاي در گزارش ارائه شده از موقعیت
ها بندي گزارهطبقهیادگیري کد گذاري، و 

در قالب مضامین و ساختار پژوهش روایتی 
انجام شده،اما شواهد و مستندات کافی 

.ها ارائه نشده استبراي یافته

هاي یادگیري در گزارش ارائه شده از موقعیت
ها در قالب بندي گزارهکدگذاري، و طبقه

مضامین و ساختار پژوهش روایتی رعایت شده 
ها ارائه کافی براي یافتهو شواهد و مستندات

.شده است

هاي یادگیري در گزارش ارائه شده از موقعیت
ها در قالب بندي گزارهکدگذاري، و طبقه

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
: جلسه اول
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بندي ها، برنامه زمانهاي یادگیري، شیوه تنظیم روایتمعرفی برنامه کارورزي و تکالیف عملکردي، نحوه طراحی فعالیت
. سمینارها در سطح مدرسه و واحد آموزشی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد

:جلسه دوم تا شانزدهم

تواند در سطح مدرسه یا جلسات دانشجو در مدرسه حضور خواهد داشت و جلسات بحث کارورزي برحسب مورد میدر طول این
هاي یادگیري که در سطح ، دانشجو در مقیاس خرد در فعالیت2جایی که در برنامه کارورزي از آن. واحد آموزشی تشکیل شود
ت اول در زمینه یادگیري دست خواهد یافت لذا، ضروري است کند و از این طریق به تجربیات دسکالس درس مشارکت می

آموزان را در سطح نیازهاي تأثیرگذار بر یادگیري دانش/ هاسال اول، مسئلهدانشجویان بر اساس گزارش پایانی ارائه شده در نیم
تدوین نموده و با هدایت معلم هاي یادگیري طراحی وها را در قالب فعالیتهاي کوچک، گروه کالسی شناسایی و آنفردي، گروه

پاسخ به نیازها اجرا / به حل مسئله ) به صورت مشترك با معلم راهنما یا به صورت مستقل زیر نظر معلم راهنما اجرا نماید(راهنما 
نشجو قبل و گفتگو با دا. آموزان باشدهیجانی دانش-تواند ناظر به عملکردهاي شناختی یا عاطفینیازها می/ هااین مسئله. نماید

اي که منجر به یک خود بعد از اجرا در ارتباط با طرح طراحی شده، و فرآیند اجراي فعالیت باید در فضایی امن و راحت به گونه
هاي گفتگو قبل و پس از اجراي فعالیت ضمیمه فرم(بهبود آن باشد/ ارزیابی و شناسایی نقاط قوت و ضعف و راهکارهاي ارتقاء

).است
توان هاي شناسایی شده از سوي دانشجویان از عمق و پیچیدگی متفاوتی برخوردار است لذا، میبا توجه به این که مسئله: توصیه

. هاي یادگیري به صورت فردي، گروه کوچک، جمعی اقدام نمودهاي مطالعه شده نسبت به اجراي فعالیتبرحسب موقعیت
). هاي یادگیري بر عهده مدرس محترم استي هر یک از این موقعیتگیري در خصوص تقدم و تأخر در اجراتصمیم

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 یادگیري زها اقدام شده و فعالیتنیا/ هانشست مشترك میان معلم راهنما، استاد کارورزي و دانشجو نسبت به شناسایی مسئله

توانند با در نظر اند میدانشجویانی که بنا به دالیلی موفق به اتمام کار در ترم یک نشده. بر اساس آن طراحی، اجرا و ارزیابی شود
د به عرصه با نظر ها براي وروها و شناسایی مسئلهتکمیل گزارش/ گرفتن یک برنامه ترمیمی از یک تا چهار هفته نسبت به تهیه

. گرددنامه آموزشی ناتمام اعالم میبدیهی است که نمره این گروه از دانشجویان بر اساس آیین. استاد راهنما اقدام نمایند
: هاي کالسیتکالیف عملکردي براي مشارکت در فعالیت

.گی معلم راهنماها با هماهنهاي 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

حل مسئله به براي گروه کوچک و مشارکت در اجراي آن زیر نظر معلم راهنما، / یادگیري براي رفع نیازطراحی فعالیت.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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کالس درس و مشارکت در اجراي آن زیر نظر معلم / 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

حل مسئله به صورت فردي زیر نظر معلم راهنما، تهیه گزارش از اجراي فرآیند / یري براي رفع نیازطراحی فعالیت یادگ.1
.ها و ارائه پیشنهادها براي طراحی موقعیت یادگیري بعديبینیاجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

صورت فردي زیر نظر معلم راهنما، تهیه حل مسئله به براي گروه کوچک به / 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
ما، درس به صورت فردي زیر نظر معلم راهنکالس/ حل مسئله در سطح جمعی/ 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

هاي الزامیمحور طراحی فعالیت
آموزانطراحی فعالیت یادگیري براي درگیر نمودن دانش- 
طراحی فعالیت یادگیري براي مرور مباحث - 
هاي کار مشارکتیفعالیت یادگیري براي آموزش مهارتطراحی - 
هاي تفکرطراحی فعالیت براي پرورش مهارت- 
طراحی تکلیف یادگیري براي یکی از موضوعات درسی- 
آموزان هاي دانشطراحی فعالیت رفع بدفهمی- 
هاي تحصیلی طراحی فعالیت براي رفع عقب ماندگی- 
)نظمی، عدم رعایت قوانینمثل بی(اي عاطفی بهبود عملکرده/ طراحی فعالیت براي تقویت- 
هاطراحی فعالیت یادگیري براي سنجش آموخته- 
ها به تشخیص معلم راهنماسایر فعالیت- 

: ساختار طراحی فعالیت ها
پیامد/ هدف- 
هاي اجراي فعالیتگام/مراحل- 

-.....
-....
-....
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-.....
منابع آموزشی مورد نیاز/ مواد- 
آموزان در فرایند اجرابه دانشروش بازخورد دادن - 
سنجش عملکرد/ هاسنجش آموخته- 

تهیه گزارش از اجرا
...........

سمینارها
:شودسمینارها در دو شکل اجرا می

بینی شده با مشارکت معلم ها و بر اساس طرح پیشدر سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجراي فعالیت: الف
.ریزيدانشجو در ارزیابی عملکرد خود و برنامهراهنما براي کمک به

تر از ها و دستیابی به درك عمیقدر سطح واحد آموزشی به صورت مشارکتی براي به مشارکت گذاشتن تجربیات و یافته: ب
.تجربیات کسب شده

انواع سمینارها
سال و الزامیسمینار با حضور معلمان راهنما و دانشجویان دو نوبت در نیم

ریزي و اعالم قبلی از سوي با برنامه(نظر به صورت ماهیانه و الزامیها و تجربیات و تبادلنارهاي جمعی براي انتقال یافتهسمی
)مدرس

)اختیاري و با درخواست دانشجویان(سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترك 
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

هاي یاگیري با رویکرد شناختی، و به کارگیري راهبردهاي شناختی براي احی فعالیتبرگزاري کارگاه آموزشی براي طر
ها در سطح درس، رویکرد تجربی براي اجراي فعالیتهاي یادگیري در سطح کالسمطالعه و تحلیل نقادانه موقعیت

نارهاي کالسی و به جمعی، راهبردهاي مشارکتی، براي مشارکت در سمی/ 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
ارزشیابی پایانی در درس کارورزي دو بر اساس تهیه طرح فعالیت در سطح کالس، مشارکت با معلم :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. دانشجویانها و تجربیات به سایر در سمینارهاي کالسی براي ارائه یافته



٣٢٥

ارائه و ) مطالعه شده در دروس نظري(هاي علمی پژوهشی هاي تربیتی و آموزشی را ارائه و با استناد به یافتهمطالعه موقعیت
. از آن دفاع نمایند

سال و هاي ارائه شده در طول نیمگزارشارزشیابی فرآیند بر اساس بازخوردهاي داده شده به:ارزشیابی فرآیند
هاي جدید، پاسخ به ها، ارائه یافتهمیزان مشارکت در بحث. گیردسمینارهاي سطح مدرسه و واحد آموزشی صورت می

... بازخوردهاي داده شده و
شده در پوشه توسعه ها به همراه بازخوردهاي دادهها از اجراي فعالیتطرح تهیه شده و 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

سال مربوط به گزارش بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان نیم):مامدیر و معلم راهن(ارزشیابی عوامل مدرسه 
. گرددعملکردي است که از سوي معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می

: شودو به شرح زیر محاسبه می100امتیاز درس کارورزي بر مبناي 
امتیاز 20):  استاد راهنما(، سمینارها )معلم راهنما(ـ شرکت فعال در جلسات کالسی

امتیاز30:   هاي ذکر شدهـ نظر معلم راهنما در مورد سطح عملکرد دانشجو بر اساس مالك
هاي مالكها با توجه به سطح عملکرد دانشجو براساس نظر استاد راهنما در طراحی، تدوین، اجراي و ارزیابی فعالیت-

امتیاز30ذکر شده 
تدوین و ارائه گزارش پایانی توسط استاد راهنما با کسب نظر از معلم راهنما با توجه به سطح عملکرد دانشجو بر اساس -

امتیاز20:  هاي ذکر شدهمالك
. باشدمی14امتیاز یا نمره % 270حد نصاب قبولی در درس کارورزي -

: سایر نکات
: یم گزارش پایانینکات اساسی در تنظ

بنديتنظیم فهرست و فصل.17
ارائه مقدمه، هدف و تعاریف و مفاهیم کلیدي.18
نگارش ادبی و فنی.19
هااعتبار داشتن گزاره.20
ظرافت و زیبایی ظاهري.21
هاصحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گزاره.22
ارایه نمودارها و عوامل دیداري و هنري مکمل.23
هابرخاسته از یافتهها و پیشنهادهاي حلارائه 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
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شود در هاي شناسایی شده در ترم یک را دارا نباشد، توصیه میدر صورتی که بنا به دالیلی دانشجو امکان کار بر روي مسئله
هاي نیازها اقدام شده و فعالیت/ هات مشترك میان معلم راهنما، استاد کارورزي و دانشجو نسبت به شناسایی مسئلهیک نشس

توانند اند میدانشجویانی که بنا به دالیلی موفق به اتمام کار در ترم یک نشده. یادگیري بر اساس آن طراحی، اجرا و ارزیابی شود
ها براي ورود به ها و شناسایی مسئلهتکمیل گزارش/ می از یک تا چهار هفته نسبت به تهیهبا در نظر گرفتن یک برنامه ترمی

نامه آموزشی ناتمام اعالم بدیهی است که نمره این گروه از دانشجویان بر اساس آیین. 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 شدهـ نظر معلم راهنما در مورد سطح عملکرد دانشجو بر اساس مالك
هاي ذکر ها با توجه به سطح عملکرد دانشجو براساس مالكجراي و ارزیابی فعالیتنظر استاد راهنما در طراحی، تدوین، ا-

امتیاز30شده 
تدوین و ارائه گزارش پایانی توسط استاد راهنما با کسب نظر از معلم راهنما با توجه به سطح عملکرد دانشجو بر اساس -

امتیاز20:  هاي ذکر شدهمالك
)7,8/7Tصص/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(، دانشجو معلم مستقیماً مسئولیت تدریس و اداره کالس درس3در کارورزي
25هاي علمی ارائه شده در برنامه درسیمهارت/ در آن جاري است، طرح یادگیري را براي آموزش مفاهیماي که آموزشو زمینه

آموزان حساس بوده و عمیقاً با 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. دنمایها 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 
.نماید
تواند به دانشزمینه یادگیري وجود دارد و میهایی که در بافت وهایی در خصوص ظرفیتریزي دانشجو با طرح پرسشبرنامه

هایی براي به آموزان در به کارگیري دانش و تجربه پیشین و عالیق شخصی آنان کمک نماید آغاز شده و با تدارك دیدن فرصت
ن تجربه براي هاي حاصل از اییافته. یابدآموزان، ادامه میها از سوي دانشفرضیه/ هاها، طرح پرسشتجربه گذاشتن دریافت

با توجه به این که -هاآموخته/ شود و نتایجسازي شده به کارگرفته میشبیه/ ها، در موقعیت واقعیرفع بدفهمی/تردرك عمیق
. شودبراي استحکام بیشتر یادگیري به  اشتراك گذاشته می-هاي متفاوتی را دارا هستندفرضیه/ یادگیرندگان امکان طرح پرسش

آموزان فرصت خواهند داشت تا دانش کسب شده را با استفاده از راهبردهاي یادگیري در شرایط جدید به کار دانشدر این فرآیند 
دانشجو از طریق ثبت ) هاگام(در طی این مراحل . هایی که در فرآیند یادگیري طرح شده پاسخ دهندپرسش/ بگیرند و به عالیق

ها بصیرت بیشتري نسبت به اثربخشی طرح یادگیري و هدایت این پاسخ به آنهاي تأملی و ها 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 پرسشاین. آوردهاي پیچیده و منحصر به فرد آموزش، به دست میهاي خود با موقعیتتوانایی
/ هاي تجربیاي در کالس، ارزیابی اثربخشی یک نظریه در عمل، آزمون مجدد یافتههاي مسئلهدانشجو را براي مطالعه موقعیت

از گیري و پسهایی که در فرآیند تصمیمعالوه بر این پاسخ به پرسش. پژوهی محدود فردي برانگیزدرا در قالب کنش... علمی و
اي که در آن دست به عمل اي و بافت و زمینهساز عمل جدید بوده و دانشجو را در فرآیند توسعه حرفهزمینهشود آن مطرح می

این مرحله شیوه مطالعه کنش پژوهی فردي است و هدف از عمل فکورانه دانشجو معلم به سازي در .کندخواهد زد، یاري می
.اي خود در موقعیتی است که در آن دست به عمل زده استعملکرد حرفهسازي درك و فهم، و اصالحعمل، به

).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-25
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مشخصات درس
کارورزي: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت128: زمان درس

2کارورزي : نیازپیش
مشترك: نحوه آموزش

3کارورزي : نام درس

:خواهد بوددر پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
هاي اساسی را شناسایی و طرح یادگیري را طراحی، کتاب درسی مفاهیم و مهارت/ درسیبا تحلیل محتواي برنامه

ها به موقعیت جدید را مورد آموزان در انتقال آموختهاجرا و ارزیابی نموده، و تأثیرات آن بر نتایج توانایی دانش
.ارزیابی قرار دهد

فرآیند طراحی، اجرا و ارزیابی و بازبینی و بازاندیشی را با تکیه بر عقالنیت عملی در قالب نتایج تجربیات خود از
. پژوهی فردي گزارش کندکنش :شایستگی اساسی

Ck &pkP 3&2- 2کد-
3سطح 2سطح 1سطح هامالك1-3&2

در طرح یادگیري مفاهیم طراحی
هاي اساسی و مهارت

برنامه شناسایی شده اما 
تکالیف یادگیري و 

بینی شده عملکردي پیش
ها و امکانات با محدودیت

موقعیت یادگیري، 
تجربیات و دانش پیشین 

آموزان تناسب دانش
. ندارد

در طرح یادگیري مفاهیم و 
هاي اساسی برنامه مهارت

شناسایی شده و تکالیف 
یادگیري و عملکردي ناظر 
به بافت  فرهنگی و 

ت آموزان اساجتماعی 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

هاي منحصر به فرد  در یک بوم 
را براي پاسخ به دامنه تفاوت26خاص

ورد توجه آموزان مهاي فردي دانش
.قرار داده است

هدایت 
فرآیند 

یادگیري

در فرآیند یادگیري 
تکالیف یادگیري و 
عملکردي طراحی شده 
را مطابق پیش بینی اجرا 
می کند و فرایند آموزش 
از انعطاف الزم براي 
متناسب نمودن آن با 
اقتضائات محیط واقعی و 
پاسخ به نیازها برخوردار 

.  نیست

یادگیري از هدایت فرآیند 
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 
سطوح پیچید تفکر است و عدول از 

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 
مرحله شناسایی مسئله تا 

چرخه فرآیندعمل از مرحله 
شناسایی مسئله تا 

چرخه فرآیندعمل از مرحله شناسایی 
مسئله تا بازتعریف آن دنبال شده است 

٢٦- /
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بازتعریف مسئله دنبال 
شده است اما گزارش 

تجربیات کسب مستند به 
شده و همراه با 
پیشنهادات عملی براي 

هاي بعدي موقعیت
.نیست

بازتعریف آن دنبال شده 
است و گزارش ارائه شده 
مستند به تجربیات کسب 
شده به همراه پیشنهادات 
عملی براي اقدام بعدي 

.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
فهم و اصالح عملکرد خود در موقعیتی 
است که دانشجو در آن دست به عمل 

.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

مند حاصل ثبت و واکاوي 
ها و متکی بر روایت

ملی در فرآیند عقالینت ع
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
پژوهی است و نتایج در چرخه کنش

فردي نشان از تأثیر تصمیمات در نتایج 
آموزان دارد و این دگیري دانشیا

تصمیمات به کمک شواهد و مستندات 
.تجربی و علمی معتبر شده است 

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

بینی شده، شیوه ثبت پژوهی فردي، نحوه تهیه طرح یادگیري با تمرکز بر فرایند پیشمعرفی برنامه کارورزي و فرآیند کنش
بندي سمینارها در سطح تجربیات و واکاوي آن در هر یک از مراحل کنش پژوهی، ساختار گزارش کنش پژوهی، برنامه زمان

. ها  و سطوح 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 -یتی و تخصصیدوره متوسطه مشارکت استاد راهنماي ترب
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. ط گردداي ثبت و ضبحرفهبازخوردهاي ارائه شده به منظور ارزیابی عملکرد دانشجو در پوشه توسعه
هاي اساسی براي تهیه طرح یادگیري و تولید مواد و منابع آموزشی مورد نیاز نیز زیر نظر استاد درسی و استخراج مفاهیم و مهارت

اید به از نظر زمانی تنظیم جلسات براي بررسی طرح و تولیدات دانشجو ب. 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
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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 استاد27فرم پیشنهادي. (درسه یا واحد آموزشی تشکیل شودتواند در سطح محسب مورد می

).از اجراي طرح یادگیري ضمیمه است
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 به برنامه2و 1استاد راهنما با مطالعه پیشینه دانشجو در کارورزي شود برخوردار است لذا، توصیه می
فرآیند رفت و برگشت براي . آمیز آن از سوي دانشجویان بنماینددانشجو براي تهیه طرح کنش پژوهی فردي و اجراي موفقیت

. هاي متعدد باشدحل مسئله ممکن است نیازمند طراحی
درس متمایز هاي رایج آموزشی در سطح مدرسه و کالسهاي یادگیري تهیه شده احتماالً با روشه این که ماهیت طرحبا توجه ب

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. راهنما و دانشجو الزامی استهاي یادگیري از سوي استاد براي اجراي طرح

.شرط تأیید استاد راهنما از سوي واحد آموزشی الزامی استتهیه آن به
: تکالیف عملکردي

طراحی و اجراي طرح کنش پژوهی فردي: الف
نش پژوهی فرديتهیه طرح کنش پژوهی و تأیید آن توسط استاد راهنما بر مبناي چرخه ک)1
)اي که در فرایند کنش پژوهی فردي به دنبال دستیابی به آن استتعیین انتظارت حرفه(تبیین واضح و روشن از مسئله )2
) تربیتی/ آموزشی(ها در موقعیتیشناسایی و تحلیل ظرفیت)3
ها و سطوح عملکرد اهداف به همراه مالك/ سئواالت/ هاتعیین فرضیه)4
) قبل و بعد از عمل(معلم راهنما / طراحی و تدوین طرح عمل در گفتگو با استاد راهنما)5
29و جمع آوري اطالعات از فرآیند طراحی و اجرا28اجراي 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 و )تأمل قبل، و پس از عمل(هاي شخصی ها، روایتشامل دست نوشته(از فرایند اجرا آوري اطالعاتجمع)8

....) آموزان وآموزان، نتایج سنجش از یادگیري دانشهاي دانشگفتگو با استاد و معلم راهنما، کاربرگ
هاتحلیل و تفسیر یافته)9

ها و سطوح طرح شده و مالك... ها بر اساس فرضیه؟ سئوال یاهبندي اطالعات،  تحلیل و تفسیر یافتکد گذاري و طبقه)10
عملکرد

تهیه گزارش کنش پژوهی فردي )1

.تواند با توجه به شرایط و اقتضائات مورد بازنگري قرار گیردها میفرم-27
.ار آن به طور کامل توضیح داده شده استدر صفحه ي بعد این طرح و ساخت. 28
در چرخه کنش پژوهی .... سؤاالت یا / هاهاي الف، ب، ج و د پیوست براي پاسخ به فرضیهحد اقل طرح یادگیري را بر اساس فرم6دانشجو باید -29

.فردي اجرا  نماید
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طرح یادگیري: ب
طرح یادگیري 

براي تهیه ) زمینه یادگیري/ جمعی در بافت/هاي فرديظرفیت(هاي آن مطالعه موقعیت یادگیري و شناسایی ظرفیت
طرح یادگیري

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 جدیدال آموختهآموزان در انتقارزیابی از توانایی دانش

:ساختار طرح یاددهی یادگیري
درسیکتاب/ درسیها در برنامهمفاهیم و مهارت
پیامد یادگیري
هاي طرح یادگیريگام/مراحل

آموز بوده و  برخاسته از فرصت یادگیري تدارك دیده شده در ارتباط با زندگی روزمره دانش(برقراري ارتباط -
)آموز با آن روبرو استاست که دانشهاییچالش/ مسایل

بررسی باشد، به یادگیرنده کمک کند / آزمایش/ فرصت یادگیري تدارك دیده شده قابل تجربه(کردن تجربه-
از / هاي نو بیاندیشدها دست پیدا کند، اختراع کند و به ایدهحلراه/ تا با بروز خالقیت خود به کشف روابط

)ود پاسخ دهدهاي خطریق پژوهش به پرسش
فرصت کاربردي نمودن مفاهیم و اطالعات کسب شده براي دستیابی به درك عمیق و به (به کار بستن -

بکارگیري آن براي به دست/ ایجاد ارتباط بین تئوري و عمل: مثل. آموز فراهم شودکارگیري آن توسط دانش
)پژوهش انجام شدهحل مسئله یا / اي در ارتباط با مسئلهآوردن یک تصور حرفه

ها را در آموزان را به کار گروهی تشویق کند و آنفرصت یادگیري تا حد امکان دانش(گذاشتن به اشتراك-
نیاز به تعامل و تلفیق هاآوري اطالعات و تجزیه و تحلیل آنموقعیتی قرار دهد تا براي انجام پژوهش یا جمع

)افزایی کندایجاد هم/ موضوع از زوایاي مختلف کندمطالعه / ها و عرضه ان در قالبی جدیدیافته
ها به موقعیت جدید هاي جدیدي براي به کارگیري و بسط آموختهفرصت(ها  به موقعیت جدید انتقال آموخته-

) فراهم شود
تدارك دیدن فضاي یادگیري/ منابع آموزشی موردنیاز/ مواد
گیريآموزان در فرایند یادروش بازخورد دادن به دانش
سنجش عملکرد/ هاسنجش آموخته

ايتأمل و واکاوي تجربیات حرفه



٣٣٢

هاي ممکن موقعیت یادگیري با مطالعه مجدد تجربیات واکاوي شده در ترم اول و دوم ظرفیت(ها بینیبررسی پیش-
گیري از این ظرفیت براي ورود به را شناسایی نموده و چگونگی بهره) جمعی که در بافت و زمینه وجود دارد/ فردي(

. مرحله برقراري ارتباط را مشخص نماید
ها و چگونگی مدیریت آن در فرایند آموزشتعیین موانع و محدودیت-
...) نیازهاي یادگیري و/ تطبیق با شرایط(اجرا بررسی علل تغییرات طرح در فرآیند-
بررسی نتایج یادگیري و چگونگی دستیابی به آن-
اي و تجربیات کسب شدهواکاوي فرایند عمل حرفه- 
گیري از آن در موقعیت بعدي آموزشهاي خود براي بهرهشناسایی نقاط قوت و ظرفیت- 
بعدي اتخاذ تصمیمات براي به کارگیري تجربیات در موقعیت - 

سمینارها
هاي شناسایی به منظور گفتگو پیرامون ظرفیت: جمعی قبل از طراحی/ گروهی/ جلسات بحث و گفتگوي فردي) الف

و سنجش، نحوه ....) مراحل برقراري ارتباط و(هاي یادگیري فرصت/ شده در موقعیت و چگونگی پیوند آن با پیامد یادگیري
شود این جلسات در توصیه می. یابی به آن استاي که دانشجو به دنبال دسترفههدایت یادگیري در سطح کالس و مقاصد ح

.سطح مرکز یا پردیس تشکیل شود
در این جلسات دانشجو باید گزارشی از فرآیند اجرا که شامل : جلسات بحث و گفتگو پس از اجراي طرح یادگیري) ب

این جلسات باید به . آموزش، تحلیل و تفسیر را به همراه داشته باشدطرح یادگیري، بازخوردهاي ارائه شده در هر یک از مراحل 
گیري از آن در موقعیت بعدي به اي خود و چگونگی بهرههاي حرفهتري نسبت به ظرفیتدانشجو کمک کند تا تصویر روشن

.شودپذیر میامکانارائه شده از سوي استاد) 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 در سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجراي برنامه پیش:الف
براي ادامه کار 

تر از ها و دستیابی به درك عمیقراك گذاشتن تجربیات و یافتهدر سطح مرکز یا پردیس به صورت مشارکتی براي به اشت:ب
شود برگزاري پژوهی فردي دنبال میهاي دانشجویان در قالب کنشبا توجه به این که در این ترم فعالیت. تجربیات کسب شده

انتقال تجربیات کمک میسمینارها در هر یک از مراحل قبل و پس از اجراي هر مرحله به شیوه مشارکتی به درك انتظارات و
اي در اختیار دانشجویان هاي 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(و تجربیات و تبادل نظر به صورت ماهیانه و الزامیها سمینارهاي گروهی براي انتقال یافته

)استاد
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)دانشجویان/ اختیاري و با درخواست استاد(سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترك 

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
هاي مشاهده تأملی، به کارگیري راهبردهاي شناختی در تحلیل موقعیتراهبردهاي مستقیم، غیرمستقیم، در قالب ارائه شیوه 

واقعی، تحلیل نقادانه براي شناسایی و تبیین مسئله، راهبردهاي مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینارهاي گروهی و فردي ارائه 
. گرددمی
منابع آموزشی. 4

:منبع اصلی

دانشگاه : تهران). 1(زي دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور راهنماي عملی برنامه کارور). 1394(احمدي، آمنه -
.فرهنگیان

:منبع فرعی
)شودمتعاقبا اعالم می(

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 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
ها در مراحل مختلف کنش پژوهی فردي به همراه بازخوردهاي داده شده در پوشه توسعه کلیه گزارش:کارارزیابی پوشه

اي در پایان دوره قرار هاي حرفهاز تواناییهاي بعدي و نیز دفاعریزي 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
االي تفکر فراخواندن سطوح ب
آموزانتولیدات دانش/ تنوع محصول  یادگیري
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بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ترم مربوط به گزارش عملکردي است که ): مدیر و معلم راهنما(ارزشیابی عوامل مدرسه 
. 30گردداز سوي معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می

: شودمحاسبه میو به شرح زیر 100امتیاز درس کارورزي بر مبناي 
امتیاز 20:  ـ شرکت فعال در جلسات کالسی، سمینارها و مدرسه

امتیاز 30:   ايهاي عملکردي مرحلهـ گزارش
امتیاز 30:  پژوهی فرديـ گزارش کنش

امتیاز20ـ دفاع در جلسه پایانی 
امتیاز از مجموع امتیازها است% 70مبناي قبولی کسب حداقل - 

: سایر نکات
: اساسی در تنظیم گزارش پایانینکات

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
هاپیشنهادهاي برخاسته از یافتهها و حلارائه راه.34
هاارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست.35
رعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلی.36

. در فرم ارزیابی ارائه خواهد شد- 30
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»4کارورزي «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

مجري (31ریز درسیدانشجو با تجربیات کسب شده، بتواند در نقش معلم به عنوان برنامهرود در ترم چهارم کارورزي  انتظار می
حل مسایل یادگیري دانش /حاضر شده و ضمن تحلیل برنامه درسی تجویزي، واحد یادگیري را براي پاسخ به نیاز ها) فعال

با . ر برنامه درسی، مورد ارزیابی قرار دهدآموزان طراحی، تولید، اجرا و نتایج آن را در کسب شایستگی هاي پیش بینی شده د
آموزشی و به منظور حفظ استانداردهاي / توجه به ویژگی نظام برنامه ریزي درسی در ایران، تطبیق آن با موقعیت هاي تربیتی

و33طراحی معکوس مبتنی بر درك اصیل. تدوین می شود32برنامه 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 ) 34تحلیل کتاب درسی(این فرایند با تحلیل برنامه درسی . کندها براي ساخت معنا هدایت بینند و استفاده از آموختهآنچه می
ها و سطوح عملکرد، طراحی تکالیف یادگیري و عملکردي براي هدایت فرآیند اي مورد انتظار، مالكشده و با تعیین شایستگی ه

ها در آغاز براي تعیین شایستگی. یابدادامه می35یادگیري و کمک به یادگیرندگان در بسط قابلیت ها و ظرفیت هاي وجودي
شود تا نگاه معلم را همواره بر ید طی کند و موجب میروشن شدن تصمیمات معلم براي تعیین مسیري است که یادگیرنده با

مفاهیم و مهارت  هاي / 36ایده کلیدي"محتوا در چارچوب . شایستگی هاي مورد انتظار برنامه درسی متمرکز نگاه دارد
ري فراهم گردد تا در طراحی واحد یادگیري امکان تلفیق در درون و بیرون از حوزه یادگیشود و باعث میمطرح می"37اساسی

"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، .کامالً خارج شده و همواره آموزش بر دستیابی به شایستگی ها متمرکز میماند
و روزمره اي » مسائل کلی«ها و حقایق را به بین اطالعات جدید و دانش و آموخته هاي پیشین خود ارتباط برقرار کنند، واقعیت

از طراحی نیازمند درهم از آنجایی که این شیوه. کنند پیوند دهند و آن را در زمینه هاي جدید به کار گیرندکه 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(هاي مختلف مشارکت 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) ی، رشد فرديغیر مستقیم، تعامل

مسئولیت تطبیق، تدوین، ]معلم [براي خلق فرصت هاي تربیتی و آموزش« 12صفحه ( نقش معلم در برنامه درسی ملی - سند تحول بنیادین11هدف عملیاتی -31
).»اجرا و ارزشیابی برنامه هاي درسی و تربیتی در سطح کالس درس را بر عهده دارد

32 - backward design
33 - Genuine understanding

. درصورتی که سند برنامه درسی در اختیار دانشجویان قرارنداشته باشد-34
. »یادگیري و تربیت پذیري و توسعۀ شایستگی هاي خویش به لحاظ ذاتی نقش فعال دارد-در فرآیند یاددهی«12برنامه درسی ملی نقش دانش آموز صفحه -35

نش آموزان و خلق فرصت هاي تربیتی و آموزشی زمینه درك و انگیزه اصالح مداوم موقعیت آنان را  فراهم با شناخت و بسط ظرفیت هاي وجودي دا« نقش معلم 
. »سازد

36 - Key idea
ش دربرگیرنده مفاهیم و مهارت هاي اساسی و ایده هاي کلیدي مبتنی بر شایستگی هاي مورد انتظار از دان]محتوا[(بند دو محتوا 13برنامه درسی ملی صفحه -37

.»آموزان است
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ها در فرآیند طراحی، تدوین، اجرا و ارزیابی واحد یادگیري، یافتن روابط علت و معلولی میان شیوه کار و کاویدن منظم رخداد
. مشارکتی و در قالب درس پژوهی استکارکرد ها، نتایج و علل آن در سطح مدرسه به شیوه

مشخصات درس
کارورزي: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت128: زمان درس

: پیشنیاز
و  طراحی واحد 3کارورزي 

یادگیري
مشترك: نحوه آموزش

4کارورزي : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
کتاب درسی واحد یادگیري براي کسب شایستگی هاي مورد انتظار در برنامه / با تحلیل محتواي برنامه درسی

درسی را با مشارکت معلمان در سطح مدرسه طراحی، اجرا و تأثیر آن را در بهبود عملکرد دانش آموزان مورد 
. ارزیابی قرار دهد

اي خود در سطح مدرسه را یافته هاي حاصل از عملکرد حرفهبا ثبت و واکاوي تجربیات در فرایند درس پژوهی،
.گزارش نماید

:شایستگی اساسی
pk&CkP 3&2- 2کد -

3سطح 2سطح 1سطح هامالك1-3&2

در طراحی و تولید واحد طراحی و تولید
یادگیري استاندارد هاي 
برنامه درسی را مورد 
توجه قرار داده است اما 
نتوانسته پیوند میان 
موضوعات مختلف در 
درون یا بیرون حوزه 
یادگیري را مورد توجه 

اي قرار دهد، به گونه
که ایده ارائه شدهه 
منجر به مشارکت 
معلمان در فرآیند درس 

. پژوهی شود

طراحی و تولید واحد در 
یادگیري استاندارد هاي 

برنامه درسی را حول 
مفاهیم و مهارت هاي 

اساسی  سازمان داده و از 
این طریق امکان تلفیق 

موضوعات مختلف در درون 
حوزه یادگیري براي خلق 
فرصت هاي یادگیري را 

این ایده . فراهم نموده است
به دلیل تأثیر گذاري بر 
از یادگیري دانش آموزان

سوي معلمان پایه تحصیلی 
مورد پذیرش قرار گرفته 

.است

در طراحی و تولید واحد 
یادگیري استاندارد هاي برنامه 

درسی را حول ایده کلیدي 
مفاهیم و مهارت هاي اساسی 

سازمان داده است و از این 
طریق امکان تلفیق میان 

موضوعات در درون و بیرون 
حوزه یادگیري را براي خلق 

ي یادگیري فراهم فرصت ها
این ظرفیت  . نموده است

حاصل فرایند گفتگو با معلمان 
در سطح مدرسه کنار آمدن با 

چالش ها، یافتن راه حلها، 
شناسایی نقاط کور و اصالح 

. طرح است
هدایت فرآیند 

یادگیري
هدایت فرآیند یادگیري 
متمرکز بر پرسش 

مسئله طرح / پرسش اساسی
شده امکان طرح تجربیات 

هدایت فرآیند یادگیري متمرکز 
مسئله طرح / بر پرسش اساسی
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مسئله نیست و / اساسی
فرصت هاي یادگیري 

شده امکان طراحی 
طرح تجربیات دانش 
آموزان را براي پاسخ به 
پرسش هاي برخاسته از 
موقعیت فراهم نمی 

.کند

دانش آموزان را حول ایده 
کلیدي فراهم نموده است و 
پاسخ دانش آموزان به 

عملکردي / تکالیف یادگیري
پیش بینی شده  نشان 

عمیق آنان دهنده درك
نسبت مفاهیم و مهارت 
هاي اساسی در درون حوزه 

یادگیري است  

اي است که شده است به گونه
امکان به مشارکت گذاشتن 
تجربیات دانش آموزان حول 
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 

ه از دهندن و در این رابط
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
ارتباط آن با عملکرد 
خود را مورد بررسی قرار 
دهد اما تأثیر آن بر 

خود در عمل حرفه
آینده را تبیین نکرده 

. است

بررسی و واکاوي تجربیات 
لید، اجرا در طول طراحی، تو

واحد یادگیري منجر به 
درك همه جانبه نسبت به 

اي شده ابعاد عمل حرفه
است و توانسته تأثیر 

اي با گفتگوي حرفه
همقطاران را در /معلمان

بهبود عملکرد خود منعکس 
نمایده و بر اساس آن 
تصمیماتی را براي توسعه 

. اي خود اتخاذ کندحرفه

بررسی و واکاوي تجربیات در 
راحی، تولید و اجراي طول ط

واحد یادگیري با مشارکت 
همقطاران انعکاس / معلمان

دهنده، درك همه جانبه نسبت 
اي است و به ابعاد عمل حرفه

تصمیمات اثر بخشی که 
و 38حاصل خویشتن کاوي

اي با معلمان  گفتگوي حرفه
است را براي بازتعریف سبک 

. تدریس خود اتخاذ نموده است

٣٨- Self- reflection inquiry
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تدوین و ارائه 
گزارش 

در گزارش پایانی ارائه 
شده داده هاي حاصل 
از عملکرد طبقه بندي 
شده است، اما تحلیل و 
تفسیر آن مبتنی بر 
شواهد تجربی و 
مستندات کافی براي 
دفاع از عملکرد 

اي در فرآیند درس حرفه
.پژوهی نیست

در گزارش پایانی مجموعه 
داده هاي گردآوري شده از 

حد یادگیري را بر اجراي وا
اساس سطح تأثیر گذاري بر 
عملکرد دانش آموزان به 
صورت نظام مند کدگذاري، 
طبقه بندي و مضمون یابی 
کرده است و نتایج را با 
استفاده از شواهد مبتنی بر 

اي در تأثیر عملکرد حرفه
فرآیند درس پژوهی گزارش 

. کرده است

در گزارش پایانی مجموعه داده 
شده را  براي هاي گردآوري 

انعکاس قابلیت هاي حرفه اي 
به صورت نظام مند کدگذاري، 
طبقه بندي و مضمون یابی 
کرده و یافته هاي حاصل از 
تحلیل و تفسیر اطالعات جمع 
آوري شده را با نگاهی نقادانه 
نسبت به عملکرد حرفه اي 
خود و تأثیر آن بر یادگیري 

/ معلمان/ دانش آموزان
درس همقطاران در فرآیند

. پژوهی را گزارش نموده است

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

در این ترم دانشجویان با توجه به تجربیات کسب شده در طول اجراي برنامه، درك عمیق تري نسبت به توانایی هاي خود، نحوه 
بدست آورده اند و می توانند تصمیمات خود را در ... برخورد با موقعیت هاي واقعی کالس درس، نحوه کنار آمدن با چالش ها و

لذا ضروري است . همقطاران به مرحله اجرا بگذارند/ د هاي یادگیري با مشارکت سایر معلمانفرایند طراحی، تولید و اجراي واح
شیوه ثبت : اساتید در آغاز کار فرآیند درس پژوهی، فرآیند تهیه طرح واحد یادگیري، اجرا و ارزیابی از نتایج آن را با تمرکز بر

همقطاران در سطح مدرسه در فرآیند طراحی، / تعامل با معلمانتجربیات و واکاوي آن در هر یک از مراحل درس پژوهی، نحوه 
تدوین، اجرا  و ارزشیابی از نتایج واحد یادگیري، ساختار گزارش درس پژوهی، برنامه زمان بندي سمینارها در سطح مدرسه و واحد 

پیامد هاي یادگیري را در یک آموزشی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس مالك ها  و سطوح موفقیت بر اساس 
توصیه می شود در این نشست نسبت به نحوه گروه بندي دانشجویان به عنوان تیم درس پژوهی . نشست جمعی به بحث بگذارند

. براي طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی واحد هاي یادگیري اقدام شود
روش مشارکت دانشجویان . تشکیل تیم درس پژوهی سازمان دادبراي ) حد اکثر(نفر4می توان دانشجویان را در گروه هاي دو تا 

: در فرآیند طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی به شرح زیر است
استخراج مفاهیم و مهارت هاي اساسی و سازمان دادن آن ذیل ایده کلیدي، تولید ) کتاب درسی(مطالعه برنامه درسی .1

. یر نظر استاد تربیتی و تخصصی  انجام می شوداین فعالیت توسط تیم دانشجویان ز. واحد یاگیري
اجراي واحد یادگیري در کالس درس توسط یکی از اعضا و مشاهده و ثبت عملکرد توسط سایر اعضاء تیم به طور .2

)همقطاران/ معلمان(همزمان و به تفکیک هر عضو گروه 
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دیدن فرآیند آموزش از زوایاي (ه گروهی جمع آوري اطالعات از فرآیند تدریس توسط کلیه اعضاء براي ارائه در جلس.3
این جلسات به . غیر رسمی/ به همراه نتایج ارزشیابی از یادگیري دانش آموزان با استفاده از روش هاي رسمی) مختلف

/ طور مستمر در طول اجرا و بعد از هر جلسه تشکیل و بر روي نتایج بازخورد هاي ارائه شده از سوي همکاران
کل مذاکرات در این جلسات ثبت و ضبط شده و . بود عملکرد در جلسه بعد تصمیم گیري می شودهمقطاران براي به

در نشست پایانی به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف و تأثیر گروه در عملکرد هر یک از اعضاء و نتایج حاصله مورد 
). 6، 5و 4بند (بررسی مجدد قرار می گیرد

جمع اوري شده در گروه  و نقد و ارزیابی نتایج یادگیري دانش آموزان و تنظیم آن بررسی گزارش مشاهدات و اطالعات.4
)دانشجویان(در قالب گزارش پایانی کل گروه 

بهبود آن براي دستیابی دانش آموزان به / اجرا و ارائه پیشنهادات براي اصالح/ محدودیت ها در طراحی/ تعیین نقاط کور.5
سطح باالتر یادگیري

اي و صورت بندي مجدد عملکرد گروه، شناسایی یافته ها و تأثیر گفتگو ها در درك و پذیرش مسئولیت حرفهتحلیل .6
...)اي ومیزان تأثیر گذاري بر عملکرد گروه، یادگیري هاي حرفه(اي توسط هر یک از اعضاء هویت حرفه

صمیم گیري در خصوص روش هایی که تشکیل نظام مند این نشست ها براي بررسی نتایج یادگیري دانش آموزان و ت.7
تأمل فردي و تأمل گروهی، انعکاس یادگیري . منجر به بهبود یادگیري همه دانش آموزان می شود، داراي اهیمت است

، چگونه تفکر آن ها تحت تأثیر فرایند عمل مشارکتی قرارگرفته ...روش ها، اصولی که در کار از آن تبعیت شده است و
.آن ها از این بحث ها به کالس هاي درس خود خواهند برداست، ایده هایی که 

روایت نویسی از مجموعه ایده پردازي ها براي طراحی،تولید، و اجرا، یاداشت هاي شخصی قبل، حین و پس از اجرا، .8
.....نشست ها گروهی، فرایند اجرا

سطح مدرسه بر عهده استاد راهنما هماهنگی با معلم راهنما و مدیر مدرسه به منظور تشکیل جلسات درس پژوهی در .9
درصورتی که امکان شکل گیري تیم درس پژوهی در سطح مدرسه وجود نداشته باشد می توان تیم را در سطح . است

. مسئولیت انجام کلیه فعالیت هاي فوق بر عهده این تیم در سطح مدرسه خواهد بود. مرکز تشکیل داد/ پردیس
:جلسه دوم تا شانزدهم.10

حد اقل یک (رم دانشجو مسئولیت تدریس در سطح کالس درس را بر اساس تهیه طرح واحد یادگیري در این ت.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 . یداست طراحی نما) 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/ نفره در سطح پرددیس4تا 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 . ي آن به شیوه درس پژوهی مورد تحلیل و تفسیر قرار می گیردپایه اجرا و نتایج اجرا
ها مسیري که دانشجو قصد طی نمودن آن را دارد روشن شده و به دفاع از طرح در جلسه معلمان پاسخ به این پرسش

ندگان باید به آن دست یابند، کدام اند؟ هاي کلیدي، مفاهیم اساسی، مهارت هاي اساسی که یادگیرایده: کمک می کند
هاي مورد انتظار تحقق یافته و دانش آموزان به راستی مطالب را چه مدارك و شواهدي بیانگر آن است که شایستگی

هاي جدید به کار گیرند؟ مالك ها و هاي خود را به نحوي معنادار و موثر در موقعیتفرا گرفته اند و می توانند آموخته
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به ) هاي یادگیري، تکالیف عملکرديفعالیت(رزیابی شایستگی ها چیست؟ چه راهبردها و راهکارهایی سطوح ا
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 مشاوره -یتی و تخصصیبراي دوره متوسطه مشارکت استاد راهنماي ترب(استاد راهنما .12

باید بر فرآیند تهیه طرحِ واحد یادگیري و فرآیند درس پژوهی و اجراي آن ) تخصصی بر حسب نیاز موضوعات درسی 
وشه تا مرحله تهیه گزارش نهایی نظارت داشته باشد و بازخورد هاي ارائه شده به منظور ارزیابی عملکرد دانشجو در پ

فرآیند تحلیل محتواي برنامه درسی و تعیین ایده کلیدي براي تهیه واحد یادگیري و . اي او ثبت و ضبط گرددحرفه
از نظر زمانی . 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 درس پژوهی دانشجو باید به گونهتنظیم جلسات براي بررسی طرح و تولیدات 
در طول ترم حضور دانشجو در . پیش بینی شده را با مشارکت معلمان در سطح مدرسه اجرا و نتایج آن را گزارش نماید

در مدرسه و کادر مدرسه ضروري است و جلسات گفتگو براي بررسی عملکرد دانشجو / مدرسه براي تعامل با معلمان
در قالب سمینار ها بر ... رفع محدودیت ها یا تدارك شرایط براي اجراي واحد یادگیري، بازخورد دادن، انتقال تجربیات و

. 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
، 1می شود استاد راهنما با مطالعه پیشینه دانشجو در کارورزي توصیه. مدرسه در طول اجراي این برنامه ضروري است

ریزي الزم را براي کمک به دانشجو براي تهیه طرح درس پژوهی و اجراي موفقیت آمیز آن از سوي برنامه3و 2
ل یک تعداد واحد هاي یادگیري تهیه شده و اجراي آن وابسته به طرح درس پژوهی است اما حد اق. دانشجویان بنمایند

. است) بخش در کتاب درسی/ یک فصل(واحد یادگیري 
شرط تأیید استاد راهنما الزامی امکانات 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(عیین هدف ت.17
طراحی واحد یادگیري .18
نیاز تعریف شده با مشارکت معلمان/ 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 آناناجرا، تأمل و گفتگوي حرفهتبیین و جلب مشارکت معلمان در فرآیند.21
اي در فرآیند طراحی، تولید و اجرا بازبینی و بازاندیشی در مورد تصمیمات اتخاذ شده بر اساس گفتگو هاي حرفه.22
ثبت و واکاوي تجربیات در طول ترم توسط دانشجو.23
تکالیف عملکردي .24
رح واحد یادگیريمطالعه موقعیت یادگیري و شناسایی ظرفیت هاي آن براي تهیه ط.25
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مفاهیم و مهارت هاي / ، شناسایی ایده کلیدي)کتاب درسی(تهیه طرح واحد یادگیري بر اساس تحلیل برنامه درسی .26
..... اساسی

تدوین شایستگی .27
طراحی تکالیف یادگیري و عملکردي.28
تولید مواد آموزشی مورد نیاز براي اجراي طرح واحد یادگیري.29
مدرسه/ ح کالس درسهدایت فرآیند یادگیري در سط.30
. ارزیابی از شایستگی هاي کسب شده توسط دانش آموزان بر اساس مالك ها و سطوح عملکرد.31

: ساختار طراحی واحد یادگیري.32
منطق واحد یادگیري .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
تعیین شواهدي براي ارزیابی عملکردي و معیار هاي ارزیابی تولیدات یادگیرندگان .39
)3ادگیري در کارورزيبراساس مراحل ی-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 تعیین محدوده ي)2
یادگیري و تکالیف عملکردي و نحوه ارزیابی آنتعیین تولیدات یادگیرندگان در جریان فعالیت هاي )3
تکالیف یادگیري، (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

ايتجربیات حرفهتأمل و واکاوي 
تعیین هدف-
هابررسی پیش بینی-
روشن نمودن موانع و محدودیت ها و راه حل ها-
طراحی و تولید واحد یادگیري-
تأمالت و تعدیل ها در فرآیند اجرا-
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تحلیل و تفسیر نتایج یادگیري دانش آموزان-
تحلیل و تفسیر نتایج کسب شده در گروه معلمان-
همقطاران/ اي با معلمانتجربیات حاصل از نشست ها و فرآیند گفتگوي حرفهواکاوي یادداشت هاي تأملی و - 
اياتخاذ تصمیمات براي آینده حرفه- 

سمینارها
:سمینار ها در دو شکل اجرا می شود

د در سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجراي برنامه پیش بینی شده با هماهنگی معلم راهنما و ارائه بازخور: الف
براي ادامه کار 

در سطح واحد آموزشی به صورت مشارکتی براي به مشارکت گذاشتن تجربیات و یافته ها و دستیابی به درك عمیق تر از : ب
با توجه به این که در این ترم فعالیت هاي دانشجویان در قالب درس پژوهی دنبال می شود برگزاري . تجربیات کسب شده

حل قبل و پس از اجراي هر مرحله به شیوه مشارکتی در گروه هاي پیش بینی شده به دانشجویان در سمینار ها در هر یک از مرا
. درك انتظارات و انتقال تجربیات به یکدیگر بسیار کمک می کند

انواع سمینار ها
دانشجویان و معلمان راهنما / سمینار با حضور استاد راهنما

با برنامه ریزي و اعالم قبلی از (و تجربیات و تبادل نظر به صورت ماهیانه و الزامیسمینار هاي گروهی براي انتقال یافته ها 
)سوي مدرس

)اختیاري و با درخواست دانشجویان(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 هاي 
واقعی، تحلیل نقادانه براي شناسایی و تبیین مسئله، راهبرد  هاي مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینار هاي گروهی و فردي 

. ارائه می گردد
منابع آموزشی. 4

:صلیمنبع ا
دانشگاه : تهران). 1(راهنماي عملی برنامه کارورزي دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور ). 1394(احمدي، آمنه -

.فرهنگیان
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

ه شده بر اساس واحد یادگیري طراحی شده و گزارش پایانی تهی4ارزشیابی پایانی در درس کارورزي : ارزشیابی پایانی
/ صورت می گیرد، که در آن دانشجویان باید یافته هاي خود از نتایج عملکرد خود و تجربیات کسب شده در تعامل با معلمان

این . همقطاران را به منظور تعیین میزان اثر بخشی عملکرد خود و تأثیر آن بر یادگیري دانش آمزان ارائه و از آن دفاع نمایند
. شوداساتید گروه کارورزي تشکیل می/ نماجلسه با حضور معلمان راه
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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 / واحد یادگیري، گزارش نشست ها در سطح مدرسه و واحد آموزشی با مشارکت معلمان

معلمان دفاع و یافته هاي خود از نتایج درس پژوهی در سطح مدرسه که در آن دانشجویان باید از طرح تهیه شده در جمع 
این جلسه می تواند با حضور معلمان . همقطاران درنتایج کسب شده را گزارش نماید/ پژوهی و نتایج مشارکت معلمان

.شودکادر مدرسه تشکیل می/ راهنما
زخورد هاي داده شده در کلیه روایت هاي نوشته شده در مراحل مختلف درس پژوهی به همراه با:ارزیابی پوشه کار

اي در پوشه توسعه حرفه اي دانشجو ضبط و مبناي برنامه ریزي براي آموزش هاي بعدي و نیز دفاع از توانایی هاي حرفه
پوشه . یک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می گردد. پایان دوره قرار می گیرد
اي ط جلسات دانشجو با معلمان در سطح مدرسه و نیز سایر مستنداتی که براي دفاع از عملکرد حرفهکار می تواند شامل ضب
. تدارك دیده شده باشد

بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ترم مربوط به گزارش عملکردي است که ): مدیر و معلم راهنما(ارزشیابی عوامل مدرسه 
. ه می گردداز سوي معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائ

: و به شرح زیر محاسبه می شود100امتیاز درس کارورزي بر مبناي 
امتیاز 20:  ـ شرکت فعال در جلسات کالسی، سمینارها و مدرسه

امتیاز 20:   ـ گزارش هاي عملکردي تعامالت در سطح مدرسه
امتیاز20ـ طراحی، تولید و اجراي واحد یادگیري 

امتیاز 20:  ـ گزارش درس پژوهی
امتیاز20ـ دفاع در جلسه پایانی 

: سایر نکات
: نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی

بنديتنظیم 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
پرسش هاي پژوهش رواییارائه یافته ها بر اساس.41
ارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست ها.42
ظرافت و زیبائی ظاهري.43
نگارش ادبی و فنی.44
رعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر  پژوهش هاي کیفی.45
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)پروژه(» کارنماي معلمی«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن  –1

سطح عالی مورد انتظار این است که یادگیرنده بتواند با درونی نمودن دانش کسب شده، آن را در قالب دانش اي،در آموزش حرفه
انجـام  . کاربردي براي  شناسایی، صورتبندي و حل مسائل و ارائه خدمات اثربخش در حوزه  عمل تخصصی خود تجسـم بخشـد  

مـنِ  "امکان به تصویر کشیدن )39از نوع خودکاوي روایتی(پژوهش روایتی تکیه بر پروژه پایانی در برنامه تربیت معلم با
اعم از نظري و عملی در طول دوره تربیت معلم و ارایـه  ) زیسته(جانبه به تجارب کسب شده با نگاه ژرف، تاملی و همه"حرفه اي

ا و ابهامات معلمـی، قـوت هـا و ضـعف هـاي      ههاي دانشی، منشی و مهارتی حرفه معلمی، بصیرتروایت شخصی از سایه روشن
دانش و یافته هاي حاصل از این پژوهش براي ورود به عرصه خدمت حرفه .  دهدادراك شده را به دانش آموخته تربیت معلم می

. مـی شـود  ریزي براي  نیل به آینده حرفه اي متامالنه، پویا و بالنده  ممکـن  اي رهاوردي قابل اتکاست که به پشتوانه آن برنامه
ارتقـاء داده و کمـک نمایـد تـا ایـن      ) تـاملی (، شایستگی دانشجومعلمان را در انجام عمل فکورانه )پروژه(انتظار می رود این درس

. شایستگی در طول حیات حرفه اي آنان هم بروز و ظهور داشته باشد
مشخصات 

درس
:  تعداد واحد

2
:  زمان درس

به تشخیص 
استاد

پیش نیاز 
پژوهش : ها
توسعه و 

1اي حرفه
نحوه 

: تدریس
راهنمایی در 

حین عمل

) پروژه(کارنماي معلمی : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
اي و سایر تجربیات دانشجویان با واکاوي، تحلیل و تفسیر تجربه هاي روایت شده در طول دوره آموزش حرفه

، با استفاده روشمند از خودکاوي روایتی، تجربیات متنـوع و پراکنـده خـود را در    )تجربیات پیشین(روایت نشده 
.به رشته تحریر درآورده و از آن در جلسه گروهی دفاع نمایند"من حرفه اي"قالب روایت در برگیرنده اي از 

شایستگی 
3سطح 2سطح 1سطح هامالك:اساسی

٣٩ - narrative self-study
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&CK
PCK

:کد 
2-1&1-
2&3-3

&4-3

ــن  مــــ
ايحرفه

توانسته  است روایت هـاي  
ــه اي    ــه گونـ ــود را بـ خـ
سازماندهی کند کـه زاویـد   
دید یا جهت گیري هاي او 
ــه   ــت بـ ــدون پرداخـ را بـ
جزئیــات در ابعــاد مختلــف 

روش (اي عمـــل حرفـــه 
تدریس، سنجش، مـدیریت  

ــالس و ــویر  ...) ک ــه تص ب
.بکشد

توانسته است تجربیات خود 
ابعــاد مختلــف عمــل را در 

حرفه اي به تصویر بکشد و 
ــادگیري   ــر ی ــأثیر آن را ب ت
خـــود، دانـــش آمـــوزان و 

.همقطارن تبیین کند

در سازماندهی تجربیات خود ابعاد 
روش تـدریس،  ( عمل حرفـه اي  

را ...) سنجش، مـدیریت کـالس و  
در پیوند با یکدیگر و بـه صـورت   
سازمان یافته بـه تصـویر کشـیده    

که تأثیر و تـأثیر  اي است به گونه
متقابل ابعاد بر یکدیگر و مجموعاً 
بر یادگیري خود، دانش آمـوزان و  
همقطاران به وضـوح بـه تصـویر    

. کشیده شده است
ــت  قابلیـ

ــا / هــــ
توانایی ها 

در تحلیـــــل و تفســـــیر 
از گذشـته  (تجربیات خـود  

ــا حــال توانســته برخــی ) ت
قابلیت هاي شخصی خـود  

اي او را که بر عمـل حرفـه  
در آینــده تــأثیر گــذار مــی 
باشد را شناسایی کرده امـا  
ــاي    ــش ه ــته پرس نتوانس
فراروي خود و نحوه پاسـخ  
ــاس   ــر اس ــا را ب ــه آن ه ب
تجربیات کسب شده تبیین 

.  کند

ــ یر در تحلیـــــل و تفســـ
از گذشته تا (تجربیات خود 

توانسته قابلیت هـاي  ) حال
شخصی خود را که بر عمل 

اي او در آینـده تـأثیر   حرفه
گذار می باشد را شناسـایی  
ــاي   ــش ه ــه پرس ــرده ب ک
ــر اســاس   ــود ب ــراروي خ ف
تجربیات کسب شده پاسـخ  

.  دهد

در تحلیل و تفسیر تجربیات خـود  
توانسته قابلیت ) از گذشته تا حال(

د بــه عنــوان یــک   هــاي خــو 
یادگیرنده، آموزشگر و عضـوي از  

اي را تبیین کنـد،  یک گروه حرفه
و پرسش هاي فرا روي خود را بـا  
توجه به تجربیات کسـب شـده و   
تنوع نقش ها مطرح و بـه آن هـا   

اي کـه مسـیر   پاسخ دهد، به گونه
آینده حرفه اي خود را به روشـنی  

.  تبیین نماید

خودکاوي 
روایتی

وهشی درکـی از  در متن پژ
کل و ارتباط آن با جزئیات 
را بـــراي قابـــل دریافـــت 
ــده   ــت خوانن ــودن حرک نم
میان گذشته، حال و آینده، 
و ارتباط زمـان و مکـان را   
به نمایش گذاشته است اما 
این رابطه منجر بـه پاسـخ   

در متن پژوهشی درکـی از  
کل و ارتباط آن با جزئیـات  
را بـــراي قابـــل دریافـــت 
ــده   ــت خوانن ــودن حرک نم
میان گذشته، حال و آینده، 
و ارتبــاط زمــان و مکــان و 
مــن هــاي مختلــف، را بــه 
نمایش گذارد و به پرسـش  

در متن پژوهشی درکـی از کـل و   
ارتباط آن با جزئیات را براي قابل 
دریافت نمـودن حرکـت خواننـده    
ــده، و   ــال و آین ــان گذشــته، ح می
ارتباط زمان و مکان و مـن هـاي   
مختلف را بـه نمـایش گذاشـته و    
توانسته به کمک بازگویی دوبـاره  

و ) ساختن صحنه و پیرنگ(روایت 



٣٤٦

دادن بــه پرســش هــاي   
.پژوهش نشده است

با پاسخ به پرسش هاي پـژوهش،  .هاي پژوهش پاسخ دهد
ــا    ــود را ب ــه اي خ ــیرت حرف بص
صورت بندي جدید در قالب دانش 

.نمایش بگذاردکاربردي به

ارائــــه و 
دفاع

از اعتمـاد بـه نفـس بـراي     
دفاع از یافته هاي پژوهش 
ــم   ــت و نظ ــوردار نیس برخ
منطقی میان معرفـی ایـده   
ــت و   ــظ رابطــه عل هــا حف
معلولی میـان یافتـه هـا و    
پرسش هـاي پـژوهش در   

.ارائه مشاهده نمی شود

از اعتماد بـه نفـس کـافی    
براي دفـاع از یافتـه هـاي    

برخـوردار اسـت و   پژوهش 
می توانـد نظـم منطقـی را    
میــان ایــده هــا و پرســش 
هاي پژوهش برقرار نمایـد  
و پاسخ بـه پرسـش هـاي    
طرح شده در جریـان دفـاع   
ــاي     ــه ه ــر یافت ــی ب متک
ــویر   ــت و تص ــژوهش اس پ
ــاي   ــایی ه ــنی از توان روش

اي او را منعکس مـی  حرفه
.کند

از اعتماد به نفـس بـاالیی بـراي    
ــاي    ــه ه ــاع از یافت ــژوهش دف پ

برخوردار است و مـی توانـد نظـم    
منطقی را میان ایده ها و پرسـش  
هاي پژوهش برقـرار نمایـد و بـه    
پرسش هاي طرح شده در جریان 
دفــاع بــا اســتفاده از یافتــه هــاي 
پــژوهش پاســخ هــاي مســتدل و 
قابل دفاع ارائه نماید و چگـونگی  

در آینده را با تکیه طی مسیر حرفه
بر تجربیات کسـب شـده روشـن   

.کند

فرصت هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آن–2
ماهیت درس پروژه از نوع خودکاوي روایتی و متکی بر مجموعه تجربیات کسب شده در طول دوره آموزشی و تجربیات پیشـین  

بایـد بـا   دانشجومعلم و فرصت هاي یادگیري مبتنی بر آموزش هاي ارائه شده در سرفصل درس پژوهش روایتی است، دانشـجو  
نسبت بـه  ) تجربیات پیشین، دوره کارورزي و سایر تجربیات کسب شده در طول دوره تحصیلی(توجه به مجموعه تجربیات خود 

، شناسایی منابع اطالعاتی، جمع آوري اطالعات و تحلیـل و تفسـیر اطالعـات، آزمـون     )خودکاوي روایتی(تنظیم طرح پژوهشی 
ایـن  . ه ارائه گزارش خود در قالب گزارش پژوهش روایتی از نوع خودکاوي روایتی اقدام نمایداعتبار یافته ها اقدام کند و نسبت ب

. طرح زیر نظر استاد راهنما اجرا و نتایج آن براي دفاع در جلسه پایان دوره آماده می گردد

راهبردهاي تدریس و یادگیري چگونگی هدایت درس. 3
هدف اصلی در این درس این است که دانشجومعلم . تأملی، تفکر نقاد و پژوهش استهاي اصلی شامل حل مساله، تفکر راهبرد

در فرایند عمل، اقداماتی به شـرح  . یافته هاي حاصل از تجربیات خود را صورتبندي نموده و در قالب دانش کاربردي ارائه نماید
:رسدزیر به انجام می
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شته ها، یادداشت هاي شخصی، خاطرات، تصاویر، فیلم هـاي تـدریس،   تهیه فهرستی از کلیه تجربیات، گزارش ها، دست نو. 1
و ترسـیم آن  ) این مطالب می تواند مربوط به دوره تحصیالت مدرسه اي نیز باشد(در طول دوره تحصیلی ... تولیدات فیزیکی و

).mind map(در قالب نقشه ذهنی 
اساس یک روال منطقی مثل روند زمانی، چالش هـا و پرسـش   ایجاد شرایط براي آنکه دستاوردها و تجارب دانشجومعلم بر . 2

.تنظیم شود... هایی که دانشجومعلم با آن روبرو بوده است یا ذهن او را به خود مشغول کرده است و
سازي براي مرور و مرور دوباره تمام داده هاي جمع آوري شده از تجربیات و حاشیه نویسی بر آن بر اسـاس دریافـت   فرصت. 3

ه در این مرحله نوشته می شود، در مرحله تحلیل و تفسیر یادداشت هایی ك. (توسط دانشجومعلم... حساسات، قضاوت ها وها، ا
).توصیه می شود این کار با فاصله زمانی دست کم یک روز انجام گیرد. به دانشجومعلم کمک می کند

ماي دروس کارورزي، آموزشگران دروس دوره تحصیلی و ، معلمان راهن)دانشجومعلمان(درخواست مراجعه مجدد به همتایان . 4
این گفتگوها بایـد  . اندهاي قبلی یا سایر کسانی که در طول دوران تحصیل با آن ها سروکار داشتهحتی دوره مدرسه، همکالس

ـ . (اي باشندتر از من حرفهاي و یافتن تصویري شفافدرخدمت به تصویر کشیدن من حرفه د بـه صـورت   این مراجعات می توان
غیررسمی باشد و موضوع گفتگو، یادداشت هاي شخصی دانشجومعلم یا پرسش ها و چالش هایی باشد که بـا آن روبـرو شـده    

ایـن گفتگوهـا بهتـر    ). توصیه می شود فضاي گفتگو به صورتی تنظیم گردد که امکان نقادي و نه ارزیابی را تدارك ببیند. است
ر قبل از تحلیل و تفسیر تجربیات و در مرحله دوم پس از دستیابی بـه یافتـه هـاي و بـه     یکبا: است در دو مرحله صورت بگیرد

.منظور اعتبارسنجی یافته هاي پژوهش
اي توسط دانشجومعلم؛ پرسش هـایی کـه تصـویر    کمک به مشخص نمودن پرسش هایی براي به تصویر کشیدن من حرفه. 5

کند و مسیر آینده او را به تصـویر مـی کشـد    را مهیا می) بیات کسب شدهمبتنی بر تجر(روشنی از هویت حرفه اي دانشجومعلم 
).دادن آینده ممکن، آینده محتمل و آینده مطلوب و نحوه حرکت در این مسیر حرفه اينشان(
یر سازي براي آنکه دانشجومعلم بتواند هر نوع تحلیل ممکن قابل دفاع و یا با طی فرآینـد کدگـذاري و تحلیـل و تفسـ    زمینه. 6

آوري شـده را  ها و اطالعـات جمـع  یافته هاي حاصل از روایت هایی که تدوین کرده به شرح مطرح در دروس کارورزي، روایت
. بکار گیرد و گزارش اولیه خود را تدوین کند» هاآرمان«و » دانشها«، »تجربیات«براي تنظیم گزارش 

گفتگوي بر سر آن و ایجاد فرصت براي ارائه گـزارش بـه دیگـر   هاي مکرر متن تدوین شده وایجاد فرصت براي بازخوانی.  7
حرکت رفت و برگشتی از گذشته به حال و از حال به آینده حرفـه اي در  . دانشجومعلمان و فرصت دادن براي بازتدوین گزارش

. ها الزم استها و نقاديطول این بازبینی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري–4
در ایـن  . استاد درس، مسئول ارزشـیابی عملکـرد دانشـجومعلم اسـت    . فرایندي مبتنی بر مشارکت استدرس،ارزشیابی در این 

. درس، مردودي مطرح نیست اما نتظیم گزارش نهایی بر اساس اصول باید به انجام رسد و استاد درس کیفیت آن را تایید نماید
کـم یـک نوبـت توسـط سـایر      و نقـادي هـر گـزارش دسـت    گیـرد  ارائه گزارش در جلسات گروهی دانشجومعلمان صورت مـی 

، نظـارت  در اصالح گزارش نهایی بکار گرفتـه شـود  ي گروهیهااین نقادياستاد درس بر اینکه . شودانجام میدانشجومعلمان 
.کندمی
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)گزارشی از نوع خودکاوي روایتی(ساختار گزارش پایانی کارنماي معلمی -5
عنوان «، اسم پردیس، نام گروه آموزشی، نام درس، )باالي صفحه(آرم و نام دانشگاه : مشتمل بر: صفحه عنوان.1

، دوره تحصیلی، نام و نام خانوادگی دانشجومعلم، نام و نام خانوادگی استاد راهنما و زمان پذیرش گزارش »گزارش
). با ذکر روز، ماه و سال(توسط استاد راهنما 

) مشابهیا عناوین(بسم اهللا الرحمن الرحیم .2
)بر اساس فرمت دانشگاه(صفحه تاییدیه استاد راهنما و تعهد دانشجومعلم .3
)در صورت تشخیص دانشجومعلم(نامه تقدیم.4
)در صورت تشخیص دانشجومعلم(پیشگفتار .5
و در زیر آن » عنوان«در باالي چکیده، . کلمه که اصل یافته نویسنده را آشکار کند250-200مشتمل بر : چکیده.6

.شودذکر می) مفهوم/ کلمه7-5(» کلیديکلمات«
ها، فهرست مطالب الزامی است و در صورت نیاز فهرست جداول، فهرست نمودارها و شکل: فهرست مطالب.7

هر گونه نمونه سوال و یا تصویر و فیلم و غیره که به عنوان بخشی از تحلیل و . شودها هم اضافه میفهرست پیوست
.رفته است به صورت پیوست در پایان گزارش و بعد از منابع قرار می گیردتفسیر مورد استفاده قرار گ

هاي اصلی گزارش آنچه مطرح است، وجود مولفه. متن گزارش نیازمند ساختار خاصی نیست:متن اصلی گزارش.8
انند توهاي زیر وجود داشته باشند؛ که اگر به همین ترتیب دنبال شوند میدر این گزارش الزم است مولفه. است

:ساختاري را شکل دهند
تواند خود این قسمت می. آوري به کار معلمی به زبانی برانگیزاننده براي شروعساز رويشرحی از تجربیات زمینه: مقدمات

هاي ورود و آنچه مطرح است ارائه شرحی از انگیزه. تواند به صورت یک متن پیوسته ارائه شودداراي عناوینی باشد یا می
.  کردن دیگران استوط به معلمیتجارب مرب

دهد که بر دانشجومعلم در دوره تربیت این شرح نشان می: شرح تجارب تحصیلی در دوره آموزشی تربیت معلم
با «، از آنچه »انتظار داشته«شرحی از آنچه . شرحی از ابتدا تا انتهاي تحصیل. چه گذشته است) در دانشگاه فرهنگیان(معلم 

ي از ، شرح»نوع نگاهی که به رخدادهاي واقع شده در فرایند تحصیل داشته«، شرحی از »آن زیستهآن مواجه شده و در
و » )دانش ارائه شده(آنچه در این جریان شنیده است «، شرحی از »تصمیماتی که اتخاذ کرده و اعمالی که به انجام رسانده«

توانند بر اساس مجموعه روایت ها، گزارش ها، صوال میاین موضوعات ا. »)دانش مورد قبول(آنچه پذیرفته است «شرحی از 
هاي ارزیابی عملکرد دانشجو، طرح هاي یادگیري، برگه هاي فعالیت اي روزانه، کاربرگدست نوشته ها، تولیدات، یادداشت ه

جومعلم بهتر در طول دوره تنظیم شوند و دانش.... آزمون دانش آموزان، تصاویر و سایر اطالعات جمع آوري شده/ یادگیري
.آنچه مطرح و مقبول است، گزارش دانشجومعلم است. باوجوداین، الزامی به ارائه مستندات نیست. است به آنها استناد کند
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رسد وقتی دانشجومعلم به شرح تجارب علمی و عملی خود پرداخت، زمان آن می: کردن خود در آیندهتشریح معلمی
چه «اول اینکه : کند داراي چهار وجه اساسی استاینکه او چگونه معلمی می» کند؟بناست او چگونه معلمی«که اعالم کند 

کردن متعهد هایی در معلمیخود را به رعایت چه اصولی یا چه نظریه«دوم آنکه . »ي درباره یادگیري و آموزش داردباورهاي
عمل معلمی را در «و چهارم آنکه . »استکردن خود لحاظ کرده هایی را براي معلمیچه آرمان«سوم آنکه . »داندمی

، موضوع ارزشمندي »شودها مواجه میاو چگونه با چالش«شرح اینکه . »بیندهایی مواجه میهاي واقعی با چه چالشموقعیت
. است

اما معلمی کردن . گوید، شرحی است از تجربه و آرمانآنچه دانشجومعلم تا اینجا می:اي دانشجومعلمتعهدات حرفه
اي متفاوت هم عنایت داشته این موضوع نیازمند آن است که دانشجومعلم از اکنون به آینده. است» تعالی مستمر«نیازمند 

» العمریادگیرنده مادام«شرح اینکه او چه طریقی را براي بهسازي مستمر خود برگزیده است و چگونه به عنوان یک . باشد
.آیدعمل خواهد کرد، در اینجا می

به طور کلی ممکن است شخص از هیچ منبعی استفاده نکند؛ اما اگر دانشجومعلم از منابعی بهره گرفت، معرفی : منابع.9
.ضروري استAPAآنها بر اساس سبک 

کند اما ارائه آن در متن گزارش آنچه در ارتباط با این گزارش است و به فهم یا اعتبار آن کمک می:هاپیوست.10
.گیردمیت قرار ممکن نیست، در پیوس

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
.شودنگارشی و ویرایشی زبان فارسی، انجام مینگارش گزارش با رعایت قواعد-3
.گرددها رعایت میبینی شده گزارش، در تمام گزارشحجم پیش-4
براي عناوین استفاده » برجسته«براي متن و از همان خط به صورت 14با اندازه » بی نازنین«ها از خط در همه گزارش-5

.شودمی
.گردد، تایپ می»تایپ«متن گزارش با رعایت اصول -6
.شوداصول زیبایی در تنظیم متن نهایی، رعایت می-7
.شودهاي اجتماعی و دینی لحاظ و رعایت میدر نگارش متن، اصول اخالقی و ارزش-8
.شود، منتشر می»دانشجومعلم«و » استاد راهنما«، »پردیس«از هر گزارش فقط سه نسخه براي -9



٣٥٠

شود و کد اختصاص یافته به گزارش، در متن نشجومعلم انجام میبارگذاري گزارش نهایی در پورتال دانشگاه، توسط دا-10
.گرددمنتشر شده قید می

.است3ساختار پیشنهادي براي تنظیم گزارش نهایی درس کارنماي معلمی به شرح جدول 



٣٥١

ساختار گزارش نهایی کارنماي معلمی
مقدمات
عنوان «، اسم پردیس، نام گروه آموزشی، نام درس، )باالي صفحه(آرم و نام دانشگاه : مشتمل بر: صفحه عنوان

، دوره تحصیلی، نام و نام خانوادگی دانشجومعلم، نام و نام خانوادگی استاد راهنما و زمان پذیرش گزارش »گزارش
). با ذکر روز، ماه و سال(توسط استاد راهنما 

رحمن الرحیمبسم اهللا ال
صفحه تاییدیه استاد راهنما و تعهد دانشجومعلم
درصورت لزوم(نامه تقدیم(
 در صورت لزوم(پیشگفتار(
کلمه 250-200مشتمل بر : هاچکیده و کلیدواژه
ها ها، فهرست پیوستفهرست مطالب، فهرست جداول، فهرست نمودارها و شکل: هافهرست

متن اصلی گزارش
مقدمه
شرح تجارب تحصیلی در دوره آموزشی تربیت معلم :

، »انتظارات اولیه«
، »تجارب زیسته«
، »تحلیل از رخدادهاي واقع شده در فرایند تحصیل«
، »تصمیمات اتخاذ شده و اعمال به انجام رسیده«
» )دانش ارائه شده(آنچه شنیده شده «
»)دانش مورد قبول(آنچه پذیرفته است «

کردن خود در آیندهتشریح معلمی :
» چگونگی معلمی کردن« 
. »باورهاي یادگیري و آموزش« 
. »کردنهاي مبنایی براي معلمیاصول یا نظریه« 
. »کردنهاي معلمیآرمان«
. »هاي واقعیهاي عمل معلمی در موقعیتچالش«
، »ها معلمی در موقعیت عملچگونگی مواجهه با چالش«

علماي دانشجومتعهدات حرفه:
منابع 

هاپیوست



 

ديرٌ کارشىاسی پیًستٍ  مشخصات تذيیه کىىذگان بروامٍ درسی -1 پیًست

 شیمیرشتٍ آمًزش 

 شیمیباشوگسی بسوامٍ دزسی ديزٌ کازشىاسی پیًستٍ زشتٍ آمًشش : مًضًع

 معايوت آمًششی ي تحصیالت تکمیلی داوشگاٌ فسَىگیان: مجری 

  ازشدی الٍ وعمت دکتس آقای جىاب: رئیس کارگريٌ

(: بٍ ترتیب الفبا)اعضای کارگريٌ بازوگری ي تذيیه کىىذگان سرفصل دريس 

 عاطفٍ خاوم سسکاز سمیعی، محمد ديست دکتس آقای جىاب حرزخاوی، دکتس آقای جىاب ازشدی، الٍ وعمت دکتس آقای جىاب

. میسشایی عبدالٍزسًل  دکتس آقای جىاب ي مًسًی محسه سید آقای جىاب کامیابی، شسیف دکتس آقای جىاب عطازان،

: تذيیه کىىذگان سرفصل دريس عمًمی يیژٌ فرَىگیان

 .سسکاز خاوم فاطمٍ شَسا احمدی، جىاب آقای دکتس َادی دَقاوی یصدلی، جىاب آقای دکتس محمد داييدی

:  تذيیه کىىذگان سرفصل دريس تربیت اسالمی

محمد حسىی، سسکاز خاوم دکتس شُیه ایسياوی، سسکاز خاوم جىاب آقای دکتس علیسضا صادق شادٌ قمصسی، جىاب آقای دکتس 

 .دکتس وسگس سجادیٍ، جىاب آقای دکتس محمًد وًذزی ي سسکاز خاوم مىصًزٌ مُديی َصايٌ

: مًضًعی-ي تربیتی تذيیه کىىذگان سرفصل دريس تربیتی

مُديی َصايٌ، سسکاز خاوم عاطفٍ جىاب آقای دکتس وعمت الٍ مًسی پًز، سسکاز خاوم آمىٍ احمدی، سسکاز خاوم مىصًزٌ 

عطازان، سسکاز خاوم وگاز الُامیان، سسکاز خاوم مسیم قاسمی، سسکاز خاوم دکتس مسجان کیان، جىاب آقای دکتس محمد 

. دادزس ي جىاب آقای صادق وبًی
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