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 فصل اول

 کلیات برنامه
 

 تاریخ ةمعرفی بنیادین رشت

سرگذاشته است. های زیادی را پشت ها، فراز و نشیبزارهزمین، به عنوان میهن و سرزمین ایرانیان در طول هایران
دهد. تلخ و شیرین هزاره های گذشته، برگی از کتابِ تاریخِ کهنسال این سرزمین را تشکیل می رویدادهاییک از هر

تمراری است که از گذشته های دور تاکنون شاهد بوده است. مگر نه اینکه امتیاز بزرگ ایران و تاریخ دیرینة آن به اس
، اما در سیر حوادث تاریخی به بودندگذار فرهنگ و تمدن شکوفایی در دوران باستان اقوام و ملتهای مختلفی پایه

سربلندی تمام، توفانهای  باو چیزی جز نام و نشان از آنان باقی نماند؟ اما ایران و تمدن ایرانی  ،فراموشی سپرده شدند
نماند و چنان دوام و استمرار یافت که از آن با یدن بازکن را در سده های پیاپی پشت سر نهاد و از ماندن و بالبنیان

زمین با چنین سابقة درخشانی در دوران باستان و نیز در عصر یرانعنوان معجزة تمدن ایرانی می توان یاد کرد. ا
کهن و پرافتخاری است که آگاهی از آن بر هر ایرانی واجب و ضروری است. این ضرورت بیش  اسالمی، دارای تاریخی

عهده ر امانتداری را براز همه متوجه فرزندان این سرزمین است. آنها میراث گذشته را به ارث می برند و لذا رسالت خطی
با آگاهی کامل به این سرزمین عشق بورزند و برای  دارند. آنها باید آنچه بر این سرزمین رفته است را بخوانند و بدانند و

از آموزه های « حب الوطن من االیمان»سربلندی روزافزون آن آمادة فداکاری و از خودگذشتگی باشند. مگر نه اینکه 
 معصومین است. 
-سوقی، طبیعی و زمین به سبب موقعیت خاص و ممتاز جغرافیایبیشتر مورخان و محققان، قلمرو ایرانبنا بر اجماع نظر 

خود، به مثابة بستر، معبر و چهارراه برخورد اقوام، ملل، فرهنگها و تمدنهای کهنه و نو...، پیوسته در معرض  الجیشی
تاریخی و مطمح نظر مهاجران، مهاجمان، و جهان گشایان مختلف در طول  ةحوادث و شرایط عظیم و خطیر غیرمترقب
آما آنچه ضامن بقا و دوام آن، برغم کثرت و تنوع قومی، دینی و فرهنگی آن شده تاریخ پرفراز و نشیب خود بوده است. 

تاریخ و سرگذشت مشترک  ،شکاست، چیزی جز روح همبستگی و هویت یکپارچه فرهنگی و تمدنی آن نبوده است. بی
بوده است. از این رو،  نگانیگابایرانیان، به مثابة تجلیگاه وحدت و انسجام ملی، سدی استوار در برابر زیاده خواهی های 

پرداختن به سرگذشت تاریخی ایران، به عنوان پایة و اساس وحدت و هویت جمعی و ملی باید در نظام آموزشی دارای 
اجر و منزلتی خاص، و شأن و اعتباری ممتاز باشد. چنانکه در چند بند از بندهای سند چشم انداز بیست ساله به صراحت 

تقویت وحدت ملی و هویت ملی مبتنی بر اسالم : »6هویت ملی اشاره شده است. از جمله: بندبه ضرورت حفظ و تقویت 
اسالمی و  -و انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی و آگاهی کافی دربارة تاریخ ایران، فرهنگ، تمدن و هنر ایرانی

«. تناسب با آرمانهای انقالب اسالمیتقویت هویت ملی جوانان، م: »05؛ همچنین در بند «اهتمام جدی به زبان فارسی
صیانت : »01در بندهایی از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز بر اصل وحدت ملی تأکید شده است. از جمله بند 

وطن دوستی و افتخار به : »31، بند«ایرانی -از وحدت ملی و انسجام اجتماعی با محوریت هویت مشترک اسالمی
 «. ایرانی و اهتمام به برپایی جامعة مهدوی -اسالمی ارزشهای اصیل و ماندگار

بی شک، تاریخ ایران یکی از ارکان اصلی هویت ملی ایرانیان است. حفظ و تقویت هویت ملی، در گرو آگاه سازی اقشار 
ن به و راهبردی است که می توا اصولیملت به ویژه جوانان از تاریخ این سرزمین است. تنها با دست یابی به این هدف 

امیدوار بود. دانش آموزان و دانشجویان امروز، مدیران و حفظ تمامیت ارضی ایران زمین صیانت از منافع و مصالح ملی 
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دوستی آنان ران، سهم مهمی در تقویت روح میهنمطالعه و شناخت تاریخ ای ،و مسووالن فردای این کشور خواهند بود
 خواهد کرد. ایفا

ای مستقل تعریف به عنوان رشته« تاریخ»د آموزشی، أسیس دارالفنون آغاز شد. در این نهادر ایران، آموزش نوین با ت
قمری، دومین گام 0205نشده بود. بلکه، تاریخ در پیوند با دانش نظامی معنا پیدا می کرد. با تأسیس انجمن معارف در 

اقدام به تألیف و ن بار محمدعلی فروغی نخستیدر سیر تحول تعلیم و تربیت سنتی به نظام آموزشی نوین برداشته شد. 
ق. سومین گام در 0201کرد. با تأسیس مدرسة سیاسی در « تاریخ مختصر ایران»تدوین کتاب درسی تاریخ با عنوان 

زمینه توسعة نظام آموزشی نوین برداشته شد. در این مرحله بود که دانش تاریخ جایگاه و منزلت خاص یافت. درس 
شد. فروغی که عالوه بر ریاست مدرسه سمت معلمی نیز داشت، اقدام به سیاسی ی اصلی مدرسه تاریخ یکی از درسها

 کرد. « تاریخ معاصر»و « تاریخ جدید»، «تاریخ قرون وسطی»تألیف کتاب های درسی تاریخ نظیر 
آموشی جدید که ش. از سوی میرزا ابوالحسن فروغی، نظام 0311در « دارالمعلمین مرکزی»ای به نام با تأسیس مدرسه

و عالی را در دستور کار خود در حال تکوین و تکامل بود، گامی فراتر گذاشت و تربیت معلمانی برای مدارس ابتدایی 
در هر دو مدرسة مزبور رشتة تاریخ از جمله نخستین  بعدها دارالمعلمین مرکزی به دارالمعلمین عالی تبدیل شد. داد.قرار

تبدیل شد و بعدها با تأسیس دانشگاه تهران، « دانشسرای عالی»علمین عالی در ادامه  به رشته های تحصیلی بود. دارالم
یکی از اصلی ترین رشته « تاریخ و جغرافیا»دانشکدة ادبیات جای دانشسرای عالی را گرفت. در هر سه نهاد مزبور رشتة 

-ربیت جدید به بیش از صد سال میت بنابراین، می توان گفت سابقة آموزش تاریخ در تعلیم وهای تحصیلی بود. 

 رسد.
بعد از تأسیس دانشگاه، دانشسراها نیز در سطح مقدماتی و عالی کم و بیش به فعالیت  خود ادامه دادند. در سال 

ش. تشکیالت اداری و آموزشی جدید دانشسرای عالی شامل دانشکده تربیت معلم علوم، دانشکده تربیت معلم 0253
دانشگاه تربیت »دانشسرای عالی به  0252دانشکده علوم تربیتی به تصویب رسید. در سال  ادبیات و علوم انسانی،

 0260تغییر نام یافت. پس از انقالب اسالمی، تحوالت زیادی در عرصة آموزش عالی پدید آمد. از جمله در سال « معلم
تربیت معلمان ابتدایی و راهنمایی در  اساسنامة جدید مراکز دو سالة تربیت معلم در شورای عالی آموزش و پرورش برای

رشته به تصویب رسید. یکی از این رشته های تحصیلی، رشتة علوم اجتماعی بود. دانشجویان در این رشته، با  03
گذراندن واحدهایی از دروس تاریخ، جغرافیا و جامعه شناسی، بعد از دو سال موفق به دریافت درجة کاردانی شده و برای 

 تاریخ، جغرافیا و علوم اجتماعی در مقطع راهنمایی آمادگی پیدا می کردند.  تدریس درسهای
 

 گاه فرهنگیانآموزش تاریخ در دانشرشتة 
عهده دارد، در نظام ای را برمعلمانی شایسته و حرفه دانشگاه فرهنگیان به عنوان نهادی که رسالت سنگین تربیت 

تی در نظر داشته و برای آموزش آن، هم در رشتة تخصصی تاریخ و آموزشی خود شأن و جایگاه رشتة تاریخ را به درس
ریزی مطلوبی سامان داده است. از جمله هم در واحدهای عمومی تاریخ که در رشته های دیگر ارائه می شود، برنامه

ی، به روز ارزیاب راهبردهای یادگیری و بازنگری اساسی در سرفصلهای دروس تاریخ، طراحی مالکها و سطوح، ابتکار در
کردن منابع و محتویات هر واحد درسی، توجه به نیازهای جامعه امروز در آموزشِ تاریخ، توجه به کارکرد ویژه درس 

های برنامة درسی رشته تاریخ است. برنامه حاضر حاصل این بازنگری یت و شایسته محوری از جمله ویژگیتاریخ در ترب
 است.
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 این برنامه شامل چهاربخش است:
 (Gk.شایستگی عمومی)0
 (PK.شایستگی تربیتی)3
 (CK.شایستگی علمی)2
 (PCK.شایستگی تربیتی موضوعی)4

 :هدف کلی برنامه

هدف از رشتة آموزش تاریخ در دورة کارشناسی آشنا ساختن دانشجویان با یک دوره تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران،      
با دانش و تفکر تاریخی آشنا می شوند. از اهمیت و جایگاه اسالم و جهان است. دانشجویان در این رشتة تحصیلی 

ایران در طول تاریخ آگاهی می یابند. تأثیر اسالم در تاریخ و فرهنگ ایران را درک می کنند. همچنین تاریخ جهان را 
عاصر و امروز به صورت تطبیقی با تاریخ ایران می خوانند و مهارت مقایسه و ارزیابی در آنان تقویت می شود. تحوالت م

شناسند و به تجزیه و تحلیل آنها می پردازند، نگرش خالق و انتقادی ایران و جهان را در پرتو درک تاریخی بهتر می
 .دوری می جویندپیدا می کنند و از داوری های سطحی 

 اهداف/ شایستگی های مورد انتظار در برنامه درسی 

 د: نتواندر پایان دوره ب معلمانرود دانشجوانتظار می
جایگاه  و آگاهی از  ،دوستیتقویت روحیه میهن یادگیری را برایهای فرصت ران،با شناخت میراث تاریخی و تمدنی ای -

 تدارک ببیند.مصالح آن در فراگیران  وو منافع فرهنگ و تمدن ایران زمین 

بان ملی و دین اسالم را در حفظ از جمله تاریخ مشترک، ز ،نقش عناصر مهم هویت ملی ،با مطالعه وقایع تاریخی -
 به فراگیران آموزش دهند.ایران ارضی تمامیت 

با کسب توانایی در مطالعه و تحلیل اسناد و منابع تاریخی، فرصت های یادگیری را با بهره گیری از موقعیت های  -
 تدارک ببیند.فراگیران محلی برای درک عمیق وقایع تاریخی از سوی 

ه های تداوم و تحول، استمرار و پیوستگی عناصر فرهنگ و تمدن ایران و نیز رمز بقای آن در عوامل و مولف علل، -
   و به فراگیران آموزش دهند. طول هزاره های گذشته را درک نمودنده 

ماهیت و روند تحوالت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران و جهان در دوره های مختلف تاریخ را با استناد  -
گیری از تجارب و درک کرده و قادر به تحلیل و تعمیم آنها به حوادث و مسائل معاصر و بهرهنابع تاریخی اسناد و مبه 

 آموزه های آنها در حوادث مشابه باشند. 

گذاری و مطالعه روشمند آنها قادر به شناسایی و طبقه بندی منابع، روایات و اسناد تاریخی و نیز نقد، ارزیابی و ارزش -
 اشند.ب

و نیز بهره گیری از عکس، نقشه، نمودار و دیگر وسایل تکنولوژی پژوهشی قادر به استفاده از فناوری های نوین  -
 آموزشی در آموزش تاریخ باشند. 
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 منطق برنامة درس تاریخ
به دالیل دو دهه بنا  اکنون بعد از گذشتتدوین و ابالغ شده بود. برنامة مزبور  0216برنامة درسی پیشین در سال 

تدوین برنامة درسی جدید ضروری و  رو،کارآیی نداشته، نمی تواند اهداف مورد انتظار را برآورده سازد. از این متعددی
ها در سالهای اخیر روندی شتابان داشته است. میزان دانش سایردانش تاریخ نیز همانند می دانیم که است. بایسته 

در عرصة تاریخِ ایران، اسالم و جهان به هیچ رو با آنچه که در دو دهة گذشته انتشار منابع اصلی و پژوهشهای جدید 
بود قابل قیاس نیست. انتشار هزارن کتاب و مقالة علمی در حوزه های مختلف تاریخ شاهدی است بر روند شتابان 

 بایسته و اجتناب ناپذیر. دانش تاریخ در سالهای اخیر. از این رو، به روز کردن برنامة درسی و آموزش تاریخ امری است
برنامة درسی حاضر بر مبنای جهت گیریهای جدیدی تدوین شده است. از جمله جهت گیرهای اصلی می توان به این 

 موارد اشاره کرد:

 گیری آموزش تاریخ از روش صرفِ نظر خارج شده و ماهیت ها، در این جهتتوجه به آموزش تاریخ در موقعیت
االمکان فعالیتهایی برای ر درسهایی که بیشتر قابلیت اعمال چنین روشی بوده حتیعملی نیز یافته است. د

برای  از آثار و مکانهای تاریخی یکی از این فعالیت ها، بازدیدهای علمیتحقق این هدف تعریف شده است. 
 مشاهده عینی و تجربه اندوزی است.

 دوین برنامة حاضر تالش شده تا جامعه هدف و در ت مدار.توجه به آموزش تاریخ به صورت تحلیلی نه حافظه

نگری و عتدال، اجتناب از تعصب و یکجانبهپردازی، رعایت انصاف و اتحلیل، تبیین، نظریهمخاطبان به 

گیری عجوالنه و غیرمستدل و غیرمستند، نگرش تطبیقی، بینش تنقیدی، در عین التزام به قضاوت و نتیجه

که برنامة درسی دهه هفتاد عاری از این موارد بود. برنامة مزبور در حالی واقعیت و عینیت سوق داده شوند.

صرفاً حاوی رئوس مباحث درسی آنهم به صورت ناقص و غیرمنسجم بود که باید در طول ترم بدون زمانبندی 

 مشخص آموزش داده می شد.

  ان و جهان. یکی از جهت با نگاه به اهمیت این دانش در شناخت مسائل امروز ایرتاریخ توجه به آموزش

گیریهای اصلی در برنامه حاضر پیوند گذشته و حال است. در چنین نگرشی، تاریخ نه برای سرگرمی که برای 

ای تدوین شده که فراگیر تاریخ را در زندگی امروز جاری و برنامه حاضر به گونهزندگی معنا پیدا می کند. 

 نسبت گذشته با حال پیدا کند. ساری ببیند و با مطالعة تاریخ درک بهتری از

  قوع با نگاهی پژوهشی، طرح پرسش و مسأله در آموزش تاریخ راه را برای یافتن علل وتوجه به آموزش تاریخ

اندوزی در فراگیر وری، نقادی، عبرت و تجربهخالقیت، نوآزمینه ایجاد ، کند. به همین سببهموار می رویدادها

 عملکری پیش بینی شده در هر درس به این مسأله توجه خاص شده است.می شود. در تمرینهای یادگیری و 

الزمه تحقق چنین هدفی این است که بجای دادن اطالعات صرف به فراگیر به او قدرت و توانایی تجزیه و 

 تحلیل داده شود. برنامة حاضر بر پایة چنین رویکردی تدوین شده است.

 کالن های سیاست و اهداف به یابیهدف دستبا برنامة حاضر  دستی،توجه به آموزش تاریخ با نگاه اسناد باال 
، )/فلسفه و اهداف آموزشی و باالدستی اسناد در مطرح اندازهای چشم و راهبردی و ملی های طرح در مندرج

در  فرهنگیان، تدوین شده است. دانشگاه تأسیس فلسفه و اهداف ( و نیز تحققتربیتی در جمهوری اسالمی



7 

 

)/سند  ها و اسناد باالدستیفتاد، اساساً چنین اهداف، برنامهه ةدر زمان تدوین برنامة درسی دهحالی که، 
 وجود نداشت. (31و 05 ،6انداز بیست ساله، بندهای چشم

 سطوح و اهداف با متناسب آموزش فرایند اثربخشی میزان برآورد و سنجش های روش در برنامة حاضر ابزار و 

 مختلف دروس ذومراتب تنظیم و بندیالیه و) سیاستگزار منظور و مطلوب ایه شایستگی احراز مختلف

...( به درستی مشخص شده است. در حالی که در برنامة دهة نگرشی، بینشی، کاربردی، و اهداف براساس

 هفتاد به این امر اساساً پرداخته نشده بود.

 ای و فردی رگمی و بالتکلیفی و یا عمل سلیقهبه گونه ای تدوین شده که استاد و دانشجو از سرد برنامة حاضر

رهایی یابند. لذا رعایت ترتب و توالی منطقی و علمی کلیت واحدهای درسی و نیز محتوای جلسات درسی در 

 درخصوص گذاریریل و سیاستگذاری از این رو، سازماندهی،هر ترم آموزشی به دقت رعایت شده است. 

واحد درسی، و نیز در طول ترم و کل دوره آموزشی در راستای نیل  ر هرد مختلف دروس محتوای و چارچوب

کاربردی متناسب و متناظر به اهداف کلی و غایی اسناد راهبردی صورت  -نظری و عملی -به اهداف علمی

 گرفته است.

 های داوطلبان ورود به این رشته شرایط و ویژگی

 شرایط: -الف

-ازدهم نظام آموزشی جاری همة رشتهکالس دو موزشی سابق، ودانش آموختگان دورة پیش دانشگاهی نظام آ -0

 ها؛
 آزمون ورودی و مصاحبة اختصاصی؛ پذیرفته شدن در -3

 اولویت هستند. شرایط مساوی در یادآوری: دانش آموختگان رشتة علوم انسانی در
 ویژگی ها: -ب

 عالقه به تحصیل در رشتة آموزش تاریخ؛ -0
 عالقه به حرفة معلمی؛ -3
 استدالل و رسایی کالمقدرت بیان و  -2
 اطالعات عمومی مناسب و فناوری اطالعات؛ بهره مندی از -4
 شخصیتی مناسب برای حرفة معلمی؛ های جسمی و بهره مندی از ویژگی -5

 طول دوره 

ساعت است.  06هفته و زمان تدریس هر واحد نظری  06نیم سال تحصیلی  طول دوره حداقل هشت نیم سال، هر    
 نشان شده است. 0واحد است که در جدول 051ساعت خواهد بود. شمار واحدها 23احد عملی این مدت برای هر و

 واحد های درسی
واحد  05است. از این تعداد  ساعت( 2554واحد ) 051 تاریختعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی پیوسته آموزش 

واحد دروس تربیت  01، ی ویژه فرهنگیانواحد دروس عموم 2مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،  دروس عمومی
 باشد.تخصصی میواحد دروس  10و واحد دروس تربیتی 05اسالمی، 
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 تاریختعداد واحدهای درسی دوره کارشناسی پیوسته آموزش  -1جدول 

 تعداد واحد نوع درس

 واحد 05 مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عمومی

 واحد 2 ویژه دانشگاه فرهنگیان

 واحد 01 بیت اسالمیتر

 واحد 05 تربیتی

 واحد 10 تخصصی

 واحد 113 جمع
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 فصل دوم

 جداول دروس

تحقیقات جدول دروس عمومی مصوب وزارت علوم،  5جداول دروس دوره کارشناسی پیوسته آموزش تاریخ مشتمل بر 

 باشد.تربیتی و تخصصی می دروس المی،دروس عمومی ویژه دانشگاه فرهنگیان، دروس تربیت اسو فناوری، 

  دوره کارشناسی پیوسته آموزش تاریخ عمومیدروس  -7جدول 

 

 

 

                                                 
1 General Knowledge (GK) 

 یابد.اختصاص می« نگارش خالق»شود و یک واحد آن به درس ائه میار 0+3در دانشگاه فرهنگیان این درس به صورت تفکیکی  *

ها گروه ها و اجرای این درس در سطح دانشگاهوزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مسئول تنظیم برنامه 35/16/0213مورخ     12131/3به استناد ابالغیه شماره  - 3
 معارف اسالمی است. 

 واحد در بین دروس تخصصی وجود دارد. 3به ارزش « هجری 40یخ اسالم از میالد پیامبر اکرم تا سال تار »معادل این درس با عنوان  -3

 واحد در بین دروس تخصصی وجود دارد. 3به ارزش « انقالب اسالمی و ریشه های تاریخی ایران »معادل این درس با عنوان  -4

نوع 

 شایستگی
کد 

 درس
 عنوان درس

تعداد 

 واحد

پیش  ساعت

 کل پروژه کارورزی کارگاهی عملی نظری نیاز

G
K

1 

1* زبان فارسی   45     45  

  45     45 1  زبان خارجی 

 1  0تربیت بدنی  
 

23    23  

 1  3تربیت بدنی  
 

23    23  

  23     23 7  3دانش خانواده و جمعیت 

 
)مبدا و  0اندیشه اسالمی 

 معاد( 
7 23     23  

 
)نبوت و  3اندیشه اسالمی 

 امامت(
7 23     23  

2تاریخ تحلیلی صدر اسالم 
 - -     -  

4انقالب اسالمی ایران 
 - -     -  

 
خالق اسالمی )مبانی و ا

 مفاهیم(
7 23     23  

  23     23 7 تفسیر موضوعی قرآن 

 
  172    21 712 11 جمع 
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 دوره کارشناسی پیوسته آموزش تاریخ 5دروس عمومی ویژه دانشگاه فرهنگیان -1جدول 

 
 ش تاریخدوره کارشناسی پیوسته آموزدروس تربیت اسالمی  -1جدول 

 
 

                                                 
 نشگاه فرهنگیان و دفتر گروه معارف اسالمی نهاد نمایندگی والیت فقیه.ها و توافق بین دابه استناد شورای اسالمی شدن دانشگاه -5
 ( محاسبه شده است.3شود، زیرا در جمع واحد دروس عمومی )جدول این واحد در جمع واحد دروس محاسبه نمی **
 واحد در بین دروس تخصصی وجود دارد. 3به ارزش « تاریخ فرهنگ و تمدن ایران از ورود اسالم تا حمله مغول »معادل این درس با عنوان   - 6

 اند، دروس ثابت این جدول هستند و در همه حال دانشجویان باید آنها را بگذرانند.دروسی که در این جدول با ستاره مشخص شده -1

( مجاز هستند در صورت امکان از های علمیهای بخش موضوعی رشتههای تخصصی )کارگروهبراساس مصوبه شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه، کارگروه -5
، دروس «تربیت اسالمی»این جدول( با رعایت اصول حاکم بر جدول دروس  واحدهای درسی تربیت اسالمی به میزان حداکثر هفت واحد )از میان دروس بدون ستاره

 شود.فه میتخصصی تعریف کنند. این واحدها از جدول دروس تربیت اسالمی کاسته و  به جدول دروس تخصصی اضا

نوع 
 شایستگی

کد 
 درس

 عنوان درس
تعداد 
 واحد

 ساعت
پیش 
 کل پروژه کارورزی کارگاهی عملی نظری نیاز

G
K

 

 
سالمت/ بهداشت و صیانت از 

 محیط زیست
7 06 23    45  

**1 نگارش خالق   
  23    23  

  23    23  1 نگارش علمی 

 
تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم 

6و ایران
 

-  -    -  

  
  12    21 12 1 جمع 

نوع 
 عنوان درس کد درس شایستگی

تعداد 

 واحد

پیش  ساعت

 نیاز
 کل پروژه کارورزی کارگاهی عملی نظری

المی
ت اس

تربی
 

  23     23 7 انسان در اسالم 

 

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

 اهل بیت )ع((
1 45     45  

  45     45 1 1فلسفه  تربیت در ج.ا.ا* 

 
فلسفه  تربیت رسمی و 

 عمومی  در ج.ا.ا*
7 23     23  

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

7 23     23  

 

ای معلم )با اخالق حرفه
تاکید بر حقوق و تکالیف 

 5اسالمی(

1 45     45  

 
ها و عمل تاریخ اندیشه

 تربیتی در اسالم و ایران
7 23     23  

 
نقش اجتماعی معلم از 

 دیدگاه اسالم
7 23     23  

 
  121     121 13 جمع
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  تاریخدوره کارشناسی پیوسته آموزش  دروس تربیتی -1جدول 

 تاریخدوره کارشناسی پیوسته آموزش  دروس تخصصی -2جدول 

                                                 
9 Pedagogical Knowledge (PK) 

نوع 

 شایستگی
تعداد  عنوان درس کد درس

 واحد

پیش  ساعت

 کل پروژه کارورزی کارگاهی عملی نظری نیاز

ت
علم تربی

 
P

K
9 

 23 7 یتیبتر یروانشناس 
 

   23  

  23     23 7 ی تربیتیشناس جامعه 

  23     23 7 و آموزش   های یادگیرینظریه 

  45    23 06 7 های تدریس اصول و روش 

های راهنمایی و اصول و روش 

 مشاوره 
7 06 23    45 

 

  45    23 06 7 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی  

  23    23  1 کاربرد هنر در آموزش  

  23    23  1 کاربرد زبان در تربیت 

  23     23 7 مدیریت آموزشگاهی  

آموزش و پرورش تطبیقی با تاکید بر  

 های تحصیلیدوره
7 23     23 

 

  121    122 721 11 جمع 

نوع 
 شایستگی

کد 
 درس

 نام درس
داد تع

 واحد

 تعداد ساعت

 نیازپیش

 کل پروژه کارورزی کارگاهی عملی نظری

C
K

ضوعی 
مو

 

 23 7 تاریخ ایران باستان از آغاز تا ماد 
 

   23 
 

 

تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی 
و اقتصادی ایران در دوره  

 هخامنشیان

7 06 23    45  

 

تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی 
در دوره سلوکی  و اقتصادی ایران

 و اشکانی

7 23     23  

 

تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی 
و اقتصادی ایران در دوره 

 ساسانیان

7 06 23    45 
 

 

تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی 
و اقتصادی ایران در قرون 

نخستین اسالمی )تا پایان قرن 
 چهارم(

7 06 23    45 
 

 

تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی 
تصادی ایران از غزنویان تا و اق
 مغول

1 23 23    64 
 

 
تاریخ فرهنگ و تمدن ایران از 

 ورود اسالم تا حمله مغول
7 23 

 
   23 
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تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی 
و اقتصادی ایران از مغول تا 

 صفویه

1 23 32    64 
 

 
تاریخ فرهنگ و تمدن ایران از 

 دوره مغول تا صفویه
7 06 23    45 

 

 
تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی 
 و اقتصادی ایران در دوره صفویان

7 06 23    45  

 
تاریخ فرهنگ و تمدن ایران در 

 دوره صفویان
7 23 

 
   23 

 

 

تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی 
و اقتصادی و فرهنگی ایران در 

 دوره افشاریه و زندیه

7 23 
 

   23 
 

 

عی تاریخ تحوالت سیاسی، اجتما
و اقتصادی ایران در دوره قاجار از 

 آغاز تا انقالب مشروطیت

7 06 23    45 
 

 
تاریخ تحوالت فکری و فرهنگی 

 ایران در دوره قاجار
7 23 

 
   23 

 

 

انقالب مشروطیت و  تحوالت 
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و 

 اقتصادی ایران تا انقراض قاجاریه 

7 06 23    45 
 

 
ریشه های  انقالب اسالمی و
 تاریخی ایران

7 23 
 

   23 
 

 23 7 مبانی و فلسفه تاریخ 
 

   23 
 

 23 06 7 جغرافیای تاریخی ایران 
 

  45 
 

 45    23 06 7 تاریخ شناسی 
 

 
تاریخ اسالم از میالد پیامبر اکرم 

 هجری 40تا سال 
7 23 

 
   23 

 

 

تاریخ تحوالت سیاسی،اجتماعی، 
ان اسالم فرهنگی و اقتصادی جه
 در دوره امویان و عباسیان

7 23 
 

   23 
 

 23 7 تاریخ تشیع  
  

  23 
 

 
تاریخ تحلیلی زندگی ائمه 

 معصومین )ع(
7 23 

 
   23 

 

 
تاریخ تحوالت جریان های فکری 

 جهان اسالم
7 23 

 
   23  

 23 7 تاریخ عثمانی و خاورمیانه 
 

   23 
 

 23 7 تاریخ یونان و روم و بیزانس 
 

   23 
 

  23     23 7 تاریخ اروپا در قرون وسطی 

  23     23 7 تاریخ اروپا در قرون جدید 

 
تاریخ اروپا از انقالب فرانسه تا 

 جنگ جهانی اول
7 23     23  
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تاریخ اروپا از جنگ جهانی اول 

 تاکنون
7 23     23  

 
های باستانی جهان تاریخ تمدن

 هند و چین()بین النهرین، مصر، 
7 23 

 
   23 

 

  1722    117 111 21 جمع

P
C

K
 

ضوعی
ی مو

تربیت
 

  06     06 1 فلسفه معلمی آموزش تاریخ 

  23     23 7 برنامه ریزی درسی آموزش تاریخ 

  45   45   1 راهبردهای تدریس آموزش تاریخ 

  45   45   1 طراحی آموزشی آموزش تاریخ 

 
ری آموزش طراحی واحد یادگی

 تاریخ
1   45   45  

  45    23 06 7 روش تحقیق آموزش تاریخ 

 
تحلیل محتوای کتاب درسی  

 آموزش تاریخ
7 

 
64    64  

 
کاربرد فناوری اطالعات و 
 0ارتباطات آموزش تاریخ 

1   45   45  

 
کاربرد فناوری اطالعات و 
 3ارتباطات آموزش تاریخ 

1   45   45  

 
فناوری اطالعات و کاربرد 

 2ارتباطات آموزش تاریخ 
1   45   45  

 
تجربه های خاص حرفه ای 

 آموزش تاریخ
1 06  

 
  06 

 

 
: 0ای پژوهش و توسعه حرفه

 پژوهش روایی
1   45   45  

 
: 3ای پژوهش و توسعه حرفه

 اقدام پژوهی
1 

 
 45   45 

 

 
: 2ای پژوهش و توسعه حرفه

 درس پژوهی
1   45   45  

   7 0کارورزی  
 

035  035  

   7 3کارورزی  
 

035  035  

   7 2کارورزی  
 

035  035  

   7 4کارورزی  
 

035  035  

    7 پروژه/ کارنما 
 

013 013  

  1117 137 117 117 32 12 72 جمع

  7117 137 117 117 111 371 31 جمع کل
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 (مسالین 1) چهارساله یلیتحص دوره طول در دروستوزیع پیشنهادی  -2جدول 

نوع 
 درس

 نیمسال تحصیلی

 اول
تعداد 
 واحد

 دوم
تعداد 
 واحد

 سوم
تعداد 
 واحد

 چهارم
تعداد 
 واحد

 پنجم
تعداد 
 واحد

 ششم
تعداد 
 واحد

 هفتم
تعداد 
 واحد

 هشتم
تعداد 
 واحد

معارف 
اسالمی 
 عمومی 

 واحد( 30)

اندیشه 
 0اسالمی 

3 
اندیشه 
اسالمی 

3 

3 
 

-  - 
 

 

اخالق 
 اسالمی 

3 
تفسیر موضوعی 

 3 قرآن 

مبانی 
نظری 
نظام 

سیاسی 
 اسالم

3 

نظام 
تربیتی 
اسالم 
)براساس 
قرآن و 
روایات  
معصومین 
 )ع((

2 

-  -   
- 
انسان در   -  -  - 

  - 3 اسالم 

عمومی 
 واحد( 02)

تربیت  
 0بدنی

0 
تربیت 
 3بدنی 

0 
 زبان فارسی 

 
3 

زبان 
 خارجی

 

2 

دانش 
خانواده و 
 جمعیت

3 

سالمت/بهداشت 
و صیانت از 
 محیط زیست

3 -  
نگارش 
 علمی 

0 

  -  -  -  -  - 0 نگارش خالق   -  -

تربیت 
اسالمی 

 واحد( 04)

-  

فلسفه  
تربیت در  

 ج.ا.ا

2 
فلسفه تربیت 

رسمی و عمومی  
 در ج.ا.ا

3 

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

3 

اخالق 
ای حرفه
با معلم )

تاکید بر 
حقوق و 
تکالیف 
 اسالمی

2     

نقش 
اجتماعی 
معلم از 
دیدگاه 
 اسالم

3 

           3ها و تاریخ اندیشه     
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عمل تربیتی در 
 اسالم و ایران

 تربیتی
 واحد( 05)

روانشناسی 
 تربیتی

3 

نظریه 
های 

یادگیری 
و 

 آموزش

3 
اصول و روش 
 های تدریس

3 

ارزشیابی 
پیشرفت 
 تحصیلی   

 

3 

 
  

آموزش و 
پرورش تطبیقی 
-با تاکید بر دوره
 های تحصیلی

3 -  -  

جامعه 
شناسی 
  تربیتی

مدیریت      -  - 3
 آموزشگاهی 

3 -  -  -  

اصول و 
 هایروش

راهنمایی و 
 مشاوره

3 
کاربرد 
هنر در 
 آموزش 

0 -  -  -  -  -  -  

زبان و    
 تربیت 

0             

تخصصی 
 تربیتی

 واحد( 31)

اربرد ک
فناوری 

اطالعات و 
ارتباطات 

در آموزش  
 تاریخ

0 

برنامه 
ریزی 

درسی در 
آموزش 
 تاریخ

3 

راهبردهای 
تدریس در  
 تاریخ آموزش 

 

0 

طراحی 
آموزشی 

در  
آموزش 
  تاریخ
 

0 

طراحی 
واحد 

یادگیری در  
 آموزش 
 تاریخ

0 

پژوهش و 
-توسعه حرفه

 اقدام : 3ای
 پژوهی

0 

روش 
تحقیق در  

آموزش 
 تاریخ

3 
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-  

کاربرد 
فناوری 
اطالعات 

و 
ارتباطات 

در 
آموزش  
 تاریخ

 0 0کارورزی  0
کارورزی 

3 0 

تجربه های 
خاص 
ای  حرفه

 در آموزش 
 تاریخ

 0 4کارورزی  0

پژوهش و 
توسعه 
 : 2ایحرفه
 درس

 پژوهی 

0 
کارورزی 

6 
 

3 

-  -  

پژوهش و توسعه 
: 0ایحرفه

   پژوهش روایی
0 

تحلیل 
محتوای 
کتاب 
 سی در

آموزش 
 تاریخ

   0 2کارورزی  3
کارورزی 

 3 پروژه 3 5

-  -  -  -  

کاربرد 
فناوری 

اطالعات و 
ارتباطات در 

 آموزش 
 2 تاریخ

0 -  -  -  

 تخصصی
 واحد( 61)

تاریخ 
 شناسی

3 

تاریخ 
تحوالت 
سیاسی، 
اجتماعی 

و 
اقتصادی 
ایران در 
دوره 

3 

تاریخ تحوالت 
سیاسی، 
و اجتماعی 

اقتصادی ایران 
در قرون 

نخستین اسالمی 
)تا پایان قرن 

 چهارم(

3 

تاریخ 
تحوالت 
سیاسی، 
اجتماعی 

و 
اقتصادی 
ایران از 
غزنویان 

2 

تاریخ 
تحوالت 
سیاسی، 

اجتماعی و 
اقتصادی 
ایران از 
مغول تا 
 صفویه

2 

تاریخ تحوالت 
سیاسی، 

اجتماعی و 
اقتصادی ایران 
 در دوره صفویان

3 

تاریخ 
تحوالت 
سیاسی، 
اجتماعی 

و 
اقتصادی 
ایران در 

دوره قاجار 

3 

انقالب 
اسالمی و 

ریشه 
های 

تاریخی 
 ایران

3 
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سلوکی 
و 

 اشکانی

از آغاز تا  تا مغول
انقالب 

 مشروطیت

تاریخ ایران 
باستان از 
 آغاز تا ماد

3 

تاریخ 
تحوالت 
سیاسی، 
اجتماعی 

و 
اقتصادی 
ایران در 
دوره 

 ساسانیان

3 

تاریخ اسالم از 
میالد پیامبر 

 40سال  اکرم تا
 هجری

3 

تاریخ 
فرهنگ و 
تمدن 
ایران از 
ورود 

اسالم تا 
حمله 
 مغول

3 

تاریخ 
فرهنگ و 
تمدن ایران 

از دوره 
مغول تا 
 صفویه

3 
تاریخ فرهنگ و 
تمدن ایران در 
 دوره صفویان

3 

تاریخ 
تحوالت 
فکری و 
فرهنگی 
ایران در 
 دوره قاجار

3 
مبانی و 
فلسفه 
 تاریخ

3 

تاریخ 
تحوالت 
سیاسی، 

ماعی و اجت
اقتصادی 
ایران در 
دوره  

 هخامنشیان

3 

تاریخ 
-تمدن
های 

باستانی 
جهان 
)بین 

النهرین، 
مصر، 
هند و 
 چین(

3 

تاریخ تحوالت 
سیاسی،اجتماعی، 

فرهنگی و 
اقتصادی جهان 
اسالم در دوره 

امویان و 
 عباسیان

3 

تاریخ 
تحوالت 
جریان 
های 
فکری 
جهان 
 اسالم

3 
تاریخ اروپا 
در قرون 
 وسطی

3 
یخ اروپا در تار

 3 قرون جدید

انقالب 
مشروطیت 

و  
تحوالت 
سیاسی، 
اجتماعی، 
فرهنگی و 
اقتصادی 
ایران تا 
انقراض 
 قاجاریه

3 

تاریخ 
اروپا از 
جنگ 
جهانی 
اول 

 تاکنون

3 

تاریخ یونان 
و روم و 
 بیزانس

 3 تاریخ تشیع   3

تاریخ 
تحلیلی 
زندگی 
ائمه 

معصومین 

3   
تاریخ عثمانی و 

 3 خاورمیانه

تاریخ 
اروپا از 
انقالب 
فرانسه تا 
جنگ 

3   
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جهانی  )ع(
 اول

          

تاریخ تحوالت 
سیاسی، 

اجتماعی و 
اقتصادی و 

فرهنگی ایران 
در دوره افشاریه 

 و زندیه

3     

           

جغرافیای 
 تاریخی

 
3     

جمع 
 واحد

11 13 72 72 13 72 12 12 

 نظری
        

 عملی
        

 کارگاهی
        

 کارورزی
        

 پروژه
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 فصل سوم

 سرفصل دروس
 

 

 «ستیز طیمح از انتیص و بهداشت ،سالمت »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن -1

نظر از این که یکی از حقوق اساسی هر انسانی است، شرط الزم برای یادگیری و رشد انسانی  برخورداری از سالمتی صرف
الم، محور توسعه پایدار است. ورود به فرایند یادگیری، ماندن در آن، تمرکز بر آن و پیامدهای آن پیوند است؛ زیرا انسان س

« تحقق حیات طیبه»هدف غایی نظام آموزش و پرورش نیز  محکمی با سالمت جسمانی، روانی و اجتماعی یادگیرنده دارد.
رورت دارد. افزون بر آن معلمانی که از سالمت جسمانی و گمان برخورداری از سالمتی برای دستیابی به آن ض است که بی

های درمانی و  وری باالتری خواهند داشت و موجبات کاهش بار اقتصادی ناشی از هزینه روانی بهتری برخوردار باشند بهره
ی که در یابی به چنین هدفی آن است که معلمان آینده، یعنی کسان ی دست ساعات غیبت کاری را فراهم سازند. الزمه

ی سالمت درآمیخته شوند. به سخنی  ی درسی با دانش آموز ارتباط برقرار خواهند کرد، با مقوله ترین سطح برنامه نزدیک
ها کند که سالم و تندرست باشند و در آینده بتوانند در راستای  ی مدرسه ی تربیت معلم بخواهد معلمانی روانه دیگر، اگر دوره

هایی باشد که منجر به افزایش سواد سالمت  ی برنامه گام بردارند، منطقی است که دربرگیرنده ارتقای سالمت دانش آموزان
سواد سالمت معرف توانمندی فرد در دستیابی به مباحث بهداشتی، درک، انتقال و کاربست آن و شوند.  دانشجو معلمان می
 مت خود و دیگران است. گیری درست در برخورد با آن مباحث به منظور ارتقای سال همچنین تصمیم

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

های یادگیری گوناگونی در اختیار  ها و فرصت فعالیتشود و بر این اساس  وانی و اجتماعی تاکید میجسمانی، رسالمت 
با تکیه بر  شوند، بلکه ها به ارائه و انتقال صرف اطالعات بهداشتی محدود نمی شود. این فرصت دانشجو معلمان قرار داده می

ای معنادار با  ازند تا دانشجو بتواند آنچه آموخته است را به گونهس ای فراهم می زمینهتعریف ارائه شده برای سواد سالمت، 
های فردی، بین فردی، تفکر انتقادی و  هایی مهارت بافت واقعی زندگی خود پیوند بزند. همچنین با انجام چنین فعالیت

یط زیست سالم نیز مورد چون در یک دیدگاه وسیعتر از سالمت بایستی حفظ محیابد. عالوه بر این،  خالق در او پرورش می
 گیرد، بخشی از این واحد درسی نیز به صیانت از محیط زیست اختصاص یافته است. توجه قرار 

 

 مشخصات درس

 -نوع درس: نظری

 عملی

، پیش نیاز: آمار

 روش تحقیق

درس همزمان: 

 کارورزی 

 7تعداد واحد: 

 عملی(-)نظری

 

 

 بهداشت و صیانت از محیط زیست ،سالمتنام درس: 

 : در پایان این واحد یادگیری، دانشجو قادر خواهد بود:اهداف/ پیامدهای یادگیری

 .منابع اطالعات بهداشتی معتبر را به دیگران به ویژه دانش آموزان ارائه دهد 

  یک برنامه بلند مدت با اهداف روشن برای ارتقای سالمت خود طراحی و اجرا نماید و نتایج آن را بر
 زشیابی کند.روی سالمت خود ار

 آموزان( طراحی و اجرا  آموز )دانش یک برنامه بلند مدت با اهداف روشن برای ارتقای سالمت دانش
 ها( ارزشیابی کند. نماید و نتایج آن را بر سالمت او )آن
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 شایستگی اساسی
 1سطح  7سطح  1سطح  ها مالک

دریافت و انتقال 

 اطالعات سالمت

 

 

توانسته است از منابع 
تعدد و معتبر اطالعات م

تواند  کسب نماید اما نمی
آن را به دیگران انتقال 

 دهد.

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

 انتقال دهد.

توانسته است از منابع 
متعدد و معتبر 
اطالعات کسب نماید 

های کارآمد  و به شیوه
آن را به دیگران 

 نتقال دهد.ا

 برنامه سالمت

 

توانسته است یک برنامه 
سالمت برای خود یا 

آموزان طراحی، اجرا  دانش
و ارزشیابی کند اما 

تواند اثربخشی آن را  نمی
 مشخص سازد.

توانسته است یک برنامه 
سالمت طراحی، اجرا و 
ارزشیابی نماید و تا حدودی 
 اثربخشی آن را مشخص سازد.

توانسته است یک  
نامه سالمت بر

طراحی، اجرا و 
ارزشیابی نماید و به 

ای روشن  گونه
اثربخشی آن را 

 مشخص سازد. 

 

 فرصت یادگیری، محتوای درس و ساختار آن -7
 ای آن به شرح زیر سازمان یافته است: محتوای مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه

 

 مباحث فرعی موضوع اصلی نوبت

 بانی سالمتبخش نخست: م
 
 
 
 اول

 (0+3) 

 ساعت

 

 

 

معارفه و آشنایی 

 با مفاهیم پایه

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

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

 

 تکلیف عملی )در کالس(  

  شود  ها ارزش محسوب می ای پنج الویت که برای آن برگهاز دانشجویان بخواهید روی
ها  را یادداشت کنند و سپس همراه آنان بررسی کنید آیا سالمتی در میان این الویت

 جایی دارد؟

  ِاز دانشجویان بخواهید تعریف خود را از سالمت ارائه دهند و با تکیه بر دانشِ پیشین
 ید.آنان، مفاهیم مرتبط با سالمت را ارائه ده

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

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

جلسه، از دانشجویان بخواهید مصادیق اقدامات سالمت  : در پایان اینتکلیف عملی

 همگانی در پیرامون خود را شناسایی کنند و گزارشی از آن ارائه دهند.

 



 

21 

 

 دوم
 (0+3) 

سنجش نیازهای 

 سالمت

 های گوناگون سنجش نیازهای سالمت. تعریف نیاز؛ انواع نیازها؛ شیوه
 

جی در زمینه سالمت انجام دهید. در مدرسه محل کارورزی خود یک نیازسنتکلیف عملی: 

اید را  اید را مشخص سازید، انواع نیازهایی که تشخیص داده روشی که در آن استفاده کرده
تواند در  های خود را در قالب یک گزارش بیان نمایید )این کار می شناسایی کنید و  یافته

 های سه نفره انجام شود(. گروه

 سوم
(0+3) 

معرفی 

   ههای نمای پایگاه

 اطالعات سالمت

 ها های اطالعات سالمت و چگونگی استفاده از آن انواع پایگاه

 :12تکلیف عملی )در کالس(

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

 اند را در قالب گزارش به کالس ارائه دهند. آن گردش کنند. آنچه آموخته

 بخش دوم: عوامل تهدید کننده سالمت ایرانیان
 
 
 
 
 
 
 چهارم 

(0+3) 
و پنجم 

(0+3) 

 
 
 
 
 
 
 

های  بیماری 

 غیرواگیر

 

های غیرواگیر، میزان مرگ و میر ناشی از  ها بیماری های غیرواگیر )تعریف و ویژگی بیماری
های غیرواگیر در ایران، انواع عوامل خطر )قابل اصالح و غیر قابل اصالح(، شایعترین  بیماری
 های غیرواگیر بیماری

 

مروری بر سیستم گردش خون،  تعریف و علل پدیدآیی  های قلبی و عروقی: بیماری

ها و چگونگی  تصلب شرایین، آنژین صدری، سکته قلبی و سکته مغزی و عالئم شایع آن
ها در بروز  های قلبی و مغزی؛ نقش چربی ها؛ چگونگی کاهش خطر  بروز سکته ورد با آنبرخ

 های قلبی عروقی؛ فشار خون باال )تعریف، عالئم و تشخیص، پیشگیری( بیماری
 

های پیشگیری کننده،  زا، عالئم هشدار دهنده، گام تعریف سرطان، عوامل سرطان سرطان:

 ای شایع در ایران.ه اهمیت تشخیص زود هنگام، سرطان
 

تعریف مفاهیم خطر، آسیب، تصادف، ایمنی؛ شناسایی خطرات فیزیکی، : ایمنی و حوادث

ها.  انواع  شیمیایی، بیولوژیکی، و ارگونومیکی موجود در محیط آموزشی؛ نحوه پیشگیری از آن
نگی های احتمالی؛ چگو سوءاستفاده )غفلت و نادیده گرفتن، فیزیکی، عاطفی، جنسی(؛ نشانه

 واکنش در هنگام روبرو شدن با موارد سوءاستفاده.
  

های کوچک، سبک زندگی خود  از دانشجویان بخواهید در گروهتکلیف عملی)در کالس(: 

های قلبی عروقی و سرطان بررسی کنند.  یا پدر و مادر خود را از نظر خطر ابتال به بیماری
 ریزی کنند. برنامه عوامل خطر را شناسایی کنند و برای کاهش این خطرات

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

 پیوست را پر کنند.

  تکلیف عملی )در کالس(:

                                                 
 . این جلسه باید در مکانی برگزار شود که امکان دسترسی به رایانه و اینترنت وجود دارد.01
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های کوچک خطرات مربوط به هر  اند در گروه از دانشجویان بخواهید با توجه به آنچه آموخته
 ای زیر را شناسایی و راهکارهای پیشگیری از وقوع این خطرات را بیان نمایند. ه یک از محیط

 در محیط کالس:

 در راهروها:
 در حیاط مدرسه:

 های بهداشتی: در سرویس
 ها: در دیگر مکان

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

ی ایمنی و پیشگیری از آسیب برای یکی  پیام آموزشی در زمینه  اند دو مدرسه مشاهده کرده
 های مخاطب )دانش آموزان، پدران و مادران، معلمان و غیره( طراحی کنند. از گروه

 

 بخش سوم: ارتقای سالمت
 
 
 
 
 ششم

(0+3) 
و هفتم 

(0+3) 

 

 

 تغذیه سالم 

 فعالیت بدنی 

  سیگار و

 دخانیات

 

های رشد در سنین پنج تا نوزده  های غذایی؛ شاخص گروه اصول تغذیه سالم و تغذیه سالم:

سالگی: شاخص قد به وزن، شاخص نمایه توده بدنی )چگونگی محاسبه نمایه توده بدنی، 
چگونگی تنظیم برنامه غذایی مناسب برای خود(. دستورالعمل کشوری پایگاه تغذیه سالم 

ای  نوجوانان(؛ نحوه تغییر الگوهای تغذیهای  )بوفه سابق(؛ تغذیه در دوران بلوغ )نیازهای تغذیه
آموز و فرایند یادگیری )کمبود  ها  و اثرات آن بر دانش آموزان؛ کمبود ریزمغذی نامناسب دانش

 (؛ نحوه خواندن و تحلیل بر چسب مواد غذایی Dید، آهن، کلسیم، روی، ویتامین 

های  کی در ایجاد بیماریتحر بندی آن؛ نقش بی تعریف فعالیت بدنی و  گروه فعالیت بدنی:

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

 بدنی

اع مواد، عالئم و ها؛ طبقه بندی انو رابطه سیگار و مرگ و میر و بیماری:الکل و دخانیات

 های مصرف مواد و الکل؛ مبانی و اصول پیشگیری نشانه

یک هفته پیش از ارائه این موضوع، دانشجویان موظف هستند در جدول  تکلیف عملی:

ی خود را ثبت و مقدار تقریبی آن را یادداشت کنند  موجود در پیوست، برنامه غذایی یک هفته
بیان شد دانشجویان « های غذایی ول تغذیه سالم و گروهاص»و به کالس بیاورند. پس از آنکه 
های غذایی به تحلیل جدول برنامه غذایی خود  و گروه 00بر اساس واحد غذایی مورد نیاز

 بپردازند. 

: از دانشجویان بخواهید بر اساس هرم فعالیت بدنی، یک برنامه فعالیت بدنی تکلیف عملی

 آورند. برای یک هفته خود تنظیم کنند و به کالس

از دانشجویان بخواهید نمایه توده بدنی خود را محاسبه کنند. رقم به دست تکلیف عملی: 

ای که در آن قرار  به طبقه آمده را بر روی نمودار نمایه توده بدنی پیدا کنند و با توجه
 گیرند یک برنامه غذایی مناسب برای خود بنویسند. می

هید به پایگاه تغذیه سالم در یک مدرسه مراجعه از دانشجویان بخوا :1فعالیت پیشنهادی 

کنند و فهرست مواد غذایی موجود در آن را تهیه کنند و مواد غذایی مجاز و غیرمجاز را از هم 

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

آموز که در مرحله بلوغ است  ز دانشجویان بخواهید با یک دانش: ا7فعالیت پیشنهادی

های حاصل را با نیازهای  مصاحبه کنند و  برنامه غذایی یک روز او را بررسی کنند و داده
های خود را به صورت گزارش به کالس ارائه  ای گروه سنی او مقایسه نمایند. یافته تغذیه
 دهند.

ز دانشجویان بخواهید برچسب دو ماده غذایی مورد عالقه خود را : ا1ت پیشنهادی فعالی

 به کالس آورند، آن را بخوانند و تحلیل کنند.

ز دانشجویان بخواهید برای ترویج تغذیه سالم در محیط خوابگاه ا :1فعالیت پیشنهادی 

 ی کنند.ریز دو راهکار جدید پیشنهاد کنند و برای عملیاتی ساختن آن برنامه
 

 بخش چهارم: سالمت جسمانی )بهداشت فردی(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هشتم 

( و 0+3)
نهم 

(0+3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سالمت جسمانی 

)بهداشت فردی 

 ها( و بیماری

اهمیت بهداشت دست و پاها، آموزش شستشوی دست(؛ ) بهداشت دست و پاها

نگی برخورد با ساختمان و عملکرد پوست و مو، آشنایی و چگو) مراقبت از پوست و مو

ساختمان کره ) ها مراقبت از چشم مشکالت شایع پوست و مو، اکنه، شوره سر، اگزما(،

مراقبت از چشم، مشکالت متداول بینایی، چگونگی سنجش بینایی با چارت اسنلن(؛ 

ساختمان گوش، مشکالت متداول شنوایی، چگونگی سنجش شنوایی با آزمایش ) ها گوش

هایی برای بهتر خوابیدن(.  میت خواب و تاثیر آن بدن، گاماه) بهداشت خوابنجوا(؛ 

های های مختلف دندان، آشنایی با زمان رویش دندان )بخش بهداشت دهان و دندان

های شایع بروز پوسیدگی دندان، افراد در  مختلف، عوامل موثر بر ایجاد پوسیدگی دندان، محل
یدگی دندان: مسواک زدن )آموزش های پیشگیری از پوس معرض خطر پوسیدگی دندان، راه

ساله(، استفاده از نخ دندان )آموزش استفاده از نخ دندان به  03تا  6مسواک زدن به کودکان 
دیدگی و  کودکان(، فلورایدتراپی، فیشور سیالنت، رژیم غذایی؛ چگونگی برخورد با آسیب

بلوغ ) شت باروریبهداها؛ تفاوت لثه سالم و ملتهب؛ علل بوی بد دهان(.  شکستگی دندان

های آن. }ویژه  های آن در هر یک از دو جنس، بهداشت بلوغ، خودارضایی و زیان و دگرگونی
ها  دانشجو معلمان دختر: ساختمان، عملکرد و بهداشت دستگاه تناسلی زنان، قاعدگی و نشانه

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

 های واگیردار: بیماری

های اکسیور، راه انتقال، راه پیشگیری(؛  ویژگیکرمک یا اکسیور )های انگلی:  عفونت

های  ویژگیژیاردیوز )های آسکاریس، راه انتقال، راه پیشگیری(؛  ویژگیآسکاریوز )

تعریف بیماری سالک، وضعیت سالک در ایران و سالک )ژیاردیا، راه انتقال، راه پیشگیری(؛ 

جهان، عواملی موثر در گسترش آن، انواع سالک و عالئم بیماری در هر نوع، راه انتقال، راه 

. پدیکلوزیس )شپش(: پیشگیری، چگونگی برخورد با دانش آموز مبتال به سالک(
های پیشگیری،  اههای آلوده شدن، چگونگی تشخیص آلودگی، ر های شپش، راه ویژگی

 چگونگی برخورد.
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چگونگی حمله ویروس اچ آی وی به بدن، تفاوت اچ آی وی و ایدز، اچ آی وی / ایدز ) 

 های تشخیص( های پیشگیری، راه های انتقال، عقاید غلط، راه راه

 

از دانشجویان بخواهید یکی از مسائل مرتبط با بهداشت فردی در محیط  تکلیف عملی:

ها را مشغول کرده است را شناسایی کنند و در قالب یک  گاه( که ذهن آنپردیس )یا خواب
 های نوین خود برای برطرف نمودن آن مساله را ارائه دهند. گزارش راه حل

: از دانشجویان بخواهید کتاب خودآموز  بهداشت بلوغ و نوجوانی را بخوانند و تکلیف عملی

 ای انتقادی از آن تهیه کنند. چکیده

از دانشجویان بخواهید یک پمفلت، یا بروشور طراحی کنند و از طریق آن  لی:تکلیف عم

 آموزان را به رعایت یکی از موضوعات مرتبط با بهداشت فردی تشویق کنند. دانش

های کوچک قرار بگیرند و  : از دانشجویان بخواهید در گروهتکلیف عملی )در کالس(

ها باید از طریق  مبتال شده است و آن ها به شپش آموزی در کالس آن تصور کنند دانش
ها با  ای خطاب به آن خانواده نوشته و ضمن آشنایی آن ای به خانواده او اطالع دهند. نامه نامه

 شپش این موضوع را به آنان اطالع دهند.

آموزان، پدر  : از دانشجویان بخواهید پمفلتی طراحی کنند و از طریق آن دانشتکلیف عملی

های انگلی کرمک، آسکاریوز،  ژیاردیوز، یا  کنان مدرسه، و غیره را با بیماریو مادرها، کار
 سالک آشنا سازند.

: از دانشجویان بخواهید مراحل آموزش شستشوی دست به 1فعالیت پیشنهادی 

 آموز را در کالس به صورت عملی نمایش دهند. دانش

که سازمان یونیسف برای : از دانشجویان بخواهید بازی مار و پله 7فعالیت پیشنهادی 

آموزان طراحی کرده است را با بافت خود متناسب کنند و  ها برای دانش آموزش شستن دست
 بازی جدید را به کالس عرضه کنند.

ی آنها مکانی برای  : از دانشجویان بخواهید که تصور کنند در مدرسه1فعالیت پیشنهادی 

هایی بیاندیشند که بر این محدودیت فائق شستن دست وجود ندارد. از آنها بخواهید راهکار
آیند. راهکارهای خود را به صورت نقاشی، عکاسی، گزارش کتبی و غیره به کالس ارائه 

 دهند.

از دانشجویان بخواهید بررسی  : برای دانشجویان خوابگاهی:1فعالیت پیشنهادی 

 موزند؟ کنند دانشجویان خوابگاهی باید چه نکاتی را پیرامون بهداشت خواب بیا

: موانعی که بر سر راه حفظ برای دانشجویان غیرخوابگاهی: 1فعالیت پیشنهادی 

بهداشت خواب شما وجود دارد را شناسایی کنید و سپس راهکارهایی برای از میان برداشتن 
 ها ارائه دهید. آن

 بخش پنجم: سالمت روان
 
 
 
دهم 

(0+3) 

 

 

 

سالمت روان و 

 مدرسه

 کننده؛ تهدید کننده و محافظت آن؛ عوامل بر موثر عوامل اساییشن روان و سالمت تعریف

های روانی در حوادث و بالیا؛  روان؛ حمایت سالمت ارتقای و آسیب کاهش راهبردهای
 توجه؛ کمبود و فعالی بیش یادگیری؛ اختالل اختالالت خودکشی؛ افسردگی؛ اضطراب؛

 لجبازی؛ صرع؛ و جویی  مقابله اختالل
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های معتبر،  ها و سایت از دانشجویان بخواهید با مراجعه به آرشیو روزنامه تکلیف عملی:

حادثه یا رویدادی را بیابند که در محیط مدرسه )ترجیحا در ایران( رخ داده است و یکی از 
اختالالت مرتبط با سالمت روان که در این نشست آموزشی مورد بحث قرار گرفته است در 

داشته است. آنچه که روی داده است و راهکارهایی که  پدیدآیی آن رویداد نقش عمده
 توانست از وقوع این رویداد پیشگیری کند را در قالب گزارشی به کالس ارائه دهند. می

 

 بخش ششم: سالمت اجتماعی

 یازدهم
(0+3) 

 

سالمت اجتماعی 

 و مدرسه

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

های کارورزی خود،  از دانشجویان بخواهید به مراجعه به گزارشتکلیف عملی: 

آموزان، و یا کارکنان  هایی را در آن شناسایی کنند که سالمت اجتماعی خود، دانش موقعیت
ظور ارتقای سالمت مدرسه نیاز به ارتقا داشته است. اگر دوباره به آن موقعیت برگردند به من

های خود را در قالب گزارشی کوتاه به کالس  اجتماعی چه کاری انجام خواهند داد.؟ یافته
 ارائه دهند.

 بخش هفتم: سالمت در متن

 دوازدهم
(0+3) 

سواد سالمت، 

شناسنامه 

سالمت 

آموزی،  دانش

مدارس مروج 

 سالمت

آموزی و  ناسنامه سالمت دانشتعریف سواد سالمت و آشنایی با سطوح مختلف آن؛ معرفی ش
 آشنایی با آن؛ آشنایی با مدارس مروج سالمت و وضعیت آن در ایران.

آموز را به کالس آورید و در اختیار دانشجویان  شناسنامه سالمت چند دانش تکلیف عملی:

اند چگونه  های کوچک مشخص کنند آنچه که در این درس آموخته قرار دهید تا در در گروه
 ناسنامه مورد توجه قرار گرفته است؟ در این ش

 بخش هشتم: صیانت از محیط زیست
 
 سیزدهم

(0+3) 

 

 

شناخت محیط 

 زیست

 تعریف محیط زیست و انواع آن -0-0

 منابع مختلف محیط زیست )فیزیکی، زیستی، اجتماعی و اقتصادی( -0-3

 تعریف اکوسیستم )بوم سازگان( و انواع آن -0-2

 محیط زیست ایران -0-4

ی درباره امکان و چگونگی معرفی محیط زیست در مدارس ایران و گفتگوهای گروهعملی: 

 برحسب پایه 

 نمایش فیلم یا اسالیدی از محیط زیست ایرانفعالیت خاص: 

از دانشجویان بخواهید که با یک گزارش تصویری، نمایی از محیط زیست محل تکلیف: 

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

 

 
چهارده
 م
(0+3) 

 

شناخت انواع 

آلودگی ها و 

 تعریف آلودگی و اثر -0-
 انواع آلودگی ها و اثرات محیط زیستی -3-3

 مدیریت پسماند و پساب و بازیافت -3-2



 

26 

 

اثرات محیط 

 زیستی

انواع آلودگی ها و اثرات محیط  گفتگوهای گروهی درباره امکان و چگونگی آموزشعملی: 

 زیستی در مدارس ایران و برحسب پایه 

برای بازدید از یک کارخانه، تصفیه خانه، مرکز  تدارک سفری آموزشیفعالیت خاص: 

 بازیافت، تهیه کمپوست یا غیره

از دانشجویان بخواهید که در تدارک سفر همکاری کنند و در هنگام بازدید بدرستی تکلیف: 

 لودگی ها و اثرات را ارزیابی و به راهکارهای اصالحی اشاره  نمایند.انواع آ

 
 پانزدهم

(0+3) 

 

شناخت حفاظت 

و حمایت از 

 محیط زیست

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

گفتگوهای گروهی درباره امکان و چگونگی آموزش و بکارگیری انواع روش های عملی: 

 حفاظتی و شیوه صحیح مصرف برحسب پایه 

 نمایش فیلم یا اسالیدی در زمینه انواع شیوه های حفاظتیفعالیت 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 های خود و میزان 
 همکاری جامعه مخاطب را گزارش دهند.

 شانزدهم
(0+3) 

ارائه مبانی 

آموزش محیط 

زیست و شناخت 

 روش ها

 تعریف آموزش محیط زیست -4-0
 معرفی انواع روش های آموزش محیط زیست با توجه به پایه مورد آموزش -4-3

 معرفی انواع رسانه ها و وسایل کمک آموزشی -4-2

گفتگوهای 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 های آموزش محیط زیستفعالیت خاص: 

بخواهید که به یک مدرسه برحسب انتخاب خود مراجعه کنند و پس از دانشجویان تکلیف: 

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

ارائه گزارش تصویری بصورت فیلم یا ایران انجام شود.  03روزهای تقویم محیط زیستی
  عکس الزامی است.

 

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری-1
پذیرد. باید تالش گردد تا ساختار  معلمان صورت می در این درس، فرایند یادگیری با مشارکت همه جانبه مدرس و دانشجو

ته باشند. باور بر این است که گفت و شنودی که در ی افراد در فرایند یادگیری مشارکت داش ای باشد که همه ها به گونه جلسه
گیرد، تنها میان مدرس و دانشجویان نیست، بلکه میان خود دانشجویان با  نشست آموزشی به منظور وقوع یادگیری صورت می

نند در ای فراهم شده است تا دانشجویان بتوا های یادگیری زمینه هم نیز هست. از این رو در این درس با طراحی فعالیت
تواند توسط  ها می های مختلف، ترکیب این گروه های کوچک  )دو تا شش نفره( با هم کار کنند که با توجه به موقعیت  گروه

شود کارهایی که در خارج از کالس توسط دانشجو )دانشجویان(  مدرس یا خود دانشجویان تعیین گردد. همچنین پیشنهاد می
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 تقویم محیط زیستی در دفتر آموزش و مشارکت عمومی سازمان حفاظت محیط زیست موجود است.  
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شود پیش از آن که به مدرس تحویل داده شود توسط دانشجو  ه کالس ارائه میگردد و به صورت گزارش ب انجام می
)دانشجویان( دیگر نیز خوانده شود و پس خوراند آن دانشجو بر روی آن کار آورده شود. الزم به ذکر است که در برخی از مباحث 

ی که دانشجویان و مدرس در آن قرار دارند می اند و با توجه به موقعیت های یادگیری به صورت پیشنهادی نیزز مطرح شده فعالیت
 توانند تغییر یابند.

های گوناگونی نخست نیازها و منابع یادگیری مرتبط با  برای تسهیل در وقوع یادگیری، در آغاز هر نشست تالش شود به شیوه
ن محتوا آشکار گردد. پس از آن ها و دانش پیشین دانشجویان نسبت به آ محتوایی که قرار است ارائه شود سنجش شود تا تجربه

ای فراهم گردد تا دانشجو بتواند با محتوای ارائه شده کاری انجام دهد و آن را به بافت  محتوای تازه ارائه گردد و سپس زمینه
 هایی که برای دانشجومعلمان پدید آمده است پاسخ داده شود. زندگی خود مرتبط سازد. در هر نشست تالش شود به تمام پرسش

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری -1

 : ارزشیابی پایانی از چند بخش تشکیل شده است:ارزشیابی پایانی

 .آزمون پایانی: سهم این آزمون پنجاه درصد است 
 ها و پیامهای طراحی شده  های یادگیری انجام شده توسط دانشجو و برنامه کار: تمام فعالیت ارزشیابی پوشه

گیرد. ارزشیابی این پوشه نخست از طریق  ده و در اختیار مدرس قرار میای گرد آم توسط او در پوشه
گیرد. پر آشکار است  پاسخگویی به فرم خود ارزشیابی توسط خود دانشجو و سپس توسط مدرس صورت می

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

های به  گیرد و یافته : این ارزشیابی در نشست هفتم و به صورت خود ارزشیابی دانشجو انجام میارزشیابی ضمن نیم سال

 یرد.گ دست آمده از آن در ارزشیابی پایانی مورد استفاده قرار می

 

 فرم پیشنهادی برای خود ارزشیابی

 های یادگیری  فعالیت
 اید؟................. در طول این نیم سال )تا این لحظه( چند فعالیت یادگیری انجام داده 

 کنید؟ اید را چگونه ارزشیابی می هایی که انجام داده کیفیت فعالیت 

 تالش بیشتر       غیرقابل قبول عالی      خیلی خوب       خوب        نیازمند به
 اید؟ های یادگیری را چقدر رعایت فرموده  زمان مندی انجام فعالیت 

 بسیار زیاد       زیاد           متوسط        کم           خیلی کم   
 است؟ اید پیش از ارائه به مدرس توسط دوستان شما  نقد شده ای که انجام داده های یادگیری آیا فعالیت 

 بسیار زیاد       زیاد           متوسط        کم           خیلی کم   
 اید؟ های یادگیری به چه میزان از راهکارهای خالقانه استفاده نموده به نظرتان در انجام فعالیت 

 بسیار زیاد       زیاد           متوسط        کم           خیلی کم   
 دهید؟ ای می های یادگیری خود نمره دهید چه نمره  خواهید از صفر تا بیست به فعالیتدر کل، اگر ب 

 سال  همکاری سازنده در طول نیم
 ای که برگزار شد حضور یافتید؟................. تا این لحظه، در چند جلسه 

 ای به خود   چه نمرههای خود در جلسات آموزشی نمره دهید از صفر تا بیست  اگر بخواهید به پرسش پرسیدن
 دهید؟.......... می
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 اید نمره دهید از صفر تا بیست  اگر بخواهید به کیفیت بازخورد )پس خوراند( هایی که به گزارش های دوستان خود داده
 دهید؟ .................... چه نمره ای می

 دهید؟............... ود میای به خ ( چه نمره1ای در کالس انجام داده اید از صفر تا بیست ) اگر ارائه

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

 دهید...........

 ابی به اهداف دورهی میزان دست
 اهداف این دوره از این قرار بود:

 در پایان این درس دانشجو معلم قادر خواهد بود:

 .منابع اطالعات بهداشتی معتبر را به دیگران به ویژه دانش آموزان ارائه دهد 

 ر روی سالمت خود یک برنامه بلند مدت با اهداف روشن برای ارتقای سالمت خود طراحی و اجرا نماید و نتایج آن را ب
 ارزشیابی کند.

 آموزان( طراحی و اجرا نماید و نتایج آن را  آموز )دانش یک برنامه بلند مدت با اهداف روشن برای ارتقای سالمت دانش
 ها( ارزشیابی کند. بر سالمت او )آن

 به میزان دستیابی خود به هر یک از این سه هدف نمره دهید )از صفر تا بیست(.
 :0هدف 
 :3هدف 
 :2هدف 
 

 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 

 ر فرایند یادگیری را داشته اند؟ به ترتیب سه نفر را نام ببرید.مشارکت و درگیر شدن د

 

 دهید؟ ای می در مجموع به خود چه نمره
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 پیوست
 جدول الف:

 
 

 وعده غذایی
نان، غالت، برنج، 
 ماکارونی 

 
 سبزیجات 

 
 ها  میوه

 
شیر، ماست، 
 پنیر 

گوشت، مرغ، حبوبات، تخم مرغ، 
 مغزها 

 قند چربی

 
 شنبه

        هصبحان

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

 
 شنبه پنج

        صبحانه

وسط 
 روز

 ناهار
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 عصرانه

 شام

 
 
 جمعه

        صبحانه

 

 جدول ب:

حوادثی که برای من، خویشاوندان، دوستان و یا آشنایانم در مدرسه رخ داده 
 است.

شد از وقوع این حوادث پیشگیری  چگونه می
 کرد.

  

  

  

 
 زهرا احمدی فاطمهو سرکار خانم  آقای دکتر علی منتظریجناب  سرفصل: کنندگان تدوین
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 «ارش خالقنگ »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن. 1
های زیست آدمی فرهنگ و تمدن اوست که آن را به مراتب در سیر زندگی و حیات خود از آغاز تا  ترین ویژگی یکی از بنیادی

ه و ای دیرینه در زیست بشری دارند اما  با پدیداری نوشتار و نوسیندگی خالق، سخت کنون پدید آورده است. این دو اگر چه سابقه
با تخیل خالق، نبوغ ادبی و  -های اخیر به ویژه سده –یابند. سرآغاز و مقدمة هر تمدنی  پخته، نمود واالیی در زیست آدمی می

ای است برای نگاشتن روان و  های مختلف نه تنها  مقدمه فرهنگی همراه بوده است. نگارش خالق برای دانشجویان رشته
که ذهن ، زبان و قلم دانشجویان را در تخیل مثبت تقویت نموده، زمینه را برای پرورش سنجیدة متون علمی بلکه فرصتی است 

 نماید.   مفاهیم علمی، تخصصی و همچنین نگارش ساده، روان، پخته و سخته مهیا می

 مشخصات درس
 نوع درس: عملی

  0تعداد واحد: 
 ساعت 23زمان درس: 
 پیشنیاز: ندارد

 

 : نگارش خالقنام درس

 پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو می تواند: اهداف/

 های علمی و تخصصی تجربه نماید. اهمیت نگارش خالق را در کسب مهارت -

 های غیر هنری و ادبی شناسایی کند. تمایز نگارش خالق و هنرمندانه را با دیگر نگارش -

 اصول و قواعدکلی نگارش خالقانه را تبیین کند. -

 های هنری، به کار گیرد. ها و قالب توانایی خود را در نوشتن برخی از انواع نوشته خالقیت و -

 با تجربه نوشتن خالق به نقد و زیباشناسی حداقلی متون هنری بپردازد. -

 شایستگی اساسی:
 

 

 1سطح 7سطح 1سطح  هامالک

دانش نگارش 

 خالقانه

 دانشجو بتواند
معیارهای زبان و بیاان  

ری را خالقانااه و هناا 
بیاااااموزد و انااااواع  

هااااای آن را  قالااااب
 بشناسد

 

 دانشجو بتواند
هاای   بر اسااس آموختاه   

نظری و قیاسای تفااوت   
کلی دو متن خالق و غیر 
خالق را تبیین و تشاریح  

 کند.

 دانشجو بتواند
بااا رویکاارد اسااتقرایی  
عواملی را که یک متن 
را بااه اثااری خالقانااه  

کناد در یاک    تبدیل می
متن مشاخص هناری،   

 سایی کند.شنا
. 

آفرینش متن 

 خالقانه

هاای    بر اساس آموخته
ارائااه شااده و توانااایی 
بااارش ذهناای، متناای  
خاااالق در یکااای از  

هااای مربااوط   قالااب
 بیافریند.

 

میاازان خالقیاات مااتن   
نگاشااته خااود را ارزیااابی 

 نماید.

باار اساااس دو مرحلااه  
پیشین، نگاشتة خاود را  
با رویکرد هنری و ادبی 
پااااالیش و ویااارایش   

 ید.نما

گزارشااای تحلیلااای از  نقد و تحلیل
یااک نگاشااتة ادباای و 

متن هنری را نقد نماید و 
عوامل سازنده و ناسازگار 

متن نقد شده را با دیگر 
متااون هماااان قالاااب  
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هنری مشاخص ارائاه   
 کند.

آن را تبیاااین و تشاااریح 
 کند.

مقایسه و ارزیابی نمایاد  
و درباااره دیاادگاه خااود 

 استدالل کند.

 ادگیری، محتوای درس و ساختار آنهای ی. فرصت7

نوبتتتتت 

 بحث
 محتوای درس

 تکالیف یادگیری
 تکالیف عملکردی

تاثیر و تاثرات نگارش  با آشنایی اول
 خالق در تمدن و فرهنگ بشری.

 بحث گروهی -

پاسخ فردی به پرساش   -
 ها

مشاااارکت در فرایناااد   -
 یادگیری

معرفی چند اثار ادبای یاا هناری و     
تاااثیر آن در اندیشااه و فرهنااگ   

 جامعه

تشااریح اهمیاات و نقااش زبااان در  دوم
بینی و افق اندیشگی و رفتاار   جهان
 آدمی

هااا پاسااخ بااه پرسااش  -
 دربارة نفوذ و تاثیر زبان

مشاااارکت در فرایناااد   -
 یادگیری

گزارشی از تناسب زباان و اندیشاه   
 در متون هنری و خالق

 

تبیین تفاوت و تمایز بین زبان و  سوم
 گفتار و نوشتار

 گروهیمشارکت در کار  -

 ها پاسخ به پرسش -

ارائه چند نمونه از زباان   -
گفتاااری و نوشااتاری و  

 ها تشریح تفاوت آن

های علمای    ارائه گزارشی از فعالیت
به زبان گفتار و تبدیل آن به زباان  

 نوشتار

تشریح تفاوت زبان ادبی با زباان   چهارم
 علمی

خوانش دو متن ادبای و   -
 علمی 

بحااث گروهاای دربااارة  -
دو  هااای تبیااین تفاااوت

 متن

تهیه گزارشی مکتوب از تمایز باین  
دو مااتن ادباای و علماای و عناصاار 

 متمایز کنندة آن

تبیااین عواماال نوشااتار خااالق؛   پنجم
 زبان، بیان، صور خیال

 بحث گروهی   -

خااوانش مااتن ادباای و   -
مشاااااخص کاااااردن 
مشخصات زبانی، بیاانی  

 و صور خیال

گاناه نوشاتار    بررسی مشخصات سه
 خااالق در یکاای از آثااار شااعرای  
 معاصر در قالب گزارش مکتوب.

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

 خوانش متن ادبی -

مشخص کردن عناصار   -
 هنری در متن

هاای   مشخص کاردن دقیاق آرایاه   
 ادبی یک متن مشخص هنری

های ادبی که بیشترین  معرفی قالب هفتم
 کاربرد را در نگارش خالق دارند

 بحث گروهی -

انش بخشای از چناد   خو -

تهیه گزارشی از یک کتاب درسای  
مربوط به ادبیات فارسای و تشاریح   
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 متن

مشاخص کااردن قالااب   -
 آن

 ها تفاوت ساختاری و قالب درس

تبیین کلی قالب داساتان، اهمیات    هشتم
آن در نگااارش خااالق و عناصاار  

 داستان

 بحث گروهی -

خااوانش یااک داسااتان  -
کوتاه کوتاه و مشاخص  

 کردن عناصر آن

مایة جدولی از عناصار یاک   تهیه ن
 داستان کوتاه

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

ای از آثار داستانی یکای   تهیه نمایه
از داساااتان نویساااان معاصااار و  

 بندی قالبی آن دسته

 بحث گروهی - توضیح قالب داستان بلند و رمان دهم 

 ها پاسخ به پرسش -

نمااای جاادولی از داسااتان    تهیااه
 ها نویسان معاصر و آثار برجستة آن

بحث دربارة تفاوت  - تشریح مشخصات قطعه ادبی یازدهم
روساخت قطعه ادبی با 

 داستان و شعر

ارائة داساتان کوتااه کوتااه و یاک     
قطعااة ادباای باار اساااس تجربیااات 

 دانشجو

معرفاای ساااختار حاادیث نفااس و   دوازدهم
فااوت  نویسای، روزنگاار و ت   خاطره
 ها آن

 بحث گروهی -

هایی در  خوانش متن -
های خاطره،  قالب

 روزنگار، و حدیث نفس

هایی کوتاه در ساه قالاب    ارائه متن
 یاد شده بر اساس نگارش خالقانه

 

نویساای و  تشااریح قالااب ساافرنامه سیزدهم
 مشخصات آن 

خوانش بخشای از یاک    -
 سفرنامه

تبیااین و بحااث درباااره  -
 مشخصات آن

کوتاه بر اساس ای  نگاشتن سفرنامه
 نویسی ساختار سفرنامه

تشااریح کلیاااتی از نقااد ادباای باار   چهاردهم
اساس زبان، بیاان و  صاور خیاال    

 ادبی 

بحااث گروهاای دربااارة  -
 معیارهای نقد

نقدگروهی قطعه ادبی و  -
شااااعری از شاااااعران 

 کالسیک

شعر و داستان کوتاه   ای از نقد قطعه
 نویسندگان برجسته معاصر

 

تی و کاااااربرد توضاااایح چیساااا پانزدهم
نوشت و تفااوت آن   نامة خود زندگی

 نامه نویسی با زندگی

ای از  خاااوانش نموناااه -
 نامة خود نوشت زندگی

بحااث گروهاای دربااارة  -
هاای ایان ناوع     ویژگای 

 های دیگر نوشته با قالب

ارائه گزارشای مکتاوب از خاوانش    
نامااة خودنوشاات و تشااریح  زناادگی

 تاثیرات فرهنگی و اجتماعی آن

های ادبی بحث شاده   ة قالبمقایس شانزدهم
هاا در بافات    و مقایسه کاارکرد آن 

 فرهنگی و هنری و  اجتماعی

بحااث گروهاای درباااره  -
های شخصای در   تجربه

 نگارش خالق

 تهیة سیاهة رفتار کار در کالس
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 . راهبردهای تدریس و یادگیری:1
 های آموزشی توسط دانشجو. نگاری تجربه . وقایع2.0

 های روزانه. ه. تهیه روزنگار تجرب2.3
 با هدف تقویت ذخیرة زبانی، بیانی و خیالی دانشجو. -معاصر و کالسیک -. حفظ بخشی از متون نظم و نثر مسلط ادبی2.2
های ادبی در  های کوتاه در قالب و انواع ادبی آموخته در مباحث نظری با تکیه بر آفرینش هنری و کاربرد آرایه . نگاشتن متن2.4
 آن.
 ار ادبی و هنری ممتاز با تکیه بر خوانش صحیح و درک لذت هنری آن.. خوانش آث2.5
 های عاطفی و هنری از خوانش متون  هنری معاصر و کالسیک. .  گزارش تجربه2.6

 . منابع آموزشی:1

 منبع اصلی:  
 ]دفتر نخست[.0253سمیعی احمد. نگارش و ویرایش. چاپ چهارم. تهران. سمت.  -

 .0211ها. تهران. سخن.  ها، رویکردها و روش ریهشناسی؛ نظ فتوحی محمود. سبک -

تهاران.  . ناماه اصاطالحات ادبیاات داساتانی     توان داستان ناویس شاد؟ باه ضامیمة واژه     چگونه می.  ال م ج  ی ادق رص ی م -
 .0214.  نشرسخن

.  ران ه . ت آن  ای ه ب ت ک ا و م ه ک ب ر و سا  ع شا   ن ف  ات طاالح  اصا   ی ل ی ض ف ت  گ ن ره ؛ ف ری اع ر ش ن ه  ه ام ن ت. واژه ن م ی م  ی ادق رص ی م -
 .0212.  از ن ه م  اب ت ک

. ( ی ح ی وضا  و ت  ی ق ی طاب  ) ت ی ائ و اروپ  ی ارسا  ف  ی ادب  ات طاالح  و اصا   م ی اه ف م  ه ام ن ؛ واژه. فرهنگ اصاطالحات ادبای  ا م ی داد س -
 .0255.  د رواری . م ران ته .راست سوم وی

 .0255شناسی. چاپ هشتم. تهران. آگه.  باطنی محمدرضا. زبان و تفکر؛ مجموعه مقاالت زبان  -

 منبع فرعی: 
ش علی دهباشی. چااپ ششام.  تهاران. ساخن.     سیاح محمدعلی بن محمدرضا. سفرنامه حاج سیاح به فرنگ؛ به کوش -

0211. 

فری یر رانلد دبیلو. برگزیده و شرح سفرنامه شاردن. ترجمه حسین هژبریان و حسن اسدی. چاپ دوم.  تهران. فارزان.   -
0255. 

 .0215.   ردوس . ف ران ه ت. نقد ادبی.  روس ی ا س س ی م ش -

 .0251.  تهران.  مجال .ستان نویسان امروز ایران با تفسیر. بیست و سه داستان از دا ال م ج  ی ادق رص ی م -
 .0256یوسفی غالمحسین. دیداری با اهل قلم. تهران. نشرعلمی.  -     
 .0256...............................  چشمه روشن. تهران. نشر علمی.   -     

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری:1
 نمره.  01نظری به میزان ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث 

 نمره.  5ها  های یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت
 نمره.  5ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

ان نیمسال انجام می ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول نیمسال، تکالیف عملکردی و آزمون پای
 های یادگیری تعیین شده است.  ها و سطوح پیامد شود. مبنای ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک

 
 

  .0261.  ا م ر ه ش . ن  ران ه . ت ی ادب  ات اع ن و ص  ت الغ ب  ون ن . ف ن دی ال الل ج  ی ائ م ه  -
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 سایر نکات:

ای و  در این واحد درسی، تشریح فنون و مهارت نگارش خالق از عناصر آن گرفته تا قالب و انواع آن، به منزلة آموزش حرفاه 
نمایاد.   ویان نیست؛ چه این هدف برای دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی منطقای و معقاول مای   تخصصی آن به دانشج

تبیین و تشریح مدرس و تکالیف دانشجویی در نگارش خالق باید بر خوانش آثار بدیع، تجربه زیباشناسای، دریافات هناری و    
های  ای که تجربه بخش نماید به گونه به هموار و لذتعاطفی دانشجو تکیه داشته باشد و راه را برای کسب و دریافت این تجر

 تر سازد. یاد شده افق فرهنگی، ذوقی و هنری وی را نسبت به نگارش خالق و زیباشناسانه پرمایه
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 «نگارش علمی »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن. 1
های زیست بشری متمایز است. مراودات علمی و  های علمی و تخصصی از دیگر دوره افزون داده دنیای معاصر با پیشرفت روز

گیری نگارش علمی واحد، ضروری و قابل پیگیری است. واحد درسی  های علمی داخلی و جهانی با به کار تخصصی با دیگر افق
بیاموزند تا عالوه بر مشارکت با زبان های نگارشی علمی را   ای است که در آن دانشجویان باید شایستگی نگارش علمی بایسته

 های مربوط، استفاده نمایند. های علمی حوزه های علمی و تخصصی، از داده سخته و سنجیده در افق
 

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری

  0تعداد واحد: 
 ساعت 23زمان درس: 
 پیشنیاز: ندارد

 

 نام درس:  نگارش علمی

 این واحد یادگیری دانشجو می تواند:اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان 

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

 تمایز نگارش علمی و تخصصی را با دیگر انواع نگارش، شناسایی و تحلیل کند. -

 اصول و قواعد کلی نوشتن علمی را تبیین کند. -

 اجزای مختلف نگاشتة علمی را بیاموزد. -

ایی و دانش خود را در نگارش متون علمی اعم از مقاله، گزارش، پیشنهاده و ... به توان -
 کار گیرد.

 شایستگی اساسی:
 1سطح 7سطح 1سطح  هامالک 

ای  دانش پایه

 نگارش علمی

دانشاااجو بتواناااد؛  
معیارهااای زبااان و  
بیان نگارش علمای  
را آموختااااااااه و 

های نوشاتاری   قالب
 مربوط را بشناسد.

 بتواند؛دانشجو 
هاای   بر اساس آموخته 

نظری و رویکرد قیاسی 
تفاااوت کلاای دو مااتن  
علمی و غیار علمای را   
 تبیین و تشریح نماید.

 دانشجو بتواند؛ 
باااا دیاااد اساااتقرایی  

تک عوامل سازنده  تک
هااای نوشااته   و قالااب

علمی را در یاک ماتن   
مشااخص تخصصاای،  
 شناسایی و تبیین کند.

نگارش متن 

 علمی

باااااار اساااااااس 
های پیشین  آموخته
ای علماای  نگاشااته
 بنویسد.

میاازان توانااایی نوشااتة 
علماای خااود را نقااد و  

 ارزیابی نماید.

باار اساااس دو مرحلااة 
پیشین نوشاتة خاود را   
ویااارایش و پااااالیش 

 نماید.

ای علماای از  نوشااته نقد و تحلیل
منظااار ویژگااای و 
مراحاال ساااختاری  

 تحلیل کند.

نوشتة علمی را از لحاظ 
زبااان، بیااان، فناای و   

اصر سازگار و ناسااز  عن
 تشریح کند.

بااااارای نظااااارات و 
هاااای خاااود،  دیاادگاه 

 استدالل کند.
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 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت7

 

نوبتتتت 

 بحث
 محتوای درس

 تکالیف یادگیری
 تکالیف عملکردی

تعریف زباان، گفتاار، نوشاتار و     اول
 ها. تفاوت بین آن

 شرکت در فرایند یادگیری -

 ها پاسخ به پرسش -

ارائه متنی دوسویه) گفتااری  
باااااه نوشاااااتاری( از 
تجربیاااات آموزشااای  

 دانشجو.

آشاانایی بااا مبااانی پااژوهش و  دوم
نگارش عماومی، دانشاگاهی و   

 اخالق پژوهش.

 بحث گروهی -

 ها پاسخ به پرسش -

 مشارکت در فرآیند یادگیری -

ارائه خالصه چکیاده از چناد   
متن علمی و مشاخص  

 های آن. کردن ویژگی

زباان و لحان نگاارش    تشریح  سوم
علماای، دسااتور خااط فارساای و 

 های نگارشی. نشانه

 بحث گروهی -

هاایی از   بحث درباارة نموناه   -
ناسااااااازواری خااااااط و  

گااذاری در چنااد مااتن  نشااانه
 علمی ارائه شده

هایی از متاون علمای    ارائة بخش
که دارای سازواری و ناسازی خط 

 و نگارش علمی است.
 

تبیااین و توضاایح ساااختار و   چهارم
ع بنااد نویساای)پاراگراف انااوا

 نویسی(.

 مشارکت در کار گروهی -

هااای  مشااخص نمااودن بنااد -
نوشتة علمی؛ ارائاه شاده در   

 بحث.

تهیه گزارشی مکتاوب از سااختار   
بندنویساای یااک مااتن علماای و  

 شناسی آن. آسیب

تشااریح  مراحاال نگااارش     پنجم
ساااازی،  علمااای؛ مسااائله 

چهارچوب نظاری و طراحای   
 ها. پرسش

 ها پاسخ به پرسش -

و نظار درباارة اجازای      بحث -
تشریح شاده در  یاک ماتن    

 مشخص علمی.

انتخاااب یااک موضااوع علماای و 
نگاشتن اجزای ساختاری تشاریح  

 شدة بحث.

تشااریح مرحلااة پیشااینه و    ششم
 معرفی روش تحقیق.

 بحث گروهی -
 ها  پاسخ به پرسش -
 

نگاشتن پیشاینه و روش تحقیاق   
 در ارتباط با موضوع پیشین.

گاارش پیشانهادة   آشنایی با ن هفتم
 پژوهش.

 بحث گروهی -

 ها پاسخ به پرسش -

 نگاشتن پیشینة تحقیق.

برداری  آشنایی با فنون یادداشت هشتم
 بندی آن. و طبقه

بحااث دربااارة آساایب نبااود   -
باارداری در ساایر   یادداشاات

 مطالعه و پژوهش

برداری و  های یادداشت تهیه فیش
 بندی آن. طبقه

تبیین ساختار و اجزای مقااالت   نهم
 لمیع

تشخیص مراحال سااختاری    -
 یک متن علمی

تهیااة نمایااه جاادولی از انااواع    
الگوهای مقاالت علمی و تشاریح  

 آن .

توصااایف سااااختمان مقالاااة   دهم
 پژوهشی و علمی.

تهیااه چکیااده مقالااه علماای و     شرکت در بحث گروهی -
 مشخص کردن ساختمان آن.
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شناسی در  توضیح اهمیت مرجع یازدهم 
واع نگارش علمی و معرفای  انا  

 آن.

تهیه گازارش از نوشاتة علمای و     مشارکت در کار گروهی -
تشریح و بررسی نحوة ارائة مناابع  

 آن.

تشاااریح اهمیااات اساااتناد در  دوازدهم
نگااارش علماای، انااواع نقاال و 

 ارجاع نویسی.

ارائااة کنفاارانس گروهاای دربااارة   ها پاسخ به پرسش -
 های علمی. سرقت

توضیح الگوهای مستندسازی و  سیزدهم
نویسی از متاون فارسای،    مرجع

 عربی،  التین و مجازی.

ارائااة کنفاارانس گروهاای دربااارة  مشارکت در کار گروهی -
هااای ارجاااع   تفاااوت و شااباهت 

نویسی از متاون التاین، فارسای،     
 عربی و مجازی.  

تشریح گزارش علمی و مراحل  چهاردهم
 آن. 

 ها پاسخ به پرسش -
تهیة گزارش از تجرباه علمای یاا    

 آموزشی.

نگاری علمی و بحاث   خوانش یک تک نگاری علمی آشنایی با تک مپانزده
 دربارة آن

نگااااری علمااای از  ارائاااة تاااک 
 تجربیات آموزشی یا علمی.

سااازی در انااواع  تشااریح نمایااه شانزدهم
هاای   های علمی و پایگاه نشریه

 استنادی.

 شرکت در بحث گروهی -

 

تهیاااه پوشاااة کاااار و سااایاهة  
 های کالس. فعالیت

 

 

 ای تدریس و یادگیری:. راهبرده1
 .انتخاب موضوع برای تهیة مقاله یا گزارش علمی به وسیلة دانشجو.2.0

 ای ساختمان مقاله یا نوشتار علمی بر اساس محتوای نظری ارائه شده. . نگارش مرحله2.3
 های علمی و مشخص کردن اجزای ساختاری آن. . انتخاب مقاالت و نگاشته2.2
 شناسی ویراستاری فنی و زبانی آن. سیب. انتخاب متون علمی و آ2.4
 شناسی اجزای ساختاری آن. . گزینش مقاالت مشخص و آسیب2.5

 . منابع آموزشی:1

 منبع اصلی: ) به ترتیب اولویت(
 .0211فتوحی محمود. آیین نگارش مقاله علمی پژوهشی)ویراست دوم(. چاپ چهاردهم. تهران. سخن.  -      
 .0253ایش. چاپ چهارم. تهران. سمت. سمیعی احمد. نگارش و ویر -

 منبع فرعی: )به ترتیب اولویت(
 . 0211زاده حسین. راهنمای ویرایش. چاپ هشتم. تهران. سمت.  غالمحسین -

 . 0256های ویرایش. تهران. مرکز.  جو علی. نکته صلح -

 .0212های ذهن و زبان؛ طنزی تازه. چاپ دوم. تهران. ناهید.  الدین. کژتابی خرمشاهی بهاء -

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری:1
 نمره  01ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 
 نمره  5ها  های یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت

 نمره  5ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 
اساس تکالیف یادگیری در طول نیمسال، تکالیف عملکردی و آزمون پایان نیمسال انجام می ارزشیابی از یادگیرنده بر 
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 های یادگیری تعیین شده است.  ها و سطوح پیامد شود. مبنای ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک
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 «رانیا یاسالم یجمهور در تربیت فلسفه »سرفصل درس 

 
 معرفی درس و منطق آن .1
نقاش  معلمان به عنوان مهم ترین عامل فرآیند تربیت در صورتی می توانندبه شکلی فکورانه، نوآورانه ومتناسب با موقعیت خاص زمانی ومکانی باه  0-0

رهای مشخص را جهات راهنماایی تادابیر    آفرینی موثر در این جریان بپردازند که با اتکا بر فلسفه تربیتی معین ومعتبری ،مجموعه ای از مالک ها ومعیا
 وعمل تربیتی خویش در شرایط وموقعیت های خاص وغیرقابل پیش بینی  مد نظر داشته باشند؛ 

از سوی دیگر  معلمان  در هر جامعه ارزش مدار ومتعهد به یک نظام فکری وارزشی معین، الزم است با مضامین اصلی فلسافه تربیتای مقباول آن     0-3
از آن بهره  -به منزله عمل اجتماعی هدفمندو دارای آثار وابعاد جمعی-آشنا شده و آن را بپذیرند تا به مثابه چهارچوب راهنمای عمل تربیتیجامعه عمیقا 

ه برآشنایی الومند شوند.لذا معلمان جامعه اسالمی  به منظور ابتنای مجموعه فعالیت های تربیتی خود بر اساس نظام معیار اسالمی و لوازم تربیتی آن، ع
آن التازام   دقیق با نظام تربیتی اسالم باید با فلسفه تربیت اسالمی در قالب فلسفه تربیتی مقبول جامعه اسالمی خود آشنایی عمیق داشاته  و نسابت باه   

 عملی داشته باشند؛
سالمی ایران در دوران معاصر طی ساالیان اخیار    به عنوان مصداقی از فلسفه تربیتی جامعه ا« فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران»از آنجا که  0-2

وری براساس تالشی روشمند  وبا استفاده بهینه از خرد جمعی  تدوین و تحت اشراف شورای عالی انقالب فرهنگی  اعتبار بخشی وتایید شده اسات ضار  
هیم اصلی، مضامین ومحتاوای ایان مجموعاه نظاری     است همه معلمان آینده جامعه اسالمی ایران ضمن دروس تربیتی  برنامه درسی تربیت معلم  مفا

به لحاظ تعیین -مدون را  به عنوان مهم ترین سند تربیتی  کالن جامعه بخوبی درک نمایندو بتوانند  داللت ها وپیامدهای آن را برای هدایت انواع تربیت
 های آینده شناسایی و پیگیری کنند.می ایران طی دههدر نظام  جمهوری اسال-اهداف، اصول، سیاستها،  برنامه ها، محتوا، روشها ورویکردها

           
 مشخصات درس
 نوع درس: نظری

 واحد 2تعداد واحد: 
 ساعت 45زمان درس: 

 

 نام درس:  فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:
اخت ودرک مفاهیم ومولفه های اساسی فلسفه تربیتی مقباول در جامعاه اساالمی ایران)فلسافه تربیات در      با شن-0

جمهوری اسالمی ایران(، نقش این چارچوب نظری درهدایت وساماندهی اناواع تربیات وفعالیات نهادهاای تربیتای      
 مختلف در جامعه اسالمی ایران را تبیین نماید.

ای اصلی فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران ، باه توصایف، تحلیال ، مقایساه     با توجه به مفاهیم ومولفه ه-3
وارزیابی مستدل دیدگاه های فلسفی مختلفی بپردازد که در تاریخ اندیشه های تربیتی ) به شکل مدون یا غیر مدون(  

اط قوت وضعف هر یاک از   در باره چیستی ، چرایی ویا چگونگی جریان تربیت مطرح   شده اند و براین مبنا،  اهم نق
 آنها را ) در صورت لزوم( مشخص کند.

با تکیه برمضامین فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران )و یا با اسنتباط رهنمودهای مناسب  ازآنها( ،به نقاد    -2
ی مناساب  وارزیابی سیاست ها، برنامه ها واقدامات تربیتی رایج در جامعه بپردازد و براین اسااس پیشانهادهای عملا   

 برای اصالح ویا تغییر آنها   طراحی و ارایه نماید.
با تامل وژرف اندیشی در محتوای فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران والتزام به مضامین اصلی آن از یاک   -4

 سو وتحلیل انتقادی سایر اندیشه ها وتجارب تربیتی از سوی دیگر،بتدریج فلسفه تربیتی شخصی خاود را باه عناوان   
یک معلم فکور مسلمان در جامعه اسالمی ایران برای هدایت مستمر اعمال تربیتی خود ودیگران ، ساخته وپرداختاه  

 کرده واز آن در جهت درک وبهبودموقعیت متربیان براساس نظام معیار اسالمی استفاده کند . 

 شایستگی اساسی:
Ck2-1&Pck &1-1

1-3Gk1-4&

 

 هامالک 
 

 2سطح 3سطح 0سطح 
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شااناخت ودرک مفاااهیم 
ومولفااه هااای اساساای   
فلسااااافه تربیااااات در 
جمهوری اسالمی ایاران  
وتبیاااااین نقاااااش آن 
 درهدایت انواع تربیت 

با اینکه عناصار اصالی   
فلسافه تربیاات در ج.ا.ا.  
را فراگرفتااااه اساااات 
ومیتواند آنها رابه زباان  
خود بیان  نماید)ساطح  
دانااش(  امااا قااادر بااه 

آنهااا  تبیااین مسااتدل  
نیست ونمی تواندارتباط 
بین آنهاا را باه عناوان    
یک مجموعاه ساازوار   

بااه مثابااه   -وهدفمنااد
فلساافه تربیتاای جامعااه 

توضایح  -اسالمی ایران
 دهد )سطح درک(.

می تواند با توجه باه مباانی    
مباانی پانج    -اساسی تربیت 

و  -گانه فلسفی ودینی تربیت
توضااایح مفااااهیم کلیااادی 

یستی برگرفته از این مبانی، چ
، چرایای وچگااونگی  فرآینااد  
تربیااات) در معناااای عاااام  
وگساااترده آن( را از منظااار  
اسالمی بطور مستدل وروشن  
بیان نماید،)ساطح درک( اماا   
قادر نیست لزوم تادوین ایان   
چااارچوب  را باارای جامعااه  
اسالمی معاصر ایران توضیح 
دهد ونقاش هادایتگر  آن را   
در ساماندهی وهادایت اناواع   

یت های تربیتای  تدابیر و فعال
جامعه   تشریح نماید )ساطح  

 کاربرد(.

 

قادر است افازون بار بیاان    
مدلل دیدگاه تربیتی مندرج 
در فلسفه تربیت در ج.ا.ا در 
بااااره چیساااتی چرایااای   
وچگونگی جریان تربیات از  
منظاار اسااالمی، دالیاال   
تدوین این مجموعه نظری 

به عنوان فلسفه تربیتی -را 
 -جامعااه اسااالمی ایااران  

دهاااد  ونقاااش  توضااایح
 -وجایگاه التزام به مفاد آن

از سااااااوی  تمااااااامی 
سیاساااتگزاران  وبرناماااه  
ریااازان  وعماااوم دسااات 
را -اندرکاران  جریان تربیت

بااارای هرگوناااه بهباااود  
واصالح اساسی این جریان 

 توضیح دهد.

توصیف، تحلیل ، مقایسه 
وارزیابی مستدل دیادگاه  
های فلسافی مطارح در   
باره چیستی ، چرایی ویاا  

گونگی جریاان تربیات   چ
)براسااااس  مضاااامین  
 فلسفه تربیت در ج.ا.ا(  
 
 

می تواندبه بیاان خاود   
برخی از دیادگاه هاای   
مطرح در فلسفه تربیت  
را بااا اشاااره بااه مبااانی 
فلسااافی آن توصااایف 
نمایاد وداللتهااای ایاان  
دیااادگاه را در عرصاااه 
عمل تربیتی تبیین کند 
ولاای قااادر بااه تحلیاال 
وبررسی مقایسه ای آن 

دیاادگاه اسااالمی  بااا 
 نیست

ماای توانااد پااس از توصاایف 
وتبیین یک دیدگاه مشاخص  
در حوزه فلسفه تربیت، نسبت 
به تحلیال ومقایساه عناصار    
ومولفااه هااای آن بااا عناصاار 
ومولفه هاای اصالی فلسافه    
تربیت در ج.ا.ا بپردازدونکاات  
مشترک وتمایزپیامدهای آنها 
را در مقااام عمااال تربیتااای  
تشخیص دهد، لیکن قادر باه  
نقد وارزیابی مبنایی و مستدل 

 آن دیدگاه نیست 

می تواند عالوه برتوصایف  
وتبیااین   برخاای ازدیاادگاه 
های رایج در فلسفه تربیت 
و تحلیل و مقایسه عناصار  
ومبانی آن با فلسفه تربیتی 
معیااااااار در جامعااااااه  
اسالمی،نساابت بااه نقااد   
وارزیاااااابی   منصااااافانه 
ومستدل این دیدگاه تربیتی 

قااوت و شناسااایی نقاااط  
براسااااس –وضاااعف  آن 

مضامین فلسافه تربیات در   
 اقدام نماید. -ج.ا.ا
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تبیین، مقایسه، تحلیال،   
نقد وارزیابی سیاست هاا،  
برناماااه هاااا واقااادامات 
تربیتاای رایااج در جامعااه 
ایران  و طراحای و ارایاه   
پیشااانهادهای عملااای  
مناسب برای اصالح ویاا  
تغییاار آنهااا  )بااا تکیااه   
برمضامین فلسفه تربیات  

جمهاااوری اساااالمی در 
 ایران(

توانااایی تبیااین وریشااه 
یااابی نظااری وفلساافی 
اهم سیاساتها و برناماه   
های  تربیتای مصاوب   
وتدابیر واقدامات تربیتی 
متااداول در جامعااه را   
دارد ولاای قااادر نیساات 
مبااااانی وپیاماااادهای 

با توجه -تربیتی آنها را 
بااه مضااامین فلساافه   

مااورد -تربیاات در ج.ا.ا 
تحلیاال  ونقااد عالمانااه 

 منصفانه  قرار دهد  و

می تواند نسابت باه تحلیال    
ونقد مبنایی سیاستها ، برنامه 
ها واقدامات تربیتی رایاج در  

باا تکیاه برمضاامین    -جامعه
بپردازد -فلسفه تربیت در ج.ا.ا

ونسبت آنهاا را باا داللتهاای    
ایااان چاااارچوب نظاااری در 
عرصه عمال مشاخص کناد    
ولی به لحاظ ایجابی قادر باه  

جایگزین   عرضه پیشنهادهای
ویااا اصااالحی باارای ایاان   
موضااوعات بااراین اساااس   

 نیست

می تواناد پاس از تحلیال    
ونقاااد وارزیاااابی مبناااایی 
ومستدل سیاستها ، طرح ها 
، تاادابیر واقاادامات تربیتاای 
رایج در جامعه،پیشنهادهای 
عملاای مناساابی را باارای   
اصالح ویا تحول اساسی در 
آنهااا براساااس مضااامین   
فلسااافه تربیااات در ج.ا.ا و 
داللتهااااای آن طراحاااای 

 وعرضه نماید.

پردازش تدریجی فلسافه  
تربیتی شخصی خاود باه   
عنوان یاک معلام فکاور    
مساالمان باارای هاادایت 
مستمر اعمال  وموقعیات  
تربیتااااااای خاااااااود 
ودیگران)درچاااااارچوب 
فلسااااافه تربیااااات در 
جمهوری اسالمی ایاران  
وبااا التاازام بااه مضااامین 

 اصلی آن(

با  اینکاه باه مضامون    
قبول در فلسفه تربیتی م

جامعااه اسااالمی  باااور 
دارد ولی  نمای تواناد)   
بااه مثابااه یااک معلاام  
فکاااور( متناساااب باااا 
تجارب وموقعیت خاص 
خویش فلسافه تربیتای   
شخصاااای ومتمااااایز 
خااااویش را در ایاااان 
چارچوب کلی ساخته و 

 پرداخته کند.

توانااایی پااردازش تاادریجی  
فلسفه تربیتی شخصی خود را 
با تامل در تجاارب ودیادگاه   

در  –خاود ودیگاران   تربیتی 
چااارچوب فلساافه تربیاات در 

به دسات آورده اسات    -ج.ا.ا
ولی قادر باه اساتفاده از ایان    
فلساافه تربیتاای شخصاای در 
مقااام درک وبهبااود مااداوم   
موقعیت تربیتی خود ودیگران 

 نیست.

افزون بر اینکه قاادر اسات   
فلسفه تربیتی شخصی خود 
را ضمن التزام به مضاامین  
.ا.ا اصلی فلسفه تربیت در ج

در طول زنادگی حرفاه ای   
ساخته وپرداخته کناد مای   
تواناااد از ایااان چاااارچوب 
شخصاای باارای هاادایت   
وبهبود مداوم عمل تربیتای  
خود ودیگاران در موقعیات   
هاااای تربیتااای نوپدیاااد  
وغیرقاباال پاایش بیناای بااه 
خوبی اساتفاده کناد وآن را   
نیزدر پرتو تامال ماداوم در   
این تجارب تربیتی، بتدریج 

 تکامل بخشد
 
 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت7

 بخش اول:آشنایی با فلسفه تربیت وتاریخچه وجایگاه آن)  چهار جلسه(

 فصل اول:تعریف فلسفه تربیت، قلمرو مباحث ، پیشینه و ضرورت مطالعه آن
 فصل دوم:آشنایی با برخی از دیدگاه های کالسیک ومعاصر در فلسفه تربیت وبررسی آنها

 وم:رویکرد اسالمی به فلسفه تربیت واهم مشخصات آن  فصل س

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

 فعالیت عملکردی:
 تعریف فلسفه تربیت وتبیین قلمرو مباحث آن-    
 میت وضرورت آشنایی با فلسفه تربیت بخصوص برای معلمان ومربیانتبیین و تشریح اه-    
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 توصیف  اجمالی برخی از دیدگاه های کالسیک ورایج  در فلسفه تربیت و بیان اهم نقاط قوت وضعف آنها-   
 تبیین مختصر رویکرد اسالمی به فلسفه تربیت و بیان وجوه تمایز محتوایی آن از رویکردهای غربی-   

 
 معرفی فلسفه تربیتی جامعه اسالمی ایران) فلسفه تربیت در ج.ا.ا( وخصوصیات و جایگاه آن)دو جلسه(   بخش دوم:

 فصل پنجم:تبیین انواع فلسفه تربیت)تاریخی، نظری، شخصی  واجتماعی( و نقش متفاوت فلسفه تربیتی اجتماع      
 می  برای جامعه اسالمی معاصر ایران ونقش آنفصل ششم: تدوین فلسفه تربیتی اجتماع متناسب با رویکرد اسال     

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

 مبانی هستی شناختی -

 مبانی انسان شناختی -

 مبانی معرفت شناختی -

 شناختیمبانی ارزش  -

 مبانی دین شناختی -

 باهم نگری مبانی اساسی تربیت -

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

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

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

 فعالیت یادگیری: 
 ون خواندنی و پاسخ به پرسش های طرح شده و مشارکت در بحث های کالسیمطالعه مت -

 گی های تربیت با مبانی اساسی  تربیت   بحث در باره تناسب تعریف و ویژ -

 فعالیت عملکردی:
 مقایسه  تعریف برگزیده تربیت  با تعاریف دیگر تربیت )اعم از تعریف سایر مکاتب و یا دیگر متفکران مسلمان( -

 ژگی های تربیت. زیابی برنامه ها و  تجارب تربیتی خود یا دیگران  از منظر وینقد و ار -

 
 فصل  دهم : تبیین چرایی تربیت

 بیان ضرورت تربیت وجایگاه آن )در مقایسه با دیگر فعالیت های اجتماعی (-
 تبیین غایت و نتیجه تربیت) نتایج مشترک واختصاصی(-

 واختصاصی(  تبیین اهداف ترییت)شایستگی های مشترک -
 فعالیت های یادگیری:

 مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش های طرح شده  ومشارکت در بحث های کالسی -

 بحث و مقایسه اهداف تبیین شده با اهداف  سایردیدگاه های تربیتی  -

 بحث و بررسی چگونگی ارتباط اهداف تبیین شده با مبانی اساسی تربیت  -

 فعالیت های عملکردی:
 یک موقعیت تربیتی ) برنامه ها و طر حهای تربیتی( و بررسی آن از منظر اهداف تربیت  تحلیل -

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

 بیان اصول عام حاکم بر جریان تربیت  -

 در فرآیند تربیت بیان عوامل ونهادهای سهیم وموثر -

 تبیین ارکان تربیت  -
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 فعالیت های یادگیری:
 مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش های طرح شده مشارکت در بحث های کالسی -

 شناسایی وبررسی داللت های فلسفه تربیت در ج.ا.ا برای بهبود  جریان تربیت)در گستره انواع تربیت(  -

 فعالیت های عملکردی:
 و نقد مناسبات و برنامه های آن از منظر اصول عام تربیت مشاهده یک مدرسه  -

 تحلیل نقش عوامل ونهادهای 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  -

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

 معلم فکور وضرورت داشتن فلسفه تربیتی شخصی   -        
 ارتباط فلسفه تربیتی شخصی معلم فکور با فلسفه تربیتی مدرسه -        
 با فلسفه تربیتی اجتماع نسبت فلسفه تربیتی شخصی معلم -         
 نسبت فلسفه تربیتی شخصی معلم فکور با تجارب و موقعیت تربیتی خود او   -         

 
 فصل سیزدهم:ساماندهی و هدایت انواع تربیت براساس مفاد فلسفه تربیت در ج.ا.ا

 فلسفه تربیت در ج.ا.ا تعریف وظایف و ماموریت انواع نهادهای تربیتی جامعه اسالمی ایران  براساس مفاد -    
 تنظیم سیاست ها وبرنامه های تربیتی در همه انواع تربیت براساس داللت های فلسفه تربیت در ج.ا.ا -    
 ایجاد هماهنگی میان  همه نهادها وعوامل سهیم وموثر در جریان تربیت ) بخصوص ارکان تربیت( براساس مفاد فلسفه تربیت در ج.ا.ا -   

 
 تدریس و یادگیری. راهبردهای 1

 ارائه محتوای مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و پاسخ 
 استفاده از روش بحث گروهی 

 پیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش مطالعه به کالس و استاد به صورت مکتوب
 ه هر بحث به روش فردی یا گروهی در کالس یا خارج از کالس وارائه به استاد به روش مکتوب انجام فعالیت های یادگیری مربوط  ب

 
 . منابع آموزشی1
ش کتب درسی فلسفه تعلیم وتربیت)نلر، شریعتمداری، شعاری نژاد، ابراهیم زاده، اوزمن،بهشتی،پاک  سرشت،باقری،و....( ومقاالت مربوط باه نقا  -

 وعمل تربیتیفلسفه تربیت در بهبود سیاست 
 کتب فلسفه تعلیم وتربیت اسالمی) باقری، مصباح، اعرافی، الکیالنی، علم الهدی و....( -
 بنیان نظری تحول بنیادین ) بخش اول و مقاالت مربوط به آن( -
  
 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

 نمره  03ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 
 نمره  4کرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت هاارزشیابی فرآیند: عمل

 نمره 4ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 
ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان تارم انجاام مای شاود. مبناای ارزیاابی تکاالیف        

 و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است.  )یادگیری
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 «فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی ایران»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن .7
یکی  از لوازم اصلی تحقق  عمل  اصیل تربیتی  عملی فکورانه و اندیشه ورزانه است عملی است که که مبتنی بر درک و فهم  موقعیت است .  در واقع 

ت . یک عمل اصیل تربیتی داشتن توانایی تحلیل درست از شرایط  و بستر موجود و مواجهه انتقادی با آن و تالش برای اصالح و بهبود موقعیت اس
بیت رسمی و عمومی  )قانون مند ، موقعیتی که عمل فکورانه معلم در ان بروز و ظهور می یابد ، نهادی است که نوع خاصی از تربیت را که همان  تر 

 سازماندهی شده ، همگانی( را تمهید و ارائه می دهد.
این سخن بدان معنی است که همل تربیتی معلم بر روی چنین بستری تحقق می یابد از این رو معلم بیش از موضوع دیگری الزم است با کسب 

 قادر به تحلیل و ارزیابی و اصالح عمل فردی و برنامه ها و طرحها باشد  شناخت ابعاد و مولفه های مختلف فلسفه تربیت رسمی و عمومی
 

 
 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 
 واحد 7تعداد واحد: 
 ساعت 17زمان درس: 

 شایستگی اساسی:

Ck2-1&Pck &1-1

1-3Gk1-4&

 رانیا یاسالم یجمهور درنام درس:  فلسفه تربیت رسمی و عمومی  
 

 ی یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:اهداف/ پیامدها
موقعیت های تربیتی )عمل فردی و طرحها و برنامه ها و فعالیت های سازمانهای تربیتی ( را از منظار چیساتی و   

 چرایی و چگونگی فلسفه عمومی و  تربیت رسمی و عمومی و اسناد    تبیین و مقایسه می کند.
یتی )عمل فردی و طرحها و برنامه ها و فعالیت های سازمانهای تربیتی ( را از منظار چیساتی و   موقعیت های ترب

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1سطح 7سطح 1سطح  هامالک

ارزیابی  موقعیتهای 

تربیتی بتر استاس   

چیستی و چرایی  و 

چگتتونگی فلستتفه  

 تربیت رسمی
 

قادر نیست موقعیتهای 
مختلف تربیتی )عمال  
فاااردی و طرحهاااا و  
برنامااه هااا و فعالیاات  
هااااای سااااازمانهای 
تربیتاای ( را از منظاار  
چیساااتی و چرایااای و 
چگااااونگی فلساااافه 
عماااومی و  تربیااات  
رسااامی و عماااومی و 
اسناد    تبیاین) دلیال   
 آوری( و مقایسه  کند.

تی با بررسی موقعیتهای تربی 
مختلف تربیتی )عمل فردی 
و طرحهااا و برنامااه هااا و   
فعالیاات هااای سااازمانهای  
تربیتاای ( آنهااا را  از منظاار  
چیستی و چرایی و چگونگی 
فلساافه عمااومی و  تربیاات  

رساامی و عمااومی و اسااناد     
 تبیین) دلیل آوری( کند.

 

بااا بررساای موقعیتهااای   
تربیتاای مختلااف تربیتاای  
)عمل فاردی و طرحهاا و   

و فعالیات هاای   برنامه ها 
سازمانهای تربیتی ( آنها را  
از منظر تناسب با  چیستی 
و چرایی و چگونگی فلسفه 
عمومی و  تربیت رسمی و 
عمااومی و اسااناد مقایسااه 

 کند.

 

ارزیتتابی ارزشتتها و 

اصول تربیت مبتنی 

بر چیستی، چرایتی   

و چگونگی فلستفی  

 تربیت رسمی

ارزشااااها و اصااااول   
تربیااات مبتنااای بااار  

یی فلسافه  چیستی چرا
تربیاااات رساااامی و  
عماااومی  عناصااار و  
مولفااه هااای موقعیاات 
هااای تربیتاای )عماال  
فاااردی و طرحهاااا و  
برنامااه هااا و فعالیاات  
هااااای سااااازمانهای 
تربیتاااای را صاااارفا  

 شناسایی می کند.

برای ضعف ها و قوت هاای  
) ارزشااها و اصااول تربیتاای  
مبتناای باار چیسااتی چرایاای 
فلسااافه تربیااات رسااامی و 
لفه عمومی ( در  عناصر و مو

های موقعیت هاای تربیتای   
)عماال فااردی و طرحهااا و  
برنامااه هااا و فعالیاات هااای 
سازمانهای تربیتی( شناسایی 
شده )توجیهات مناسبی ارائه 

 می دهد.

دالیل و عوامال ماوثر در   
ایجاااد ضااعف  و قااوت در  
عناصااار و مولفاااه هاااای 
موقعیاات هااای تربیتاای   
)عمل فاردی و طرحهاا و   
برنامه ها و فعالیات هاای   

نهای تربیتی( را بیان سازما
ماای کنااد و پیشاانهادهای 
مناسااب باارای بهبااود آن  

 ارائه می دهد.
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 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت7
   تربیت رسمی و عمومیبخش اول:  مفهوم پردازی 

o  تبیین تربیت رسمی و عمومی 

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

 لیت یادگیری:فعا
 مطالعه و جمع آوری مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استاد  -
 مشارکت در بحث کالسی  -

 :فعالیت عملکردی
 تهیه تاریخچه مختصری از تربیت رسمی و عمومی در ایران و جهان -

 

 ان  بخش دوم: مبانی تربیت رسمی و عمومی در نظام جمهوری اسالمی ایر
o  مبانی  سیاسی 
o  مبانی حقوقی 
o  مبانی جامعه شناختی 
o مبانی روان شناختی 

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

 فعالیت عملکردی:
 نقد مبانی از منظر کفایت انها  و یا سازگاری درونی   -

 ومی در نظام جمهوری اسالمی ایران  چیستی تربیت ر سمی و عمفصل سوم: 

 
o نقد  الگوهای رایج تربیت  رسمی و عمومی 
o  ویژگی های تربیت ر سمی و عمومی متناسب با کشور جمهوری اسالمی ایران 
o  تعریف تربیت ر سمی و عمومی 

 
 فعالیت یادگیری: 

 مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش های طرح شده مشارکت در بحث های کالسی -

 گی های تربیت رسمی و عمومی با مبانی وفلسفه  تربیت   حث در باره تناسب ویب -

 فعالیت عملکردی:
 ژگی ها تربیت رسمی و عمومی با الگوهای دیگر  مقایسه وی -

 ژگی های تربیت رسمی و عمومی . نقد و ارزیابی برنامه ها و فعالیت های موجود از منظر وی -
   چرایی تربیت  رسمی و عمومی 

 ریت رسمی و عمومی هدف ت -
 فعالیت های یادگیری:

 مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش های طرح شده مشارکت در بحث های کالسی -

 بحث و مقایسه هدف تبیین شده با اهداف دیدگاه های مختلف  -

 بحث و بررسی ارتباط هدف تبیین شده با مبانی فلسفه تربیت رسمی و عمومی  -

 فعالیت های عملکردی:
 یک موقعیت تربیتی ) برنامه ها و طر حهای( و بررسی آن از منظر هدف تربیت رسمی و عمومی  تحلیل -

   چگونگی تربیت رسمی و عمومی 

 اصول حاکم بر جریان تربیت رسمی و عمومی -

 ویژگی های مدرسه مطلوب   -
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 ارکان تربیت رسمی و عمومی  -

 چرخش های اساسی در تربیت رسمی و عمومی  -

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

 گی های تربیت رسمی و عمومی در عمل فردی معلم و برنامه ها و طرح ها و مناسبات حاکم بر مدرسه  بررسی نتایج اصول و وی -

 بررسی نتایج چرخش های اساسی در عمل فردی و عمل نظام تربیت رسمی و عمومی  -

 الیت های عملکردی:فع
 گیهای مدرسه  مشاهده یک مدرسه و نقد مناسبات و برنامه های آن از منظر اصول و وی -

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

  

  مشخصات و ویژگی های نظام تربیت ر سمی و عمومی 
 ام تربیت ر سمی و عمومیتعریف و قلمرو نظ -

 رهیافت نظام تربیت ر سمی و عمومی -
 رویکردهای اساسی نظام تربیت ر سمی و عمومی -
 روابط  نظام تربیت ر سمی و عمومی با ارکان  و نهادهای دیگر  -
 ساختار نظام تربیت ر سمی و عمومی -
 مولفه ها نظام تربیت ر سمی و عمومی -
 میزیر نظام ها ی نظام تربیت ر سمی و عمو -

 
 فعالیت های یادگیری:

 مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش های طرح شده مشارکت در بحث های کالسی -

 فعالیت های عملکردی:
 بررسی و نقد عملکرد یکی از مولفه های نظام تربیت رسمی و عمومی از منظر اصول تربیت رسمی و عمومی  -

 ی و عمومی از منظر اصول تربیت رسمی و عمومی بررسی و نقد عملکرد یکی از زیر نظام های تربیت رسم -

 بررسی و ارزیابی میزان روابط موجود نظام تربیت رسمی و عمومی با ارکان دیگر  -

 ارزیابی تناسب رهیافت ها و رویکردها ی نظام تربیت رسمی و عمومی با مبانی و فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران  -

 

  و عمومی اسناد راهبردی نظام تربیت ر سمی 
 سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش  -
 سند برنامه درسی ملی  -

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

-  

 فعالیت های عملکردی:
 بررسی و نقد یکی از اسناد از منظر ارتباط با مبانی و فلسفه تربیت رسمی و عمومی   -

 ررسی و ارزیابی میزان تناسب و هماهنگی بین اسناد  ب -

 
 . راهبردهای تدریس و یادگیری1

 ارائه محتوای مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و پاسخ 
 استفاده از روش بحث گروهی 

 به کالس و استاد به صورت مکتوبپیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش مطالعه 
 انجام فعالیت های یادگیری مروبط به هر بحث به روش فردی یا گروهی در کالس یا خارج از کالس وارائه به استاد به روش مکتوب 

 
 . منابع آموزشی1
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 مبانی نظری سند تحول بنیادین 
 سند تحول بنیادین 

 سند برنامه درسی ملی 
 گیری. راهبردهای ارزشیابی یاد1

 نمره  5ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 
 نمره  5ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها 

 نمره  5ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 
، تکالیف عملکردی و آزمون پایان تارم انجاام مای شاود. مبناای ارزیاابی تکاالیف        ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم

 )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 
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 «در جمهوری اسالمی ایراناسناد، قوانین و سازمان آموزش و پرورش »سرفصل درس 

 آن معرفی درس و منطق -1

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

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

ی  نقشهای حرفه ای  معلمی است که  دانشجو معلمان باید به سازمان این نهاد از لوازم و پیش نیاز های ضروری برای ایفا

 .کسب آن نایل آیند
 

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 واحد 7تعداد واحد: 

 ساعت17زمان درس: 

پیشنیاز: فلسفه تربیت رسمی 
و عماااومی در جمهاااوری  

 اسالمی ایران 
 

ی در جمهتوری استالم  اسناد، قوانین و سازمان آمتوزش و پترورش   »نام درس: 

 «ایران
 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود: -1
را از منظار اساناد    (های تربیت رسمی های سازمان ها و فعالیت ها و برنامه های تربیتی )عمل فردی و طرح موقعیت

 تحول بنیادین تبیین و مقایسه کند.
 

هاای تربیتای( را از منظار قاوانین      هاای ساازمان   ها و فعالیات  ها و برنامه های تربیتی )عمل فردی و طرح موقعیت
 کند. ومقررات  نقد 

 
هماهنگی و تناسب سازمان و قوانین نظام تربیت رسمی وعمومی را با اسناد راهباردی و رهناماه  بررسای و نقاد     

 نماید 
 
 

 PKشایستگی اساسی:
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 هامالک 
 

 1سطح  7سطح  1سطح 

و مقایسااااه  تبیااااین
های مختلاف   موقعیت

تربیتی )عمل فردی و 
هاا و   ها و برناماه  طرح

هااااااای  فعالیاااااات
هااای تربیاات  سااازمان

رسمی و عماومی( بار   
 اساس اسناد تحولی 

 
 
 

هاای مختلاف    موقعیت
تربیتی )عمل فاردی و  

هاا و   ها و برناماه  طرح
هااااااای  فعالیاااااات
هااای تربیاات  سااازمان

رساامی و عمااومی ( را 
 صرفا بررسی و از منظر
راهکارهااا و راهبردهااا 

 توصیف  می کند. 

هااای  بااا بررساای موقعیاات 
تربیتی مختلف تربیتی )عمل 

ها و  ها و برنامه فردی و طرح
هااای  هااای سااازمان فعالیاات

تربیاات رساامی و عمااومی(  
ها را از منظر راهیردهاا و   آن

اصول اسناد تحولی  تربیات  
رساامی و عمااومی تبیااین   

 )دلیل آوری( کند.

 

هااای  تبااا بررساای موقعیاا
تربیتاای مختلااف تربیتاای  

هاا و   )عمل فردی و طارح 
هااای  هااا و فعالیاات برنامااه
های تربیت رسمی  سازمان

هاااا را از  و عماااومی ( آن
منظر تناسب با راهبردها و 
راهکارهای اساناد تحاولی   
نظااام تربیاات رساامی و   

 مقایسه کند.

 

 
هااای  نقااد موقعیاات 

تربیتی )عمل فردی و 
هاا و   ها و برناماه  طرح

قاااوانین و مقاااررات   
های  مرتبط با  موقعیت

تربیتی )عمل فاردی و  
هاا و   ها و برناماه  طرح

هااااااای  فعالیاااااات

های موجاود     ها و قوت ضعف
 هاااای درعناصااار و مهلفاااه

های تربیتای )عمال    موقعیت
ها و  ها و برنامه فردی و طرح

هااای  هااای سااازمان فعالیاات

دالیل و عوامل ماهثر در  
ایجاااد ضااعف و قااوت  

هاای   درعناصر و مهلفاه 
هااای تربیتاای   موقعیاات
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هااااااای  فعالیاااااات
هاای تربیتای(    سازمان

باار اساااس قاااوانین   
ومقررات نظام تربیات  

 رسمی و عمومی 

های تربیتای را   سازمان
صااارفاً شناساااایی و  

 کند. تشریح می

تربیتی(  را بر اساس قاوانین  
و مقااررا ت  نظااام تربیاات  
رساامی شناسااایی کاارده و  
توجیهااات مناساابی ارائااه   

 دهد. می

ها و  ی و طرح)عمل فرد
هاای   ها و فعالیات  برنامه
های تربیتای( را   سازمان

کنااااد و  بیااااان ماااای
پیشااانهادهای مناساااب 
باارای بهبااود آن ارائااه  

 دهد. می
 
 

بررسی و نقد همااهنگی  
و تناساااب ساااازمان و  
قااوانین نظااام تربیاات   
رساامی وعمااومی را بااا 
 اسناد راهبردی و رهنامه  

قااوانین ومقااررات و  
راهبردهااااااااااااا 

اسااناد وراهکارهااای 
تحولی نظاام تربیات   
رساامی و عمااومی را 
صاارفا تشااریح ماای  

 نماید 

ناهماااهنگی هااا و عاادم  
تناسب ها باین قاوانین و   
مقااااررات و راهباااارد و  
راهکارهای اسناد تحاولی  
را شناساااایی  و تشاااریح   

 می کند. 

دالیل ناهماهنگی ها و  
عاادم تناسااب هااا بااین  
قاااوانین و مقاااررات و  
راهبااارد و راهکارهاااای 

ولی را شناسایی اسناد تح
 .می کند

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت-7

 
 بخش اول رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی 

 مشخصات کلی نظام تربیت رسمی و عمومی 

 الگوهای نظری زیر نظام های شش گانه  تربیت رسمی و عمومی 

 چرخشهای اساسی و تحول آفرین در نظام  تربیت رسمی و عمومی 

 فعالیت یادگیری:

 مطالعه و جمع آوری مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استاد -
 تحلیل و بررسی چرخشهای اساسی   -

 تحلیل و بررسی الگوهای نظری زیرنظام ها  -

 مشارکت در بحث کالسی -

 :فعالیت عملکردی

مبانی نظری آنها درفلسفه تربیت و فلسفه تربیت رسمی و  بررسی و تحلیل ارتباط  الگوهای نظری زیر نظام ها با -

 عمومی 

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

 عمومی 

 های اساسی در عمل فردی و عمل نظام تربیت رسمی و عمومی بررسی نتایج چرخش -
 های آن از منظر چرخشهای اساسی اسبات و برنامهمشاهده یک مدرسه و نقد من -
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 بررسی چند طرح و برنامه اجرایی در نظام تربیت رسمی و عمومی و نقد آن از منظر  چرخش های اساسی -

 نقد وبررسی برنامه های موجود در نظامتربیت رسمی وعمومی از منظر رهنامه  -

 

 بخش  دوم :سند تحول بنیادین 

 

 دی ضرورت وجود اسناد راهبر -

 چشم انداز و اهداف سند تحول -

 راهبردهای کالن  -

 فعالیت یادگیری:

 مطالعه و جمع آوری مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استاد -
 بحث در باره اهداف کالن و راهبردهای اصلی سند تحول  -

 مشارکت در بحث کالسی -
 

 :فعالیت عملکردی

 ادین با چهارچوبهای تعریف شده در برنامهریزی راهبردی) استراتژیک(مقایسه سند تحول بنی -
 نقد وبررسی راهکارها ی سند تحول از منظر ارتباط با مبانی نظری  -

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

 نقد و بررسی برنامه درسی موجود از منظر سند برنامه درسی ملی  -

 

 خش سوم: سند برنامه درسی ملی ب

 چشم انداز و اصول برنامه درسی ملی  -

 رویکرد برنامه درسی ملی  -

 حوزه های تربیت و یادگیری  -
 

 فعالیت یادگیری:

 های کالسی های طرح شده مشارکت در بحث مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -
 سیبحث در باره آثار رویکرد برنامه درسی بر جریان یادگیری کال -

 بحث در باره حوزه های یادگیری و ارتباط آنها با همدیگر  -

 فعالیت عملکردی:

 نقد وبررسی سند برنامه درسی ملی از منظر ارتباط با مبانی نظری  -
 نقد و بررسی سند برنامه درسی ملی  از منظر سازگاری درونی  -

 ستی نقد هریک از حوزه های یادگیری در تناسب با مبانی نظری و اسنادباال د -

 

 بخش چهارم : سازمان وتشکیالت  وزارت آموزش و پرورش 

 سازمان اداری گذشته و اکنون نظام تربیت رسمی و عمومی 
 ساختار و تشکیالت شورای عالی آموز ش و پرورش شورای عالی انقالب فرهنگی 

 ساختار اداری در سطحاستان و منطقه و مدرسه
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 های یادگیری: فعالیت

 های کالسی های طرح شده مشارکت در بحث ی و پاسخ به پرسشمطالعه متون خواندن -
 بحث در باره قوانین و مقررات ونقد آنها  -

 بحث و بررسی ساختار اداری استانی منطقه ای  -

بحث در باره سازمانهای وابسته مانند سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، نهضت سواد آماوزی، کاانون پارورش     -
 فکری  و سازمان نوسازی 

 بحث و بررسی ساختار اداری حوزه وزارتی   -

 های عملکردی: فعالیت

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

 

 قوانین و مقررات نظام تربیت رسمی و عمومی بخش پنجم :  

 مرتبط با نظام  تربیت رسمی و عمومی ) مصوبات مجلس(  قوانین -

مقررات مهم و  اساسی نظام تربیت رسمی و عمومی ) مصوبات شورای عالی آموزش و پررورش و شاورای عاالی    -
 انقالب فرهنگی (

 آیین نامه اجرایی مدارس  -

 فعالیت یادگیری:
 های کالسی بحثهای طرح شده مشارکت در  مطالعه 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 عملکردی:

 مقایسه  قوانین مهم و اسا سی نظام تربیت رسمی و عمومی  در ایران در جهان  -
 ی وعمومی  بررسی وارزیابی سیر تاریخی قوانین ومقررات نظام تربیت رسم -

 بررسی  چگونگی اجرای ایین نامه اجرایی در یک  مدرسه و شناسایی مشکالت ان  -

 . منابع آموزشی1
 مبانی نظری سند تحول بنیادین -

 سند تحول بنیادین  -

 سند برنامه درسی ملی  -

 سازمان و قوانین آموزش و پرورش تالیف احمد صافی انتشارات سمت   -

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1
 نمره 5ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 
 نمره 5ها  های یادگیریپیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت

 نمره 5ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 
شاود. مبناای    ملکردی و آزمون پایان ترم انجام میارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف ع

 ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است. ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک
 
 

 یحسن محمد دکترتدوین کننده:  
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  (یاسالم فیتکال و حقوق بر دیتاک با) معلم ایحرفه اخالقسرفصل درس 

 و منطق آن معرفی درس. 1
کند که تمامی عناصر و فرایندهای تربیت گوناگون از  تربیت ماهیتی اخالقی دارد. چنین نسبتی بین اخالق و تربیت ایجاب می

دهد.  باشد که در آن کنشی اخالقی رخ می های اخالقی متأثر باشد. در واقع هر موقعیت تربیتی یک موقعیت اخالقی نیز می ارزش
و تکالیفی از منظر اخالقی است براین اساس معلم به مثابه عامل اصلی و هدایت کننده جریان تربیت در یعنی مبتنی بر حقوق 

های تربیتی به شناخت  های تربیتی باید در باره چیستی و چگونگی اصول اخالقی )حقوق و تکالیف( حاکم بر موقعیت موقعیت
ها و اصول اخالقی نمود یابد. به عبارتی  رصه عمل تربیت ارزشها حساسیت داشته باشد. تا در ع وثیقی رسیده و نسبت به آن

های تربیتی برسند تا قادر باشند  های اخالقی )حقوق و تکالیف( حاکم بر موقعیت دانشجویان باید به درک عمیق از ارزش
خالقی بر مناسبات های تربیتی را در راستای تحقق اهداف از منظر اخالقی اصالح و بهبود بخشند. حاکمیت اصول ا موقعیت

جاری برموقعیت های تربیتی از یک سو موجب تسریع و ارتقا رشد اخالقی متربیان خواهد شد واز سویی دیگر موجب ایجاد فضا 
 های دیگر تربیت خواهد گردید. و بستری مناسب برای تعالی متربیان در ساحت

 مشخصات درس

 نظری/ عملینوع درس: 

واحتتد )دو  1تعااداد واحااد: 

ظری یتک واحتد   واحد ن

 عملی(

 ساعت 11زمان درس: 

 اخالق اسالمیپیشنیاز: 

 نحوه تدریس:

  (یاسالم فیتکال و حقوق بر دیتاک با) معلم ایحرفه اخالقنام درس: 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
های اخالق حرفه ای )حقاوق و   ی( را از منظر اصول و ارزشهای آموزش های تربیتی )عمل فردی و سازمان موقعیت

 نمایید. تکالیف( تحلیل و مقایسه می
های اخالق حرفه ای )حقاوق و   های آموزشی( را از منظر اصول و ارزش های تربیتی )عمل فردی و سازمان موقعیت

 نمایید. تکالیف( نقد می
هاای تربیتای )فاردی و ساازمانی( قاادر باه        ( در موقعیتدر شرایط تعارض آمیز اخالقی حرفه ای )حقوق و تکالیف

 تصمیم گیری است.

 

 PKشایستگی اساسی:
 

 هامالک  

 پیامدها

 1سطح  7سطح  1سطح 

شناسااااایی و تحلیاااال 
هااای تربیتاای   موقعیاات

)عماال فااردی معلاام و  
هاای تربیتای( از    سازمان

منظر اخاالق حرفاه ای   
 )حقوق و تکالیف(

هااااای  در موقعیاااات
تی )عمل مختلف تربی

فااااردی معلاااام  و  
های تربیتای(   سازمان

هااای  اصااول و ارزش
اخالقااای )حقاااوق و 
تکاااالیف( را صااارفاً  
شناسایی کرده و برای 
تحلیاال خااود دالیاال 
قانع کنناده ای ارائاه   

 دهد. نمی

بااا کنااار هاام نهااادن     
هاااای تربیتااای  موقعیاات 

مختلف)عمل فردی معلام   
هاای تربیتای( ،    و سازمان

نقاط اخاتالف و اشاتراک   
هاااااا را از منظااااار   آن

های اخالقی )حقوق  ارزش
و تکااااالیف( شناسااااایی 

 کند می

تبیااااین )دلیاااال آوری( 
مناساابی باارای چرایاای   
وجوه اختالف و اشاتراک  

های تربیتی)عمل  موقعیت
فااااااردی معلاااااام  و 

هاای تربیتای(  را    سازمان
از منظر اخالق حرفاه ای  
)حقوق و تکاالیف( ارائاه   

 دهد. می

های تربیتای   نقد موقعیت
و "معلام  "ل فردی )عم

در مقایسااه عناصاار و 
هااای موقعیاات  مهلفااه

های  ها و قوت برای ضعف
شناسااایی شااده در یااک  

دالیل و عوامال ماهثر در   
ایجاااد ضااعف و قااوت در 
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هاای تربیتای( از    سازمان
های  منظر اصول و ارزش

حقاوق  ای )اخالق حرفه 
 و تکالیف(

 

تربیتی )عمال فاردی    
هاای   معلم و ساازمان 
ها و  تربیتی(  با ارزش

اصول اخاالق حرفاه   
ای )حقوق و تکالیف( 

هااا و  صاارفاً ضااعف 
های موجود را در  قوت
شناسااااااااایی و آن 

 نماید. فهرست می

موقعیاات تربیتاای  )عماال 
فااااااردی  معلاااااام و  

هااای تربیتاای(   سااازمان
هااای اخالقاای   اسااتدالل

)توجیهاااات( مناسااابی از 
هاای   منظر اصول و ارزش

اخالقی )حقوق و تکالیف( 
 دهد. ارائه می

یک موقعیت تربیتی)عمل 
فااااااردی  معلاااااام و 

های تربیتی( را از  سازمان
منظاار اخااالق حرفااه ای 
)حقوق و تکاالیف( بیاان   

کنااد و پیشاانهادهای  ماای
مناسااب باارای بهبااود آن 

 دهد. ارائه می

تصمیم گیری در شرایط 
تعارض آمیز اخالقای در  

هااای تربیتاای   موقعیاات
)عماال فااردی  معلاام و 

 های تربیتی( سازمان
 
 
 

تحلیل یک موقعیت  با
تربیتی)عماال فااردی   

هاای   معلم و ساازمان 
تربیتی( تعارض آمیاز  
اخالقاای اصااول و ارز 
شهای اخاالق حرفاه   
ای متعارض )حقوق و 
تکاااالیف( را صااارفاً  
شناسااااایی وبیااااان 

نماید اما قاادر باه    می
هااا  تحلیاال نتااایج آن

 نیست

با تحلیال یاک موقعیات    
تربیتی)عمل فردی  معلام  

تاای( هااای تربی و سااازمان
تعارض آمیز اخالقی نتایج 
و آثااااااار هریااااااک از 

های اخالقی حرفاه   ارزش
ای )حقااوق و تکااالیف( را 

 نماید. بررسی و تشریح می

با تحلیال یاک موقعیات    
تربیتی)عمل فردی  معلم 

هااای تربیتاای(   و سااازمان
یکااااای از اصاااااول و  

هااااای اخالقاااای  ارزش
)حقوق و تکالیف( موجود 
در موقعیت تعارض آمیاز  

انتخاب کارده و  تربیتی را 
برای انتخااب و تصامیم   
خود دالیل قابال قباولی   

 دهد. ارائه می

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت. 7

 بخش اول: چیستی اخالق حرفه ای در تربیت
 حرفه و ابعاد آن -

 اخالق و تفاوت آن با هنجارهای اجتماعی دیگر -
 اخالق حرفه ای -
 اخالق حرفه در تربیت -
 های تربیتی( حرفه ای تربیت )اخالق )حقوق و تکالیف( معلمی، اخالق )حقوق و تکالیف( سازمانابعاد اخالق  -
 دوگانه اخالقی حق/ مسئولیت )حقوق و تکالیف( -

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

 

 :ت عملکردیفعالی

تهیه فهرستی از تعاریف مختلف در باره اخالق حرفه ای تربیت و انتخاب یک تعریف از اخاالق حرفاه ای تربیات     -
 وارائه دلیل برای آن

-  

 بخش دوم: چرایی و ضرورت اخالق حرفه ای تربیت



 

55 

 

 نقش و جایگاه اخالق حرفه ای -
 های تربیتی آثار و نتایج اخالق حرفه ای در محیط -
 

 گیری:فعالیت یاد

 های کالسی های طرح شده مشارکت در بحث مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -

 فصل سوم: چگونگی اخالق حرفه ای تربیت

 اخالق )حقوق و تکالیف( معلمی در زمینه:
 شیوه حضور در کالس درس -
 تدریس و آمادگی برای آن -
 ارزشیابی دانش آموزان -
 کالس داری نظم -
 ارتباط با همکاران -
 با والدین دانش آموزانارتباط  -
 ارتباط با جامعه محلی -

 

 فعالیت یادگیری:
 های کالسی های طرح شده مشارکت در بحث مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -
 شناسایی مصادیق هر یک از وظایف در منابع ومتون اسالمی -

 شخصیت برجسته تاریخی ها در تجارب زیسته معلمان و شناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسئولیت -

 ها به صورت مکتوب و ارائه به کالس تشریح ارزش و اهمیت و پیامدهای هر یک از مسئولیت -

 فعالیت عملکردی:

هاای دارای مضاامین    تحلیل یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیال فایلم   -
 های مختلف. های معلم در زمینه ررسی آن از منظر مسئولیتهای روی زمین( و ب تربیتی مانند فیلم ستاره

هاای دارای   های یادگیری مختلف )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریاق تحلیال فایلم    مقایسه موقعیت -
های معلم و شناساایی اشاتراک و اختالفاات ایان      های روی زمین( از منظر مسئولیت مضامین تربیتی مانند فیلم ستاره

 ها با هم. قعیتمو

 های تربیتی در قبال: اخالق )حقوق و تکالیف( سازمان
 معلم و کارکنان -
 دانش آموزان -
 والدین دانش آموزان -
 های تربیتی همجوار جامعه محلی و سازمان -
 در قبال سطوح باالتر مدیریت -

 های یادگیری: فعالیت
 های کالسی های طرح شده مشارکت در بحث مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -
 شناسایی مصادیق هر یک از وظایف در منابع ومتون اسالمی -

 ها در تجارب زیسته معلمان و شخصیت برجسته تاریخی شناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسئولیت -

 ها به صورت مکتوب و ارائه به کالس تشریح ارزش و اهمیت و پیامدهای هر یک از مسئولیت -
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 های عملکردی: فعالیت

هاای دارای مضاامین    تحلیل یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیال فایلم   -
 های مختلف. های معلم در زمینه های روی زمین( و بررسی آن از منظر مسئولیت تربیتی مانند فیلم ستاره

هاای دارای   اریخی از طریاق تحلیال فایلم   های یادگیری مختلف )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی ت مقایسه موقعیت -
های معلم و شناساایی اشاتراک و اختالفاات ایان      های روی زمین( از منظر مسئولیت مضامین تربیتی مانند فیلم ستاره

 ها با هم. موقعیت

 

 مسائل اخالق حرفه ای تربیت
 های تربیتی مفهوم شناسی تعارضات اخالقی در موقعیت -
 های تربیتی مانند: ر موقعیتمصداق یابی تعارضات اخالقی د -

 مسائل اخالقی در فرایندهای یاددهی یادگیری

 مسائل اخالقی در فرایند ارزشیابی تحصیلی دانش اموزان
 مسائل اخالقی در مدیریت کالس
 مسائل اخالقی در ارتباط با والدین

 مسائل اخالقی در ارتباط با همکاران
 شکالت ویژهمسائل اخالقی در ارتباط با دانش آموزان با م

 و.......
 های تربیتی شیوه مواجهه با تعارضات اخالقی در موقعیت -

 

 های یادگیری: فعالیت
 های کالسی های طرح شده مشارکت در بحث مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -
تاریخی های برجسته  شناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسائل اخالقی در تجارب زیسته معلمان و شخصیت -

 های متعارض در آن ها از نظر ارزش معلم )ایرانی، اسالمی و خارجی( و تحلیل موقعیت

های تعارض آمیز اخالقای مطارح شاده در کاالس و اقاماه دلیال بارای         ارائه راه حل اخالقی برای هریک از موقعیت -
 انتخاب خود

 های عملکردی: فعالیت

هاای دارای مضاامین    ه یا بررسی تاریخی از طریق تحلیال فایلم  تحلیل یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهد -
هاای   های روی زمین( و بررسی آن از منظر وجود تعاارض اخاالق حرفاه ای و شاناخت ارزش     تربیتی مانند فیلم ستاره

 متعارض در آن
ای دارای ها  های یادگیری مختلف )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریاق تحلیال فایلم    مقایسه موقعیت -

های معلم و شناساایی اشاتراک و اختالفاات ایان      های روی زمین( از منظر مسئولیت مضامین تربیتی مانند فیلم ستاره
 ها با هم. موقعیت

های تاریخی یا تحلیال   های متعارض در یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی روایت شناخت ارزش -
( و ارائه راه حل مناسب اخالقی برای برون رفت از موقعیت تعارض آمیز و اقامه دلیال  های دارای مضامین تربیتی فیلم

 برای راه حل پیشنهادی

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری1
 ارائه محتوای مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و پاسخ
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 استفاده از روش بحث گروهی
فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش مطالعاه باه کاالس و اساتاد باه       پیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور

 صورت مکتوب
های یادگیری مروبط به هر بحث به روش فردی یا گروهی در کالس یا خارج از کاالس وارائاه باه اساتاد باه       انجام فعالیت
 روش مکتوب

 

 . منابع آموزشی1
 تشارات مجنون، تهران.ای، ان (، اخالق حرفه0252فرامرز قراملکی، احد )

شناسی و علوم  (، مبانی و اصول اخالق تدریس بر اساس فلسفه اخالق اسالمی، روان0251بیرونی، راضیه و باقری، خسرو )
 .005، ص 2تربیتی، سال سی و هشتم، ش 

 (، آداب تعلیم و تربیت در اسالم، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، تهران.0256حجتی، سیدمحمدباقر )
 اخالق سازمانی، سرآمد، تهران.  (،0255راملکی، احد )فرامرز ق

های اخالقی، ترجمه عباس مظاهری، فرهنگ و تعاون، مرداد و  (، اخالق سازمانی و ارزش0253دی جی اف، ریچارد آی. )
 .01-6، ص 53شهریور 

 (، اخالق تدریس در آیینه آیات و روایات، دفتر نشر معارف، قم.0252امیدوار، آ. ف. )
 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 1
 نمره 5ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 
 نمره 5ها  های یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت

 نمره 5ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 
شاود. مبناای    یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام میارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف 

 ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است. ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک

 
 یحسن دکتر یآقاتدوین کننده:  
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 رانیا و اسالم در یتیترب عمل و هاشهیاند خیتار سرفصل  درس

 منطق آن:معرفی درس و  -7
تعلیم و تربیت امروز ایران هنوز بشدت به تقلید و مصرف دانش ت.ت تولیدی جهان غرب متکی است،  به همین دلیل با وجود 

تعلیمی و گستردگی منابع در مراکز آموزش عالی کشور، کماکان معلمان مشکل شکاف میان  –تعدد دیدگاه های تربیتی 

بومی در مدرسه برجای خود باقی است.  برای رفع این شکاف آشنایی با اندیشه  –فرهنگی تجویزات  این دیدگاه ها با اقتضائات 
ایرانی است، می تواند دانشجو معلمان را با تولیدات بومی  -های تربیتی و تجربیات عملی بومی که برخاسته از فرهنگ اسالمی

ایی در ایجاد هویت معلمی هم از حیث فکری و هم از فرهنگی جامعه شان در حوزه ی تعلیم و تربیت آشنا سازد.  و این آشن –
حیث آشنایی با الگوهای قابل تامل و قابل استفاده، ایفای نقش می کند. سوم آن که پیش فرض ناخودآگاه برتری دانش تعلیم و 

د. و باالخره تربیت مدرن را که حدود یک قرن است بر اندیشه ی دست اندرکاران این عرصه سیطره دارد، دچار خدشه می ساز
می تواند به حل مشکل گسست میان حال و گذشته ی تعلیم و تربیت ما که به واسطه ی مدرنیزاسیون ایجاد شده است، کمک 
کند.  مشکل جدایی و احساس عدم سنخیت مسایل تعلیم و تربیت امروز  و گذشته ی پیش مدرن ایران که ما نیازمند بازگشت 

اندیشه ها و تجربیات مربیان و اندیشمندان مسلمان و  ایرانی به عنوان یک قدم اولیه و ضروری به آن هستیم، به جز آشنایی با 
 .میسر نخواهد بود

 

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 واحد 7تعداد واحد: 

 ساعت17زمان درس: 

 پیشنیاز:  
 

 ها و عمل تربیتی در اسالم و ایراننام درس: تاریخ اندیشه
 

 ری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:اهداف/ پیامدهای یادگی -1

  تصویری کالن و کل گرایانه درباره ی روند عمل و اندیشه ی تربیت در طول هر دوره های تاریخی

 را ترسیم کند.

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

  از منظر تاریخی تربیتی تبیین کند.هویت معلمی را 

 .الگو یا الگوهایی معین یا تلفیقی برای معلمی و تدریس گزینش کرده و ارائه دهد 

 

 PKشایستگی اساسی:
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 هامالک 
 

 1سطح  7سطح  1سطح 

ترسیم تصویری کالن 
و کل گرایانه درباره 
ی روند عمل و 

 اندیشه ی تربیت
 

باااا اندیشاااه هاااا و 
ات تربیتاای در اقاادام

هاار دوره بااه طااور  
جزئی آشناست ولای   
مبانی شکل گیری و 
تاداوم اندیشااه هااا و  
اعمال تربیتی را نمی 

 داند. 

زمینه ها و مبانی مختلاف  
شااکل گیااری و تااداوم   
اندیشه ها و اعمال تربیتی 
در هر دوره تاریخی را می 
 شناسد و تحلیل می کند.

نگاهی تحلیلی و تبیینی 
قادامات  به اندیشه ها و ا

تربیتای در هار دوره، باا    
توجه به نسبت آن ها باا  
مبانی ایجابی و نگااهی  
برآیندی در قالب تصویر 
محصوالت تربیتای هار   
 دوره ی تاریخی دارد. 

توصیف و تحلیل 
جایگاه کنونی اقدامات 

اندیشه ها و اقدامات 
تربیتااای در دوره ی 

بااه مقایسااه ی وضااعیت  
موجود اندیشه ها و عمال  

ضعیت به تبیین نسبت و
موجود)اندیشاااه هاااا و  
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تربیتی در بستر تالش 
های انجام شده 

 تاکنون
 

ال( باااه معاصااار)ح
عنااوان آخاارین دوره 
ی بررساای شااده در 
طاااول دروه هاااای  
چهارگانه تااریخی را  
 توصیف می کند. 

تربیتی با موارد متنااظر در  
دوره های گذشته ویاافتن  
مشابهت ها، تفااوت هاا و   
علت آنها با توجه به مبانی 

 آنها. می پردازد. 

اقااادامات ( گذشاااته و  
امااروز وتعیااین میاازان  
ساانخیت تااالش هااای 
امروز با  اندوختاه هاای   
تربیتاای گذشااته ماای    

 پردازد. 

تبیین هویت معلمی از 

 منظر تاریخی تربیتی

می داند که معلمای   
در هااااااار دوره ی 
تاریخی چه تعریف و 
جایگاااهی دارد، چااه 
ویژگی هاایی دارد و  

ای نقاش  چگونه ایفا 
ماای کنااد و معلمااان 
باازرگ چااه کسااانی 

 بودند. 

می داند که اندیشاه هاا و   
عمل تربیتای در هار دوره   
با هویات معلمای در هار    
دوره ی تاااااریخی چااااه 

 نسبت وسنخیتی دارد. 

قادر است باه تحلیال و   
تبیین هویت معلمای در  
گذشته و مقایساه ی آن  
با هویت معلمی در دروه 
ی معاصر بپردازد و مای  

تحلیاال کنااد کااه توانااد 
سنخیت هویات معلمای   
امروز و گذشاته چگوناه   

 است. 

گزینش الگو برای  

 معلمی.

الگوهاااااااااایی را  
برخاسته از اندیشه ها 
و اقدامات تربیتی در 
هر دوره پشنهاد و به 
مقایسه ی الگوهاای  
پیشنهادی با یکدیگر 
می پردازد. بدون این 
کااااه معیارهااااای  
شناسااایی و انتخاااب 

 هد. دقیقی را ارائه د

قادر به انتخااب الگوهاای   
مناسب هر دوره و ارائه ی 
دالیاال انتخاااب هااا در   
گزینش الگوی معلمی می 

 باشد. 

قاااادر باااه سااانجش   
الگوهااااای مناسااااب  
انتخابی دوره ها باتوجاه  
به اقتضائات تادریس در  
دوره ی معاصاااااااار و 
الگوهااای پیشاانهادی و  
گاازینش شااده ی ایاان  
دوره است و مای تواناد    

هاایی  الگوهای مناسب ن
 ارائه دهد.

 

 

  های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت7
توضیح یک : این عنوان آموزش و پرورش را در چهار دوره ی زمانی در بر می گیرد؛ در دوره ی باستان ایران، در دوره ی ایران 

 اسالمی شده، در دوره ی ایران مدرن شده و دوره ی جمهوری اسالمی ایران 

رائه ی اندیشه های تربیتی و عمل تربیت در طول تاریخ تعلیم و تربیت، لزوما رابطه ی ضروری علت و معلولی توضیح دو: ا
نداشته اند. در واقع اندیشه های تربیتی همواره اعم از عمل تربیت بوده است؛ زیرا هر چند بی تردید در پشت هر عمل تربیتی ، 

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

 هایی استوار بوده است و گاه خیر و گاه حتی دور از آنها بوده است.  
ر اینجا اندیشه های تربیتی و آبشخور آنها،  عمل و اقدامات تربیتی، محصوالت این اقدامات و نسبت آنها با به این ترتیب، د

 اندیشه های تربیتی در هر دوره ی زمانی مورد بررسی قرار می گیرد.  
امات تربیتی در توضیح سه: عمل تربیت در سطوح مختلفی قابل بررسی است. اما سه سطح شاخص آن را می توان به عنوان اقد

دوره ی خردسالی)هفت سال اول(، در دوره ی کودکی تا نوجوانی)هفت سال دوم(، و در دوره ی نوجوانی و جوانی)هفت سال 
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سوم( معرفی کرد. دوره ی اول، اقدامات تربیتی در خانه و توسط والدین، دوره ی دوم اقدامات تربیتی در مدرسه و توسط معلم، و 
 ات تربیتی در مدارس علوم دینی و توسط استاد اختصاص می یابد.دوره ی سوم به اقدام

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

 گزارش اقدامات تربیتی هر دوره است. 
توضیح پنجم: سهم دوره های تاریخی در بررسی با توجه به حجم اطالعات در دسترس و نیز اهمیت آنها در فهم شرایط موجود 

 تعیین می شود. 
 با توجه به توضیحات باال، سرفصل های درس تنظیم می شود:

 -جلسه ( 1دوره ی باستان)

 تعریف دوره ی باستان و ویژگی های آن -

 روش و منابع پزوهش درباره ی تعلیم و تربیت در دوره ی باستان -

 توصیفی از عمل تربیت در دوره ی باستان -

 منابع دستیابی به نحوه ی عمل تربیتی در دوره ی باستان -

 مولفه های عمل و اقدامات تربیتی در دوره ی باستان -

 ره ی باستانمحصوالت تعلیم و تربیت دو -

 منابع اندیشه های تربیتی در دوره ی باستان -

 متون دینی و آموزه های اوستا -

 پندنامک ها  -

 گزارش های مورخین دوره ی باستان درباره ی تربیت در ایران -

گزارش های تاریخی درباره ی تالش های اصالح گران دوره ی باستان)مانی و مزدک( و جنبه های تربیتی  -

 آن ها

 تربیتی در دوره ی باستان، جهت گیری ها و  محتوای آن هااندیشه های  -

 توصیف مبانی اندیشه ها و اقدامات تربییتی در دوره ی باستان -

 تکالیف یادگیری

با توجه به محدودیت ناشی از ساعات درس، تکالیف ذکر شده میان دانشجویان توزیع می شود. نکته ی بسیار مهم آن است که 
در کالس درس ارائه دهند و بازخورد استاد و سایر دانشجویان را درباره ی آن  02زارش ها را به اختصاردانشجویان باید تمامی گ

 دریافت کنند(: 

 تهیه ی گزارش توصیفی از ویژگی های دوره  ی باستان -

 تهیه ی گزارش از متون اوستایی به عنوان مبانی دینی تعلیم و تربیت دوره ی باستان -

 بیتی در دوره ی باستانتوصیف فرآیند اقدامات تر -

 تکالیف عملکردی

                                                 
های دانشجویی در کالس و جمعیت دانشجویان هر کالس، استفاده از روش ارائه ی مقاالت در همایش ها و تعیین با توجه به ضرورت ارائه ی گزارش  31

 پانزده دقیقه ارائه و پنج دقیقه پرسش و پاسخ برای هر یک، می تواند به تعداد بیشتری از دانشجویان فرصت ارائه ی گزارش را فراهم کند.
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با توجه به محدودیت ناشی از ساعات درس، تکالیف ذکر شده میان دانشجویان توزیع می شود. نکته ی بسیار مهم آن است که 
آن  دانشجویان باید تمامی گزارش ها را به اختصار در کالس درس ارائه دهند و بازخورد استاد و سایر دانشجویان را درباره ی

 :دریافت کنند

 تحلیل محتوای پندنامک ها  -

 تبیین اندیشه های تربیتی  مانی ، مزدک و مبانی آنها -

 تبیین جایگاه ، ویژگی ها و نحوه ی عمل معلم در دوره ی باستان -

 بررسی سنخیت اندیشه های مانی و مزدک با اقدامات تربیتی دوره ی باستان -

 ی باستان)تکلیف تمام دانشجویان برای ارائه به استاد(استنتاج ویژگی های محصوالت تربیتی دوره  -

 ارائه ی تصویر کلی تربیت در دوره ی باستان)تکلیف تمام دانشجویان برای ارائه به استاد( -

ارائه ی دریافت های شهودی توسط دانشجویان درباره ی مطالعات و محتوای مطروحه در موضوع معلم، مدرسه،  -

 ماهیت تعلیم  و تربیت و محصوالت آنمربی، متربی یا دانش آموز ، 

 جلسه(  1دوره ی اسالمی)

 تعریف دوره ی اسالمی و ویژگی های آن -

 روش و منابع پژوهش در باره ی تعلیم و تربیت در دوره ی اسالمی و تمایز های آن با دوره ی قبل -

 توصیفی از عمل تربیت در دوره ی اسالمی و زیر دوره های آن. -

 ه ی عمل تربیتی در دوره ی اسالمیمنابع دستیابی به نحو -

 مولفه های اقدامات و عمل تربیتی در دوره ی اسالمی و زیردوره های آن -

 توصیف  مبانی اندیشه ها و اقدامات  تربیت در دوره ی اسالمی -

 منابع اندیشه های تربیتی در دوره ی اسالمی -

 قرآن، حدیث و سنت -

 ادبیات و شعر -

 خالقی، آثار فلسفی، آثار اجتماعی و سیاسیآثار اندیشمندان مسلمان:  آثار ا -

 نظریه پردازان تربیتی در دوره ی اسالمی: -

 قرآن و متون دینی بستر نظریه پردازی تربیتی در دوره ی اسالمی -

 متون دینی: نهج البالغه -

 فیلسوفان: بوعلی و خواجه نصیرالدین ، مالصدرا -

 متکلمین: غزالی -

 شعرا: سعدی، قابوس بن وشمگیر -

 و فقها: شیخ طوسی، مجلسی،  اهل حدیث -

 عرفا و متصوفه: موالنا -

 اندیشمندان اجتماعی و سیاسی: خواجه نظام الملک، ابن خلدون -
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 تکالیف یادگیری

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

 :دریافت کنند

 انتخاب و تهیه ی گزارش از آرای تربیتی اندیشمندان) گروه های مختلف( و مبانی آن ها -

 جستجو و گزارش اقدامات تربیتی از  آثار)کتاب های( مختلف تاریخی دوره ی اسالمی  -

 کالیف عملکردیت
با توجه به محدودیت ناشی از ساعات درس، تکالیف ذکر شده میان دانشجویان توزیع می شود. نکته ی مهم آن است که 

 دانشجویان باید تمامی گزارش ها را به اختصار در کالس درس ارائه دهند و مورد ارزیابی هر چند محدود قرار گیرد.(: 

 شه های تربیتی ارائه شده و بررسی نسبت آنهامقایسه ی انواع دیدگاه ها و اندی -

 دسته بندی انواع اندیشه های تربیتی در دوره ی اسالمی  -

 دسته بندی اقدامات تربیتی در دوره ی اسالمی  و نسبت و سنخیت آنها با اندیشه های تاریخی این دوره -

 تبیین جایگاه ، ویژگی ها و نحوه ی عمل معلم در دوره ی اسالمی -

 ژگی های محصوالت تربیتی دوره ی اسالمی)تکلیف تمام دانشجویان(استنتاج وی -

 ارائه ی تصویر کلی تربیت در دوره ی اسالمی)تکلیف تمام دانشجویان( -

ارائه ی دریافت های شهودی توسط دانشجویان درباره ی مطالعات و محتوای مطروحه در موضوع معلم، مدرسه،  -

 و تربیت و محصوالت آن مربی، متربی یا دانش آموز ، ماهیت تعلیم 

 مقایسه ی ویژگی ها و تصویر تربیت با دوره ی پیشین -

 جلسه(  1دوره ی مدرن شدگی )

 تعریف دوره ی مدرن شدگی و  ویژگی های آن و تفاوت آن با دو دوره ی پیشین -

 روش و منابع پژوهش در دوره ی مدرن شدگی آموزش و پرورش ایران -

 رن شدگی و تمایز های آن با دوره های قبلتوصیفی از عمل تربیت در دوره ی مد -

 منابع دستیابی به نحوه ی عمل تربیتی در دوره ی مدرن شدگی -

 وجود مراتبی در نوع عمل تربیت از آغاز دوره ی مدرن شدگی تا پایان عصر پهلوی -

 –عصر قاجار : انواع تالش ها و ماهیت آنها، جهت گیری فعالیتهای تربیتی، نوع فعالیت های تربیتی  -

 تعلیمی، محصوالت تربیتی عصر قاجار ، 

 

عصر پهلوی : جهت گیری فعالیت های تربیتی، محتوای فعالیت های تربیتی، انواع فعالیت های  -

 تربیتی، محصوالت تربیتی عصر پهلوی، 

 توصیف  مبانی اندیشه ها و اقدامات  تربیت در دوره ی مدرن شدگی -

 یاندیشه های تربیتی و نظریه پردازان تربیت -

 وجود طیف در انواع اندیشه های تربیتی و اندیشمندان تربیتی -
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 جریان های تربیتی شکل گرفته در عصر پهلوی)تالش گران عرصه ی تعلیم و تربیت( -

 منابع اندیشه های تربیتی -

 اندیشه ها ی جهان مدرن و آثار اندیشمندان جهان غرب -

 خاطرات نگارش یافته ی عصر قاجار -

 وانی شده ی دینیمتون دینی و  متون بازخ -

 سیاسی -اجتماعی   -اجتماعی اندیشه ورزان فرهنگی –آثار فرهنگی  -

 اندیشه های تربیتی و اندیشه ورزان تربیتی در عصر پهلوی -

 )آیا عصر پهلوی نظریه پرداز تربیتی داشته است؟(

 تکالیف یادگیری
ن توزیع می شود. نکته ی بسیار مهم آن است که با توجه به محدودیت ناشی از ساعات درس، تکالیف ذکر شده میان دانشجویا

دانشجویان باید تمامی گزارش ها را به اختصار در کالس درس ارائه دهند و بازخورد استاد و سایر دانشجویان را درباره ی آن 

 :دریافت کنند

 ن هاانتخاب و تهیه ی گزارش از حوادث و آرای تربیتی طیف اندیشمندان دوره ی مدرن شدگی و مبانی آ -

 جستجو و گزارش اقدامات تربیتی و تحوالت آن در  دوره ی مدرن شدگی  -

 تهیه ی گزارش از  نظریات و عمل تربیتی مربیان دوره ی مدرن شدگی -

 کتاب ها و مجله ها –تهیه ی گزارش از آثار تربیتی دوره ی مدرن شدگی  -

 تکالیف عملکردی

ر شده میان دانشجویان توزیع می شود. نکته ی بسیار مهم آن با توجه به محدودیت ناشی از ساعات درس، تکالیف ذک -

است که دانشجویان باید تمامی گزارش ها را به اختصار در کالس درس ارائه دهند و بازخورد استاد و سایر دانشجویان 

 :را درباره ی آن دریافت کنند

 آنها با دوره ی پیش مدرن مقایسه ی انواع دیدگاه ها و اندیشه های تربیتی ارائه شده و بررسی نسبت -

 دسته بندی انواع اندیشه های تربیتی در دوره ی مدرن شدگی  -

 دسته بندی اقدامات تربیتی در دوره ی مدرن شدگی  و نسبت و سنخیت آنها با اندیشه های تربیتی این دوره -

 تبیین جایگاه ، ویژگی ها و نحوه ی عمل معلم در دوره ی اسالمی -

 ن بزرگ دوره ی مدرن شدگی تحلیل فعالی های مربیا -

 استنتاج ویژگی های محصوالت تربیتی دوره ی مدرن شدگی)تکلیف تمام دانشجویان( -

 ارائه ی تصویر کلی تربیت در دوره ی مدرن شدگی)تکلیف تمام دانشجویان( -

، ارائه ی دریافت های شهودی توسط دانشجویان درباره ی مطالعات و محتوای مطروحه در موضوع معلم، مدرسه -

 مربی، متربی یا دانش آموز ، ماهیت تعلیم  و تربیت و محصوالت آن

 مقایسه ی ویژگی ها و تصویر تربیت با دوره های پیشین -
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 -جلسه( 1دوره ی جمهوری اسالمی ایران)

 تعریف دوره ی جمهوری اسالمی ایران و ویژگی های آن و تفاوت آن با دوره های پیشین -

موضوع آموزش و پرورش و تالش برای نیل به یک تحول بنیادین به سوی تعلیم  مطالبات نظام جمهوری اسالمی در -

 و تربیت اسالمی

 توصیفی از عمل تربیت و جوانب آن در دوره ی جمهوری اسالمی و تمایزهای آن با دوره های پیشین -

 منابع دستیابی به نحوه ی عمل تربیتی در دوره ی جمهوری اسالمی ایران -

یت، انواع اقدامات تربیتی،  گستره ی عمل تربیتی، محصوالت تربیتی در دوره ی جهت گیری های عمل ترب -

 جمهوری اسالمی.

 توصیف  مبانی اندیشه ها و اقدامات  تربیت در دوره ی اسالمی -

 زیر دوره های شکل گرفته در فرآیند تربیت در دهه های جمهوری اسالمی تاکنون: -

 در متربیان دوره ی انفعال و پذیرش -دهه ی شصت و هفتاد -

 دوره ی انفعال والدین، مربیان و اولیای مدرسه  -دهه ی هشتاد و نود -

 رسانه ها و تاثیر آنها بر اندیشه ها و عمل تربیتی  -

 دشواری های گسترش جهان مجازی برای فرآیند عمل تربیت  -

 اندیشه ها و اندیشه ورزان تربیتی  -

 منابع اندیشه های تربیتی -

 ر سطح گسترده ای تالیف و ارائه شده است.منابع تربیت اسالمی که د -

 تجربه های نگارش یافته ی فعاالن تعلیم و تربیت عصر پهلوی -

 اندیشه ها و نظریات جهان تعلیم و تربیت غرب -

 دانشگاهیان و اندیشه ورزی تربیتی. نسبت دانشگاه با اندیشه های تربیتی و عمل تربیت در دوره ی جمهوری اسالمی  -

 
 تکالیف یادگیری

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

 :دریافت کنند

بیانات  –ش از اسناد  دهه های پس از انقالب اسالمی در خصوص مطالبات از  نظام آموزشی انتخاب و تهیه ی گزار -

 رهبران انقالب در باره ی نظام آموزشی،  دیدگاه صاحب نظران

مسجد،   -تهیه ی گزارش از  جریان های تربیتی شکل گرفته پس از انقالب اسالمی)جریان های غیر دولتی و دولتی -

 دارس خاص و ....( موسسه های فرهنگی، م

 تهیه ی گزارش از جایگاه و ویژگی های معلم و نقش آن)مصاحبه و مراجعه به اسناد( و مبانی آن ها -

 تهیه ی گزارش از  معلمان تالش گر و تاثیر گذار و تحلیل دیدگاه ها و اقدامات تربیتی ایشان و مبانی آن ها -

 تربیتی  تهیه ی گزارش از تاثیر رسانه ها بر اندیشه ها و عمل -
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 تکالیف عملکردی)تمامی گزارش ها باید در کالس درس ارائه شوند.(:

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

 :دریافت کنند

 دسته بندی انواع اندیشه های تربیتی در دوره ی جمهوری اسالمی  -

 دسته بندی اقدامات تربیتی در دوره ی جمهوری اسالمی  و نسبت و سنخیت آنها با اندیشه های تربیتی این دوره -

 علم در دوره ی جمهوری اسالمیتحلیل و تبیین جایگاه ، ویژگی ها و نحوه ی عمل م -

 تحلیل فعالیت های مربیان بزرگ دوره ی مدرن شدگی  -

 استنتاج ویژگی های محصوالت تربیتی دوره ی جمهوری اسالمی)تکلیف تمام دانشجویان( -

 ارائه ی تصویر کلی تربیت در دوره ی جمهوری اسالمی)تکلیف تمام دانشجویان( -

ویان درباره ی مطالعات و محتوای مطروحه در موضوع معلم، مدرسه، ارائه ی دریافت های شهودی توسط دانشج -

 مربی، متربی یا دانش آموز ، ماهیت تعلیم  و تربیت و محصوالت آن

 مقایسه ی ویژگی ها و تصویر تربیت با دوره های پیشین -

 . راهبردهای تدریس و یادگیری1

درس بارای دانشاجویان ضاروری اسات. بادین وسایله       با توجه به ماهیت تاریخی درس، مطالعه ی مباحث بر اساس طرح 
 اطالعات اولیه دانشجویان برای مشارکت و گفتگو و تحلیل مباحث در کالس درس فراهم می شود. 

تدریس به هیچوجه نمی تواند به روش سخنرانی ارائه گردد. و فعالیت دانشجویان و رهبری آموزشی استاد در کالس شارط  
 توفیق درس می باشد.

 بع آموزشی. منا1

 دوره هر عمومی تاریخ منابع 

 آثار اندیشمندان در هر دوره 

 آثار تربیتی هر دوره 

 آثار ادبیات و فرهنگ هر دوره 

  کتاب های تاریخ تعلیم و تربیت 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

 می باشد.ارزشیابی شامل آزمون کتبی و نیز  انجام پژوهش و بررسی در محورهای ذکر شده در بخش تکالیف 
 ارزشیابی پایانی: آزمون کتبی

 ارزشیابی فرآیند: مطالعات آمادگی در هر جلسه، میزان مشارکت دانشجو در کالس در هنگام طرح مباحث
 ارزیابی پوشه کار: گزارش تکالیف یادگیری و عملکردی دانشجویان

 

 خانم دکتر ایروانیتدوین کننده:  
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 «اسالم دگاهید از معلم یاجتماع نقش» سرفصل درس

 :معرفی درس و منطق آن .0

تربیتی معلم می تواند، دانشجویان معلمی را نسبت به وظیفه و -ارائه بینش، بحث و اندیشه ورزی پیرامون نقش اجتماعی 
رسالت خویش حساس کند و برخی چالش های نظری معطوف به بازتعریف این نقش در جامعه امروز را از پیش پای وی 

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

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 واحد نظری 7تعداد واحد: 

 ساعت 17زمان درس: 

 پیشنیاز:  
 وه تدریس: نح

 نام درس:   نقش اجتماعی معلم از دیدگاه اسالم
 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
 تصویری روشن و واقع بینانه از مختصات عصر حاضر داشته باشد. (1
اناد رابطاه خاود باا داناش      معیارهای نوع مطلوب رابطه با دانش آموزان در این عصار را بشناساد و بتو    (2

 آموزانش را مبتنی بر آن تنظیم نماید.

جایگاه وامکانهای مختلف خود را در مقام اصالحگر اجتماعی در سلسله مراتبی از اجتماعات از کاالس     (3
 گرفته تا جامعه بیابد.

حاضار،   ویژگیهای اصالح گری را بداند و قادر باشد مبتنی بر این ویژگیها و به اقتضای مختصات عصار   (4
 کنش اجتماعی فعاالنه و موفقیت آمیز داشته باشد.

 PKشایستگی اساسی:
 

 هامالک  

 پیامدها

 1سطح 7سطح 1سطح 

داشتن تصویری روشن و 
واقع بینانه از مختصاات  

 عصر حاضر

مختصااااااااااات و 
ویژگیهاااای عصااار  
حاضار را مای داناد و    
می تواناد بارای هار    
یااک نمونااه فرضاای  

 ذکر کند .

رار گارفتن  می تواند با قا  
در یک موقعیات واقعای،   
مختصاتی از عصر حاضار  
کااه در آن بااارز اساات را  
شناسایی کناد و باا بیاان    

 شواهد، توضیح دهد. 

می تواند راه حل هایی را 
باارای عبااور یااا تعاادیل  
چالش های عصر حاضار  
ارائه دهاد و در موقعیات   

 تربیتی بکار گیرد. 

شناخت معیارهای نوع 
مطلوب رابطه با دانش 

موزان در ایان عصار   آ
 وتوان تنظیم رابطه 

معیارهای نوع مطلوب 
رابطه با دانش آموزان 
در این عصر را بداند و 
بتوانااااد و در یااااک 
مصااااداق، حالاااات  
مطلاااوب و حااااالت 
ناااامطلوب را نشاااان 

 دهد.

در یک موقعیات تربیتای،   
ابعاد رابطه تربیتی ممکان  
و مطرح را شناسایی کناد  
و حالت مطلوب را در هار  

 خص نماید.بعد، مش

بتواند در موقعیت تربیتای  
واقعاای، ابعاااد تربیتاای را  
بشناسد و حالت مطلاوب  
آن بعااد را عمااال محقااق 

 کند.

شااااناخت و یااااافتن 
جایگااااه وامکانهاااای 
مختلف خاود در مقاام   
 اصالحگر اجتماعی 

قادر باشد تا مشکالت 
و معضااالت اجتماااع  
هااااای تربیتاااای را  
 بشناسد و تشریح کند.

لفاه  قادر به تشاخیص مه 
هاااای مختلاااف باااروز  
مشکالت باشد و فرضایه  
هااایی در باارون رفاات از 

قادر باشد در یک موقعیت 
واقعی، دست باه اصاالح   
موقعیااااات و محااااایط 

 اجتماعی بزند.
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 آنها داشته باشد. 

فهم ویژگیهای اصالح  
گری و قادرت انجاام   
 کنش اجتماعی فعال   

ویژگیهااای مقتضااای 
اصالح گری در عصر 
حاضار را مای داناد و    
ماای توانااد آنهااا را در 
موقعیت های مختلف 

 بازتعریف کند.

قااادر اساات در زناادگی   
معلمان، ویژگیهای -مصلح

اصالح گری را بازشناسی 
کناد و متنااظر آنهااا را در   
 زمان حال معلوم نماید. 

قااادر اساات، ویژگیهااای  
اصالح گری را به صورت 
واقعااای در موقعیتهاااای  
اجتماعی مختلف محقاق  

 سازد.

  

 ای یادگیری، محتوای درس و ساختار آنهفرصت .7

 

 بخش نخست: ویژگیهای عصر حاضر
 فروریختن ساختارهای 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 ساختارهای اجتماعی -

 چالش معنا -

 ش هویتچال -

 تکالیف یادگیری:

 مطالعه و مرور مقاله چالش های تربیت اسالمی در قرن بیست و یکم، نگاهی دوباره به تربیت اسالمی، جلد دوم.  -

 مطالعه و مرور فصل سوم از بازشناسی عاملیت انسانی در فضای مجازی -

 تکالیف عملکردی:

 مصداق یابی ویژگیهای عصر حاضر با یکی از این موارد:

 در یک شبکه اجتماعی، دسته بندی تجربیات شخصی از تاثیرات این شبکه ها بر زندگی حضور -

 مصاحبه های عمیق با سه دانش آموز دبیرستانی و پرسش از نگاه آنها به زندگی -
 

 بخش دوم: رابطه معلم و شاگرد  
 مقبولیت: در میانه هیبت و هم سطحی -

 الگوپردازی: در میانه مریدپروری و تک روی -

 تسهیل گریو  اقتدارگرایی در میانه: گری هدایت -

 همراهی: در میانه نظاره گری و همپایی -

 حقیقت گرایی: در میانه نفوذناپذیری و نسبی گرایی -

 پایش: در میانه تفتیش تا عدم توجه -

 تکالیف یادگیری:
نی مرتبط با آسیب و مطالعه فصل هایی از دو کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسالمی جلد دوم و نقش معلم در تربیت دی -

 سالمت در تربیت دینی و رسالتهای معلم در تربیت
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 تکالیف عملکردی:

 گفتگو درباره قطب ها و بررسی نقاط قوت و ضعف هر قطب -

 یافتن و تشریح نقاط بهینه در یک موقعیت تربیتی -
 

 بخش سوم: رسالتهای اجتماعی معلم
 واقع بینی: در میانه واقع زدگی و واقع گریزی -

 ری: در میانه انفعال و مقابلهاصالحگ -

 تبیین گری: در میانه شنوندگی و گویندگی -

 ترسیم افق: در میانه اقتضا و توهم -

 تکالیف یادگیری:

 مطالعه فصل هشتم از کتاب فرهنگهای برنامه درسی و استخراج وظایف اجتماعی معلم از آن -

 تکالیف عملکردی:

و کنش معلمان مبرّزی چون میارزا حسان رشادیه، بهمان بیگای،      یافتن مصادیق رسالتهای اجتماعی معلم در زندگی  -
 مرحوم کرباسچیان، معلم کالوی بندر دیّر، و ...

 

 بخش چهارم: ماموریت های اجتماعی جدید معلم در عصر حاضر
 تبیین گری -

 فراهم سازی موقعیت های انتخاب -

 فراخوانی عوامل زیرساز انتخاب و تامل بر آنها -

 یارهابازخوانی و بازتعریف مع -

 نقادی و گزینشگری -

 افق نگری و معنا بخشی -

 کنشگری مسووالنه -

 تکالیف یادگیری:

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

   تکالیف عملکردی:

 قطب ها و بررسی نقاط قوت و ضعف هر قطبگفتگو درباره  -

تالش عملی برای محقق ساختن حداقل سه مهلفه از رسالتهای جدید اجتماعی معلم در یک موضوع اجتماعی و ارائاه   -
 گزارش آن به کالس

 
 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری1
یافته های نظری دانشجویان تدریس شود. از این  این درس باید به توجه به مسائل عملی و واقعی عصر حاضر و توجه به تمرین عملی

رو، مطالعه منظم دانشجویان، اندیشه ورزی و فرضیه پروری معطوف به مطالب نظری، داشتن مباحثه های گروهی، ارتبااط باا داناش    
صاالح گاری   آموزان حاضر و تحلیل ویژگیهای خاص آنها در عصر حاضر و نیز حضور در موقعیت های واقعی و تالش برای تحقاق ا 

 اجتماعی باید مد نظر قرار گیرد. 
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 . منابع آموزشی1
 (. نگاهی دوباره تربیت اسالمی، جلد دوم، تهران: انتشارات مدرسه.0254باقری، خسرو ) 

 (. نقش معلم در تربیت دینی، قم: انشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.0211داوودی، محمد )
 فرهنگهای برنامه درسی. ترجمه مهرمحمدی و همکاران، تهران: انتشارات سمت.(. 0251ژوزف، پامال بلوتین و دیگران )

(. تحلیل عاملیت انسانی در مواجهه با فضای مجازی. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی نرگس 0213بیگی، سمیرا )
 سجادیه، تهران: دانشگاه تهران.

 ه برنامه درسی.  (. برنامه درسی انتقادی، دانشنام0212سجادیه، نرگس )
 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1
 ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری 

ارزشیابی تکوینی: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشاارکت در فعالیات هاا و نیاز ارزشایابی از تکاالیف       
 عملکردی دانشجو در طول ترم

 
 

 خانم دکتر سجادیهتدوین کننده:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 

 

 «روانشناسی تربیتی»سرفصل درس 
 . معرفی درس و منطق آن0

تدریس فعالیت هدفمندی است که نیل به آن در گرو آگاهی معلمان از اصول تدریس اثر بخش است. چرا که در شرایط 
ند آن هستند تا با مسئله ها و موقعیت فعلی معلمای همواره خود را با این پرسش های جدیدی روبرو می بییند و نیازم

های پیش بینی شنده ای که دانش آموزان با خود به کالس درس می آوردند/ روبرو هستند به شیوه خالقانه ای برخورد 
ای خود پاسخ دهند: چه اهدافی برای  نمایند. آن ها به طور مداوم باید به پرسش هایی از این دست در فرآیند عمل حرفه

دارای بیشترین ارزش است؟ دانش آموزان از چه توانمندی ها و ظرفیت هایی برخوردارند؟ نقش آنان در خلق یادگیری 
موقعیت های یادگیری اثر بخش چیست؟ چگونه می توانند از موفقیت ها و خطا های خود برای اتخاذ تصمیمات در 

خواهد کرد تا از یافته های علمی پژوهشی برای  آینده بهره بگیرند؟ مطالعه روانشناسی تربیتی به دانشجو معلمان کمک
پاسخ به مسئله ها یا  پرسش هایی که با آن روبرو می شوند استفاده نموده و بتواند با تعمق در آن به توسعه ظرفیت ها 

 و نیز متراکم شدن تجربیات خود در آینده کمک کنند. 

 مشخصات درس

 نوع درس:  نظری

  3تعداد واحد: 

 ساعت 23زمان درس: 

 -پیشنیاز: 

 نام درس: روانشناسی تربیتی

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

نقش یافته های علمی در زمینه تدریس اثر بخش تصمیمات آموزشی/ و تربیتی  با شناخت

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

 تگی اساسی:شایس

ck &Pk 3 &0-0کد-

0&0-3&3-3  &2 -3 

 2سطح 3سطح 0سطح  هامالک 

یافته های 

 علمی

در بررسی منابع 

پژوهشی  -علمی

توانسته است اطالعات 

معتبری را جمع آوری 

کند اما، آن را در قالب 

یک مقاله منسجم ارائه 

 نکرده است. 

 -در بررسی منابع علمی

پژوهشی توانسته است 

ات معتبری را جمع اطالع

آوری کرده و آن را در 

قالب یک مقاله منسجم 

 ارائه کند.

 -در بررسی منابع علمی

پژوهشی توانسته است 

اطالعات به روز و 

معتبری را جمع آوری 

کرده و آن را در قالب 

یک مقاله منسجم به 

همراه پیشنهادت 

 کاربردی ارائه کند.

در بررسی عملکرد معلم در بررسی عملکرد معلم در بررسی عملکرد تدریس اثر 
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ر کالس درس معلم د بخش

توانسته است برخی از 

مالک های تدریس اثر 

بخش را شناسایی کند 

اما نتوانسته ارتباط 

میان آن ها را برای 

تأثیر گذاری بر 

یادگیری دانش آموزان 

 تحلیل نماید. 

در کالس درس توانسته 

است مالک های تدریس 

اثر بخش را شناسایی 

ن نموده و رابطه میان آ

ها به جهت تأثیر بر 

یادگیری دانش آموزان 

 تحلیل نماید.

در کالس درس توانسته 

است مالک های تدریس 

اثر بخش را شناسایی 

نموده و رابطه میان آن 

ها به جهت تأثیر بر 

یادگیری دانش آموزان 

تحلیل نماید و 

پیشنهاداتی برای لحاظ 

نمودن ویژگی ها و 

فردی  موقعیت های

 دانش آموزان ارائه کند. 

کاربرد یافته 

 ها

در بررسی موقعیت 

آموزشی و تربیتی در 

سطح مدرسه میزان 

تأثیر پذیری تصمیمات 

از نظریه های را بدون 

مستند نمودن کاربرد 

ها به پژوهش های 

رشدی )نظریه های 

رشد( تحلیل کرده 

 است. 

در بررسی موقعیت 

آموزشی و تربیتی در 

ه میزان تأثیر سطح مدرس

پذیری تصمیمات از 

نظریه های رشدی را با 

استناد به کاربرد نظریه 

ها در پژوهش های 

تربیتی تحلیل کرده 

 است. 

در بررسی موقعیت 

آموزشی و تربیتی در 

سطح مدرسه میزان تأثیر 

پذیری تصمیمات از 

نظریه های تربیتی را با 

استناد به کاربرد نظریه 

ها در پژوهش های 

بررسی و با توجه  مختلف

  به موقعیت و بافت

فرهنگی اجتماعی/ 

تفاوت های فردی 

 پیشنهاداتی ارائه کند.

 
 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت3

 کلیات فصل اول: 

 تعریف روانشناسی -

 موضوعات و گرایشهای روانشناسی  -

 کاربرد روانشناسی در آموزش -

 تکلیف یادگیری: 

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



 

72 

 

 فصل دوم: روانشناسی تربیتی

 تعریف روانشناسی تربیتی -

 روانشناسی تربیتی و تدریس اثر بخش -

 معلمان کارآمد -

 روشهای پژوهش در روانشناسی تربیتی -

 تکالیف یادگیری:

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

 فصل سوم: رشد

 رشد انسان -
 رشد چیست؟ -

 رشد شناختی -

 رشد اجتماعی و عاطفی -

 القیرشد اخ -

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

 گزارش نماید. 
 فصل چهارم: تفاوت های فردی

 عوامل مهثر بر رفتار -
 احساس و ادراک -

 هوش -

o هوش و مسئله طبیعت و تربیت 

o  هوش و رشد شناختی 

o ه های مختلف درباره هوشدید گا 

 شیوه های یادگیری و تفکر -

 شخصیت و خلق و خو -

 انگیزه ، آموزش و یادگیری -

 تفاوت های فرهنگی و جنسیتی -

 تکالیف یادگیری:

پژوهش های انجام شده در زمینه تفاوت های فردی را در حوزه های مختلف را مطالعه و چگونگی استفاده از داللت 
 ریس اثر بخش را شناسایی و گزارش کند. های این یافته ها برای تد

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

 نماید.
 فصل پنجم: فرآیند های شناختی
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 سطوح پایین فرایند های شناختی -
 فرآیند های شناختی پیچیده -

 درک مفهوم -

 فکرت -

 حل مسئله -

 خالقیت -

 تکلیف یادگیری: 

روش های بکارگیری فرآیند های شناختی را در کتاب های درسی برسی و نمونه ای از این مهارت ها را شناسایی و 
 چگونگی آموزش آن را مورد نقد و برسی قرار دهد. 

 را به کالس گزارش نماید. روش های پروش خالقیت در آموزش موضوعات درسی مختلف را مطالعه و یافته های خود 
 فصل ششم: مدیریت کالس درس

 اصول کلی مدیریت کالس -
 شیوه های مدیریت کالس -

 فضای مطلوب برای یادگیری -

 پیشگیری از مشکالت رفتاری -

 مداخله های خاص برای هدایت رفتار نامناسب -

o قرار داد گروهی 

o  قرارداد فردی 

o بازی رفتار خوب 

o دوری موقت 

 تکلیف عملکردی: 

س درس/ موقعیت تربیتی در سطح مدرسه را مشاهده، و گزارشی از روش های مدیریت بکارگرفته شده تهیه و یک کال
 نتایج را به همراه نقد و بررسی و مبتنی بر یافته های علمی گزارش نماید. 

 فصل هفتم: کودکا با نیاز های ویژه
 دانش آموزان مبتال به ناتوانی -
 اختالالت حسی -

 اختالالت جسمی -

 توان ذهنیکم  -

 اختالالت زبانی و گفتاری -

 ناتوانی های یادگیری -

 اختالالت رفتاری و عاطفی -

 کودکان تیزهوش -
 کودکان سرآمد  -

 تکلیف یادگیری: 
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از یک مدرسه دانش آموزان با نیاز های ویژه بازدید نموده و نحوه آموزش و نوع خدمات ارائه شده به این گروه از 
 اید. دانش آموزان را برسی و گزارش نم

با مراجعه به منابع علمی روش های ارائه خدمات به دانش آموزان با نیاز های ویژه را در سایر کشور ها مطالعه و 
 یافته ها را در قالب یک مقاله کوتاه ارائه کند. 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری2
در زمینه تدریس و کاربرد آن  استفاده از فرصت های یادگیری مستقیم/ فردی از طریق مطالعه نظریه های علمی

در موقعیت های آموزشس/تربیتی، بکارگیری راهبرد های شناختی برای مطالعه ویژگی های رشدی/تفاوت های 
فردی در موقعیت های آموزشی/ تربیتی )کالس درس و مدرسه(، تحلیل و ارائه پیشنهاداتی برای ارتقاء سطح اثر 

 مدرسه. بخشی تصمیمات معلم/ مربی در کالس درس/
 . منابع آموزشی4
 0210بنتهام ، سوزان ،روانشناسی کاربردی برای معلمان ،مترجم موحد ،رابعه ،ناشر ،ارجمند  .0
سانتراک ،جان دبلیو ،روان شناسی تربیتی ،ترجمه سعیدی شاهده وهمکاران ، نشر موسسه خدامات فرهنگی  .3

 0210رسا ، 
 0255گیری و آموزش ( انتشارات آگاه ،سیف علی اکبر ،روانشناسی پرورشی )روانشناسی یاد .2
 

 0251فونتانا ، دیوید ،روانشناسی کاربردی برای معلمان ،ترجمه فروغان ، مهشید ،ناشر ارجمند  .4
گالور ، جان ای ،برونینگ ،راجر اچ ، روانشناسی تربیتی اصول وکاربرد آن ، ترجمه خرازی ، علینقی ،مرکز  .5

 نشر دانشگاهی
یوید سی ، روانشناسی تربیتی ،ترجمه خوی نژاد،غالمرضا وهمکاران ،انتشارات حکیم گیج ،نیت ل ، برالینر ،د .6

 فردوسی
 0256لفرانسوا ،گای ، روانشناسی برای معلمان ،ترجمه فرجامی ،هادی ،انتشارات به نشر ف .1
ر ولفگانگ ،چارلز ،اچ،حل مشکالت انضباطی ومدیریت کالس روشها والگوهایی برای معلمان ، ترجمه اسد پو .5

 0210،ساسان ، انتشارات مدرسه 
 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 نمره  03ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره  5ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 
می شود.  ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام
 مبنای ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 
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 «جامعه شناسی تربیتی»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1
ا از مقوله اجتماعی تعلیم و تربیت امری اجتماعی است. تعلیم و تربیت با متن و زمینه جامعه در هم تنیده است و نمی توان جد

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

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

 می کند. 
 مشخصات درس
 نوع درس: نظری 

  3اد واحد: تعد
 23زمان درس: 

 ساعت
  

 نام درس:  جامعه شناسی تربیتی
            

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

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

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

-0شایستگی اساسی:
 3PK-2و 3-3و 3

 2سطح 3سطح 0سطح  هامالک 

نظریه های جامعه 

 شناختی تربیت

نظریه های جامعه شناختی 
تربیت را به طور سطحی می 
شناسد و  نمی تواند ویژگیهای 
اصلی نظریه ها و کاربردهای 

 عملی انها را تشخیص دهد.

نظریه ها را با توجه به 
در تعلیم ویژگیهای اساسی آنها 

و تربیت می شناسد، کاربردهای 
عملی نظریه ها را در حل 
مسائل جهانی اموزش و پرورش 
بیان می کند، اما قادر نیست از 
نظریه ها در حل مسائل خاص 

 منطقه خود بهره گیرد.

عالوه بر درک عمیق نظریه های 
مختلف جامعه شناختی تربیت، 
قادر به تفسیر روابط عام و کلی با 

نظریه هاست و می تواند  توجه به
علت پدیدایی مسائل را با توجه 

 به نظریه ای تبیین کند.

رویکرد تعاملی به 

جامعه شناسی 

 تربیت

تکنیکهای مشاهده )گروههای 
کوچک( را فرا گرفته است، قادر 
به ارائه گزارش پدیده های 
مختلف است، اما نمی تواند 
روابط بین پدیده ها و افراد را 

 د.شناسایی کن

عالوه بر ارائه گزارش های 
مبنی بر مشاهده و مصاحبه، 
روابط بین پدیده ها و افراد را 
 می تواند شناسایی و تبیین کند.

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

 پردازد.با توجه به نظریه ها ب

طراحی برنامه حل 

مسئله تربیتی )با 

 تاکید بر جامعه

 شناسی (

قادر به شناسایی یک مسئله 
تربیتی است ، برای حل مسئله 
یک طرح پیشنهادی نیز ارائه 
می دهد، ولی طرح پیشنهادی او 
فاقد توجه به رویکردهای جامعه 

 شناختی است. 

قادر به شناسایی یک مسئله 
اه حل با توجه تربیتی، و ارائه ر

به رویکردهای جامعه شناختی 
است اما نسبت به پیچیدگی و 
شبکه ای بودن مسائل بی توجه 

 است. 

می تواند برنامه حل مسئله تربیتی 
را با توجه به رویکردهای جامعه 
شناختی  به طور سیستمی و 
 شبکه ای  طراحی و ارزیابی کند.

 آن های یادگیری، محتوای درس و ساختار. فرصت7

 فصل اول: کلیات جامعه شناسی تعلیم و تربیت) یک جلسه(
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 جامعه شناسی تربیتی و جامعه شناسی تعلیم و تربیت
 خاستگاه و تکامل جامعه شناختی تربیت

 قلمرو جامعه شناختی تربیت

ارائه نقشه : مطالعه و مرور یکی از کتابهای جامعه شناسی تربیت یا جامعه شناسی آموزش و پرورش و تکالیف یادگیری

 مفهومی در رابطه با قلمرو جامعه شناسی تربیت

 :  ارائه یک تعریف جامع از جامعه شناسی تربیت توسط دانشجوتکالیف یادگیری

 (. مرکز نشر دانشگاهی تهران.0251ترجمه غالمعلی سرمد) درآمدی به جامعه شناسی تعلیم و تربیت،منابع: موریش، ایور)( 
 . تهران انتشارات روان.جامعه شناسی اموزش و پرورش(. 0251عالقه بند، علی) 

 فصل دوم: رویکردهای نظری در جامعه شناختی تربیت) دو جلسه(
 نظریه کارکرد گرایی) امیل دورکیم(
 نابرابری اجتماعی) کریستوفر جنکز(

 پارادایم انتقادی) نظریه آموزش و پرورش و کنش فرهنگی، فریره، ایوان ایلیچ(
 مایکل یانگ( نظریه تفسیری )

 : طبقه بندی نظریه های جامعه شناختی تربیت و بیان ویژگیهای اصلی این نظریات در یک جدولتکالیف یادگیری

 : انتخاب حداقل یکی از نظریه ها و مطالعه منابع بیشتر برای مطالعهتکالیف یادگیری

 شارات سمت.. تهران. انتجامعه شناسی آموزش و پرورش(. 0213: شارع پور، محمود)منابع

 . تهران انتشارات روان.جامعه شناسی اموزش و پرورش(. 0251عالقه بند، علی) 
 ترجمه حسن پویان.  جامعه شناسی مدرن،سلی، پ)(. 

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

 اعی، کنش متقابل نمادین، تحقیق در گروههای کوچک(روشهای تحقیق کیفی) قوم نگاری، مردم نگاری، روان شناسی اجتم

 : مطالعه کتاب کندوکاوها و پنداشته ها، فرامرز رفیع پورتکالیف یادگیری

: مطالعه یک مقاله مربوط به جامعه شناختی تربیت و ارائه گزارش ان به کالس با  تاکید بر روش شناسی تکالیف یادگیری

 تحقیق

 یابی یک مقاله با توجه به نظریه پشتیبان آن: تحلیل و ارزتکالیف عملکردی

) جلد دوم کندوکاوها و پنداشته ها(. تهران انتشارات تکنیکهای خاص تحقیق در علوم اجتماعی(. 0211: رفیع پور، فرامرز)منابع

 شرکت سهامی انتشار.
 . تهران. انتشارات سمت.جامعه شناسی آموزش و پرورش(. 0213شارع پور، محمود)

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

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

 مدرسه و نابرابریهای اجتماعی
 خانواده و مدرسه

 : تهیه یک چک لیست از مسائل عمده مدرسه از نظر معلمان و دانش آموزانتکالیف یادگیری

 : تحلیل مسائل مدرسه با توجه به یکی از نظریه های جامعه شناختی تربیتعملکردیتکالیف 

 (. مرکز نشر دانشگاهی تهران.0251، ترجمه غالمعلی سرمد)درآمدی به جامعه شناسی تعلیم و تربیتموریش، ایور)(  منابع:
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 . تهران. انتشارات سمت.جامعه شناسی آموزش و پرورش(. 0213شارع پور، محمود)

 ل پنجم: فرایند های مربوط به مدرسه) یک جلسه(فص
 فرهنگ دانش آموزان و عملکرد تحصیلی

 جو مدرسه 
 انتظار از مدرسه

 انگیزه پیشرفت) نظریه اتکینسون، نظریه مک کلند(
 انتظارات معلم از دانش آموز
 فرهنگ و روابط معلمان

 درباره آن و تعیین جو مدرسه با استناد به شواهد کافی : مشاهده روابط موجود در یک مدرسه ارائه گزارشتکالیف یادگیری

 . تهران. انتشارات سمت.جامعه شناسی آموزش و پرورش(. 0213: شارع پور، محمود)منابع

 فصل ششم: جامعه شناسی کالس درس) دو جلسه(
 گروههای دانش آموزی

 پویایی گروه
 دانش آموزان و تغییرات اجتماعی

 ماعیدانش آموزان و آسیبهای اجت

: مشاهده گروههای دانش آموزی  در کالس درس، زنگ تفریح و زنگ ورزش. یادداشت گفتگوهای غیر تکالیف یادگیری

 رسمی در بین دانش آموزان  و ارائه گزارش آن به کالس) تکنیک مشاهده بیلز پیشنهاد می شود(

 ایی و آسیب های اجتماعیمطالعه گزارشهای فوق در گروههای دانشجویی و تحلیل پوی تکالیف عملکردی:

 (. مرکز نشر دانشگاهی تهران.0251ترجمه غالمعلی سرمد) درآمدی به جامعه شناسی تعلیم و تربیت،موریش، ایور)(  منابع:

 . تهران. انتشارات سمت.(. جامعه شناسی آموزش و پرورش0213شارع پور، محمود)

 فصل هفتم: جامعه شناسی برنامه درسی) یک جلسه(
 سی کتابهای درسیجامعه شنا

 جامعه شناسی فضا
 برنامه درسی پنهان

 : مشاهده و ارائه گزارش در رابطه با  فضا و کتابهای درسی تکلیف یادگیری

 : بررسی و تحلیل همه گزارشهای قبل و کاوش و جستجو در  برنامه درسی پنهان در مدرسه مورد نظرتکلیف عملکردی

 . تهران: انتشارات آوای نورسی آموزش و پرورشجامعه شنا(. 0213: منادی، مرتضی)منابع

 فصل هشتم: جامعه شناختی تربیت و مسائل تربیتی) سه جلسه(
 چگونگی اولویت بندی مسائل تربیتی مدرسه 

 : طراحی یک برنامه موثر برای حل یک مسئله تربیتی با توجه به یک نظریه پشتیبانتکالیف عملکردی

 امه  فوق توسط هم کالسیهاارزیابی طرح برن تکالیف عملکردی:

 . راهبردهای تدریس و یادگیری1
در این درس، آموزش با توجه به پیوند نظریه با عمل انجام می شود. کاربرد عملی دانش نظری و تحلیل مشاهدات از زاویه 

ظم دانشجویان، نظریه های جامعه شناسی تربیت توسط دانشجو مورد تأکید قرار می گیرد. بنابراین، عالوه بر مطالعه من
توجه به جنبه های کاربردی این درس مورد توجه  است.  بهتر است زمینه پرسش و پاسخ و تحلیل گزارشهای دانشجویان 

 و بهره گیری از روشهای مشارکتی در آموزش فراهم شود.  
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 . منابع آموزشی1

 منبع اصلی: ) به تفکیک  هر فصل منابع مشخص شده است(.

 بی یادگیری. راهبردهای ارزشیا1

 نمره 5ارزشیابی تکوینی: تکالیف یادگیری و تکالیف عملکردی و شرکت در مباحث کالس 
 نمره 03ارزشیابی پایانی: آزمون کتبی از مباحث انجام شده در کالس، 

 سایر نکات
حقیق رشته از آنجا که یک فصل به روشهای تحقیق جامعه شناسی تربیت پرداخته شده است و ممکن است با درس روشهای ت

های مختلف درسی هم پوشانی داشته باشد، تاکید می شود بر روشهای تحقیق کمی اشاره ای اجمالی شود و بیشتر بر روشهای 
 تحقیق قوم نگاری، کیفی کنش متقابل نمادین و گروههای کوچک تاکید شود.  
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 «های یادگیری و آموزشنظریه»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1
های باشد، چنین درکی شامل دانش مربوط به نظریهتدریس اثربخش مستلزم درکی فزاینده از یادگیری و شیوه وقوع آن می

کسب آن می تواند معلمان را در کاربرد آگاهانه و مقتضی که یادگیری و آموزش و کاربرد هر یک از آنها در فرایند تدریس است 
های مختلف تربیتی، های تدریس در موقعیتبه هریک از نظریه ها یاری رساند. این درس ضمن هدایت روشاصول مربوط 

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

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری

  3تعداد واحد: 
 ساعت 23زمان درس: 

 

 های یادگیری و آموزشهنظرینام درس:  

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
های مختلاف تربیتای   ، شرایط حصول و عدم حصول یادگیری را در موقعیتآموزشهای یادگیری و ضمن درک انواع نظریه

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

 شایستگی اساسی:
PK 3-3  &1-3 کد 
& 3-2 
 PCK   4-2کد 

 1سطح 7سطح 1سطح  هامالک

نظریتتتته هتتتتای 

 یادگیری و آموزش

های یادگیری و آموزش  نظریه
شناسد و قادراست بدون را می

ارائه تحلیل حاصل از مقایسه 
دیدگاه ها آنها  را طبقه بندی 

 نماید.

هااای ضاامن مقایسااه نظریااه 
آماوزش باه ارائااه   یاادگیری و  

ها های هریک از دیدگاهداللت
پردازد اما قاادر باه کااربرد    می

نظریااه هااا در حاال مسااائل   
 باشد.تربیتی نمی

با درک نقاط ضعف و قاوت  
هااا در هاار یااک از نظریااه 

های مختلف تربیتی، موقعیت
قادر به کاربرد نظریه هاا در  

 باشد.حل مسائل تربیتی می

ر اساات انااواع  دانشااجو قاااد  های آموزشروش
های آموزش را شناسایی روش

 و طبقه بندی نماید. 

ضاامن مقایسااه هاار یااک از   
هااای آمااوزش قااادر بااه روش

تحلیل شرایط حصاول و عادم   
-حصول یادگیری در موقعیات 

 های مختلف تربیتی است.

با ارزیاابی موقعیات تربیتای    
قااااادر بااااه اسااااتفاده از  
راهبردهای تدریس  متناسب 

 است.

مسئله تربیتی را شناسایی  تیحل مسائل تربی
کند و برای حل آن طرح می

پیشنهادی ارائه می دهد، اما 
طرح پیشنهادی او فاقد توجه 
به نظریات یادگیری و آموزش 

 است. 

با در نظرگرفتن اصول هر یک 
از نظریات یادگیری و آموزش 
-قادر به حل مسئله تربیتی می

باشد اما نسبت به پیچیدگی و 
سائل بی شبکه ای بودن م

 توجه است. 

قادر است برنامه حل مسئله 
تربیتی را با توجه به 
راهبردها و اصول هر یک از 
نظریات یادگیری و آموزش 
به طور سیستمی و شبکه 
 ای  طراحی و ارزیابی نماید.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت7

 رفی منابعهفته اول: ارائه طرح درس و اعالم نحوه ارزشیابی و مع

 بیان ضرورت و جایگاه نظریه در علم -

 مکاتب تجربه گرا -

 مکاتب خرد گرا -

 نظریه های جدید در یادگیری-
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 فصل دوم: تعریف مفاهیم )نظریه، نظریه علمی، یادگیری، آموزش(

 تعریف یادگیری و ویژگی های آن -

 ویژگی های نظریه یادگیری جامع  -

 مقایسه یادگیری با آموزش-

 ئه چارت مربوط به نظریات یادگیریارا-

 تکالیف عملکردی:

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

 های رفتاری یادگیریفصل سوم: نظریه

 تکالیف یادگیری:

 خصوص اصول مربوطه  بحث و تبادل نظر شود.های آموزش رفتارگرایان در کالس مطرح و درنمونه هایی از روش

 های شناختی یادگیریفصل چهارم: نظریه

 تکالیف یادگیری:

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

 های خبرپردازی یادگیری نظریه فصل پنجم:

 تکالیف یادگیری:

 قوت اصول یادگیری در نظریه خبرپردازی.ارزیابی نقاط ضعف و 

 های سازندگی یادگیریفصل ششم: نظریه

 تکالیف عملکردی:

مشاهده یک موقعیت آموزشی و تربیتی در کالس درس و تحلیل میزان تأثیر پذیری تصمیمات آموزشی/ تربیتی از 

 نظریه های یادگیری و کاربرد های آن.

 نظریه نورو فیزیولوژیکی فصل هفتم:

 لیف عملکردی:تکا

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

 نموده و یافته های خود را در قالب یک مقاله کوتاه ارائه نماید. 

 کاربرد نظریه های یادگیری در آموزش  فصل هشتم:

 کاربردرویکرد رفتاری

 اختیکاربرد رویکرد شن

 کاربرد نظریه سازندگی یادگیری

 کاربرد نظریه نوروفیزیولوژیکی

 تکالیف عملکردی:

با استفاده از نظریه های مطالعه شده یک موقعیت آموزشی/ تربیتی را با استفاده از نظریه های مطالعه شده تحلیل و 

 ید.تصمیمات آموزشی/ تربیتی خود را به همراه مستندات پژوهشی یا علمی ارائه نما

 . راهبردهای تدریس و یادگیری1
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شود ضمن ارائاه  باشد، پیشنهاد میهای مختلف میبا توجه به اینکه درک عمیق دانش نظری مستلزم کاربرد آن در موقعیت
مباحث نظری به شیوه مشارکتی، بر انجام فعالیت های عملی و بکارگیری دانش نظری در موقعیات هاای واقعای تادریس     

رشد راهبردهای  تواند زمینهبراین تدارک فرصت های یادگیری غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی می تاکید شود. عالوه
 فراشناختی دانشجویان را فراهم سازد.

 

 . منابع آموزشی1  
 منبع اصلی: 

 ان: دوران.اکبر سیف، تهر های یادگیری، ترجمه علی ای بر نظریه (. مقدمه0255اولسون، متیو.اچ و هرگنهان، بی.آر ) -
 (. روانشناسی پرورشی نوین. تهران: انتشارات دوران.0251سیف، علی اکبر ) -

 منبع فرعی: 
 های آموزشی و پرورشی. تهران: سمت. جلد اول و دوم. (. مهارت0252شعبانی، حسن )-    

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

 نمره( 1ارزشیابی مستمر) 1-1

 نمره 1ای یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها عملکرد دانشجو در فعالیت ه -

 نمره 1عملکرد دانشجو در مجموعه تکالیف عملکردی  -

 نمره( 17ارزشیابی پایانی ) 1-7
 گیرد. به صورت آزمون مکتوب در پایان ترم صورت می های یادگیری و آموزشارزشیابی پایانی درس نظریه
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 «های تدریساصول و روش»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1
های آموزش و برنامه درسی، عرصه اصلی اختیارات معلم است؛ و همین اختیارات است که مسئولیت معلم تدریس در تمامی نظام

اد دانش و فعالیتی موقعیتی است که شکل موثر آن بر بنی« تدریس»کند. های تدریس الزامی میرا برای بکارگیری موثر روش
کردن فقط با شود. چنین دانشی را معلمان آینده برای هرگونه عمل خود نیاز دارند؛ اما عمل معلمیهای علمی دنبال مییافته

کند، کسب دانش تدریس های تدریس آماده میشود. آنچه دانشجومعلمان را برای بکارگیری روشکسب این دانش ممکن نمی
-ای از دانش و هنر که میهای شخصی است؛ مجموعه تلفیق شدهنش تدریسی بر اساس تجربههای ساخت دابه همراه قابلیت

های الزم و عمومی را برای تواند شایستگی تدریس نامیده شود. اصول و روش های تدریس در پی آن است که زمینه
ریس شوند. در این درس، های تددانشجومعلمان در سطحی عام فراهم کند تا آنان قادر به ادراک و بکارگیری روش

شوند از فنون آن در عمل بهره بگیرند. برای تحقق شوند و قادر میدانشجومعلمان با مبانی، اصول و مراحل تدریس آشنا می
های تدریسی هایی از تدریس و با برخی از اعمال و فعالیتدستاوردی، ضروری است معلمان با منابع این حوزه علمی، با نمونه

تواند به آنان کمک هایی داشته باشند. چنین شرایطی میین در عرصه واقعی آشنا شوند و برای اقدام به آن، تمرینمعلمان پیش
کند تا معلمان آینده در طول دوره آموزشی در معرض تجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به مطالعه، تصمیم گیری و 

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

 
 مشخصات درس

 نوع درس: نظری و عملی
  1+1تعداد واحد: 
 ساعت 17+12زمان درس:

 پیشنیاز: روانشناسی تربیتی
 انفرادی نحوه آموزش:

 های تدریساصول و روشنام درس: 

 دانشجومعلم  قادر خواهد بود:: در پایان این واحد یادگیری اهداف/ پیامدهای یادگیری
ای اقدام کند که در آن نقش معلم به عنوان کارگزار اصلی آن عرصه به روشنی تشریح به ارائه تصویری 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 
ماید. همچنین، دانشجومعلم در پایان این واحد یادگیری با اصول عام و خاص تدریس آشنایی دارد و برنامه خود دفاع ن

شناسد و از منابع معتبر تدریس آگاه های متفاوت میهای بکارگیری آنها در موقعیتهای تدریس را با قابلیتبرخی روش
 وردهای علمی جدید حوزه تدریس، متعهد است.  تر را دارد و به پیگیری دستااست و امکان شناسایی منابع مناسب

 1سطح  7سطح  1سطح  هامالک

 شایستگی اساسی:
PK  1-7 & 7-7کد 

PCK  1-1 & 1-1کد 

ت فهم اصول و 

های روش

 تدریس
 

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

 های آن اقدام کند. 

ای بر به تبیین تدریس مدرسه
ی مختلف اساس متغییرها

متمایزکننده آن مبتنی بر 
کند و منابع علمی اقدام می

تشریحی به زبان خاص خود 
 نماید.ارائه می

های به شناسایی اصول و روش
های مختلف تدریس در موقعیت

کند و تبیینی ای اقدام میمدرسه
مدلل از بکارگیری هر یک از 

های تدریس توسط اصول و روش
-می معلم در موقعیت خاص ارائه

 نماید. 

ایفای نقش 

معلمی در 

تدریس 

 ایمدرسه

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

 اقدام کند. 

های 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 

 وجود است.م

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

های گیری در موقعیتبه تصمیم
واقعی یا فرضی اقدام و به عنوان 

 ای کند.معلم ایفای نقش حرفه
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هایی ارائه کرده که پاسخ انجام تکالیف
حاصل جستجوی در منابع در 
دسترس و بازخوانی محدود 

 تجربه شخصی است. 

های ارائه شده قواعد پاسخ در
کلی پاسخگویی پژوهشی 
رعایت شده و سطحی عمیق 
-از بازخوانی تجربه دیده می

 شود که قابل پذیرش است. 

های ارائه شده دارای بنیاد پاسخ
پژوهشی دقیقی است و ضمن 
بکارگیری زبان مناسب ارائه، از 
سازماندهی و حتی محتوای بدیع 

 برخوردار است. 

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت7
 ای آن به شرح ذیل سازمان یافته است: محتوای مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه

 مباحث فرعی موضوع اصلی نوبت 

طرح ضرورت و جایگاه موضوع و ایجاد  اول
انگیزه جهت پیگیری درس و ارزشایابی  

 تشخیصی و اعالم برنامه درس

معرفای برناماه و    یی انتظارات دانشجویان، سنجش نوع نگرش و سطح دانش مربوط،شناسا
سرفصاال درس، تشااریح منطااق درس و کاربردهااای آن باارای معلمااان، معرفاای تکااالیف 
 عملکردی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد. 

ای خود را یاادآوری و آن را  لمان مدرسههر دانشجو یکی از تجربیات تدریس مع: 1تکلیف 

 روایت و مقبول یا نامقبول بودن آن را مدلل تشریح کند. 

هایی از تدریس معلماان باه صاورت فایلم و بحاث و بررسای دربااره تجربیاات         ارائه نمونه هاها و یادآوری تجربهارائه نمونه دوم
های متعددی در تدریس مطرح ای که نشان داده شود اصول و روشدانشجومعلمان به گونه

  است.

شناسی و شرح گستره موضوعی تدریس )به عنوان یک علم(، تشریح اصاول و اناواع   مفهوم تشریح چیستی تدریس سوم
هاای گازارش   های تدریس و معرفی وضعیت ایران از حیث تدریس )با اساتناد تجرباه  روش

 ن.شده دانشجومعلمان( و تشریح وضعیت تدریس در چند کشور جها

ای و باا  های آن بر اساس واقعیات عمل مدرسههای تدریسی معلمان و ضرورتتبیین نقش ایتبیین نقش معلم در تدریس مدرسه چهارم
 تشریح وضعیت ایران.  

 عملی: در این ارتباط، نمایش یک فیلم تدریسی ضرورت دارد.
-شاند و چگوناه مای   های تدریس آگاه با: چرا معلمان نیاز دارند از اصول و روش7تکلیف 

 توانند چنین کنند؟

-تشریح مراحل تدریس به عنوان عمل واقعی معلم در کالس درس مشاتمل بار مخاطاب    ای: قسمت اولمراحل تدریس مدرسه پنجم

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

 دگیری.های یادهی محتوا و فرصتهای یادگیری، سازمان
 عملی: نقد و بررسی منطق مراحل ذکر شده.

گیری در باره زمان درس، های یادگیری، تصمیمانتخاب روش تدریس محتوا و ارائه فرصت ای: قسمت دوممراحل تدریس مدرسه ششم
 تنظیم مکان )فضا و روابط( درس و چگونگی ارزشیابی یادگیری مخاطبان.

 عملی: نقد و بررسی مراحل ذکر شده.

اجزای طرح درس سالیانه و اصول تهیه آن، تدوین طرح درس ساالیانه در کاالس و نقاد و     ریزی تدریس: طرح درس سالیانهبرنامه هفتم
 های ارائه شده در کالس.بررسی نمونه

 کنند.های کوچک به تدوین طرح درس سالیانه اقدام میعملی: دانشجویان در گروه
یک طرح درس سالیانه برای موضوع مورد نظر خاود  هر یک از دانشجومعلمان  :1تکلیف 

 تهیه و با مدرس درس ارائه کند.

اجزای طرح درس روزانه و اصول تهیه آن، تدوین طارح درس روزاناه در کاالس و نقاد و      ریزی تدریس: طرح درس روزانهبرنامه هشتم
 های ارائه شده در کالس.بررسی نمونه

 کنند.ه تولید طرح درس روزانه اقدام میهای کوچک بعملی: دانشجویان در گروه
هر یک از دانشجومعلمان یک طرح درس سالیانه برای موضوع مورد نظر خاود   :1تکلیف 

 تهیه و با مدرس درس ارائه کند.
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داری، فرهنگ کالس درس، مقررات کالس درس، جاو کاالس   های کالسالگوها و روش مدیریت کالس درس نهم
 درس و رفتار در کالس درس.
-هاایی مای  های مادیریت کاالس  های کوچک به بررسی روشعملی: دانشجویان در گروه

 پردازند که به طور فرضی یا واقعی توسط مدرس معرفی شده است.

محاور و  هاای تادریس معلام   بندی آنها باه دو طبقاه: روش  های تدریس و طبقهانواع روش های تدریسروش دهم
 روح هر یک برای بکارگیری.های تدریس شاگردمحور و معرفی مشروش

 اند؟بندی کردههای تدریس را طبقههای دیگر به چه شکلی روشبندیطبقه :1تکلیف 

محاور در کاالس   های تدریس معلمیادآوری کوتاه منطق، اصول و مراحل بکارگیری روش محورهای تدریس معلمروش یازدهم
 درس.

ریس بر اساس این روش اقادام و باه   های کوچک به طراحی تدعملی: دانشجویان در گروه
 پردازند.تدریس می

محور در کاالس  های تدریس شاگردیادآوری کوتاه منطق، اصول و مراحل بکارگیری روش های تدریس شاگردمحورروش دوازدهم
 درس.

های کوچک به طراحی تدریس بر اساس این روش اقادام و باه   عملی: دانشجویان در گروه
 پردازند.تدریس می

های توضیح در ارتباط با موضوعات درسی، اثاربخش  های توضیح دادن، قابلیت روشروش توضیح دادن در کالس درس سیزدهم
 های تدریس.ساختن توضیحات در هر یک از روش

هاای تجربای یاا    های ماوثر توضایح در موقعیات   عملی: گفتگوی دانشجویان در باره روش
 فرضی.

 های تدریسگیری از آن در هر یک از روشها و چگونگی بهرهانواع پرسش  کردن معلم در کالسپرسش چهاردهم
های تجربی یا های موثر پرسش کردن در موقعیتعملی: گفتگوی دانشجویان در باره روش

 فرضی.

هاای کالسای   مواجهه معلم باا پرساش   پانزدهم
 شاگردان

-ی مواجهه با پرسشهای پرسش کردن شاگردان، چگونگهای شاگردان، انگیزهانواع پرسش

 های تدریسهای شاگردان در هر یک از انواع روش
های ها در موقعیتهای موثر پاسخگویی به پرسشعملی: گفتگوی دانشجویان در باره روش

 تجربی یا فرضی.

 هاا و مزایاا و  های آزمون و سنجش پیشرفت تحصیلی در کالس درس، اناواع آزماون  روش سنجش یادگیری شاگردان شانزدهم
هاای  معایب آنها برای بکارگیری در کالس درس، اهداف سانجش در کاالس درس، روش  

 های تدریس.اعالم نتایج به شاگردان در کالس درس در هر یک از روش
هاای  هاای ماوثر سانجش یاادگیری در موقعیات     عملی: گفتگوی دانشجویان در باره روش

 تجربی یا فرضی.

 

 . راهبردهای آموزش و یادگیری1
شاود. دانشاجوی ایان درس     جانبه آموزشگر ا دانشاجو انجاام مای    های کالس درس با مشارکت همه درس، آموزش در این

موظف است بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعه منابع نیز بپردازند و در مباحث شرکت نماید. همچنین، دانشجویان حاق دارناد   
دقیقاه در   05ج حاصل از مطالعات خود با درخواست تعیین وقات قبلای، تاا    ها یا نتایبه طرح پرسش بپردازند و برای ارائه دیدگاه

گردد و به صاورت عملای ماورد    کالس درس به ارائه نظر بپردازند. در همه جلسات درس، یک مبحث به صورت نظری ارائه می
وزشگر یا به درخواست شود که به تشخیص آم هایی مطرح  حال، در جلسات درس ممکن است پرسشگیرد. درعینتمرین قرار می

تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایان نیمسال انجام و ارائه دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها می
تواند برای همه یا برخی از دانشجویان جایگزین تکالیف درس گردد؛ مشروط به آنکه تعاداد آنهاا از   ها میشود. این قبیل پرسش 

 رصد تجاوز نکند.د 51
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 . منابع آموزشی 1
در این درس استفاده از منبع مکتوب الزامی است. استفاده از منابع مکتوب منتشر نشده پس از داوری و تاییاد شاورای    -

 گروه آموزشی برای مدت مقرر در همان رشته بالمانع است.
 د، عبارتند از:شوبرای استفاده در این درس پیشنهاد می 0215منابعی که تا پایان سال  -

 ها و فنون تدریس. تهران: سمتهای آموزشی: روش(: مهارت0213شعبانی، حسن. )

 (: بازاندیشی فرایند یاددهی ا یادگیری و تربیت معلم. تهران: مدرسه.0256مهرمحمدی، محمود. )       

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1
گیرد که های تدریس در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت میو روشارزشیابی پایانی: ارزشیابی پایانی در درس اصول 

ها و تجارب خود از کار عملی، مطالعه منابع و مشارکت در مباحث کالس درس را بر اساس در آن دانشجویان یادگیری
 کنند. های آموزشگر، ارائه میپرسش

شود و از سوی های بخش عملی درس را شامل میلیتارزشیابی ضمن نیمسال: ارزشیابی ضمن نیمسال از سویی تمام فعا
گیرد و دستاورد هر دو قسمت جهت ارزشیابی نهایی بکارگرفته دیگر برای اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیری انجام می

 شود.می
واردی که شود. آموزشگر در مارزشیابی تکالیف: ارزشیابی انجام تکالیف کالس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ می

 دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهای او به کار پژوهشی به اصالح آن اقدام کنند. مصلحت بداند، اجازه می
 شود: سهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه می

 درصد امتیاز  35ا پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس: 
  درصد امتیاز 41ا آزمون ضمن نیمسال: 

 درصد امتیاز  25ا آزمون پایانی: 

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

 آمادگی مدام برای فعالیت عملی.  .1
 مشارکت جدی و موثر در مباحث کالس.  .7

 رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان درس.  .1

 رعایت اخالق پژوهش در انجام تکالیف و در فعالیت عملی. .1

 کمیلی معرفی شده توسط آموزشگر و سایر منابع مفید.مطالعه منابع ت .1

 شود.ظرافت و زیبائی ظاهری تکالیفی که به صورت مکتوب به آموزشگر تحویل می .2
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 «های راهنمایی و مشاورهاصول و روش»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:1
ه منظور حاداکثر اساتفاده از تواناایی هاای باالقوه در طاول       راهنمایی مجموعه فعالیت های منظم و سازمان یافته ای است که ب

زندگی درباره فرد اعمال می شود. مشاوره رابطه رویاروی بین مراجع و مشاور است که بدان وسیله به مراجع کمک می شاود تاا   
الم و ساازنده را  پس از شناخت خویش تصمیمات مناسبی اتخاذ نماید،از طریق مشاوره مراجع می آموزد که چگونه یک زندگی س

 طرح ریزی کند و بدان ادامه دهد. 
راهنمایی و مشاوره همواره به عنوان تسهیل کننده فرایند تعلیم و تربیت دانش آموزان برای معلمان مطرح بوده اسات. از طریاق   

اسای معلماان   خدمات راهنمایی و مشاوره می توان به توانایی ها و محدودیت های داناش آماوزان پای برد،یکای از وظاایف اس     
راهنمایی و هدایت دانش آموزان می باشد به طور مسلم ارایه خدمات راهنمایی و مشاوره به دانش آموزان بدون آگاهی معلمان از 
مبانی،اصول و روش های راهنمایی و مشاوره میسور نمی باشد، بنابراین الزم است دانشجو معلماان در دوران تحصایل خاود باا     

راهنمایی و مشاوره آشنا شده تا بتوانند درآینده به عنوان معلم مدرسه نقش راهنمایی و مشاوره ای خاود  مبانی، اصول و روشهای 
را به خوبی ایفا نمایند. همچنین این درس به عنوان یکی از دروس پایه برای دانشجویان رشته راهنمایی و مشاوره محسوب مای  

پایه حرفه ای فراهم نموده وزمینه ساز ورود به دروس تخصصی مشااوره  های الزم در آنها برای کسب مهارتهای شود که آمادگی
   می باشد.

 مشخصات درس
نااوع درس: نظااری و 

 عملی
 ( 0+0)3تعداد واحد: 
 ساعت45زمان درس: 
 پیشنیاز: 

 های راهنمایی و مشاورهاصول و روشنام درس: 
 

 ادر خواهد بود:اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو ق
با مطالعه درس مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره، با مفاهیم اساسی راهنمایی و مشاوره آشنا شده، در فرایند آموزش از مبانی و 
اصول مشاوره بهره کافی ببرد، به جایگاه راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورش پی ببرد و با نقش مشاوره ای معلماان  

ریس و کالس درس آشنا شود.همچنین از فنون و روش های شناخت دانش آموزان و رویکردهای اساسی مشاوره در فرایند تد
 و روان درمانی اطالعات کافی کسب نموده و بتواند در موقعیت واقعی مدرسه بکار ببرد.

هره برده و با شاناختی کاه   دانشجوپس از گذراندن این درس قادر خواهد بود از اصول مشاوره در موقعیت های واقعی مدرسه ب
شاغلی و   -در زمیناه هاای تحصایلی   ازتفاوت های فردی، ویژگی ها و مسایل و مشکالت دانش آموزان پیدا می کناد بتواناد   

 شایستگی اساسی: سازشی به آنها کمک نماید.
Ck&pck  7کد-

1& 1-1& 1-

1& 
 1سطح 7سطح 1سطح  هامالک

دانتتتتش محتتتتتوایی و  

موضتتتتوعی راهنمتتتتایی 

 اوره و انواع آنومش

در موردمباحاااث اساسااای 
راهنماااااااااااااااایی و 
مشاااااااوره،فنون و روش 
هاااای مشااااوره صااارفاً  
اطالعااات ارایااه شااده را  
جمع آوری و بادون ارایاه   
تحلیل حاصال از مقایساه   
آنهااااا، آن را گاااازارش  

 نموده است.  

موضوعات اساسی راهنمایی 
و مشاوره و انواع آن را مورد 
مقایسااه قاارار داده و یافتااه  

خاود را در قالاب یاک    های 
گزارش منسجم ارایه نماوده  

 است

مباحث اساسی راهنماایی و  
مشاااوره وانااواع آن، تفاااوت 
وتشابه مفاهیم ورابطه آنهاا  
با یکدیگررا مورد مقایساه و  
ارزیااابی قاارارداده و دالیاال 
خود را در قالب یافته ها باه  
صورت یک گزارش منسجم 

 ارایه نموده است.

نقش و وظتایف کارکنتان   

مدرسه در رابطه با فرایند 

راهنمایی و مشاوره دانش 

درباااره نقااش و وظااایف   
کارکنان مدرسه  در ماورد  
راهنمایی و مشاوره داناش  

نقااش و وظااایف کارکنااان  
در فرایند راهنمایی  مدرسه را

و مشاوره دانش آموزان مورد 

نقااش و وظااایف کارکنااان  
مدرساااااه را در فرایناااااد 
راهنمایی و مشااوره داناش   
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آمااوزان صاارفاً اطالعااات   آموزان
ارایه شده را جماع آوری و  
بدون ارایه تحلیل حاصال  
از مقایساااه آنهاااا، آن را  

 گزارش نموده است.  

مقایسااه قاارار داده و یافتااه  
های ناشی از این مقایسه را 
در قالاااب یاااک گااازارش  

 منسجم ارایه نموده است

آموزان وتفاوت وتشابه آنهاا  
با یکادیگررا ماورد مقایساه    

تحلیل قرارداده و  وتجزیه و
یافته های خود را به صورت 
 مکتوب گزارش نموده است.

رویکردهتتتای اساستتتی  

مشاوره و روان درمتانی و  

 کاربردهای آنها 

درباره رویکردهاای اصالی   
مشااااوره و روان درماااانی 
صرفاً اطالعات ارایه شاده  
را جمع آوری و بدون ارایه 
تحلیل حاصال از مقایساه   
وده آنها، آن را گزارش نما 

 است.  

مفاهیم اساسی رویکردهاای  
اصلی مشاوره و روان درمانی 
را مورد مقایساه قارار داده و   
یافته های خاود را در قالاب   
یک گزارش منساجم ارایاه   

 نموده است

مباحااث مهاام رویکردهااای 
اصلی مشاوره وروان درمانی 
وتفاااوت وتشااابه آنهااا بااا   
یکاادیگررا مااورد مقایسااه و 
ل ارزیااابی قاارارداده و دالیاا

خود را در قالب یافته ها باه  
صورت یک گزارش منسجم 

 ارایه نموده است.

برنامتته هتتای راهنمتتایی و  

مشاوره در نظام آموزش و 

 پرورش 

دربااااره برناماااه هاااای   
راهنماااایی و مشااااوره در 
نظااام آمااوزش و پاارورش 
جهاااان وایاااران صااارفاً  
اطالعااات ارایااه شااده را  
جمع آوری و بادون ارایاه   

یساه  تحلیل حاصال از مقا 
آنها، آن را گزارش نماوده  

 است.  

برنامااه هااای راهنمااایی و   
مشاوره در آموزش و پرورش 
ایران را با سایر کشورهامورد 
مقایساه قارار داده و دالیال    
خود را در قالب یک گزارش 

 منسجم ارایه نموده است

برنامااه هااای راهنمااایی و  
مشاااااوره در آمااااوزش و  
پااارورش ایاااران وتفااااوت 

ماه هاای   وتشابه آن باا برنا 
مشاوره درساایر کشاورها را   
مااورد مقایسااه و ارزیااابی   
قرارداده ویافته های خود را 
به صورت مکتوب ودر قالب 
یک گزارش منساجم ارایاه   

 نموده است.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت7
 :مباحث اساسیفصل اول

 اهمیت و ضرورت راهنمایی و مشاوره -
 ایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورشفلسفه و اهمیت راهنم -
 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 -
 رتمفهوم و تعریف مشو -
 تعریف روان درمانی-
 تفاوت بین مشورت،راهنمایی ، مشاوره و روان درمانی  -

 :فعالیت یادگیری
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 مطالعه مطالب فصل از منابع معرفی شده  -0
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -3
 های آنهامقایسه مفاهیم راهنمایی، مشاوره و روان درمانی و بیان تفاوت  -2

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

 : انواع راهنمایی و مشاوره و الگوهای آنفصل دوم
 انواع راهنمایی از نظر موضوع -
 انواع راهنمایی از نظر شیوه اجرا -

 انواع مشاوره از نظرموضوع -
 از نظر شیوه اجراانواع مشاوره  -
 الگوهای رایج راهنمایی -

 :فعالیت یادگیری
 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -0
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -3
 مقایسه انواع راهنمایی و مشاوره از نظر موضوع و شیوه اجرا و بیان تفاوت های آنها -2
 ی  راهنمایی وبیان شباهت ها و تفاوت های آنهامقایسه الگوها -4

 :  فعالیت عملکردی
 تحلیل و مقایسه الگوهای راهنمایی و مشاوره و ارایه گزارش آن در کالس درس -0
 تهیه جدول مقایسه انواع راهنمایی و مشاوره و بیان کاربرد هریک از آنها درمحیط واقعی مدرسه  -3

 و مشاوره : روش ها و فنون راهنماییفصل سوم
 تعریف روش و فن -
 روش های راهنمایی و مشاوره-
فنون راهنمایی)مشاهده،مصاحبه،پرسشنامه،شرح حاال نویسای،واقعه نویسای،مقیاس درجاه بنادی رفتاار،گروه سانجی،مطالعه         -

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

بستن، تعیین تکلیف، پایان دادن به جلسه، همدلی، مواجهه سازی، تفسیر و بینش، رهبری، ایفای نقش، تسکین یاا آرام بخشای،   
 ارجاع(

 مهارت های مشاوره  -
 

 :فعالیت یادگیری
 شده مطالعه مطالب از منابع معرفی  -0

 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -3
 مقایسه فنون راهنمایی و مشاوره با یکدیگر و بیان تفاوت های آنها -2
 مشاهده اجرای فنون مشاوره توسط متخصصان )مستقیم/ فیلم( و تحلیل مشاهدات به صورت مکتوب -4

 :  فعالیت عملکردی
 فنون راهنمایی و مشاوره و ارایه گزارش آن در کالس درس تحلیل و مقایسه -0
 -2طراحی و اجرای یک نمونه از هر کدام از فنون راهنمایی نظیر مشاهده، مصاحبه و ....، و ارایه گزارشی ازآنها باه مادرس     -3

 بیان کاربرد هریک از فنون راهنمایی و مشاوره درمحیط واقعی مدرسه در قالب گزارش کتبی
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ای فنون مشاوره توسط دانشجویان رشته مشاوره با توجه به مشاهدات خود )مستقیم/ فیلم (در ماورد یاک نفار از داناش     اجر -4
 تصویری و کتبی آن به مدرس -آموزان و ارایه گزارش صوتی

 : نقش و وظایف کارکنان مدرسه در برنامه راهنمایی و مشاوره دانش آموزانفصل چهارم
 نقش و وظایف مدیرمدرسه -
 نقش و وظایف معلم مدرسه -
 نقش و وظایف مشاورمدرسه -
 نقش و وظایف مربی پرورشی مدرسه -
 نقش سایر متخصصان در فرایند راهنمایی و مشاوره  -
 نقش خانواده در فرایند راهنمایی و مشاوره -
 نقش دانش آموز در فرایند راهنمایی و مشاوره -

 :فعالیت یادگیری
 معرفی شده مطالعه مطالب از منابع  -
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -3
مقایسه نقش و وظایف معلم،مدیر،مشاور،مربی پرورشی و سایر متخصصان در برنامه راهنمایی و مشاوره مدرسه و بیان تفاوت  -2

 های آنها
 :  فعالیت عملکردی

شاور،مربی پرورشی و سایر متخصصان در برنامه راهنمایی و مشااوره مدرساه  و   تحلیل و مقایسه نقش و وظایف معلم،مدیر،م -0
 ارایه گزارش آن در کالس درس

 : جایگاه راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورشفصل پنجم
 برنامه های راهنمایی و مشاوره در دوره های تحصیلی ابتدایی و متوسطه -
 ابتدایی و متوسطه نقش و عمل مشاور در دوره های تحصیلی -
 ساختار و تشکیالت راهنمایی ومشاوره در آموزش و پرورش ایران  -
 خدمات و وظایف مراکز مشاوره دانش آموزی وخانواده در مناطق آموزش و پرورش -
 خدمات و وظایف مراکز مشاوره دانشجویی در دانشگاهها -
 مشاوره در موسسات و مراکز بهداشت روانی -
 دی در بین دانش آموزان مدرسهتفاوت های فر - 
 در نظر گرفتن تفاوت های فردی در راهنمایی و مشاوره با دانش آموزان -

 :فعالیت یادگیری
 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -3
 س ابتدایی و متوسطه و بیان تفاوت های آنهامقایسه برنامه های راهنمایی و مشاوره درمدار -2
 مقایسه دانش آموزان از نظر تفاوت های فردی در ابعاد مختلف -4

 :  فعالیت عملکردی
 تحلیل و مقایسه برنامه های راهنمایی و مشاوره در مدارس ابتدایی و متوسطه و ارایه گزارش آن در کالس درس -0
و مشاوره در مراکز مشاوره دانش آموزی، خانواده و دانشجویی و ارایاه گازارش کتبای     تحلیل و مقایسه برنامه های راهنمایی -3

 آن به مدرس
مقایسه تفاوت های فردی دونفر از دانش آموزان یک مدرسه توسط دانشجویان رشته مشاوره و ارایاه گازارش کتبای آن باه      -2

 مدرس
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 : رویکردهای اساسی مشاوره و روان درمانیفصل ششم  
 انتخاب نوع رویکرد درمانی مشاور و -
 رویکردهای درمانی متمرکز بر زمینه -
 رویکردهای درمانی متمرکز بر هیجانات -
 رویکردهای درمانی متمرکز بر تفکر و باور -
 رویکردهای درمانی متمرکز برعمل و رفتار -
 رویکردهای درمانی یکپارچه نگر و التقاطی -

 :فعالیت یادگیری
 ابع معرفی شده مطالعه مطالب از من -
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -3
 مقایسه رویکردهای درمانی مختلف و بیان تفاوت های آنها -2

 :  فعالیت عملکردی
 تحلیل و مقایسه رویکردهای اساسی مشاوره و روان درمانی و ارایه گزارش آن در کالس درس -0
کردهای اساسی مشاوره و روان درمانی در محیط واقعی مدرسه توسط دانشاجویان رشاته مشااوره و ارایاه     تحلیل کاربرد روی -3

 گزارش کتبی آن به مدرس

 . راهبردهای تدریس و یادگیری1
تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارایه مستقیم مباحث نظری به 

کت دانشجویان و تحلیل پاسخ های مربوط به پرسش های مطرح شده است. برقراری ارتباط میان آموخته های همراه مشار
کالسی و الزامات محیط آموزشی، بهره گیری از فرصتهای یادگیری خارج از محایط آموزشای،برقراری پیوناد میاان نظار و      

نجام فعالیات هاای عملکاردی توساط مادرس از      عمل در محیط آموزشی و فراهم نمودن مشارکت گروهی دانشجویان در ا
راهبردهای تدریس این درس می باشد که منجر به درک عمیق تر مطالب وبکارگیری داناش نظاری راهنماایی و مشااوره     
توسط دانشجو معلمان در موقعیت های واقعی مدرسه خواهد شد.یادگیری غیر مستقیم نیاز مساتلزم مطالعاه فاردی و درک     

 یت های مختلف محیط آموزشی می باشد.شناختی فرد در موقع

 . منابع آموزشی1

 منابع اصلی:

قدمی، سید امیر؛همت، نورعلی ونبوی، سید صادق)زیر چاپ(. مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره، تهران، انتشارات دانشگاه  -
 فرهنگیان

 نشر ساواالن (. اصول ومبانی مشاوره، ترجمه مهدی گنجی، تهران ،0211گالدینگ، ساموئل .تی) - 
 (. مقدمات راهنمایی ومشاوره، تهران، انتشارات رشد0211شفیع آبادی، عبداهلل) -
 (. کلیات راهنمایی و مشاوره، مشهد، نشرتمرین0210اصغری پور، حمید) - 
  (. زمینه مشاوره و راهنمایی، ترجمه باقر ثنایی و همکاران،انتشارات رشد0256گیبسون، رابرت و میشل، ماریان) - 
 (. راهنمایی و مشاوره در دوره های تحصیلی، تهران، انتشارات رشد 0211صافی ، احمد) - 
 منابع فرعی: 
 (. فنون مشاوره و روان درمانی، تهران، نشر دانژه 0210تمدنی، مجتبی و بهمنی، بهمن) -  
 ت علمی دانشگاه آزاد اسالمی (.اصول و روش های راهنمایی و مشاوره،تهران،انتشارا0210حسینی بیرجندی، سید مهدی)-

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1
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 نمره 01ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری)باز پاسخ،بسته پاسخ، چندگزینه ای و یا ترکیبی( به میزان 

 نمره3ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری پیش بینی شده کالسی
 نمره 5تکالیف)فعالیت( عملکردی ارزشیابی پوشه کار: مجموعه

ارزشیابی از یادگیرنده براساس تکالیف یادگیری در طول نیمسال،تکالیف عملکردی و آزمون پایان نیمسال انجام مای شاود.   
 مبنای ارزیابی تکالیف)یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.
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 «ارزشیابی از یادگیری»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:1
درس ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به عنوان یک حوزه تخصصی در بردارنده دروس متعددی چاون آماار، روش تحقیاق و انادازه     

ار داده، ساطح  گیری می باشد. در واقع این درس کمک میکند تا بتوان میزان تحقق اهداف کلی از آموزش را ماورد ارزیاابی قار   
کیفی آموزش را ارتقا بخشیده و بطور نظامند اثرات آنرا مورد بازبینی و واکاوی قارار داد. اساتفاده و بکاارگیری الگوهاای متعادد      
ارزشیابی برای قضاوت درخصوص برنامه های درسی به معلمان کمک می کناد تاا نیازهاای آموزشای را شناساایی نمایناد و در       

 وای درسی انتقال دانش، نگرش و باالبردن سطح مهارتها را بهبود بخشند.سازماندهی مطالب و محت

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری/ عملی

 3تعداد واحد: 
 ساعت45زمان درس: 

 پیشنیاز:

 نام درس:  ارزشیابی از یادگیری

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
انواع آزمونها و الگوهاای ارزشایابی را پیااده ساازی     در حوزه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی قادر باشد با کسب مهارت 

، نحوه محاسابه ضاریب   محاسبه ضریب دشواری آزموننماید و در خصوص اهداف ارزشیابی، آزمونهای عملکردی، 
 پایایی و آزمونهای ارزیابی عملکرد گزارشی را ارائه نماید.

 شایستگی اساسی:
CK 1-1& 7-1 

& 
PK 7-7&1-7 

 1سطح 7سطح 1سطح  هامالک

دانشجو قادر است انواع  رویکرد ارزشیابی
الگوهای ارزشیابی را نام 

 ببرد. 
 

دانشجو قادر است در طبقاه  
بندی از نقاط قوت و ضاعف  
الگوهای ارزشیابی ارائه دهد 
و بر همین اساس الگوهاا را  

 درجه بندی نماید. 

گوهاا  دانشجو قاادر اسات ال  
ارزشاایابی را مااورد تحلیاال 
قرار داده و کاربرد هار یاک   
را در نمونه ای عینی ماورد  

 نقد و بررسی قرار دهد. 

دانشجو قادر است انواع  آزمونهای عملکردی
آزمونهای عملکاردی را  

 طبقه بندی نماید . 

دانشااجو قااادر اساات انااواع 
آزمونها را مقایساه نماوده و   
برای هریاک نقااط قاوت و    

 مشخص نماید.  ضعف را

دانشااجو قااادر اساات انااواع 
آزمونهااا عملکااردی را بااه  
لحاظ کاربردی مورد نفاد و  

 تحلیل قرار دهد. 

محاسبه ضریب 

 پایایی و روایی

دانشجو قاادر اسات در   
حااوزه تعیااین پایااایی و 
روایای تعریفای را ارائااه   

 دهد
 

دانشجو قادر است محاسبات 
مربااوط بااه تعیااین روایاای و 

پیشاارفت  پایااایی آزمونهااای
 تحصیلی را انجام دهد. 

دانشجو قادر اسات ضاریب   
پایاااایی و روایااای اناااواع  
آزمونهای پیشرفت تحصیلی 
را محاسبه نماید و مورد نفد 

 و بررسی قرار دهد. 
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 تکالیف عملکردی تکالیف یادگیری محتوای درس نوبت بحث

گیاری،  حات: آزمون، اندازهتعاریف و اصطال اول
 ارزشیابی، مقیاسها و انواع آن،

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

 و تحلیل گردد.

از دانشجویان خواسته شود باا مراجعاه باه    
منایع متعدد تعاریف مختلفی گارآوری و در  

 قالب جدولی ارائه نمایند.

نمونه هایی از آزمونها در کالس مطرح و  ونها و ویژگی آنهاانواع آزم دوم
بر چگونگی و نحوه ساخت آنها بحاث و  

 تبادل نظر شود.

از دانشجویان خواسته شود نموناه هاایی از   
آزمونها را در پژوهشها یافته و با ویژگیهای 

 آنها تطابق بدهند.
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ارزشایابی   بحث و تبادل نظر در خصوص رویکردهای مطرح در ارزشیابی سوم
و دیدگاه مقایسه ای با توجه باه اهاداف   
مطرح شود و با ذکر مثال های گوناگون 
الگااوی متناسااب بااا هاار ساااختار مااورد 

 بررسی قرار گیرد

 

مراحل ارزشیابی آموزشی، تحلیل موقعیت،  چهارم
 اهداف و مولفه های ارزشیابی آموزشی

در این جلساه باا نماایش فایلم مرحلاه      
بررسی قرار گرفتاه   تحلیل موقعیت مورد

و هدفها و پیش نیازها با بحث و گفتگاو  
 مورد واکاوی قرار بگیرد.

از دانشااجویان خواسااته شااود کااه فاایلم را 
مجااددا بررساای و نکااات مطاارح شااده در 
خصوص اهداف و پایش نیازهاا را باازبینی    

 مجدد و گزارش جدید ارائه نمایند.

تعریف، اهاداف، مراحال، روشاها و طبقاه      پنجم
 ای طرح ارزشیابی پیشرفت تحصیلیبندیه

با ارائه نمونه هایی از اناواع طارح هاای    
ارشیابی پشایرفت تحصایلی، ویژگیهاا و    
سطوح طبقه بندی طرحها مورد تحلیل و 

 بررسی قرار گیرد.

از دانشجویان خواسته شود که باا انتخااب   
یک درس مشاخص یاک نموناه از طارح     
ارزشاایابی پیشاارفت تحصاایلی آماااده و در 

 رائه نمایند.کالس ا

انواع آزمونها و کاربرد آنها و قواعاد هار    ششم
 یک

با طارح نموناه هاای متفااوتی از اناواع      
آزمون ها در کالس نقاط قوت و ضاعف  
هاار یااک از آزمونهااا بااه نقااد و بررساای 

 گذاشته شود.

از دانشجویان خواسته شود با طراحی یاک  
نمونه ترکیبی از انواع آزمونها ویژگیهای هر 

 مونها را مورد ارزیابی قرار دهند.یک از آز

نمونه های متعددی از طارح هاا توساط     طرح نمونه های عملی در کالس هفتم
دانشااجویان شناسااایی و نمونااه هااای   
طراحی شده توساط ایشاان را در گاروه    

 )کالس( نقد و بررسی نمایند.

از دانشجویان خواساته شاود نموناه هاای     
نی طراحی شده و بررسی شده را مورد بازبی

 قرار دهند.

تعریف آزمونهاای عملکاردی و اناواع آن،     هشتم
مراحل تهیاه آزمونهاای عملکاردی، روش    
 واقعه نگاری ، چگونگی تهیه چک لیست

بااا ارائااه یااک نمونااه کااار آزمونهااای   
عملکردی و چگونگی مقیاس بندی انهاا  
در کالس به صورت عملی تهیه و نمونه 
طراحی انجام شده در جلسه قبل در این 

 الب اجرای مجدد گردد.ق

از دانشجویان خواسته شاود یاک نموناه از    
روشهای سنجش مشاهده ای را انتخااب و  
بااا اسااتفاده از روش واقعااه نگاااری یااک  

 گزارش ارائه نمایند.

شرایط اجرای آزمون، نحوه نماره گاذاری،    نهم
نحوه تفسایر اطالعاات، محاسابه ضاریب     

 دشواری آزمون

شاده در  یاک نموناه از آزمونهاای اجارا     
کالس ارائه و موارد و مباحث کالس باا  

 نمونه تطبیق و واکاوی گردد.

از دانشااجویان خواسااته شااود یااک نمونااه 
آزمون را مورد تحلیل و بررسای قارار داده،   
اطالعاات انارا تفساایر و ضاریب دشااواری    

 آزمون را محاسبه نمایند.

نقش و کاربرد آمار توصیفی در تفسایر داده   دهم
کاازی و شاخصااهای  هااا، شاخصااهای مر 

 پراکندگی

به ذکر دالیلی اهمیات بکاارگیری آماار    
توصیفی در تحلیل آزمونها پرداخته شاود  
و شاخصهای مرکزی و پراکندگی با ذکر 

 مثال حل و تمرین شود.

از دانشااجویان خواسااته شااود در بخااش   
شاخصهای مرکزی از میانگین و در بخاش  
شاخصهای پراکنادگی واریاانس و ضاریب    

لها و نموناه هاایی تمارین و    همبستگی مثا
 نمرات آزمونهای قبلی محاسبه گردد.

در نمونه های آزمونهای قبلی محاسابات  تعیین روایی، اهمیت  و انواع آن یازدهم
روایی در کالس درس بطور عملی انجام 
و انااواع آن مااورد بحااث و گفتگااو قاارار 
گرفته و ترجیحا برای هر مورد نمونه ای 

 انجام شود.

ویان خواسااته شااود در مااوارد   از دانشااج
آزمونهای قبلی روایای آزمونهاا محاسابه و    

 دوازدهم گزارش گردد.
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تعریااف پایااایی، روشااهای پایااایی، نحااوه   سیزدهم
 محاسبه ضریب پایایی

روش محاسبه پایایی در نمونه ذکر شاده  
 محاسبه و موارد دیگر نیز طرح شود.

از دانشجویان خواسته شود نحاوه محاسابه   
ی را در چند کار پژوهشی مورد بررسی پایای

 قرار دهند.

هدفهای ارزشیابی، تعریف ارزشیابی ، انواع  چهاردهم
 ارزشیابی

موارد و رئوس درس در کالس به بحاث  
و گفتگو گذاشته شاود و نموناه هاایی از    

 انواع ارزشیابی بررسی گردد.

از دانشجویان خواسته شود در یک جادول  
ی ارزشاایابی را انااواع، تفاوتهااا و شااباهتها

 ترسیم نمایند.

روشااهای مشاااهده موقعیاات، مصاااحبه،    پانزدهم
 نظرخواهی

روشهای ارزشیابی مورد تحلیل و بررسی 
قرار گرفته و محاسب و معایاب هریاک   

 مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

از دانشجویان خواسته شود در یاک نموناه   
نفری روشهای  5عملی و در جامعه کوچک 

 را و گزارشی ارائه دهند.این جلسه را اج

آزمونهای ارزیابی عملکارد آموزشای، خاود     شانزدهم
 سنجی، ارزیابی همکاران

رئوس مطرح در این جلسه مورد بحث و 
گفتگو قرار گیرد و محاسن و معایب هار  

 یک طرح و نقد و ارزیابی گردد.

از دانشااجویان خواسااته شااود ارزشاایابی   
پیشاارفت تحصاایلی را در طرحاای جااامع و 

ر یکپارچه در قالب یک کاار پژوهشای   بطو
طی یک هفته تاا زماان برگازاری آزماون     

 پایان ترم ارائه نمایند.

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری1
این درس به دلیل ماهیت عملی پیشنهاد میشود که به صورت حل مسئله و پروژه ای انجام شود و بیشاتر مفااهیم باه صاورت     

 به تدریس شود.تحلیلی و با ارائه نمونه های مشا

 . منابع آموزشی1
 منبع اصلی: 

 روشهای اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، دکتر علی اکبر سیف، نشر دوران.
 منبع فرعی:

 ارزشیابی آموزشی، دکتر عباس بازرگان، ناشر سمت.
 روشهای ارزشیابی آموزشی، دکتر علیرضا کیامنش، ناشر: دانشگاه پیام نور.

 یادگیری . راهبردهای ارزشیابی1
 نمره ارزیابی کارعملی که در جلسه آخر برای دانشجویان تعیین گردیده است. 6

 نمره آزمون کتبی 04ارزشیابی پایانی: 
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 « آموزش در هنر کاربرد »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن .1

 

معلمان باید با حوزه  -می پردازد. از این رو دانشجوبه حوزه پیوند بین نظریه و عمل در برنامه درسی هنر  کاربرد هنر در آموزش    

های کاربردی هنر آشنا شده و  بتوانند به صورت عملیاتی، فرصت های یادگیری هنر را کسب کنند تا بتوانند در حوزه آموزش به دانش 
به برنامه درسی هنر به صورت  تلفیقی  آموزان مدارس به عنوان معلمانی توانمند در حوزه هنر ایفای نقش کنند. این درس توجه دانشجویان

 جلب کرده و تجارب نوین هنر را به آنها معرفی می کند.  
  

 مشخصات درس

 نوع درس: تربیتی

 واحد نظری 5/0تعداد واحد:  

 واحد عملی 5/1

 ساعت  45زمان درس:  

 مبانی آموزش هنرپیشنیاز: 

 

 کاربرد هنر در آموزشنام درس:  

 

 دگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:اهداف/ پیامدهای یا

 مفهوم هنر و رابطه آن با مفهوم سواد را شناسایی کند. -
 ابعاد چهارگانه هنر در آموزش را به روشنی درک کند. -
 رابطه هنر و تلفیق با سایر دروس را درک کرده و بکار بگیرد. -
 همراه تجارب نوآورانه بشناسد. برنامه درسی و آموزش هنر را در نگاه جهانی به -

 شایستگی اساسی:

 CK -  کدهای 

 3-0و  0-0 

 PCK- کدهای 

 2-0 ،2-3 ،2-2 ،2-4 

 1سطح 7سطح 1سطح  هامالک 

به خلق اثر هنری ساده با  تولید هنری 
 استفاده از الگو بپردازد. 

به خلق اثر هنری متفاوت از 
 الگو بپردازد.

آثار هنری جدیدی بدون 
اده از الگو و منحصر به فرد استف

 تولید کند.

به مشاهده آثار تاربخی  تاریخ هنری
پیرامون خود واکنش نشان 

 بدهد.

نسبت به آثار تاریخی و رابطه 
هنر و فرهنگ حس مثبتی 

 داشته باشد.

رابطه هنر و فرهنگ و تاریخ را 
به درستی درک کرده و به 

 تحلیل عمیق بپردازد.

 

ری نسبت به حساسیت بص نقد هنری 
پدیده های هنری داشته 

 باشد. 

های  ها و کیفیت ویژگی
پیچیده و ظریف مستتر در 
آثار هنری و محیط پیرامون 

 خود را درک کند

های پیچیده  ها و کیفیت ویژگی
و ظریف مستتر در آثار هنری و 
محیط پیرامون خود را درک 

 کرده و تفسیر و نقد کند. 

 

ئمی دربارة در گفتگوی دا زیبایی شناسی 
 ماهیت هنر شرکت کند. 

های دقیق  بر اساس مالک
به قضاوت دربارة هنر  

 بپردازد.

های دقیق به  بر اساس مالک
قضاوت دربارة هنر  و  دفاع از 

 بپردازد.  آن

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن . فرصت7

 کلیات و اهمیت کاربرد هنر در آموزش  -فصل اول
 ی مفهوم سواد هنر و بازاندیش -

 پیامدهای تربیت هنری -
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 هنر و تربیت چندفرهنگی -

  تکلیف یادگیری:

 دانشجویان به شرح پیامدهای تربیت هنری در تعلیم و تربیت بپردازند. 

 

 تولید آثار هنری  -فصل دوم

 یاری رساند.  آموزان گرایی مورد نیاز برای عملکرد هنری با کیفیت باال به دانش ها و توسعة تخیل برای کسب مهارت -

 هایی برای توسعه تخیل گرایی آنها فراهم شود.  را طراحی کنند که مهارت  دانشجویان باید برنامة درسی -

دانشجویان با دامنه وسیعی از رسانه ها، ابزارها، تجهیزات و فنونی که توسط هنرمندان به کار گرفته می شوند، آشنا می شوند.  -

 نهادها و سایر ابزارهایی که تولید هنری را رشد و شکل می دهد، را می شناسند.همچنین  سوژه ها، موضوعات درسی، 

دانشجویان می توانند مهارت ها و سنت های هنروری و هنرمندی را یاد بگیرند. مهارت هایی نظیر کاربرد رسانه ها، وسایل مختلف  -

 و به کارگیری ظرفیت ها و قابلیت های آنان. 

، ارزش ها و احساسات مختلف خود را در یک شکل تجسمی از طریق دستیابی به راه های پاسخگو و دانشجویان می توانند افکار -

 فعالیت هایی که هنرمندان انجام می دهند، بیان کنند. 

 تکلیف عملکردی:

م کار صحیح با های فنی مورد نیاز برای انجا شان را پرورش دهند و مهارت گرایی دانشجویان باید احساساتشان را توسعه دهند، تخیل -
 مواد آموزشی را کسب کنند. 

های الزم برای دستیابی به این تجربة  دانشجویان باید لذت ناشی از خلق آثار تجسمی را تجربه کنند و فرصت کسب مهارت -
 بخش را داشته باشند. لذت

 به صورت پوشه کار ارائه شود.  -

 تاریخ هنری -فصل سوم

که هنر در آن پدید آمده، می پردازند. دانشجویان بر اساس آثار    رک زمینة تاریخی و فرهنگیدر برنامة تربیت هنری دانشجویان به د
 مختلف تاریخی، هنری، فرهنگی به حوزه تاریخ هنر ایران آگاهی یافته و آن را به صورت کاربردی مورد توجه قرار می دهند.

و تجارب اولیه، اطالعات در مورد آثار هنری مثل توصایف   : مثل تاریخ تولد و مرگ، سوابقاطالعات واقعی در مورد هنرمندان -

 فیزیکی، موضوعی و شرایط. 

، یعنی توصیف کردن و تحلیل کردن حلقه های ارتباطی در یک اثر هنری )رنگ، فضاا و...( باه عناوان    تحلیل صوری اثر هنری -

 ماهنگ با یک جنبش یا سنت هنری است. مبنایی برای فهم این که چگونه اثر هنری متناسب با خصوصیات یک هنرمند و یا ه

: شامل اطالعاتی دربارة وسایل و مواد مورد استفاده، ابزارها و روش های به کار برده شده و تغییارات حاصاله در   تحلیل اثر هنری -

 اثر هنری که ناشی از گذر زمان یا سایر تأثیرهای محیطی است. 

میان آثار هنری و محیط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و شناخت تأثیر آن بر  : یعنی بررسی ارتباطروابط مربوط به زمینه )بستر( -

 آثار مورد نظر.

 

 تکلیف عملکردی:

دانشجویان باید رابطة میان هنر و فرهنگ را دریابند؛ مثالً اینکه فناوری و ایدئولوژی در یک مقطع خاص چه تأثیری در آثار هنری  -
 هنرمندان گذاشته است.  
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 اقعی و روابط زمینه ها در یک یا چند اثر هنری ملی یا بین المللی بپردازند. به تحلیل صوری، و -

 به صورت پوشه کار ارائه شود.  -

 

 نقد هنری -فصل چهارم

های هنری را بیاموزند. نگریستن شکلی از پیشرفت شناختی است.  دانشجویان باید چگونگی دیدن و صحبت کردن دربارة کیفیت -

 اهی متفاوت به آثار و پدیده های هنری می نگرند و تکنیک های نقد آثار هنری را می آموزند. بنابراین دانشجویان با نگ

نقادی هنری شامل کاربرد زبان، نگارش متفکرانه و هوشمندانه و صحبت کردن درباره هنر است که از طریق آن فرد می تواند به  -

 درک کند و برای آن ارزش قائل شود.نحوی بهتر و پربارتر نقش و جایگاه هنر را در فرهنگ و جامعه 

 دانشجویان مراحل چهارگانه نقادی هنری را باید بیاموزند:  -

اگرچه مرحله توصیف بر ابعادی تأکید دارد که ما از طریق آنها به درک کلی امور می رسیم اما می تواند بحث های عمیقی  توصیف: .0

اما فرد دیگری آن را نارنجی ببیند و یا یک نفر شکلی را مربع ببینند ولی فرد را پدید آورد. گاهی ممکن است فردی رنگی را قرمز ببیند 

 دیگر آن را چند ضلعی ببیند. به هر حال از طریق توصیف است که می توان زبان را دقیق تر نشان داد.

وادار می کند تا ساختار یا اگرچه تحلیل یک مبنای ادراکی دارد اما از مرحله توصیف یک گام فراتر می رود و فراگیر را  تحلیل: .3

ترکیب یک اثر هنری را تحلیل کند. فراگیر باید بتواند بین تقارن و نامتقارن تفاوت قائل شود، رسانه های هنری را تشخیص دهند، نسبت 

 به کیفیت های رنگ و خط حساس باشد. آیا دانشجویان می توانند از زبان طراحی استفاده کنند یا خیر؟

تفسیر، دانشجویان به سطوح تخیلی تر قدم می گذارد و از او خواسته می شود تا درباره معنای مستتر در اثر هنری  در مرحله تفسیر: .2

و یا هدف موجود در ذهن هنرمند تأمل کند. برای انجام این کار از دانشجو خواسته می شود تا بین ساختار موجود در اثر هنری و جهتی 

ی کشاند، ارتباط برقرار کند. در این مرحله درباره اثر هنری سوال های مختلفی مطرح می شود و که هنرمند فراگیر را به آن سمت م

 ویژگی آنها، این است که سواالت باز هستند و پاسخ درست یا غلط ندارند.

کست اثر هنری فرایند نقد به طور طبیعی با قضاوت خاتمه می یابد. این قضاوت نتیجه ای است که بیانگر موفقیت یا ش  قضاوت:   .4

است و جایگاه آن در مقایسه با سایرآثار هنری نشان می دهد. قضاوت های شکل گرفته در این حالت به بحث گذاشته نمی شوند زیرا این 

 وظیفه نقادان و خبرگان حرفه ای تر است نه معلمان دوره ابتدایی. 

 تکلیف عملکردی

های پیچیده و ظریف مستتر در آثار  اتکای آن بتوانند خصوصیات و کیفیتحساسیت بصری باید در دانشجویان پرورش یابد تا به  -
 هنری و محیط پیرامون خود را درک و توصیف کنند.

 جلسه در مورد یک اثر هنری ملی بکار بگیرند.  4مراحل چهارگانه نقد هنری را در طول  -

 به صورت پوشه کار ارائه شود.  -

 

 زیبایی شناسی  -فصل پنجم

 کنند.  هایی است که هنرها  ایجاد می ت هنری مربوط به ارزشهدف دیگر تربی -
توجه دانشجویان به فرایند آفرینش هنرمندانه، پدیده هنری، تفسیر و شناخت، ارزشیابی انتقادی،  زمینه فرهنگی و اجتمااعی آن   -

 معطوف شود. 
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پاسخ های ممکن کاه باه طاور طبیعای در     زیبایی شناسی به دانشجویان یاد می دهد که به طور فلسفی بیندیشند، پرسش ها و  -

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

 

 تکلیف عملکردی: 
 دانشجویان باید  گفتگوی دائمی دربارة ماهیت هنر شرکت کنند. -
 براساس مالک های زیباشناسانه به قضاوت دربارة هنر و دفاع از آن بپردازند.  -

 

 هنر و برنامه درسی تلفیقی -فصل ششم
شود. برنامة درسی تلفیقی  های درسی هنری و غیرهنری تلفیق می این دیدگاه به آن برنامة درسی هنر اشاره دارد که با دیگر برنامه
 شود:  هنر عموماً در یکی از چهار نوع ساختار برنامة درسی سازماندهی می

فراگیران کمک کند تا دورة خاص تاریخی یا فرهنگی خاص را بشناسند؛ مثل مطالعة جنگ داخلی شود تا به  گاهی از هنر استفاده می -
 های ماتئو برادی، و یا موسیقی و معماری آن دوره و طرز پوشش افراد طبقات اجتماعی.  در کنار عکس

یان هنرها را بشناسند. مانند تفاوت ها م ها و تفاوت شود تا شباهت دومین شکل تلفیق حالتی است که در آن به فراگیران کمک می -
 معنای ریتم در موسیقی با معنای ریتم در هنرهای تجسمی. 

 ها قابل شناسایی است.  سومین شکل تلفیق، شناسایی ایدة اصلی است که در هنر در دستِ انجام و یا در دیگر حوزه -

ای را تعریف یا بیان کنند که مستلزم  ن خواست که مسئلهتوان از دانشجویا مسئله است. می چهارمین نوع تلفیق مربوط به تمرین حل -
دبستانی یک  آموزان پیش آموزان دبیرستانی خواسته شود که برای دانش های مختلف است؛ مثالَ اگر از دانش در نظر گرفتن دیسیپلین
یب این موارد و مسائل های فیزیکی مواد آموزشی، ترک ها باید مالحظات طراحی، رشد کودک، ویژگی بازی طراحی کنند، آن

 شناسی را در نظر بگیرند. این امر را می توان به صورت عملی با دانشجویان تمرین کرد. زیبا

 تکلیف عملکردی: 

دانشجویان با استفاده از فعالیت های هنری مختلف برای یک درس مانند علوم، ریاضی، فارسی و ... به صورت تلفیقی یک برنامه  -
 اسب با آن به صورت عملی آن برنامه درسی تلفیقی را اجرا کند. درسی طراحی کند و متن

 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 درک  -
 می کنند. 

برخی مجامع بین المللی در حوزه آموزش هنر به صورت الکترونیکی و کتابخانه ای به دانشجویان معرفی می شود تا در  همچنین -
 حوزه های هنری مورد عالقه خود به کسب دانش و مهارت های حرفه ای بپردازند. 

 برنامه های آموزش هنر عبارتند از: 

 کنفرانس جهانی آموزش هنر  -

 ( TETACپروژه تتاک ) -

 پروژه رامبرانت         -

 آشنایی با مجامع تخصصی، سایت های اینترنتی و نشریات آموزش هنر  -

 تکلیف عملکردی

 دانشجویان با مراجعه به سایت ها و منابع الکترونیکی به معرفی فعالیت های مجامع بین المللی در حوزه آموزش هنر بپردازند. -
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 به دانش آموزان را جستجو و معرفی کنند. نمونه کارهای هنری مختلف در حوزه آموزش هنر  -

 به صورت پوشه کار ارائه شود.  -

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری 1

 

 استفاده از راهبرد مستقیم در تدریس مفاهیم  و کلیات با استفاده از ابزارهای رایانه ای مناسب. -

 الری ها، روش ایفای نقش. شیوه های تدریس مشارکتی و گروهی، بازدید از مراکز هنری و موزه ها و گ -

 راهبرد غیر مستقیم برای طراحی فرصت های یادگیری بر اساس ابعاد نقد هنری، تاریخ هنری و زیبایی شناسی.  -

 

 

 

 منابع آموزشی .1
 شود، عبارتند ازبرای استفاده در این درس پیشنهاد می 0215منابعی که تا پایان سال   
 منبع اصلی -

 برای بخش نظری:     
 (.  برنامه درسی و آموزش هنر در آموزش و پرورش، تهران: سمت. 0212حمدی، محمود؛ کیان، مرجان )مهرم -

 

 برای بخش عملی:    
 سایر منابع آموزشی معتبر که شیوه های تولید محصوالت هنری 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  

 
 

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1
 نمره  6ارزشیابی پایانی: آزمون پایان ترم=   -

 نمره  5ارزیابی پوشه کار بر اساس تولیدهنری، تاریخ هنری، نقد هنری =  -
 نمره 2اطالع رسانی توسط دانشجویان در طول ترم مانند معرفی کتاب، سایت، اخبار، گزارش های علمی، همایش ها و ... مرتبط با آموزش هنر=  -

 نمره  2معرفی، نقد و تحلیل آثار هنری، تاریخی، فرهنگی ملی و بین المللی توسط دانشجویان در طول ترم=   -
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 «رد زبان در تربیتکارب »سرفصل درس 

 
 شود.متعاقبا ارائه می
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 «مدیریت آموزشگاهی»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:1

مدیریت آموزشی اجرای یادگیری از طریق ارتباط درونی شاگرد با استعدادهای خود و استفاده از ظرفیت ذاتی و خالقانه برای 
د دانش با حضور دائم، فعال و مشارکت جویانه او در تمام مراحل و جریان یادگیری است که در کالس درس تولید و بازتولی

امکان پذیر می شود. عادت ورزی به یادگیری از طریق تولید دانش و بهره مندی از دانش یادگرفته در حل مسایل زندگی 
 اختار منسجم و مرکب از عناصر مرتبط و محیط مناسب است.مستلزم پشتیبانی معلمان و مدیران حرفه ای در فراهم آوردن س

مدیریت آموزشی پشتیبان تحقق آموزش و پرورش در جهت پرورش انسان کامل به لحاظ مهارت های شناختی و پردازش  
حاظ اطالعات، به لحاظ مهارت های اجتماعی در پیوند انسان ها برای تقویت مهارت های تولید دانش و توسعه شناخت، به ل

مهارت های رفتاری برای عادت ورزی به رفتارهای منبعث از ارزش ها و موضع های منطقی و جایافته در ساختار شناختی فرد و 
باالخره خویشتن شناسی فرد در کمک به توسعه دانش بشری است. بدیهی است که یکی از اهداف آموزش و پرورش ایجاد 

ر و رویارویی با سیاست های جهانی است و بی تردید، تغییرات بنیادین معنی دار در تغییرات به هنگام و مفید جهت توسعه پایدا
سیستم آموزشی می تواند منشاء اثر در توسعه سایر عرصه ها باشد و از این منظر نقش مدیریت آموزشی کلیدی و انکار ناپذیر 

 است.
 مشخصات درس
 نوع درس: نظری

  3تعداد واحد: 
 ساعت 23زمان درس: 

 از: پیشنی
  نحوه تدریس:

 نام درس:  به فارسی: مدیریت آموزشگاهی

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
با مطالعه و تشریح زمینه سازی برای شناخت علمی مدیریت و رهبری در آموزش و پرورش و باا تحلیال مفااهیم،     

لمی در مدیریت آموزشی قادر خواهد بود آن را در بهسازی محیط سازمانی مدرسه و اصول، نظریه ها و یافته های ع
 مدیریت و رهبری کالس درس بکار گرفته و اجرا نماید. 

 شایستگی اساسی:
PCK 1-1&1-1  & 

PK 7-7 1سطح 7سطح 1سطح  هامالک 

 
 مدیریت آموزشی

توانسته اسات باا بیاان    
تعااااریفی از مااادیریت  

ساتی از  آموزشی به فهر
نظریااااات ماااادیریت  

 آموزشی اقدام نماید.

هاار یااک از دیاادگاههای   
ماادیریتی را تبااین نمااوده و 
تفاوتها و شباهتهای موجاود  

 را تحلیل نموده است.

توانسته است در نقش یاک  
معلااام و مااادیر آموزشااای 
ساختاری منسجم و مرکاب  
از عناصر آموزشی را تجزیه، 

 تحلیل و تبیین نماید.

 
 مدیریت
 یآموزشگاه

توانسااااااته اساااااات 
فرآینااادهای مااادیریت 
آموزشاای را در محاایط  
های آموزشی فهرسات  

 نماید

مدیریت آموزشای و جایگااه   
آن را در آماوزش و پارورش   

 تجزیه و تحلیل نماید.

نقااش و ضاارورت ماادیریت 
آموزشاااای را در تغییاااار و 
بهساازی مادارس تفسایر و    

 تبیین نماید.

 
 مدیریت

 کالس درس

توانسته است شیوه های 
راری تعامل وارتبااط  برق

در کاااالس درس را در 
 فهرستی بیان کند.

شیوه های برقراری تعامل و 
ارتباااط در یااک موقعیاات   
یادگیری را تفسیر و در یاک  
 کالس درس تبیین نماید.

با تحلیل و تفسایر موقعیات   
یاااااک کاااااالس درس، 
سااااماندهی صاااحیح را در 

 کالس بکار میگیرد.

 

 ساختار آن های یادگیری، محتوای درس و. فرصت7
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 فصل اول: مدرسه بعنوان یک سیستم اجتماعی
 . ساختار و تشکیالت آموزش و پرورش0
 . ارتباطات درون و بیرون مدرسه ای3
 . راه حل های رفع معضالت آموزش و پرورش2

 فعالیت یادگیری:  
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده

 نه مدرسه و ساختار آموزش و پرورشمطالعه منابع معرفی شده در زمی
 ضمن تشریح و تفسیر وظایف سازمان های آموزشی، روابط بین اداره کل آموزش و پرورش و مدرسه را تبیین نماید

 فعالیت عملکردی:  
 یک نمونه عمودی زنجیره فرمان در اداره کل آموزش و پرورش در شهر خود را به نمایش می گذارد

 یات مدیریتفصل دوم: آشنایی با نظر
 .نظریات سازمانی در مدیریت 0
 مدیریت کالسیک -
 تایلور  -
 فایول -
 بوروکراسی -
 .نظریات انسانی در مدیریت3
 مدیریت نئوکالسیک -
 مایو -
 مک گریگور -
 هرزبرگ  -
 .نظریه های جدید در مدیریت2
 اقتضایی -
 سازمان های یادگیرنده  -

 فعالیت یادگیری: 
 السی و پاسخ به پرسش های مطرح شدهمشارکت در بحث های ک

 مطالعه منابع معرفی شده در زمینه نظریه های مدیریت 
 معرفی انواع الگوها و نظریات مدیریت آموزشی و اصول حاکم بر هر یک از آنها

 فعالیت عملکردی:  
 موزش و پرورش امروزطراحی یک مدل سازمانی و سیستم اداری با توجه به درک رفتار سازمانی و مدیریتی مورد نیاز آ

 فصل سوم: اصول و مبانی مدیریت آموزشی
 مدرسه اثربخش-
 رهبری در مدرسه یادگیری محور-
 پیوند مدرسه با خانواده و جامعه-
 فرهنگ آموزش و یادگیری در مدرسه )جو و فرهنگ(-
 نظام پایش و ارزشیابی کیفیت در مدرسه-

 فعالیت یادگیری: 
 اسخ به پرسش های مطرح شدهمشارکت در بحث های کالسی و پ



 

113 

 

 مطالعه منابع معرفی شده در زمینه مدیریت آموزشی
 ضمن تحلیل و تفسیر ماهیت و تعریف اثر بخشی سازمان ، مشخصات مدارس اثربخش را تشریح و تبیین کند.

 فعالیت عملکردی:  
 فصل چهارم: مدیریت کالس درس

 .مدیریت کالس درس و راهنمای یادگیری0
 می.رویکرد سیست3
 .انضباط و معانی آن2

 فعالیت یادگیری: 
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده

 مطالعه منابع معرفی شده در زمینه مدیریت کالس درس
 یک سیستم یادگیری را در موقعیت آموزشی تجزیه و تحلیل کند و روابط حاکم بر آن را توضیح دهند

 فعالیت عملکردی:  
 درس را در یک موقعیت آموزشی اجرا کرده و بصورت گزارشی ارائه دهد مدیریت کالس

 . راهبردهای تدریس و یادگیری1
تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائاه مساتقیم مباحاث نظاری باه      

مطرح شده است . در این درس، آماوزش هاای کاالس    همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ های مربوط به پرسش های 
درس با محوریت آموزشگر انجام می شود؛ هر چند که در هر جلسه درس دانشجویان مشارکت دارند و آنها موظف اند بر اسااس  

یاادگیری   برنامه اعالم شده به مطالعه منابع بپردازند و در مباحث شرکت نمایند . انجام فعالیت های عملکردی برای درک عمیق،
 بهتر و بکارگیری آموخته ها در موقعیت های آموزشی نیز، مستلزم مشارکت همگانی دانشجویان در این فعالیت ها می باشد. 

 . منابع آموزشی1
 (: مدیریت آموزشی )تئوری، تحقیق و کاربرد(. تهران: موسسه کتاب مهربان نشر.0213شیرازی، علی)

 زشی و آموزشگاهی. تهران: نشر کمال تربیت.(: مدیریت آمو0210بهرنگی، محمدرضا)
 (: هنر تدریس )الگوها، روش ها، فنون و راهبردهای تدریس(. تهران: نشر روان.0255مهرداد، حسین)
 (:رهبری در مدرسه یادگیری محور.تهران: سازمان آموزش و پرورش شهر تهران.0255ساکی، رضا )

 ریت آموزشی. تهران: نشر روان(: مبانی نظری و اصول مدی0210عالقه بند، علی)

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1     
 نمره به ارزشیابی کتبی پایان ترم اختصاص خواهد داشت  05ارزشیابی پایانی:
 نمره به فعالیت های دانشجو در جریان آموزش ها در طول ترم داده می شود  3ارزشیابی فرآیند: 

 رش از تمرین یا فعالیتی که استاد تعیین کرده است تعلق می گیرد .نمره به ارائه گزا 2ارزیابی پوشه کار: 
ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شاود. مبناای   

 ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است.
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 «ی لیتحص هایدوره بر دیتاک با یقیتطب پرورش و آموزش »سرفصل درس 

 
 متعاقبا اعالم میشود
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 «تاریخ ایران باستان از آغاز تا ماد »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن .1
یاری از بنیان های زندگی اجتماعی ایرانیان، در بساست. تمدنی بسیار غنی  ةباسابق ،از کهن ترین کشورهای جهانیکی ایران 

یان درس  کامل تاریخ ایران آشنا شاود، ا  ةآموزش تاریخ که قرار است با دور ةاین دوره نهاده شده است. برای دانشجوی رشت
و به اشکال می باشد. میراث فرهنگی و تمدنی این دوران به دوره های بعد انتقال یافته  یهای بعدآغاز کار و بنیان فهم درس
  مختلف استمرار یافته است.

 

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری

  3تعداد واحد: 
 ساعت 23زمان درس: 
 پیشنیاز: 

 

 تاریخ ایران باستان از آغاز تا مادنام درس:  

اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد 

 بود:
یاک را تشاریح   هاای هر  و ویژگای  هتمدنی ایران را نام بردنمونه هایی از نخستین مراکز  -

 نماید.
 های تمدن ایالم را شرح دهد.ویژگی -
 د.یایایی ها و اعتقادات آنان را تشریح نمعلل مهاجرت آر-
 کلیات تاریخ ایران عصر مادها را تشریح نماید.-
 

 شایستگی اساسی:
Ck  

 1سطح 7سطح 1سطح  هامالک

 مراکز تمدنی

 
 

تاارین مراکااز  ممهاا
تمااادنی شاااناخته 
شااااده قباااال از  

وی ر رها را ب آریایی
 .نقشه نشان دهد

های  مهم ترین ویژگی
معماااری و ابزارسااازی 
مراکز تمادنی را ماورد   
تجزیه و تحلیال قارار   

 دهد

رواباااط فرهنگااای و  
تجاری مراکز تمادنی  

هاای   را براساس یافته
شاناختی ماورد    باستان

تجزیه و تحلیال قارار   
 دهد

 ایالم 

 
 

ادوار تاریخ سیاسی 
 ایالم را برشمرد

عصر طالیی ایاالم را  
 تجزیه و تحلیل نماید

رواباااط فرهنگااای و  
سیاساای ایااالم را بااا  

النهاارین باسااتان  بااین
مورد تجزیه و تحلیال  

 و ارزیابی قرار دهد

 ماد
 

بنیاااان چگاااونگی 
گااذاری پادشاااهی 

 را توضیح دهد ماد

روابااط ماااد و آشااور را 
و نقااش  تشااریح کنااد

هااا را در ناااابودی  ماد
 تبیاایندولاات آشااور  

 نماید

و  میاااراث فرهنگااای
مادها را ماورد   تمدنی

تجزیه و تحلیال قارار   
 دهد
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 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت .7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تکالیف یادگیری: 

کاسی را روی نقشاه نشاان   تو، لولوبی، مانایی و ردانشجویان محل نخستین شهرهای ایران و نیز حکومت های اورا -
 د.نده

تشاریح  را دانشجویان تأثیر موقعیت طبیعی و جغرافیایی ایران زمین را در تأسیس نظام پادشاهی در ایاران باساتان    -
 کنند

 تکالیف عملکردی:
 ایران باستان مقاله ای تهیه کنند.تاریخ یکی از موضوعات  ةدانشجویان دربار -

 و قرائت خطوط میخی ایران باستان پژوهش نمایند.دانشجویان دربارة چگونگی کشف رمز 

 محتوای درس جلسه

 معرفی درس و منابع و ماخذ آن اول

 سرزمین ایران دوم

 تاریخ اساطیری و حماسی ایران سوم

 تان شناسی و تاریخ پیوند باس چهارم

 نخستین ساکنان و سکونتگاه های ایران زمین پنجم

 سوخته، جیرفت کهن، شوش، سیلک و ... طلوع تمدن: شهرِ ششم

 ایالم: تاریخ سیاسی )تقسیمات تاریخی، روابط با همسایگان، سرنوشت ایالم( هفتم

 ایالم: فرهنگ و تمدن )زبان، خط، دین( هشتم

 )نمونه: شوش و اکباتان( زیمعماری و شهرسا نهم

 آریایی ها: خاستگاه، علل و مسیرهای مهاجرت، آریایی ها در ایران، مواجهه با اقوام بومی دهم 

 استقرار آریایی ها، زرتشت و تاثیر او بر جامعه ایرانی یازدهم 

 ، کاسیها و ...(اوضاع ایران همزمان با تشکیل دولت ماد )اورارتورها، لولوبی ها، مانّایی ها دوازدهم

 تشکیل دولت ماد سیزدهم

 مناسبات ماد و همسایگان چهاردهم

 زوال دولت ماد، علل و عوامل پانزدهم

 هافرهنگ، تمدن و میراث ماد شانزدهم
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 راهبردهای تدریس و یادگیری .1
هاا ارائاه کارد،    با توجه به اینکه نمی توان اصول و قاعده یکسان در راهبردهای تادریس و یاادگیری بارای هماه درس    

 شود از روش های آموزش ذیل بهره مند شد.پیشنهاد می

 آموزشی شامل:تدارک فرصت های یادگیری در محیط  1-1

 طرح و نگارش محورهای اصلی درس بر روی تابلو 

 ارائه منطقی و منسجم مفاهیم و موضوعات درسی 

 طرح سواالت هدفمند و محوری از موضوعات درسی و تجزیه و  تحلیل آن از طریق بارش مغزی 

  روزنامه، اسناد آرشیوی استفاده مستقیم از منابع دست اول به هنگام تدریس )متون تاریخی، متون ادبی، مجله و
 ها(و سکه

 استفاده از نقشه، فیلم، اسالید و عکس در محیط کالسی 

 پژوهشی، ایجاد وبالگ و علوم کامپیوتر در پژوهش های تاریخی-گیری از اینترنت، سایت های علمیبهره 

 های علمی و آموزشی با راهنمایی استاد شرکت در سمینارها و کارگاه 

 فرصت های یادگیری در خارج از محیط آموزشی شامل: شناسایی و تدارک 7-1

 بازدید از موزه ها، بناهای تاریخی 

  کتابخانه ها، مراکز اسناد و آرشیوی، مراکز پژوهشی و تحقیقاز بازدید 

 پژوهشی به نقاط مختلف ایران و در صورت امکان به قلمرو ایران فرهنگی-سفرهای علمی 

 منابع آموزشی .1

های ارائه شده باشد وجود ندارد، لذا شایسته اسات فارد یاا    ع آموزشی که دربردارنده تمامی سرفصلبا توجه به اینکه منب
پژوهشی و آموزشی مبادرت به تالیف متن آموزشی متناسب با سرفصال هاا،   -افرادی پس از احراز صالحیت های علمی
 اهداف و محورهای تعریف شده نمایند.

گذاشتن دسات اساتاد در گازینش و    ای به استاد و دانشجو و بازیشههای کلاهبدیهی است برای جلوگیری از تحمیل دیدگ
تجویز متن مطلوب  و مفتوح نگهداشتن باب رقابت، بایسته است چندین متن از سوی استادان و متخصصان از منظرهای 

 گوناگون نظری و پژوهشی تدوین و در اختیار جامعه هدف قرار گیرد.

 منبع اصلی: 

 تاریخ ایران )ایالمیها، آریاییها تا پایان هخامنشیان(، انتشارات پیام نور.ا پرویز رجبی، 

 .0211ا مجیدزاده، یوسف، تاریخ و تمدن ایالم، تهران مرکز نشر دانشگاهی، 
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 .0254پیر آمیه، تاریخ عیالم، ترجمه شیرین بیانی، تهران، دانشگاه تهران، 
 .0211فر، تهران: ققنوس،  یوزوف ویسهوفر، ایران باستان، ترجمه مرتضی ثاقب -

 

 منابع فرعی: 

 .0255ا سیدسجادی، سیدمنصور، نخستین شهرهای فالت ایران، تهران، سمت، 

 .0251، ترجمه تیمور قادری، تهران، مهتاب، 3ا گرشویچ، ایلیا، تاریخ ایران کمبریج، ج 
 .0216مهرداد بهار، از اسطوره تا تاریخ، تهران: نشر چشمه،  -
 .0255فرای، تاریخ باستانی ایران، ترجمه مسعود رجب نیاف تهران: علمی و فرهنگی، ریچارد نیلسون  -

 .0، ج0261عبدالحسین زرین کوب، تاریخ مردم ایران، تهران: امیرکبیر،  -

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری .1

 نمره( 2ارزشیابی مستمر یا فرایندی ) 1-1

به سواالت و طرح سواالت محوری از سوی دانشاجویان،   مشارکت جدی دانشجویان در مباحث کالسی )شامل پاسخ -

 نمره 1ارائه سخنرانی، اثبات قدرت بیان و استدالل در طرح مباحث تاریخی( 

 نمره 1ارائه پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیفیت تحقیق و نه کمّیت آن  -

 نمره( 11ارزشیابی پایانی ) 1-7
االت استاندارد در سطوح مختلف مختلف دانشای و فرادانشای اقادام نمایاد.     مدرس محترم الزم است به طراحی انواع سو

همچنین مدرسان محترم در صورت نیاز و اقتضای کالس و درس می توانند آزمون پایانی را در دو مرحلاه میاان تارم و    
 پایان ترم برگزار نمایند.

 

 سایر نکات:
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 «ایران در دوره هخامنشیان و فرهنگی یقتصادا، تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن .1
حاکمیت خود را از یک ایالات آغااز و   هخامنشیان  .باستان است و جهان دوره هخامنشی یکی از دوره های مهم تاریخ ایران
توانستد و  هره بردندبه خوبی باز دستاوردهای تمدن های همجوار خود آنها اساس یک امپراتوری جهانی را پایه گذاری کردند. 

و نفوذ ایران در شرق باستان به نهایت خود رساید باه گوناه ای کاه در دوره     قدرت . وسعت، بنا نهادندتمدنی تلفیقی را بنیان 
بسایاری از اصاول   . اسات بسایار ارزشامند    ،فرهنگی این دوره از تااریخ ایاران  تمدنی و میراث های بعد هیچگاه تکرار نشد. 

تمادن هخامنشای تاأثیری    این اصول از سوی ملل دیگر اقتباس شد.  .یان نهاده شده استدر این دوره بنکشورداری ایرانیان 
 و شناخت از این دوره به درک بهتر تاریخ ایران در ادوار بعد کمک زیادی میکند. یجهانی از خود بجا گذاشت. آگاه

 

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری

  3تعداد واحد: 
 ساعت 23زمان درس: 

 یاز: پیشن
 

ایتران در   و فرهنگتی  اقتصادی ،تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعیناام درس:   

 دوره  هخامنشیان

        

اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد 

 بود:
 چگونگی شکل گیری حکومت هخامنشیان و توسعه قلمرو آنان را توضیح دهد. -
 اری و خصایل کوروش و داریوش را بیان کنند.ویژگی های کشورد -
 اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران عصر هخامنشی را توضیح دهد. -
 مهم ترین میراث هخامنشیان را تشریح کند. -
 

 شایستگی اساسی:
Ck  

 1سطح 7سطح 1سطح  هامالک

گیتتری   شتتکل

 حکومت

 
 

خاندان کاوروش و  
شااکل چگااونگی 

او گیری شخصیت 
 دهد میرا توضیح 

عواماااال موفقیاااات  
کوروش را در پیاروزی  

مورد بحاث و   ماد رابر 
 دهد تحلیل قرار می

تاارین نبردهااای  مهاام
کوروش و نتایج آن را 

اساس منابع اصالی   بر
مااورد ارزیااابی قاارار   

 دهد می

 کشورداری
 

رفتار کاورش را باا   
ز ااهالی بابل پاس  

فااااتح آن بیااااان 
 کند می

شخصاایت کااوروش را 
یاای  با فرمانروایاان دن 
کند  باستان مقایسه می

و مورد تجزیه و تحلیل 
 دهد قرار می

تقسااایمات سیاسااای 
قلمرو هخامنشایان را  

دهاااد و  شااارح مااای
اصالحات داریاوش را  
مااورد ارزیااابی قاارار   

 دهد می

اوضتتتتتتتتاع 

اقتصتتتتتادی و 

 اجتماعی

چگااونگی حصااول  
کومت حآمدهای در

هخامنشااااااای را 

الااواح یافاات شااده در 
از نظر  تخت جمشید را

اقتصادی مورد تجزیاه  

اوضااااع اقتصاااادی و 
اجتماااااعی عصاااار  
هخامنشاای را مااورد   
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دهد و  بررسی قرار می دهد و تحلیل قرار می دهد توضیح می 
نقاااش آن را در زوال 
قاادرت هخامنشاایان  

 دهد نشان می

نظاارات گوناااگون   میراث 
دربااااره کاااارکرد  
تخاات جمشااید را  

 برمی شمارد

چگونگی تاأثیر و تاأثر   
معماری هخامنشیان را 

النهارین   نسبت به بین
باستان ماورد بررسای   

 دهد قرار می

هاای   نقش کشامکش 
هخامنشیان و یونانیان 
را در روابااط ایااران و  

 هاااای اروپاااا در دوره
مورد ارزیاابی   مختلف
 دهد قرار می

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت .7

 محتوای درس جلسه

 معرفی درس و منابع و ماخذ آن اول

 ه های پیدایش و استقرار دولت هخامنشیانزمین دوم

 فرمانروایی کوروش: تاسیس، گسترش و فرجام کار سوم

 فرمانروایی داریوش: تثبیت سلسله، اصالحات و اقدامات داخلی  چهارم

 مناسبات ایران و یونان  پنجم

 امپراتوری  زوال و انحطاط ششم

 یورش اسکندر و سقوط هخامنشیان  هفتم

 ل خشاریارشا تا داریوش سوماز قت هشتم

 نظامی و تشکیالت اداری  -ساختار سیاسی نهم

 نظام قضایی ایران در عهد هخامنشیان )قوانین، مجازات ها، قضاوت و ...( دهم 

 نظام اقتصادی ایران در عهد هخامنشیان )نظام مالکیت، کشاورزی، تجارت، مالیات، شبکه راهها و ...( یازدهم 

 ی، هنر و صنایعمعمار دوازدهم

 زبان، خط و دین سیزدهم

 مناسبات هخامنشیان با اقوام و ملل تابعه چهاردهم

 الواح تخت جمشید پانزدهم
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 تکالیف یادگیری: 

 ارائه مطلبی در مقایسه کوروش با فرمانروایان دنیای باستان -
 ه گئومات.بحث گروهی درباره نظریات مربوط ب -
 زوال هخامنشیانبحث گروهی درباره علل -

 تکالیف عملکردی:
 دانشجویان درباره یکی از موضوعات درس مقاله ای تهیه می کنند. -
 دانشجویان گزارش سفر یا بازدید خود از موزه را به صورت مکتوب و مصور ارائه می کنند. -

 راهبردهای تدریس و یادگیری .1
هاا ارائاه کارد،    ان اصول و قاعده یکسان در راهبردهای تادریس و یاادگیری بارای هماه درس    با توجه به اینکه نمی تو

 شود از روش های آموزش ذیل بهره مند شد.پیشنهاد می
 

 تدارک فرصت های یادگیری در محیط آموزشی شامل: 1-1

 طرح و نگارش محورهای اصلی درس بر روی تابلو 

 رسیارائه منطقی و منسجم مفاهیم و موضوعات د 

 طرح سواالت هدفمند و محوری از موضوعات درسی و تجزیه و  تحلیل آن از طریق بارش مغزی 

  استفاده مستقیم از منابع دست اول به هنگام تدریس )متون تاریخی، متون ادبی، مجله و روزنامه، اسناد آرشیوی
 ها(و سکه

 استفاده از نقشه، فیلم، اسالید و عکس در محیط کالسی 

 پژوهشی، ایجاد وبالگ و علوم کامپیوتر در پژوهش های تاریخی-ز اینترنت، سایت های علمیگیری ابهره 

 های علمی و آموزشی با راهنمایی استاد شرکت در سمینارها و کارگاه 

 شناسایی و تدارک فرصت های یادگیری در خارج از محیط آموزشی شامل: 7-1

 بازدید از موزه ها، بناهای تاریخی 

 نه ها، مراکز اسناد و آرشیوی، مراکز پژوهشی و تحقیقبازدید کتابخا 

 پژوهشی به نقاط مختلف ایران و در صورت امکان به قلمرو ایران فرهنگی-سفرهای علمی 

 منابع آموزشی .1

 میراث و کارنامه هخامنشیان شانزدهم
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های ارائه شده باشد وجود ندارد، لذا شایسته اسات فارد یاا    با توجه به اینکه منبع آموزشی که دربردارنده تمامی سرفصل
پژوهشی و آموزشی مبادرت به تالیف متن آموزشی متناسب با سرفصال هاا،   -س از احراز صالحیت های علمیافرادی پ

 اهداف و محورهای تعریف شده نمایند.

ای به استاد و دانشجو و باز گذاشتن دست اساتاد در گازینش و   های کلیشهبدیهی است برای جلوگیری از تحمیل دیدگاه
داشتن باب رقابت، بایسته است چندین متن از سوی استادان و متخصصان از منظرهای تجویز متن مطلوب  و مفتوح نگه

 گوناگون نظری و پژوهشی تدوین و در اختیار جامعه هدف قرار گیرد.

 منبع اصلی: 
 .0213ها تا پایان هخامنشیان، تهران، سمت،  (: از ورود آریایی3ا شیرین بیانی، تاریخ ایران باستان )

 .0252فر، تهران، ققنوس،  وک، شاهنشاهی هخامنشی، ترجمه مرتضی ثاقبا جان مانوئل ک
 .0256ا والتر هینتس، داریوش و ایرانیان )تاریخ فرهنگ و تمدن هخامنشیان(، ترجمه پرویز رجبی، تهران، نشر ماهی، 

 .0253لوکوکوپی یر، کتیبه های هخامنشی، ترجمه نازیال خلخالی، تهران: فرزان  -
 

 منبع فرعی: 
 .0261کوب، تاریخ مردم ایران، تهران، امیرکبیر، عبدالحسین زرینا 

 ا پرویز رجبی، تاریخ ایران )ایالمیها، آریاییها تا پایان هخامنشیان(، انتشارات پیام نور.
 . 0251والتر هینتس، داریوش و پارس ها، ترجمه عبد الرحمن صدریه، تهران: امیرکبیر  -
 .0255نی ایران، ترجمه مسعود رجب نیا، تهران: علمی و فرهنگی، ریچارد نیلسون فرای، تاریخ باستا -

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری .1

 نمره( 2ارزشیابی مستمر یا فرایندی ) 1-1

مشارکت جدی دانشجویان در مباحث کالسی )شامل پاسخ به سواالت و طرح سواالت محوری از ساوی دانشاجویان،   -

 نمره 1دالل در طرح مباحث تاریخی( ارائه سخنرانی، اثبات قدرت بیان و است

 نمره 1ارائه پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیفیت تحقیق و نه کمّیت آن -

 نمره( 11ارزشیابی پایانی ) 1-7
مدرس محترم الزم است به طراحی انواع سواالت استاندارد در سطوح مختلف مختلف دانشای و فرادانشای اقادام نمایاد.     

در صورت نیاز و اقتضای کالس و درس می توانند آزمون پایانی را در دو مرحلاه میاان تارم و    همچنین مدرسان محترم 
 پایان ترم برگزار نمایند.

 

 سایر نکات:
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ایران در دوره سلوکی و  و فرهنگی اقتصادی ،تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی»سرفصل درس 

 «اشکانی 

 معرفی درس و منطق آن .1
قدونی و برافتادن دودمان هخامنشی، ایران شاهد استقرار حکومتی بیگانه باه ناام سالوکی شاد. دوره     بعد از یورش اسکندر م

ضد حاکمیت بیگانه اساس م اصیل ایرانی بودند، با قیام برکم و بیش یکصد سال به طول انجامید. پارتهای که از اقواسلوکیان 
فاراز و نشایب   پر تااریخ از بخشی  نزدیک به پنج سده ادامه یافت،که تاریخ ایرانِ عصر اشکانی حکومت اشکانی را بنا نهادند. 

در  دانشاجویان روابط خارجی ایران در این دوران از شرق تا غرب، از چین تا روم را دربرمی گرفته اسات.  ایران باستان است. 
 پی می برند.تأثیرات مادی و معنوی این دوران در تاریخ ایران و جهان به  ،این درس

 

 سمشخصات در
 نوع درس: نظری

  3تعداد واحد: 
 ساعت 23زمان درس: 
 پیشنیاز: 

 

ایتران در   و فرهنگتی  اقتصادیتاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی، ناام درس:   

 دوره سلوکی و اشکانی

اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد 

 بود:
 را توضیح دهد. اوضاع عمومی ایران در دوره سلوکیان -
 چگونگی تاسیس و تثبیت دولت اشکانی را تشریح و ارزیابی نمایند. -
 ، اقتصادی و فرهنگی ایران عصر اشکانی را بیان کند.اوضاع اجتماعی -
 روابط خارجی ایران با همسایگان را در این دوره تشریح نمایند. -
 

 شایستگی اساسی:
Ck  

 1سطح 7سطح 1سطح  هامالک

حکمرانی  شیوه

 سلوکیان

 

 

 
 

چگونگی تأسیس   
سلساالة ساالوکی را 

 توضیح دهد.
 

شااااایوه حکومااااات 
سااااالوکیان را باااااا 
هخامنشاایان مقایسااه 

 کند
 

شاااایوه حکوماااات  
ساالوکیان را تجزیااه و 
تحلیاال کنااد و مااورد 

 ارزیابی قرار دهد
 

تأستتتتتیس و 

تثبیت حکومت 

 اشکانی
 

چگونگی تأسایس  
حکومت اشکانی را 

 توضیح دهد
 

ش چگاااونگی گساااتر
قلمااارو اشاااکانیان را 

 توضیح دهد
 

شاایوه اداره ایااران در  
اشاکانیان را باا    زماان 

دوره سلوکیان مقایسه 
 و ارزیابی کند

 

اوضتتتتتتتاعی 

اجتمتتتتتتاعی، 

اقتصتتتتتادی و 

 فرهنگی

طبقااات اجتماااعی 
ایاااران در عصااار 
 اشکانی را برشمرد

یک جایگاه و نقش هر
از طبقااات اجتماااعی  
ایاااران را در اقتصااااد 
 عصر اشاکانی تشاریح  

اوضااااع اجتمااااعی،  
اقتصااادی و فرهنگاای 
ایران عصر اشکانی را 

 یلمورد تجزیه و تحل
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قاااااارار دهااااااد و   نماید 
هاااای آن را  ویژگااای

 دسته بندی کند

رواباااط خاااارجی   روابط خارجی 
اشکانیان را با چین 

 توضیح دهد

نقااش ارمنسااتان را در 
روابااط اشااکانیان بااا   
 رومیان تشریح نماید

رواباط ایاران و روم را   
د تجزیه و تحلیال  مور

قاارار دهااد و ارزیااابی 
 نماید

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت .7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محتوای درس جلسه

 معرفی درس و منابع و ماخذ آن اول

 میراث اسکندر و استقرار دولت سلوکیان دوم

 آثار و پیامدهای سیاسی و فرهنگی حاکمیت سلوکیان در ایران سوم

 س دولت اشکانیان )فرهنگی، سیاسی و نظامی و ...( زمینه های تاسی چهارم

 پنجم
 دوران تثبیت و اعتال دولت

 اشکانیان

 کشمکش با روم ششم

 ساختار سیاسی و تشکیالت اداری اشکانیان  هفتم

 اوضاع اجتماعی ایران در عصر اشکانیان  هشتم

 ها(اوضاع اقتصادی ایران در عصر اشکانیان )تجارت و شبکه راه نهم

 مناسبات اشکانیان با اقوام و ملل دیگر دهم 

 هنر و معماری یازدهم 

 د
 ازدهم

 ادبیات

 دین و سیاست دینی در عصر اشکانیان سیزدهم

 فرهنگ پهلوانی و حماسی در عصر اشکانیان چهاردهم

 ساختار ارتش و فنون جنگی پانزدهم

 زوال و سقوط اشکانیان )علل داخلی و خارجی( شانزدهم
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 تکالیف یادگیری: 

 بررسی نقش ارمنستان در روابط ایران و روم  -
 بررسی روابط ایران و روم در دوره اشکانی 
 بررسی تاریخ حماسی ایران -
 

 تکالیف عملکردی:
 در دوره اشکانیان گزارشی تهیه و در کالس ارائه کند. جاده ابریشمدرباره اهمیت  -
 هنامه فردوسی پژوهش نماید.درباره انعکاس تاریخ اشکانیان در شا -

 راهبردهای تدریس و یادگیری .1
هاا ارائاه کارد،    با توجه به اینکه نمی توان اصول و قاعده یکسان در راهبردهای تادریس و یاادگیری بارای هماه درس    

 شود از روش های آموزش ذیل بهره مند شد.پیشنهاد می
 

 تدارک فرصت های یادگیری در محیط آموزشی شامل: 1-1

 نگارش محورهای اصلی درس بر روی تابلو طرح و 

 ارائه منطقی و منسجم مفاهیم و موضوعات درسی 

 طرح سواالت هدفمند و محوری از موضوعات درسی و تجزیه و  تحلیل آن از طریق بارش مغزی 

 یوی استفاده مستقیم از منابع دست اول به هنگام تدریس )متون تاریخی، متون ادبی، مجله و روزنامه، اسناد آرش
 ها(و سکه

 استفاده از نقشه، فیلم، اسالید و عکس در محیط کالسی 

 پژوهشی، ایجاد وبالگ و علوم کامپیوتر در پژوهش های تاریخی-گیری از اینترنت، سایت های علمیبهره 

 های علمی و آموزشی با راهنمایی استاد شرکت در سمینارها و کارگاه 

 در خارج از محیط آموزشی شامل:شناسایی و تدارک فرصت های یادگیری  7-1

 بازدید از موزه ها، بناهای تاریخی 

 بازدید کتابخانه ها، مراکز اسناد و آرشیوی، مراکز پژوهشی و تحقیق 

 پژوهشی به نقاط مختلف ایران و در صورت امکان به قلمرو ایران فرهنگی-سفرهای علمی 

 منابع آموزشی .1

های ارائه شده باشد وجود ندارد، لذا شایسته اسات فارد یاا    ه تمامی سرفصلبا توجه به اینکه منبع آموزشی که دربردارند
پژوهشی و آموزشی مبادرت به تالیف متن آموزشی متناسب با سرفصال هاا،   -افرادی پس از احراز صالحیت های علمی
 اهداف و محورهای تعریف شده نمایند.

تاد و دانشجو و باز گذاشتن دست اساتاد در گازینش و   ای به اسهای کلیشهبدیهی است برای جلوگیری از تحمیل دیدگاه
تجویز متن مطلوب  و مفتوح نگهداشتن باب رقابت، بایسته است چندین متن از سوی استادان و متخصصان از منظرهای 

 گوناگون نظری و پژوهشی تدوین و در اختیار جامعه هدف قرار گیرد.
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 منبع اصلی: 
 سلوکیان واشکانیان، انتشارات پیام نور.ا پرویز رجبی، تاریخ ایران در دورة 

 .0254کالوس شیپمان، مبانی تاریخ پارتیان، ترجمه هوشنگ صادقی، تهران: فرزان،  -
لویی واندنبرگ و کالوس شیپمن، نقوش برجسته الیمایی در دوران اشکانی، ترجمه یعقوب محمدی فر و آزاده  -

 .0256محبت خو، تهران: سمت، 

 

 منابع فرعی: 
 .0254های اشکانی نسا، بازتاب اندیشه،  بخش، و حیدرآبادیان، شهرام، ریتون اجا رؤیا ت

 .0251شناسی و هنر اشکانی، تهران، سمت،  فر، یعقوب، باستان ا محمدی
 .0252فر، تهران، ققنوس،  ا ولسکی، یوزف، شاهنشاهی اشکانی ترجمه مرتضی ثاقب

 .0، ج0261یرکبیر، عبدالحسین زرین کوب، تاریخ مردم ایران، تهران: ام -
 .0215گروه مولفان، تاریخ ایران کمبریج، ترجمة حسن انوشه، تهران: امیرکبیر،  -
 .0255ریچارد نیلسون فرای، تاریخ باستانی ایران، ترجمه مسعود رجب نیا، تهران: علمی و فرهنگی،  -

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری .1

 نمره( 2ارزشیابی مستمر یا فرایندی ) 1-1

جدی دانشجویان در مباحث کالسی )شامل پاسخ به سواالت و طرح سواالت محوری از سوی دانشاجویان،  مشارکت  -

 نمره 1ارائه سخنرانی، اثبات قدرت بیان و استدالل در طرح مباحث تاریخی( 

 نمره 1ارائه پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیفیت تحقیق و نه کمّیت آن  -

 (نمره 11ارزشیابی پایانی ) 1-7
مدرس محترم الزم است به طراحی انواع سواالت استاندارد در سطوح مختلف مختلف دانشای و فرادانشای اقادام نمایاد.     
همچنین مدرسان محترم در صورت نیاز و اقتضای کالس و درس می توانند آزمون پایانی را در دو مرحلاه میاان تارم و    

 پایان ترم برگزار نمایند.

 سایر نکات:
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 «ایران در دوره ساسانیان و فرهنگی اقتصادیتاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی، »رس د سرفصل

 معرفی درس و منطق آن .1
فرهنگای   و اجتمااعی  اقتصادی، یاسی،تاریخ تحوالت س ،در این درسحکومت ساسانیان آخرین حکومت ایران باستان است. 

ران از دو جهت قابل توجیه است؛ هم از جهت فهم تاریخ می شود. شناخت این دوره از تاریخ ای بحث و بررسیعصر ساسانی 
ایران باستان و هم از جهت فهم تاریخ ایران اسالمی و جریان ورود اسالم به ایران و انتقال بخش هایی از فرهنگ ایران قبل 

اساتمرار پیادا کارد.    زیادی به دوران اسالمی انتقاال یافات و   تاحدساسانیان مادی و معنوی از اسالم به دوره اسالمی. میراث 
  با تداوم و تحول تاریخ ایران ساسانی در عصر اسالمی آشنا می شوند. دانشجویان در این درس

 

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری

  3تعداد واحد: 
 ساعت 23زمان درس: 
 پیشنیاز: 

 

ایتران در   و فرهنگتی  اقتصادیتاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی، ناام درس:   

 دوره ساسانیان

داف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد اه

 بود:
 چگونگی تاسیس، تثبیت و زوال حکومت ساسانی را توضیح دهد. -
 مناسبات خارجی ساسانیان با روم و غیره را تشریح نماید. -
 اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران عصر ساسانی را تشریح نماید. سیاسی، اوضاع -
 

 شایستگی اساسی:
Ck  

 1سطح 7سطح 1سطح  هامالک

تأستتتتتیس و 

 تثبیت

 
 

دربااااره محتاااوای 
کارناماااه اردشااایر 
بابکااان توضاایحی 

 ارائه دهد

شخصااایت اردشااایر  
بابکان را با شخصایت  
بالش پنجم مقایسه و 

 تحلیل کنند تجزیه و

بااا اسااتفاده از منااابع  
اصااالی و پژوهشااای  

انطاکیااه  درباااره فااتح
ن   توساااط انوشااایروا 

 تهیه کنند

مناستتتتتتبات 

 خارجی
 

عملکرد شاپور اول 
را نساااابت بااااه  
ارمنسااتان توضاایح 

 دهد

روابط ساساانیان را باا   
کوشانیان مورد تجزیه 

 و تحلیل قرار دهد

نتااااایج سیاساااای و 
هاای   فرهنگی جناگ 

ایران و روم را با ارائاه  
های  ها و مصداق نمونه

عیناای مااورد بررساای 
 قرار دهد

اجتمتتتتتتاع و 

 فرهنگ
 

 ر باقی مانده از آثا
یران عصر ساسانی ا

 را برشمرد

آثار ساسانی و اشکانی 
 را با هم مقایسه کند

جایگاه آیاین زردشات   
در جامعه دوره اشکانی 
و ساسااانی را بااا هاام 
مقایسااه و تجزیااه و   

 تحلیل کند.
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 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت .7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تکالیف یادگیری: 

 توضیح دهدانعکاس ادب دوره ساسانی در ادب دوره اسالمی  چگونگی -
 گزارشی مستند به منابع ارائه کند.ایران  خط و زبان پهلوی مورد در  -
 .دوره ساسانی را برشمارد و درباره یکی از این جشنها توضیح دهدجشن های  -
 

 ف عملکردی:تکالی
 درباره یکی از موضوعات درس مقاله ای تهیه می کنند. -
 درباره رابطه دین و دوت در عصر ساسانی پژوهش کوتاهی ارائه کند. -

 محتوای درس جلسه

 اخذ آنمعرفی درس و منابع و م اول

 زمینه های تاسیس دولت ساسانیان )سیاسی، مذهبی، نظامی و ...( دوم

 دوران تثبیت دولت ساسانیان )وحدت سیاسی و مذهبی( سوم

 اجتماعی از شاپور اول تا انوشیروان -تحوالت سیاسی چهارم

 پنجم
 از مرگ ان

 شیروان تا خسرو پرویز

 مناسبات ساسانیان با اقوام و ملل دیگر ششم

 ساختار سیاسی و تشکیالت اداری و قضایی هفتم

 های زمینی و دریایی، صنایع و ...()تجارت، مسکوکات، مالیات، راه 0اوضاع اقتصادی ایران  هشتم

 داری، آب و آبیاری و ...()کشاورزی، زمین 3اوضاع اقتصادی ایران  نهم

 دین و سیاست دینی )با تاکید بر جنبش مانی و مزدک( دهم

 ساختار اجتماعی ایران )با تاکید بر طبقات اجتماعی( زدهمیا

 روابط با روم )با تاکید بر مسئله ارمنستان( دوازدهم

 معماری، هنر، ادبیات و موسیقی سیزدهم

 هاآداب و رسوم، اعیاد و جشن چهاردهم

 ساختار ارتش )ابزار و فنون جنگی( پانزدهم

 اخلی و خارجی(زوال و سقوط ساسانیان )علل د شانزدهم



 

119 

 

 درباره انعکاس تاریخ ساسانیان در شاهنامه فردوسی گزارش کوتاهی ارائه کند.

 راهبردهای تدریس و یادگیری .1
هاا ارائاه کارد،    اعده یکسان در راهبردهای تادریس و یاادگیری بارای هماه درس    با توجه به اینکه نمی توان اصول و ق

 شود از روش های آموزش ذیل بهره مند شد.پیشنهاد می

 تدارک فرصت های یادگیری در محیط آموزشی شامل: 1-1

 طرح و نگارش محورهای اصلی درس بر روی تابلو 

 ارائه منطقی و منسجم مفاهیم و موضوعات درسی 

 ت هدفمند و محوری از موضوعات درسی و تجزیه و  تحلیل آن از طریق بارش مغزیطرح سواال 

  استفاده مستقیم از منابع دست اول به هنگام تدریس )متون تاریخی، متون ادبی، مجله و روزنامه، اسناد آرشیوی
 ها(و سکه

 استفاده از نقشه، فیلم، اسالید و عکس در محیط کالسی 

 پژوهشی، ایجاد وبالگ و علوم کامپیوتر در پژوهش های تاریخی-ایت های علمیگیری از اینترنت، سبهره 

 های علمی و آموزشی با راهنمایی استاد شرکت در سمینارها و کارگاه 

 شناسایی و تدارک فرصت های یادگیری در خارج از محیط آموزشی شامل: 7-1

 بازدید از موزه ها، بناهای تاریخی 

 اسناد و آرشیوی، مراکز پژوهشی و تحقیق بازدید کتابخانه ها، مراکز 

 پژوهشی به نقاط مختلف ایران و در صورت امکان به قلمرو ایران فرهنگی-سفرهای علمی 

 منابع آموزشی .1

های ارائه شده باشد وجود ندارد، لذا شایسته اسات فارد یاا    با توجه به اینکه منبع آموزشی که دربردارنده تمامی سرفصل
پژوهشی و آموزشی مبادرت به تالیف متن آموزشی متناسب با سرفصال هاا،   -الحیت های علمیافرادی پس از احراز ص

 اهداف و محورهای تعریف شده نمایند.

ای به استاد و دانشجو و باز گذاشتن دست اساتاد در گازینش و   های کلیشهبدیهی است برای جلوگیری از تحمیل دیدگاه
ابت، بایسته است چندین متن از سوی استادان و متخصصان از منظرهای تجویز متن مطلوب  و مفتوح نگهداشتن باب رق

 گوناگون نظری و پژوهشی تدوین و در اختیار جامعه هدف قرار گیرد.
 

 __________منبع اصلی: 
 . 0265آرتور کریستن سن، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه غالمرضا رشید یاسمی، تهران: دنیای کتاب،  ا         

   0212: تاریخ سیاسی ساسانیان، تهران، سمت، 4کوب، تاریخ ایران باستان کوب و روزبه زرینحسین زرینعبدال  -
 .0251علیرضا شاپور شهبازی، تاریخ ساسانیان، تهران: مرکز نشر دانشگاهی،  -
 0253دریایی تورج، تاریخ و فرهنگ ساسانی، ترجمه مهرداد قدرت دیزجی، تهران، ققنوس،  -

 



 

121 

 

 منابع فرعی: 
 0253های ایران و روم، ترجمه محمد سعیدی، تهران، علمی و فرهنگی،  ا پروکپیوس، جنگ

 0252ا نفیسی، سعید، تاریخ تمدن ایران ساسانی، تهران، اساطیر، 
 . 0215مهرداد بهار، پژوهشی در اساطیر ایران، تهران: اگه،  -
 .0216عبد الحسین زرین کوب، تاریخ مردم ایران، تهران: امیرکبیر،  -
 .0211گروه مولفان، تاریخ ایران کمبریج، ترجمه حسن انوشه، تهران: امیرکبیر،  -

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری .1

 نمره( 2ارزشیابی مستمر یا فرایندی ) 1-1

مشارکت جدی دانشجویان در مباحث کالسی )شامل پاسخ به سواالت و طرح سواالت محوری از ساوی دانشاجویان،   -

 نمره 1قدرت بیان و استدالل در طرح مباحث تاریخی(  ارائه سخنرانی، اثبات

 نمره 1ارائه پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیفیت تحقیق و نه کمّیت آن -

 نمره( 11ارزشیابی پایانی ) 1-7
مدرس محترم الزم است به طراحی انواع سواالت استاندارد در سطوح مختلف مختلف دانشای و فرادانشای اقادام نمایاد.     

ین مدرسان محترم در صورت نیاز و اقتضای کالس و درس می توانند آزمون پایانی را در دو مرحلاه میاان تارم و    همچن
 پایان ترم برگزار نمایند.
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تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران در قرون نخستین اسالمی )تا »سرفصل درس 

 «پایان قرن چهارم(

 معرفی درس و منطق آن .1
پایان یافت و  دوره باستان ساسانیان تاریخ ایران و فروپاشیستین درس تاریخ ایران دوره اسالمی است. با زوال این درس نخ

دوران اسالمی آن آغاز شد. اعراب مسلمان به تدریج وارد ایران شدند و ایران بخشی از قلمرو خالفت اسالمی شد. از آن پس، 
دوره ای متمایز و متفاوت با دوره باستان. تا اوایل قارن دوم هجاری، حکومات     ایران دوره جدیدی از تاریخ خود را آغاز کرد.

مستقلی در ایران وجود نداشت. اما از اوایل سده سوم حکومت هایی نظیر طاهریان، صفاریان و آل بویه و ... پدید آمدند. ایان  
کور را ارائه می دهد. این مقطع از تاریخ واحد درسی تصویری از اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران دورة مذ

نیازی است برای ورود در تاریخ دوران اسالمی. دانشجویان با گذراندن ایان واحاد   ایران دوره اسالمی به منزلی مقدمه و پیش
 درسی به درک صحیحی از قرون نخستین ایران اسالمی دست خواهند یافت.

 

مشخصتتتتتات 

 درس
 نوع درس: نظری

  3تعداد واحد: 
 23مااااان درس: ز

 ساعت
 پیشنیاز: 

 

تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران در قترون نخستتین    نام درس: 

 اسالمی )تا پایان قرن چهارم(

 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
ان را در روی کار آمدن عباسیان بیان نقش ایرانی سدة نخست توضیح دهد و اوضاع ایران را در دو -

 کند.
چگونگی تشکیل حکومتهای ایرانی )حکومتهای متقارن( و رواباط ایان حکومتهاا را باا خلفاای       -

 عباسی را توضیح دهد.
شایستتتتتتگی  متقارن را با یکدیگر مقایسه و ارزیابی کند. یکارنامه و عملکرد حکومتها-

 اساسی:
Ck  

 1سطح 7سطح 1سطح  هامالک

 اسالم در ایران
 

چگاااااونگی ورود 
اسالم باه ایاران و   
واکنش ایرانیان به 
اسالم و اعاراب را  

 بیان کند.

واکاانش ایرانیااان بااه  
اساااالم و اعاااراب را  
 تجزیه و تحلیل کند.

اساااالم آوردن  علااال
را مااااورد  ایرانیااااان

ارزیابی قرار داده و باا  
ارائه گزارشای مساتند   
احیای هویات ایرانای   
ن در سده های نخستی
 اسالمی را تبیین کند.

 حکومتهای متقارن
 

 مفهوم حکومتهاای 
متقاارن را توضایح   
دهااااد و قلماااارو 

یاااک از ایااان  هر
حکومتها را بر روی 
 نقشه نشان دهد.

علاال ظهااور و سااقوط 
 هر یک از حکومتهای
متقاااارن را تجزیاااه و 

 تحلیل کند.

کارنامااة هاار یااک از  
حکومتهای متقاارن را  
در ربااط بااا احیااای   

ارزیاابی   هویت ایرانی
کند و درباارة یکای از   
آنها با استناد به مناابع  
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 پژوهشی ارائه کند.

 

 زبان و ادب فارسی
 

چگااونگی احیااای  
زبااان فارساای در  
عصاار حکومتهااای 
متقاارن را توضایح   

 دهد.

احیا زبان فارسای   علل
را با اساتناد باه مناابع    
اصلی تجزیه و تحلیل 

 کند.

دربااارة نخسااتین آثااار 
تاریخی فارسای نظیار   
تاریخ بلعمای و نقاش   
خاناادانهای حکااومتگر 
ایرانااای در پیااادایش 
چنین آثاری گزارشای  

 مستند ارائه کند.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت .7

 محتوای درس جلسه

 معرفی درس و منابع و ماخذ آن اول

 مناطق مختلف ایران(                                   لمان درایران و استقرار و مهاجرت اعراب مس تصرف)زوال ساسانیان، روند  تهاجم اعراب دوم

 اوضاع اجتماعی: جامعه ایران در مواجهه با اسالم و اعراب مسلمان  سوم

 نظام مالیاتی: مالیات و اقسام آن در سرزمین های فتح شده؛ خراج، جزیه و ... چهارم

 ایگاه آناناوضاع دینی: سیاست دینی مسلمین، اهل ذمّه و ج پنجم

 اجتماعی( -ایران در عصر امویان )اوضاع سیاسی ششم

 ایرانیان و جنبش های ضد اموی: تشیع، خوارج، مرجئه، شعوبیه هفتم

 دعوت عباسیان در ایران: قیام ابومسلم خراسانی و انقراض امویان هشتم

 (: اوضاع سیاسی و اجتماعی315تا  023ایران در اوایل عباسیان )از  نهم

 طاهریان )خاستگاه، پیدایش، حدود و قلمرو، مناسبات با خالفت عباسی( هم د

 صفاریان )خاستگاه، پیدایش، مناسبات با خالفت عباسی، احیای زبان فارسی و ...( یازدهم 

 علویان )خاستگاه، پیدایش، قلمرو و مناسبات با همسایگان( دوازدهم

 سیاسی، تجدید حیات فرهنگ و تمدن ایرانی( سامانیان )خاستگاه و پیدایش، تحوالت سیزدهم

 آل زیار )خاستگاه و پیدایش، قلمرو، مناسبات با همسایگان( چهاردهم

 آل بویه )خاستگاه، پیدایش، قلمرو، مناسبات با خالفت عباسی و احیای فرهنگی( پانزدهم

 احیای هویت ایرانجمع بندی و ارزیابی کارنامة و عملکرد حکومتهای متقارن در ربط با  شانزدهم
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 تکالیف یادگیری: 

 درباره واکنش ایرانیان به اسالم و اعراب سخنرانی کند. -
درباره روابط حکومتهای متقارن با خلفای عباسی و تأثیر این روابط بر سرنوشت ایران در سده های نخستین باه طارح    -

 دیدگاه خود بپردازد.

 تکالیف عملکردی:
یای هویت ایران در سده های نخستین، با استناد به منابع دست اول، پژوهشای کوتااه ارائاه    دربارة نقش خراسان در اح -
 کند.

شهید مطهری پژوهش کرده و در قالب گزارش کوتاه آراء « خدمات متقابل اسالم و ایران»دربارة یکی از بخشهای کتاب 
 استاد مطهری را مورد نقد و بررسی قرار دهد. 

 ریراهبردهای تدریس و یادگی .1
هاا ارائاه کارد،    با توجه به اینکه نمی توان اصول و قاعده یکسان در راهبردهای تادریس و یاادگیری بارای هماه درس    

 شود از روش های آموزش ذیل بهره مند شد.پیشنهاد می

 تدارک فرصت های یادگیری در محیط آموزشی شامل: 1-1

 طرح و نگارش محورهای اصلی درس بر روی تابلو 

 منسجم مفاهیم و موضوعات درسی ارائه منطقی و 

 طرح سواالت هدفمند و محوری از موضوعات درسی و تجزیه و  تحلیل آن از طریق بارش مغزی 

  استفاده مستقیم از منابع دست اول به هنگام تدریس )متون تاریخی، متون ادبی، مجله و روزنامه، اسناد آرشیوی
 ها(و سکه

  در محیط کالسیاستفاده از نقشه، فیلم، اسالید و عکس 

 پژوهشی، ایجاد وبالگ و علوم کامپیوتر در پژوهش های تاریخی-گیری از اینترنت، سایت های علمیبهره 

 های علمی و آموزشی با راهنمایی استاد شرکت در سمینارها و کارگاه 

 شناسایی و تدارک فرصت های یادگیری در خارج از محیط آموزشی شامل: 7-1

 اهای تاریخیبازدید از موزه ها، بن 

 بازدید کتابخانه ها، مراکز اسناد و آرشیوی، مراکز پژوهشی و تحقیق 

 پژوهشی به نقاط مختلف ایران و در صورت امکان به قلمرو ایران فرهنگی -سفرهای علمی 

 منابع آموزشی .1

شایسته اسات فارد یاا    های ارائه شده باشد وجود ندارد، لذا با توجه به اینکه منبع آموزشی که دربردارنده تمامی سرفصل
پژوهشی و آموزشی مبادرت به تالیف متن آموزشی متناسب با سرفصال هاا،   -افرادی پس از احراز صالحیت های علمی
 اهداف و محورهای تعریف شده نمایند.

ای به استاد و دانشجو و باز گذاشتن دست اساتاد در گازینش و   های کلیشهبدیهی است برای جلوگیری از تحمیل دیدگاه
ویز متن مطلوب  و مفتوح نگهداشتن باب رقابت، بایسته است چندین متن از سوی استادان و متخصصان از منظرهای تج
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 گوناگون نظری و پژوهشی تدوین و در اختیار جامعه هدف قرار گیرد.

 منبع اصلی: 
 .0262کوب، تاریخ ایران بعد از اسالم، تهران، امیرکبیر، عبدالحسین زرین -

 0213و حسین زمانی، تاریخ ایران از ورود مسلمانان تا پایان طاهریان، تهران، سمت، حسین مفتخری  -
 .0215محمدرضا ناجی، تاریخ و تمدن اسالمی در قلمرو سامانیان، تهران، وزارت ارشاد، -

 .  0213های محلی، آل زیار، آل بویه(، تهران، سمت، آذر، دیلمیان در گستره تاریخ ایران )حکومتپروین ترکمنی - 
  0212اصغر فقیهی، تاریخ آل بویه، تهران، سمت، علی -

 .0251غالمحسین صدیقی، جنبشهای دینی ایرانی در قرنهای دوم و سوم هجری، تهران، پاژنگ  -

 منبع فرعی: 

 .0261کوب، تاریخ مردم ایران، تهران، امیرکبیر، عبدالحسین زرین -

اسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره سامانیان، تهران، سیدابوالقاسم فروزانی، تاریخ تحوالت سی - -
 0213سمت، 

برتولد اشپولر، تاریخ ایران درقرون نخستین اسالمی، ترجمه جواد فالطوری و مریم میراحمدی، تهران، علمی و  
 .0211فرهنگی، 

از ورود اسالم تا پایان  محمدامیر شیخ نوری، تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران -
 حکومت علویان طبرستان، انتشارات پیام نور.

سیدابوالقاسم فروزانی، قراخانیان: بنیانگذاران نخستین سلسله ترک مسلمان در فرارود )آسیای میانه(،  تهران،  -     
 0212سمت، 
 0210امیر اکبری، تاریخ حکومت طاهریان از آغاز تا انجام، تهران، سمت،  -

ت دهمرده، تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دورة سامانیان، دیلمیان و برا -
 غزنویان، انتشارات پیام نور.

آذر ، صالح پرگاری، تاریخ تحوالت سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره صفاریان پروین ترکمنی -
 0212و علویان،  تهران، سمت، 

 زشیابی یادگیریراهبردهای ار .1

 نمره( 2ارزشیابی مستمر یا فرایندی ) 1-1

مشارکت جدی دانشجویان در مباحث کالسی )شامل پاسخ به سواالت و طرح سواالت محوری از ساوی دانشاجویان،   -

 نمره 1ارائه سخنرانی، اثبات قدرت بیان و استدالل در طرح مباحث تاریخی( 

 نمره 1کیفیت تحقیق و نه کمّیت آن ارائه پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر -

 نمره( 11ارزشیابی پایانی ) 1-7
مدرس محترم الزم است به طراحی انواع سواالت استاندارد در سطوح مختلف مختلف دانشای و فرادانشای اقادام نمایاد.     
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میاان تارم و   همچنین مدرسان محترم در صورت نیاز و اقتضای کالس و درس می توانند آزمون پایانی را در دو مرحلاه  
 پایان ترم برگزار نمایند.
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 «تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران از غزنویان تا مغول»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن .1
زمینه های قدرت  از این درس در .پایان می یابدشاهیان غزنویان شروع و با فروپاشی خوارزم ظهوراز  این درس          

در این دوران  دوران این حکومتها بحص می شود.تحوالت ایران در  روندنیز و ای ترک تبار حکومت هیابی 
 تاریخ ایران اسالمی محسوب می شود، دوره هایسلجوقیان که یکی از مهمترین در دوره ویژه  به

ایع صن. علوم گسترش یافت مدارس و همچنین پیشرفت و پیچیدگی رسید.دیوانساالری و نظام اداری به اوج 
تاوردها و آثار و دسچنین آشنایی دانشجو معلمان با  به ویژه معماری به پیشرفت های مهمی نایل شد. و هنر
تحوالت این دوران فهم دقیق و عمیقی از مناسبات  آنان را قادر خواهد ساخت تا با درک درست از ،نتایجی

در دوره های بعدی شناسایی و واکاوی  های آن رابه دست آورند و پیامد سیاسی و اجتماعی دوره مورد نظر
 نمایند.

 

مشخصات 

 درس
نااااوع درس: 

 نظری
  3تعداد واحد: 

زمااان درس: 
 ساعت 23

 پیشنیاز: 
 

 نام درس:  تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران از غزنویان تا مغول
 

 بود: اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد
پایان این واحد درسی دانشجو معلم می تواند زمینه های ظهور حکومت غزنوی،  پس از -

 سلجوقیان و خوارزمشاهیان را معرفی و تجزیه و تحلیل کند.
 با استناد به منابع اصلی مقایسه، تحوالت مهم سیاسی و اجتماعی دوره غزنویان و سلجوقیان را -

 بررسی و تجزیه و تحلیل کند.
 والت مهم سیاسی اجتماعی ایران در دوره خوارزمشاهیان  و علل فروپاشی آنها را تشریح وتح -

 تبیین کند.
شایسااااتگی  

 اساسی:
Ck  

 1سطح 7سطح 1سطح  هامالک

عوامل ظهور حرکت   زمینه های ظهور
های غزنویان و 

سلجوقیان را بدون 
هیچ تحلیل 

فهرست وار گزارش 
 کند.

 

زمینه های ظهور 
ت های حکوم

غزنوی و سلجوقیان 
و خوارزمشاهیان را 

مورد تجزیه و 
 تحلیل قرار دهد.

 

ریشه های نظامی برآمدن 
شاهیان و حکومت خوارزم
یکادیگر  ا با  سلجوقیان را

مقایسه و مشاابهت هاا و   
تفااااوت هاااای آناااان را 

 تبیین کند. تشریح و

تحوالت سیاسی 

 و اجتماعی

مهترین تحوالت 
سیاسی و اجتماعی 

 و غزنویان
سلجوقیان را در 
قالب یک جدول 

آثار و نتایج این 
تحوالت را در 

حوادث و رویدادهای 
بعدی بررسی و مورد 
تجزیه و تحلیل قرار 

آثار و نتایج نبرد دندانقان 
و مالزگرد را مقایسه 

طی گزارشی کند و 
 .نمایدتحلیلی ارایه 
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 دهد فهرست کند.

تحوالت سیاسی 

و اجتماعی 

 خوارزمشاهیان
 

امل سیاسی عو
برآمدن 

خوارزمشاهیان را 
بدون هیچ گونه 
 تحلیل بیان کند.

 

روابط  مناسبات و
سلجوقیان و 

 خوارزمشاهیان را
مورد تجزیه و 
 تحلیل قرار دهد.

با تکیه بریکی از منابع 
اصلی دوره خوارزمشاهیان 
روابط خوارزمشاهیان با 
 سلطان سنجر سلجوقی را

 ارزیابی کند. نقد و

  

 ای یادگیری، محتوای درس و ساختار آنه. فرصت7

 محتوای درس جلسه

 معرفی درس و منابع و ماخذ آن اول

 ترکان: تبار و خاستگاه، ایران و ترکان در دوره سامانی دوم

 غزنویان: از تاسیس تا تثبیت و گسترش  سوم

 مناسبات با خالفت عباسی و همسایگان  چهارم

 ننظامی غزنویا -ساختار اداری پنجم

 زوال و فروپاشی غزنویان ششم

 تاسیس و گسترش سلسله سلجوقیان: از دندانقان تا مالزگرد هفتم

 مناسبات با خالفت عباسی هشتم

 اسماعیلیان در ایران  نهم

 اجتماعی ایران از ملک شاه تا فروپاشی  -تحوالت سیاسی دهم 

 نظام الملک و ساختار اداری عصر سلجوقی یازدهم 

 مقدمات جنگ های صلیبی دوازدهم

 نظام آموزشی با تکیه بر نظامیه ها سیزدهم

 اوضاع مذهبی )مذهب و سیاست در عصر سلجوقی( چهاردهم

 تکالیف عملکردی پانزدهم

 مناسبات اقتصادی و نظام مالکیت  شانزدهم

 هفدهم
 اتابکان و شاخه های حکومت سلجوقیان )روم، شام و ...(
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 هجدهم
 ، مناسبات با همسایگان و میراث غوریانغوریان: خاستگاه

 نوزدهم 
 خوارزمشاهیان از پیدایش تا پایان فرمانروایی تکش

 بیستم
 نظام لشگری و کشوری خوارزمشاهیان

 بیست و یکم
 مناسبات خوارزمشاهیان با خالفت عباسی

 بیست و دوم
 مناسبات خوارزمشاهیان با همسایگان )غوریان، قراختاییان و مغوالن(

 بیست و سوم
 خوارزمشاهیان از سلطان محمد تا سقوط

 عوامل انحطاط داخلی و خارجی خوارزمشاهیان بیست و چهارم

 

 تکالیف یادگیری: 
در  و با تکیه بر منابع اصلی دوره غزنویان و سلجوقیان روابط انها را با دستگاه عباسی بررسی و ابعاد ان را تحلیل -

 کند. کالس بازگو
 طی گزارشی ارایه کند. فروپاشی و تجزیه حکومت سلجوقیان در ایران را با تکیه بر منابع اصلی،زمینه های  -
 طی گزارسی ارایه کند. شاهیان را مقایسه وخوارزم ساختار نظامی حکومت سلجوقیان و -
 

 تکالیف عملکرد:
خلیفه عباسی طی پژوهشی را با تکیه بر مناسبات با  خوارزمشاهی و سلجوقی ،های غزنویسیاست مذهبی حکومت -

 کوتاه ارایه کند.
 مستندات تاریخی پژوهشی تهیه کند. عوامل فروپاشی حکومت سلجوقیان با تکیه بر منابع اصلی و باره علل ودر -

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری1
ها ارائه کارد،  با توجه به اینکه نمی توان اصول و قاعده یکسان در راهبردهای تدریس و یادگیری برای همه درس

 شود از روش های آموزش ذیل بهره مند شد.پیشنهاد می
 

 تدارک فرصت های یادگیری در محیط آموزشی شامل: 1-1

 طرح و نگارش محورهای اصلی درس بر روی تابلو 

 ارائه منطقی و منسجم مفاهیم و موضوعات درسی 

 ن از طریق بارش مغزیطرح سواالت هدفمند و محوری از موضوعات درسی و تجزیه و  تحلیل آ 
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    استفاده مستقیم از منابع دست اول به هنگام تدریس )متون تاریخی، متون ادبی، مجله و روزناماه، اساناد
 ها(آرشیوی و سکه

 استفاده از نقشه، فیلم، اسالید و عکس در محیط کالسی 

 پاژوهش هاای   پژوهشی، ایجااد وباالگ و علاوم کاامپیوتر در     -گیری از اینترنت، سایت های علمیبهره
 تاریخی

 های علمی و آموزشی با راهنمایی استاد شرکت در سمینارها و کارگاه 

 شناسایی و تدارک فرصت های یادگیری در خارج از محیط آموزشی شامل: 7-1

 بازدید از موزه ها، بناهای تاریخی 

 بازدید کتابخانه ها، مراکز اسناد و آرشیوی، مراکز پژوهشی و تحقیق 

 ژوهشی به نقاط مختلف ایران و در صورت امکان به قلمرو ایران فرهنگیپ -سفرهای علمی 

 

 . منابع آموزشی1

 

 منابع اصلی: 

 0212سید ابوالقاسم فروزانی، سلجوقیان از آغاز تا فرجام، تهران، سمت،  -

 0210سیدابوالقاسم فروزانی، غزنویان: از پیدایش تا فروپاشی، تهران، سمت،  -

 0213، تهران، سمت، ملیحه ستارزاده، سلجوقیان -

شهرام یوسفی فر، تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دورة سلجوقیان،  -
 انتشارات پیام نور.

 منابع فرعی: 

 0210اصغر فروغی ابری، تاریخ  غوریان، تهران، سمت،  -

 0212الهیار خلعتبری و محبوبه شرفی، تاریخ خورازمشاهیان، تهران، سمت،  -

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 1

 نمره( 2ارزشیابی مستمر یا فرایندی ) 1-1
مشارکت جدی دانشجویان در مباحث کالسی )شامل پاساخ باه ساواالت و طارح ساواالت محاوری از ساوی         -

 نمره 1دانشجویان، ارائه سخنرانی، اثبات قدرت بیان و استدالل در طرح مباحث تاریخی( 

 نمره 1له با تکیه بر کیفیت تحقیق و نه کمّیت آن ارائه پژوهش و تحقیق محو -

 نمره( 11ارزشیابی پایانی ) 1-7
مدرس محترم الزم است به طراحی انواع سواالت استاندارد در سطوح مختلف مختلاف دانشای و فرادانشای اقادام     
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ا در دو مرحلاه  نماید. همچنین مدرسان محترم در صورت نیاز و اقتضای کالس و درس می توانند آزماون پایاانی ر  
 میان ترم و پایان ترم برگزار نمایند.
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 «یران از ورود اسالم تا حمله مغولتاریخ فرهنگ و تمدن ا»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن .1
معلم در این واحد درسی با مفاهیم فرهنگ و تمدن، عناصر برمیگیرد. دانشجوس بخش مهمی از تاریخ ایران را دراین در

 معماری و صنایع، هنرها و آموزش و پرورش، ادوار تطور فرهنگ، اسالمی، -تمدن ایرانی ه فرهنگ وو عوامل سازند
 بدیهی است بخش فرهنگ و تمدن از الیه های لطیف، معیشت و آداب و رسوم آشنا می شود. تاریخ نگاری، علوم،

یی دانشجویان با این بخش آشنا گرانسنگ و مشعشع حیات اجتماعی یک ملت در طول تاریخ محسوب می شود. لذا
عدم آشنایی با این بخش های  اهمیت، آنان را در درک و فهم بخش عمیق و مهمی از تاریخ ایران یاری خواهد داد.پر

زرین و ممتاز سبب درکی ناقص و نادرست از مناسبات اجتماعی و فرهنگی دوره تاریخی مورد نظر است. مضافا بر 
پویا و متداوم و متحول است که از گذشته ها سرچشمه می گیرد و به حال و  اینکه مقوله فرهنگ و تمدن عنصری

درک بسیاری از تحوالت فرهنگی دوره های بعدی منبعث از تحوالت دوره تاریخی مورد  ،بنابراین آینده سیر می کند.
 نظر است.

 

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری

  3تعداد واحد: 
 ساعت 23زمان درس: 
 پیشنیاز: 

 

 س:  تاریخ فرهنگ و تمدن ایران از ورود اسالم تا حمله مغولنام در
 

اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یتادگیری دانشتجو قتادر    

 خواهد بود:
 اسالمی را -عوامل سازنده فرهنگ و تمدن ایرانی و مفاهیم فرهنگ وتمدن و عناصر -

 تشریح و تبیین نماید.
 د تجزیه و تحلیل قرار دهد.رایرانی اسالمی را مو ادوار تطور و فرهنگ و تمدن -
خصوصیات و ویژگی های هنرها و صنایع، معماری و علوم را از جنبه های گوناگون  -

 مورد بررسی قرار دهد و در قالب یک گزارش تحلیلی ارایه کند.
 

 شایستگی اساسی:
Ck  

 1سطح 7سطح 1سطح  هامالک

 مفاهیم
 

مفاهیم، فرهنگ و 
را بااادون  تمااادن

تحلیااال تعریاااف 
 کند.   

عناصر و عوامل 
سازنده فرهنگ و 
 -تمدن ایرانی

اسالمی را تجزیه و 
تحلیل و مولفه های 

را تشریح و تبیین  آن
 کند.

 

نقش میراث فرهنگی 
ایااران باسااتان را در  
شکوفایی فرهناگ و  

اسالمی -تمدن ایرانی
طی گزارشی تحلیلی 

 ارایه کند.

 

 ادوار و تطور

ور ادوار تطاااااااا
فرهنااگ و تماادن 
ایرانی اساالمی را  

 بیان کند.

های عصر زرین ویژگی
-فرهنگ ایرانی

اسالمی را تجزیه و 
 تحلیل کند.

مظاهر و جلوه هاای  
-فرهناااگ ایرانااای 

اسااالمی در سلسااله  
های ایرانی قرن سوم 
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و چهااارم را بیااان و   
را  ویژگاای هااای آن 

مقایساااه و ارزیاااابی 
 نماید.

 

 هنر و علوم

مظااااهر و جلاااوه 
ی هناااار و هااااا

-معماااری ایراناای
اسالمی را از ورود 
اسااالم تااا حملااه 
 مغول بیان کند.

وضعیت علاوم نظیار   
 نجاااوم، ریاضااایات،

فیزیک و طب را نقاد  
و بررسی و تجزیاه و  

 تحلیل کند.

درباااااره وضااااعیت 
مکاتاااب ومااادارس  

آنهاا   عملکرد ایران و
در دوره مااورد نظاار  
گزارش تحلیلی ارایاه  

 کند.

  

 ، محتوای درس و ساختار آنهای یادگیری. فرصت7

 محتوای درس جلسه

 معرفی درس و منابع و ماخذ آن اول

 مفاهیم فرهنگ و تمدن: تعاریف، تمایزات و تشابهات  دوم

 اسالمی )اسالم، میراث باستانی ایران و ...(-عناصر و عوامل سازنده فرهنگ و تمدن ایرانی سوم

 دوره اسالم: زبان، ادب، علوم، آیین حکومت داری و ...  تداوم میراث و سنن باستانی ایران در چهارم

 اسالمی )تکوین، عصر زرین و افول( -ادوار تطور فرهنگ و تمدن ایرانی پنجم

 اسالمی در دو قرن اول هجری )مذهب، زبان، آداب و ...( -فرهنگ ایرانی ششم

ارم )حکومت داری، خط، ادبیات اسالمی درعصر سلسله های ایرانی قرون سوم و چه -فرهنگ ایرانی هفتم
 فارسی، نظام پولی، علوم و ...(

اسالمی درعصر غزنویان و سلجوقیان )اوضاع دینی و مذهبی، ملل و نحل، توسعه زبان  -فرهنگ ایرانی هشتم
 فارسی، دیوانساالری،  نظامیه ها و ...(

 آموزش و پرورش )مکاتب و مدارس( نهم

 گچ بری، نساجی، موسیقی، حجاری، خوشنویسی و ...( هنرها و صنایع )فلزکاری،  دهم 

 معماری ) معماری مساجد، مدارس، کاروانسرااها، آرامگاه ها و ...( یازدهم 

 علوم )ریاضیات، نجوم، فیزیک و مکانیک، طب، کیمیا و ...( دوازدهم

 تاریخ نگاری سیزدهم

 تصوف و خانقاه ها  چهاردهم

 ک(معیشت )خوراک و پوشا پانزدهم
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 آداب و رسوم و سنن شانزدهم

 تکالیف یادگیری: 

 عناصر و عوامل سازنده فرهنگ و تمدن ایرانی  اسالمی را با تکیه بر مستندات تاریخی ارایه کند. - 
 درباره اوضاع دینی و مذهبی و ملل و نحل عصرسلجوقیان گزارشی کوتاه در کالس ارایه کند. -
 عصر غزنویان و سلجوقیان گزارشی تهیه و ارایه کند. در مورد وضعیت تصوف و خانقاههای -

 

 تکالیف عملکردی:
 در مورد تاریخ نگاری عصر غزنویان و سلجوقیان با تکیه بر مستندات این دوره پژوهشی تهیه کند. -
 درباره هدف تاسیس نظامیه ها و عملکرد آن گزارشی مستند و معتبر تهیه کند. - 

 راهبردهای تدریس و یادگیری .2
ها ارائه کارد،  ا توجه به اینکه نمی توان اصول و قاعده یکسان در راهبردهای تدریس و یادگیری برای همه درسب

 شود از روش های آموزش ذیل بهره مند شد.پیشنهاد می

 تدارک فرصت های یادگیری در محیط آموزشی شامل: 1-1

 طرح و نگارش محورهای اصلی درس بر روی تابلو 

 جم مفاهیم و موضوعات درسیارائه منطقی و منس 

 طرح سواالت هدفمند و محوری از موضوعات درسی و تجزیه و  تحلیل آن از طریق بارش مغزی 

    استفاده مستقیم از منابع دست اول به هنگام تدریس )متون تاریخی، متون ادبی، مجله و روزناماه، اساناد
 ها(آرشیوی و سکه

 حیط کالسیاستفاده از نقشه، فیلم، اسالید و عکس در م 

 پژوهشی، ایجااد وباالگ و علاوم کاامپیوتر در پاژوهش هاای       -گیری از اینترنت، سایت های علمیبهره
 تاریخی

 های علمی و آموزشی با راهنمایی استاد شرکت در سمینارها و کارگاه 

 شناسایی و تدارک فرصت های یادگیری در خارج از محیط آموزشی شامل: 7-1

 تاریخی بازدید از موزه ها، بناهای 

 بازدید کتابخانه ها، مراکز اسناد و آرشیوی، مراکز پژوهشی و تحقیق 

 پژوهشی به نقاط مختلف ایران و در صورت امکان به قلمرو ایران فرهنگی-سفرهای علمی 

 منابع آموزشی .2
ه است فرد های ارائه شده باشد وجود ندارد، لذا شایستبا توجه به اینکه منبع آموزشی که دربردارنده تمامی سرفصل

پژوهشی و آموزشی مبادرت باه تاالیف ماتن آموزشای متناساب باا       -یا افرادی پس از احراز صالحیت های علمی
 سرفصل ها، اهداف و محورهای تعریف شده نمایند.

ای به اساتاد و دانشاجو و بااز گذاشاتن دسات اساتاد در       های کلیشهبدیهی است برای جلوگیری از تحمیل دیدگاه
تن مطلوب  و مفتوح نگهداشتن باب رقابات، بایساته اسات چنادین ماتن از ساوی اساتادان و        گزینش و تجویز م
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 متخصصان از منظرهای گوناگون نظری و پژوهشی تدوین و در اختیار جامعه هدف قرار گیرد.

 منبع اصلی: 
 0213. فاطمه جان احمدی، تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی، قم، دفتر نشر معارف اسالمی، -
 .0213کاشفی، تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی، قم، مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی،  محمدرضا -

 حاتم غالمعلی، هنر و تمدن اسالمی، انتشارات پیام نور. -

 

 منبع فرعی: 

 
 .0215محمدرضا ناجی، تاریخ و تمدن اسالمی در قلمرو سامانیان، تهران، مجمع علمی تمدن و تاریخ سامانی،   -
 .0213اکبر عباسی، تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران، تهران، هزاره ققنوس، جهاد دانشگاهی اصفهان، علی  -
 .0262آن. ک. س. لمبتون، سیری در تاریخ ایران بعد از اسالم، ترجمه یعقوب آژند، تهران، امیرکبیر،  -

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری .1

 نمره( 2ارزشیابی مستمر یا فرایندی ) 1-1
مشارکت جدی دانشجویان در مباحث کالسی )شاامل پاساخ باه ساواالت و طارح ساواالت محاوری از ساوی         -

 نمره 1دانشجویان، ارائه سخنرانی، اثبات قدرت بیان و استدالل در طرح مباحث تاریخی( 

 نمره 1ارائه پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیفیت تحقیق و نه کمّیت آن -

 نمره( 11ارزشیابی پایانی ) 1-7
مدرس محترم الزم است به طراحی انواع سواالت استاندارد در سطوح مختلف مختلاف دانشای و فرادانشای اقادام     
نماید. همچنین مدرسان محترم در صورت نیاز و اقتضای کالس و درس می توانند آزماون پایاانی را در دو مرحلاه    

 میان ترم و پایان ترم برگزار نمایند.
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 «اریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران از مغول تا صفویهت»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن .1
مهام محساوب مای شاود.      درس هاای تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران از مغول تا صوفیه یکای از  

آشانایی   مای شاوند.  دانشجویان در این واحد درسی با تحوالت مهم دوران مغول تا به قادرت رسایدن صافویان آشانا     
دانشجویان با تحوالت مهم این دوران نظیر، نتایج شورش مغوالن، برآمادن ایلخاناان، تحاوالت سیاسای و ماذهبی و      
اقتصادی دوران ایلخانان، ظهور جنبش سربداران، تیموریان، و ترکمانان و بررسی نتاایج و پیامادهای آنهاا، آناان را در     

و تحوالت دوره های بعدی یاری خواهاد سااخت. دانشاجومعلمان باا کساب      درک و فهم تحوالت تاریخی این دوران 
توانایی الزم را جهت آموزش صحیح  ،شناخت و دانش الزم در این واحد درسی که مبتنی بر منابع علمی و مستند است

ح و علمی تاریخ تحوالت این دوره به دست خواهند آورد. در ضمن درک تحوالت دوره های بعاد مساتلزم فهام صاحی    
 حوادث و رویدادهای این دوره از تاریخ ایران اسالمی است.

 

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری

  3تعداد واحد: 
 ساعت 23زمان درس: 
 پیشنیاز: 

 

 نام درس:  تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران از مغول تا صفویه

قتادر   اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یتادگیری دانشتجو  

 خواهد بود:
زمینه ها و نتایج یورش مغوالن را بیان و مورد تجزیاه و تحلیال قارار دهاد و در قالاب      

 گزارش تحلیلی ارائه دهد.
تاثیرات سیاسی، اجتماعی حکومت تیموریان در ایران را با تکیه بر مناابع مساتند ایان     -

 دوران مورد نقد و بررسی قرار دهد.

 

 شایستگی اساسی:
Ck  

 1سطح 7سطح 1سطح  هاکمال

 گزارش تحلیلی
 

 گزارشی از علل و
زمینااااه هااااای  
اقتصادی، نظاامی  
و سیاساای یااورش 
مغوالن باه ایاران   
بااادون تحلیااال  
عناصاار اجاازاء آن 

 ارائه دهد.

ضاااامن تجزیااااه و 
تحلیل علال یاورش   
مغوالن اثرات و نتایج 
تهاااجم آنااان را باار   
سااااختار سیاسااای،  
مااذهبی و اجتماااعی  
 ایااران مااورد بررساای

 قرار دهد

پیامد یورش مغاوالن  
و تیموریاااان را بااار 
سااااختار اجتمااااعی، 
اقتصااادی و مااذهبی 
مورد ارزیابی و میزان 
ایاان تاااثیرات را بااا  
یکدیگر طی گزارشی 

 مقایسه کند.

 مستندسازی 
 

دانشاااجویان باااا 
مراجعه به یکی از 
منابع اصالی ایان   
دوران نظیر جاامع  
التااواریخ و تاااریخ 
جهانگشاااا و یاااا  

دانشااجویان همااین  
واقعه را در چند منباع  
جستجو کنند و ضمن 
تطبیق روایات متعدد، 
تمااایزات و تشااابهات 
 آن ها را بیان کنند.

دانشااجویان ضاامن  
تطبیااااق روایااااات 
مختلف، درباره ارزش 
آنها داوری و ارزیابی 

 نمایند.
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ه شاارف  ظفرناماا
الدین علی یازدی  
یااااک رویااااداد  
 تاااریخی را عیناااً 

 گزارش کنند.

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت7

 سرفصل درس ردیف

 معرفی درس و منابع و ماخذ آن 1

 وضعیت جغرافیای مغولستان، همسایگان، اقتصاد، آداب و رسوم مغوالن قبل از ظهور چنگیزخان 7

 ظهور چنگیزخان: از اتحاد مغوالن تا آغاز فتوحات 1

 خوارزمشاهیانچنگیزخان: از تهاجم به ایران تا سقوط  1

 اوضاع ایران از مرگ چنگیزخان تا حمله هالکو  1

 یورش هالکو و تاسیس حکومت ایلخانان  2

 پیامدهای یورش هالکو )سقوط الموت، فتح بغداد و ...( 2

 از هالکو تا غازان خان )تحوالت داخلی و خارجی ایلخانان در دوره تکوین( 1

 صر غازان خان اقتصادی ایران در ع -تحوالت سیاسی 3

 اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران از جانشینان غازان تا سقوط ایلخانان 12

 از سقوط ایلخانان تا ظهور تیمور )ایران عرصه کشمکش حکومت های محلی( 11

 سربداران: از ظهور تا سقوط 17

 میراث سربداران  11

 ظهور تیمور در ماورالنهر 11

 ان در آستانه تهاجم تیموراجتماعی ایر -اوضاع سیاسی 11

 یورش های تیمور به ایران: علل و نتایج  12

 اجتماعی ایران در عصر شاهرخ -تحوالت سیاسی 12

 جانشینان شاهرخ در ماورالنهر و خراسان 11

 قراقویونلوها: از ظهور تا سقوط  13

 آق قویونلوها: از ظهور تا سقوط 72

 موریان و ترکمانانمناسبات خارجی ایران در دوره تی 71

 تحوالت مذهبی ایران از ایلخانان تا پایان ترکمانان )با تاکید بر تصوف و تشیع( 77

 نظام اداری ایران در عصر ایلخانان و تیموریان 71

 نظام اداری ایران در عصر ترکمانان 71
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 تکالیف یادگیری: 
 هد.شرایط سیاسی جهان اسالم در آستانه یورش مغوالن را توضیح د -

 درباره نقش مسحیان در ترغیب مغوالن برای حمله به جهان اسالم گزارش مستندی ارائه کند. -
 درباره نوع واکنش مردم در شهرهای مختلف به یورش تیمور سخنرانی کند. -

 درباره گرایشهای مذهبی مغوالن بعد از ورد به دنیای اسالم توضیح دهد. -

 تکالیف عملکردی:

 ریخ دوره مغول نظیر جامع التواریخ را معرفی کند و ارزش و اهمیت آن را توضیح دهد.یکی از منابع اصلی تا  -
یک واقعه برای مثل سقوط بغداد به دست هالکو را از چند منبع اصلی دوره مغول نقل و باا یکادیگر مقایساه و     -

 ارزیابی آن را به صورت گزارش ارائه کند.
که هر دو مربوط به دوره مغول اسات را باا هام مقایساه باه صاورت       بخشی از سفرنامه ابن بطوطه و مارکوپولو  -

 گزارش مکتوب به کالس ارائه کند.
 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری1
ها ارائه کارد،  با توجه به اینکه نمی توان اصول و قاعده یکسان در راهبردهای تدریس و یادگیری برای همه درس

 ره مند شد.شود از روش های آموزش ذیل بهپیشنهاد می

 تدارک فرصت های یادگیری در محیط آموزشی شامل: 1-1

 طرح و نگارش محورهای اصلی درس بر روی تابلو 

 ارائه منطقی و منسجم مفاهیم و موضوعات درسی 

 طرح سواالت هدفمند و محوری از موضوعات درسی و تجزیه و  تحلیل آن از طریق بارش مغزی 

 ه هنگام تدریس )متون تاریخی، متون ادبی، مجله و روزناماه، اساناد   استفاده مستقیم از منابع دست اول ب
 ها(آرشیوی و سکه

 استفاده از نقشه، فیلم، اسالید و عکس در محیط کالسی 

 پژوهشی، ایجااد وباالگ و علاوم کاامپیوتر در پاژوهش هاای       -گیری از اینترنت، سایت های علمیبهره
 تاریخی

 آموزشی با راهنمایی استاد  های علمی وشرکت در سمینارها و کارگاه 

 شناسایی و تدارک فرصت های یادگیری در خارج از محیط آموزشی شامل: 7-1

 بازدید از موزه ها، بناهای تاریخی 

 بازدید کتابخانه ها، مراکز اسناد و آرشیوی، مراکز پژوهشی و تحقیق 

 ان فرهنگیپژوهشی به نقاط مختلف ایران و در صورت امکان به قلمرو ایر-سفرهای علمی 

 منابع آموزشی .1
های ارائه شده باشد وجود ندارد، لذا شایسته است فرد با توجه به اینکه منبع آموزشی که دربردارنده تمامی سرفصل

پژوهشی و آموزشی مبادرت باه تاالیف ماتن آموزشای متناساب باا       -یا افرادی پس از احراز صالحیت های علمی



 

138 

 

 مایند.سرفصل ها، اهداف و محورهای تعریف شده ن
ای به اساتاد و دانشاجو و بااز گذاشاتن دسات اساتاد در       های کلیشهبدیهی است برای جلوگیری از تحمیل دیدگاه

گزینش و تجویز متن مطلوب  و مفتوح نگهداشتن باب رقابات، بایساته اسات چنادین ماتن از ساوی اساتادان و        
 عه هدف قرار گیرد.متخصصان از منظرهای گوناگون نظری و پژوهشی تدوین و در اختیار جام

 منبع اصلی: 

 .0255منوچهر مرتضوی، مسائل عصر ایلخانان، تهران، آگاه  -

 0210شیرین بیانی، مغوالن و حکومت ایلخانی در ایران، تهران، سمت،  -

حسین میرجعفری، تاریخ تحوالت سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره تیموریان و  -
 0213ترکمانان، تهران، سمت، 

 منبع فرعی: 

 .0255جعفریان، تاریخ ایران  اسالمی، از یورش مغوالن تا زوال ترکمانان، تهران، کانون اندیشه جوان،  رسول -
برتولد اشپولر، تاریخ مغول در ایاران: حکومات و فرهناگ دوره ایلخاناان، محماود میرآفتااب، تهاران، علمای و          -

 .0265فرهنگی، 

 .0251تهران، سپهر ادب، عباس اقبال، تاریخ مغول،  -
 0213زاده، حکومت ترکمانان قراقویونلو و آق قویونلو در ایران، تهران، سمت، اسماعیل حسن -       
 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری .1

 نمره( 2ارزشیابی مستمر یا فرایندی ) 1-1
وری از ساوی  مشارکت جدی دانشجویان در مباحث کالسی )شاامل پاساخ باه ساواالت و طارح ساواالت محا       -

 نمره 1دانشجویان، ارائه سخنرانی، اثبات قدرت بیان و استدالل در طرح مباحث تاریخی( 

 نمره 1ارائه پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیفیت تحقیق و نه کمّیت آن -

 نمره( 11ارزشیابی پایانی ) 1-7
ف مختلاف دانشای و فرادانشای اقادام     مدرس محترم الزم است به طراحی انواع سواالت استاندارد در سطوح مختل

نماید. همچنین مدرسان محترم در صورت نیاز و اقتضای کالس و درس می توانند آزماون پایاانی را در دو مرحلاه    
 میان ترم و پایان ترم برگزار نمایند.

 
 

 

 
 



 

139 

 

 «تاریخ فرهنگ و تمدن ایران از دوره مغول تا صفویه»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1
س تاریخ فرهنگ و تمدن ایران از دوره مغول تا صفویه، مهم ترین رویدادهای فرهنگی ایان دوران نظیار تحاوالت    در

علمی، هنری و فکری را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهاد. آشانایی دانشاجویان باا عناصار ممتااز حیاات        
فهم جنبه های حیات فرهنگی و تمدنی این دوره و اجتماعی این دوران یعنی تاریخ فرهنگ و تمدن، آنها را در درک و 

شناخت عناصر و عوامل شکوفایی آن یاری خواهد رساند. و همچناین باه عناوان پیشانیازی اساسای، درک تحاوالت       
فرهنگی و تمدنی دوره های بعد را تسهیل خواهد ساخت و توانایی الزم را در دانشجویان برای آموزش منطقی و اصولی 

 این دوره ایجاد خواهد کرد.تحوالت فرهنگی 

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری

  3تعداد واحد: 
 ساعت 23زمان درس: 
 پیشنیاز: 

 

 تاریخ فرهنگ و تمدن ایران از دوره مغول تا صفویهنام درس:  

 

اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یتادگیری دانشتجو قتادر    

 خواهد بود:
ادبیات، هنار، معمااری، صانایع و علاوم را در      مظاهر فرهنگی و تمدنی نظیر -

 دوره ایلخانیان معرفی و تجزیه و تحلیل نماید.
تیموریان را معرفی و مورد نقد جنبش های فکری، مذهبی در دوره مغوالن و -
 سی قرار دهد.ربرو 
زمینه ها و علل و پیامدهای شکوفایی فرهنگ و تمدن در دوره تیموریاان و   -

 آن را معرفی، و تجزیه و تحلیل نماید.عناصر و جلوه های 

 شایستگی اساسی:
Ck  

 1سطح 7سطح 1سطح  هامالک

مظاهر فرهنگی و  مظاهر فرهنگی
تمااادنی عصاااار  
ایلخاااانی نظیااار  
ادبیاااااااااااات، 
تاریخنگاری، هنار  
)معمااااااااااری، 
نگااااااااارگری و 
صنایع( را معرفای  
و باادون تحلیاال  
عناصر و اجزاء آن 
را طاای گزارشاای  

 ارائه دهد.

ا و مولفااه ویژگاای هاا
های مظاهر فرهنگی 

( را مااورد  0سااطح ) 
تجزیه و تحلیل قارار  
دهد و تااثیرات آن را  
بر دوره هاای بعادی   
مااورد بررساای قاارار  

 دهد.

ضمن انتخاب یکی از 
دستاوردهای علمای،  
مااث ً تاریخنگاااری،  
تاریخنگاااری عصاار  
ایلخانانان با تیموریان 
را مقایسااه و ضاامن  
معرفی آثاار برجساته   

هاااا را ایااان دوره آن
 مقایسه نماید.

جنبشتتتتتهای 

فکتتتتتتری و 

 مذهبی

دانشجویان جنبش 
هاااااای مهااااام 
فرهنگی و مذهبی 
دوران مغاااوالن و 

زمینه های اجتماعی، 
سیاسااای و ماااذهبی 
ظهور این جنبش هاا  
را مورد نقد و بررسی 

ی ضاامن بیااان ویژگاا
های این جنابش هاا   
وجوه تشاابه و تماایز   
آنها را در قالاب یاک   
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ان را معرفی یتیمور
و بدون تحلیال در  
قالب یک گزارش 
 کوتاه ارائه نماید.

نمااااودار تنظاااایم و  قرار دهد.
 تحلیل کند.

شتتتتتکوفایی 

 فرهنگی

علاال شاااکوفایی  
فرهنگی ایاران در  
عصر تیموریاان را  
بااادون تبیاااین و 
تجزیااه و تحلیاال 

 بیان کند.

علاااال شااااکوفایی 
فرهنگاای ایااران در   
عصر تیموریاان را باا   
تکیه بار مساتندات و   

و آثاار   شواهد تااریخ 
بر جای ماناده ماورد   
تجزیه و تحلیل قارار  

 دهد.

کارنامااه فرهنگاای و  
تمااااادنی عصااااار 
تیموریاااان باااا دوره 
ایلخانان را مقایساه و  
مااورد ارزیااابی قاارار  

 دهد.

  

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت7

 محتوای درس جلسه

 معرفی درس و منابع و ماخذ آن اول

 ثیر آن بر فرهنگ و تمدن ایرانیورش مغوالن و تا دوم

 ادبیات و تاریخ نگاری سوم

 هنر در عصر مغول: معماری، نگارگری، صنایع و ... چهارم

 وضعیت علوم در دوره مغول: ریاضیات، نجوم، پزشکی، علوم عقلی، نقلی و ... پنجم

 تصوف و عرفان  ششم

 جنبش های فکری و مذهبی در دوره مغول هفتم

 فرهنگ و تمدن در عصر حکومت های محلی  شکوفایی هشتم

 شکوفایی فرهنگ و تمدن در عصر تیموریان نهم

 ادبیات و تاریخ نگاری تیموریان دهم 

 هنر معماری در عصر تیموریان یازدهم 

 هنر نگارگری و مکتب هرات، کتاب آرایی دوازدهم

 علوم در دوره تیموریان )نجوم، پزشکی، ریاضیات و ...( سیزدهم
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 مدارس و آموزش در عصر تیموریان چهاردهم

 جنبش های فکری و اجتماعی: حروفیه، نوربخشیه و نقشبندیه، نعمت اللهیه و ... پانزدهم

 فرهنگ و تمدن عصر ترکمانان شانزدهم

 

 تکالیف یادگیری: 

 اصلی گزارشی ارائه کند.منابع درباره علل یورش مغوالن به ایران با استناد به  -

 هنر عصر تیموری را توضیح دهد. ویژگی های -

 تکالیف عملکردی:

 درباره علل شکوفایی نگارگری در عصر تیموری پژوهشی ارائه کند. -
 یکی از منابع اصلی تاریخ عصر تیموری نقد و بررسی کند. -

 .درباره روابط دولت آق قویونلو با بیزانس و اهمیت آن از منظر رقابت با دولت عثمانی پژوهشی ارائه کند

 .  راهبردهای تدریس و یادگیری1
ها ارائه کارد،  با توجه به اینکه نمی توان اصول و قاعده یکسان در راهبردهای تدریس و یادگیری برای همه درس

 شود از روش های آموزش ذیل بهره مند شد.پیشنهاد می

 تدارک فرصت های یادگیری در محیط آموزشی شامل: 1-1
 رس بر روی تابلوطرح و نگارش محورهای اصلی د -
 ارائه منطقی و منسجم مفاهیم و موضوعات درسی -

 طرح سواالت هدفمند و محوری از موضوعات درسی و تجزیه و  تحلیل آن از طریق بارش مغزی -

استفاده مستقیم از منابع دست اول به هنگام تدریس )متون تاریخی، متون ادبی، مجله و روزناماه، اساناد    -
 ها(آرشیوی و سکه

 از نقشه، فیلم، اسالید و عکس در محیط کالسی استفاده -

پژوهشی، ایجااد وباالگ و علاوم کاامپیوتر در پاژوهش هاای       -گیری از اینترنت، سایت های علمیبهره -
 تاریخی

 های علمی و آموزشی با راهنمایی استاد شرکت در سمینارها و کارگاه -

 ی شامل:شناسایی و تدارک فرصت های یادگیری در خارج از محیط آموزش 7-1
 بازدید از موزه ها، بناهای تاریخی -

 بازدید کتابخانه ها، مراکز اسناد و آرشیوی، مراکز پژوهشی و تحقیق -

 پژوهشی به نقاط مختلف ایران و در صورت امکان به قلمرو ایران فرهنگی-سفرهای علمی -

 منابع آموزشی .2
ئه شده باشد وجود ندارد، لذا شایسته است فرد های ارابا توجه به اینکه منبع آموزشی که دربردارنده تمامی سرفصل

پژوهشی و آموزشی مبادرت باه تاالیف ماتن آموزشای متناساب باا       -یا افرادی پس از احراز صالحیت های علمی
 سرفصل ها، اهداف و محورهای تعریف شده نمایند.
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اشاتن دسات اساتاد در    ای به اساتاد و دانشاجو و بااز گذ   های کلیشهبدیهی است برای جلوگیری از تحمیل دیدگاه
گزینش و تجویز متن مطلوب  و مفتوح نگهداشتن باب رقابات، بایساته اسات چنادین ماتن از ساوی اساتادان و        

 متخصصان از منظرهای گوناگون نظری و پژوهشی تدوین و در اختیار جامعه هدف قرار گیرد.

 منبع اصلی: 
 0210ت، شیرین بیانی، مغوالن و حکومت ایلخانی در ایران، تهران، سم -

 0212شیرین بیانی، دین و دولت در عصر مغول، تهران، مرکز نشر دانشگاهی  -

حسین میرجعفری، تاریخ تحوالت سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره تیموریان و  -
 0213ترکمانان، تهران، سمت، 

، انجمن آثار و مفاخر مهدی فرهانی منفرد، پیوند سیاست و فرهنگ در عصر زوال تیموریان، تهران -
 .0253فرهنگی 

 منبع فرعی: 
جعفریان، تاریخ ایران  اسالمی، از یورش مغوالن تا زوال ترکمانان، تهران، کانون اندیشاه جاوان،    رسول -         

0255. 
ی و برتولد اشپولر، تاریخ مغول در ایران: حکومت و فرهنگ دوره ایلخانان، محماود میرآفتااب، تهاران، علما            
 .0265فرهنگی، 

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری .2

 نمره( 2ارزشیابی مستمر یا فرایندی ) 1-1
مشارکت جدی دانشجویان در مباحث کالسی )شاامل پاساخ باه ساواالت و طارح ساواالت محاوری از ساوی         -

 نمره 1دانشجویان، ارائه سخنرانی، اثبات قدرت بیان و استدالل در طرح مباحث تاریخی( 

 نمره 1پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیفیت تحقیق و نه کمّیت آن ارائه -

 نمره( 11ارزشیابی پایانی ) 1-7
مدرس محترم الزم است به طراحی انواع سواالت استاندارد در سطوح مختلف مختلاف دانشای و فرادانشای اقادام     

ند آزماون پایاانی را در دو مرحلاه    نماید. همچنین مدرسان محترم در صورت نیاز و اقتضای کالس و درس می توان
 میان ترم و پایان ترم برگزار نمایند.
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 «و اقتصادی ایران در دوره صفویان تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1
داده می شود. ایاران  ق( آموزش 111 -0025تحوالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران  در دوره صفویان ) ،در این درس

عصر صفوی شاهد رویداد ها و تحوالت عظیمی در حوزه های اقتصادی، سیاسی، مذهبی و فرهنگای باود. دانشاجویان باا     
مطالعه این درس با زمینه های این تحوالت و تاثیرات آن در دوره های بعادی آشانا مای شاوند. دانشاجومعلمان در پرتاو       

الملای و درک تحاوالت   ی و مذهبی روی کار آمدن صفویان و آگاهی از مناسبات بینآشنایی با زمینه های سیاسی، اجتماع
 نظام سیاسی اداری و اجتماعی ایران خواهند توانست توانایی تدریس و آموزش این بخش از تاریخ مهم ایران را کسب کنند.

 

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری

  3تعداد واحد: 
 ساعت 23زمان درس: 
 پیشنیاز: 

 

تتاریخ تحتوالت سیاستی، اجتمتاعی و اقتصتادی ایتران در دوره       رس:  نام د

 صفویان

 

اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد 

 بود:
علل و زمینه های روی کارآمدن صفویان را مورد بررسی و تجزیه و تحلیال قارار    -

 ائه دهد.دهد و در قالب یک سخنرانی یایک گزارش تحلیلی ار

تحوالت سیاسی، اجتماعی و نظامی و اقتصادی ایران در دوره صفویه را مورد نقد و  -
 بررسی و ارزیابی قرار دهد.

 ساختار اجتماعی و اداری و مناسبات بین المللی ایران در عهد صوفیه را بررسای و  -
 نماید. لتحلیو تجزیه 

 

 شایستگی اساسی:
Ck  

 1سطح 7سطح 1سطح  هامالک

آمتتتتتتتدن بر

 صفویان
 

چگاونگی برآمادن   
صاافویان را باادون 
تجزیه و تحلیل در 
یک گزارش بسیار 

 کوتاه ارائه کند.

علااال و زمیناااه 
هااای روی کااار 
آمدن صفویان را 
تجزیه و تحلیال  

 نماید.

علاال مختلااف برآماادن   
صفویان را برشمرده و آنها 
را بااا یکاادیگر مقایسااه و   
مورد نقد قرار دهد و طای  

 د.گزارشی ارائه نمای

 

تحاااوالت مهااام   تحوالت
سیاسی، اجتمااعی  
و اقتصاادی ایاران   
در دوره صاافویه را 
بشناسد و طی یک 
سااخنرانی کوتاااه  

 ارائه دهد.

عوامال ظهاور و   
بااااروز ایاااان  
تحوالت را مورد 
تجزیه و تحلیال  

 قرار دهد.

آثار و نتایج تحوالت سیاسی، 
اجتمااااعی و اقتصاااادی را  
مقایسه و مورد نقد و ارزیابی 

 .قراردهد
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 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت7

 محتوای درس جلسه

 معرفی درس و منابع و ماخذ آن اول

 اصل و نسب و خاستگاه صفویان دوم

 زمینه های برآمدن صفویان )سیاسی، اجتماعی، مذهبی، فکری( سوم

 تحوالت سیاسی و نظامی ایران در عهد شاه اسماعیل و شاه تهماسب چهارم

 اجتماعی ایران از مرگ شاه تهماسب تا شاه عباس اول -تحوالت سیاسی پنجم

 ایران در عصر شاه عباس ششم

 تحوالت سیاسی اجتماعی ایران از شاه صفی تا شاه سلیمان هفتم

 تحوالت فرهنگی ایران در دوره صفویان هشتم

 مناسبات ایران با همسایگان )عثمانی، ازبکان، هند( نهم

 سبات ایران با اروپا )پرتغال، اسپانیا، هلند انگلستان، روسیه(منا دهم 

 اقتصاد و تجارت در عصر صفوی یازدهم 

 نظام اداری ایران در عصر صفوی دوازدهم

 ساختار نظامی و تحوالت آن سیزدهم

 ساختار اجتماعی ایران در عصر صفویه )شهرنشینان، روستانشینان، ایالت و عشایر( چهاردهم

 برافتادن صفویان: علل داخلی  همپانزد

 برافتادن صفویان: علل خارجی شانزدهم

 

 تکالیف یادگیری: 
 دربارة ویژگیهای برجسته شخصیت شاه عباس یکم با استناد به منابع سخنرانی کند. -
 دربارة علل شکوفایی اقتصادی ایران عصر صفوی گزارشی مستند ارائه کند. -

 

 تکالیف عملکردی:

روایتهای مختلف را جمع آوری کرده و صحت و سقم آنها ارزیابی و مراجعه کرده و به منابع صفویان دربارة سیادت  -
 نتیجه گیری نماید.
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 درباره یکی از معاهدات ایران و عثمانی با استناد به منابع اصلی پژوهشی ارائه کند.  -

 .  راهبردهای تدریس و یادگیری1
هاا ارائاه کارد،    ه یکسان در راهبردهای تدریس و یادگیری بارای هماه درس  با توجه به اینکه نمی توان اصول و قاعد

 شود از روش های آموزش ذیل بهره مند شد.پیشنهاد می

 تدارک فرصت های یادگیری در محیط آموزشی شامل: 1-1

 طرح و نگارش محورهای اصلی درس بر روی تابلو 

 ارائه منطقی و منسجم مفاهیم و موضوعات درسی 

  هدفمند و محوری از موضوعات درسی و تجزیه و  تحلیل آن از طریق بارش مغزیطرح سواالت 

        استفاده مستقیم از منابع دست اول به هنگام تدریس )متون تااریخی، متاون ادبای، مجلاه و روزناماه، اساناد
 ها(آرشیوی و سکه

 استفاده از نقشه، فیلم، اسالید و عکس در محیط کالسی 

 پژوهشی، ایجاد وبالگ و علوم کامپیوتر در پژوهش های تاریخی-های علمی گیری از اینترنت، سایتبهره 

 های علمی و آموزشی با راهنمایی استاد شرکت در سمینارها و کارگاه 

 شناسایی و تدارک فرصت های یادگیری در خارج از محیط آموزشی شامل: 7-1

 بازدید از موزه ها، بناهای تاریخی 

 ناد و آرشیوی، مراکز پژوهشی و تحقیقبازدید کتابخانه ها، مراکز اس 

 پژوهشی به نقاط مختلف ایران و در صورت امکان به قلمرو ایران فرهنگی-سفرهای علمی 

 منابع آموزشی .1
های ارائه شده باشد وجود ندارد، لذا شایسته است فارد یاا   با توجه به اینکه منبع آموزشی که دربردارنده تمامی سرفصل

پژوهشی و آموزشی مبادرت به تالیف متن آموزشی متناسب با سرفصل هاا،  -یت های علمیافرادی پس از احراز صالح
 اهداف و محورهای تعریف شده نمایند.

ای به استاد و دانشجو و باز گذاشتن دست استاد در گزینش و های کلیشهبدیهی است برای جلوگیری از تحمیل دیدگاه
، بایساته اسات چنادین ماتن از ساوی اساتادان و متخصصاان از        تجویز متن مطلوب  و مفتوح نگهداشتن باب رقابت

 منظرهای گوناگون نظری و پژوهشی تدوین و در اختیار جامعه هدف قرار گیرد.

 منبع اصلی: 

 .0265، راجر سیوری، تاریخ ایران عصر صفوی، کامبیز نفیسی، نشر مرکز -

سی ، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره عبدالحسین نوایی و دکتر عباسقلی غفاری فرد، تاریخ تحوالت سیا
 0213صفویه، تهران، سمت، 

 0251عبدالحسین نوایی، روابط سیاسی و اقتصادی ایران در دوره صفویه، تهران، سمت،  -

 منبع فرعی: 
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 .0211وال، تهران، اندیشه معاصر، رسول جعفریان، صفویه از ظهور تا ز -

 .0265پیدایش دولت صفوی، ترجمه یعقوب آژند، تهران، نشر گستره،  میشل م. مراول،  -             

 .0251الهی، تهران، نشر مرکز، علی روحراجر سیوری، در باب صفویان، ترجمه رمضان -

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری .1

 نمره( 2ارزشیابی مستمر یا فرایندی ) 1-1
سواالت و طرح سواالت محوری از سوی دانشجویان،  مشارکت جدی دانشجویان در مباحث کالسی )شامل پاسخ به -

 نمره 1ارائه سخنرانی، اثبات قدرت بیان و استدالل در طرح مباحث تاریخی( 

 نمره 1ارائه پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیفیت تحقیق و نه کمّیت آن  -

 نمره( 11ارزشیابی پایانی ) 1-7
ت استاندارد در سطوح مختلف مختلف دانشی و فرادانشی اقادام نمایاد.   مدرس محترم الزم است به طراحی انواع سواال

همچنین مدرسان محترم در صورت نیاز و اقتضای کالس و درس می توانند آزمون پایانی را در دو مرحله میاان تارم و   
 پایان ترم برگزار نمایند.
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 «یان تاریخ فرهنگ و تمدن ایران در دوره صفو»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن .1
 . ایرانِمورد بحث و بررسی قرار می گیردق( 111 – 0025ایران در دوران صوفیان )و تمدنی این درس حیات فرهنگی در 

گری، خط هنری نظیر نگار عظیم در حوزه شکوفایی فرهنگ و تمدن بود و مکتب های فاخر تحوالتیعصر صفوی شاهد 
کاری و ششه گری ترقی یافت و علوم عقلی و نقلای و جریاان   پارچه بافی، فلزد. صنعت ظهور رسیدن منصةو معماری به 

آشنایی دانشجویان با روند و زمینه هاای ایان تحاول، آناان را      های فکری متحول گشت و مراکز آموزشی وسعت یافت.
یااری خواهاد کارد.    ضمن آگاه ساختن به میراث عصر صفوی در فهم بسیاری از رویداد های فرهنگای دوره هاای بعاد    

 شناخت صحیح تحوالت تاریخ ایران عهد صفوی بدون شناخت تحوالت فرهنگی این دوران میسر نیست. دانشجویان باا 
 و پژوهش آن را به دست خواهند آورد. توانایی الزم و ضروری جهت آموزش ،آشنایی با این درس

 

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری

  3تعداد واحد: 
 ساعت 23زمان درس: 
 پیشنیاز: 

 

 تاریخ فرهنگ و تمدن ایران در دوره صفویاننام درس:  

 

اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد 

 بود:
ها و علل شکوفایی فرهنگ و تمدن عصر صوفیان را تجزیه و تحلیال قارار   بستر-

 زارشی ارائه دهد.گدهد و طی 

ه و اصول و تصرف( را بشناسد فق وی )فلسفه، کالم،جریان های فکری عصر صف-
 ها را مورد نقد و بررسی قرار دهد.و آن

مظاهر فرهنگی، چون هنر و معماری و مکتاب هاای هناری را ماورد بررسای و      -
 تجزیه و تحلیل قرار دهد.

 

 شایستگی اساسی:
Ck  

 1سطح 7سطح 1سطح  هامالک

 علل شکوفایی

 

عوامل شکوفایی 
تمدن فرهنگ و 

عصر صفویان را 
 بدون تحیل بیان 

 ماید.ن

عناصر و اجزاء 
اصلی و مولفه 
های شکوفایی 
فرهنگ و تمدن 
عصر صفوی را 
مورد تجزیه و 
 تحلیل قرار دهد.

عوامل شکوفایی فرهنگی 
این دوره را با دوره های 
قبل مقایسه و مورد نقد و 
ارزیابی قرار دهد و طی 
گزارشی مکتوب ارائه 

 دهد.

 

ان های جری

 فکری 

جریانهای فکری 
مهم عصر صفوی 

را به صورت 

ویژگی های 
جریان های 

فکری، این دوره 

تاثیرات این جریانهای 
فکری را بر حیات سیاسی 
و اجتماعی عصر صفویه 
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سخرانی ارائه  
 دهد.

را مورد تجزیه و 
 تحلیل قرار دهد.

مورد نقد و بررسی و در 
قالب یک گزارش مکتوب 

 ارائه دهد.

 

 فرهنگی مظاهر

 

ر فرهنگی همظا
چون، معماری، 

نگارگری، 
فلزکاری، فرش 
بافی و غیره را 
 معرفی نماید.

ویژگیهای هر 
کدام از این شاخه 
های هنری را 
 تبیین نماید.

تاثیرات مظاهر فرهنگی 
این دوره را در دوره های 

بعدی مورد نقادی و 
ارزیابی قرار دهد  و یک 
مورد ازآن را به صورت 

مکتوب کوتاه  گزارش
 ارائه نماید.

  

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت7

 محتوای درس جلسه

 معرفی درس و منابع و ماخذ آن اول

 صفویان: شکوفایی فرهنگ و تمدن )بسترها و علل( دوم

 جریان های فکری عصر صفوی )فلسفه، کالم، فقه و اصول، تصوف( سوم

 ی  علما و ردیه نویس چهارم

 پ
 جم

 هنر در عصر صفوی )خط، موسیقی و ...(

 مکتب های نگارگری در عهد صفوی ششم

 هنر معماری صفوی هفتم

 صنعت )پارچه بافی، قالی بافی، شیشه گری، فلزکاری( هشتم

 علوم در دوره صفوی: نجوم، پزشکی و ... نهم

 زبان و ادبیات در عصر صفوی دهم 

 صفوی تاریخ نگاری در عصر یازدهم 

 فرهنگ عامه )آداب و رسوم و سنت ها( دوازدهم

 مذهب و علما در دوره صفوی سیزدهم
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 مدارس و آموزش در عصر صفوی چهاردهم

 فرهنگ وقف پانزدهم

 شانزد
 م

 فرهنگ و تمدن صفوی از نگاه سیاحان اروپایی

 

 تکالیف یادگیری: 

 منابع اصلی سخنرانی کند.درباره یکی از مظاهر فرهنگی دوره صفویه با استناد به  -

 با مراجعه به سفرنامه شاردن یکی از موضوعات فرهنگ عامه را از آن استخراج و در کالس گزارش کند. -

 درباره علل شکوفایی معماری عصر صفوی گزارشی ارائه کند. -

 تکالیف عملکردی:
 یکی از ردیه های علما به مبلغان مذهبی اروپایی را معرفی و تحلیل کند. -

 ز وقف نامه های عصر صفوی را بازخوانی کند و ویژگی های آن را در قالب یک گزارش کوتاه ارائه نماید.یکی ا -

 درباره یکی از کاروانسراهای عصر شاه عباس گزارش مصور و مستند ارائه کند. -

 . راهبردهای تدریس و یادگیری1

هاا ارائاه کارد،    و یادگیری برای همه درس با توجه به اینکه نمی توان اصول و قاعده یکسان در راهبردهای تدریس
 شود از روش های آموزش ذیل بهره مند شد.پیشنهاد می

 تدارک فرصت های یادگیری در محیط آموزشی شامل: 1-1
 طرح و نگارش محورهای اصلی درس بر روی تابلو -

 ارائه منطقی و منسجم مفاهیم و موضوعات درسی -
 و تجزیه و  تحلیل آن از طریق بارش مغزی طرح سواالت هدفمند و محوری از موضوعات درسی -

استفاده مستقیم از منابع دست اول به هنگام تدریس )متون تاریخی، متون ادبی، مجله و روزنامه، اسناد آرشایوی   -
 ها(و سکه

 استفاده از نقشه، فیلم، اسالید و عکس در محیط کالسی -
 و علوم کامپیوتر در پژوهش های تاریخیپژوهشی، ایجاد وبالگ -گیری از اینترنت، سایت های علمیبهره -

 های علمی و آموزشی با راهنمایی استاد شرکت در سمینارها و کارگاه -

 شناسایی و تدارک فرصت های یادگیری در خارج از محیط آموزشی شامل: 7-1
 بازدید از موزه ها، بناهای تاریخی -

 بازدید کتابخانه ها، مراکز اسناد و آرشیوی، مراکز پژوهشی و تحقیق -
 پژوهشی به نقاط مختلف ایران و در صورت امکان به قلمرو ایران فرهنگی -سفرهای علمی -

 منابع آموزشی .1

های ارائه شده باشد وجود ندارد، لذا شایسته است فرد یا با توجه به اینکه منبع آموزشی که دربردارنده تمامی سرفصل
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ت به تالیف متن آموزشی متناسب با سرفصل ها، پژوهشی و آموزشی مبادر-افرادی پس از احراز صالحیت های علمی
 اهداف و محورهای تعریف شده نمایند.

ای به استاد و دانشجو و باز گذاشتن دست استاد در گزینش های کلیشهبدیهی است برای جلوگیری از تحمیل دیدگاه
ادان و متخصصاان از  و تجویز متن مطلوب  و مفتوح نگهداشتن باب رقابت، بایسته است چندین ماتن از ساوی اسات   

 منظرهای گوناگون نظری و پژوهشی تدوین و در اختیار جامعه هدف قرار گیرد.

 منبع اصلی: 

میرزا سمعیا، تذکره الملوک، به کوشش سیدمحمد دبیرسیاقی، و سازمان اداری حکومت صفوی )با تعلیقات مینورسکی(،  - 
 .0265تهران، امیرکبیر 

 جلد. 2، 0211دین، فرهنگ و سیاست، تهران، پژوهشکده موزه و دانشگاه، مهر رسول جعفریان، صفویه در عرصه  

 .0265راجر سیوری، تاریخ ایران عصر صفوی، کامبیز نفیسی، نشر مرکز،  -

 

 منبع فرعی: 
       

 .0262مریم میراحمدی، دین و مذهب در عصر صفوی، تهران، امیرکبیر،  -

 .0251الهی، تهران، نشر مرکز، علی روحن، ترجمه رمضانراجر سیوری، در باب صفویا -           
 .0251فرشته طبیب، تشکیالت قضایی صفویه، دزفول، نشر دارالمومنین  -

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری .1

 نمره( 2ارزشیابی مستمر یا فرایندی ) 1-1

حاوری از ساوی   مشارکت جدی دانشجویان در مباحاث کالسای )شاامل پاساخ باه ساواالت و طارح ساواالت م         -

 نمره 1دانشجویان، ارائه سخنرانی، اثبات قدرت بیان و استدالل در طرح مباحث تاریخی( 

 نمره 1ارائه پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیفیت تحقیق و نه کمّیت آن  -

 نمره( 11ارزشیابی پایانی ) 1-7
تلف مختلف دانشی و فرادانشی اقدام نماید. مدرس محترم الزم است به طراحی انواع سواالت استاندارد در سطوح مخ

همچنین مدرسان محترم در صورت نیاز و اقتضای کالس و درس می توانند آزمون پایانی را در دو مرحله میان ترم و 
 پایان ترم برگزار نمایند.
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تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره افشاریه و »سرفصل درس 

 «هزندی

 . معرفی درس و منطق آن1
 

درس تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ایران در دوره افشاریه و زندیه به بررسی مهم ترین تحوالت تاریخی 
از تااریخ ایاران باه     دوره( می پردازد. این 0025 -0301در فاصله زمانی سقوط صفویان  تا به قدرت رسیدن قاجاریه )

 زیاادی اهمیات   دارای ،جم بیگانگان و از هم پاشیدگی نظام سیاسی و تمامیت ارضی ایاران سقوط صفویان و تها دلیل
است. ظهور نادر و بررسی اقدامات سیاسی و نظامی مهم دوران او و تحوالت سیاسی ایاران بعاد از ناادر  و باه قادرت      

هداف این درس محساوب مای   رسیدن کریم خان زند و بررسی روند مناسبات و اقتصادی این دوره یکی از مهم ترین ا
شود. دانشجویان با کسب شایستگی علمی در این درس قادر خواهند بود به درک عمیقی از تحوالت این دوره و ناکامی 

دسات  ه های سیاسی و نظامی دوره های بعدی برسند و توان الزم برای آموزش و پژوهش این دوره از تاریخ ایران را ب
ز تاریخ ایران مقارن با پیدایش قرون جدید و ظهور تحوالت و پیشرفت هاای بعادی مای    آورند. از آنجا که این مقطع ا

باشد، از این رو آگاهی دانشجویان با این درس می تواند به درک عمیق تر شدن آنها نسبت به علل عقب ماندگی ایران 
 و درک تحوالت جهانی کمک کند.

 

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری

  3تعداد واحد: 
 ساعت 23س: زمان در
 پیشنیاز: 

 

نام درس:  تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره افشاریه 
 و زندیه

اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحتد یتادگیری دانشتجو قتادر     

 خواهد بود:
اوضاع سیاسی، اجتماعی ایران مقارن ظهور نادر را ماورد تجزیاه و تحلیال     -

 اده و در قالب گزارشی مکتوب ارائه نماید.قرار د

تحوالت مهم سیاسی و نظامی ایران در دوره افشااریه را تجزیاه و تحلیال     -
 کنند و آثار و نتایج آن را بررسی نمایند.

چگونگی به قدرت رسیدن کریم خاان زناد و مهمتارین حاوادث سیاسای،       -
ارزیاابی و  اجتماعی و فرهنگی این دوره و حوادث پس از مرگ وی را مورد 

 نقادی قرار دهند.

 

 شایستگی اساسی:
Ck  

 1سطح 7سطح 1سطح  هامالک

اوضتتاع سیاستتی و 

 اجتماعی
 

اوضاااع سیاساای، 
اجتماااعی ایااران 
مقارن ظهور نادر 
را بشناسااااااد و 

حوادث مهم سیاسی 
تماعی این دوره جو ا

حلیال و  را تجزیه وت
آثااار و نتااایج آن را 

با تکیه بر دو منباع  
اصاالی ایاان دوره را 
ارزیاااابی اوضااااع  
اجتماعی و سیاسای  
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باادون بررساای و 
 تحلیل  تجزیه و

ر قالاااااااااب د
سااخنرانی ارائااه  

 کند.

 بپردازد. بررسی کند.

تحتتتتتتوالت دوره 

 افشاریه

تحوالت سیاسی 
می مهاام او نظاا

دوران افشاریه را 
باادون تجزیااه و 
تحلیل طی یاک  
 گزارش ارائه کند.

حااوادث سیاساای و  
نظامی مهام دوران  

مورد تجزیاه  نادر را 
 و تحلیل قرار دهد

مناساابات نظااامی  
ایااران و عثمااانی را 
در عهد افشااریه را  
مااورد نقااد بررساای 
قاارار دهااد و طاای  
گزارشاای مکتااوب  

 ارائه دهد.

تحوالت 

دوره 

 زندیه

 

چگاااونگی باااه  
قاادرت رساایدن  
کریمخان زناد را  
طااااای یاااااک 
سااخنرانی باادون 
نقاااد و بررسااای 

 ارائه کند.

رونااااد تحااااوالت 
ی سیاسی و اجتمااع 

و فرهنگاای عصاار  
زندیه به ویژه کریم 
خااان زنااد را مااورد 
تجزیه و تحلیل قرار 

 دهد.

تحااوالت نظااامی  
دوره نظاااامی دوره 
زندیه و افشااریه را  
مقایسااه و ارزیااابی 
کند و در قالب یک 
 نمودار نشان دهد.

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت7

 محتوای درس جلسه

 بع و ماخذ آن )با تاکید بر تاریخ نگاری دوره افشاریه و زندیه(معرفی درس و منا اول

 اوضاع ایران از سقوط صفویان تا برآمدن نادر دوم

 نادر: از تصرف اصفهان تا تشکیل شورای دشت مغان سوم

 اوضاع و تحوالت ایران در دوران پادشاهی نادر شاه چهارم

 و اروپا(روابط خارجی ایران در دوره افشاریه )هند  پنجم

 روابط و مناسبات ایران و عثمانی در دوره نادر ششم

 ساختار ارتش و سیاست نظامی نادر هفتم

 سیاست مذهبی نادر )داخلی و خارجی( هشتم

 مناسبات و تحوالت اقتصادی ایران در عصر افشاریه  نهم



 

153 

 

 اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران در آستانه ظهور کریم خان زند دهم 

 اوضاع و تحوالت ایران در دوران حکومت کریم خان زند یازدهم 

 روابط خارجی ایران در دوره زندیه )انگلستان، فرانسه، عثمانی و ...( دوازدهم

 خلیج فارس در دوره افشاریه و زندیه سیزدهم

 نظام اداری ایران در عصر افشاریه و زندیه چهاردهم

 یه و زندیهفرهنگ، هنر و معماری در عصر افشار پانزدهم

 مناسبات و تحوالت اقتصادی ایران در عصر زندیه شانزدهم

 

 تکالیف یادگیری: 

 درباره پیامدهای فرهنگی برافتادن اصفهان به دست افغانان گزارشی مستند ارائه کند. -

 درباره حضور قدرتهای اروپایی در خلیج فارس و اهدافی که آنها دنبال می کردند سخنرانی کند. -

 لکردی:تکالیف عم
 پرده نادر از تشکیل شورای دشت مغان پژوهشی ارائه کند.با رجوع به منابع اصلی درباره اهداف پشت  -
روایت واقعاه فاتح دهلای توساط ناادر را      « عالم آرای نادری»و « تاریخ جهانگشای نادری»با رجوع به دو منبع  -

 مقایسه و ارزیابی کند.
 هد کریم خان گزارشی مصور و مستند ارائه کند.درباره یکی از آثار و بناهای شیراز ع

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری1
ها ارائه کارد،  با توجه به اینکه نمی توان اصول و قاعده یکسان در راهبردهای تدریس و یادگیری برای همه درس

 شود از روش های آموزش ذیل بهره مند شد.پیشنهاد می

 ط آموزشی شامل:تدارک فرصت های یادگیری در محی 1-1
 طرح و نگارش محورهای اصلی درس بر روی تابلو -
 ارائه منطقی و منسجم مفاهیم و موضوعات درسی -

 طرح سواالت هدفمند و محوری از موضوعات درسی و تجزیه و  تحلیل آن از طریق بارش مغزی -

و روزناماه، اساناد   استفاده مستقیم از منابع دست اول به هنگام تدریس )متون تاریخی، متون ادبی، مجله  -
 ها(آرشیوی و سکه

 استفاده از نقشه، فیلم، اسالید و عکس در محیط کالسی -

پژوهشی، ایجااد وباالگ و علاوم کاامپیوتر در پاژوهش هاای       -گیری از اینترنت، سایت های علمیبهره -
 تاریخی

 های علمی و آموزشی با راهنمایی استاد شرکت در سمینارها و کارگاه -

 رک فرصت های یادگیری در خارج از محیط آموزشی شامل:شناسایی و تدا 7-1
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 بازدید از موزه ها، بناهای تاریخی -

 بازدید کتابخانه ها، مراکز اسناد و آرشیوی، مراکز پژوهشی و تحقیق -

 پژوهشی به نقاط مختلف ایران و در صورت امکان به قلمرو ایران فرهنگی-سفرهای علمی -

 منابع آموزشی .1
های ارائه شده باشد وجود ندارد، لذا شایسته است فرد آموزشی که دربردارنده تمامی سرفصل با توجه به اینکه منبع

پژوهشی و آموزشی مبادرت باه تاالیف ماتن آموزشای متناساب باا       -یا افرادی پس از احراز صالحیت های علمی
 سرفصل ها، اهداف و محورهای تعریف شده نمایند.

ای به اساتاد و دانشاجو و بااز گذاشاتن دسات اساتاد در       های کلیشههبدیهی است برای جلوگیری از تحمیل دیدگا
گزینش و تجویز متن مطلوب  و مفتوح نگهداشتن باب رقابات، بایساته اسات چنادین ماتن از ساوی اساتادان و        

 متخصصان از منظرهای گوناگون نظری و پژوهشی تدوین و در اختیار جامعه هدف قرار گیرد.

 منبع اصلی: 
 .0213های افشاریه و زندیه،  تهران، سمت، ریخ تحوالت سیاسی اجتماعی ایران در دورهرضا شعبانی، تا -
مهری ادریسی آریمی، تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دورة افشاریان و  -

 زندیان، انتشارات پیام نور.

 .0265 نا،محمد ساکی، تهران، بیخان زند، ترجمه علیجان ر. پری، کریم -

 منبع فرعی: 

 .0255غالمرضا ورهرام، تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران در عصر زندیه، تهران، معین، 
 هادی هدایتی، تاریخ زندیه، تهران، دانشگاه تهران، 

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری -

 نمره( 2ارزشیابی مستمر یا فرایندی ) 1-1
اساخ باه ساواالت و طارح ساواالت محاوری از ساوی        مشارکت جدی دانشجویان در مباحث کالسی )شاامل پ -

 نمره 1دانشجویان، ارائه سخنرانی، اثبات قدرت بیان و استدالل در طرح مباحث تاریخی( 

 نمره 1ارائه پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیفیت تحقیق و نه کمّیت آن -

 نمره( 11ارزشیابی پایانی ) 1-7
سواالت استاندارد در سطوح مختلف مختلاف دانشای و فرادانشای اقادام     مدرس محترم الزم است به طراحی انواع 

نماید. همچنین مدرسان محترم در صورت نیاز و اقتضای کالس و درس می توانند آزماون پایاانی را در دو مرحلاه    
 میان ترم و پایان ترم برگزار نمایند.
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دوره قاجار از آغاز تا انقالب  تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران در»سرفصل درس 

 «مشروطیت

 معرفی درس و منطق آن: .1
تارین و  شود. از ایان رو، ایان دوران یکای از مهام    تاریخ دوران معاصر ایران، با اندکی تسامح، با برآمدن قاجاران آغاز می

یر زیادی بار وضاعیت   شود. تحوالت داخلی و خارجی دورة قاجار تأثسازترین دوره های تاریخ ایران محسوب میسرنوشت
ایران داشته است. برخوردهای ایران با قدرتهای بزرگ نظیر روس، انگلیس، فرانسه و عثمانی و نیز جنگهای خاارجی کاه   
در این دوران روی داد، موجب ترسیم قلمرو سیاسی ایران شد. آگاهی از تاریخ تحوالت این دوران موجب آگاهی از نقش 

شود. از طرفی شناخت صحیح تاریخ این دوره به فهم درست بسیاری از بر اوضاع داخلی میقدرتهای استعماری و تأثیر آن 
کند به گونه ای که فراگیر به خوبی قادر به تجزیه و تحلیال مساائل   تحوالت ایران در یکصد سال اخیر کمک شایانی می

 داخلی و خارجی ایران خواهد شد.

 

 مشخصات درس
 نوع درس: 
 تعداد واحد: 
 س:  ساعتزمان در
 پیشنیاز: 

 

نام درس:  تاریخ تحوالت سیاسی، اجتمتاعی و اقتصتادی ایتران در دور     

 قاجار از آغاز تا انقالب مشروطیت
 

اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحتد یتادگیری دانشتجو قتادر     

 خواهد بود:
 دانشجو بعد از گذراندن این واحد درسی قادر است: -

 ی،  اجتماعی و فرهنگی ایران دوره قاجار را تشریح کند.اوضاع سیاسی، اقتصاد -

به اهداف و نقشه های قدرتهای خارجی در ایران پی برده و نقاش منفای آنهاا در     -
 تحوالت ایران را تحلیل کند.

 نقش علما را به عنوان یک طبقه تأثیرگذار در دوره قاجار تبیین کند. -

ن مقدمات نهضت مشاروطیت را  زمینه های بیداری ایرانیان و چگونگی فراهم شد -
 توضیح دهد.

 

 شایستگی اساسی:
 

 1سطح 7سطح 1سطح  هامالک

گلستتتتتتان و 

 ترکمنچای

انعقاد دو  یچگونگ
عهدنامه گلستان و 
ترکمنچای را فقط 

 توضیح دهد.

علل شکسات ایاران    
در جنگهااااای اول و 
دوم بااا روساایه را بااا  
استفاده از منابع اصلی 
 تجزیه و تحلیل کند.

 

لاال آغاااز جنگهااای ع
دوره دوم ایاااااران و 
روس را تبیین کرده و 
پیامدهای دو عهدنامه 
مزبور را با هم مقایسه 

 و ارزیابی کند.

امتیااازات واگااذار   امتیازات
شااده بااه روس و  
انگلااایس در دوره 
قاجار را فقاط ناام   

علل واگذاری امتیازات 
به روس و انگلایس را  
 تجزیه و تحلیل کند.

ز امتیاازت  سه نمونه ا
سیاساای و اقتصااادی 
واگذار شده به روس و 
انگلیس را با یکادیگر  
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مقایساااه و دربااااره   ببرد.
عواقااب منفاای آنهااا  

 گزارشی ارائه کند.

روند حضاور علماا    نقش علما
در تحاااااااوالت 
سیاساااااای دوره 
قاجااار، از تاساایس 
این سلسله تا وقوع 
مشااااااروطیت را 

 توضیح دهد.

علل حضور فعال علما 
در تحااوالت سیاساای  

وره قاجار را تجزیه و د
 تحلیل کند.

میااااازان تاااااأثیر و 
پیامدهای حضور علما 
در چند رویداد سیاسی 
دوره قاجار را در قالب 
پژوهشی کوتااه ارائاه   

 کند.

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت .7

 محتوای درس جلسه

 معرفی درس و منابع و ماخذ آن اول

 نظامی تا تشکیل حکومت -فیایی و نخستین تکاپوهای سیاسیقاجارها: خاستگاه قومی، جغرا دوم

 آقامحمدخان قاجار: شخصیت، اهداف و مبارزه برای کسب قدرت و تثبیت حاکمیت در ایران سوم

 آقامحمدخان قاجار: تالش برای احیا و تثبیت مرزها )با تاکید بر مسئله گرجستان( چهارم

 های استعماریرقابتسلطنت فتحعلی شاه: ایران در کشاکش  پنجم

 جنگهای ایران و روسیه: علل، مراحل و پیامدها ششم

 اجتماعی ایران در دوره محمد شاه -اوضاع سیاسی هفتم

 اجتماعی ایران در دوره ناصرالدین شاه  -اوضاع سیاسی هشتم

 اجتماعی ایران در مظفرالدین شاه -اوضاع سیاسی نهم

 ز محمد شاه تا پایان دوره مظفرالدین شاهروابط و مناسبات خارجی ایران ا دهم

 اوضاع اقتصادی ایران در عصر قاجار یازدهم

 ها و امتیازات خارجی: علل و نتایجوام دوازدهم

 اوضاع فرهنگی ایران در عصر قاجار سیزدهم

 ساختار سیاسی و هرم قدرت در عصر قاجار چهاردهم

 ر نقش علما(دین و دولت در عصر قاجار )با تأکید ب پانزدهم

 بیداری ایرانیان و فراهم شدن مقدمات نهضت مشروطیت شانزدهم
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 تکالیف یادگیری: 

 درباره نقش انگلیس در جنگهای ایران و روس سخنرانی کند. -

 یک از صدراعظم های دوره قاجار را معرفی کند و دربارة یکی از آنها گزارشی مکتوب ارائه نماید.هر -

 ان و نقش آن در مهاجرت ایرانیان به کشورهای دیگر گزارشی تحلیلی ارائه کند.درباره وضعیت اقتصادی ایر -

 

 تکالیف عملکردی:
دربارة نقش کلیدی عباس میرزا در جنگهای ایران و روس با استناد به منابع اصلی صدر قاجاار پژوهشای ارائاه     -

 کند.
درباره نقش انجمهای مخفی پژوهشی ارائه اثر ناظم االسالم کرمانی، « تاریخ بیداری ایرانیان»با رجوع به کتاب  -

 کند.
 

 راهبردهای تدریس و یادگیری .1
هاا ارائاه کارد،    با توجه به اینکه نمی توان اصول و قاعده یکسان در راهبردهای تدریس و یادگیری برای همه درس

 شود از روش های آموزش ذیل بهره مند شد.پیشنهاد می
 

 موزشی شامل:تدارک فرصت های یادگیری در محیط آ 1-1

 طرح و نگارش محورهای اصلی درس بر روی تابلو 

 ارائه منطقی و منسجم مفاهیم و موضوعات درسی 

 طرح سواالت هدفمند و محوری از موضوعات درسی و تجزیه و  تحلیل آن از طریق بارش مغزی 

   وزناماه، اساناد   استفاده مستقیم از منابع دست اول به هنگام تدریس )متون تاریخی، متون ادبای، مجلاه و ر
 آرشیوی و سکه ها(

 استفاده از نقشه، فیلم، اسالید و عکس در محیط کالسی 

 پژوهشی، ایجاد وبالگ و علوم کامپیوتر در پژوهش های تاریخی-گیری از اینترنت، سایت های علمیبهره 

 های علمی و آموزشی با راهنمایی استاد شرکت در سمینارها و کارگاه 

 فرصت های یادگیری در خارج از محیط آموزشی شامل:شناسایی و تدارک  7-1

 بازدید از موزه ها، بناهای تاریخی 

 بازدید کتابخانه ها، مراکز اسناد و آرشیوی، مراکز پژوهشی و تحقیق 

 پژوهشی به نقاط مختلف ایران و در صورت امکان به قلمرو ایران فرهنگی-سفرهای علمی 

 منابع آموزشی .1
های ارائه شده باشد وجود ندارد، لذا شایسته است فرد یا وزشی که دربردارنده تمامی سرفصلبا توجه به اینکه منبع آم

پژوهشی و آموزشی مبادرت به تالیف متن آموزشی متناسب با سرفصل ها، -افرادی پس از احراز صالحیت های علمی
 اهداف و محورهای تعریف شده نمایند.

ای به استاد و دانشجو و باز گذاشتن دست استاد در گزینش ای کلیشههبدیهی است برای جلوگیری از تحمیل دیدگاه
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و تجویز متن مطلوب  و مفتوح نگهداشتن باب رقابت، بایسته است چندین ماتن از ساوی اساتادان و متخصصاان از     
 منظرهای گوناگون نظری و پژوهشی تدوین و در اختیار جامعه هدف قرار گیرد.

 منبع اصلی: 

 0211ران در دورة سلطنت قاجار، تهران، زریاب، اصغر شمیم، ایعلی -

 .0213ابراهیم تیموری، تاریخ سیاسی ایران در دوره قاجار، تهران، سخن،  -
 

 منبع فرعی: 
علی اکبر بینا، تاریخ سیاسی و دیپلوماسی ایران، جلد اول: از گلناباد تا ترکمنچای، جلد دوم: از معاهده ترکمنچای تا  -

 .0252دانشگاه تهران  معاهده پاریس، تهران،
 0265محمدرضا نصیری، اسناد و مکاتبات تاریخی ایران قاجایه، تهران، کیهان،  -
 .0261غالمرضا ورهرام، نظام سیاسی و سازمانهای اجتماعی ایران در عصر قاجار، تهران، معین،  -
 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

 نمره( 2ارزشیابی مستمر یا فرایندی ) 1-1
رکت جدی دانشجویان در مباحاث کالسای )شاامل پاساخ باه ساواالت و طارح ساواالت محاوری از ساوی           مشا-

 نمره 1دانشجویان، ارائه سخنرانی، اثبات قدرت بیان و استدالل در طرح مباحث تاریخی( 

 نمره 1ارائه پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیفیت تحقیق و نه کمّیت آن -

 مره(ن 11ارزشیابی پایانی ) 1-7
مدرس محترم الزم است به طراحی انواع سواالت استاندارد در سطوح مختلف مختلف دانشی و فرادانشی اقدام نماید. 
همچنین مدرسان محترم در صورت نیاز و اقتضای کالس و درس می توانند آزمون پایانی را در دو مرحله میان ترم و 

 پایان ترم برگزار نمایند.
 

 سایر نکات:
تحوالت سیاسی به ویژه در ربط با جنگهای ایران و روس که منجر به جدایی قفقاز از ایران شاد، از نقشاه    برای تبیین
 شود. استفاده می

-برای تشریح تحوالت اجتماعی از منابع اصلی این موضوع و نیز سفرنامه های خارجیان به ایران و همچناین روزناماه  

 ر مباحث نظری نقش فعال خواهند داشت.شود. دانشجویان دهای دوره قاجار استفاده می

ها، یافته های خود پیرامون تحوالت اجتماعی ¬در جلسه عملی دانشجویان با استفاده از منابع تاریخی، اسناد و روزنامه
 و اقتصادی را تشریح می کنند.
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 «تاریخ تحوالت فکری و فرهنگی ایران در دور  قاجار»سرفصل درس 

 آنمعرفی درس و منطق . 1
مناسابات ایاران باا     ،ق.( آغاز می شود. در این دوره0301تاریخ دوران معاصر ایران، با اندکی تسامح، با برآمدن قاجاران )

دیگر کشورها به تدریج گسترش می یابد. ازجمله شمار زیادی از ایرانیان به دالیلی مختلف راهای هناد، قفقااز، روسایه،     
ایرانیان به ممالک دیگر به ویژه اروپا زمینه های آشنایی بیشتر ایرانیان باا تمادن    عثمانی و اروپا می شوند. با رفت و آمد

جدید فراهم می شود. به دنبال آشنایی ایرانیان با تمدن جدید غرب، به تدریج زمینة ورود مظاهر این تمدن به ایران فراهم 
شود. تا جایی که یک طبقة اجتماعی جدید به نام  می شود. در کنار ورود مظاهر مادی، افکار و اندیشه های نو نیز وارد می

منورالفکر پدید می آید. بدین ترتیب در دورة قاجار، تحوالت فکری و فرهنگی زیادی در ایران رقم می خورد. این تحوالت 
اریخ در هم زندگی ایرانیان را در دوره قاجار و هم در دوره های بعد تا حد زیادی تحت تأثیر قرار می دهد. دانشاجویان تا  

کنار آگاهی از تاریخ سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ایران در دورة قاجار، بایسته است تا از تاریخ تحوالت فکری و فرهنگی 
این دوره نیز شناخت و آگاهی یابند. در پرتو چنین شناختی می توانند وضعیت ایران دوره معاصر و ایران کنونی را به خوبی 

 درک و تحلیل کنند.

 

 درس مشخصات
 نوع درس: نظری

  3تعداد واحد: 
 ساعت 23زمان درس: 
 پیشنیاز: 

 

 تاریخ تحوالت فکری و فرهنگی ایران در دور  قاجارنام درس:  

 

اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحتد یتادگیری دانشتجو قتادر     

 خواهد بود:
شنایی ایرانیان با این با روند آشنایی ایرانیان با تمدن جدید غرب آشنا شده و تأثیر آ -

 تمدن را در پیدایی اندیشه اصالحات تبیین کند.
با نوع و ماهیت تحوالت فکری و فرهنگی آشنا شده و تاأثیر ایان تحاوالت را بار      -

 شکل گیری معارف جدید در ایران را تجزیه و تحلیل کند.

چگونگی ظهور جریان روشنفکری در ایران و تأثیر این جریاان در روناد تحاوالت     -
فکری و فرهنگی که منجر به فراهم شدن مقادمات نهضات مشاروطیت شاد را     

 توضیح دهد.

 

 شایستگی اساسی:
Ck  

 1سطح 7سطح 1سطح  هامالک

اندیشتتتتتتته 

 اصالحات

چگااونگی و رونااد 
آشنایی ایرانیان باا  

ن جدید غارب  دتم
 را بیان کند.

تأثیر آشنایی ایرانیاان  
با تمدن جدید غرب را 
ه بر شکل گیری اندیش

اصااالحات تجزیااه و  
 تحلیل کند.

فااراز و فاارود اندیشااه 
اصالحات را تبیاین و  
علااااال ناکاااااامی  
اصالحات در ایران را 

 نقد و بررسی کند.

چگااونگی شااکل   معارف جدید
گیاااری معاااارف  
جدیااد در ایااران را 

تاثیر معارف جدیاد در  
تحااااول فکااااری و 
فرهنگااای ایاااران در 

محاسااان و معایاااب 
معارف جدید را ماورد  
ارزیااااابی و نقااااد و 
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دوره قاجار را تجزیه و  بیان کند.
 .تحلیل کند

 بررسی قرار دهد.

جریتتتتتتتتان 

 روشنفکری

چگااونگی و رونااد 
ظهاااور جریاااان  
روشااااانفکری را 

 توضیح دهد.

تااااااثیر جریاااااان  
روشنکری را در تحول 

 فکری و فرهنگی 
یااران دوره قاجااار را  ا

 تجزیه و تحلیل کند.

آثاااار و تاااأثیرات دو 
روشاانفکر شاااخص،  

میرزاملکم ال برای مث
یوسااف خااان و میرزا

خان مستشاارالدوله را  
باااا هااام مقایساااه و 
 ارزیابی انتقادی کند.

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت .7

 محتوای درس جلسه

 معرفی درس و منابع و ماخذ آن اول

 ها و روند آشنایی ایرانیان با تمدن غرب )با اشاره به آثار مکتوب(زمینه دوم

 اندیشه اصالحات و ترقی: از عباس میرزا تا امیرکبیر سوم

 اندیشه اصالحات و ترقی: از امیرکبیر تا مشروطه چهارم

 ها و پیامدهای اعزام دانشجو به اروپاهای معرفت: زمینهنخستین کاروان پنجم

 های فارسی برون مرزی و تأثیر آنها در روند بیداری ایرانیانانتشار روزنامه ششم

 های فارسی در داخلتأسیس چاپخانه و انتشار نخستین روزنامه مهفت

 گیری معارف و مدارس جدید )انجمن معارف، مدرسه رشدیه و ...(سیر شکل هشتم

 تأسیس دارالفنون و نقش آن در گسترش علوم جدید نهم

 فارغ التحصیالن تأثیرگذار دارالفنون دهم 

 تاثیرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگیهای روشنفکری: تکوین و جریان یازدهم 

 اندیشه قانون دوازدهم

 علما و تحوالت فکری عصر قاجار سیزدهم

 های فرهنگی و ادبیگیری نخستین انجمنشکل چهاردهم

 شکل گیری جریان ترجمه آثار علمی، ادبی و ... از زبانهای اروپایی پانزدهم

 ن تأثیرگذارزندگی و آثار برخی مترجمان و نویسندگا شانزدهم
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 تکالیف یادگیری:
 درباره زندگی و زمانه اصالحات طلبان دوره قاجار سخنرانی کند. -

 دیدگاههای خود را درباره تأثیر معارف جدید در تحول فکری ایران دوره قاجار طرح کند. -

 

 تکالیف عملکردی:

 پژوهشی کوتاه ارائه دهد.با رجوع به آثار و نوشته های متفکران دوره قاجار درباره اندیشه های آنها  -
 درباره رابطه علما و روشنفکران گزارشی مستند ارائه کند. -

 راهبردهای تدریس و یادگیری .1
هاا ارائاه کارد،    با توجه به اینکه نمی توان اصول و قاعده یکسان در راهبردهای تدریس و یادگیری برای همه درس

 شود از روش های آموزش ذیل بهره مند شد.پیشنهاد می

 تدارک فرصت های یادگیری در محیط آموزشی شامل: 1-1
 طرح و نگارش محورهای اصلی درس بر روی تابلو -

 ارائه منطقی و منسجم مفاهیم و موضوعات درسی -
 طرح سواالت هدفمند و محوری از موضوعات درسی و تجزیه و  تحلیل آن از طریق بارش مغزی -

)متون تاریخی، متون ادبای، مجلاه و روزناماه، اساناد      استفاده مستقیم از منابع دست اول به هنگام تدریس -
 ها(آرشیوی و سکه

 استفاده از نقشه، فیلم، اسالید و عکس در محیط کالسی -

 پژوهشی، ایجاد وبالگ و علوم کامپیوتر در پژوهش های تاریخی-گیری از اینترنت، سایت های علمیبهره -

 هنمایی استاد های علمی و آموزشی با راشرکت در سمینارها و کارگاه -

 شناسایی و تدارک فرصت های یادگیری در خارج از محیط آموزشی شامل: 7-1
 بازدید از موزه ها، بناهای تاریخی -
 بازدید کتابخانه ها، مراکز اسناد و آرشیوی، مراکز پژوهشی و تحقیق -

 پژوهشی به نقاط مختلف ایران و در صورت امکان به قلمرو ایران فرهنگی-سفرهای علمی -

 بع آموزشیمنا .1
های ارائه شده باشد وجود ندارد، لذا شایسته است فرد یا با توجه به اینکه منبع آموزشی که دربردارنده تمامی سرفصل

پژوهشی و آموزشی مبادرت به تالیف متن آموزشی متناسب با سرفصل ها، -افرادی پس از احراز صالحیت های علمی
 اهداف و محورهای تعریف شده نمایند.

ای به استاد و دانشجو و باز گذاشتن دست استاد در گزینش های کلیشهاست برای جلوگیری از تحمیل دیدگاهبدیهی 
و تجویز متن مطلوب  و مفتوح نگهداشتن باب رقابت، بایسته است چندین ماتن از ساوی اساتادان و متخصصاان از     

 یرد.منظرهای گوناگون نظری و پژوهشی تدوین و در اختیار جامعه هدف قرار گ

 منبع اصلی: 

 .0255داریوش رحمانیان، تاریخ تفکر سیاسی در دوره قاجاریه، تهران، پیام نور،  -
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 .3526فریدون آدمیت، اندیشة ترقی و حکومت قانون )عصر سپهساالر(، تهران، خوارزمی  -

ب، تهاران، امیرکبیار   عبدالهادی حائری، نخستین رویارویی های اندیشه گران ایران با دو رویه تمدن و بورژوازی غار 
0261. 

 منابع فرعی: 
(، تهران، موسسه فرهنگی هنری معاصر 0521-0130هما ناطق، کارنامة فرهنگی فرنگی در ایران  ) -

 .0251پژوهان 

 جلد. 3، 0211اردکانی، تاریخ مهسسات تمدنی جدید در ایران، تهران، دانشگاه تهران، حسین محبوبی -

 .0251ایران، روزگار محمدشاه و ناصرالدین شاه، تهران، وزارت ارشاد  سیدفرید قاسمی، سرگذشت مطبوعات -

یان ریشار، ایران و اقتباسهای فرهنگی شرق از مغرب زمین، ترجمه ابوالحسن سرو قدمقدم، مشهد ، معاونت  -
 .0261فرهنگی آستان قدس رضوی، 

 .0213پور، از صبا تا نیما، تهران، زوار، یحیی آرین -

 .0213ام محصل به خارج از کشور )دردوره قاجاریه( تهران، چاپ و نشر بنیاد، غالمعلی سرمد، اعز -

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری .1

 نمره( 2ارزشیابی مستمر یا فرایندی ) 1-1
مشارکت جدی دانشجویان در مباحاث کالسای )شاامل پاساخ باه ساواالت و طارح ساواالت محاوری از ساوی            -

 نمره 1رت بیان و استدالل در طرح مباحث تاریخی( دانشجویان، ارائه سخنرانی، اثبات قد

 نمره 1ارائه پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیفیت تحقیق و نه کمّیت آن  -

 نمره( 11ارزشیابی پایانی ) 1-7
مدرس محترم الزم است به طراحی انواع سواالت استاندارد در سطوح مختلف مختلف دانشی و فرادانشی اقدام نماید. 

مدرسان محترم در صورت نیاز و اقتضای کالس و درس می توانند آزمون پایانی را در دو مرحله میان ترم و  همچنین
 پایان ترم برگزار نمایند.
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انقالب مشروطیت و تحوالت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایران تا » سرفصل درس:

 «انقراض قاجاریه

 

 معرفی درس و منطق آن: .1

چندان مهام باه حسااب     رویداداین  ش( می باشد.0355انقالب مشروطیت ) ن نقاط عطف تاریخ ایران،یکی از مهمتری
آمده است که بسیاری از صاحبنظران آن را نقطه گسست با ایران میانه و سرآغاز تاریخ معاصر ایران قلمداد کارده اناد.   

این موج را به میان توده های  می آمد، نهضت مشروطیت که خود حاصل جنبش بیداری و آگاهی نخبگان ایرانی بشمار
 تبدیل سلطنت مطلقه به سالطنت مشاروطه،   مردم و اقشار مختلف جامعه کشاند و عمق و وسعت تازه ای بدان بخشید.

آزادی  تادوین قاانون اساسای،    تأسایس مجلاس شاورای ملای،     محدود و پاسخگو کردن دامنه اختیارات و قدرت شاه،
از جمله اهداف و دستاوردهای این انقالب بودند که بارای نخساتین باار در     و ...، حزاب،تشکیل انجمنها و ا مطبوعات،

به صورت بنیادین و  گرچه این انقالب در نیل به اهداف و آرمان های خود، ایران مطرح و تا حدی جامه عمل پوشیدند.
مسیر جدیدی فراروی جامعاه فرساوده   اجتماعی و سیاسی آن  لیکن طنین و تکانه های شدید فکری، ناکام ماند، پایدار،

و درک  مسلم است که فهم تاریخ معاصر ایران بدون تأمل و تعمق در این حادثه و برهه مهم،پر وسرخورده ایران گشود.
مقدور  که پیشینیان ما در عبور از تاریخ و سنن کهن و ورود به دنیای جدید چه منازل و مراحلی را پشت سر نهاده اند،این

قاادر باه درک عمیاق و دقیاق      معلمان بدون فهم این حلقه مهم تاریخی ایاران، -در واقع دانشجو می باشد.و میسور ن
معلولی جریانات و حاوادث کناونی باا    -سرشت و سیر تسلسل رخدادهای تاریخی پیش و پس از مشروطه و ارتباط علی
ل معاصر ایاران و مساائل و چالشاهای    گذشته تاریخی جامعه ایرانی و تبارشناسی عناصر و مولفه های مقوم هویت نس
 پیش روی آن، برای جامعه هدف)متعلمان و دانش آموزان(خود نخواهند بود.

 

مشخصااات  
 درس

ناااوع درس: 
 نظری

تعداد واحاد:  
3  

زمان درس: 
 ساعت 23

 پیشنیاز: 
 

 هانقالب مشروطیت و تحوالت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایران تا انقراض قاجاری :نام درس
        

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
آنها را طبقه بندی و  اجتماعی و اقتصادی انقالب مشروطه، سیاسی، ضمن درک زمینه های فکری، -

دانش و تحلیل نموده و با علل و مقدمات سایر نهضت های ایران معاصر مقایسه کرده در راستای تعمیق 
مدلسازی و تئوریزه  درسهای مشترک آنها را برای جامعه هدف خود استخراج، بینش تاریخی فراگیران،

 کند.
از فرآیند گسترش انقالب و موانع و مراحل آن تا نیل به پیروزی و صدور فرمان مشروطیت و تأسیس  -

و تحوالت  طبقات مختلف، اقشار و علما، نقش روشنفکران، نخستین مجلس ملی و تدوین قانون اساسی،
آگاه شده و قادر به جمع بندی و تطبیق علل و  و اختالفات درونی تا بمباران مجلس ... و فتح تهران،

مراحل پیروزی و شکست مشروطیت و سرنوشت مجالس مشروطه و درسهای حاصل از آن و انتقال 
از تکرار اشتباهات  ی تاریخی،دانش و بینش مزبور به جامعه هدف خود باشد تا در پرتو بصیرت افزای

 گذشته در آینده ممانعت به عمل آورد. 
با اثرات جنگ جهانی اول و سهم بیگانگان در تحوالت ایران و تأثیرات آن بر سیر و سرنوشت انقالب  -

نقش آنها در انقراض سلسله قاجار و تأسیس سلساله پهلاوی آشانا شاده و زمیناه هاای        و نوپای ایران،
بدگمانی و نفرت تاریخی ایرانیان نسبت به بیگانگان و بازتاب آن در نگرش و روانشناسی جمعی ایرانیان 

شایساااتگی 
 اساسی:

Ck  
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عت از را تحلیل و ارزیابی نموده و آموزه ها و راهکارهای عملی مبتنی و منبعث از تجارب تاریخی در ممان
 دخالت بیگانگان در امور داخلی ایران را برای جامعه هدف خود تبیین و تشریح نماید.

 1سطح 7سطح 1سطح  هامالک

زمینه هتای  

انقتتتتتالب 

 مشروطیت

بااا مراجعااه بااه منااابع  
اصاالی داخلاای طرفاادار 

صاارفا زمینااه  انقااالب،
 هااای داخلاای فکااری، 

اجتماااعی و   سیاساای،
نقااااالب اقتصااااادی ا

 مشروطه را بیان کند

ضاامن مطالعااه منااابع  
 اصلی موافق و مخاالف 
)داخلااای و خاااارجی(و  
بررساای زمینااه هااای   
درونی و بیرونی انقالب 

، طناین آن در  مشروطه
عرصاه هاای گوناااگون   
حیااات اجتماااعی)جلوه  

 هنااری، هااای ادباای، 
 روزناماااااه نگااااااری،

و...( را نیز  تاریخنگاری،
طبقااه بناادی و معرفاای 

 نماید 

باار احصااا زمینااه هااای  افاازون
داخلاای و خااارجی و مالحظااه   
 روایاااات موافاااق و مخاااالف،  
ارتباطات و تأثیر و تأثرات متقابل 
آنهاااا را در فرایناااد پیااادایش و 
گساااترش انقاااالب در کلیاااه  
ساحتهای اجتمااعی، در معارض   
بازکاوی،تحلیل و داوری نهاده و 
قادر به تمیز علل اصلی و فرعی 

مایز و نیز مقایسه وجوه تشابه و ت
آن با انقالبات دیگار و نیال باه    

ری دریان زمیناه   ظا یک مادل ن 
 باشد

کارنامتتته و 

دستاوردهای 

انقتتتتتالب 

 مشروطیت

روند تأسایس مجلاس   
شورای ملای و تادوین   
اولین قاانون اساسای و   
 اصول آن را شرح دهد

 افاازون باار شاارح رونااد
تأساااایس مجلااااس و 
 ،تادوین قاانون اساسای   
سرچشاامه هااا و مبااانی 
فکااااری و حقااااوقی  

ها)داخلی و خاارجی(را  آن
 شناسایی و معرفی کند

عالوه بار تبیاین سایر پیادایش     
 مجلاااس و قاااانون اساسااای و 
تبارشناساای مبااانی تاااریخی و   

تناقضاات و کاساتیها و    ،حقوقی
میزان انطبااق آنهاا باا فرهناگ     

اسالمی و همچنین وجوه -ایرانی
تشابه و تمایز اصول آن با قانون 
اساساای جمهااوری اسااالمی را  

و آسااایب  تحلیااال، مقایساااه و
 شناسی نماید

علل ضعف و 

ناکتتتتتامی 

انقتتتتتالب 

مشروطیت و 

پیامتتتدهای 

 آن

باااا بررسااای نقاااش   
بیگانگاااااااان،موارد و 
مصادیق دخالت دولتین 
روس و انگلااااایس در 
روند حاوادث را بمثاباه   
یکی از علال ضاعف و   
تزلزل مشروطیت  بیان 

 کند

عالوه بر معرفای ماوارد   
 ماااداخالت بیگانگاااان،
ی علاال و زمینااه هااا  

داخلای دخالات آنهاا در    
امور داخلی ایاران را در  
معارض نقاد و داوری و   
 آسیب شناسی قرار دهد

افاازون باار شناسااایی و مقایسااه 
مصااادیق و بسااترهای داخلاای و 
خارجی مداخلاه بیگانگان،پیاماد   
مداخالت فوق در ضعف و تزلزل 
مشروطیت و بازتاب مخارب آن  
در روانشناسی تاریخی و جمعای  

و  باه بیگانگاان،  ایرانیان نسابت  
درسها و آموزه های تااریخی آن  
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در جناابش هااای بعاادی ایااران  
معاصاار را تجزیااه و تحلیاال و   

 تئوریزه کند

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن.  فرصت7

 

 سرفصل درس ردیف
 معرفی درس و منابع و ماخذ آن 0
 های فکری انقالب مشروطه )داخلی و خارجی(زمینه 3
 ی سیاسی و اجتماعی انقالب مشروطه )داخلی و خارجی(هازمینه 2
 های اقتصادی انقالب مشروطه )داخلی و خارجی(زمینه 4
 گیری قیام )از مهاجرت صغری تا صدور فرمان مشروطه(روند شکل 5
 چگونگی تدوین قانون اساسی و تشکیل مجلس اول  6
 بمباران مجلس اول و استقرار استبداد صغیر 1
 لما و مراجع در انقالب مشروطهنقش ع 5
 فتح تهران و پیروزی مشروطه خواهان و تشکیل مجلس دوم 1
 مطبوعات، انجمن ها و احزاب عصر مشروطه 01
 از انحالل مجلس دوم تا اشغال ایران در جنگ جهانی اول 00
 نتایج جنگ جهانی برای ایران و انقالب نوپای آن 03
 0101س و قرارداد انقالب روسیه: سیطره انگلی 02
 کودتای سوم اسفند: زمینه ها و نتایج 04
 از نخست وزیری رضاخان تا انقراض قاجاریه 05
 کارنامه و میراث انقالب مشروطیت 06

 تکالیف یادگیری:

علل و زمینه های فکری، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی انقالب مشروطه و روند تکوین و پیروزی آن را  -0
 قالب یک پژوهش مختصر ارایه نماید.دریافته و در 

ضاامن بررساای دسااتاوردهای نهضاات مشااروطیت و چگااونگی تاادوین قااانون اساساای و تأساایس      -3
مجالس اول و دوم و ساوم مشاروطه، کارناماه و فرجاام آنهاا را در قالاب یاک گازارش تحلیلی/انتقاادی،          

 مقایسه و ارائه کند.
از جمله نقش مداخالت دولتهای روس و  و مشروطیت،عوامل داخلی و خارجی تضعیف و ناکامی جنبش  - 2

انگلیس و نیز تاثیرات جنگ جهانی اول در تحوالت داخلی ایران و به ویژه فراهم شدن زمینه های وقوع کودتای 
 رضاخان و انقراض سلسله قاجار را تجزیه و تحلیل نماید.

 

 :تکالیف عملکردی
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الدوله و رساله یک کلمه مستشارالدوله، نقش آثار و افکار آنها را  با مقایسه روزنامه قانون میرزا ملکم خان ناظم -0
 در پی ریزی انقالب مشروطیت ایران، در قالب یک گزارش مستند، بازکاوی و ارزیابی کند.

وجاوه اشاتراک و افتاراق و مباانی      با رجوع به متن قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسالمی، -3
و ارتباط آنها با مسایل و  از جمله درخصوص نقش آراء و مواضع شیخ فضل اله نوری، ا،تاریخی و حقوقی آنها ر

در قالب یک گزارش مستند گردآوری کارده و   مقتضیات عصری و گفتمان های فکری تاریخ معاصر ایران را،
 تحلیل نماید.

ایاران را در شاکل گیاری    با استفاده از اسناد تاریخی موجود، نقش دخالت دولت های خارجی در امور داخلی   -2
باه عناوان یکای از     «نه شرقی، نه غربی»و تبلور شعار  سوء ظن و نفرت تاریخی ایرانیان نسبت به بیگانگان،

مورد بررسی مستند و ارزیابی مستدل قرار داده و باا اساتناد باه     مهمترین آرمانها و شعارهای انقالب اسالمی،
راهکارهای قوام و دوام استقالل ایران و ممانعت از تکارار   خی،آموزه های منبعث از تجارب و خرد جمعی تاری

 سرنوشت انقالب مشروطیت و نهضت ملی شدن نفت را احصاء و معرفی نماید.

 .  راهبردهای تدریس و یادگیری1

ها ارائه کارد،  با توجه به اینکه نمی توان اصول و قاعده یکسان در راهبردهای تدریس و یادگیری برای همه درس
 شود از روش های آموزش ذیل بهره مند شد.شنهاد میپی

 تدارک فرصت های یادگیری در محیط آموزشی شامل: 1-1
 طرح و نگارش محورهای اصلی درس بر روی تابلو -

 ارائه منطقی و منسجم مفاهیم و موضوعات درسی -

 زیطرح سواالت هدفمند و محوری از موضوعات درسی و تجزیه و  تحلیل آن از طریق بارش مغ -

استفاده مستقیم از منابع دست اول به هنگام تدریس )متون تاریخی، متون ادبی، مجله و روزناماه، اساناد    -
 ها(آرشیوی و سکه

 استفاده از نقشه، فیلم، اسالید و عکس در محیط کالسی -

پژوهشی، ایجااد وباالگ و علاوم کاامپیوتر در پاژوهش هاای       -گیری از اینترنت، سایت های علمیبهره -
 تاریخی

 های علمی و آموزشی با راهنمایی استاد شرکت در سمینارها و کارگاه -

 شناسایی و تدارک فرصت های یادگیری در خارج از محیط آموزشی شامل: 7-1
 بازدید از موزه ها، بناهای تاریخی -

 بازدید کتابخانه ها، مراکز اسناد و آرشیوی، مراکز پژوهشی و تحقیق -
 ف ایران و در صورت امکان به قلمرو ایران فرهنگیپژوهشی به نقاط مختل-سفرهای علمی -

 . منابع آموزشی1
های ارائه شده باشد وجود ندارد، لذا شایسته است فرد با توجه به اینکه منبع آموزشی که دربردارنده تمامی سرفصل

ا پژوهشی و آموزشی مبادرت باه تاالیف ماتن آموزشای متناساب با      -یا افرادی پس از احراز صالحیت های علمی
 سرفصل ها، اهداف و محورهای تعریف شده نمایند.

ای به اساتاد و دانشاجو و بااز گذاشاتن دسات اساتاد در       های کلیشهبدیهی است برای جلوگیری از تحمیل دیدگاه
گزینش و تجویز متن مطلوب  و مفتوح نگهداشتن باب رقابات، بایساته اسات چنادین ماتن از ساوی اساتادان و        

 گون نظری و پژوهشی تدوین و در اختیار جامعه هدف قرار گیرد.متخصصان از منظرهای گونا
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 منبع اصلی: 
 .0216احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، تهران، امیرکبیر،  -

رسائل مشروطیت )مشروطه به روایت موافقان و مخالفان(، به کوشش غالمحسین زرگری نژاد، تهران، موساه   -
 .0251تحقیقات علوم انسانی، 

 

 :منبع فرعی   
 مهدی ملک زاده، تاریخ مشروطیت ایران، تهران، زوار،

 .0261عبدالهادی حائری، تشیع و مشروطیت و نقش علمای ایرانی مقیم عتبات، تهران، امیرکبیر، 
 .3525فریدون آدمیت، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، تهران، پیام 
 .0211نشر بیستون ژانت آفاری، انقالب مشروطه ایران، ترجمه رضا رضایی، تهران، 

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

 نمره( 2ارزشیابی مستمر یا فرایندی ) 1-1
مشارکت جدی دانشجویان در مباحث کالسی )شامل پاساخ باه ساواالت و طارح ساواالت محاوری از ساوی         -

 نمره 1دانشجویان، ارائه سخنرانی، اثبات قدرت بیان و استدالل در طرح مباحث تاریخی( 

 نمره 1ائه پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیفیت تحقیق و نه کمّیت آن ار -

 نمره( 11ارزشیابی پایانی ) 1-7
مدرس محترم الزم است به طراحی انواع سواالت استاندارد در سطوح مختلف مختلاف دانشای و فرادانشای اقادام     

توانند آزماون پایاانی را در دو مرحلاه    نماید. همچنین مدرسان محترم در صورت نیاز و اقتضای کالس و درس می 
 میان ترم و پایان ترم برگزار نمایند.
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 «انقالب اسالمی و ریشه های آن »سرفصل درس 

 

 معرفی درس و منطق آن: .1

بلکاه در   در ایاران معاصار،  تنهاا  ناه   ،بحث برانگیزترین انقالب هاا  ایران بی شک یکی از مهمترین وانقالب اسالمی 
مترقباه یاک حکومات مقتادر خودکاماه      قرن بیستم می باشد که با به زیرکشیدن سریع و غیر هانواپسین دهه های ج

)در زماانی کاه    منادی بازگشت خدا و مذهب به صاحنه سیاسای   بسیج توده ها، برایو بهره جستن از مذهب  ثروتمند،
ن ساالر بود که بارغم گذشات   و استقرار یک حکومت دی بنظر می رسید هر دوی این ها به موزه تاریخ سپرده شده اند(

 جهاان بینای،   ماهیات،  ریشاه هاا،   هنوز پژواک و طنین آن در خاورمیاناه و جهاان مشاهود اسات.     افزون بر سه دهه،
همچناان محال بحاث و مناقشاه اندیشامندان و       چرایی و پیامدهای این انقالب شاگرف و غافلگیرکنناده،   ایدئولوژی،

معلمان قادر نخواهند بود بدون امعان نظار در سایر   -و بدون تردید دانشجو صاحبنظران داخلی و خارجی بشمار می آید،
جهت و چرایی آن  هویت، اقتصادی این واقعه نامنتظره تاریخی، اجتماعی و آرمانی، تکوین ریشه ها وزمینه های فکری،

که جدال دیرپای سنت  یابندیح و تحلیل نمایند تا به نیکی دررا درک و برای جامعه هدف)متعلمان و دانش آموزان(تشر
سرانجام چه فرجاامی   توسعه نامتوازن و برونزا در ایران معاصر، شبه مدرنیسم و تجدد سطحی، استبداد نفتی، و مدرنیته،

گیری های کنونی نظام جمهوری اسالمی)در سطح ملی و  شعارها و جهت اهداف، داشت و عناصر شکل دهنده ماهیت،
 کدام سیر تاریخی بوده است؟بین المللی(مبتنی بر و منبعث از 

 

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری

  3تعداد واحد: 
 23زماااااان درس: 

 ساعت
 پیشنیاز: 

 

 انقالب اسالمی و ریشه های آننام درس:  

        

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
اهمیت و  ی فکری و اجتماعی انقالب اسالمی وه هاقادر خواهد بود ضمن فهم ریش دانشجو -الف

سرشت و علل پیدایی و پیروزی  مولفه ها، خاستگاه، جایگاه آن در منظومه تحوالت ملی و بین المللی،
آن را از منظرهای گوناگون بررسی و تجزیه و تحلیل کرده و ضمن مقایسه با علل ناکامی جنبش های 

را برای کاربست در مسیر استقالل و اعتالی جامعه ایرانی و آموزه های نظری و عملی آن  پیشین،
 جمع بندی و تئوریزه نماید. اجتناب از لغزشهای پیشین،

به ویژه نهضتهای  جنبشهای شیعی در طول تاریخ، ضمن آشنایی با فلسفه سیاسی شیعه و -ب
ن و دولت در عصر قاجار استبدادی فقها و علما در تاریخ معاصر ایران و نیز رابطه دیضداستعماری و ضد

بمثابه یکی از مهمترین بسترها  با روند پیدایش و گسترش حوزه های علمیه و نهاد مرجعیت، و پهلوی،
چارچوبهای استقالل و اقتدار روحانیت در قبال حکومت آشنا شده و نقش آنها را به عنوان یکی از  و

حاکم در شکل گیری و پیروزی  حاکممردمی ترین نهادهای بومی و مدنی مستقل از حکومت و قدرت 
نهایی انقالب ارزیابی و تحلیل کرده و راهکارهای حفظ و تداوم استقالل و استغنای نهاد فوق و سایر 

 نهادهای مدنی مردم نهاد را شناسایی و معرفی نماید.

 بسترسیاسی و اجتماعی ایران معاصر آشنا شده و با درک  با جهان بینی ها و گفتمان های فکری، -پ
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی انقالب اسالمی و فرایند رادیکالیزه شدن فضای سیاسی ایران و پیدایش 

شایستتتتتتتگی 

 اساسی:
Ck  
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و گسترش گفتمان های انقالبی و شیوع جنبش های دانشجویی و مبارزات مسلحانه و تولد الهیات 
آشنا  مینی،آمدن ماشین انقالب تحت رهبری امام خبه حرکت در رهایی بخش در ایران و جهان و مآالً

شده و آموزه های ناشی از علل تفوق گفتمان دینی بر سایر مکاتب و رهبری بالمنازع امام خمینی را 
)در ایران و جهان  احصاء و جمع بندی نموده و قابلیت تعمیم و کاربرد آن را در جنبش های مشابه

 تشریح و تحلیل  نماید.  اسالم(،

 

 1سطح 7سطح 1سطح  هامالک

نظریتتتتات 

موجتتتود در 

باب چیستی 

و چرایتتتتی 

انقتتتتتالب 

 اسالمی

نظااارات گونااااگون  
باره علل و ماهیات  در

انقااالب اسااالمی را  
جمااع آوری  و باادون 
هیچگوناااه تحلیلااای 

 ارائه کند 

ضاااامن گااااردآوری 
 دیاادگاههای مختلااف
 )موافااق و مخااالف(، 
خاساااتگاه و وجاااوه  
تشابه و تماایز آنهاا را   
 بررسی و مقایسه کند

عااالوه باار جمااع آوری و تطبیااق    
 منشأ، تحلیلها و تفسیرهای گوناگون،

انگیزه و میزان اعتبار و انطبااق آنهاا   
با وقایع و اسناد تاریخی را ارزیاابی و  
داوری کرده و قادر به نظریه سازی و 
ارائه مدل مستقل و تعمیم و تطبیاق  

 آن به موارد مشابه باشد 

جنتتتتتبش 

بیتتتتتداری 

استتتالمی و 

نهضتتتتتت 

 تجدیتتتتتد

 حیات شیعه

تاریخچاااه و چهاااره 
ص و هااااای شاااااخ

اثرگااااذار نهضاااات 
حیات بیداری و تجدید

 شیعه را معرفی کند

ضاامن تبااار شناساای  
تااااریخی و معرفااای  
منادیاااان شااااخص  
جریااان مزبور،زمینااه  
هاااااااااااااااااای 
تاریخی/فکری،سیاسی 
و اجتمااااااعی آن در 
داخاااال ایااااران را  
شناسااایی و معرفاای  

 نماید 

عالوه بار رصاد مروجاان و مبلغاان     
د حیااات شاایعه و بسااترهای  تجدیاا

داخلی آن،محرکه های منطقاه ای و  
جهانی و نیز رهبران بیداری دینی در 
جهان اسالم)اعم از شیعه و سانی(را  
شناسایی نماوده و قاادر باه  کشاف     
ارتباطات و تأثیرات متقابل آنها و نیز 
تبیاااااین و تحلیااااال فرآیناااااد   
همپوشی،همجوشی،و هم افزایی آنها 

قالبای باه   و منتهی شادن اساالم ان  
 انقالب اسالمی باشد.

گفتمتتتتتان 

فکتتتتری و 

سیاستتتتی 

ایتتتتتتران 

معاصتتتتر و 

علتتل تفتتوق 

گفتمتتتتتان 

 دینی

گفتمان های مهام و  
جریااان ساااز تاااریخ  
معاصر ایران را بادون  
اشاره به عقبه و بستر 
اجتماعی آنها معرفای  

 نماید

ضمن معرفی گفتمان 
های مزبور،ریشه های 
تاریخی،خاسااااااتگاه 
فکااااری و عقبااااه  

آنهااااا را اجتماااااعی 
تبارشناسی و مقایساه  

 کند

فکاری   عالوه بر تبارشناسی تاریخی،
به ارزیابی نقادانه مواضع  و اجتماعی،

و اهداف آنها و درجه سازگاریشان باا  
واقعیات تااریخی و فرهنگای جامعاه    

مبادرت ورزیده و علل ناکامی  ایرانی،
گفتمان های مزبور و تفوق گفتماان  
د و دینی بار آنهاا را باه طاور مساتن     

 مستدل تحلیل نماید
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 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت .7

 

 عنوان:

 ردیف

 آن های ریشه و اسالمی انقالب

 آن ماخذ و منابع و درس معرفی 0

 ایران اسالمی انقالب ماهیت و علل باب در موجود های تئوری و نظریات 3

 در فقها نقش پیامبر، جانشینی باب در شیعه نظریه ،اسالم و حکومت رابطه) شیعه سیاسی فلسفه بر مروری 2
 ...(و غیبت، عصر

 تاریخ طول در شیعی های نهضت و ها جنبش 4

 پهلوی و قاجار عصر در علما ضداستعماری و ضداستبدادی مبارزات و دولت و دین رابطه 5

 مرجعیت نهاد و علمیه های حوزه گسترش و پیدایش روند 6

ملی،  های مدرنیسم، گفتمان و سنت چالش :ایران معاصر تاریخ سیاسی و فکری ایه گفتمان و ها جریان 1
 ... چپ، اسالمی، بوم گرایی، و

 ایران از نهضت ملی شدن نفت تا انقالب سفید شاه سیاسی تحوالت 5

 خمینی امام تا سیدجمال از :اسالمی بیداری یا حیات تجدید نهضت 1

 پیامدها و اهداف علل،: خرداد پانزده قیام 01

 تحول : بحران مشروعیت،خرداد پانزده قیام سرکوب تا مرداد 35 کودتای ایران از فرهنگی -سیاسیتحوالت  00
 امنیتی، نظامی گری)میلیتاریسم(... -سیاسی، حاکمیت پلیسی فضای شدن رادیکالیزه و گفتمانی

  چریکی های سازمانو  مسلحانه مبارزات 03

 کشور خارج و داخل اسالمی های انجمن و دانشجویی های جنبش 02

شاه: توسعه برونزا، آمرانه و نامتوازن، فوران قیمت نفت  محمدرضا دوراناجتماعی  -اقتصادی تحوالت 04

 بازار، و... نقش و واستبدادنفتی، رانت، فساد، خفقان، تضاد طبقاتی، مهاجرت، موقعیت

مناسبات و سیاست خارجی شاه با تأکید بر نقش ایران:  میاسال انقالب آستانه در خاورمیانه و جهان اوضاع 05

 امریکا در ایران...

: از اسالم انقالبی تا انقالب اسالمی، سیر حوادث منتهی به انقالب اسالمی انقالب رهبری و خمینی امام 06

 سالمی

 

 تکالیف یادگیری: 
، با نظریات و تئوریهای ناظر به چیساتی و چرایای   . با مراجعه به تحلیل ها و تفاسیر موجود درباره انقالب اسالمی0

 انقالب اسالمی ایران از منظرهای گوناگون آشنا شده و در قالب یک پژوهش آنها را در کالس ارائه و معرفی نماید.
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. با جریانها و گفتمان های فکری و سیاسی ایران معاصر و فرایند تفوق گفتمان دینی آشنا شده و زمینه ها، ابعاد و 3
 مراحل آن را تحلیل و بازگو کند.

 . علل و ابعاد )داخلی/خارجی( انقالب اسالمی، روند تکوین و پیروزی آن تحت رهبری امام خمینی را توضیح دهد.2

 

 تکالیف عملکردی:
.  نظریات و تفسیرهای ارائه شده در باب علل و ماهیت انقالب اسالمی را در قالب یک جدول و نمودار پژوهشای  0
ی نموده و نقاط تجانس و تباین، ضعف و قوت، خاستگاه و انگیزه، و همخوانی آنها با شواهد و اسناد تااریخی را  گردآور

 معرفی، تحلیل و نقادی نماید.
.  ضمن بررسی زمینه ها و فرایند پیدایش و گسترش جنبش بیداری دینی و احیاگری اسالمی در ایاران و جهاان   3

ی ... تا امام خمینی، با مراجعه به آثار شخصیت هایی چون دکتر شاریعتی و آیات الاه    اسالم،از سیدجمال الدین اسدآباد
 مطهری، انعکاس برداشتها، تعالیم و تفاسیر آنها در جریان انقالب اسالمی و شعائر آن را گردآوری و مستندسازی کند.

ضمن بررسی مصادیق عینی  .  با توجه به فلسفه سیاسی شیعه و نقش باورهای مذهبی و فرهنگ جهاد و شهادت،2
، و...، کارکرد و بازتاب 0251و تظاهرات مردم در جریان انقالب  43خرداد 05امتزاج دین و سیاست و تجلی آن در قیام 

سیاسی/اجتماعی مناسک دینی و آیین های سوگواری و نقش آنها در تساهیل و تساریع پیاروزی انقاالب اساالمی را      
ش مستند )با بهره گیری از صوت و تصویر و فناوریهای ناوین آموزشای(در کاالس    بررسی و در قالب کنفرانس و پژوه

 ارائه نماید.
 

 راهبردهای تدریس و یادگیری .2
ها ارائه کارد،  با توجه به اینکه نمی توان اصول و قاعده یکسان در راهبردهای تدریس و یادگیری برای همه درس

 د.شود از روش های آموزش ذیل بهره مند شپیشنهاد می

 تدارک فرصت های یادگیری در محیط آموزشی شامل: 1-1
 طرح و نگارش محورهای اصلی درس بر روی تابلو -
 ارائه منطقی و منسجم مفاهیم و موضوعات درسی -

 طرح سواالت هدفمند و محوری از موضوعات درسی و تجزیه و  تحلیل آن از طریق بارش مغزی -

تدریس )متون تاریخی، متون ادبی، مجله و روزناماه، اساناد   استفاده مستقیم از منابع دست اول به هنگام  -
 ها(آرشیوی و سکه

 استفاده از نقشه، فیلم، اسالید و عکس در محیط کالسی -

پژوهشی، ایجااد وباالگ و علاوم کاامپیوتر در پاژوهش هاای       -گیری از اینترنت، سایت های علمیبهره -
 تاریخی

 با راهنمایی استاد های علمی و آموزشی شرکت در سمینارها و کارگاه -

 شناسایی و تدارک فرصت های یادگیری در خارج از محیط آموزشی شامل: 7-1
 بازدید از موزه ها و یادمانهای انقالب اسالمی -

 بازدید کتابخانه ها، مراکز اسناد و آرشیوی، مراکز پژوهشی و تحقیق -
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 منابع آموزشی .2
های ارائه شده باشد وجود ندارد، لذا شایسته است فرد رفصلبا توجه به اینکه منبع آموزشی که دربردارنده تمامی س

پژوهشی و آموزشی مبادرت باه تاالیف ماتن آموزشای متناساب باا       -یا افرادی پس از احراز صالحیت های علمی
 سرفصل ها، اهداف و محورهای تعریف شده نمایند.

شاجو و بااز گذاشاتن دسات اساتاد در      ای به اساتاد و دان های کلیشهبدیهی است برای جلوگیری از تحمیل دیدگاه
گزینش و تجویز متن مطلوب  و مفتوح نگهداشتن باب رقابات، بایساته اسات چنادین ماتن از ساوی اساتادان و        

 متخصصان از منظرهای گوناگون نظری و پژوهشی تدوین و در اختیار جامعه هدف قرار گیرد.

 . منابع آموزشی1

  اصلی:-الف

اسالمی، چرایی و چگونگی رخداد آن، نهاد نمایندگی مقام معظام رهباری، قام،    محمد پزشکی و دیگران، انقالب 
0211. 

 .0216حسن روحانی، انقالب اسالمی، ریشه ها و چالشها، تهران، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی، 
 .0213مظفر شاهدی، مبانی نظری و ریشه های تاریخی انقالب اسالمی، تهران، پژوهشکده انقالب اسالمی، 

 فرعی: -ب      

عبدالوهاب فراتی، درآمدی بر ریشه های انقالب اسالمی )مجموعه مقاالت(، قم، نهاد نمایندگی مقام معظه،  -
0216. 

 .0216حمید بصیرت منش، علما و رژیم رضا شاه، تهران، عروج،  -

ی ایران از انقراض داریوش رحمانیان، ایران بین دو کودتا )تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگ -
 0212مرداد(، تهران، سمت،  35قاجاریه تا کودتای 

 .0252، یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقالب، تهران، طرح نو  -

 .0210غالمرضا نجاتی، تاریخ بیست و پنج سالة ایران )از کودتا تا انقالب(، تهران، رسا  -
 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

 نمره( 2ر یا فرایندی )ارزشیابی مستم 1-1

مشارکت جدی دانشجویان در مباحث کالسی )شاامل پاساخ باه ساواالت و طارح ساواالت محاوری از ساوی         -

 نمره 1دانشجویان، ارائه سخنرانی، اثبات قدرت بیان و استدالل در طرح مباحث تاریخی( 

 نمره 1ارائه پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیفیت تحقیق و نه کمّیت آن -

 نمره( 11ارزشیابی پایانی ) 1-7

مدرس محترم الزم است به طراحی انواع سواالت استاندارد در سطوح مختلف مختلاف دانشای و فرادانشای اقادام     
نماید. همچنین مدرسان محترم در صورت نیاز و اقتضای کالس و درس می توانند آزماون پایاانی را در دو مرحلاه    

 ند.میان ترم و پایان ترم برگزار نمای
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 «مبانی و فلسفه تاریخ» سرفصل درس
 

 معرفی درس و منطق آن .1
دارای بنیان های نظری و فلسفی مختص خود می باشد که ناظر بر  هر رشته معرفتی عالوه بر وجوه بیّن و ظاهری،

کلی  ز از این قاعدهرشته تاریخ نی .و...می باشد قلمرو، غایت، هدف، روش، موضوع، مبانی، اصول، چیستی، تعریف،
 آیا تاریخ علم بشمار می آید؟ باره علم تاریخ و معرفت تاریخی است:فلسفه تاریخ اندیشیدن در درواقع،مستثنی نیست. 

آیا تاریخ زاده ارده ای هشیار و خردمند است یا مشتی وقایع تصادفی بی معنی  ابزار و روش آن چیست؟ موضوع، هدف،
دنبال نظم و قانون و ه گاهانه و یگانه ای برآنها حاکم نیست و نباید در آن بو سلسله ای از علتها و معلولها که اراده آ

مکاتب و اندیشمندان  رهیافت و رویکرد ادیان، راستی عامل پیشران و موتور حرکت تاریخ چیست؟ه ب غایتی بود؟
 مختلف در این باره چیست؟

نقل وقایع عمدتا سیاسی و فراز و فرود و صعود و  علم یا شبه علمی ناظر به رشته تاریخ دیگر صرفا، در دوران معاصر،
در بطن خود حاوی یک فلسفه تاریخ  دانسته و ندانسته، سقوط افراد و سلسله ها بشمار نمی آید و هر گفتمان تاریخی،

 می باشد.
نظری  باب مبادیرد تأملمیزان قابل توجهی مرهون ه رشد بینش تاریخی و دانش تاریخ نگاری در غرب ب بدون تردید،

معلمان -و فلسفی معرفت تاریخی  و مبانی معرفت شناختی و روش شناختی آن بوده است.در واقع،دانشجو
 قادر به درک عمیق و بایسته ماهیت، بدون امعان نظر و مداقه در مبانی نظری و فلسفی رشته تاریخ،

با استعانت از رویکردها و  آنها محدودیتها و چشم اندازهای آن نخواهند بود. قلمرو، روش، مبانی،موضوع،
و تجهیز به دستاوردهای علمی  «مبانی و فلسفه تاریخ» رهیافت های مندرج در تحقیقات نظری معطوف به

تفسیر و تعلیم معرفت تاریخی برخوردار  روش دقیقتر و قابلیت های بیشتری برای درک، از بینش عمیقتر، آن،
 خواهند شد.

 
 

مشخصااااات 
 درس

نااااوع درس: 
 نظری
  3د واحد: تعدا

زماااان درس: 
 ساعت 23

 پیشنیاز: 
 

 «مبانی و فلسفه تاریخ»نام درس:  
 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
هدف و فایده علم تاریخ و شعب آن)فلسفه نظری تاریخ و  قلمرو، روش، موضوع، با مفهوم، -0

و ضمن درک بنیان های  ن فالسفه و مکاتب این حوزه آشنا شده،و مهمتری فلسفه علم تاریخ(
رویکرد و رهیافت تاریخنگاری  نظری معرفت تاریخی و وجوه تمایز و تشابه آن با سایر علوم،

مورخان ایرانی و غربی را با هم مقایسه نموده و علل عدم رشد علم تاریخ در ایران را تعلیل و 
 تشریح کند.

و نیروی  غایت، قانون، ی مربوط به سیر و مراحل حرکت و تطور تاریخ،نسبت به نظریه ها -3
عینیت و روش  علیت، محرک و پیشران آن آشنا شده و نسبت به مفاهیم کلیدی چون علمیت،

 یک از آنها،سنجش درجه اعتبار عقلی و علمی هرتبیین تاریخی وقوف و اشراف یافته و ضمن 
فوق را در بینش و روش مورخان و منابع تاریخی دست اول  بازتاب عینی و عملی نگرشها و تأمالت

ایران به معرض داوری و نقادی بگذارد و در پرتو آن به یک تبیین علمی و منطقی از اهم حوادث 

شایساااااتگی 
 اساسی:

Ck  
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 تاریخی دنیای معاصر دست یابد. 
المی نیز با رویکردها و رهیافتهای اندیشمندان و فرق اس با فلسفه تاریخ از منظر اسالم و قرآن و -2

در این خصوص آشنا شده و قادر به تبیین و مقایسه نقادانه موضع ایشان با ایستار نظریه پردازان و 
مکاتب تاریخی غربی و شرقی در زمینه آغاز و فرجام تمدن ها و جوامع بشری گردد و بازتاب آموزه 

بارشناسی و آسیب ها و نگرش تاریخی قرآنی/دینی را در نگاه و رفتار مسلمانان و شیعیان معاصر ت
 شناسی نماید.  

 
 

 2سطح 3سطح 0سطح  هامالک

فلستتفه نظتتری  

 تاریخ

اهم فالسفه 
و مکاتااااب 
مطاااارح در 
این حاوزه را  
شناساااایی و 
 معرفی نماید

 

ضاامن معرفاای مکاتااب و  
بستر  فالسفه عرصه تاریخ،

پیدایش و ارتباطات درونی 
و بیرونی و پیوناد آنهاا باا    

یات و پرساش هاای   مقتض
جساتجو و   عصری خود را،
 طبقه بندی کند

عالوه بر معرفی نقطه نظرات 
و ارتباطااات سیسااتماتیک و  

میازان   تأثیر و تاأثر متقابال،  
اعتبااار علماای و منطقاای و   
درجه انطباق آنهاا باا فاکات    
های عینی تاریخی را ارزیابی 
و نقادی نموده و قادر به مدل 
سازی و اتخاذ و ارائه نظریاه  

 ستقل باشد م

فلستتتفه علتتتم  

 )انتقادی( تاریخ

نظاااااارات 
مدافعان علم 
تااااااریخ را 
گااردآوری و 
بدون نقادی 
و اعتنااا بااه  
نظریاااااات 

آنها  معارض،
را بازگو مای  

 کند

 عالوه بر نظرات ماوافقین، 
ادله مخالفین علم تااریخ را  
نیز گاردآوری نماوده و باا    
نگاهی بیطرفانه دعااوی و  
براهین هر گاروه را طبقاه   

 و ارائه نماید بندی

پس از احصاء ادلاه و قاراین   
مااوافقین و مخااالفین علاام   

نقااط ضاعف و قاوت     تاریخ،
استدالل های عقلی و علمی 
هریاک از آنهااا را تحلیاال  و  
ارزیااابی نمااوده و قااادر بااه  
نتیجااااه گیااااری،داوری و  

 موضعگیری باشد

دیتتدگاه استتالم، 

قرآن،اندیشمندان  

 و فرق اسالمی

با مراجعه به 
یم و قرآن کر

 متون دینای، 
روایات  آیات،

و احادیااااث 
نااااظر باااه  

 افاازون باار احصاااء آیااات، 
روایات و احادیث نااظر باه   

با مراجعه باه   فلسفه تاریخ،
شااروح و تفاساایر دیناای و  
برداشاااتهای گونااااگون از 

آنها را  ات فوق،آیات و روای

 عااالوه باار گااردآوری آیااات،
روایات ودیادگاهها و تفاسایر   

وجاااوه تشاااابه و  مختلاااف،
تعارض آنها را تطبیق و طبقه 

رش سایر بندی نموده و با نگ
ز دینای  ادیان و مکاتب)اعم ا
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نگاااااارش 
تاااااریخی و 
فلسفه تاریخ 

اسااتخراج  را،
و طبقااااااه 
بندی کرده و 
بدون شرح و 
تفسایر ارائاه   

 نماید

براساس احادیث و روایاات  
ضعیف و قوی و صاحیح و  

سااوء تفساایرها و   سااقیم،
تأویاال هااای ناااروا دسااته 
بناادی نمااوده و معااروض  
 نقادی و داوری قرار دهد

بااره آغااز و   و غیر دینای( در 
فرجام تمدنها و جوامع بشری 
مقایسه و نقاط ضعف و قوت 
منطقاای و تاااریخی و میاازان 
واقع گرایای هار یاک را باه     
چالش بکشاد وآماوزه هاای    
نگاارش تاااریخی دینااای و   

)از جمله در بااب   بازتاب آنها
در  فلساافه شاایعی انتظااار(را،

رفتار ماومنین معاصار   نگاه و 
 ردیابی و ارزیابی نماید   

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت .7

 

 سرفصل درس ردیف

 معرفی درس و منابع و ماخذ آن 0

 تعریف تاریخ از دیدگاه های مختلف )مفهوم تاریخ و علم تاریخ( 3

 موضوع، روش، هدف و فایده علم تاریخ 2

 ب فلسفه تاریخ )فلسفه نظری تاریخ، فلسفه علم تاریخ(تاریخچه، تعریف و شع 4

 کلیات فلسفه نظری تاریخ: مسائل و قلمروها 5

 مهمترین فیلسوفان نظری تاریخ: ویکو، هگل، مارکس، توین بی و ... 6

 نظریه های مربوط به سیر حرکت تاریخ: خطی، ادواری، مارپیچی و ... 1

 اریخ: مذهب، محیط، اقتصاد، قهرمان و ...نظریه های مربوط به نیروی محرک ت 5

 نظریه های مربوط به هدف و غایت تاریخ 1

 فلسفه نظری تاریخ از منظر اسالم، قرآن و مکتب شیعه  01

 فلسفه تاریخ از دیدگاه فالسفه و مورخان مسلمان: ابن خلدون، ابن مسکویه، و... 00

مسائل و قلمروها و مهمترین فیلسوفان انتقادی تاریخ )ویکو، کلیات فلسفه علم )انتقادی( تاریخ: تاریخچه،  03
 کروچه، دیلتای، کالینگ وود و ...(

 علمیت تاریخ، تاریخ و طبقه بندی علوم 02

 معرفت شناسی تاریخی: عینیت در تاریخ 04

 روش شناسی تاریخی: تبیین در تاریخ 05

 علیت و پیش بینی در تاریخ 06
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 تکالیف یادگیری:
موضوع و روش علم تاریخ و شعب آن)فلسفه نظری تاریخ و فلسفه علم تاریخ(و مهمترین مکاتب و نظریه  با تعریف -0

عقلی و   میزان اعتبار پردازان این حوزه آشنا شده و ضمن فهم مبانی علم تاریخ و وجوه تشابه و تمایز آن با سایر علوم،
اریخی مورخان و اندیشمندان ایران و جهان اسالم مقایسه و در منطقی هریک را ارزیابی نموده و با بینش و نگرش ت

 قالب یک جستار مستدل عرضه نماید. 

 و نیز مفاهیم مهمی چون علمیت، نسبت به نظریه های مربوط به سیر و مراحل حرکت تاریخ و قانون و غایت آن، -3
 ی رویکردهای فوق در منابع تاریخی،عینیت و روش تبیین تاریخی وقوف یافته و ضمن جستجوی مصادیق عین علیت،

 وثاقت و وزن علمی و منطقی آنها را ارزیابی و در کالس ارائه کند.
نیز با رویکردها و رهیافتهای اندیشمندان و فرق اسالمی در این حوزه و  با فلسفه تاریخ از منظر اسالم و قرآن و -2

و قادر به تبیین و تطبیق نقادانه آنها در قالب یک گزارش بازتاب نگرشهای یاد شده در زندگی روزمره ایشان آشنا شده 
 یا کنفرانس مستند باشد.   

 

 تکالیف عملکردی:

گوسات   منتساکیو،  ابان خلادون،   با مطالعه آثاار و آراء برخای از نظریاه پاردازان حاوزه فلسافه تاریخ)مانناد:        -0
روناد تکاوین فلسافه و علام      و...( دیلتاای،  تاوین بای، اشاپنگلر، کالیناگ وود،     کنت، ویکو، هگل، ماارکس، 

در قالاب یاک ساخنرانی     را،« مکتاب تفهای  »و « مکتاب پوزیتیویسام  »تاریخ و یا تولد نحلاه هاایی چاون    
و پژوهش مستدل، بررسای و نقاادی کارده و پیوناد آنهاا را باا شارایط زماانی خاود و نیاز باا بیانش هاا و              

 تطبیق و تحلیل نمایند. نگرش های متداول در تاریخنگاری،

ررسی تطبیقی کتاب یوتوپیاا )آرمانشاهر( اثار تاامس ماور، شاهر خادای اگوساتین و مدیناه فاضاله           ضمن ب  -3
مقتضاایات و  و پیونااد آنهااا را بااا مسااائل،  فااارابی، وجااوه تشااابه و تباااین، ارتباطااات و تااأتیرات متقاباال،  

در قالاب یاک نماودار طراحای و مقایساه نماوده و میازان واقاع بینای           پرسش های عصری و نسالی خاود،  
 امکان تحقق و عملیاتی شدن آرمانهای آنها را در ترازوی نقد و سنجش نهد. و
آیاات و روایاات نااظر باه نگارش تااریخی و فلسافه         احادیاث و تفاسایر دینای،    با مراجعه به قارآن کاریم،    -2

تاریخ اسالمی و مقایساه آن باا رویکارد و رهیافات ساایر مکاتاب)اعم از دینای و غیار دینای(در بااب آغااز            
و همچناین ارتبااط نگارش قرآنای باا فلسافه انتظاار در مکتاب شایعه را،           تمدنها و جوامع بشاری، و فرجام 

اسااتخراج، طبقااه بناادی و مقایسااه کاارده و در قالااب یااک کنفاارانس و گاازارش مسااتند، بازتاااب نگاارش   
هااای فااوق را در نگاااه و رفتااار تاااریخی مساالمانان و شاایعیان، بااه ویااژه در عصاار معاصاار، تبارشناساای  و  

 ی نمایند.ارزیاب
 

 راهبردهای تدریس و یادگیری .1
ها ارائه کارد،  با توجه به اینکه نمی توان اصول و قاعده یکسان در راهبردهای تدریس و یادگیری برای همه درس

 شود از روش های آموزش ذیل بهره مند شد.پیشنهاد می

 تدارک فرصت های یادگیری در محیط آموزشی شامل: 1-1
 صلی درس بر روی تابلوطرح و نگارش محورهای ا -
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 ارائه منطقی و منسجم مفاهیم و موضوعات درسی -

 طرح سواالت هدفمند و محوری از موضوعات درسی و تجزیه و  تحلیل آن از طریق بارش مغزی -

پژوهشی، ایجااد وباالگ و علاوم کاامپیوتر در پاژوهش هاای       -گیری از اینترنت، سایت های علمیبهره -
 تاریخی

 رصت های یادگیری در خارج از محیط آموزشی شامل:شناسایی و تدارک ف 7-1

 
 های علمی و آموزشی با راهنمایی استاد شرکت در سمینارها و کارگاه -

 منابع آموزشی .3
های ارائه شده باشد وجود ندارد، لذا شایسته است فرد با توجه به اینکه منبع آموزشی که دربردارنده تمامی سرفصل

پژوهشی و آموزشی مبادرت باه تاالیف ماتن آموزشای متناساب باا       -های علمییا افرادی پس از احراز صالحیت 
 سرفصل ها، اهداف و محورهای تعریف شده نمایند.

ای به اساتاد و دانشاجو و بااز گذاشاتن دسات اساتاد در       های کلیشهبدیهی است برای جلوگیری از تحمیل دیدگاه
ایساته اسات چنادین ماتن از ساوی اساتادان و       گزینش و تجویز متن مطلوب  و مفتوح نگهداشتن باب رقابات، ب 

 متخصصان از منظرهای گوناگون نظری و پژوهشی تدوین و در اختیار جامعه هدف قرار گیرد.

 منبع اصلی: 

 0213حسین مفتخری، مبانی علم تاریخ، تهران، سمت،  -4
 .0255اکبر مهدیان، تهران، نشر اختران، آر.جی.کالینگوود، مفهوم کلی تاریخ، ترجمه علی -5
 .0215ئی، ایچ.کار، تاریخ چیست؟، ترجمه حسن کامشاد، تهران، خوارزمی،    -6
 .0254مایکل استنفورد، درآمدی بر تاریخ پژوهی، ترجمه مسعود صادقی، تهران، دانشگاه امام صادق و سمت،  -1

 

 منابع فرعی: 

محمدی، تهران، نشرنی، سی، بی بن مکاال، بنیاد علم تاریخ )چیستی و اعتبار شناخت تاریخی(، ترجمه احمدگل
0251. 

ار.جی. کالینگوود، اصول تاریخ و نوشتارهای دیگر در فلسفه تاریخ، ترجمه عبدالرضا ساالربهزادی، تهران، نشر 
 .0211نی، 

 0213مایکل استنفورد، درآمدی بر تاریخ پژوهی، تهران، سمت، 

 .0255م آقاجری، تهران، نشر مرکز، شناسی تاریخی، ترجمه سید هاشتدا اسکاچیول، بینش و روش در جامعه
 نا  تقی فرامرزی، تهران، مازیار، بیگرایی(، ترجمه محمدهایی دربارة تاریخگوردون چایلد، تاریخ )بررسی نظریه

 .0251گئورگ ایگرس، تاریخ نگاری در سده بیستم: از عینیت علمی تا چالش پسامدرن، تهران، سمت، 

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری .12

 نمره( 2ارزشیابی مستمر یا فرایندی ) 1-1
مشارکت جدی دانشجویان در مباحث کالسی )شامل پاساخ باه ساواالت و طارح ساواالت محاوری از ساوی         -
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 نمره 2دانشجویان، ارائه سخنرانی، اثبات قدرت بیان و استدالل در طرح مباحث تاریخی( 
 نمره 2نه کمّیت آن ارائه پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیفیت تحقیق و  -

 نمره( 11ارزشیابی پایانی ) 1-7
مدرس محترم الزم است به طراحی انواع سواالت استاندارد در سطوح مختلف مختلاف دانشای و فرادانشای اقادام     
نماید. همچنین مدرسان محترم در صورت نیاز و اقتضای کالس و درس می توانند آزماون پایاانی را در دو مرحلاه    

 ان ترم برگزار نمایند.میان ترم و پای
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 «جغرافیای تاریخی ایران»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1
تأثیرات انسان و محیط و مفهوم جغرافیای تاریخی  جغرافیا و درس جغرافیای تاریخی ایران به سیر تحول رابطه تاریخ و

تاریخی ایران مورد نقد و بررسی قرار می دهد.  نقش اقلیم ایران را در مناسبات و، و سیر تحول آنها در جهان می پردازد
معلمان با درس آشنایی دانشجو در تحوالت تاریخی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نقش آبراهها مفهوم مرز،

اساس اسناد و مدارک با مشاهده و بازرسی عرصه وقوع حوادث  جغرافیای تاریخی توانایی الزم جهت بازسازی تاریخ بر
آنان را برای درک بسیاری از ابعاد حیات  از سویی مشاهده دقیق محل و مکان وقوع رویدادها، می نماید. را ایجاد

 جغرافیا بستر تحوالت تاریخی است. زیرا فاجتماعی زندگی در گذشته انسانها آماده می کند

 

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری

  3تعداد واحد: 
 ساعت 23زمان درس: 
 پیشنیاز: 

 

 جغرافیای تاریخی ایران نام درس: 

 

اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یتادگیری دانشتجو قتادر    

 خواهد بود:
تأثیرات متقابل انسان و محیط را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و مفاهیم مختلف  -

 جغرافیای تاریخی را تجزیه و تحلیل کند.
اقتصادی ایران در طول دوران های  نظامی و نقش خلیج فارس را در حیات سیاسی، -

 گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
اقتصادی و تاریخی ایران مورد بررسی و تجزیه و  نقش آب را در تحوالت جغرافیایی، -

 تحلیل قرار دهد و آنان را در قالب یک گزارش تحلیلی ارایه دهد.
 

 شایستگی اساسی:
Ck  

 1سطح 7سطح 1سطح  هامالک

 

نسان و محیط ا

 جغرافیایی

تاااثیرات محاایط  
جغرافیاااایی بااار  
فعالیااات هاااای  
انسان را در عرصه 
اقتصااااااااادی و 
اجتماااااااااعی و 
فرهنگاای باادون  
 تحلیل بیان کند.

تاااأثیرات انساااان و  
در حیااات  محاایط را
تماادنی  اجتماااعی و
تحلیل  مورد تجزیه و

 قرار دهد
 

 
و  منقش اقلیم گر

خشک ایران را در 
معماری ایران تشریح 

 بیین و ارزیابیت و
 کند.

 

 خلیج فارس

جغرافیای تاریخی 
خلاایج فااارس از   
دوره های متقادم  
تااا بااه امااروز را   
باادون تجزیااه و  
تحلیاال گاازارش  

نقش خلیج فاارس را  
در حیااات اقتصااادی  
ایران مورد تجزیاه و  

 تحلیل قراردهد.

نقاش نظاامی خلاایج   
فارس را در تحوالت 

نظامی ایران  سیاسی،
ی  و مورد نقد و بررس
 ارزیابی قرار دهد.
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 کند.

 

نقتتتتتتش آب 

 درایران

نقش آب در ایجاد 
شااااااااااهرها و 
روستاهای ایران را 
بااادون تحلیااال  

 گزارش نماید.

نقاااااااش آب را در 
مناساابات اقتصااادی  

آثار و  ایران بررسی و
نتااااااااایج آن را در 

والت اجتمااعی و  حت
 فرهنگی بررسی کند.

در  تااااااااأثیرآب را
باورهااااای دیناااای 
ایرانیان باا تکیاه بار    

تندات  نقاااد و مسااا
سااای و ارزیاااابی ربر

 کند.

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت7

 محتوای درس جلسه

 معرفی درس و منابع و ماخذ آن اول

 تعریف مفهوم جغرافیا )شاخه های اصلی جغرافیا، طبیعی، انسانی و فنون جغرافیایی ( دوم

 س
 م

 همراهی و همگامی تاریخ و جغرافیایی از هرودرت تا امروز(رابطه تاریخ و جغرافیا )پیشینه تاریخی، 

انسان و محیط و تاثیرات متقابل آنها بر یکدیگر )تاثیرات عوامل جغرافیایی بر تمدن ها، آداب و رسوم،  چهارم
 معیشت اقتصادی، معماری و ...(

 مفهوم جغرافیای تاریخی و سیر تطور دانش جغرافیای تاریخی در جهان پنجم

 پیشینه و سیر تطور دانش جغرافیای تاریخی در ایران مشش

جغرافیای تاریخی ایران )پیشینه طبیعی، موقعیت جغرافیای ایران، تاثیرات متقابل محیط طبیعی و انسانی  هفتم
 بر یکدیگر، نقش جغرافیای تاریخی بر ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی(

 یای تاریخی، سرحدات، حدود و ثغور(مرزهای ایران )مفهوم مرز در جغراف هشتم

 تقسیمات کشوری و اصطالحات تاریخی ایران نهم

 جغرافیای تاریخی خلیج فارس دهم 

 راه های زمینی و آبی ایران )مسیرهای تجاری، نظامی و مهاجرت ها( یازدهم 

 نقش آب در تحوالت جغرافیایی و تاریخی ایران )قنات ها و کاریزها( دوازدهم

 جغرافیای تاریخی استانی ایران )بازدید، مشاهده مستقیم و ارائه گزارش( سیزدهم

 نقش جغرافیای ایران در پیدایش و تطور شهرنشینی چهاردهم

 (GIS, GPSتکنولوژی های مدرن و کاربرد آن در جغرافیا ) پانزدهم

 نقش جغرافیای تاریخی در تهیه اطلس های تاریخی شانزدهم
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 تکالیف یادگیری: 
 فعالیتهای کشاورزی و معماری، بامراجعه به محل زندگی خود نقش عوامل مختلف جغرافیایی را بر نوع پوشاک، -

 در کالس ارایه کند. یگزارش کوتاهطی  کرده،  بررسی را صنعتی
الس آن را در ک و نظریات گوناگون درباره ماهیت جغرافیای تاریخی محورهای اساسی تعاریف، با مراجعه به تفاسیر، -

 شناسی و ارایه کند.باز
 

 تکالیف عملکردی:
 سازی کند.عنوان یک نام تاریخی موثق مستند با مراجعه به متون دست اول جغرافیایی وجه تسمیه خلیج فارس را به -
 مستندات تاریخی ارایه کند.آن پژوهشی مبتنی بر شیوه عملکرد  در ایران و کاریزباره علل گسترش در  -
 

 س و یادگیریراهبردهای تدری .1

ها ارائه کارد،  با توجه به اینکه نمی توان اصول و قاعده یکسان در راهبردهای تدریس و یادگیری برای همه درس
 شود از روش های آموزش ذیل بهره مند شد.پیشنهاد می

 

 تدارک فرصت های یادگیری در محیط آموزشی شامل: 1-1

 طرح و نگارش محورهای اصلی درس بر روی تابلو 

 ئه منطقی و منسجم مفاهیم و موضوعات درسیارا 

 طرح سواالت هدفمند و محوری از موضوعات درسی و تجزیه و  تحلیل آن از طریق بارش مغزی 

    ،متاون جغرافیاایی، متاون ادبای،      استفاده مستقیم از منابع دست اول به هنگام تدریس )متاون تااریخی
 ها(اسناد آرشیوی و سکهسفرنامه ها، نقشه ها، 

 اده از نقشه، فیلم، اسالید و عکس در محیط کالسیاستف 

 پژوهشی، ایجااد وباالگ و علاوم کاامپیوتر در پاژوهش هاای       -گیری از اینترنت، سایت های علمیبهره
 تاریخی

 های علمی و آموزشی با راهنمایی استاد شرکت در سمینارها و کارگاه 

 وزشی شامل:شناسایی و تدارک فرصت های یادگیری در خارج از محیط آم 7-1

 بازدید از موزه ها، بناهای تاریخی 

 بازدید کتابخانه ها، مراکز اسناد و آرشیوی، مراکز پژوهشی و تحقیق 

 پژوهشی به نقاط مختلف ایران و در صورت امکان به قلمرو ایران فرهنگی-سفرهای علمی 

 منابع آموزشی .1

ارائه شده باشد وجود ندارد، لذا شایسته است فرد های با توجه به اینکه منبع آموزشی که دربردارنده تمامی سرفصل
پژوهشی و آموزشی مبادرت باه تاالیف ماتن آموزشای متناساب باا       -یا افرادی پس از احراز صالحیت های علمی
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 سرفصل ها، اهداف و محورهای تعریف شده نمایند.

گذاشاتن دسات اساتاد در     ای به اساتاد و دانشاجو و بااز   های کلیشهبدیهی است برای جلوگیری از تحمیل دیدگاه
گزینش و تجویز متن مطلوب  و مفتوح نگهداشتن باب رقابات، بایساته اسات چنادین ماتن از ساوی اساتادان و        

 متخصصان از منظرهای گوناگون نظری و پژوهشی تدوین و در اختیار جامعه هدف قرار گیرد.

 منبع اصلی: 
 .0211اریخی ایران، تهران: امیرکبیر، عزیزاهلل بیات، کلیات جغرافیای طبیعی و ت -           

الن. اچ. بیکر، جغرافیا و تاریخ )پیوند مرزها(، ترجمه مرتضی گودرزی، تهران، پژوهشکده تاریخ اسالم،  -
0213. 

 .0210محمدجواد مشکور، جغرافیای تاریخی ایران زمین، تهران: دنیای کتاب،  -

آموزان دبیرستان و معلمین، تهران: سازمان دانش عبدالحسین نهیچری، جغرافیای تاریخی شهرها برای -
 .0251پژوهش، 

 منبع فرعی: 

های جغرافیایی در جهان اسالم، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، علمی و کراچکوفسکی، تاریخ نوشته -
 .0211فرهنگی، 

پیغمبری، تهران، نژاد و حمیدرضا دابلیو. گوردون ایست، تاریخ در بستر جغرافیا، ترجمه حسین حاتمی -
 .0213پژوهشکده تاریخ اسالم، 

 .0211بارتلد، جغرافیای تاریخی ایران، ترجمه همایون صنعتی زاده، تهران: بنیاد موقوفات افشار،  -

 .0213پیروز مجتهدزاده، جغرافیای تاریخی خلیج فارس، تهران، دانشگاه تهران، 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری .1

 نمره( 2فرایندی ) ارزشیابی مستمر یا 1-1

مشارکت جدی دانشجویان در مباحث کالسی )شاامل پاساخ باه ساواالت و طارح ساواالت محاوری از ساوی         -
 نمره 2دانشجویان، ارائه سخنرانی، اثبات قدرت بیان و استدالل در طرح مباحث تاریخی( 

 نمره 2ارائه پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیفیت تحقیق و نه کمّیت آن -

 نمره( 11ارزشیابی پایانی ) 1-7
مدرس محترم الزم است به طراحی انواع سواالت استاندارد در سطوح مختلف مختلاف دانشای و فرادانشای اقادام     
نماید. همچنین مدرسان محترم در صورت نیاز و اقتضای کالس و درس می توانند آزماون پایاانی را در دو مرحلاه    

 میان ترم و پایان ترم برگزار نمایند.
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 «تاریخ شناسی »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن .1
را با علم تاریخ تبیین می کند و ...  این درس رابطه دانش هایی همچون باستان شناسی، سکه شناسی، اسطوره شناسی

را مورد بحث قرار می دهد. تاریخ شناسای موجاب ایجااد و     و سکه سندچون منابعی نظیر سفرنامه، خاطرات، و چند و 
 نگرش و معرفت تاریخی در دانشجویان این رشته می گردد و آنها را در پژوهش های تاریخی یاری می رسااند.  تقویت

 فراگیران در این درس به اهمیت علوم کمکی در فهم تحوالت تاریخ به خوبی پی می برند.

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری

  3تعداد واحد: 
 ساعت 23زمان درس: 
 پیشنیاز: 

 

 ریخ شناسیتانام درس:  

اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یتادگیری دانشتجو قتادر    

 خواهد بود:
نسب شناسی و علم رجال را  سدشناسی، ارتباط و کاربرد باستان شناسی، سکه شناسی، -

 در تاریخ نگاری تشریح کند.
 رابطه سند، نشریات، خاطرات و گاهشماری را با علم تاریخ توضیح دهد. -
 اسطوره شناسی را با علم تاریخ توضیح دهد. و رابطه هنر -
 کار گیرد.ه یک از علوم و منابع مذکور را در پژوهش های تاریخی بهر -
 

 شایستگی اساسی:
Ck  

 1سطح 7سطح 1سطح  هامالک

 کاربرد

 
 

آثار باساتانی را کاه باا    
ها بخشی از  مطالعة آن

تاااااریخ ساسااااانیان  
شناسایی شاده اسات،   

 بردنام ب

در یاااک پاااژوهش،  
هااای  کاااربرد سااکه 

عصاار صاافوی را در  
شااااناخت اوضاااااع 
اقتصااادی و    ایاان  

 دوره    دهد

بااا بررساای و تحلیاال 
یک پژوهش تاریخی، 

شناسای   کاربرد سبک
شناسی یا علم  یا نسب

رجال را در آن نشاان  
 دهد

 رابطه
 

یک سند یا نشاریه یاا   
خاااطرات را معرفاای و 

های آن را بیان  ویژگی
 کند

نموناه پاژوهش    چند
معرفاای کنااد کااه بااا 
اسااتفاده از نشااریات  
تاریخی و یا خاطرات 

 اند تهیه شده

یک پاژوهش را کاه   
باااااا اساااااتفاده از  
گاهشماری، نشاریات  
تاااریخی و خاااطرات 
انجااام یافتااه اساات  
معرفاای کنااد و بااه   
تجزیااه و تحلیاال آن 

 بپردازد

 

 

چند ساایت ایتنترنتای   
مربااوط بااه تاااریخ را  

هاای   اسطورهیکی از 
ایران یا جهان را مورد 

تصویرسااااازی دوره 
مغااااااول را بااااااا 
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تجزیه و تحلیل قارار   معرفی کند 
دهد و رابطه آن را باا  
اوضاع جهان باساتان  

 نشان دهد

تصویرسااااازی دوره 
صفوی مقایسه کند و 
 تجزیه و تحلیل نماید

ای کوتاااه تهیااه  مقالااه پژوهش 
کند که یکای از علاوم   
کمکاای تاااریخ جاازو   

 منابع آن باشد

ای تهیه کند که  قالهم
در آن از دو ماااورد از 
منابع مختلف تاریخی 

 استفاده شده باشد

ای تهیه کند که  مقاله
در آن از چند مورد از 
علااوم کمکاای تاااریخ 

 استفاده شده باشد

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت. 7 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محتوای درس جلسه

 معرفی درس و منابع و ماخذ آن اول

 و گاهشماری تقویم دوم

 افسانه ها و حماسه ها سوم

 باستان شناسی و آثار باستانی چهارم

 تاریخ و سکه شناسی پنجم

 تاریخ و سند ششم

 نسب شناسی هفتم

 تاریخ و علم رجال هشتم

 تاریخ و هنر  نهم

 تاریخ و ادبیات دهم 

 تاریخ، سفر و سفرنامه یازدهم 

 نشریات دوازدهم

 رات و خاطره نویسیتاریخ، خاط سیزدهم

 تاریخ شفاهی چهاردهم

 فیلم و عکس پانزدهم

 تاریخ و اینترنت شانزدهم
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 تکالیف یادگیری: 

 دانشجویان یک نمودار درختی از نسب خود تهیه کنند. -
 را بیان کنند.دانشجویان یک سند خانوادگی یا اداری را به کالس آورده، ضمن بازخوانی، مشخصات آن  -
 دانشجویان چند سایت تاریخی را معرفی کنند. -

 تکالیف عملکردی:
 ارائه مقاله ای که در آن از اسناد، خاطرات و یا سایر علوم و منابع مرتبط استفاده شده باشد. -
 اشد.مقاله از نویسندگان مختلف نشان دهند که در آنها از علوم و منابع مرتبط با تاریخ استفاده شده ب 5-

 راهبردهای تدریس و یادگیری .1

 
ها ارائه کارد،  با توجه به اینکه نمی توان اصول و قاعده یکسان در راهبردهای تدریس و یادگیری برای همه درس

 شود از روش های آموزش ذیل بهره مند شد.پیشنهاد می

 تدارک فرصت های یادگیری در محیط آموزشی شامل: 1-1

 رس بر روی تابلوطرح و نگارش محورهای اصلی د 

 ارائه منطقی و منسجم مفاهیم و موضوعات درسی 

 طرح سواالت هدفمند و محوری از موضوعات درسی و تجزیه و  تحلیل آن از طریق بارش مغزی 

    استفاده مستقیم از منابع دست اول به هنگام تدریس )متون تاریخی، متون ادبی، مجله و روزناماه، اساناد
 ها(آرشیوی و سکه

 از نقشه، فیلم، اسالید و عکس در محیط کالسی استفاده 

 پژوهشی، ایجااد وباالگ و علاوم کاامپیوتر در پاژوهش هاای       -گیری از اینترنت، سایت های علمیبهره
 تاریخی

 های علمی و آموزشی با راهنمایی استاد شرکت در سمینارها و کارگاه 

 ی شامل:شناسایی و تدارک فرصت های یادگیری در خارج از محیط آموزش 7-1

 بازدید از موزه ها، بناهای تاریخی 

 بازدید کتابخانه ها، مراکز اسناد و آرشیوی، مراکز پژوهشی و تحقیق 

 پژوهشی به نقاط مختلف ایران و در صورت امکان به قلمرو ایران فرهنگی-سفرهای علمی 

 . منابع آموزشی1

ارائه شده باشد وجود ندارد، لذا شایسته است فرد های با توجه به اینکه منبع آموزشی که دربردارنده تمامی سرفصل
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پژوهشی و آموزشی مبادرت باه تاالیف ماتن آموزشای متناساب باا       -یا افرادی پس از احراز صالحیت های علمی
 سرفصل ها، اهداف و محورهای تعریف شده نمایند.

گذاشاتن دسات اساتاد در     ای به اساتاد و دانشاجو و بااز   های کلیشهبدیهی است برای جلوگیری از تحمیل دیدگاه
گزینش و تجویز متن مطلوب  و مفتوح نگهداشتن باب رقابات، بایساته اسات چنادین ماتن از ساوی اساتادان و        

 متخصصان از منظرهای گوناگون نظری و پژوهشی تدوین و در اختیار جامعه هدف قرار گیرد.

 _____منبع اصلی: 
 .0212امام صادق، احمد پاکتچی،  روش شناسی تاریخ، تهران، دانشگاه  -

 .0211-10های تاریخ، گروه مترجمان، مشهد، آستان قدس رضوی،  های پژوهش ا ساماران، ژرژ، روش

 منابع فرعی: 
 .0265نگاری در ایران، مشهد، آستان قدس رضوی،  ا نبئی، ابوالفضل، تقویم و تقویم

 نا  تقی فرامرزی، تهران، مازیار، بیمه محمدگرایی(، ترجهایی دربارة تاریخا گوردون چایلد، تاریخ )بررسی نظریه
 .0215ا ئی، ایچ.کار، تاریخ چیست؟، ترجمه حسن کامشاد، تهران، خوارزمی، 

 .0213ا الن.اچ. بیکر، جغرافیا و تاریخ )پیوند مرزها(، ترجمه مرتضی گودرزی، تهران، پژوهشکده تاریخ اسالم، 
 م نور.ا رحیم رضازاده ملک، گاهشماری، انتشارات پیا

 ا حاتم غالمعلی، آشنایی با هنر در تاریخ، انتشارات پیام نور.
 .0255ای بر شناخت اسناد تاریخی، انجمن آثار ملی،  مقامی، جهانگیر، مقدمه ا قائم
 کوب، تاریخ در ترازو، تهران، امیرکبیر. ا زرین

 .0262ا صدرهاشمی، محمد، تاریخ جراید و مجالت ایران، اصفهان، کمال، 
 .0251شناسی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،  لیزاده، عباس، تئوری و عمل در باستانا ع

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

 نمره( 2ارزشیابی مستمر یا فرایندی ) 1-1

مشارکت جدی دانشجویان در مباحث کالسی )شاامل پاساخ باه ساواالت و طارح ساواالت محاوری از ساوی         -

 نمره 1اثبات قدرت بیان و استدالل در طرح مباحث تاریخی(  دانشجویان، ارائه سخنرانی،

 نمره 1ارائه پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیفیت تحقیق و نه کمّیت آن -

 نمره( 11ارزشیابی پایانی ) 1-7
مدرس محترم الزم است به طراحی انواع سواالت استاندارد در سطوح مختلف مختلاف دانشای و فرادانشای اقادام     

. همچنین مدرسان محترم در صورت نیاز و اقتضای کالس و درس می توانند آزماون پایاانی را در دو مرحلاه    نماید
 میان ترم و پایان ترم برگزار نمایند.
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 «هجری  11تاریخ اسالم از میالد پیامبر اکرم تا سال  »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1
( و نیز زمیناه هاای   در آستانة بعثتاز وضعیت جهان اسالم ) انشجویانت که دتاریخ اسالم یکی از واحدهای درسی اس

ظهور اسالم و نقش و سیره پیامبر آشنا می شوند. همچنین در این درس از کم و کیف تحوالت سال های بعد از رحلت 
ل تااریخ  ت اوآگاهی پیدا می کنند. شناخت و آگاهی آنها مبتنی بر مطالعاه اساناد و مناابع دسا     40پیامیر )ص( تا سال 

توانایی آموزش شناخت صحیح و عینی تاریخ  ،معلمان با کسب دانش الزم در این واحد درسیاسالم خواهد بود. دانشجو
اسالم را خواهند یافت. همچنین شناخت تاریخ دوران امویان و عباسیان و جنبش های سیاسی مذهبی دوره های بعدی 

 تا حد زیادی منوط به درک تاریخ اسالم است.

مشخصتتتتتات 

 درس
 نوع درس: نظری

  3تعداد واحد: 
 23زمااااان درس: 

 ساعت
 پیشنیاز: 

 

 هجری 11تاریخ اسالم از میالد پیامبر اکرم تا سال نام درس:  

 

اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهتد  

 بود:
ر قالب گزارشی دو تحلیل قرار دهد و اوضاع جهان مقارن ظهور اسالم را بیان و مورد تجزیه  -

 تحلیلی ارائه دهد.
نمونه هایی از علل حوادث دوران پس از رحلت پیامبر )ص( را با تکیه بر منابع و مساتندات   -

 تاریخ اسالم مورد نقد و بررسی قرار دهد.

شایستتتتتتگی 

 اساسی:
Ck  

 1سطح 7سطح 1سطح  هامالک

گزارش 

 تحلیلی

گزارشااااای از شااااارایط 
صاااادی، اجتمااااعی و  اقت

فرهنگی مقاارن باا ظهاور    
ئه کند و ارتباط ااسالم را ار

عواماااال فااااوق را بااااا  
همسایگان بیان نماید؛ اماا  

ین تاااثیرات ایاان  بیاابااه ت
 مناسبات نپردازد.

ارتباط میاان شارایط   
اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی و مناسابات  
آن بااا قاادرت هااای  
بزرگ را تبیین کند و 
آن را در تحلیل بعدی 

د اسااتفاده قاارار مااور
دهد و اثرات آن را در 
ظهااور اسااالم مااورد 

 بررسی قرار دهد.

عوامااال آشاااکار و  
پنهااااان شاااارایط  
اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی و تاثیر ایان  
عوامااال در ساااطح  
منطقه تحلیل کناد و  
رابطه آنها را در زمینه 
دین اساالم باا ارائاه    
شااواهدی از شاارایط 
ذکرشاااده، گااازارش 

 نماید

شجویان باا مراجعاه باه    دان مستندسازی
منابع دست اول نموناه ای  
از یک واقعه تاریخی را باا  
توجااه بااه منااابع آن دوران 

منابع موافق و مخالف 
را دیاااده و آنهاااا را  
تطبیق دهد و تمایز و 
تشابهات آنها را بیاان  

ارزش روایاات هااای  
منابع مذکور را داوری 

 جی نماید.و اعتبارسن
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عینااا یادداشاات باارداری و 
 گزارش نماید.

 کند.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت7 

 

 تکالیف یادگیری: 

 درباره صلح حدیبیه سخنرانی کند.-
 اقدامات پیامبر )ص( را در جریان فتح مکه با فرمانروایان آن عصر مقایسه کنند. -

 تکالیف عملکردی:
 به تفسیر المیزان مطالب مربوط به غزوه بدر را گردآوری کنند. با رجوع -
 مطالب مربوط به غزوه احد را گردآوری کنند. نمونهبا رجوع به تفسیر  -

 محتوای درس جلسه

 معرفی درس و منابع و ماخذ آن اول

 اوضاع جغرافیایی، فکری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جزیره العرب در آستانه ظهور اسالم دوم

 قریش و اقتدار آن در مکه(جغرافیا، جامعه حجاز و شهرهای آن )انساب عرب، ساختار قبایلی،  سوم

 قدرت های همسایه جزیره العرب در آستانه ظهور اسالم )ایران، بیزانس، مصر و شامات( چهارم

 پیامبر اکرم )ص( از میالد تا بعثت پنجم

 از بعثت تا هجرت )مراحل و شیوه های دعوت، اقدامات قریش در مقابله با پیامبر( ششم

 دولت مدینه، اقدامات پیامبر در تاسیس حکومت اسالمی(اسالم در مدینه )مبانی  هفتم

 غزوات و سرایا )نبرد با مشرکین و یهودیان( هشتم

 از صلح حدیبیه تا فتح مکه نهم

 جانشینی پیامبر: از غدیرخم تا سقیفه  دهم 

 حوادث خالفت ابوبکر و عمر یازدهم 

 دوران خالفت عثمان دوازدهم

 علی )ع( خالفت و امامت حضرت سیزدهم

 جمل، صفین و نهروان چهاردهم

 صلح امام حسن )ع( و تحلیل مبانی آن پانزدهم

 تکالیف عملکردی شانزدهم
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 راهبردهای تدریس و یادگیری. 1
ها ارائه کارد،  با توجه به اینکه نمی توان اصول و قاعده یکسان در راهبردهای تدریس و یادگیری برای همه درس

 شود از روش های آموزش ذیل بهره مند شد.یشنهاد میپ

 تدارک فرصت های یادگیری در محیط آموزشی شامل: 1-1

 طرح و نگارش محورهای اصلی درس بر روی تابلو 

 ارائه منطقی و منسجم مفاهیم و موضوعات درسی 

 غزیطرح سواالت هدفمند و محوری از موضوعات درسی و تجزیه و  تحلیل آن از طریق بارش م 

    ون ادبای، متاون دینای نظیار     استفاده مستقیم از منابع دست اول به هنگام تدریس )متاون تااریخی، متا
 (تفسیرها

 استفاده از نقشه، فیلم، اسالید و عکس در محیط کالسی 

 پژوهشی، ایجااد وباالگ و علاوم کاامپیوتر در پاژوهش هاای       -گیری از اینترنت، سایت های علمیبهره
 تاریخی

 های علمی و آموزشی با راهنمایی استاد ها و کارگاهشرکت در سمینار 

 شناسایی و تدارک فرصت های یادگیری در خارج از محیط آموزشی شامل: 7-1

 

 بازدید کتابخانه ها، مراکز اسناد و آرشیوی، مراکز پژوهشی و تحقیق 

  پخش فیلم های مربوط به تاریخ اسالم 

 منابع آموزشی. 1

های ارائه شده باشد وجود ندارد، لذا شایسته است فرد شی که دربردارنده تمامی سرفصلبا توجه به اینکه منبع آموز
پژوهشی و آموزشی مبادرت باه تاالیف ماتن آموزشای متناساب باا       -یا افرادی پس از احراز صالحیت های علمی

 سرفصل ها، اهداف و محورهای تعریف شده نمایند.

ای به اساتاد و دانشاجو و بااز گذاشاتن دسات اساتاد در       کلیشه هایبدیهی است برای جلوگیری از تحمیل دیدگاه
گزینش و تجویز متن مطلوب  و مفتوح نگهداشتن باب رقابات، بایساته اسات چنادین ماتن از ساوی اساتادان و        

 متخصصان از منظرهای گوناگون نظری و پژوهشی تدوین و در اختیار جامعه هدف قرار گیرد.

 منبع اصلی: 
 .0254حلیلی صدر اسالم، قم، نشر معارف، محمد نصیری، تاریخ ت -
 0213نژاد، تاریخ صدر اسالم ) عصر نبوت(،  تهران، سمت، غالمحسین زرگری -

 .0253مهدی پیشوایی، تاریخ اسالم) از جهالت تا رحلت پیامبر اسالم(، قم، دفتر نشر معارف،  -
 

 منبع فرعی: 

 .0215وند، اطلس تاریخ اسالم، تهران، مدرسه، صادق آئینه -

 .0263کوب، بامداد اسالم، تهران، امیرکبیر، عبدالحسین زرین -
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 0210غالمحسین زرگری نژاد، نهضت امام حسین)ع( و قیام کربال، تهران، سمت،  -

 هجری، انتشارات پیام نور. 40اصغر قائدان، تاریخ اسالم از میالد پیامبر تا سال  -

 .0213غیبت، تهران، سمت،  نژاد، تاریخ تحلیلی اسالم: از بعثت تاغالمحسین زرگری -

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 1

 نمره( 2ارزشیابی مستمر یا فرایندی ) 1-1

مشارکت جدی دانشجویان در مباحث کالسی )شاامل پاساخ باه ساواالت و طارح ساواالت محاوری از ساوی         -

 رهنم 1دانشجویان، ارائه سخنرانی، اثبات قدرت بیان و استدالل در طرح مباحث تاریخی( 

 نمره 1ارائه پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیفیت تحقیق و نه کمّیت آن -

 نمره( 11ارزشیابی پایانی ) 1-7
مدرس محترم الزم است به طراحی انواع سواالت استاندارد در سطوح مختلف مختلاف دانشای و فرادانشای اقادام     

رس می توانند آزماون پایاانی را در دو مرحلاه    نماید. همچنین مدرسان محترم در صورت نیاز و اقتضای کالس و د
 میان ترم و پایان ترم برگزار نمایند.
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تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جهان اسالم در دوره »سرفصل درس 

 «امویان و عباسیان

 . معرفی درس و منطق آن1
یت منجر به روی کار آمدن امویان شاد. در دوره امویاان،   حوادثی روی داد که در نهاس از شهادت امام علی )ع( مجموعه پ

قلمرو اسالمی گسترش یافت، اما ارزش های اصیل اسالمی تحریف شد و ارزشهای عصر جاهلیت زنده شد. در برابار شایوه   
نجام حکمرانی امویان، مخالفت ها و قیام هایی صورت گرفت. قیام هایی که پس از قیام امام حساین )ع( اتفااق افتااد سارا    

جر به برافتادن امویان و روی کارآمدن عباسیان شد. دوره حکمرانی عباسیان حدود پنج سده ادامه یافت. جهان اساالم در  نم
این دوران تحوالت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زیادی را تجربه کرد. آگاهی و شاناخت دانشاجویان از تحاوالت سیاسای،     

و عباسی که حدود شش سده ادامه یافت از آن حیاث ضاروری اسات کاه      اجتماعی و فرهنگی جهان اسالم در عصر اموی
اسیان، موجب درک بهتر تحوالت جهان اسالم در قرون بعد می شود. باه  بضمن آگاه ساختن آنان از تاریخ دورن امویان و ع

 به همین بهانه ودارند به نام سلفی گری و خالفت داعیه احیای اسالم نخستین را  جریانهای تندرو و افراطی ویژه امروزه که
 کشورهای اسالمی می زنند، الزم است دانشجویان با پیشینه تاریخی چنین دعاوی آشنا شود.ها دست به ترور و کشتار در 

 

مشخصتتتتتات 

 درس
 نوع درس: نظری

 3تعداد واحد:
زماااااااان درس:  

 ساعت
 پیشنیاز: 

 

استالم در  اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جهان  تاریخ تحوالت سیاسی،  نام درس:

 دوره امویان و عباسیان

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
ها با این حکومت به ویژه ماهیت حکومت امویان را به درستی درک کند و علل بروز مخالفت -

 علل، چگونگی و پیامدهای قیام امام حسین )ع( را توضیح دهد.
ونگی انقراض امویان و به قدرت رسیدن عباسیان را تحلیل کند و درباره نقش ایرانیان علل و چگ -

 در این تحوالت گزارشی مستند ارائه کند.
روابط خلفای عباسی با سلسله های شرق و غرب جهان اسالم را توضیح دهد و چگونگی ورود 

 اسالم به اندلس و شکل گیری حکومت بنی امیه را بیان کند.

ی شایستتتتتتگ

 اساسی:
Ck  

 1سطح 7سطح 1سطح  هامالک

 گسترش اسالم
 

گسااترش قلماارو جهااان 
اسالم در عصر امویان و 
عباسیان را بر روی نقشه 

 نشان دهد.

علل گساترش قلمارو   
جهان اسالم در عصار  
امویااان و عباساایان را 
بااا اسااتناد بااه منااابع  

تحلیل  اصلی تجزیه و
 کند.

گسترش قلمرو جهان 
مویان اسالم در دوره ا

و عباساایان را بااا هاام 
مقایسااااه و درباااااره 
تفاااوت و تشااابه آنهااا 
گاازارش کوتاااهی بااه 
صورت مکتاوب ارائاه   

 کند. 

 

 مستندسازی

با مراجعه به چهار منباع  
دست اول واقعه شهادت 

منباع   رروایتهای چهاا 
مذکور را دیده و آنها را 

ارزش و اهمیت روایت 
های مناابع ماذکور را   
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امااام حسااین در قیااام    
کااااربال را یادداشاااات  
 برداری و گزارش نماید.

تطبیق دهد و تماایز و  
تشابهات آنهاا را بیاان   

 کند.

داوری و اعتبارساانجی 
 نماید.

جنبشتتهای ضتتد 

 خالفت
 

کلیااااااه قیامهااااااای 
خالفت در عصااار ضاااد

اموی و عباسی را  صرفاً 
 برشمارد.

علااال، زمیناااه هاااا و 
اهداف جنبشهای ضاد  
خالفااااات را در دوره 
یه اموی و عباسی تجز

 تحلیل کند. و

تفاوتهااا و تشااابهات   
خالفت جنبشهای ضاد 

را با هم مقایسه کند و 
درباااره علاال ناکااامی 
یکی از ایان جنبشاها   
پژوهشاای مسااتند بااه 
 منابع اصلی ارائه کند.

چگونگی سقوط بغاداد و   گزارشی تحلیلی 
انقراض خالفت عباسای  
را از دو منبااع تاااریخی  
 اصلی تنها گزارش کند.

مخالفان آراء و نظرات 
و موافقاااان انقاااراض 
خالفات عباسای را بااا   
استناد به منابع نقال و  
 تجزیه و تحلیل کند.

دیااااادگاه هاااااای  
مورخان/محققااااااان 
ایرانااای و عااارب را  
درباااره علاال سااقوط  
بغااااداد و انقااااراض 
عباساایان مقایسااه و  
ارزیابی کرده گزارشی 

 مستند ارائه کند.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت7 

 محتوای درس جلسه

 معرفی درس و منابع و ماخذ آن اول

 تاریخ تحوالت سیاسی عصر اموی تا زوال سفیانیان دوم

 تاریخ تحوالت سیاسی عصراموی تا زوال مروانیان سوم

 قیام امام حسین )ع(: زمینه ها، علل و پیامدها چهارم

 بایل و عباسیان(جنبش های عصر اموی )موالی، علویان، خوارج، اشراف الق پنجم

 اصالحات عمربن عبدالعزیز: زمینه ها، اقدامات و پیامدها ششم

 انحطاط امویان: زمینه ها و علل  هفتم

 تاسیس خالفت عباسی و تحوالت سیاسی در قلمرو عباسیان تا عصر مامون هشتم

 نقش ایرانیان در ساختار خالفت عباسی نهم

 ارج، بومسلمیه، خرم دینان و ...(جنبش های عصر عباسی )علویان، خو دهم 

 خالفت عباسی در دوره غالمان ترک و آل بویه یازدهم 
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 تکالیف یادگیری: 

 ویژگی های حکومت امویان و عباسیان را باهم مقایسه کند. -

 رابطه قیام امام حسین )ع( را با جنبش های عصر اموی توضیح دهد. -
 یین کند.زمینه ها، علل و نتایج سقوط عباسیان را تب -

 تکالیف عملکردی:
درباره اهداف و انگیزه های مبارزات اسماعیلیان در در عصر عباسیان گزارش متکی بار پژوهشاهای علمای محققاان      -

 ایرانی و خارجی ارائه کند.
درباره تأثیر قیام امام حسین در ظلم ستیزی شیعیان و به ویژه در شکل گیری قیامهای ضد حکومتی پژوهشی مبتنای   -

 ر منابع دست اول ارائه کند.ب

 . راهبردهای تدریس و یادگیری1
هاا ارائاه کارد،    با توجه به اینکه نمی توان اصول و قاعده یکسان در راهبردهای تدریس و یادگیری بارای هماه درس  

 شود از روش های آموزش ذیل بهره مند شد.پیشنهاد می

 تدارک فرصت های یادگیری در محیط آموزشی شامل: 1-1
 ح و نگارش محورهای اصلی درس بر روی تابلوطر -

 ارائه منطقی و منسجم مفاهیم و موضوعات درسی -

 طرح سواالت هدفمند و محوری از موضوعات درسی و تجزیه و  تحلیل آن از طریق بارش مغزی -
استفاده مستقیم از منابع دست اول به هنگام تدریس )متون تااریخی، متاون ادبای، مجلاه و روزناماه، اساناد        -

 ها(آرشیوی و سکه

 استفاده از نقشه، فیلم، اسالید و عکس در محیط کالسی -

 پژوهشی، ایجاد وبالگ و علوم کامپیوتر در پژوهش های تاریخی-گیری از اینترنت، سایت های علمیبهره -
 های علمی و آموزشی با راهنمایی استاد شرکت در سمینارها و کارگاه -

 ری در خارج از محیط آموزشی شامل:شناسایی و تدارک فرصت های یادگی 7-1
 بازدید از موزه ها، بناهای تاریخی -

 بازدید کتابخانه ها، مراکز اسناد و آرشیوی، مراکز پژوهشی و تحقیق -

 پژوهشی به نقاط مختلف ایران و در صورت امکان به قلمرو ایران فرهنگی-سفرهای علمی -

 . منابع آموزشی1

 روابط خالفت عباسی با سلسله های شرق و غرب جهان اسالم دوازدهم

 مناسبات عباسیان با اسماعیلیان، فاطمیان و قرامطه  سیزدهم

 اسالم در اندلس )از فتح تا سقوط( چهاردهم

 غداد و انقراض عباسیانسقوط ب پانزدهم

 پیامدهای سقوط عباسیان برای جهان اسالم شانزدهم
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های ارائه شده باشد وجود ندارد، لذا شایسته است فارد یاا   ردارنده تمامی سرفصلبا توجه به اینکه منبع آموزشی که درب
پژوهشی و آموزشی مبادرت به تالیف متن آموزشی متناسب با سرفصل هاا،  -افرادی پس از احراز صالحیت های علمی
 اهداف و محورهای تعریف شده نمایند.

به استاد و دانشجو و باز گذاشتن دست استاد در گازینش و   ایهای کلیشهبدیهی است برای جلوگیری از تحمیل دیدگاه
تجویز متن مطلوب  و مفتوح نگهداشتن باب رقابات، بایساته اسات چنادین ماتن از ساوی اساتادان و متخصصاان از         

 منظرهای گوناگون نظری و پژوهشی تدوین و در اختیار جامعه هدف قرار گیرد.

 منبع اصلی: 

 .0212ترجمه حجت اهلل جودکی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  محمدسهیل طقوش، دولت عباسیان، -

م. ا. شعبان، فراهم آمدن زمینه های سیاسی و اجتماعی نهضت عباسیان در خراسان، ترجمه پروین ترکمنی  -
 .0256آذر، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی، 

 .0212سمت سیداحمد خضری، تاریخ خالفت عباسی )از آغاز تا پایان آل بویه(، تهران، -

 .0255جرالد هاوتینگ، امویان، نخستین دودمان حکومتگر در اسالم، ترجمه عیسی عبدی، تهران: امیرکبیر،  -

 منبع فرعی: 

قرن نخستین، ترجمه عبداهلل ناصری طاهری و سمیه  موریس لومبارد، جغرافیای تاریخی جهان اسالم در چهار -
 .0211، سادات طباطبائی، تهران، پژوهشکده تاریخ اسالمی

 331تا  41محمدامیر شیخ نوری، تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسالم از سال  -
 قمری، انتشارات پیام نور.

 .0210عبدالحیّ کتّانی، نظام اداری مسلمانان در صدر اسالم، ترجمه علیرضا ذکاوتی قراگزلو، تهران، سمت -

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

 نمره( 2ارزشیابی مستمر یا فرایندی ) 1-1

مشارکت جدی دانشجویان در مباحث کالسی )شامل پاسخ به سواالت و طرح سواالت محوری از سوی دانشجویان،  -
 نمره 2ارائه سخنرانی، اثبات قدرت بیان و استدالل در طرح مباحث تاریخی( 

 نمره 2کمّیت آن ارائه پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیفیت تحقیق و نه  -

 نمره( 11ارزشیابی پایانی ) 1-7
مدرس محترم الزم است به طراحی انواع سواالت استاندارد در سطوح مختلف مختلف دانشی و فرادانشای اقادام نمایاد.    
همچنین مدرسان محترم در صورت نیاز و اقتضای کالس و درس می توانند آزمون پایانی را در دو مرحله میاان تارم و   

 ترم برگزار نمایند.پایان 

 

 

 



 

195 

 

 «تاریخ تشیع»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1
تحوالت گسترش تشیع  ن می پردازد وتحلیل فرضیه های مربوط به آ تجزیه و این واحد درسی به سیر پیدایش تشیع و

اریخ تشیع به عنوان مطالعه ت ن را در دوره های مختلف تاریخ اسالم و ایران مورد بررسی قرار می دهد.و فرق مختلف آ
معلمان تاریخ امری فرودهای شاخه های گوناگون آن برای دانشجویکی از بزرگترین مذاهب اسالم و بررسی فراز و 

بنی عباس  بنی امیه وه نوعی با تاریخ تشیع و مبارزات آنها برضد بسیاری از تحوالت تاریخ اسالم ب زیرا، ضروری است
دوران  ،یرتاریخی نظ حوادث تاریخ تشیع در دوره های مختلف اریخ با مطالعه سیرلذا دانشجویان ت گره خورده است.

این امر سبب خواهد شدکه  با درکی عمیق جریان سیر این حوادث را فهم خواهند کرد. صفویه، مغول و ،عباسی ،اموی
 ید. تحلیل نما دقیق تر تجزیه و زمینه های بسیاری ازحوادث تاریخ تشیع در دوره های بعدی را

 

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری

  3تعداد واحد: 
 ساعت 23زمان درس: 
 پیشنیاز: 

 

 تاریخ تشیعنام درس:  

 

اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یتادگیری دانشتجو قتادر    

 خواهد بود:
 تجزیه و تحلیل کند. فرضیه پیدایش تاریخ تشیع را نقد و بررسی و - 
 ش تشیع در میان ایرانیان را مقایسه و تشریح و تبیین کند.چگونگی نفوذ و گستر -
دوره های مختلف تاریخی جهان اسالم مقایسه و تشریح و تبیین  وضعیت تشیع را در -

 کند.
 جنبش های تشیع را معرفی و ویژگی های هر کدام را بیان کند. -
 

 شایستگی اساسی:
Ck  

 1سطح 7سطح 1سطح  هامالک

فرضتتیه هتتای 

 ایش تشیعپید

مهمترین فرضایه  
مربااوط بااه هااای 

پیاادایش تشاایع را 
باادون تجزیااه و  

معرفااای  تحلیااال
 کند.

مربوطاه  فرضیه های 
پیدایش تشیع را با به 

توجه به نقش امامان 
تحلیال   شیعه تجزیه،
 و تبیین کند.

ضاااامن تجزیااااه و 
تحلیااال و تشاااریح  

مرباوط  فرضیه هاای  
باااااه پیااااادایش و 

تشیع به نقد گسترش 
ابی و مقایسااه و ارزیاا

 آنها بپردازد.

چگاااونگی نفاااوذ  موقعیت تشیع
گسترش تشیع در 
میااان ایرانیااان را 
بدون تحلیل طای  
 گزارشی بیان کند.

وضااعیت تشاایع را در 
 دوره هاااای اماااوی،
عباساااای و عصاااار 
مغاااوالن تجزیاااه و 

 تحلیل کند.

موقعیاات تشاایع را در 
عصاار ساالجوقیان و  
ایلخانااان مقایسااه و  

 ارزیابی کند.
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جنتتبش هتتای 

 تشیع

جنبش های تشیع 
را در دوره هاااای 
امااوی و عباساای  
بااادون تحلیااال  

 گزارش کند.

نقااش شاایعیان را در 
فروپاشااای خالفااات 
عباسیان مورد تجزیه 
 و تحلیل قرار دهد.

نقاااش ایرانیاااان و  
سااادات علااوی را در 
توسااعه و گسااترش  
جنبش هاای شایعی   
با تکیه بر منابع نقد و 

 ارزیابی کند.     

  

 محتوای درس و ساختار آن های یادگیری،. فرصت7

 محتوای درس جلسه

 معرفی درس و منابع و ماخذ آن اول

 پیدایش تشیع و نقد و بررسی فرضیه های مربوطه دوم

 شیعیان اولیه و خالفت خلفای نخستین  سوم

 نفوذ وگسترش تشیع در میان موالی و ایرانیان چهارم

 یلیه و اثنی عشری(علویان و فرق شیعه )کیسانیه، زیدیه، اسماع پنجم

 جنبش های علوی در عصر اول عباسی ششم

سلسله های شیعی در عصر عباسی )ادریسیان، علویان طبرستان و یمن،آل بویه، آل حمدان، فاطمیان و  هفتم
)... 

علمای بزرگ و تدوین حدیث و کالم در میان شیعه امامی )کلینی، ابن بابویه، شیخ مفید، شیخ طوسی و  هشتم
)... 

 گسترش تشیع در حجاز، عراق، یمن، شامات و آفریقا از قرن سوم تا پنجم نهم

 خالفت فاطمیان در مصر و انشعاب های آن دهم 

 تشیع امامی در سده های پنجم تا هفتم یازدهم 

لّی گسترش تشیع در دوره مغول و ایلخانان با تاکید بر نقش و رفتار علمای شیعی: خواجه نصیر، عالمه ح دوازدهم
 و ...

سیاسی شیعی در سده هشتم و نهم )سربداران، مرعشیان، حروفیه، -تشیع و تصوف و جنبش های مذهبی سیزدهم
 مشعشعیان و ...(

 تشیع در دوره صفویه  چهاردهم

 تشیع در هند و عثمانی پانزدهم

 تشیع در دوره قاجار شانزدهم
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 تکالیف یادگیری: 
 نگی گسترش تشیع را در میان ایرانیان طی گزارشی مبتنی بر منابع ارایه کند.زمینه های سیاسی، اجتماعی و فره -

 نقش سادات علوی را در گسترش تشیع در سرزمین های اسالمی با تکیه بر منابع مستند ارایه کند. -
لیل و دالیل و انگیزه های گرایش موالی به تشیع را از ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی در قالب یک گزارش تح -

 بازگو کند.
 

 تکالیف عملکردی:
سقوط عباسیان و نقش آن در توسعه و گسترش تشیع گزارشی مستند تحت عنوان یک  درباره هجوم مغوالن و -

 پژوهش تاریخی ارایه کند.
درباره نقش علمای شیعه در گسترش تشیع در ایران و شیوه های عملکرد آنها گزارشی مستند مبتنی بر منابع ارایه  -
 ند.ک

 . راهبردهای تدریس و یادگیری1
ها ارائه کارد،  با توجه به اینکه نمی توان اصول و قاعده یکسان در راهبردهای تدریس و یادگیری برای همه درس

 شود از روش های آموزش ذیل بهره مند شد.پیشنهاد می

 تدارک فرصت های یادگیری در محیط آموزشی شامل: 1-1
 درس بر روی تابلوطرح و نگارش محورهای اصلی  -
 ارائه منطقی و منسجم مفاهیم و موضوعات درسی -
 طرح سواالت هدفمند و محوری از موضوعات درسی و تجزیه و  تحلیل آن از طریق بارش مغزی -
استفاده مستقیم از منابع دست اول به هنگام تدریس )متون تاریخی، متون ادبی، مجله و روزنامه، اسناد آرشیوی و  -

 ها(سکه
 ه از نقشه، فیلم، اسالید و عکس در محیط کالسیاستفاد -
 پژوهشی، ایجاد وبالگ و علوم کامپیوتر در پژوهش های تاریخی-گیری از اینترنت، سایت های علمیبهره -
 های علمی و آموزشی با راهنمایی استاد شرکت در سمینارها و کارگاه -

 شی شامل:شناسایی و تدارک فرصت های یادگیری در خارج از محیط آموز 7-1
 بازدید از موزه ها، بناهای تاریخی -
 بازدید کتابخانه ها، مراکز اسناد و آرشیوی، مراکز پژوهشی و تحقیق -
 پژوهشی به نقاط مختلف ایران و در صورت امکان به قلمرو ایران فرهنگی-سفرهای علمی -

 . منابع آموزشی1
ارائه شده باشد وجود ندارد، لذا شایسته است فرد  هایبا توجه به اینکه منبع آموزشی که دربردارنده تمامی سرفصل

پژوهشی و آموزشی مبادرت باه تاالیف ماتن آموزشای متناساب باا       -یا افرادی پس از احراز صالحیت های علمی
 سرفصل ها، اهداف و محورهای تعریف شده نمایند.

ز گذاشاتن دسات اساتاد در    ای به اساتاد و دانشاجو و باا   های کلیشهبدیهی است برای جلوگیری از تحمیل دیدگاه
گزینش و تجویز متن مطلوب  و مفتوح نگهداشتن باب رقابات، بایساته اسات چنادین ماتن از ساوی اساتادان و        
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 متخصصان از منظرهای گوناگون نظری و پژوهشی تدوین و در اختیار جامعه هدف قرار گیرد.

 منبع اصلی: 

 .0211دولت صفوی، تهران، علم،  رسول جعفریان، تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا طلوع -
   پروین ترکمنی آذر، تاریخ سیاسی شیعیان اثناعشری در ایران )از ورود مسلمانان به ایران تا تشکیل حکومت  -     

 .0211صفویه( قم، موسسه شیعه شناسی، 
 .0251محسن الویری، شیعیان از سقوط بغداد تا ظهور صفویه، تهران، دانشگاه امام صادق،  -

 0214سیدحسن جعفری، تشیع در مسیر تاریخ، ترجمه محمدتقی آیت اللهی، تهران دفتر نشر فرهنگ اسالمی،  -

 منبع فرعی: 
 .0254محمود حیدری آقایی، تاریخ تشیع، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، و سمت،  -
 .0216محمدکاظم خواجویان، تاریخ تشیع، مشهد، جهاد دانشگاهی،  -
 .0211های شیعی )تاریخ حمدانیان و فاطمیان(، تهران، سمت حکومت مریم معزی، پیشگامان -

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

 نمره( 2ارزشیابی مستمر یا فرایندی ) 1-1
مشارکت جدی دانشجویان در مباحث کالسی )شاامل پاساخ باه ساواالت و طارح ساواالت محاوری از ساوی         -

 نمره 1و استدالل در طرح مباحث تاریخی(  دانشجویان، ارائه سخنرانی، اثبات قدرت بیان

 نمره 1ارائه پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیفیت تحقیق و نه کمّیت آن -

 نمره( 11ارزشیابی پایانی ) 1-7
مدرس محترم الزم است به طراحی انواع سواالت استاندارد در سطوح مختلف مختلاف دانشای و فرادانشای اقادام     

محترم در صورت نیاز و اقتضای کالس و درس می توانند آزماون پایاانی را در دو مرحلاه    نماید. همچنین مدرسان 
 میان ترم و پایان ترم برگزار نمایند.
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 «تاریخ تحلیلی زندگی ائمه معصومین )ع(»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1
 -هاای سیاسای  گیاری ، سایره و جهات  این درس بخش مهمی از تاریخ اسالم است که فراگیر از طریق آن باا زنادگی  

اجتماعی ائمه معصومین )ع( در دوره ها و شرایط گوناگون آشنا می گردد. همچنین با مفاهیمی اساسی در مذهب شیعه 
آشنا می شود. برای دانشجوی رشته تاریخ، تااریخ زنادگی ائماه    « غیبت و انتظار»و « جهاد و شهادت»، «امامت»نظیر 

هاای عصار   ریخ صدر اسالم تا رحلت رسول خدا )ص( است و از طرف دیگر با حاوادث و جریاان  )ع(، از طرفی دنباله تا
اموی و عباسی پیوند دارد. در واقع هر نوع مطالعه ای از تاریخ اسالم بادون اطاالع از سرگذشات ائماه معصاومین )ع(      

بایساته اسات    ،ایه گذاری شاده مطالعه ای ناقص خواهد بود. از طرفی در ایران اسالمی که حکومتی بر اساس والیت پ
شهروندان آن با آموزه های عملی ائمه معصومین )ع( آشنا شده و در زندگی فردی و اجتماعی، سیره معصاومین )ع( را  

 نصب العین خود قرار دهند. آشنایی با آموزه های ائمه باید از دوران ابتدایی آغاز و در دانشگاه به کمال برسد.

 مشخصات درس
 ینوع درس: نظر
 3تعداد واحد: 
 ساعت 23زمان درس: 

 پیشنیاز:
 

 تاریخ تحلیلی زندگی ائمه معصومین )ع(نام درس:  

 

اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یتادگیری دانشتجو قتادر    

 خواهد بود:
یک از امامان معصوم عه توضیح دهد و زندگی و زمانه هرفلسفه امامت را در مذهب شی -

 تصار بیان کند.)ع( را به اخ
یک از امامان شیعه را در مواجهاه باا   اجتماعی هر -جهت گیری های سیاسی سیره و -

 حاکمان جائر زمانه تبیین کند.
 ائمه معصومین )ع( را بر گسترش فرهنگ و معارف اسالمی شرح دهد.نقش و تاثیر  -
 .علل و عوامل غیبت امام مهدی )ع( را بیان کند -
 

 شایستگی اساسی:
Ck 

 1سطح 7سطح 1سطح  هامالک

 

 امامت
 

امامااااااات را در 
مذهب و فرهناگ  
شیعه صرفاً تعریف 

 کند.

فلسفه امامات و نیاز   
ماهیت حادثاه غادیر   

 خم را تبیین کند.

ساااااااایره و روش 
زمامداری اماام علای   
)ع( را در دوران 
اماماااات بااااا روش 
 هحکمرانی سه خلیفا 

نخست با اساتناد باه   
منااابع اصاالی تاااریخ 

ساااه و اساااالم مقای
 ارزیابی کند.

 

جهتتتتتتتاد و 

جایگاااه جهاااد و  
شااااااهادت را در 
سااااایره ائماااااه 

ی چرایاای و چگااونگ 
یاااک از شاااهادت هر

ائمه را باا اساتناد باه    

نااااااااااوع و روش 
ایستادگی و مقاومات  

یااااک از ائمااااه  هر
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 شهادت
 

معصاااااومین )ع( 
 بیان کند.

منابع اصلی تجزیاه و  
 تحلیل کند.

معصااومین )ع( را در 
براباار حاکمااان جااائر 

بااا یکاادیگر  زمانااه 
مقایسااااه کاااارده و 

ارائه  یگزارشی تحلیل
 کند.

 

 انتظار
 

مسألة انتظار را در 
ادیااان مختلااف و 
نیز ماذهب شایعه   

 بیان کند.

فلسفه انتظار و آثاار و  
نتایج آن را در مذهب 
شیعه تجزیه و تحلیل 

 کند.

درباره ظهور مهادیان  
دروغاااین در طاااول 
تاریخ دوران اسالمی 
گزارشی تحلیلی ارائه 

 ند.ک

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت7

 محتوای درس جلسه

 معرفی درس و منابع و ماخذ آن اول

 امام علی )ع( از تولد تا خالفت دوم

 امام علی )ع( از خالفت تا شهادت سوم

 امام حسن )ع( از تولد تا شهادت چهارم

 هاقیام کربال: علل و زمینه پنجم

 و پیامدهای قیام امام حسین )ع( آثار، نتایج ششم

 فرهنگی امام سجاد )ع( -سیره و فعالیت های فکری هفتم

 امام محمد باقر )ع( و تالش در جهت گسترش فرهنگ و معارف شیعی هشتم

 امام صادق )ع(: زندگی، زمانه و بنیانگذاری فقه جعفری نهم

 امام موسی کاظم )ع( و خالفت هارون دهم

 )ع(: زندگی، زمانه و مسئله والیت العهدی امام رضا یازدهم

 دوازدهم
اجتماعی حاکم بر دوران امامت امام جواد، امام هادی و امام حسن عسکری علیهم  -اوضاع سیاسی

 السالم

 سیاسی امامان در مواجه با ادیان و مذاهب -سیره و روش های فکری سیزدهم

 م مهدی )ع(زمینه ها، علل و عوامل موثر در غیبت اما چهاردهم
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 تکالیف یادگیری: 

 درباره زندگی و زمانه هر یک از امامان شیعه در جلسه های مختلف کالس گزارشی مبتی بر منابع ارائه کند. - 
 سخنرانی کند.درباره محتوا و ارزش صحیفه سجادیه  -

 علت و چگونگی تألیف کتاب الغدیر عالمه امینی را توضیح دهد و فهرست موضوعات و مطالب آن را معرفی کند.
 

 تکالیف عملکردی:
درباره یکی از جنگهای سه گانه دوران زمامداری امام علی )ع( با استناد به نهج البالغه و دیگر منابع دسات اول   -

 ئه کند.تاریخی، پژوهشی کوتاه ارا
و برخی شاگردان برجسته آنان گزارشی مستند ارائاه   )ع( و امام جعفرصادق )ع( درباره حوزه تدریس امام محمدباقر

 کند.
 

 راهبردهای تدریس و یادگیری. 1 

 
ها ارائه کارد،  با توجه به اینکه نمی توان اصول و قاعده یکسان در راهبردهای تدریس و یادگیری برای همه درس

 شود از روش های آموزش ذیل بهره مند شد.میپیشنهاد 

 تدارک فرصت های یادگیری در محیط آموزشی شامل: 1-1

 طرح و نگارش محورهای اصلی درس بر روی تابلو 

 ارائه منطقی و منسجم مفاهیم و موضوعات درسی 

 طرح سواالت هدفمند و محوری از موضوعات درسی و تجزیه و  تحلیل آن از طریق بارش مغزی 

 فاده مستقیم از منابع دست اول به هنگام تدریس )متون تاریخی، متون ادبی، مجله و روزناماه، اساناد   است
 آرشیوی و سکه ها(

 استفاده از نقشه، فیلم، اسالید و عکس در محیط کالسی 

 پژوهشی، ایجااد وباالگ و علاوم کاامپیوتر در پاژوهش هاای       -گیری از اینترنت، سایت های علمیبهره
 تاریخی

 های علمی و آموزشی با راهنمایی استادر سمینارها و کارگاهشرکت د 

 شناسایی و تدارک فرصت های یادگیری در خارج از محیط آموزشی شامل: 7-1

 بازدید از بناهای تاریخی 

 بازدید کتابخانه ها، مراکز اسناد و آرشیوی، مراکز پژوهشی و تحقیق 

 ت امکان به قلمرو ایران فرهنگیپژوهشی به نقاط مختلف ایران و در صور-سفرهای علمی 

 دوران غیبت صغری و وکالی اربعه پانزدهم

 تاثیر امامان معصوم بر فرهنگ و معارف اسالمی شانزدهم
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 . منابع آموزشی1

های ارائه شده باشد وجود ندارد، لذا شایسته است فرد با توجه به اینکه منبع آموزشی که دربردارنده تمامی سرفصل
پژوهشی و آموزشی مبادرت باه تاالیف ماتن آموزشای متناساب باا       -یا افرادی پس از احراز صالحیت های علمی

 ف و محورهای تعریف شده نمایند.سرفصل ها، اهدا

ای به اساتاد و دانشاجو و بااز گذاشاتن دسات اساتاد در       های کلیشهبدیهی است برای جلوگیری از تحمیل دیدگاه
گزینش و تجویز متن مطلوب  و مفتوح نگهداشتن باب رقابات، بایساته اسات چنادین ماتن از ساوی اساتادان و        

 ی تدوین و در اختیار جامعه هدف قرار گیرد.متخصصان از منظرهای گوناگون نظری و پژوهش

 منبع اصلی:
 0214عادل ادیب، زندگانی تحلیلی پیشوایان ما، ترجمه اسداهلل مبشری، دفتر نشر و فرهنگ اسالمی،  -
 0255اصغر منتظرالقائم، تاریخ امامت، دفتر نشر معارف،  -
 0215حسین عمادزاده، زندگانی چهارده معصوم )ع(، طلوع،  -

 فرعی: منبع
 0211جواد محدثی، تاریخ سیاسی ائمه، مدرسه،  -
 0261رسول جعفریان، حیات فکری و سیاسی امامان شیعه، سازمان تبلیغات اسالمی،  -
 0216جمعی از مولفان، دایره المعارف تشیع، نشر شهید سعید محبی،  -
 0216ات امیرکبیر، هاشم معروف الحسنی، زندگانی دوازده امام، ترجمه محمد رخشنده، انتشار -
 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

 نمره( 2ارزشیابی مستمر یا فرایندی ) 1-1

مشارکت جدی دانشجویان در مباحث کالسی )شامل پاساخ باه ساواالت و طارح ساواالت محاوری از ساوی         -

 نمره 1دانشجویان، ارائه سخنرانی، اثبات قدرت بیان و استدالل در طرح مباحث تاریخی( 

 نمره 1رائه پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیفیت تحقیق و نه کمّیت آن ا -

 نمره( 11ارزشیابی پایانی ) 1-7
مدرس محترم الزم است به طراحی انواع سواالت استاندارد در سطوح مختلف مختلاف دانشای و فرادانشای اقادام     

توانند آزماون پایاانی را در دو مرحلاه     نماید. همچنین مدرسان محترم در صورت نیاز و اقتضای کالس و درس می
 میان ترم و پایان ترم برگزار نمایند.

 

 سایر نکات:
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 «های فکری جهان اسالمتاریخ تحوالت جریان»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1
 م،جهان اسالجریانهای فکری در نهضت ترجمه و ظهور  این درس سیر پیدایش اولین مباحث فکری در جهان اسالم،

کالم و سایر جریان های مهم فکری در جهان تشیع و تسنن را مورد  اشراق، حکمت مشا و تصوف، چون عرفان،
معلمان با زمینه های تاریخی و اجتماعی ظهور و گسترش بدیهی است آشنایی دانشجو بررسی و مطالعه قرار می دهد.

اجتماعی و فرهنگی جهان اسالم یاری خواهد  کری،این جریان های فکری آنها را در درک بسیاری از تحوالت عمیق ف
تحوالت فکری و فلسفی است و  زیرا منشا اصلی بسیاری از تحوالت اجتماعی و فرهنگی جهان اسالم منبعث از کرد،
 غیر عقالیی از تحوالت بعدی است. منطقی ودم درک و فهم آن سبب فهمی نادرست؛ غیرع

 

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری

  3: تعداد واحد
 ساعت 23زمان درس: 
 پیشنیاز: 

 

 های فکری جهان اسالمتاریخ تحوالت جریاننام درس:  

 

اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یتادگیری دانشتجو قتادر    

 خواهد بود:
 آثار و نتایج نهضت ترجمه را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. - 
کدام را تشریح معرفی و ویژگی های هر امهمترین جریان های فکری جهان اسالم ر -

 کند.
مقایسه و تجزیه و تحلیل کند و  تاریخ جریان های فکری شیعه و سنی را معرفی، -

 تبیین نماید. ویژگی های انها را
 شایستگی اساسی: 

Ck  1سطح 7سطح 1سطح  هامالک 

دانشاااااااجومعلم  نهضت ترجمه
کااارکرد نهضاات  
 ترجمااااااااااه و
فعالیتهاااای آن را 

یک سخنرانی طی 
 ارایه دهد.

محتوای متون ترجمه 
شاااده را تجزیاااه و  
تحلیل کناد و اثارات   
 آثار ترجماه ای را در 
فضای فکری جهاان  
اسالم ماورد بررسای   

 قرار دهد.

تأثیرات فلسفه یونانی 
را در احیااای فلساافه 
اسالمی باا تکیاه بار    
عملکااارد نهضااات  
ترجمه نقد و بررسای  

 کند.

جریتتان هتتای 

فکتتری جهتتان 

 اسالم

همتاارین جریااان م
های فکری جهان 
اساااالم را بااادون 

گوناه تحلیاال  هیچ
 معرفی کند.

ویژگی مکتاب هاای   
عرفااانی و   کالماای، 

 حکمی را تشریح کند.

جریان فکری مشا و 
اشراق و عرفان و 
تصوف را با یکدیگر 
مقایسه کند و طی 
گزارشی تحلیلی ارایه 

 کند.
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جریتتان هتتای 

 شیعه و سنی

جریانهای فکاری  
ه امامی شیعه دوازد

 را معرفی کند.

جریان هاای فکاری   
کالمااای، تسااانن را 

 کندتحلیل  تجزیه و

جریان فکری اشاعره 
معتزله را مقایسه و  و

 ارزیابی کند.
 

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت7

 محتوای درس جلسه

 معرفی درس و منابع و ماخذ آن اول

 ن اسالم )جبریه، قدریه و مرجئه(پیدایش اولین مباحثات فکری در جها دوم

 نهضت ترجمه: روند و نتایج  سوم

 تاریخ جریان های فکری و کالمی تسنن: معتزله، اهل حدیث، اشاعره و ظاهریه چهارم

 های فقهی جهان تسنن )حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی(تاریخ نحله پنجم

 نقش ائمه معصومین در جریان سازی فکری جهان اسالم ششم

 تاریخ جریان های فکری تشیع )کیسانیه، زیدیه، اسماعیلیه، اثنی عشریه( هفتم

 تاریخ فلسفه اسالمی در شرق جهان اسالم: کندی، فارابی، ابن سینا و ... هشتم

 حکمت مشاء و اشراق نهم

 باطنیه و اخوان الصفا دهم 

 مکتب غزالی و افول اندیشه فلسفی  یازدهم 

 عرفان و تصوف دوازدهم

 مکتب فلسفی اصفهان )میرداماد( و حکمت متعالیه سیزدهم

 تاریخ فلسفه اسالمی در غرب جهان اسالم: ابن باجه، ابن طفیل و ابن رشد چهاردهم

 تاریخ جریان های فکری شیعه دوازده امامی پانزدهم
 )اخباریون، متکلمین اولیه، اهل حدیث، اصولیون، شیخیه و ...(

 ف عملکردی داخل سرفصل،)تاثیر میراث فکری جهان اسالم در غرب(جایگزین تکلی شانزدهم

 

 تکالیف یادگیری: 

مهمترین جریانهای فکری جهان اسالم را با توجه به مستندات و منابع تاریخی در قالب یک گزارش در کالس  -
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 معرفی و ارایه کند.

در کالس ارایه  ن گزارشی کوتاه تهیه ون بزرگ آنیز درباره مترجما باره محتوای متون ترجمه ها در بیت الحکمه ودر -
 کند.
 به صورت سخنرانی ارایه کند. باره تاثیر فلسفه ابن سینا در غرب مطلبی تهیه ودر -

 

 تکالیف عملکردی:
 

تمایزاین دو جریان را طی  اشراق وجوه تشابه و و اجتماعی مقارن ظهور فلسفه مشا ضمن بررسی فضای تاریخی و  - 
 ند ارایه کند.گزارشی مست

 پژوهشی مستند ارایه کند. نهافضای تاریخی ظهور آ باره ویژگی های جریان های فکری معتزله ودر -

 . راهبردهای تدریس و یادگیری1
ها ارائه کارد،  با توجه به اینکه نمی توان اصول و قاعده یکسان در راهبردهای تدریس و یادگیری برای همه درس

 ای آموزش ذیل بهره مند شد.شود از روش هپیشنهاد می

 تدارک فرصت های یادگیری در محیط آموزشی شامل: 1-1

 طرح و نگارش محورهای اصلی درس بر روی تابلو 

 ارائه منطقی و منسجم مفاهیم و موضوعات درسی 

 طرح سواالت هدفمند و محوری از موضوعات درسی و تجزیه و  تحلیل آن از طریق بارش مغزی 

  منابع دست اول به هنگام تدریس )متون تاریخی، متون ادبی، مجله و روزناماه، اساناد   استفاده مستقیم از
 ها(آرشیوی و سکه

 پژوهشی، ایجااد وباالگ و علاوم کاامپیوتر در پاژوهش هاای       -گیری از اینترنت، سایت های علمیبهره
 تاریخی

 های علمی و آموزشی با راهنمایی استاد شرکت در سمینارها و کارگاه 

 ایی و تدارک فرصت های یادگیری در خارج از محیط آموزشی شامل:شناس 7-1

 

 بازدید کتابخانه ها، مراکز اسناد و آرشیوی، مراکز پژوهشی و تحقیق 

 پژوهشی به نقاط مختلف ایران و در صورت امکان به قلمرو ایران فرهنگی-سفرهای علمی 
 

 . منابع آموزشی1
های ارائه شده باشد وجود ندارد، لذا شایسته است فرد ده تمامی سرفصلبا توجه به اینکه منبع آموزشی که دربردارن

پژوهشی و آموزشی مبادرت باه تاالیف ماتن آموزشای متناساب باا       -یا افرادی پس از احراز صالحیت های علمی
 سرفصل ها، اهداف و محورهای تعریف شده نمایند.

ساتاد و دانشاجو و بااز گذاشاتن دسات اساتاد در       ای به اهای کلیشهبدیهی است برای جلوگیری از تحمیل دیدگاه
گزینش و تجویز متن مطلوب  و مفتوح نگهداشتن باب رقابات، بایساته اسات چنادین ماتن از ساوی اساتادان و        
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 متخصصان از منظرهای گوناگون نظری و پژوهشی تدوین و در اختیار جامعه هدف قرار گیرد.

 منبع اصلی: 

در اسالم: سیری در نظریه سیاسی فقهای مسلمان از صادر اساالم تاا    آن. کی. اس. لمبتون، دولت و حکومت  -
 .0251اواخر قرن سیزدهم، ترجمه و تحقیق عباس صالحی، محمدمهدی فقیهی، تهران، عروج، 

 

 منبع فرعی: 

 
سیدمحمد هادی، نخستین مناسبات فکری تشیع: بازخوانی مفهوم غلو در انددیشه جریانهای متقدم امامی، تهران،  -
 .0210شگاه امام صادق، دان

 .0255علیرضا خزائلی، تاریخ جهان اسالم از قرن هفتم تا دهم هجری، تهران، پیام نور،  -

پروین ترکمنی آذر، تاریخ سیاسی شیعیان اثناعشری در ایران )از ورود مسلمانان به ایران تا تشکیل حکومت  -
 .0211صفویه( قم، موسسه شیعه شناسی، 

تشیع و تصوف تا آغاز سدة دوازدهم هجری، ترجمه علیرضا ذکاوتی قراگزلو، تهران،  مصطفی الشیبی، لکام
 .0214امیرکبی 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری .1

 نمره( 2ارزشیابی مستمر یا فرایندی ) 1-1
مشارکت جدی دانشجویان در مباحث کالسی )شاامل پاساخ باه ساواالت و طارح ساواالت محاوری از ساوی         -

 نمره 1سخنرانی، اثبات قدرت بیان و استدالل در طرح مباحث تاریخی( دانشجویان، ارائه 

 نمره 1ارائه پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیفیت تحقیق و نه کمّیت آن -

 نمره( 11ارزشیابی پایانی ) 1-7
ام مدرس محترم الزم است به طراحی انواع سواالت استاندارد در سطوح مختلف مختلاف دانشای و فرادانشای اقاد    

نماید. همچنین مدرسان محترم در صورت نیاز و اقتضای کالس و درس می توانند آزماون پایاانی را در دو مرحلاه    
 میان ترم و پایان ترم برگزار نمایند.

 

 سایر نکات:
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 «تاریخ عثمانی و خاورمیانه»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن .1
صد سال خود، بخشهایی از سه قاره آسیا، آفریقا و اروپاا را شاامل   م.( در طول عمر شش 0132-0311امپراتوری عثمانی )

می شد. بیشتر قسمت های خاورمیانه یعنی تقریباً همه کشورهای عربی این منطقه زیر سیطره عثمانی بود. دولت عثمانی 
ول فروپاشاید و  سودای تسلط بر ایران را نیز داشت، اما به این هدف نرساید. امپراتاوری عثماانی بعاد از جناگ جهاانی ا      

خاورمیانه عربی جوالنگاه قدرتهای اروپایی شد و دولتهای دست نشانده عربی در ایان منطقاه شاکل گرفات و مقادمات      
تأسیس دولت نامشروع اسرائیل فراهم شد. فهم تحوالت امروز منطقه خاورمیانه تا حد زیادی مناوط باه آگااهی از دوران    

، امپراتوری عثمانی ششصد سال از تاریخ جهان و نیز تاریخ دنیای اسالم را به منتهی به فروپاشی عثمانی است.  از طرفی
خود اختصاص داده است. از این رو، بایسته است دانشجویان تاریخ برای شناخت هرچه بهتر تاریخ جهان و تااریخ دنیاای   

 اسالم و تاریخ معاصر خاورمیانه، تاریخ عثمانی  را نیز مطالعه کنند.

 

 مشخصات درس
 ع درس: نظرینو

 3تعداد واحد: 
 ساعت 23زمان درس: 

 پیشنیاز:
 

 تاریخ عثمانی و خاورمیانهنام درس:  

 

اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحتد یتادگیری دانشتجو قتادر     

 خواهد بود:
چگونگی تشکیل دولت عثمانی و روند گسترش آن را بیان کند و نقشه قلمارو   -

 بتدای پیدایش تا فروپاشی را  ترسیم کند.امپراتوری عثمانی، از ا
علل اقتدار و ضعف و زوال امپراتوری عثمانی را با تکیه بر مناابع و مساتندات    -

 مورد نقد و بررسی قرار دهد.
وضعیت خاورمیانه بعد از جنگ جهانی اول و فروپاشای امپراتاوری عثماانی را     -

 تشریح کند و میراث این امپراتوری را تبیین نماید.
آثار و نتایج جنگ جهانی دوم را در شکل گیری خاورمیاناه باه ویاژه تشاکیل      -

 دولت اسرائیل را تبیین کند. 
 

 شایستگی اساسی:
Ck 

 1سطح 7سطح 1سطح  هامالک

پیتتتتتدایش و 

 گسترش

علاال پیاادایش و  
گسااترش دولاات  
عثمااانی را صاارفاً  

 برشمارد.

علاااال پیاااادایش و  
گسااااترش دولاااات  
عثمانی را دسته بندی 

و هر یک از آنهاا   کند
 را تجزیه و تحلیل کند

علاااال پیاااادایش و 
گسااااترش دولاااات 
عثمانی را دسته بندی 
کند و هر یک از آنهاا  
را تجزیااه و تحلیاال  

 کند

علل ضعف و زوال  ضعف و زوال
دولاات عثمااانی را 

 صرفاً برشمارد.

علاال ضااعف و زوال  
دولت عثمانی را دسته 
بندی کند و هار یاک   

علاال ضااعف و زوال  
دولااات عثماااانی را  
دسته بندی کند و هر 
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از آنهاااا را تجزیاااه و 
 ل کندتحلی

یک از آنها را تجزیاه  
 و تحلیل کند

وضتتتتتتتعیت 

 خاورمیانه

وضعیت خاورمیانه 
را بعاااد از جناااگ 
ر جهاااانی اول بااا
روی نقشه توضیح 

 دهد.

وضعیت خاورمیاناه را  
بعد از جناگ جهاانی   
اول مااورد تجزیااه و  

 تحلیل قرار دهد.

چگااونگی و چرایاای  
ل دولت اسرائیل تشکی

در خاورمیانااااه را در 
قالااب یااک پااژوهش 

 مستند ارائه کند.

میراث فرهنگای و   میراث عثمانی 
تمدنی عثماانی را  

 صرفاً برشمارد.

میاااراث فرهنگااای و 
تمدنی عثمانی را مورد 
تجزیه و تحلیال قارار   

 دهد.

میاااراث فرهنگااای و 
تمدنی عثماانی را باا   
نگاااااهی انتقااااادی 
ارزیابی کرده در قالب 

ک گاازارش کوتاااه یاا
 ارائه کند.

 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت .7

 محتوای درس جلسه

 معرفی درس و منابع و ماخذ آن اول

 اوضاع آسیای صغیر در قرن پنجم دوم

 قدرت یافتن ترکان در آناتولی )از جنگ مالزگرد تا تاسیس دولت سالجقه روم( سوم

روم و پیدایش امیرنشین های مختلف در آناتولی )قره مان، بنی تکه، بنی  هجوم مغول، سقوط سالجقه چهارم
 حمید، آل منتشا، آیدین ... و امیرنشین آل عثمانی(

 خاستگاه های حکومت عثمانی )از امارت مرزی تا امپراتوری( پنجم

 مراحل فتوحات دولت عثمانی ششم

 زید دوم(فتوحات دولت عثمانی در اروپا )از اورخان تا بای هفتم

 دولت عثمانی در اوج )از سلیم اول تا سلیمان قانونی( هشتم

 زوال تدریجی امپراتوری عثمانی )از سلیم دوم تا عبدالحمید دوم( نهم

 عصر تنظیمات دهم

 دولت عثمانی و مسئله شرق یازدهم

 نهضت ترکان جوان، جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی دوازدهم
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 دایش خاورمیانه عربی )تشکیل دولت های عربی(پی سیزدهم

 ترکیه و جهان عرب در فاصله دو جنگ جهانی  و مسئله فلسطین چهاردهم

 زمینه ها و پیامدهای تشکیل دولت اسرائیل در خاورمیانه  پانزدهم

 کارنامه دولت عثمانی شانزدهم

 

 تکالیف یادگیری:
 قسطنطنیه توسط سلطان محمدفاتح سخنرانی کند. درباره فتوحات عثمانی در اروپا به ویژه فتح -

 لشکرکشی های عثمانی به قلمرو ایران از دوره صفویه تا قاجاریه را به ترتیب تاریخی گزارش نماید. -

 برخی از پیامدهای مهم جنگ جهانی اول و دوم را در ربط با خاورمیانه توضیح دهد. -
 

 تکالیف عملکردی:

 و زوال امپراتوری عثمانی پژوهشی کوتاه ارائه کند. درباره عوامل داخلی و خارجی ضعف -

عثمانی در دوره صفویه پژوهشی مبتنی بر منابع تاریخی فارسی ارائه  درباره یکی از معاهدات منعقده بین ایران و -
 کند.

ائه درباره اهداف و انگیزه های دولتهای غربی در ایجاد دولت اسرائیل در قلب منطقه خاورمیانه گزارشی مستند ار -
 کند.

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری .1

هاا ارائاه کارد،    با توجه به اینکه نمی توان اصول و قاعده یکسان در راهبردهای تدریس و یادگیری برای همه درس
 شود از روش های آموزش ذیل بهره مند شد.پیشنهاد می

 تدارک فرصت های یادگیری در محیط آموزشی شامل: 1-1

 لی درس بر روی تابلوطرح و نگارش محورهای اص 

 ارائه منطقی و منسجم مفاهیم و موضوعات درسی 

 طرح سواالت هدفمند و محوری از موضوعات درسی و تجزیه و  تحلیل آن از طریق بارش مغزی 

      استفاده مستقیم از منابع دست اول به هنگام تدریس )متون تاریخی، متون ادبای، مجلاه و روزناماه، اساناد
 آرشیوی و سکه ها(

 فاده از نقشه، فیلم، اسالید و عکس در محیط کالسیاست 

 پژوهشی، ایجاد وبالگ و علوم کامپیوتر در پژوهش های تاریخی-گیری از اینترنت، سایت های علمیبهره 

 های علمی و آموزشی با راهنمایی استادشرکت در سمینارها و کارگاه 

 وزشی شامل:شناسایی و تدارک فرصت های یادگیری در خارج از محیط آم 7-1

 بازدید کتابخانه ها، مراکز اسناد و آرشیوی، مراکز پژوهشی و تحقیق 

 پژوهشی به نقاط مختلف ایران و در صورت امکان به قلمرو ایران فرهنگی-سفرهای علمی 
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 منابع آموزشی .1

یسته است فرد یا های ارائه شده باشد وجود ندارد، لذا شابا توجه به اینکه منبع آموزشی که دربردارنده تمامی سرفصل
پژوهشی و آموزشی مبادرت به تالیف متن آموزشی متناسب با سرفصل ها، -افرادی پس از احراز صالحیت های علمی
 اهداف و محورهای تعریف شده نمایند.

ای به استاد و دانشجو و باز گذاشتن دست استاد در گزینش های کلیشهبدیهی است برای جلوگیری از تحمیل دیدگاه
ز متن مطلوب  و مفتوح نگهداشتن باب رقابت، بایسته است چندین ماتن از ساوی اساتادان و متخصصاان از     و تجوی

 منظرهای گوناگون نظری و پژوهشی تدوین و در اختیار جامعه هدف قرار گیرد.

 منابع اصلی:
نی و مطالعاات  اوزون چارشلی، اسماعیل حقی،  تاریخ عثمانی، ترجمه وهاب ولای، تهاران، پژوهشاگاه علاوم انساا      -

 .0251فرهنگیی، 
 .0255(، ترجمه کیومرث قرقلو، تهران، انتشارات بصیرت، 0611تا  0211خلیل اینالجق، امپراتوری عثمانی )عصر متقدم  -
استانفورد جی. شاو، تاریخ امپراتوری عثمانی و ترکیه جدید، ترجمه محمود رمضان زاده، مشهد، آستان قدس رضوی،  -

0211. 

 :منابع فرعی
برنارد لوئیس، استانبول و تمدن امپراتوری عثمانی، ترجمه ماه ملک بهار، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی،  -

0265. 
محمد سیدانلی اوغلو و خلیل اینالجق، امپراتوری عثمانی در عصر دگرگونی تنظیمات، ترجمه رسول عربخانی،  -

 .0210تهران، پژوهشکده تاریخ اسالم، 

 .0246امپراتوری عثمانی، ترجمه سهیل آذری، تبریز، فرانکلین،  دین ووسینیچ، تاریخ -
دیوید فرامکین، صلحی که همه صلح ها را بر باد داد: فروپاشی عثمانی و شکل گیری خاورمیانه معاصر، ترجمه  -

 .0255حسن افشار، تهران، ماهی، 
 .0253لردکین راس، قرون عثمانی، ترجمه پروانه ستاری، تهران، کهکشان،  -
 .0211اسماعیل احمدیاقی، دولت عثمانی از اقتدار تا انحالل، ترجمه رسول جعفریان، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه،  -
 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری .1

 نمره( 2ارزشیابی مستمر یا فرایندی ) 1-1
وی مشارکت جدی دانشجویان در مباحاث کالسای )شاامل پاساخ باه ساواالت و طارح ساواالت محاوری از سا           -

 نمره 1دانشجویان، ارائه سخنرانی، اثبات قدرت بیان و استدالل در طرح مباحث تاریخی( 

 نمره 1ارائه پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیفیت تحقیق و نه کمّیت آن  -

 نمره( 11ارزشیابی پایانی ) 1-7
دانشی و فرادانشی اقدام نماید.  مدرس محترم الزم است به طراحی انواع سواالت استاندارد در سطوح مختلف مختلف
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همچنین مدرسان محترم در صورت نیاز و اقتضای کالس و درس می توانند آزمون پایانی را در دو مرحله میان ترم و 
 پایان ترم برگزار نمایند.

 

 سایر نکات
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 «تاریخ یونان و روم و بیزانس »سرفصل درس 

 ق آن. معرفی درس و منط1
و دستاوردهای آن را آمد جز کشورهای باستانی است که دارای تاریخ و تمدنی کهن است. روم پس از یونان پدید یونان

این درس پایه و اساس تمدن جدید غرب بر این سه تمدن استوار است. . یزانس هم از روم منتزع شدب نیز به میراث برد.
نیز پیشنیاز آنها است. بیزانس در عین حال از جهاتی با تاریخ جهان اسالم های مربوط به تاریخ اروپا و مبنای سایر درس
این درس از آن حیث که مدخلی است برای شناخت تاریخ اروپا، و نیز چگونگی شکل گیری تمدن جدیاد   مرتبط است.

 غرب، دارای اهمیت خاصی است.

 

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری

  3تعداد واحد: 
 ساعت 23زمان درس: 

 نیاز: پیش
 

 تاریخ یونان و روم و بیزانسنام درس:  به فارسی: 

 به انگلیسی:       

اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یتادگیری دانشتجو قتادر    

 خواهد بود:
 کلیاتی از تاریخ سیاسی یونان را بیان کند. -
 کلیاتی از تاریخ سیاسی روم را بیان کند. -
 ی بیزانس را بیان کند.کلیاتی از تاریخ سیاس -
 مشهورترین جلوه و مصادیق تمدنی و فرهنگی یونان را شرح دهد.-

 شایستگی اساسی: را توضیح دهد. ایران با یونان و رومروابط -
Ck  1سطح 7سطح 1سطح  هامالک 

 یونان

 
 

دوره بندی تااریخ  
سیاساای یونااان را 

 بیان کند

علاااال اصااااالحات 
پریکلس را تجزیاه و  

 ندتحلیل ک

رابطاااااه اوضااااااع 
جغرافیااایی یونااان را 
بااا تاااریخ سیاساای و 
اجتماااعی آن مااورد  
تجزیه و تحلیل قارار  

 دهد

 روم
 

گیااااری  شااااکل
امپراتااوری روم را 
به اختصار توضیح 

 دهد

مناسبات روم و کارتاژ 
را بررساای و تحلیاال  

 کند

علااااال زوال روم را 
مورد تجزیه و تحلیل 

 قرار دهد

 بیزانس
 

چگونگی تشاکیل  
اتاااااوری روم امپر

شاارقی را توضاایح 
 دهد

 

نقااش بیاازانس را در  
هااای صاالیبی  جنااگ

 تشریح و تحلیل کند

ای درباااااره  مقالااااه
قسطنطنیه تهیه کناد  
و در آن چگااااونگی 

آرایای و فاراز و    شکل
فرودهای ایان شاهر    
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را با استفاده از مناابع  
 تشریح نماید

دو اثر هومر را باه   تمدن یونان 
اختصااار معرفاای  

 کند

ی رابطاااه ا در مقالاااه
تمدن یونان و مصر را 
 مورد بررسی قرار دهد

ای پژوهشای   در مقاله
هاا و مقایساه    یژگیو

تخااات جمشاااید و  
تنون را مورد تجزیه پا

 و تحلیل قرار دهد

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت7

 محتوای درس جلسه

 منابع و ماخذ، معرفی درس، جغرافیای یونان اول

 ونان: از کرت تا تشکیل دولت شهرهاتاریخ ی دوم

 عصر پادشاهان تا تسلط اسکندر  سوم

 فرهنگ و تمدن یونان باستان )تاریخ، ادبیات، هنر و ...( چهارم

 فیلسوفان یونان پنجم

 های سیاسی(تاریخ روم: از تاسیس تا تجزیه )با تاکید بر دوره بندی ششم

 روم و ایران هفتم

 رومتجزیه و فروپاشی  هشتم

 ساختار سیاسی و اجتماعی روم نهم

 پیدایش مسیحیت در فلسطین و گسترش آن دهم

 هنر، معماری و پیکرتراشی یازدهم

 زمینه های تکوین و تاسیس بیزانس دوازدهم

 با تکیه بر تحوالت سیاسی، مذهبی و اجتماعی ...(عصر کنستانتین ) سیزدهم

 بیزانس و جهان اسالم چهاردهم

 رهنگ و تمدن بیزانسف پانزدهم

 زوال و انحطاط بیزانس شانزدهم
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 تکالیف یادگیری: 

 درباره سیر تمدن از شرق به غرب با استناد به آراء محققان جدید غرب گزارش به کالس ارائه کند.  -

 درباره چرایی شکل گیری اندیشه دموکراسی در یونان سخنرانی کند. -
 کومت آن کشور در دوره باستان گزارش ارائه کند.درباره نقش جغرافیای یونان در نوع ح

 تکالیف عملکردی:
یکی از موضوعات درس مثل زوال بیزانس را از دو اثر مهم تاریخ تمدن یکی ویل دورانت و دیگری تاوین بای     -

 مورد مقایسه قرار دهد.
 اصلی پژوهش و گزارش کند. درباره وجوه تشابه سقوط امپراتوری روم با امپراتوری ساسانی با استفاده از منابع

 . راهبردهای تدریس و یادگیری1

ها ارائه کارد،  با توجه به اینکه نمی توان اصول و قاعده یکسان در راهبردهای تدریس و یادگیری برای همه درس
 شود از روش های آموزش ذیل بهره مند شد.پیشنهاد می

 تدارک فرصت های یادگیری در محیط آموزشی شامل: 1-1

  و نگارش محورهای اصلی درس بر روی تابلوطرح 

 ارائه منطقی و منسجم مفاهیم و موضوعات درسی 

 طرح سواالت هدفمند و محوری از موضوعات درسی و تجزیه و  تحلیل آن از طریق بارش مغزی 

    استفاده مستقیم از منابع دست اول به هنگام تدریس )متون تاریخی، متون ادبی، مجله و روزناماه، اساناد
 ها(شیوی و سکهآر

 استفاده از نقشه، فیلم، اسالید و عکس در محیط کالسی 

 پژوهشی، ایجااد وباالگ و علاوم کاامپیوتر در پاژوهش هاای       -گیری از اینترنت، سایت های علمیبهره
 تاریخی

 های علمی و آموزشی با راهنمایی استاد شرکت در سمینارها و کارگاه 

 در خارج از محیط آموزشی شامل: شناسایی و تدارک فرصت های یادگیری 7-1

 بازدید از موزه ها، بناهای تاریخی 

 بازدید کتابخانه ها، مراکز اسناد و آرشیوی، مراکز پژوهشی و تحقیق 

 پژوهشی به نقاط مختلف ایران و در صورت امکان به قلمرو ایران فرهنگی-سفرهای علمی 

 منابع آموزشی .1

های ارائه شده باشد وجود ندارد، لذا شایسته است فرد ده تمامی سرفصلبا توجه به اینکه منبع آموزشی که دربردارن
پژوهشی و آموزشی مبادرت باه تاالیف ماتن آموزشای متناساب باا       -یا افرادی پس از احراز صالحیت های علمی

 سرفصل ها، اهداف و محورهای تعریف شده نمایند.

ساتاد و دانشاجو و بااز گذاشاتن دسات اساتاد در       ای به اهای کلیشهبدیهی است برای جلوگیری از تحمیل دیدگاه
گزینش و تجویز متن مطلوب  و مفتوح نگهداشتن باب رقابات، بایساته اسات چنادین ماتن از ساوی اساتادان و        

 متخصصان از منظرهای گوناگون نظری و پژوهشی تدوین و در اختیار جامعه هدف قرار گیرد.
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 ____منبع اصلی: 
 .   0211اریخ جهان، تهران، وزارت آ.پ، اندیش، تا عبدالرسول خیر     
 .0221ا رالف لینتون، سیر تمدن، ترجمه پرویز مرزبان، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی،      

راس ئی. دان )و دیگران(، تاریخ تمدن و فرهنگ جهان، پیوندهای فراسوی زمان و مکان، ترجمه عبدالحسین  -
 جلد.4، 0253آذرنگ، تهران: طرح نو، 

 جلد.3، 0211ی استیون لوکاس، تاریخ تمدن: از کهن ترین روزگار تا سده ما، تهران: کیهان، هنر -

 

 منابع فرعی: 
 بیگدلی، علمی، تاریخ یونان و روم، انتشارات پیام نور.علی ا 

 .0255زاده، دانشگاه تهران،  .ام. روبرتز. تاریخ مختصر جهان، ترجمه محمدعلی طالب ا جی

 

 ی یادگیریراهبردهای ارزشیاب .1

 نمره( 2ارزشیابی مستمر یا فرایندی ) 1-1

مشارکت جدی دانشجویان در مباحث کالسی )شامل پاساخ باه ساواالت و طارح ساواالت محاوری از ساوی         -

 نمره 1دانشجویان، ارائه سخنرانی، اثبات قدرت بیان و استدالل در طرح مباحث تاریخی( 

 نمره 1یت تحقیق و نه کمّیت آن ارائه پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیف -

 نمره( 11ارزشیابی پایانی ) 1-7
مدرس محترم الزم است به طراحی انواع سواالت استاندارد در سطوح مختلف مختلاف دانشای و فرادانشای اقادام     
نماید. همچنین مدرسان محترم در صورت نیاز و اقتضای کالس و درس می توانند آزماون پایاانی را در دو مرحلاه    

 ن ترم و پایان ترم برگزار نمایند.میا
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 «تاریخ اروپا در قرون وسطی»سرفصل درس 
 

 معرفی درس و منطق آن: .1

دوره ای موسوم به قرون وسطی آغاز می گردد که به تقریب بین سال  ،در اروپا پس از فروپاشی امپراطوری روم غربی
قرار گرفتن آن در بین قرون قدیم و قرون جدید  وجه تسمیه این دوره، .را دربرمی گیردمیالدی  0511تا  511های 

 اروپاست.

از  ویژگی های خاصی دارد که آن را از سایر بخش های تاریخ اروپا و جهان متمایز می کند. این دوره از تاریخ اروپا،
 گسترش مسیحیت، ینی،افول تجارت و شهرنش ضعف حکومت های مرکزی، استقرار فئودالیسم، ها:جمله این ویژگی

پیدایش جنبش  جنگ های صلیبی، وقوع طرد نگرش عقلی و علمی و ستیز با دانش های جدید، حاکمیت پاپ و کلیسا،
 و... نهضت رنسانس، پروتستانتیزم،

بین ما یو حلقه میان )و بلکه تاریخ جهان( از آنجا که قرون وسطی یکی از مهمترین و طوالنی ترین مقاطع تاریخ اروپا
فهم تاریخ عمومی جهان و  قادر به بدون مطالعه و درک آن، لذا دانشجویان قرون قدیم و قرون جدید بشمار می آید،

یت کنونی مغرب بویژه اروپا و مراحل و منازل سیر حرکت آن بسوی قرون جدید و عصر روشنگری و تکوین هو
و تدریس و تفهیم آن به  رواج سکوالریزم(،خصوص ریشه یابی اندیشه جدایی دین از سیاست و زمین)برای مثال در

 نخواهند بود. )متعلمان و دانش آموزان( جامعه هدف
 

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری

  3تعداد واحد: 
 23زماااان درس: 

 ساعت
 پیشنیاز: 

 

 تاریخ اروپا در قرون وسطینام درس:  به فارسی: 

 به انگلیسی:       

 این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان 
با  استقرار و استمرار قرون وسطی، مقدمات و مهلفه های تکوین، ضمن فهم زمینه ها، -

تأثیر هر و نقش و  شاخصه ها اصلی این مقطع و عصر مهم از تاریخ اروپا و جهان آشنا شده،
اجتماعی و اقتصادی ایران و  سیاسی، یک از آنها را بررسی و با شرایط و نهادهای فرهنگی،

جهان اسالم در مقطع تاریخی مورد نظر مقایسه نماید و بگوید چرا نهادهای مشابه در قلمرو 
 ایران و جهان اسالم شکل نگرفت.

یابد که جامعه اروپایی در طی طریق و انتقال از قرون قدیم به قرون جدید چه مراحل و در -
ده و در نهایت عوامل تزلزل و فروپاشی این دوره و شکل فرایندی را تجربه کرده و پشت سر نها

از جمله در مورد عواقب  گیری قرون جدید را تحلیل کرده و آموزه های تاریخی قرون وسطی،
برای جامعه  ستیز با عقل و علم و جنگهای صلیبی و برخورد خونین دو تمدن مسیحی/اسالمی،

ه ها و رسوبات آن را در سیاست های ستیزه بشری کنونی را استخراج و طبقه بندی کرده و رگ
 گرایانه و سلطه طلبانه جدید بازکاوی و آسیب شناسی کند.

با اهمیت و نقش قرون وسطی در تاریخ اروپا و جهان و نیز کارنامه و میراث مادی و معنوی  -
و م(آشنا شده و قادر به تجزیه و تحلیل و نقادی دستاوردها 0511 – 511این عصر درازآهنگ)

آموزه های تاریخی آنها و نیز تبیین و تشریح سهم هر یک از مهلفه های مزبور و از جمله نقش 

 شایستگی اساسی:
Ck  
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نهضت رنسانس و پروتستانیزم در پی افکندن شالوده های قرون جدید و سوق یافتن جوامع 
باشد و بازتاب آنها را در  و ...، کاپیتالیسم، لیبرالیسم، سکوالریزم، غربی به سمت اومانیسم،

 تب و مواضع فکری و اجتماعی انسان معاصر تبارشناسی کند.مکا
 

 2سطح 3سطح 0سطح  هامالک

مولفه هتا و  

ارکان قرون 

 وسطی

مولفه ها و ارکان مقوم 
وسطی را بادون   قرون

ی اشاره باه زمیناه هاا   
 سیاسااای، فرهنگااای،

اجتماااعی و اقتصااادی 
 آنها معرفی کند

و ضمن معرفی مولفه هاا  
 ارکااان قاارون وسااطی،  
 زمینااه هااای فرهنگاای، 

اجتمااااعی و   سیاسااای، 
اقتصااااادی اسااااتقرار و 
اسااتمرار آنهااا را تبیااین  

 نماید

عالوه بر شناسایی مولفاه  
ارکان و شاخصه های  ها،

قاارون وسااطی و زمینااه  
هااای اسااتقرار و اسااتمرار 

ارتباطات و مناسبات  آنها،
سیساااتماتیک و فرآیناااد 

همجوشاای و  همپوشاای،
آنهاا را بمثاباه   هم افزایی 

یااک منظومااه ارگانیااک  
 تشریح و تحلیل کند 

علتتتتتتل و 

پیامتتتدهای 

جنگهتتتتای 

 صلیبی

با تمرکز بار شارایط و   
مشااااکالت داخلاااای 

با مراجعه باه   اروپاییان،
منابع یکای از طارفین   
درگیااری و بااا نگاااهی 

صاارفا بااه  جانبدارانااه،
بیاااان علااال داخلااای 
جنگهاااای صااالیبی و 
نتایج نظامی آن بسنده 

 نماید  
 
 

ضاامن اشاااره بااه زمینااه 
نقاش علال    های داخلی،

بیروناای و تاانش هااا و   
تصادمات مذهبی/تمادنی  
بااا جهااان اسااالم را نیااز 
لحاااظ کنااد و در پرتااو   
امعان نظر در روایاات دو  

با دیادی   سوی درگیری،
 امااا  محاادود، بیطرفانااه،

تنهاااااا دساااااتاوردها و 
ناکامیهاااای نظاااامی دو 

 طرف را بیان کند

دو با مراجعه به منابع هار  
سنجش  طرف مخاصمه و

میزان اعتبار و انطباق آنها 
 با اسناد و شواهد تاریخی،
عالوه بر توجه به عوامال  
داخلی و خارجی و زمیناه  
هااای تاااریخی/فرهنگی  
تصااااادمات مزبااااور و   
پیاماادهای نظااامی ایاان  

دساااتاوردهای  جنگهاااا،
فرهنگاااااااااااااااای/ 
و  اجتماعی/اقتصاااااادی،

نقااش آنهااا در فروپاشاای 
قاارون وسااطی و تکااوین 

ضت رنسانس را تشریح نه
نموده و علل فقدان چنین 
تااأثیرات و دسااتاوردهایی 
در جهان اسالم را تحلیل 

 نماید
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زوال قتترون 

وستتتطی و 

پیتتتتدایش 

نهضتتتتتت 

پروتستان و 

 رنسانس
 

با بررسی روناد و ابعااد   
 ساالطه پاااپ و کلیسااا،
مصااااادیق سااااخت  
گیریهای دینای و دائار   
کردن دستگاه تفتایش  
را  عقاید و انگیزیسیون

 شمردبر

ضاامن بیااان مصااادیق   
تکفیر و تفتایش عقایاد و   

مباااانی و  انگیزیسااایون،
متااااااااااااااااادهای 
آموزشی/تعلیماتی کلیسا و 
کشیشان و دالیال ساتیز   
آنها با نوآوریهای عقلی و 
علمی دانشمندان را ارائاه  

 نماید 

عالوه بر تبیین مصاادیق  
انگیزیسااایون و دالیااال  
مخالفت کلیسا با ابداعات 

 نسبت این علمی و عقلی،
رفتار با مناسابات منجماد   
فرهنگی/اجتماعی قارون  
وسطی و تاأثیر آن در باه   
راه افتااااادن نهضاااات   
پروتسااتان و رنسااانس و  
سوق یافتن جامعه اروپایی 
 باااه سااامت اومانیسااام،

 سااکوالریزم، لیبرالیساام،
و... را تحلیل و با شارایط  
جهان اسالم در آن روزگار 

 مقایسه کند

  

 

 درس و ساختار آن های یادگیری، محتوای. فرصت7

 

 سرفصل درس ردیف

 معرفی درس و منابع و ماخذ آن 0

 مفهوم و مولفه های قرون وسطی 3

 تاریخ اروپا از سقوط روم غربی تا امپراتوری فرانک ها 2

 عصر شارلمانی: از تاسیس تا تجزیه امپراتوری فرانک ها 4

 ون ها و نرمان ها(شکل گیری انگلستان)از تهاجم ژرمن ها تا استیالی ساکس 5

 استقرار فئودالیسم)زمینه ها،ارکان و پیامدها( 6

 گسترش مسیحیت در اروپا 1

 حاکمیت کلیسا و کشمکش پاپ با پادشاهان 5

 انشعاب در مسیحیت )کلیسای کاتولیک در غرب، کلیسای ارتدوکس در شرق( 1

 جنگ های صلیبی )زمینه ها، مراحل و نتایج( 01

 ترش نهضت پروتستانپیدایش و گس 00

 از جدال پادشاهان با اشراف و فئودال ها تا شکل گیری مجالس وقوانین عمومی 03
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 زوال فئودالیسم:از رشد تجارت وشهرنشینی تا ظهور بورژوازی و دولتهای مقتدر 02

 تکوین روسیه:از روسیه کی یف تا روسیه مسکوی 04

 عصر رنسانس:اصالحات و نوزایی 05

 و میراث قرون وسطی کارنامه 06

 

 تکالیف یادگیری: 
. ضمن آشنایی با مفهوم، ابعاد و ارکان قوام و دوام قرون وسطی و بستر سیاسی و اجتماعی آنها، بتواند ماهیت و  0

کارکرد هر یک از مولفه های فوق را تجزیه و تحلیل و ارزیابی نموده و با شرایط سایر قاره های جهان در بازه تاریخی 
 مقایسه نموده و آموزه های حاصل از آن را تئوریزه و تعمیم دهد. مشابه
. علل، زمینه ها و پیامدها/دستاوردهای جنگ های صلیبی برای جهان مسیحی/اسالمی را در قالب جدول و نمودار 3

ی/تمدنی طراحی و در قالب گزارش و کنفرانس مستند ارایه نموده و نمونه هایی از پیامدها و طنین های برخورد دین
 شناسی، معرفی و ارزیابی نقادانه کند.فعاالت سیاسی جهان معاصر را تبارمزبور را در نگرشها، سیاست گذاریها و فعل و ان

. علل و روند زوال ارکان مقوم قرون وسطی و فرآیند تکوین و گسترش نهضت رنسانس و پروتستانتیزم و ابعاد و جلوه 2
 هنری، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن را بررسی و گزارش کند. های متنوع آن در حیات فکری، علمی،

 

 تکالیف عملکردی:
. ضمن کندوکاو در مناسبات فئودالی و زندگی قلعه نشینی و نقش بازدارنده آن در پیشرفت و توسعه شهرنشینی و 0

ای جنگی و سالحهای م(،نقش توپه0221فناوری، با تحقیق درباره جنگهای صد ساله بین فرانسه و انگلستان)شروع:
آتشین در نابودی قلعه ها و زوال فئودالیسم و رشد طبقه متوسط را، بمثابه پیش درآمد پیدایش بورژوازی و سرمایه 

 تحلیل و گزارش نماید. داری،
تبادالت فرهنگی و دستاوردهای علمی اروپاییان در بهره گیری از دانش  . با بررسی پیامدهای جنگ های صلیبی،3

در خالل این جنگها و نقش آن در شکوفایی علمی اروپا را شناسایی و در قالب یک نمودار طبقه بندی و به مسلمین 
 صورت سخنرانی و پژوهش مستند عرضه کند.

پیامدهای سیاست تفتیش عقاید و  در پرتو امعان نظر در مبانی و متدهای آموزشی/تعلیماتی روحانیون مسیحی، .2
در تسریع پایان سلطه  از جمله در برخورد با دانشمندانی چون گالیله را، و ضدعلمی کلیسا،انگیزیسیون و روش ضدعقلی 

لیبرالیسم و  پاپ و کلیسا و ایجاد نهضت اصالح دینی و جنبش نوزایی)رنسانس(و سوق دادن آن به سمتاومانیسم،
 تحلیل و ارزیابی کرده و در قالب یک گزارش مکتوب ارائه نماید. سکوالریزم،

 

 بردهای تدریس و یادگیریراه .11
ها ارائه کارد،  با توجه به اینکه نمی توان اصول و قاعده یکسان در راهبردهای تدریس و یادگیری برای همه درس

 شود از روش های آموزش ذیل بهره مند شد.پیشنهاد می

 تدارک فرصت های یادگیری در محیط آموزشی شامل: 1-1
 تابلو طرح و نگارش محورهای اصلی درس بر روی -

 ارائه منطقی و منسجم مفاهیم و موضوعات درسی -
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 طرح سواالت هدفمند و محوری از موضوعات درسی و تجزیه و  تحلیل آن از طریق بارش مغزی -

استفاده مستقیم از منابع دست اول به هنگام تدریس )متون تاریخی، متون ادبی، مجله و روزناماه، اساناد    -
 ها(آرشیوی و سکه

 فیلم، اسالید و عکس در محیط کالسی استفاده از نقشه، -

پژوهشی، ایجااد وباالگ و علاوم کاامپیوتر در پاژوهش هاای       -گیری از اینترنت، سایت های علمیبهره -
 تاریخی

 های علمی و آموزشی با راهنمایی استاد شرکت در سمینارها و کارگاه -

 شناسایی و تدارک فرصت های یادگیری در خارج از محیط آموزشی شامل: 7-1
 ازدید کتابخانه ها، مراکز اسناد و آرشیوی، مراکز پژوهشی و تحقیقب -5
 پژوهشی به نقاط مختلف ایران و در صورت امکان به قلمرو ایران فرهنگی-سفرهای علمی -1

 منابع آموزشی .1
 های ارائه شده باشد وجود ندارد، لذا شایسته است فردبا توجه به اینکه منبع آموزشی که دربردارنده تمامی سرفصل

پژوهشی و آموزشی مبادرت باه تاالیف ماتن آموزشای متناساب باا       -یا افرادی پس از احراز صالحیت های علمی
 سرفصل ها، اهداف و محورهای تعریف شده نمایند.

ای به اساتاد و دانشاجو و بااز گذاشاتن دسات اساتاد در       های کلیشهبدیهی است برای جلوگیری از تحمیل دیدگاه
و مفتوح نگهداشتن باب رقابات، بایساته اسات چنادین ماتن از ساوی اساتادان و         گزینش و تجویز متن مطلوب 

 متخصصان از منظرهای گوناگون نظری و پژوهشی تدوین و در اختیار جامعه هدف قرار گیرد.

 منبع اصلی: 

 .0254علی بیگدلی، تاریخ اروپا در قرون وسطی، تهران، پیام نور،  -01
 داغی، تهران، علمی و فرهنگی، به بعد، ترجمه فریده قرجه 0505ل هنری و. لیتل فیلد، تاریخ اروپا از سا -00

 .0251خواه، تهران، ققنوس، جیمز آ. توریک، انقالب صنعتی، ترجمه مهدی حقیقت -03

 جلد.3، 0211هنری استیون لوکاس، تاریخ تمدن: از کهن ترین روزگار تا سده ما، تهران: کیهان،  -02

 

 منابع فرعی: 

 .0221ترجمه پرویز مرزبان، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی،  رالف لینتون، سیر تمدن، -04
    0211اندیش، تاریخ جهان، تهران، وزارت آ.پ، عبدالرسول خیر -05

 .0252فرد، تاریخ اروپا از رنسانس تا پایان جنگ جهانی دوم، تهران، جامی، عباسقلی غفاری -06

ای فراسوی زمان و مکان، ترجمه عبدالحسین راس ئی. دان )و دیگران(، تاریخ تمدن و فرهنگ جهان، پیونده -01
 جلد.4، 0253آذرنگ، تهران: طرح نو، 

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری .1

 نمره( 2ارزشیابی مستمر یا فرایندی ) 1-1
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مشارکت جدی دانشجویان در مباحث کالسی )شامل پاساخ باه ساواالت و طارح ساواالت محاوری از ساوی         -

 نمره 1قدرت بیان و استدالل در طرح مباحث تاریخی(  دانشجویان، ارائه سخنرانی، اثبات

 نمره 1ارائه پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیفیت تحقیق و نه کمّیت آن  -

 نمره( 11ارزشیابی پایانی ) 1-7
مدرس محترم الزم است به طراحی انواع سواالت استاندارد در سطوح مختلف مختلاف دانشای و فرادانشای اقادام     

نین مدرسان محترم در صورت نیاز و اقتضای کالس و درس می توانند آزماون پایاانی را در دو مرحلاه    نماید. همچ
 میان ترم و پایان ترم برگزار نمایند.
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 «تاریخ اروپا در قرون جدید»درس  سرفصل

 

 . معرفی درس و منطق آن1
 

روپا چنان دستخوش تغییرات اساسی و بنیادین شد چهره ا با اضمحالل و فروپاشی ارکان و شالوده های قرون وسطی،
اکتشافات  نهضت پروتستانتیزم، افول قدرت پاپ و کلیسا، م(گردد.0151-0452)"قرون جدید"که شایسته عنوان

انقالب صنعتی،  ظهور دولتهای مقتدر، پیدایش و رشد بورژوازی، رشد تجارت و شهرنشینی، زوال فئودالیسم، جغرافیایی،
فنون و دانش های نوین، ظهور عصر خردگرایی و روشنگری، پیدایش و گسترش اندیشه ها و مکاتب  گسترش علوم،

و...،بخشی از  رقابتهای استعماری و جنبش های استقالل طلبانه، جدال کهنه و نو، استقرار نظام های پارلمانی، جدید،
جامعه و ساختارهای جدیدی را بر  نسان،ا نگرش، تکاپوهای شالوده شکن این عصر ملتهب و متالطم بود که فلسفه،

بدیهی  ویرانه های قرون وسطی پی افکند و روزنه ها  و مسیر جدیدی پیش روی جامعه خسته و فرسوده اروپایی گشود.
ها قادر نخواهند بود به درک درست و ادث و تحوالت مزبور و تعمق در آنمعلمان بدون شناخت حو -است که دانشجو
 زمین و فرایند استحاله و انتقال آن به دنیای جدید و ابتنای جهان و جهان بینی مدرن، و تطور مغرب کاملی از سیر ترقی

 مراحل و منازل تاریخی مزبور و بازتاب آنها در سرشت، و اسرار تفوق و سلطه غرب بر جهان کنونی نایل شده و عناصر،
تحلیل و تفهیم  بازخوانی، متعلمان و دانش آموزان() برای جامعه هدف خود سرنوشت و جهتگیری های دنیای معاصر را،

 نمایند.

 

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری

  3تعداد واحد: 
 ساعت 23زمان درس: 
 پیشنیاز: 

 
 

  تاریخ اروپا در قرون جدیدنام درس:  

       

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
صر شکل دهنده و ابعاد مختلف قرون جدید آشنا شده و سهم و وزن با عنا -الف

چالش و تکوین سرشت  تمدن  و پی ریزی شالوده های این مقطع پر هریک را در
انسان عصر جدید و سیر تاریخی آنها، شناسایی و تحلیل نموده و با اوضاع ایران و 

یران و جهان اسالم مقایسه کند و بگوید چرا ا خاورمیانه در بازه زمانی مشابه،
 سرگذشت مشابهی را تجربه نکرد.

روند تقویت و تثبیت  ضمن درک فرایند زوال سلطه کلیسا و فئودالیسم، -ب
تقویت حکومت های  تجارت و بورژوازی، شهرنشینی و اعتالی طبقه متوسط،

تولد نظامهای  اجتماعی،-بروز انقالبات سیاسی ملت ها،-ظهور دولت متمرکز،
... را دریافته و قادر به تحلیل و ارزیابی علل و نتایج آنها  و همچنین و پارلمانی،

وجوه تشابه و تمایز ماهیت و روند تحوالت سیاسی/اجتماعی بین غرب و شرق و 
 باشد. تأثیرات آنها بر خاورمیانه و ایران،

اجتماعی و اقتصادی  سیاسی، هنری، فنی، علمی، فلسفی، با درک ابعاد فکری، -پ
 تولد علوم، روند و بستر پیدایش و گسترش انقالب صنعتی، قرون جدید،تحوالت 

تبلور اندیشه ها و مکاتب  تجلی عصر خرد و روشنگری، فنون و دانش های جدید،

 شایستگی اساسی:
Ck  
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و نقش و سهم آنها در قوام و دوام قرون جدید و تکوین هویت و ماهیت  جدید و ...،
و ضمن دسته  تشریح کندرا  دنیای جدید و ترسیم هندسه معرفتی انسان معاصر،

تجارب ناشی از ترقی و توسعه  بندی رهاوردهای مثبت و منفی تحوالت فوق،
کشورهای پیشرفته را جمع بندی و آموزه های آن را برای کشورهای در حال 

توسعه تبیین نماید و علل جدا و عقب افتادن ایران و جهان اسالم از کاروان علم و 
 کاوی و آسیب شناسی کند. دانش و تکنولوژی جدید را باز

 

 2سطح 3سطح 0سطح  هامالک

فرآینتتتتتد و 

مولفتته هتتای 

تکتتتتوین و 

استتتتتتقرار 

 قرون جدید

با مطالعه زمیناه  
هااااا و نتااااایج 
ساااااااافرها و 
اکتشاااااااافات 

نقش  جغرافیایی،
آنهااااااااا را در 
گسترش دانش و 
تحاااول بیااانش  
اروپاییان نسابت  
بااااه جهااااان  
مسکون بررسای  

 نماید
  
  

ضاامن بررساای نقااش   
اکتشافات جغرافیاایی در  
دگردیساااای بیاااانش و 

ارتبااط   نگرش اروپاییان،
و پیامدهای را با تحول و 
گسااترش فنااون کشااتی 

یااانوردی و سااازی و در
کشااف ساارزمین هااای  

 بحار توضیح دهد  ماوراء

عالوه بر ترصید بازخورد و 
پاااااژواک اکتشاااااافات 
جغرافیایی در جهان بینای  

ون پیشرفت فنا  اروپاییان،
و کشاااف سااارزمینهای  

پیامادهای آنارا در    جدید،
گسترش تجارت و ثاروت  
 و ترقااااای اروپاییاااااان،
فروپاشی جامعه و اقتصااد  

رشاد   بسته قرون وسطی،
و  شهرنشینی و بورژوازی،

تجهیز و تشدید جنبشهای 
علمای و   هناری،  فکری،

فنی تبیین و ارزیابی کرده 
و علت فروماندن ایاران و  
جهااان اسااالم از فرآینااد  

 وق را تحلیل کند ف

انقتتتتتتالب 

صتتتتنعتی و 

تحتتتتتوالت 

-سیاستتتتی

اجتماعی:علل 

 و پیامدها

با بررسی زمیناه  
هااای اقتصااادی 
 انقالبات مزباور، 
ابعاد و مصاادیق  
آن را فهرسااات 
نموده و اهمیات  
و نتایج مثبت آن 

 را نام ببرد
 

ضااامن احصااااء علااال 
زمینااه هااای  اقتصااادی،
سیاسااای و  اجتمااااعی،

)از جمله اندیشاه   حقوقی
الت فاارد و تضاامین اصاا

را  حقوق و مالکیت افراد(
بررسااای و پیامااادها و  
تااأثیرات متقاباال آنهااا را 

 تبیین نماید

 عالوه بر کنکاش در علل،
مظاااهر و ابعاااد متکثاار   
 انقالباااات یااااد شاااده و
ارتباطااااات و تااااأثیرات 

پیاماادها و  متقاباال آنهااا،
دساااااااااااااتاوردهای 

 رفااااه، مثبت)پیشااارفت،
 آزادی، امنیاات، آسااایش،
 نفی)اسااااااتعمار،و...(و م
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تخریاب محایط    استثمار،
 مصاارف گرایاای، زیساات،

بحرانهاای   تضاد طبقاتی،
را  و...( روحی و اخالقای، 

مقایسااه نمااوده و آمااوزه  
های ناشی از آن را جماع  

 بندی و تحلیل کند

 اندیشتته هتتا،

 مکاتتتتتتب،

فنون و  علوم،

دانش هتای  

 نوین

با مراجعه به آثار 
نااام و  منتشااره،

 نشان متفکاران، 
علاوم و   مکاتب،

فنااون جدیااد و  
آراء و اختراعااات 
آنهاااا را بااادون 
هاایچ تفساایر و  
تحلیلااای ارائاااه 

 نماید
 
 

ضمن احصاء مشخصاات  
فالسفه و دانشمندان این 
دوره و ابااااااااداعات و 

ارتبااط   اختراعات ایشان،
 زماناه، ، آنها را با زنادگی 

نیازهااااا و مقتصاااایات 
عصری و نسلی تبیاین و  

 تشریح کند

عاااالوه بااار گاااردآوری  
ت و دستاوردهای مشخصا

اصحاب اندیشه و علام و  
مداقااه در زمینااه هااا و   
انگیاازه هااای عصااری و  

دامنااه ارتباطااات  نساالی،
سیسااتماتیک و تااأثیرات  
متقابل آنها و بازتاب آنهاا  
در تحااوالت و انقالبااات  
بعاااادی و اسااااتمرار در 
جریانات و مکاتب معاصار  
و زناادگی روزمااره مااا را، 
تبارشناساااای و آساااایب 

 شناسی نماید

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت7

 سرفصل درس ردیف

 معرفی درس و منابع و ماخذ آن 0

اندیشه ها و علوم  پروتستانیتزم، رنسانس، اومانیسم، اکتشافات جغرافیایی، :قرون جدید و ویژگیهایمهلفه ها 3

  و.. انقالب صنعتی، جدید،

ابعاد ند،رو زمینه ها، جنبش نوزایی و اومانیسم: 2  

رفرم و ضد رفرم و جنگهای مذهبی اصالحات دینی: 4  

 اکتشافات جغرافیایی اروپاییان در شرق و غرب 5

 پیامدهای اکتشافات جغرافیایی 6

و مستعمرات استعمارعصر آغاز  1  

از انقالب تجاری تا انقالب صنعتی تحوالت اجتماعی و اقتصادی: 5  

ملتها -پیدایش دولت و انگلستان،..( فرانسه، )اسپانیا،اروپا سیاسی تحوالت 1  
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نظامهای  پارلمانی استقرار 01  

  ...اجتماعی و فرهنگی، تحوالت علمی، 00

فنون و دانش های نوین گسترش علوم، 03  

از ماکیاول تا الک تحول اندیشه سیاسی: 02  

از کشف تا استقالل :آمریکا 04  

قرون جدید اوضاع ایران و جهان اسالم مقارن با 05  

: پیش درآمد انقالب فرانسهروشنگری خرد و عصر 06  

 
 

 تکالیف یادگیری: 
دستاوردها و نقش اکتشافات جغرافیایی و انقالب  علل، ضمن درک مهلفه ها و ابعاد مختلف قرون جدید، -الف

را تبیین و  ف،و رهاورد آن برای قاره های مختل صنعتی در ترقی و توسعه اروپاییان و آغاز عصر استعمار،
تشریح نموده و پیوند آنها را با مسائل و مشکالت کشورهای توسعه نیافته و به ویژه ایران، پیگیری و در 

 کالس تجزیه و تحلیل نماید. 
 
روند  با بررسی مکانیسم زوال سلطه کلیسا و فئودالیسم و تضعیف و فروپاشی ارکان مقوم قرون وسطی، -ب

ملت ها و بروز انقالبات -تجارت و بورژوازی و ظهور دولت اعتالی طبقه متوسط،تقویت و تثبیت شهرنشینی و 
فرآیند و برآیند  را دریافته و قادر به تحلیل و ارزیابی علل، اجتماعی و تولد نظامهای پارلمانی و ...، -سیاسی
د شده و یافته های و نیز علل جدا افتادن ایران و جهان اسالم از کاروان علم و دانش و تکنولوژی جدی آنها،

 خود را در کالس ارائه نماید.
 
اجتماعی و اقتصادی عصر  سیاسی، هنری، فنی، علمی، با مطالعه ابعاد متکثر و متنوع انقالبات فلسفی، -پ

تأثیر و تأثر و  و مکاتب جدید، نگرش ها، دانش ها، و تجلی عصر خرد و روشنگری و تبلور اندیشه ها، جدید،
سیاسی و  و نقش و سهم هر یک در پی ریزی منظومه و ساختار معرفتی، سیستماتیک آنها، وارتباطات متقابل 

را در  و علل عدم انعکاس همزمان تحوالت فوق در ایران و جهان اسالم، اجتماعی جوامع و انسان معاصر،
 در کالس عرضه نماید. قالب یک نمودار تطبیقی،

 تکالیف عملکردی: 
نقش اکتشافات جغرافیایی بر مهاجرت اروپاییان به قاره امریکا و ارتباط آن  منابع تاریخی، با مراجعه به اسناد و -الف

و تأثیرات و پیامدهای این پدیده بر تمدن و سرنوشت نژاد سارخ پوساتان)آزتک هاا و اینکاهاا( و      با آغاز استعمارگری،
 اید.بررسی و مقایسه نم در قالب یک کنفرانس و پژوهش مستند، سیاهپوستان را،

 
نقش این جنبش دینای   کاو در نهضت پروتستانتیزم و مطالعه نظریات جامعه شناسانی چون ماکس وبر،با کندو -ب

زمین بررسی و در قالب یک تحقیق و گزارش تحلیلی/تطبیقای   را بر پیدایش و گسترش مکتب سرمایه داری در مغرب
 مورد ارزیابی قرار داده و در کالس ارائه کند.
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روند رشد عقل گرایی و تجرباه گرایای در غارب و     عه آثار و نظریات فالسفه و دانشمندان عصر جدید،با مطال -پ

را تبارشناسای و ارزیاابی نقاداناه     پیدایش مکتب پوزیتیویسم و تأثیرات آن بر تکامل علوم اجتماعی،به ویژه علم تاریخ،
 کرده و در قالب یک سخنرانی و جستار مستدل در کالس عرضه نماید.

 . راهبردهای تدریس و یادگیری1
ها ارائه کارد،  با توجه به اینکه نمی توان اصول و قاعده یکسان در راهبردهای تدریس و یادگیری برای همه درس

 شود از روش های آموزش ذیل بهره مند شد.پیشنهاد می

 تدارک فرصت های یادگیری در محیط آموزشی شامل: 0-2

 بر روی تابلوطرح و نگارش محورهای اصلی درس  -
 ارائه منطقی و منسجم مفاهیم و موضوعات درسی -

 طرح سواالت هدفمند و محوری از موضوعات درسی و تجزیه و  تحلیل آن از طریق بارش مغزی -

استفاده مستقیم از منابع دست اول به هنگام تدریس )متون تاریخی، متون ادبی، مجله و روزناماه، اساناد    -
 ها(آرشیوی و سکه

 نقشه، فیلم، اسالید و عکس در محیط کالسی استفاده از -

پژوهشی، ایجااد وباالگ و علاوم کاامپیوتر در پاژوهش هاای       -گیری از اینترنت، سایت های علمیبهره -
 تاریخی

 های علمی و آموزشی با راهنمایی استاد شرکت در سمینارها و کارگاه -
 امل:شناسایی و تدارک فرصت های یادگیری در خارج از محیط آموزشی ش 3-2
 بازدید کتابخانه ها، مراکز اسناد و آرشیوی، مراکز پژوهشی و تحقیق -05
 پژوهشی به نقاط مختلف ایران و در صورت امکان به قلمرو ایران فرهنگی-سفرهای علمی -01

 

 . منابع آموزشی1
ته است فرد های ارائه شده باشد وجود ندارد، لذا شایسبا توجه به اینکه منبع آموزشی که دربردارنده تمامی سرفصل

پژوهشی و آموزشی مبادرت باه تاالیف ماتن آموزشای متناساب باا       -یا افرادی پس از احراز صالحیت های علمی
 سرفصل ها، اهداف و محورهای تعریف شده نمایند.

ای به اساتاد و دانشاجو و بااز گذاشاتن دسات اساتاد در       های کلیشهبدیهی است برای جلوگیری از تحمیل دیدگاه
متن مطلوب  و مفتوح نگهداشتن باب رقابات، بایساته اسات چنادین ماتن از ساوی اساتادان و        گزینش و تجویز 

 متخصصان از منظرهای گوناگون نظری و پژوهشی تدوین و در اختیار جامعه هدف قرار گیرد.

 منبع اصلی: 

 .0252فرد، تاریخ اروپا از رنسانس تا پایان جنگ جهانی دوم، تهران، جامی، عباسقلی غفاری -
 داغی، تهران، علمی و فرهنگی، به بعد، ترجمه فریده قرجه 0505نری و. لیتل فیلد، تاریخ اروپا از سال ه -

 جلد.3، 0211هنری استیون لوکاس، تاریخ تمدن: از کهن ترین روزگار تا سده ما، تهران: کیهان،  -31
کان، ترجمه عبدالحسین راس ئی. دان )و دیگران(، تاریخ تمدن و فرهنگ جهان، پیوندهای فراسوی زمان و م -30

 جلد.4، 0253آذرنگ، تهران: طرح نو، 
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 منابع فرعی:

 .0251خواه، تهران، ققنوس، جیمز آ. توریک، انقالب صنعتی، ترجمه مهدی حقیقت -
 .0221رالف لینتون، سیر تمدن، ترجمه پرویز مرزبان، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی،  -

- 0266. 

    0211ن، تهران، وزارت آ.پ، اندیش، تاریخ جهاعبدالرسول خیر -

 .0212فرانکو کاردینی، تاریخ روابط اسالم و اروپا، ترجمه بهاءالدین بازرگانی گیالنی، تهران، نشر علم،  -

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

 نمره( 6ارزشیابی مستمر یا فرایندی ) 5-0
طارح ساواالت محاوری از ساوی      مشارکت جدی دانشجویان در مباحث کالسی )شاامل پاساخ باه ساواالت و    -

 نمره 2دانشجویان، ارائه سخنرانی، اثبات قدرت بیان و استدالل در طرح مباحث تاریخی( 
 نمره 2ارائه پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیفیت تحقیق و نه کمّیت آن -

 نمره( 04ارزشیابی پایانی ) 5-3
د در سطوح مختلف مختلاف دانشای و فرادانشای اقادام     مدرس محترم الزم است به طراحی انواع سواالت استاندار

نماید. همچنین مدرسان محترم در صورت نیاز و اقتضای کالس و درس می توانند آزماون پایاانی را در دو مرحلاه    
 میان ترم و پایان ترم برگزار نمایند.
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 «انقالب فرانسه تا جنگ جهانی اول تاریخ اروپا از»سرفصل درس  

 

 منطق آن:. معرفی درس و 1

سیاسی و اجتمااعی اروپاا و    مهمترین انقالبهای فکری، یکی از بزرگترین و بدون تردید، م(،0151انقالب کبیر فرانسه)
اجتماعی  چنان اثر ژرف و ماندگاری بر حیات سیاسی، بلکه جهان بشمار می آید که با درنوردیدن مرزهای کشور فرانسه،

دی جوامع اروپایی و غربی نهاد که برخی آن را نقطه پایان قارون جدیاد و   و فلسفی این دوران و سرشت و خط سیر بع
همچنین این دوران مصادف است با  سرآغاز قرون معاصر و معمار ماهیت و هویت انسان مدرن تلقی و قلمداد کرده اند.

 ابعاد حیات بشری، حوادث و جریانهای نیرومند و پردامنه ای همچون گسترش انقالب صنعتی و اثرات عمیق آن بر کلیه
گساترش پدیاده    توسعه ایااالت متحاده امریکاا،    اکتشافات و اندیشه های نو، ،ظهور دولتهای ملی و مقتدر، اختراعات،

تسری رقابت های استعماری به مستعمرات و تبدیل حاوزه بالکاان باه کاانون      استعمار و جنبش های استقالل جویانه،
و...، که هریاک بنوباه خاود ساهمی      ن زمینه ها و مقدمات جنگ جهانی اول،بحران های بین المللی و در نهایت تکوی

معلماان  -دانشجو بدون شک، داشتند. بلکه کل بشریت، عظیم در تعیین مسیر و سرنوشت بعدی جوامع نه تنها اروپایی،
یراالبعااد ایان   قادر به درک محصول و برآیناد تحاوالت کث   فرایند و پیامدهای حوادث مزبور، بدون مطالعه و فهم علل،
زمین و نقش عمیق آن در تکوین و قوام سرشت و ماهیت کثیراالضالع انسان مدرن و خط سایر   دوران متالطم مغرب

جوامع کنونی و تشریح و تفهیم آن به متعلمان عرصه تاریخ و انتقاال بیانش و روش تبارشناسای و کشاف پیونادهای      
 بود.  به فراگیران خود نخواهد تاریخی بین گذشته و حال،

 

مشخصات 
 درس

نوع درس: 
 نظری

تعداد واحد: 
3  

زمااااااان 
 23درس: 
 ساعت
 پیشنیاز: 

 

  تاریخ اروپا از انقالب فرانسه تا جنگ جهانی اولنام درس:  

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
را درک کرده و سهم و نقش آن را در تقریر سرشت  علل و پیامدهای ملی و فراملی انقالب فرانسه -الف
طبقه بندی و تحلیل نموده و قاادر باشاد آماوزه     اروپایی شناسایی،سرنوشت بعدی جوامع اروپایی و غیرو 

و از جملاه تاأثیر آن بار روشانفکران و      های تاریخی و وجوه تشابه و تمایز آن با سایر انقالباات جهاان،  
 جمع بندی و مدل سازی کند. تخراج،اس مشروطه خواهان ایرانی را،

روند گسترش انقالب صنعتی و ابعاد متعدد و متنوع آن در کلیه ساحت ها را شناخته و اثارات ژرف و   -ب
فنی و علمی متنااظر باا    ماندگار آن در عرصه های گوناگون حیات انسانی و انقالبات و اکتشافات فکری،

اقتصادی جدید را تبیاین و تحلیال کارده و ضامن درک     اجتماعی و  سیاسی، آن و ظهور مکاتب فلسفی،
 نتایج ظهور و شیوع این پدیده، زمینه ها و روند پیدایش و گسترش استعمار و جنبش های ضد استعماری،

را برشمرده و با مقایسه اوضاع ایران مقارن با تحوالت اروپا در باازه   زمین، از جمله در خاورمیانه و مشرق
 و آسیب شناسی نماید.  تعلیل، ن و نحوه انعکاس تحوالت فوق در ایران را تشریح،زما تاریخی مورد نظر،

تحوالت انگلساتان در عصار    عالوه بر آشنایی با روند ظهور دولتهای ملی و مقتدر در آلمان و ایتالیا، -پ
ات و توسعه طلبی و رقابت دول بزرگ و تبدیل مستعمر توسعه ارضی و سیاسی امریکا و روسیه، ویکتوریا،

به ویژه بالکان به کانون تنش ها و تصادمات بین المللی)بمنزله مقدمات بروز جناگ جهاانی اول(را درک   
نموده و بازخورد و تأثیرات حوادث فوق در سیر و صیرورت تاریخی ایران و جهان اساالم را تبارشناسای و   

 و مفروض بعدی قرار دهد. تجزیه و تحلیل کرده و مبنای درس آموزی و عبرت اندوزی در شرایط مشابه 

شایستتت

گتتتتتی 

 اساسی:
Ck  
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 2سطح 3سطح 0سطح  هامالک

انقالب فرانسته:علل و  

 پیامدها

علااااال و 
پیاماادهای 
داخلااااای 
انقااااالب 
فرانسااه را 
شناساااایی 
کاااارده و 
بدون توجه 
به علال و  
پیاماادهای 
خااارجی و 
اثاارات آن 
بر خط سیر 
جامعاااااه 
اروپااااایی 
 بیان کند

 
 
 

ایج ضمن توجه به علال و نتا  
علل و نتایج خارجی و  داخلی،

اثر لرزه ها و پس لرزه هاای  
آن بر خط سایر کال جامعاه    
 اروپایی را بررسی و ارائه کند

عااالوه باار کناادوکاو علاال و 
پیاماادهای ایاان انقااالب در  
کشور فرانسه و سایر ممالاک  
اروپااایی،اثرات امااواج آن باار 
 کاال جامعااه جهانی)امریکااا، 

ه و...(،و بویژه بر مشروط آسیا،
خواهاااااان و انقالبیاااااون  
ایرانی،احصااا نمااوده و جااوه  
تشابه و تمایز آن را باا ساایر   
انقالبهاااای بااازرگ جهاااان 
مقایسه کرده و آماوزه هاای   
مشاترک آنهاا را اساتخراج و    

 جمع بندی نماید 

مکاتتتتتتتتتتتتتتب 

سیاستتی/اجتماعی/اقت

 صادی جدید

 نااااااااام،
 مشخصات،
 محتویااات،
و  اهااداف،

بانیااااااان 
مکاتاااااب 
جدیااااد را 
فهرساااات 

رفی وار مع
 کند
 
 

ضااامن فهرسااات کاااردن  
 مشخصااات صااوری و کلاای،
زمیناااااااااه هاااااااااای  
فکری/اجتماعی/سیاسی/اقتص
ادی مکاتب جدید  و نسابت  

پرسشااها و  آنهااا بااا مسااائل،
مقتضیات عصری و محیطای  

 تبیین و تشریح نماید را،

عالوه بر بررسی زمینه هاای  
فکری/اجتماعی/سیاسی/اقتص
ادی مکاتب جدید  و نسابت  

پرسشااها و  آنهااا بااا مسااائل،
 مقتضیات عصری و محیطی،

 ارتباطات و تأثیرات متقابل، و
میزان اعتبار علمی و منطقی 
هریک را باه معارض نقاد و    
داوری نهد و ارتبااط آنهاا باا    

ب و مسائل جاری انسان مکات
 شناسی کندمعاصر تبار
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رقابتهای استعماری و 

 جنگ جهانی اول
 

باااا ذکااار 
 تاریخچااه،
روناااااد و 
مصاااادیق 
 رقابتهاااای
 استعماری،
اولااااااین 
کشورهای 
اسااتعمارگر 
را معرفااای 

 کند

ضاامن تنظاایم مشخصااات   
کشاااورهای اسااااتعمارگر و  
مسااااتعمرات و مصااااادیق  

 علاال، رقابتهااای اسااتعماری،
اهداف و زمینه های پیدایش 
و گسااااااترش پدیااااااده  
اسااتعمارگری و نقااش آن در 
ایجاد تنش های منطقه ای و 
جنااگ هااای بااین المللاای را 

 بررسی و بیان کند
 
 

الوه بر ردیابی استعمارگران ع
زمینااه هااا و   و مسااتعمرات،

پیامدهای نفوذ اساتعمارگران  
و جنبااه هااا و جلااوه هااای   
و  گونااگون آن)کهنااه و نااو(، 

واکنشهای مستمرات را طبقه 
بندی و تحلیل کرده و بازتاب 
رویه و میراث استعماری را در 
شرایط و سیاست های دنیای 
معاصاار پیگیااری و تجااارب  

ن را جمااع بناادی ناشاای از آ
 نماید 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:. فرصت7

 سرفصل درس ردیف

 معرفی درس و منابع و ماخذ آن 1

 مقدمات و زمینه های فکری و اجتماعی انقالب فرانسه 7

 انقالب کبیر فرانسه و ظهور ناپلئون 1

 سقوط ناپلئون،تشکیل کنگره وین و پیامدهای آن 1

 ار و جنبشهای ضداستعماری و استقالل جویانهاستعم 1

 استمرار و گسترش انقالب صنعتی:ابعاد و پیامدها 2

 اقتصادی جدید)ناسیونالیسم، سوسیالیسم،مارکسیسم،لیبرالیسم،آنارشیسم،و ...( -پیدایش مکاتب سیاسی 2

 وحدت ایتالیا و آلمان و تشکیل دولت های ملّی 1

 انگلستان در عصر ویکتوریا 3

 توسعه ارضی، سیاسی و اقتصادی ایاالت متحده 12

 استعمار غرب در آفریقا 11

 استعمار غرب در شبه قاره و شرق آسیا 17

 توسعه قدرت و قلمرو روسیه در قرن هجدهم و نوزدهم 11

 در قرون معاصر و جهان اسالم اوضاع ایران 11
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 بالکان کانون بحران های بین المللی 11

 پیش درآمد جنگ جهانی اول استعماری و دوران صلح مسلح:رقابتهای  12

 تکالیف یادگیری: 

انقالب فرانسه را درک کرده و ضمن مقایسه وجوه تشابه و تمایز آن با ساایر انقالباات    و پیامدهای زمینه ها، -الف
 لیه جواماع بشاری،  بلکه ک و سهم و نقش آن را در رقم زدن سیر و سرشت بعدی نه همان کشور فرانسه، بزرگ جهان،
 و در قالب نمودار طبقه بندی و گزارش کند. شناسایی کرده،

روند گسترش انقالب صنعتی و ابعاد متعدد و متنوع آن در کلیه شئون انسانی را شناخته و اثرات ژرف و ماندگار آن  -ب
باا آن و ظهاور مکاتاب    فنی و علمای متنااظر    در عرصه های گوناگون حیات اجتماعی و انقالبات و اکتشافات فکری،

اجتماعی و اقتصادی جدید را تبیین و تعلیل کرده و ضمن بررسی زمینه ها و روند پیدایش و گساترش   سیاسی، فلسفی،
نتاایج ظهاور و شایوع تحاوالت مزباور در قااره هاای مختلاف را برشامرده و           استعمار و جنبش های ضد اساتعماری، 

 آسیب شناسی نماید. دستاوردهای مثبت و منفی آنها را جمع بندی و
 تحوالت انگلساتان در عصار ویکتوریاا،    عالوه بر آشنایی با روند ظهور دولتهای متمرکز و مقتدر در آلمان و ایتالیا، -پ

توسعه طلبی و رقابت دول بزرگ و تبدیل مستعمرات و به ویژه بالکان به کانون  توسعه ارضی و سیاسی امریکا و روسیه،
پیامد رخدادهای فوق بر جوامع بشری  و جامعاه   بمنزله مقدمات بروز جنگ جهانی اول،و...، ،بحران های بین المللی را

 جهانی)به ویژه خاور میانه و ایران(را به طور مستند تحلیل و ارائه کند. 
 

 تکالیف عملکردی:
ین کار  باا مراجعاه باه نظریاات محققاانی چاون آلکسای دوتوکویال)انقالب فرانساه و رژیام پایش از آن(،            -الف

 امریکا، انقالب انگلستان، وجوه تشابه و تمایز انقالب فرانسه با انقالباتی چون: و...، برینتون)کالبد شناسی چهار انقالب(،
 روسیه و ایران را بررسی و تحلیل کرده و در قالب یک نمودار تطبیقی و پژوهش  کاربردی در کالس ارائه نماید.

درجاه   گسترش ایدئولوژی مارکسیسم در اروپا و نحوه ورود آن به ایاران،  با مطالعه زمینه های پیدایش و روند -ب
انطباق اصاول و اهاداف ایان مکتاب باا واقعیاات اجتماعی/اقتصاادی ایاران را در قالاب یاک ساخنرانی و پاژوهش             

 مستدل،تحلیل و ارزیابی کند.
 روسیه و فرانسه( ن)بویژه انگلستان،بازتاب رقابتهای استعماری دول بزرگ جها با رجوع به اسناد و منابع موجود، -پ
میالدی در کشور ایران  0105و  0111و قرادادهای  ترکمانچای، مفصل، و ارتباط آن با معاهدات فین کنشتاین، در آسیا،

 تجزیه و تحلیل کرده و در قالب یک کنفرانس و جستار مستند عرضه نماید. را،

 . راهبردهای تدریس و یادگیری1
ها ارائه کارد،  نمی توان اصول و قاعده یکسان در راهبردهای تدریس و یادگیری برای همه درس با توجه به اینکه
 شود از روش های آموزش ذیل بهره مند شد.پیشنهاد می

 تدارک فرصت های یادگیری در محیط آموزشی شامل: 1-1
 طرح و نگارش محورهای اصلی درس بر روی تابلو -

 وعات درسیارائه منطقی و منسجم مفاهیم و موض -

 طرح سواالت هدفمند و محوری از موضوعات درسی و تجزیه و  تحلیل آن از طریق بارش مغزی -
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استفاده مستقیم از منابع دست اول به هنگام تدریس )متون تاریخی، متون ادبی، مجله و روزناماه، اساناد    -
 ها(آرشیوی و سکه

 استفاده از نقشه، فیلم، اسالید و عکس در محیط کالسی -

پژوهشی، ایجااد وباالگ و علاوم کاامپیوتر در پاژوهش هاای       -گیری از اینترنت، سایت های علمیبهره -
 تاریخی

 های علمی و آموزشی با راهنمایی استاد شرکت در سمینارها و کارگاه -

 شناسایی و تدارک فرصت های یادگیری در خارج از محیط آموزشی شامل: 7-1
 ، مراکز پژوهشی و تحقیقبازدید کتابخانه ها، مراکز اسناد و آرشیوی -33
 پژوهشی به نقاط مختلف ایران و در صورت امکان به قلمرو ایران فرهنگی-سفرهای علمی -32

 منابع آموزشی .1
های ارائه شده باشد وجود ندارد، لذا شایسته است فرد با توجه به اینکه منبع آموزشی که دربردارنده تمامی سرفصل

پژوهشی و آموزشی مبادرت باه تاالیف ماتن آموزشای متناساب باا       -یا افرادی پس از احراز صالحیت های علمی
 سرفصل ها، اهداف و محورهای تعریف شده نمایند.

ای به اساتاد و دانشاجو و بااز گذاشاتن دسات اساتاد در       های کلیشهبدیهی است برای جلوگیری از تحمیل دیدگاه
چنادین ماتن از ساوی اساتادان و      گزینش و تجویز متن مطلوب  و مفتوح نگهداشتن باب رقابات، بایساته اسات   

 متخصصان از منظرهای گوناگون نظری و پژوهشی تدوین و در اختیار جامعه هدف قرار گیرد.

 منبع اصلی: 

 داغی، تهران، علمی و فرهنگی، به بعد، ترجمه فریده قرجه 0505هنری و. لیتل فیلد، تاریخ اروپا از سال  -

 .0251خواه، تهران، ققنوس، حقیقت جیمز آ. توریک، انقالب صنعتی، ترجمه مهدی -

 جلد.3، 0211هنری استیون لوکاس، تاریخ تمدن: از کهن ترین روزگار تا سده ما، تهران: کیهان،  -

 

 منابع فرعی: 

    0211اندیش، تاریخ جهان، تهران، وزارت آ.پ، عبدالرسول خیر -

 .0252، تهران، جامی، فرد، تاریخ اروپا از رنسانس تا پایان جنگ جهانی دومعباسقلی غفاری -

راس ئی. دان )و دیگران(، تاریخ تمدن و فرهنگ جهان، پیوندهای فراسوی زمان و مکان، ترجمه  -
 جلد.4، 0253عبدالحسین آذرنگ، تهران: طرح نو، 

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری .1

 نمره( 2ارزشیابی مستمر یا فرایندی ) 1-1
مل پاساخ باه ساواالت و طارح ساواالت محاوری از ساوی        مشارکت جدی دانشجویان در مباحث کالسی )شاا -

 نمره 1دانشجویان، ارائه سخنرانی، اثبات قدرت بیان و استدالل در طرح مباحث تاریخی( 

 نمره 1ارائه پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیفیت تحقیق و نه کمّیت آن -
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 نمره( 11ارزشیابی پایانی ) 1-7
واع سواالت استاندارد در سطوح مختلف مختلاف دانشای و فرادانشای اقادام     مدرس محترم الزم است به طراحی ان

نماید. همچنین مدرسان محترم در صورت نیاز و اقتضای کالس و درس می توانند آزماون پایاانی را در دو مرحلاه    
 میان ترم و پایان ترم برگزار نمایند.
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 «تاکنون تاریخ اروپا از جنگ جهانی اول »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن .1
شود. در تاکنون نقطه عطف و سرنوشت ساز در تاریخ جهان محسوب می (0104-3105) مقطع زمانی جنگ جهانی اول

های فکری، سیاسی مهمی شکل گرفت. وضعیت کنونی جهان تا حد زیادی متاثر از رویدادهای مقطاع  این دوره جریان
وره اتفاق افتاد و اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشید. با توجه باه اهمیات ایان درس    مزبور است. دو جنگ بزرگ در این د

از طرفی، تحاوالت   برای آگاهی از اوضاع جهان به ویژه اروپا در دوره معاصر گذراندن این درس الزم و ضروری است.
ین دوره از تاریخ جهان باه  مهم جهانی نظیر دو جنگ جهانی، تاثیرات زیادی در تحوالت ایران داشته است، آگاهی از ا

 کمک زیادی می کند. مفهم بهتر تاریخ ایران در سدة بیست

 

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری

  3تعداد واحد: 
 ساعت 23زمان درس: 
 پیشنیاز: 

 

 تاریخ اروپا از جنگ جهانی اول تاکنوننام درس:  

ر اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یتادگیری دانشتجو قتاد   

 خواهد بود:
 علل و چگونگی وقوع دو جنگ جهانی و پیامدهای آنها را تبیین و تشریح نماید. -
 چگونگی وقوع انقالب روسیه را توضیح دهد. -
 ریشه های تاریخی مساله فلسطین را بیان کند. -
 علل و پیامدهای جنگ سرد را توضیح دهد. -
 نماید. اوضاع عمومی جهان را در اواخر قرن بیستم تشریح -

 شایستگی اساسی:
Ck  

 1سطح 7سطح 1سطح  هامالک

 علل و چگونگی
 

وقااااوع  لاااالع
جهاانی دوم   جنگ

 را توضیح دهد

جنااگ وقااوع بهانااه 
دوم و علاال جهااانی 

واقعااای آن را بیاااان 
 نماید

نتااااایج سیاساااای،  
اجتماعی و اقتصاادی  
جنگ جهاانی دوم را  
به تفکیک بیان کناد  
و بااااه تحلیاااال آن 

 بپردازد

 ب روسیهانقال
 

اوضاااع عمااومی  
روساااایه قاااارن 
نوزدهم را تشاریح  

 کند

شخصااایت لناااین و 
اسااااتالین را مااااورد 
تحلیل و مقایسه قرار 

 دهد

پیاماادهای انقااالب  
روساایه را در ارتباااط 
با تاریخ اروپا و آسایا  
مااورد بررساای قاارار  

 دهد.

 فلسطین
 

نقاااش اعالمیاااه 
بالفور را در تحکیم 
موقعیااااااااااات 
صهیونیسم توضیح 

ها  کرد نازینقش عمل
را در تشااکیل دولاات 
صهیونیسااتی ماااورد  
تجزیه و تحلیل قارار  

ای تحقیقااای  مقالاااه
دربااااره تاریخچاااه  
 صهیونیسم تهیه کند
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 دهد دهد

جناااگ سااارد را   جنگ سرد 
توصاایف و تبیااین 

 کند

نقش کوبا را در جنگ 
سرد ماورد بررسای و   

 تحلیل قرار دهد

های  ای پیامد در مقاله
جنگ سرد را از لحاظ 

تمااعی و  سیاسی، اج
اقتصااااادی مااااورد 
بررسی و تحلیل قرار 

 دهد 

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت7

 سرفصل درس ردیف

 معرفی درس و منابع و ماخذ آن 1

 اوضاع عمومی اروپا در آستانه جنگ جهانی اول  7

 جنگ جهانی اول: علل، چگونگی و نتایج 1

 انقالب اکتبر روسیه: علل و نتایج 1

 صلح ورسای و پیامدهای آن 1

 ها و مرزبندی های جدیدسقوط امپراتوری 2

 نقش قدرت های بزرگ اروپایی در پیدایش اسرائیل 2

 نظامی و اقتصادی بین دو جنگ جهانی -بحران های سیاسی 1

 آلمان در فاصله دو جنگ جهانی 3

 جنگ جهانی دوم: علل، چگونگی و نتایج 12

 ها و پیامدها جنگ سرد: زمینه 11

 گورباچف و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی 17

 ایالت متحده آمریکا و اروپا بعد از جنگ سرد 11

 وحدت اروپا و نتایج آن  11

 زنان در قرن بیستم 11

 جهانی شدن از نظریه تا عمل 12

 

 تکالیف یادگیری: 

 ل یافتند را تهیه و در کالس ارائه کند.استقالجنگ جهانی اول  فهرستی از کشورهایی که بعد از فراگیر -

 کند.علل آغاز دو جنگ جهانی را با هم مقایسه  فراگیر-
 کند.وضعیت ایتالیا را در دو جنگ جهانی باهم مقایسه  فراگیر -
 درباره جهانی شدن بحث و گفتگو کنند. فراگیران-
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 تکالیف عملکردی:
 کنند.مقاله ای تهیه تفاده از منابع مختلف با اس درس دانشجویان درباره یکی از سرفصل های -

 . راهبردهای تدریس و یادگیری1

ها ارائه کارد،  با توجه به اینکه نمی توان اصول و قاعده یکسان در راهبردهای تدریس و یادگیری برای همه درس
 شود از روش های آموزش ذیل بهره مند شد.پیشنهاد می

 موزشی شامل:تدارک فرصت های یادگیری در محیط آ 1-1

 طرح و نگارش محورهای اصلی درس بر روی تابلو 

 ارائه منطقی و منسجم مفاهیم و موضوعات درسی 

 طرح سواالت هدفمند و محوری از موضوعات درسی و تجزیه و  تحلیل آن از طریق بارش مغزی 

 وزناماه، اساناد   استفاده مستقیم از منابع دست اول به هنگام تدریس )متون تاریخی، متون ادبی، مجله و ر
 ها(آرشیوی و سکه

 استفاده از نقشه، فیلم، اسالید و عکس در محیط کالسی 

 پژوهشی، ایجااد وباالگ و علاوم کاامپیوتر در پاژوهش هاای       -گیری از اینترنت، سایت های علمیبهره
 تاریخی

 های علمی و آموزشی با راهنمایی استاد شرکت در سمینارها و کارگاه 

 فرصت های یادگیری در خارج از محیط آموزشی شامل:شناسایی و تدارک  7-1

 بازدید کتابخانه ها، مراکز اسناد و آرشیوی، مراکز پژوهشی و تحقیق 

 پژوهشی به نقاط مختلف ایران و در صورت امکان به قلمرو ایران فرهنگی-سفرهای علمی 

 منابع آموزشی .1

ی ارائه شده باشد وجود ندارد، لذا شایسته است فرد هابا توجه به اینکه منبع آموزشی که دربردارنده تمامی سرفصل
پژوهشی و آموزشی مبادرت باه تاالیف ماتن آموزشای متناساب باا       -یا افرادی پس از احراز صالحیت های علمی

 سرفصل ها، اهداف و محورهای تعریف شده نمایند.

از گذاشاتن دسات اساتاد در    ای به اساتاد و دانشاجو و با   های کلیشهبدیهی است برای جلوگیری از تحمیل دیدگاه
گزینش و تجویز متن مطلوب  و مفتوح نگهداشتن باب رقابات، بایساته اسات چنادین ماتن از ساوی اساتادان و        

 متخصصان از منظرهای گوناگون نظری و پژوهشی تدوین و در اختیار جامعه هدف قرار گیرد.

 منبع اصلی: 
 .0211 اندیش، تاریخ جهان، تهران، وزارت آ.پ،عبدالرسول خیر -
 .0255خواه، تهران، ققنوس،  ترجمه مهدی حقیقت جنگ سرد،  ا بریتابجورنلوند،         
 جلد.3، 0211هنری استیون لوکاس، تاریخ تمدن: از کهن ترین روزگار تا سده ما، تهران: کیهان،  -

 منابع فرعی: 



 

432 

 

 .0252ران، جامی، فرد، تاریخ اروپا از رنسانس تا پایان جنگ جهانی دوم، تها عباسقلی غفاری

راس ئی. دان )و دیگران(، تاریخ تمدن و فرهنگ جهان، پیوندهای فراسوی زمان و مکان، ترجمه  -
 جلد.4، 0253عبدالحسین آذرنگ، تهران: طرح نو، 

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری .1

 نمره( 2ارزشیابی مستمر یا فرایندی ) 1-1

اساخ باه ساواالت و طارح ساواالت محاوری از ساوی        مشارکت جدی دانشجویان در مباحث کالسی )شاامل پ -

 نمره 1دانشجویان، ارائه سخنرانی، اثبات قدرت بیان و استدالل در طرح مباحث تاریخی( 

 نمره 1ارائه پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیفیت تحقیق و نه کمّیت آن -

 نمره( 11ارزشیابی پایانی ) 1-7
سواالت استاندارد در سطوح مختلف مختلاف دانشای و فرادانشای اقادام     مدرس محترم الزم است به طراحی انواع 

نماید. همچنین مدرسان محترم در صورت نیاز و اقتضای کالس و درس می توانند آزماون پایاانی را در دو مرحلاه    
 میان ترم و پایان ترم برگزار نمایند.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

432 

 

 «ن النهرین، مصر، هند و چین(های باستانی جهان )بیتاریخ تمدن »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1
نها شکل گرفته است. چند تن از پیاامبران  آبین النهرین، مصر، هند و چین مناطقی هستند که کهن ترین تمدن های بشر در 

تاوردهای آنها به مده و دسآمصر ظهور یافته اند. نخستین دانش ها در میان مردمان این مناطق بوجود  و الهی در بین النهرین
نسل ها و تمدن های بعد رسیده اند. همچنین آداب و رسوم و فرهنگ هایی که حاصل اندیشه و تعامل انسان و طبیعت بوده 

همجواری ایران زمین با تمدنها باساتان موجاب داد و ساتد     اند و بخش هایی از آن هنوز در زندگی مردم جاری و ساری اند.
 مانده است. باقین و این تمدنها شده و تأثیرات آن فرهنگی و تمدنی میان ایرا

 

مشخصتتتتتات 

 درس
 نوع درس: نظری

 3تعداد واحد:
زماااااااان درس:  

 ساعت
 پیشنیاز: 

 

 های باستانی جهان )بین النهرین، مصر، هند و چین(تاریخ تمدننام درس:  

 :اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود
 بستر جغرافیایی و ریشه های تمدن بین النهرین را توضیح دهد. -
 بستر جغرافیایی و ریشه های تمدن مصر را توضیح دهد. - 
 بستر جغرافیایی و ریشه های تمدن هند را توضیح دهد. -
 بستر جغرافیایی و ریشه های تمدن چین را توضیح دهد. -
 یل نماید.ویژگی های تمدن های مذکور را تشریح و تحل -
 میراث مادی و معنوی تمدن های مذکور را بیان کند. -
شایستتتتتتگی  

 اساسی:
Ck  

 1سطح 7سطح 1سطح  هامالک

 ها ها و ویژگی ریشه
 

نقش دجله و فرات 
را در پیاااااادایش 

 هااااای تماااادن
را النهااارین  باااین

 توضیح دهد

ماجرای توفان ناوح را  
بااااااا اسااااااتفاده از 
دسااتاوردهای باسااتان 
و  شاااناختی تجزیاااه 

 تحلیل نماید

اندیشااه هااای دیناای  
 بین النهرین هایتمدن

را مااورد  و تجزیااه و  
 تحلیل قرار دهد

 

 مصر

دوره بناادی تاااریخ 
سیاسی مصرباستان 

 را بیان نماید

گزارشااای  تحلیلااای  
درباره یکی از فراعناه  
مشهور مصار باساتان   

 ارائه کند

نگاارش دیناای تااوت  
عاااانخ آمااااون را در 
مقایسه با فراعنه قبال  

از او مااااورد  و بعااااد
تجزیه و تحلیال قارار   

 دهد

 هند
 

طبقااات اجتماااعی 
هناااد باساااتان را  

 برشمرد

دسااااااااااتاوردهای 
شناساااان را  باساااتان

هاراپاا و    درباره تمادن 
موهنجودارو تشاریح و  

های آیین باودا   تفاوت
را در مقایسه باا آیاین   
هااای عصاار او مااورد 
تجزیه و تحلیال قارار   
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 دهد تحلیل نماید

 اوضاااعی سیاساای چین 
چین قبال از شای   
هواناااگ تااای را  

 توضیح دهد

نظرات پژوهشگران را 
درباره علل ایجاد دیوار 

 آوری و چاااین جماااع 
تارین آن را باا    درسات 

 استدالل بیان کند

هااای تماادن  ویژگاای
چااین باسااتان را بااا   
استفاده و ارائه شاواهد  
مورد تجزیه و تحلیال  

 قرار دهد

اهارام را   بنای لعل میراث 
باسااتان در مصاار 

 ح دهدتوضی

ها  مهاجرت آریاییعلل 
 را تشریح کند.به هند 

هاای دینای در    اندیشه
چهار تمدن ماذکور را  
مورد مقایسه و تجزیه 
و تحلیاال قاارار دهااد  

، محتوا و ارزش  ویژگی
تاریخی الاواح بابال و   
سومر را توضیح دهد و 

هایی از هریاک   نمونه
 ارائه نماید

  

 آن های یادگیری، محتوای درس و ساختارفرصت .7

 سرفصل درس ردیف

 معرفی درس و منابع و ماخذ آن 1

 مشرق زمین: گاهواره تمدن 7

 بستر جغرافیایی تمدن های بین النهرین  1

 تمدن سومر و آکد 1

 آشور  1

 کلده 2

 های تمدن مصربستر جغرافیایی و ریشه 2

 های تاریخی مصر دوره 1

 گاهشماری، معماری، پزشکی، باورهای دینی  و ...( میراث مادی و معنوی مصر )نجوم، ریاضیات، 3

 های تمدن هندبستر جغرافیایی و ریشه 12

 تمدن هارپا و موهنجودارو 11

 آیین های هند باستان )وداها، بودیسم، هندوئیسم و ...( 17

 عصر طالیی هند: امپراتوری موریا و گوپتا 11

 های چین باستانبستر جغرافیایی و حکومت 11
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 ها و ادیان چین باستان )تائوئیسم، کنفوسیونیسم و ...(آیین 11

 میراث تمدنی چین باستان )علوم، معماری و ...( 12

 

 تکالیف یادگیری: 

 تشریح اصطالح گهواره تمدن -

 تشریح نظریه گوردون چایلد درباره شکل گیری تمدنهای باستانی با استفاده از کتاب: انسان خود را می سازد. -
 سخنرانی درباره یکی از موضوعات درس -
 

 تکالیف عملکردی:
 مورد از مهمترین رویدادهای عصر باستان و علت انتخاب هر یک. 01تهیه فهرستی از  -

 راهبردهای تدریس و یادگیری .1
هاا ارائاه کارد،    با توجه به اینکه نمی توان اصول و قاعده یکسان در راهبردهای تادریس و یاادگیری بارای هماه درس    

 شود از روش های آموزش ذیل بهره مند شد.پیشنهاد می

 تدارک فرصت های یادگیری در محیط آموزشی شامل: 1-1

 طرح و نگارش محورهای اصلی درس بر روی تابلو 

 ارائه منطقی و منسجم مفاهیم و موضوعات درسی 

  مغزیطرح سواالت هدفمند و محوری از موضوعات درسی و تجزیه و  تحلیل آن از طریق بارش 

  استفاده مستقیم از منابع دست اول به هنگام تدریس )متون تاریخی، متون ادبی، مجله و روزنامه، اسناد آرشیوی
 ها(و سکه

 استفاده از نقشه، فیلم، اسالید و عکس در محیط کالسی 

 یپژوهشی، ایجاد وبالگ و علوم کامپیوتر در پژوهش های تاریخ-گیری از اینترنت، سایت های علمیبهره 

 های علمی و آموزشی با راهنمایی استاد شرکت در سمینارها و کارگاه 

 شناسایی و تدارک فرصت های یادگیری در خارج از محیط آموزشی شامل: 7-1

 بازدید از موزه ها، بناهای تاریخی 

 بازدید کتابخانه ها، مراکز اسناد و آرشیوی، مراکز پژوهشی و تحقیق 

 تلف ایران و در صورت امکان به قلمرو ایران فرهنگیپژوهشی به نقاط مخ-سفرهای علمی 

 منابع آموزشی .1

های ارائه شده باشد وجود ندارد، لذا شایسته اسات فارد یاا    با توجه به اینکه منبع آموزشی که دربردارنده تمامی سرفصل
سرفصال هاا،    پژوهشی و آموزشی مبادرت به تالیف متن آموزشی متناسب با-افرادی پس از احراز صالحیت های علمی
 اهداف و محورهای تعریف شده نمایند.

ای به استاد و دانشجو و باز گذاشتن دست اساتاد در گازینش و   های کلیشهبدیهی است برای جلوگیری از تحمیل دیدگاه
تجویز متن مطلوب  و مفتوح نگهداشتن باب رقابت، بایسته است چندین متن از سوی استادان و متخصصان از منظرهای 
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 ون نظری و پژوهشی تدوین و در اختیار جامعه هدف قرار گیرد.گوناگ

 منبع اصلی:
 .0211اندیش، تاریخ جهان، تهران، وزارت آ.پ، عبدالرسول خیر -
 .0221ا رالف لینتون، سیر تمدن، ترجمه پرویز مرزبان، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی،         
جهان، پیوندهای فراسوی زمان و مکان، ترجمه عبدالحسین  راس ئی. دان )و دیگران(، تاریخ تمدن و فرهنگ -

 جلد.4، 0253آذرنگ، تهران: طرح نو، 

 جلد.3، 0211هنری استیون لوکاس، تاریخ تمدن: از کهن ترین روزگار تا سده ما، تهران: کیهان،  -

 

 منابع فرعی: 
 0211فر، تهران، ققنوس،  ه مرتضی ثاقبای بر جهان باستان، ترجم ا دوبلویس لوکاس و وان دراسپک روبارتوس، دیباچه

 .0213ا لوکاس هنری ، تاریخ تمدن، ترجمه عبدالحسین آذرنگ، تهران، کیهان، 
 .0250خواه، تهران، ققنوس،  ا النور، ج. هال، چین باستان، ترجمه مهدی حقیقت

 .0251ا براندا اسمیت، مصر باستان، ترجمه آزیتا یاسایی، تهران، ققنوس، 
 .0255خواه، تهران، ققنوس،  و، یونانیان باستان، ترجمه مهدی حقیقتا دان نارد

 .0213ا دان ناردو، هند باستان، ترجمه مهدی حقیقت خواه، تهران، ققنوس، 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری .1

 نمره( 2ارزشیابی مستمر یا فرایندی ) 1-1

و طرح سواالت محوری از سوی دانشاجویان،  مشارکت جدی دانشجویان در مباحث کالسی )شامل پاسخ به سواالت  -

 نمره 1ارائه سخنرانی، اثبات قدرت بیان و استدالل در طرح مباحث تاریخی( 

 نمره 1ارائه پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیفیت تحقیق و نه کمّیت آن   -

 نمره( 11ارزشیابی پایانی ) 1-7
دارد در سطوح مختلف مختلف دانشای و فرادانشای اقادام نمایاد.     مدرس محترم الزم است به طراحی انواع سواالت استان

همچنین مدرسان محترم در صورت نیاز و اقتضای کالس و درس می توانند آزمون پایانی را در دو مرحلاه میاان تارم و    
 پایان ترم برگزار نمایند.
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 «فلسفه معلمی»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1
کردن، زمینه الزم برای احساس تعهد و تالش برای توسعه توان شخصی ی معلمی و چرایی معلمیآگاهی معلم از چیست

تواند به دانشجومعلم کمک کند تا از سویی به ادراک ارتباطات کند. این آگاهی در فرایند تربیت معلم میرا فراهم می
ص آموزش معلمان آینده در فرایندهای های درسی یک رشته دست یابد و از سوی دیگر فهمی از نواقدرونی برنامه

های درسی و ترمیم و تر موضوعات برنامههایی او را برای فهم عمیقجاری تربیت معلم بدست آورد؛ که چنین شناخت
ای مناسب برای خودارزیابی تواند زمینهگر خواهد بود. همچنین، این نوع شناخت میهای رسمی، هدایتتکمیل آموزش

تر به عرصه اشتغال مدد ای در شغل معلمی ایجاد کند و دانشجومعلم را برای ورود آگاهانهرفهجهت ایفای نقش ح
رساند. فلسفه معلمی در واقع تشریح شغل و حرفه معلمی به عنوان یک مسئولیت سازمانی و یک تعهد اجتماعی است. 

ز وضعیت اجتماعی شغل معلمی باخبر یابد و هم اهای حرفه معلمی آگاهی میدر این درس دانشجومعلم هم بر رسالت
 تر شغل آینده را نیز درپی خواهد داشت.شود. چنین سطحی از درک پدیده معلمی، انتخاب آگاهانهمی
 

 مشخصات درس

 نوع درس: عملی

 1تعداد واحد: 

 17زمان درس: 

 ساعت

 پیشنیاز: ندارد

انفرادی  نحوه آموزش:

)و با حضور معلمان سرآمد 
 دارای تجربه خاص(

 فلسفه معلمینام درس: 

: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم  قادر اهداف/ پیامدهای یادگیری

 خواهد بود:
و توجیهاتی منطقی برای ورود به این حرفه و شغل ارائه کند. « کردنمعلمی»تبیینی مدلل از 

تواند استناد آن میکردن دارد و به ای معلمیهمچنین، تصویری قابل دفاع از آینده شغلی و حرفه
برخی از نیازهای اساسی یادگیری کنونی خود را اعالم کند. در این درس، دانشجومعلمان با 

هایی از عالقه به تدوین شوند و خود بارقههای معلمی گذشتگان آشنا میمنابع مربوط به تجربه
 دهند. تجارب خود را نشان می

 

 1سطح  7سطح  1سطح  هامالک

 اسی:شایستگی اس

PK  7-7، 1-7کد & 

7-1 

PCK  7-1، 1-1کد ،

1-1 & 1-1 

ت شناخت 

حرفه و 

شغل 

 معلمی 

بیان توانسته است به 
آنچه در درس  مجدد

مطرح شده یا در منابع 
 آمده، اقدام کند. 

-به تبیینی از معلمی

شغل کردن در سطح 
دست یافته  سازمانی

که دارای توجیهات، 
شواهد و استدالل است 

مقبول  تواندو می
 قلمداد شود. 

برای ورود به معلمی به 
عنوان حرفه سازمانی و 

دالیل و  تعهد اجتماعی
توجیهات ویژه شناسایی و 
ارائه کرده و ضمن قضاوت 
در باره توان خود و 
-نیازهای آموزشی معلمی

کردن، از تجارب دیگران و 
منابع دیگر بهره گرفته 

 است. 
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ارزیابی 

خود و 

ارزیابی 

ها آموزش

رای ب

کسب 

آمادگی 

 معلمی 

توانسته است به شکلی 
سطحی به قضاوت و 

 انتخاب اقدام کند. 

های بر اساس موقعیت
عمومی عمل معلمان و 
به استناد وضعیت معلم 

آموزش و  در سازمان
پرورش و متغییرهای 
عام زندگی اجتماعی 
توانسته است تبیینی 
برای معلمی کردن به 

فراهم  شغلعنوان یک 
 کند. 

انسته خود را در نقش تو
شغل ای دارای معلم حرفه

 سازمانی و تعهد اجتماعی
متصور شود و بر آن اساس 

-ای موقعیتنیازهای حرفه

های واقعی را شناسایی و 
در باره توان خود براب 
ای ایفای نقش حرفه

قضاوتی مدلل کند که از 
عمق و پوشش مناسبی 

 برخوردار است.

انجام 

 تکالیف

ائه کرده هایی ارپاسخ
که حاصل جستجوی 
در منابع در دسترس و 
بازخوانی محدود تجربه 

 شخصی است. 

های ارائه شده در پاسخ
قواعد کلی پاسخگویی 
پژوهشی رعایت شده و 
سطحی عمیق از 
بازخوانی تجربه خود و 

 شود. دیگری دیده می

های ارائه شده دارای پاسخ
بنیاد پژوهشی دقیقی است 
ن و ضمن بکارگیری زبا

مناسب ارائه، از سازماندهی 
و حتی محتوای بدیع 

 برخوردار است. 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت7
 ای آن به شرح ذیل سازمان یافته است: محتوای مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه

 مباحث فرعی موضوع اصلی نوبت 

طرح ضرورت و جایگاه موضوع  اول
ایجاد انگیزه جهات پیگیاری   و 

درس و ارزشیابی تشخیصای و  
 اعالم برنامه درس

سانجش ناوع نگارش و ساطح داناش      شناسایی انتظارات دانشجویان، 
معرفاای برنامااه و سرفصاال درس، تشااریح منطااق درس و     مربااوط،

کاربردهای آن برای معلماان، معرفای تکاالیف عملکاردی و چگاونگی      
 ساس پیامدها و سطوح عملکرد. ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر ا

 

« معلام »شرح معلمی کردن در شرایط امروز ایاران و گساتره مفهاومی     کردن تشریح معلمی دوم
  برای معرفی شغل و حرفه.

-معلمی»ای همه دانشجومعلمان موظفند به بررسی مقایسه :1تکلیف 

در نهادهای مختلف جامعه اقدام و نتیجه را در جلسه آیناده باه   « کردن
 کالس ارائه کنند.

تشریح و تبیین معلمی کردن و منطق آن بر اسااس مقاررات ساازمانی:    کردن باه عناوان   تشریح معلمی سوم
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 وضعیت کنونی وظایف و اختیارات معلم و سوابق تحولی آن.  شغل سازمانی

کردن باه عناوان   تشریح معلمی چهارم
 تعهد اجتماعی

اساس واقعیات و ضروریات تشریح و تبیین معلمی کردن و منطق آن بر 
های اجتماعی معلم و تحوالت آن حیات اجتماعی: وضعیت کنونی نقش

 در ایران. 

: دانشجویان به شناسایی یاک فایلم معارف نقاش معلام در      7تکلیف 

 کنند.جامعه اقدام می

کااااردن در سااااابقه معلماااای پنجم
 کشورهای غربی

 تماعی معلمان.ها و اقدامات و اخالق معلمی و جایگاه اجتشریح نقش

: دانشجویان به شناسایی یاک فایلم معارف نقاش معلام در      7تکلیف 

 کنند.جامعه اقدام می

کااااردن در سااااابقه معلماااای ششم
 کشورهای شرقی

 ها و اقدامات و اخالق معلمی و جایگاه اجتماعی معلمان.تشریح نقش

: دانشجویان به شناسایی یاک فایلم معارف نقاش معلام در      1تکلیف 

 کنند.می جامعه اقدام

منطاااق معلمااای در رشاااته    هفتم
 تخصصی

ای و ... معلمان ای، اجتماعی، فرهنگی، مشاورههای مدرسهتشریح نقش
هاا در مادارس ایاران: از    در رشته تخصصی و چگونگی ایفای آن نقش

 واقعیت تا آرمان

معرفی درس پروژه پایاانی دوره و تشاریح چگاونگی    فعالیت خاص: 

 شده دوره تحصیلی برای تنظیم آن پروژه. های کسبساماندهی تجربه

سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شارایط کساب    0معلمان سرآمد:  هشتم
ها و الگوهای عمل، نوآوری، تجربه و دستاوردهای خااص  تجربه، روش

 کردن.معلمی

عمل سه تن از معلمان سرآمد را در  دانشجو معلم باید آموزه :1تکلیف 

ا معلمی کردن خود تشریح نماید و گزارش مکتوب را به مدرس ارتباط ب
 ارائه کند.

معلمان سرآمد )گذشاته( حاوزه    نهم
 3تخصصی: 

سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شارایط کساب   
ها و الگوهای عمل، نوآوری، تجربه و دستاوردهای خااص  تجربه، روش

 کردن.معلمی

زه معلمان سرآمد )گذشاته( حاو   دهم
 2تخصصی: 

سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شارایط کساب   
ها و الگوهای عمل، نوآوری، تجربه و دستاوردهای خااص  تجربه، روش

 کردن.معلمی

سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شارایط کساب   معلمان سرآمد )گذشاته( حاوزه    یازدهم
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، نوآوری، تجربه و دستاوردهای خااص  ها و الگوهای عملتجربه، روش 4تخصصی: 
 کردن.معلمی

معلمان سرآمد )کناونی( حاوزه    دوازدهم
 5تخصصی: 

سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شارایط کساب   
ها و الگوهای عمل، نوآوری، تجربه و دستاوردهای خااص  تجربه، روش

 کردن.معلمی

معلمان سرآمد )کناونی( حاوزه    سیزدهم
 6تخصصی: 

وابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شارایط کساب   س
ها و الگوهای عمل، نوآوری، تجربه و دستاوردهای خااص  تجربه، روش

 کردن.معلمی

معلمان سرآمد )کناونی( حاوزه    چهاردهم
 1تخصصی: 

سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شارایط کساب   
ربه و دستاوردهای خااص  ها و الگوهای عمل، نوآوری، تجتجربه، روش

 کردن.معلمی

معلمان سرآمد )کناونی( حاوزه    پانزدهم
 5تخصصی: 

سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شارایط کساب   
ها و الگوهای عمل، نوآوری، تجربه و دستاوردهای خااص  تجربه، روش

 کردن.معلمی

ای عمال  هاای مقایساه  بررسی شانزدهم
 معلمان سرآمد

معلمی معلمان سرآمد و مقایسه آنان بارای تشاریح آنچاه    بررسی عمل 
 های آن برای معلمان آینده.توفیق آنان را سبب شده و آموزه

 

 راهبردهای آموزش و یادگیری. 1
جانباه دانشاجومعلمان انجاام    های کالس درس با محوریت آموزشگر و البته با مشارکت همه در این درس، آموزش

های مقرر به معرفی هر یک از موضوعات اقدام از درس بر بنیاد گفتارهای درسی در نوبتشود. آموزشگر در بخشی  می
کند و بخشی دیگر از درس با شناسایی و دعوت از معلمان سرآمد کنونی، فرصت آشنایی دانشجومعلمان و معلماان  می

تشخیص آموزشگر و با اتخاذ تدابیر کند. به کند و فرصت گفتگوی آنان را ایجاد و آن را مدیریت میسرآمد را فراهم می
تواند به دانشجومعلمان واگذار شود. دانشجوی این درس موظف است هدایتی، واگذاری معرفی معلمان سرآمد گذشته می

بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعه منابع بپردازند و در گفتگوهای هر جلسه با آماادگی مشاارکت نمایاد. همچناین،     
ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود با درخواست تعیین د به طرح پرسش بپردازند و برای ارائه دیدگاهدانشجویان حق دارن

حال، در جلساات درس ممکان   دقیقه در کالس درس به صورت سازمان یافته ارائه نظر کنند. درعین 01وقت قبلی، تا 
تواند یان، پاسخگویی به برخی از آنها میشود که به تشخیص آموزشگر یا به درخواست دانشجو هایی مطرح  است پرسش

تواند برای ها میشود. این قبیل پرسش به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایان نیمسال انجام و ارائه 
درصد تکاالیف مقارر درس    51همه یا برخی از دانشجویان جایگزین تکالیف درس گردد؛ مشروط به آنکه تعداد آنها از 

 نکند.تجاوز 

 منابع آموزشی . 1
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الزامی نیست؛ اما آموزشگر تالش خواهد کرد منابع مفید را  0215در این درس استفاده از منبع مکتوب تا سال  -
شناسایی و معرفی کند. استفاده از منابع مکتوب منتشر نشده پس از داوری و تایید شورای گروه آموزشی برای 

 مدت مقرر، در همان رشته بالمانع است.
باه دانشاجومعلمان معرفای نمایناد و نشاانی      « معلمان سرآمد»همه آموزشگران موظفند منابع و مستنداتی از  -

های مفید برای دریافت اطالعات را ارائه کنند. همچنین، آموزشگر این درس موظف است به جستجوی سایت
دانشاجویان معرفای و    اجتماعات تخصصی معلمان مخصوصا در فضای مجازی اقدام کند و موارد مفید را باه 

 آنان را برای مشارکت، تشویق کند. 

تاالر گفتگوی »اند تمامی دانشجومعلمان را برای عضویت در به بعد موظف 0214آموزشگران این درس از سال 
 در پورتال دانشگاه هدایت کنند و خود نیز در آن مشارکت نمایند.« معلمان آینده

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

گیرد که در یابی پایانی: ارزشیابی پایانی در درس فلسفه معلمی در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت میارزش
ها و تجارب خود از گفتارهای درس، گفتگوهای کالسی، مطالعه منابع و مشارکت در آن دانشجویان یادگیری

 کنند. های آموزشگر، ارائه میمباحث کالس درس را بر اساس پرسش
شود. آموزشگر در ابی تکالیف: ارزشیابی انجام تکالیف کالس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ میارزشی

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

 شود: سهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه می
 درصد امتیاز  51ا پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس: 

 درصد امتیاز  51ا آزمون پایانی: 

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

 آمادگی مدام برای گفتگوهای کالس.  

 مشارکت جدی و موثر در مباحث کالس.  

 رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان درس.  

 خالق پژوهش در انجام تکالیف و در فعالیت عملی.رعایت ا 

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

 شود.ظرافت و زیبائی ظاهری تکالیفی که به صورت مکتوب به آموزشگر تحویل می 
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 «ریزی درسیبرنامه»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1

-های اساسی در آموزش و پرورش نوین است. آموزش نظام، یکی از فعالیت«فرایند»رسی به عنوان یک ریزی دبرنامه

های عامالن فرایند توانند فعالیتمند و گسترده، نیازمند آن است که با اتخاذ تدابیر قبلی همراه شود. چنین تدابیری می
ریزی درسی نامیده لم و متعلم در موقعیت تربیتی، برنامههای معگر فعالیتتربیتی را هدایت کند. اتخاذ تدابیر هدایت

-های متمرکز برنامههای ضروری معلم است. معلم حتی در نظامریزی درسی با این معنا، یکی از فعالیتشود. برنامهمی

اختیاری  است. چنین تکلیف و البته چنین« ریز درسی اجراییبرنامه»یا « گیرریز درسی بهرهبرنامه»ریزی درسی هم 
ریزی شود یادگیری استفاده از این پدیده مهم حیات آموزشی برای معلمان ضروری گردد. دانستن زبان برنامهسبب می

شود معلم ریزی درسی برای معلمان حتی در یک سیستم متمرکز که تصور میدرسی یا آشنائی با دانش آکادمیک برنامه
تعریف « سطوح مختلف»صرف است، ضرورت دارد؛ زیرا برنامه درسی در ای در تولید ندارد و مصرف کننده نقش عمده

های آموزشی متمرکز هم معلم )به شکل فردی یا جمعی( نقش دارد. پس شود و در بسیاری از این سطوح در نظاممی
کننده آن تمعلم به جای آنکه به حلقه سست زنجیره تعلیم و تربیت بدل شود، باید اتفاقا در نقش مقوم برنامه و تقوی

-)برنامه درسی پوچ( تبدیل شود. یعنی معلم می« پوچ»تواند به یک پدیده ظاهر شود. برنامه درسی در دستان معلم می

تواند آنچه در مرحله تولید به درستی تدوین شده است، را از دستور کار خارج کند یا به صورت غیر موثر آموزش دهد. 
ترین حلقه زنجیره نظام آموزشی بدل تواند به ضعیفای معلم است. معلم میحرفه پرهیز از این دام، یکی از لوازم عمل

های دیگران نیاز به به بار نشستن تالش«. ترین حلقه آنزنجیر، همانقدر قوت دارد که ضعیف»اند شود و چنانکه گفته
گردان تحمیل نشود. معلمان آینده همّت و دقت معلم دارد تا محرومیت ناشی از حذف آنچه باید آموزش داده شود، بر شا

ریزی درسی آشنا شوند و بتوانند از فنون آن در عمل به دلیل چنین شرایطی نیاز دارند با مبانی، اصول و مراحل برنامه
ای معلم در موقعیت مدرسه است. برای بهره بگیرند. کسب این مهارت به همراه فهم برنامه درسی، الزمه عمل حرفه

های درسی و با برخی از اعمال هایی از برنامهضروری است معلمان با منابع این حوزه علمی، با نمونه تحقق دستاوردی،
تواند به هایی داشته باشند. چنین شرایطی میریزی درسی آشنا شوند و برای اقدام به آن، تمرینهای برنامهو فعالیت

رض تجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به مطالعه، آنان کمک کند تا معلمان آینده در طول دوره آموزشی در مع
تصمیم گیری و ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت های پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته های علمی و 

 پژوهشی باشند. 

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری

  3تعداد واحد: 
 ساعت 23زمان درس: 

پیشنیاز: اصول و مبانی 
 رشآموزش و پرو

 نحوه آموزش: انفرادی

  ریزی درسیبرنامهنام درس: 

اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد 

 بود:
های درسی ریزی درسی اقدام کند و با تحلیل برنامهبه تشریح مبانی، اصول و مراحل برنامه

-و ضمن تشخیص و تبیین انواع برنامه ریزی درسی اجرایی دروس اقدام کندمصوب، به برنامه

درسی خود برای اداره یک درس را تولید و  های درسی حادث در مدرسه، قادر خواهد بود برنامه
ارائه کند و به استناد دانش معتبر از برنامه خود دفاع نماید.  همچنین، دانشجومعلم ضمن آشنایی 

است به شیوه مناسبی دانش خود را در این  ریزی درسی، قادربا برخی منابع معتبر حوزه برنامه
 موضوع به روز کند.

 1سطح  7سطح  1سطح  هامالک
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 شایستگی اساسی:

PK  1-7 & 7-7کد 

PCK    7-1کد 

ت فهم 

برنامه و 

-برنامه

ریزی 

 درسی

 

توانسته است به بیان 
تعاریفی از برنامه درسی 

ریزی درسی و برنامه
 اقدام کند. 

ن توانسته است به تبیی
برنامه درسی بر اساس 
متغییرهای مختلف 
متمایزکننده آن اقدام 
کند و تشریحی به زبان 
 خاص خود ارائه کند.

توانسته است به شناسایی 
های درسی در انواع برنامه
های مختلف موقعیت
ای اقدام کند و مدرسه

گیری عوامل موثر بر شکل
هر یک از انواع برنامه 
درسی را تشریح و 

نها را آشکار پیامدهای آ
 نماید. 

نقش 

معلمان در 

-برنامه

ریزی 

 درسی

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

 است، اقدام کند. 

توانسته است به 
های زوایایی از نقش

معلمان توجه دهد که 
در منابع درس بر آنها 
تاکید نشده است و 
حاصل مطالعه بیشتر 

 است.

ت خود را در توانسته اس
نقش معلم متصور شود و 
بر آن اساس به تبیین 
نیازهای یادگیری 
دانشجومعلم برای ایفای 

 ای اقدام کند.نقش حرفه

انجام 

 تکالیف

هایی ارائه شده پاسخ
که حاصل جستجوی 
در منابع در دسترس و 
بازخوانی محدود تجربه 

 شخصی است. 

های ارائه شده در پاسخ
عد عالوه بر رعایت قوا

کلی پاسخگویی 
پژوهشی، سطحی 
عمیق از بازخوانی 

شود و تجربه دیده می
بیان نهایی دارای 
 قابلیت پذیرش است. 

های ارائه شده دارای پاسخ
بنیاد پژوهشی دقیقی است 
و ضمن بکارگیری زبان 
مناسب ارائه، از سازماندهی 
و حتی محتوای بدیع 

 برخوردار است. 

  

 وای درس و ساختار آنهای یادگیری، محت. فرصت7
 ای آن به شرح ذیل سازمان یافته است: محتوای مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه

 مباحث فرعی موضوع اصلی نوبت 

طرح ضرورت و جایگاه موضاوع   اول
و ایجاد انگیازه جهات پیگیاری    
درس و ارزشاایابی تشخیصاای و  

 اعالم برنامه درس

معرفی برنامه و  نجش نوع نگرش و سطح دانش مربوط،انتظارات دانشجویان، س
سرفصل درس، تشریح منطاق درس و کاربردهاای آن بارای معلماان، معرفای      
تکالیف عملکردی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و 

 سطوح عملکرد. 

-اماه : دانشجویان درباره مفهوم، ضرورت، انواع، و عوامل مهثر بار برن 1تکلیف 

 کنند.ریزی، مطالعه و اعالم نظر مکتوب می
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ریزی درسی )به عنوان یاک  شناسی و شرح گستره موضوعی حوزه برنامهمفهوم ریزی درسیتشریح برنامه دوم
های درسی و معرفی وضعیت ایاران از حیاث   علم(، تشریح سطوح و انواع برنامه

ی، مناابع معتبار و   ریازی درسا  ریزی درسی )مشتمل بر نهادهاای برناماه  برنامه
 ریزی درسی.اشخاص مهم( و تشریح وضعیت چند کشور از حیث جایگاه برنامه

های درسی که دانشجویان در مدرسه تجرباه کارده یاا    هایی از برنامهارائه نمونه هاها و یادآوری تجربهارائه نمونه سوم
 نشجویان. کنند، و بحث در باره آنها بر اساس تجربه داشان تجربه میهمتایان

از دانشجو خواسته شود تا یکی از تجربیات مواجهه خاود باا برناماه     :7تکلیف 

ای را یادآوری و آن را روایت و تحلیل کند و بر اساس آن تحلیال  درسی مدرسه
 به معرفی انواع برنامه درسی در تجربه خود اقدام نماید.

تبیین نقش معلم در تحقق انواع  چهارم
 های درسیبرنامه

های آموزشای و معرفای عوامال    های درسی در نظامیین سطوح و انواع برنامهتب
های های گوناگون معلمان در ظهور شکلریزی درسی و نقش)کارگزاران( برنامه

 متفاوت برنامه درسی با تشریح وضعیت ایران.

ریزی درسی نقش فعال داشته باشند : چرا معلمان ایران باید در برنامه1تکلیف 

 توانند چنین کنند؟می و چگونه

ریزی درسی به عنوان عمال تولیاد برناماه درسای آشاکار      تشریح مراحل برنامه ریزی درسیمراحل برنامه پنجم
شناسی و تعیین منطق تولید برناماه درسای، تعیاین اهاداف،     مشتمل بر موقعیت

هاای  دهای محتاوا و فرصات   هاای یاادگیری، ساازمان   انتخاب محتوا و فرصت
های یاادگیری، زماان برناماه درسای،     های ارائه محتوا و فرصتوهیادگیری، شی

 مکان )فضا و روابط( برنامه درسی و ارزشیابی یادگیری مخاطبان.

یااابی شناساای و منطااقموقعیاات ششم
 برای تولید برنامه درسی

مخاطب )ابعاد مختلف حیات یادگیرنده(،  شناسی مشتمل بر شناختموقعیت
لف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ...(، شناخت علم شناخت جامعه )ابعاد مخت

محیطی )زندگی های محتوایی و روشی مورد تاکید است( و شناخت زیست)جنبه
 در کره خاکی و الزامات آن( 

هایی مطرح شود تا دانشجو به مطالعه مقاالت یا منابع علمی پرسش: 1تکلیف 

ارائه شده، اقدام کند و  در زمینه موضوع بیش از آنچه در کتاب )های( منبع درس
 نتیجه را مکتوب عرضه کند.

آزمااون و شاارح نساابت آن بااا    هفتم
 اهداف برنامه درسی

 آید. آزمون: از تمام دروس قبلی به طور کتبی یا شفاهی آزمون به عمل می
همزمان، تشریح اینکه چگونه آزمون )برنامه درسی آزمون شده( با اهداف ارتباط 

 شود.یین میدارد، به طور عملی تب

درسی )اعم از مراحل،  تشریح چگونگی تعیین اهداف در هنگام تولید برنامه تعیین اهداف برنامه درسی هشتم
منابع، انواع و اصول(، مشتمل بر: معرفی انواع الگوهای انتخاب اهداف، معرفی 

ریزی درسی، شرح اصول انتخاب ها و نقش آنها در فرایند برنامهانواع هدف
های درسی به تناسب رشته تحصیلی و معرفی برخی از اهداف برنامهاهداف 

 دانشجویان. 

های یک درس بر تحلیل یک نمونه از اهداف و تبدیل آنها به هدف :1تکلیف 
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 اساس اصول تدوین اهداف و ارائه کتبی آن است.

هااای انتخاااب محتااوا و فرصاات نهم
 یادگیری

های یادگیری؛ تشاریح  ا و فرصتها و اصول انتخاب محتوتبیین ضرورت، روش
 های یادگیری و نقش هر یک در یادگیری شاگردان.انواع تجارب و فرصت

شناسایی یک فرصت یادگیری الزم برای یک هدف و بازساازی آن   :2تکلیف 

 در قالبی دیگر جهت استفاده شاگردان.

های دهی محتوا و فرصتسازمان دهم
 یادگیری

عرفی انواع، اصول )وحادت، ماداومت، تاوالی و    دهی و متشریح ضرورت سازمان
های یادگیری در سطح کالن و های آن جهت سازماندهی فرصتتعادل( و روش

 خرد.

تحلیل و ارزیابی سازماندهی یاک درس واقعای بار اسااس اصاول       :2تکلیف 

 سازماندهی محتوا.

هااای ارائااه محتااوا و فرصاات   یازدهم
 یادگیری 

توا در فضای واقعی و فضای مجازی )سپهری( و های ارائه محمعرفی انواع روش
 اصول حاکم بر هر یک و آثار آنها بر مخاطبان برنامه درسی.

تبیین زمان به عنوان عنصر برنامه درسی و اهمیت توجه به آن و تشاریح اناواع    زمان برنامه درسی دوازدهم
ی های درسی و چگاونگ زمان در برنامه درسی و اصول تخصیص زمان به برنامه

 گیری از زمان برنامه درسی.بهره

ریازی درسای   هاای ماورد انتظاار درس برناماه    نسبت زمان و هدف :1تکلیف 

 )همین درس( را تحلیل کنید.

شرح ابعاد مکان )فضای فیزیکی، عوامال فعالیات و رواباط باین آنهاا(، تحلیال        مکان برنامه درسی سیزدهم
های مربوط به فهام  و ضرورتچگونگی تاثیر مکان بر برنامه درسی و شاگردان 

 نسبت مکان و برنامه درسی.

برنامه درسی آزمون شده و نقش آن در یادگیری و تحقق برنامه درسی آَشاکار،   ارزشیابی یادگیری شاگردان چهاردهم
ها و مزایاا و معایاب   های آزمون و سنجش پیشرفت تحصیلی، انواع آزمونروش

 آنها در ارتباط با اهداف برنامه درسی.
 

اجاارای برنامااه درساای در نظااام  پانزدهم
 های آموزشی

های اجرا، عوامل موثر بار اجارا، مقاومات، فرهناگ ساازمانی، مجریاان،       نظریه
اقدامات اساسی برای اجرای برنامه شامل: شناخت وضعیت، آماده سازی عمومی 

 و اختصاصی، تدارک نیروی انسانی، هدایت و نظارت.

هاایی و باا   بر تغییرات برنامه درسی به چه علتمقاومت معلم در برا :3تکلیف 

 هایی ممکن است ظهور یابد؟چه شکل

ارزشیابی برنامه های آموزشای و   شانزدهم
 درسی

مفهوم ارزشیابی برنامه، ضرورت ارزشیابی برنامه، روش های ارزشایابی برناماه،   
 مراحل ارزشیابی برنامه در نظام آموزشی، بازنگری در برنامه ها.

 

 هبردهای آموزش و یادگیریرا. 1
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شاود؛ هرچناد کاه در هار جلساه درس       های کالس درس با محوریت آموزشاگر انجاام مای    در این درس، آموزش
اند بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعه مناابع بپردازناد و در مباحاث شارکت      دانشجویان مشارکت دارند و آنها موظف

ها یا نتایج حاصل از مطالعات خاود  ح پرسش بپردازند و برای ارائه دیدگاهنمایند. همچنین، دانشجویان حق دارند به طر
حال، در جلسات درس ممکان  دقیقه در کالس درس به ارائه نظر بپردازند. درعین 01با درخواست تعیین وقت قبلی، تا 

تواند از آنها می شود که به تشخیص آموزشگر یا به درخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی هایی مطرح  است پرسش
تواند برای ها میشود. این قبیل پرسش به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایان نیمسال انجام و ارائه 

 درصد تجاوز نکند. 51همه یا برخی از دانشجویان جایگزین تکالیف درس گردد؛ مشروط به آنکه تعداد آنها از 

 منابع آموزشی . 1
فاده از منبع مکتوب الزامی است. استفاده از منابع مکتوب منتشر نشده پس از داوری و تاییاد  در این درس است -

 شورای گروه آموزشی برای مدت مقرر در همان رشته بالمانع است.

 شود، عبارتند از:برای استفاده در این درس پیشنهاد می 0215منابعی که تا پایان سال  -

 . مشهد: به نشر. ریزی آموزش متوسطه ی برنامهمبان(: 0212اهلل. ) پور، نعمت موسی
 . تهران: سمت.ریزی درسیمقدمات برنامه(: 0251ملکی، حسن. )

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1
گیرد که در ریزی درسی در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت میارزشیابی پایانی: ارزشیابی پایانی در درس برنامه

های آموزشگر، ها و تجارب خود از مطالعه منابع و مباحثات کالس درس را بر اساس پرسشآن دانشجویان یادگیری
 کنند. ارائه می

شود و دستاورد ارزشیابی ضمن نیمسال: ارزشیابی ضمن نیمسال برای اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیری انجام می
 شود.آن جهت ارزشیابی نهایی بکارگرفته می

شوند. آموزشگر در شیابی انجام تکالیف کالس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ میارزشیابی تکالیف: ارز
دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهای او به کار پژوهشی به اصالح آن اقدام مواردی که مصلحت بداند، اجازه می

 کنند. 
 شود: سهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه می

 درصد امتیاز  35تکالیف و شرکت فعال در کالس: ا پاسخگویی به 
 ز تیادرصد ام 35ا آزمون ضمن نیمسال: 

 درصد امتیاز  51ا آزمون پایانی: 
 

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

 آمادگی مدام برای گفتگوهای کالس.  

 مشارکت جدی و موثر در مباحث کالس.  

 به زمان درس.  رعایت نظم حضور و حساسیت 
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 رعایت اخالق پژوهش در انجام تکالیف و در فعالیت عملی. 

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

 شود.ظرافت و زیبائی ظاهری تکالیفی که به صورت مکتوب به آموزشگر تحویل می 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

423 

 

 «راهبردهای آموزش»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1

های معلم ای است که دراختیار معلم است و شایستگیهای آموزش و برنامه درسی، عرصهآموزش در تمامی نظام
بدیل معلم در آموزش و اختیارات ناشی از آن گذارد. فهم و پذیرش این نقش بیای بر کم و کیف آن تاثیر میحرفه

مجهز شوند. آشنایی معلم با راهبردهای آموزش « ربیتیقابلیت اجتهاد در موقعیت ت»شود تا معلمان به سالح سبب می
در رشته تخصصی، یکی از ابزارهای الزم و ضروری برای دستیابی به شایستگی اجتهاد در موقعیت آموزشی است. 
مسئولیت معلم برای موثرساختن آموزش، موضوعی است که در دیدگاههای مختلف و متعارض آموزش مطرح است و 

های متنوع و متغییر آموزشی به انجام رسانند که از سویی نیازمند عمل بر معلمان باید در موقعیت چنین مسئولیتی را
های خاص تربیتی است. به های علمی با موقعیتهای علمی و از سوی دیگر نیازمند انطباق یافتهبنیاد دانش و یافته

-های آموزشی، ضروریانش به عمل در موقعیتهمین علت، دانش در باره راهبردهای آموزش و توانایی تبدیل این د

-معلمان آینده برای هرگونه فعالیت موثر و موفق است. آنچه دانشجومعلمان را برای موثربودن کمک می« ابزار»ترین 

های های تبدیل دانش آموزش به روشکند، کسب دانش در باره راهبردهای آموزش در رشته تخصصی به همراه قابلیت
های شخصی و توان هنری است. در این درس، دانشجومعلمان با های واقعی بر اساس تجربهبا موقعیتتدریس متناسب 

-های عملی آنها آشنا میانواع راهبردهای آموزش با تشریح مبانی، اصول، مراحل و شرایط بکارگیری راهبردها و نمونه

 کنند. شوند و توان و تعهد الزم برای فهم و بکارگیری آن دانش را کسب می

 مشخصات درس
 نوع درس: کارگاهی

 0تعداد واحد: 
 ساعت 45زمان درس: 

-پیشنیاز: اصول و  روش

 های تدریس
 نحوه آموزش: انفرادی

          Teaching Strategies      راهبردهای آموزشنام درس: 

: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم  قادر اهداف/ پیامدهای یادگیری

 :خواهد بود
تجربی از راهبردهای آموزش در رشته تخصصی خود ارائه کند و  فهمی مدلل و دارای شواهد

ای را طراحی نماید و چگونگی تدریس بر بنیاد یک راهبرد آموزش در یک موقعیت خاص رشته
های خود برای عمل در آن موقعیت دفاع کند. همچنین، دانشجومعلم در پایان این واحد از ایده

شناسد و ضمن شناخت برخی خی از راهبردهای آموزش رشته تخصصی خود را مییادگیری بر
های جستجوی دانش در این حوزه، دانش خود منابع معتبر، قادر و متعهد است با بکارگیری روش

 را روزآمد کند. 
 

 1سطح  7سطح  1سطح  هامالک

 شایستگی اساسی:

PK  1-7 & 7-7کد 

PCK  1 & 1-1کد-

1 

ت شناخت 

ردهای راهب

 آموزش 

توانسته است به بیان 
تعاریفی از راهبرد 
آموزش و معرفی انواع 
آن اقدام کند و شرحی 
از هر راهبرد به استناد 
منابع درس و 
گفتارهای کالس ارائه 

 نماید. 

به تبیین راهبردهای 
ای بر آموزش مدرسه

اساس متغییرهای 
مختلف متمایزکننده آن 
مبتنی بر منابع علمی 

کند و اقدام می
تشریحی به زبان 
-خاص خود ارائه می

به توسعه دانش مربوط به 
راهبردهای آموزش با 
مراجعه به منابع دیگر اقدام 

کند و بر اساس تامالت می
بندی دیگری از خود، طبقه

راهبردها در رشته 
تخصصی خود تنظیم و از 

 کند.آن دفاع می
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 نماید.

تولید روش 

بر بنیاد 

های آموزه

راهبرد 

 وزشآم

توانسته است برای 
عمل در یک موقعیت، 
یک راهبرد را معرفی 
کند و برای دفاع از آن، 
شرح آنچه در منابع و 
مباحث درس در ارتباط 
با موضوع آمده است، 

 مورد استناد است. 

بر اساس یک موقعیت 
 خاص به استناد نقش

تخصصی و  معلم رشته
متغییرهای واقعی 
موقعیت توانسته یک 

تناسب را راهبرد م
معرفی کند و از آن با 
استناد به منابع 
)مخصوصا منابع خارج 
از درس( و استدالل 
 شخصی دفاع نماید. 

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

گیری در به تصمیم
های واقعی یا موقعیت

فرضی اقدام و به عنوان 
ای معلم ایفای نقش حرفه

ی که اکند به گونه
راهبردها را به طور 

فرد برای منحصربه
موقعیت خاص تخصصی 

 بکار گرفته است.

انجام 

 تکالیف

هایی ارائه کرده پاسخ
که حاصل جستجوی 
در منابع در دسترس و 
بازخوانی محدود تجربه 

 شخصی است. 

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

نی تجربه دیده بازخوا
شود که قابل می

 پذیرش است. 

های ارائه شده دارای پاسخ
بنیاد پژوهشی دقیقی است 
و ضمن بکارگیری زبان 
مناسب ارائه، از سازماندهی 
و حتی محتوای بدیع 

 برخوردار است. 

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت7
 ای آن به شرح ذیل سازمان یافته است: ن شانزده جلسهمحتوای مورد استفاده این درس در چارچوب زما

 مباحث فرعی موضوع اصلی نوبت 

طرح ضرورت و جایگاه موضوع  اول
و ایجاد انگیزه جهات پیگیاری   
درس و ارزشیابی تشخیصای و  

 اعالم برنامه درس

شناسایی انتظارات دانشجویان، سانجش ناوع نگارش و ساطح داناش      
رس، تشااریح منطااق درس و  معرفاای برنامااه و سرفصاال د  مربااوط،

کاربردهای آن برای معلماان، معرفای تکاالیف عملکاردی و چگاونگی      
 ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد. 

 

شناسی و شرح گستره موضوعی راهبردهاای آماوزش )تاکیاد بار     مفهومتشریح چیستی و چرایی راهبرد  دوم
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هباارد آمااوزش بااا تاادریس(، تبیااین کااارکرد هااا و تمایزهااای راارتباااط آموزش
-بنادی ای، معرفی انواع طبقههای مدرسهراهبردهای آموزش در فعالیت

های راهبردهای آموزش، تشریح چارچوب معرفی راهبردهای آموزش در 
 این درس. 

ای همااه دانشااجومعلمان موظفنااد بااه بررساای مقایسااه   :1تکلیتتف 

ام نمایند و نتیجه را در جلسه شود اقدراهبردهایی که در کالس ارائه می
هشتم )برای پنج راهبرد دسته اول( و جلسه چهاردهم )برای پنج راهبرد 
دسته دوم( به صورت شفاهی و در جلسه شاانزدهم )هماه راهبردهاای    

 گانه( به صورت کتبی ارائه کنند.یازده

آمااوزش مسااتقیم )مبتناای باار   سوم
 سخنرانی بهبودیافته(

گذاران، شرح مبانی نظری، معرفی معرفی بنیان تشریح سابقه بکارگیری،
ها و شرایط بکارگیری، معرفای مادافعان کناونی، تشاریح     اصول، زمینه

 وضعیت کنونی جایگاه راهبرد در ایران و جهان.
عملی: گفتگوهای گروهای در بااره امکاان و چگاونگی بکاارگیری در      

 مدارس ایران بر اساس مطالعات قبلی.

ه شناسایی یک فیلم مرتبط با یکی از راهبردها : دانشجویان ب7تکلیف 

 دهند.کنند و آن را در جلسه پنجم نمایش میاقدام می

آمااااوزش مباحثااااه محااااور  چهارم
 )گفتگویی(

گذاران، شرح مبانی نظری، معرفی تشریح سابقه بکارگیری، معرفی بنیان
ها و شرایط بکارگیری، معرفای مادافعان کناونی، تشاریح     اصول، زمینه

 ت کنونی جایگاه راهبرد در ایران و جهان.وضعی
عملی: گفتگوهای گروهای در بااره امکاان و چگاونگی بکاارگیری در      

 مدارس ایران بر اساس مطالعات قبلی.

گذاران، شرح مبانی نظری، معرفی تشریح سابقه بکارگیری، معرفی بنیان آموزش گروه محور پنجم
افعان کناونی، تشاریح   ها و شرایط بکارگیری، معرفای ماد  اصول، زمینه

 وضعیت کنونی جایگاه راهبرد در ایران و جهان.
عملی: گفتگوهای گروهای در بااره امکاان و چگاونگی بکاارگیری در      

 مدارس ایران بر اساس مطالعات قبلی.

 فعالیت خاص: نمایش فیلم
منااد از فناااوری آمااوزش بهااره ششم

 اطالعات و ارتباطات
گذاران، شرح مبانی نظری، معرفی نتشریح سابقه بکارگیری، معرفی بنیا

ها و شرایط بکارگیری، معرفای مادافعان کناونی، تشاریح     اصول، زمینه
 وضعیت کنونی جایگاه راهبرد در ایران و جهان.

عملی: گفتگوهای گروهای در بااره امکاان و چگاونگی بکاارگیری در      
 مدارس ایران بر اساس مطالعات قبلی.

-راهبرد تصمیم دارید چه کوشاش شما برای بکارگیری این  :1تکلیف 

 های را به عمل آورید؟
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آمااوزش متکاای بااه ظرفیاات    هفتم
 انتقادی

گذاران، شرح مبانی نظری، معرفی تشریح سابقه بکارگیری، معرفی بنیان
ها و شرایط بکارگیری، معرفای مادافعان کناونی، تشاریح     اصول، زمینه

 وضعیت کنونی جایگاه راهبرد در ایران و جهان.
فتگوهای گروهای در بااره امکاان و چگاونگی بکاارگیری در      عملی: گ

 مدارس ایران بر اساس مطالعات قبلی.

آزمااون یااادگیری و بررساای    هشتم
 ای راهبردهای آموزشمقایسه

برگزاری یک آزمون از مباحاث جلساات گذشاته باه روش ماورد نظار       
 مدرس.

ایجاد فرصت برای گفتگوی جمعی جهت مقایسه راهبردهای مورد بحث 
 ر اساس تکالیف انجام شده.ب

گذاران، شرح مبانی نظری، معرفی تشریح سابقه بکارگیری، معرفی بنیان آموزش مشاوره محور نهم
ها و شرایط بکارگیری، معرفای مادافعان کناونی، تشاریح     اصول، زمینه

 وضعیت کنونی جایگاه راهبرد در ایران و جهان.
گی بکاارگیری در  عملی: گفتگوهای گروهای در بااره امکاان و چگاون    

 مدارس ایران بر اساس مطالعات قبلی.
کنند و آن : دانشجویان به شناسایی یک فیلم مرتبط اقدام می1تکلیف 

 دهند.را در جلسه دوازدهم نمایش می

فعالیت ختاص: گتزارش نتتایج آزمتون و اعتالم بتازخورد       

 مدرس.
ران، شرح مبانی نظری، معرفی گذاتشریح سابقه بکارگیری، معرفی بنیان آموزش شبکه محور دهم

ها و شرایط بکارگیری، معرفای مادافعان کناونی، تشاریح     اصول، زمینه
 وضعیت کنونی جایگاه راهبرد در ایران و جهان.

عملی: گفتگوهای گروهای در بااره امکاان و چگاونگی بکاارگیری در      
 مدارس ایران بر اساس مطالعات قبلی. 

گیاری  آماوزش مبتنای بار رای    یازدهم
 سیکال

گذاران، شرح مبانی نظری، معرفی تشریح سابقه بکارگیری، معرفی بنیان
ها و شرایط بکارگیری، معرفای مادافعان کناونی، تشاریح     اصول، زمینه

 وضعیت کنونی جایگاه راهبرد در ایران و جهان.
عملی: گفتگوهای گروهای در بااره امکاان و چگاونگی بکاارگیری در      

 لی.مدارس ایران بر اساس مطالعات قب

هاای  آموزش مبتنای بار باازی    دوازدهم
 کوتاه

گذاران، شرح مبانی نظری، معرفی تشریح سابقه بکارگیری، معرفی بنیان
ها و شرایط بکارگیری، معرفای مادافعان کناونی، تشاریح     اصول، زمینه

 وضعیت کنونی جایگاه راهبرد در ایران و جهان.
ارگیری در عملی: گفتگوهای گروهای در بااره امکاان و چگاونگی بکا     

 مدارس ایران بر اساس مطالعات قبلی.

 فعالیت خاص: نمایش فیلم
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آمااوزش مبتناای باار یادداشاات  سیزدهم
 تحلیلی

گذاران، شرح مبانی نظری، معرفی تشریح سابقه بکارگیری، معرفی بنیان
ها و شرایط بکارگیری، معرفای مادافعان کناونی، تشاریح     اصول، زمینه

 ر ایران و جهان.وضعیت کنونی جایگاه راهبرد د
عملی: گفتگوهای گروهای در بااره امکاان و چگاونگی بکاارگیری در      

 مدارس ایران بر اساس مطالعات قبلی.

آزمااون یااادگیری و بررساای    چهاردهم
 ای راهبردهای آموزشمقایسه

برگزاری یک آزمون از مباحاث جلساات گذشاته باه روش ماورد نظار       
 مدرس.
گانه بر قایسه راهبردهای پنجرصت برای گفتگوی جمعی جهت مفایجاد 

 اساس تکالیف انجام شده.

آموزش با واگاذاری مسائولیت    پانزدهم
 تدریس به شاگردان 

گذاران، شرح مبانی نظری، معرفی تشریح سابقه بکارگیری، معرفی بنیان
ها و شرایط بکارگیری، معرفای مادافعان کناونی، تشاریح     اصول، زمینه

 ایران و جهان.وضعیت کنونی جایگاه راهبرد در 
عملی: گفتگوهای گروهای در بااره امکاان و چگاونگی بکاارگیری در      

 مدارس ایران بر اساس مطالعات قبلی.

فعالیت ختاص: گتزارش نتتایج آزمتون و اعتالم بتازخورد       

 مدرس.

ای راهبردهاای  بررسی مقایساه  شانزدهم
 آموزش

ای راهبردهای آموزش بر اساس مباانی نظاری، شاواهد    بررسی مقایسه
 ژوهشی و الزامات اجرایی و ارزیابی وضعیت آنها در مدارس ایران.پ

فعالیت خاص: ارائته گتزارش کتبتی مقایسته راهبردهتای      

 آموزش توسط دانشجویان.

 

 راهبردهای آموزش و یادگیری. 1
 شود. آموزشگر در قالب جانبه آموزشگر ا دانشجو انجام می های کالس درس با مشارکت همه در این درس، آموزش
کند و دانشجوی این درس موظف است بار  های مقرر به معرفی هر یک از راهبردها اقدام میگفتارهای درسی در نوبت

اساس برنامه اعالم شده به مطالعه منابع بپردازند و در گفتگوهای هار جلساه باا آماادگی مشاارکت نمایاد. همچناین،        
ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود با درخواست تعیین دیدگاهدانشجویان حق دارند به طرح پرسش بپردازند و برای ارائه 

-دقیقه در کالس درس ارائه نظر کنند. در همه جلسات درس، یک مبحث به صورت نظری ارائه می 01وقت قبلی، تا 

ت حال، در جلساا شود. درعینای ایران، بحث و گفتگو میگردد و به صورت عملی در باره بکارگیری آن در نظام مدرسه
شود که به تشخیص آموزشگر یا به درخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخای   هایی مطرح  درس ممکن است پرسش

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

درصاد   51تکالیف درس گردد؛ مشروط به آنکاه تعاداد آنهاا از    تواند برای همه یا برخی از دانشجویان جایگزین ها می
 تکالیف مقرر درس تجاوز نکند.

 

 . منابع آموزشی 1
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در این درس استفاده از منبع مکتوب الزامی است. استفاده از منابع مکتوب منتشر نشده پس از داوری و تاییاد   -
 شورای گروه آموزشی برای مدت مقرر در همان رشته بالمانع است.

 شود، عبارتند از:برای استفاده در این درس پیشنهاد می 0215منابعی که تا پایان سال  -

، ترجماه محماود   الگوهای یادگیری: ابزارهاایی بارای تادریس   (: 0210جویس، ب؛ کالهون، ا. و هاپکینز، د. )
 مهرمحمدی و لطفعلی عابدی. تهران: سمت. 

 . تهران: مهرویستا.تدریسرویکردهای (: 0211فنسترمیچر، گ. و سولتیس، ج. )

 منبع تکمیلی:
، ترجماه محمدرضاا   الفبای مدیریت کالس درس: راهبردهایی بارای آماوزش اثاربخش   (: 0211تابر، ر. ت. )

 سرکارآرانی، تهران: مدرسه.

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1
گیرد کتوب پایانی صورت میارزشیابی پایانی: ارزشیابی پایانی در درس راهبردهای آموزش در قالب یک آزمون م

ها و تجارب خود از کار عملی، مطالعه منابع و مشارکت در مباحث کالس درس را بر که در آن دانشجویان یادگیری
 کنند. های آموزشگر، ارائه میاساس پرسش

د و شوهای بخش عملی درس را شامل میارزشیابی ضمن نیمسال: ارزشیابی ضمن نیمسال از سویی تمام فعالیت
گیرد و دستاورد بندی اعالم شده انجام میاز سوی دیگر برای اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیری بر اساس زمان

 شود.هر دو قسمت جهت ارزشیابی نهایی بکارگرفته می
شود. آموزشگر در ارزشیابی تکالیف: ارزشیابی انجام تکالیف کالس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ می

دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهای او به کار پژوهشی به اصالح آن که مصلحت بداند، اجازه میمواردی 
 اقدام کنند. 

 شود: سهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه می
 درصد امتیاز  21ا پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس: 

 ز تیادرصد ام 41ا آزمون ضمن نیمسال: 
 درصد امتیاز  21مون پایانی: ا آز
 

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

 آمادگی مدام برای گفتگوهای کالس.  

 مشارکت جدی و موثر در مباحث کالس.  

 رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان درس.  

 رعایت اخالق پژوهش در انجام تکالیف و در فعالیت عملی. 

 لی معرفی شده توسط آموزشگر و سایر منابع مفید.مطالعه منابع تکمی 

 شود.ظرافت و زیبائی ظاهری تکالیفی که به صورت مکتوب به آموزشگر تحویل می 
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 «طراحی آموزشی»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1

مندی را طراحی کنند که تفاوت های بتوانند در راستای اهداف نظام آموزشی فرصت های یادگیری نظام معلمان باید
فردی، عالیق و روش های یادگیری دانش آموزان، و نیز تأثیرات بافت و زمینه اجتماعی بر یادگیری را مد نظر قرار داده 
وبتواند موفقیت یادگیرندگان را تضمین نماید. این امر مستلزم آن است که معلمان طراحی آموزشی را به عنوان یک 

ی بشناسند و بتوانند فرآیند آن را از مرحله شناسایی مسئله تا ارزیابی در یک موقعیت های واقعی تجربه رویکرد سیستم
های یادگیری  جای اجرای طرح های از پیش تعیین شده، خود به خلق موقعیتنمایند. در چنین شرایطی معلمان به

ان در موقعیت های منحصر بفرد تولید خواهند خواهند زد و طرحهای اثربخشی را برای پاسخ به نیاز یادگیرندگ دست
 نمود. 

 مشخصات درس
 عملی -نوع درس:  نظری

  3تعداد واحد: 
 ساعت 45زمان درس: 

پیشنیاز: نظریه های 
 یادگیری/ برنامه درسی

 طراحی آموزشینام درس: 

اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد 

 بود:
های طراحی آموزشی را به صورت نظام مند برای شناسایی، تحلیل، تصمیم گیری، و  مهلفه

 ارزیابی حل مسئله یادگیری مورد استفاده قرار می دهد.
 

 شایستگی اساسی:

ck&pk&pck  7کد-

1& 7-7&1-1 

&7-1&1-1 

 1سطح 7سطح 1سطح  هامالک 

مسئله تبیین شده  تبیین مساله 
است، اما اطالعات 

وری شده از جمع آ
طریق نیاز سنجی و 
تحلیل آن از تبیین 
مسئله پشتیبانی 

 نمی کند. 

مسئله تبیین شده 
است، و اطالعات جمع 
آوری شده از طریق 
نیاز سنجی و تحلیل آن 
از تبیین مسئله 

 پشتیبانی می کند.

مسئله تبیین شده 
است، و اطالعات جمع 
آوری شده از طریق 
نیاز سنجی و تحلیل 

ن مسئله آن از تبیی
پشتیبانی نموده و 
نشان می دهد که 
چگونه موقعیت ها و 
نیاز های متفاوت 
یادگیرندگان را مورد 
 توجه قرار داده است.

فرایند شناسایی و  طراحی
تبیین مسئله/ 
مشکل را تا تعیین 

فرایند شناسایی و 
تبیین مسئله/ مشکل را 
تا تعیین تکالیف 

فرایند طراحی آموزشی 
را در تمامی مراحل  به 
صورت نظام مند 
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تکالیف یادگیری 
عملیاتی نموده اما 
میان مراحل 
مختلف طراحی 
ارتباط نظام مندی 

 وجود ندارد.   

یادگیری عملیاتی 
نموده و میان مراحل و 
مهلفه های طراحی 
ارتباط نظام مندی 

 وجود دارد.

عملیاتی شده و مسئله/ 
مشکل، روش نیاز 
سنجی، اهداف آماج، 

الیف محتوا و تک
یادگیری با توجه به 
تفاوت های فردی از 
یکدیگر پشتیبانی می 

 نمایند. 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت7

 فصل اول: کلیات طراحی آموزشی

 تعریف ضرورت و منطق طراحی آموزشی
 مراحل طراحی آموزشی) تحلیل،تصمیم گیری، راهبرد، ارزشیابی(

 گستره طراحی آموزشی
 ط تکنولوژی آموزشی با طراحی آموزشیارتبا

 ارتباط نظریه های آموزش/ یادگیری با طراحی آموزشی

 تکالیف یادگیری: 
 پژوهشی در زمینه مباحث مطرح شده، تلخیص در قالب مقاله کوتاه و ارائه در کالس. -مطالعه حداقل سه منبع علمی 

 فصل دوم: فرایند طراحی آموزشی )تحلیل(
 تعریف مسئله/ مشکل

 شناسایی و تجزیه و تحلیل منبع مسئله/ مشکل 
 تجزیه و تحلیل نیازها

 روشهای نیازسنجی) الگوی ساندرز، الگوی هوتون، الگوی هناس(
 تحلیل نیازهای مربوط به یادگیرندگان 
 تحلیل نیازهای مربوط به موقعیت 

 تعیین راه حلهای ممکن 

 تکالیف یادگیری: 
سنجی، نیازهای یکی از گروه ها ) معلمان، دانش آموزان، کارکنان، اولیاء( را شناسایی با بکارگیری یکی از روشهای نیاز

 و با تحلیل آن راه حل هایی برای مشکل/ مسئله ارائه دهد. 

 فصل سوم: فرایند طراحی آموزشی )تصمیم گیری(

 تدوین اهداف آماج

 بازنگری در اهداف و تعیین اولویت دست یابی به اهداف آماج
 تحلیل نیازها و اهداف آماجمقایسه 

 تبدیل اهداف آماج به اهداف و پیامدهای یادگیری
 اهداف آموزشی
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 محتوای آموزشی
 تکالیف یادگیری

 تکالیف عملکردی:
با استفاده از گزارش تکلیف عملکردی فصل دوم) تحلیل نیازها و تعیین راه حل مشکل یا مساله( اهداف آماج را   .0

 ا به پیامدهای یادگیری تبدیل نماید. اولویت بندی نموده و آنها ر
با توجه به اهداف آموزشی تدوین شده، محتوای اصلی و تکمیلی و تکالیف یادگیری با توجه را با توجه به انواع  .3

 سبک های یادگیری تعیین نماید.

 فصل چهارم: فرایند طراحی آموزشی )راهبرد(
 بهره گیری از راهبرد در طراحی آموزشی

 طراحی آموزشی بر اساس نوع محتوا الف( راهبردهای
( به خاطر سپردن اطالعات) طراحی/ تعیین رسانه/ نوشتن تمرین و پرسش/ارزشیابی تکوینی/ تعیین 0طراحی آموزشی 

 طرح مدیریت آموزشی(
( به کار گیری مهارت طبقه بندی مفاهیم ) طراحی/ تعیین رسانه/ نوشتن تمرین و پرسش/ ارزشیابی 3طراحی آموزشی 

 وینی/ تعیین طرح مدیریت آموزشی(تک
( به کارگیری مهارت روش کار) طراحی/ تعیین رسانه/ نوشتن تمرین و پرسش/ ارزشیابی تکوینی/ 2طراحی آموزشی 

 تعیین طرح مدیریت آموزشی(
 ( به کار گیری مهارت اصل) طراحی/ تعیین رسانه/ نوشتن تمرین و پرسش/ ارزشیابی تکوینی/ تعیین4طراحی آموزشی 

 طرح مدیریت آموزشی(
( درک ارتباط مفهومی ) طراحی/ تعیین رسانه/ نوشتن تمرین و پرسش/ ارزشیابی تکوینی/ تعیین 5طراحی آموزشی 

 طرح مدیریت آموزشی(
( درک ارتباط علت و معلولی ) طراحی/ تعیین رسانه/ نوشتن تمرین و پرسش/ ارزشیابی تکوینی/  6طراحی آموزشی 

 موزشی(تعیین طرح مدیریت آ
( مهارتهای تفکر برتر) طراحی/ تعیین رسانه/ نوشتن تمرین و پرسش/ ارزشیابی تکوینی/ تعیین طرح 1طراحی آموزشی 
 مدیریت آموزشی(

 راهبردهای طراحی آموزشی بر اساس نیازهای یادگیرندگانب( 

 ( ویژه دانش آموزان فراگیر0
 ( ویژه دانش آموزان تیزهوش3
 شکالت عاطفی شدید(ویژه دانش آموزان با م2

 ج( راهبردهای طراحی آموزشی بر اساس موقعیت
 ( ویژه کالسهای چند پایه0
 (ویژه مسائل بومی خاص3

 : تکالیف عملکردی

دو طرح آموزشی مبتنی بر یکی از راهبردها) محتوا، نیازهای یادگیرندگان و موقعیت( و با در نظر گرفتن مراحل طراحی 
 آموزشی، تهیه نماید.  

 نجم:فرایند طراحی آموزشی )ارزشیابی(فصل پ
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 منطق ارزشیابی طرح آموزشی) چرا؟ چه موقع؟ به منظور چه هدفی؟ چگونه(
 بازنگری توسط متخصص

 ارزشیابی تکوینی
 ارزشیابی نهایی

 ارزشیابی از طرح آموزشی

 تکالیف عملکردی

 فصل چهارم تهیه مالک ها و سطوح کیفیت طرحهای آموزشی و روش بازنگری طرحهای آموزشی 
 ارزیابی نقاط ضعف و قوت طرحهای تهیه شده در کالس و ارائه بازخورد برای اصالح آن.

 فصل ششم: طراحی تعاملی پیام

 تعامل در آموزش
 نظامهای تعامل متکی بر انسان
 نظامهای تعامل متکی بر چاپ

 شنیداری -نظامهای تعامل متکی بر وسایل دیداری
 هنظامهای تعامل متکی بر رایان

 تکالیف یادگیری:

 یک نمونه از گزارش مشاهدات کارورزی را بازنگری کند و  آن را بر اساس نظامهای تعامل تحلیل نماید.

 . راهبردهای تدریس و یادگیری1
روش مطالعه غیر مستقیم در قالب مطالعه موقعیت و تحلیل نقاد برای شناسایی و تبیین مسئله، تعیین نیاز یادگیرندگان 

یادگیری، روش مستقیم در مرور منابع علمی در زمینه نظریه های یادگیری، مدل های نیاز سنجی، و مدل  و موقعیت
های طراحی آموزشی برای طراحی و حل مسئله شناسایی شده است. برای طراحی، تولید و ارزیابی یک نمونه طراحی 

 آموزشی از روش حل مسئله استفاده می شود. 

 . منابع آموزشی1

 کتاب ها:
 راهبردها و فنون طراحی آموزشی، لشین، پوالک و رایگلوث. ترجمه هاشم فردانش، انتشارات سمت .1
 اصول طراحی آموزشی، نویسندگان: گانیه، بریگز و ویگر، ترجمه خدیجه علی آبادی، نشر دانا .7
 طراحی نظامهای آموزشی، نویسنده: رمی زفسکی، ترجمه هاشم فردانش، انتشارات سمت .1
 مه ریزی درسی مدرسه محور، نویسندگان: فتحی واجارگاه، آقازاده و ابوالقاسمی. انتشارات بالنیازسنجی برنا .1

 مقاالت:
، نویسندگان: هاشم فردانش و شناسایی الگوی طراحی آموزشی مطلوب برای آموزش های صنعتیمقاله:  .1

 5، شماره 0251. نشریه مطالعات برنامه درسی. سال مرتضی کرمی
، نویسنده: هاشم طراحی آموزشی از منظر رویکردهای رفتارگرایی، شناخت گرایی و ساخت گراییمقاله:  .2

 0211بهار  و 0216فردانش، نشریه علوم انسانی دانشگاه الزهرا، زمستان 
، نویسنده هاشم فردانش، نشریه  نقد و بررسی دو دیدگاه سیستمی و ساخت گرایی در طراحی آموزشیمقاله:  .2

 0215مدرس علوم انسانی . پاییز 
i. Disigning Effective Hnstruction , Morroson, Ross & Kemp                

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/388046
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/45156
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/50110
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 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

 نمره 5ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری 

ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری و فعالیت های عملکردی پیش بینی شده و مشارکت در 
 نمره  5فعالیت های گروهی 

 نمره  01کارتولیدی: مجموعه تکالیف عملکردی فردی و گروهی 
ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. 

 مبنای ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است.
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 «روش تحقیق در تاریخ»سرفصل درس

 

 درس و منطق آن:. معرفی 1

از ایان   ،تاریخ نیز به منظور رشد و گسترش خاود  علمپایه پژوهش و تحقیق استوار است.  اساس و مبنای هر علمی بر
معلمان ی روش تحقیق خاص خود اسات. دانشاجو  های خود، داراو ویژگی ماهیتبنا به  علمیاصل مستثنی نیست. هر 

با انواع مناابع دسات اول و    ،راندن واحدهای مختلف دروس تاریخضمن گذ ،رشته آموزش تاریخ در طی دوران تحصیل
در تااریخ پای مای برناد.      تحقیاق  اهمیات و ضارورت روش   ، باه از ایان رو  .شاوند آشنا می نیز پژوهش های تاریخی
نیز قادر به  عملی صورته های پژوهش در تاریخ، ببا روش نظری روش تحقیق، ضمن آشنایی دانشجومعلمان در درس

ناه تنهاا موجاب درک     انو انتقال آن به داناش آماوز   تاریخ محور معلم. نگاه پژوهشگردند ی میپژوهش تاریخ انجام
نیز قدرت تجزیه و تحلیل دانش آموزان و تعمیق بلکه در تقویت  ،حوادث گذشته خواهد شدآنها از عمیق تر و دقیق تر 

 موثر و مفید خواهد بود.
 

 مشخصات درس
-نااوع درس: نظااری

 عملی
  0+0عداد واحد: ت

 45زمااااااان درس: 
 ساعت

تاااااریخ پیشاااانیاز: 
 شناسی

 

 «خیتار در قیتحق روش»نام درس:  

 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
 ها و مراحل پژوهش در تاریخ آشنا خواهد شد.با اصول، روش -الف
 ارائه دهد. یپژوهش کارمباحث درس تاریخ، یک نمونه  اپیوند ب با انتخاب یک موضوع  در -ب

 

 شایستگی اساسی:
Ck  1سطح 7سطح 1سطح  هامالک 

اصتتتول و 

فراینتتتتتد 

 پژوهش

 ،اهمیات  ،انواع پاژوهش 
اصول و قواعاد   ،کاربست

 آن را بیان کند.

جایگاه و اهمیت پاژوهش  
تاااریخی در میااان انااواع   
پااژوهش هااا بازشااناخته و 

بهات آن وجوه تمایز و تشا
 را برشمرد.

فرایناااد و اصاااول پاااژوهش 
تاریخی را در طی انجام یاک  
نمونه طرح تحقیق پیاده سازد 
 و اهمیت هرکدام را بیان کند.

طرح عملی 

 پژوهش

با رعایت صوری اصول و 
مراحل تحقیاق، فرضایه   
تحقیااق خااود را شاافاف 

 نکرده است. 

مشاخص سااختن   وجود با 
، قاادر باه   ژوهشیپ فرضیه
له پژوهشای و  مسائ تبیین 

ایجاد ارتباط بین فرضیه و 
 نشده است.نتیجه 

عااالوه باار رعایاات اصااول و  
مراحاال تحقیااق تاااریخی و   
تبیااین پشااتوانه نظااری آن،   

مسااتند و انسااجام و ارتباااط  
کااافی بااین اجاازا و   مسااتدل

 مراحل تحقیق وجود دارد.
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 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن.  فرصت7

 

 سرفصل درس ردیف
 هاو کاربستاهداف  ،مفاهیم: پژوهشیق و تحق 0
 تاریخ و علم تاریخ )مفاهیم، وقایع نگاری، تاریخ نگاری، تاریخ پژوهی، نقد تاریخی( 3
 انواع پژوهش 2
 ها و اصول اولیه تحقیقپیش شرط 4
 ط و چارچوب آن طرح تحقیق: اهمیت، ضواب 5
 انتخاب عنوان یا موضوع تحقیق )ضوابط و چارچوب( 6
 طرح مسئله )اصول و ضوابط( 1
 سواالت اصلی و سواالت فرعی 5
 ها و مفروضاتفرضیه 1
 تعریف مفاهیم، متغییرها و ابعاد موضوع 01
 (توصیفی و تحلیلی -2تحلیلی و تبیینی  -3توصیفی  -0) تاریخی پژوهش روش های 00
 سوابق و ادبیات پژوهش 03
 منابع پژوهش های گردآوری اطالعات و شناساییروش 02
 هامطالعه و بررسی منابع و فیش برداری و تنظیم داده 04
 هانقد، پاالیش و طبقه بندی داده 05
 تحلیل و نگارش متن تحقیق 06

 

 تکالیف یادگیری:

 مقاله هاای  پژوهش در تاریخ ایران، اسالم و جهان را انتخاب نموده و در کالس مقالةبا راهنمایی استاد سه 
تا نقاط قوت و ضعف آنها در پیوند باا اصاول و روش هاای     کنداز منظر روش تحقیق نقد و بررسی را مزبور 

 تحقیق تاریخی مشخص شود.
 

 :تکالیف عملکردی
هریک از دانشجومعلمان با راهنمایی استاد، یک موضوع تاریخی در پیوند با مباحاث درسای را انتخااب و باا     

 ارائه دهند. انجام و ژوهشی خود رارعایت تمام اصول و روش های تحقیق، طرح پ

 

 .  راهبردهای تدریس و یادگیری1

ها ارائه کارد،  با توجه به اینکه نمی توان اصول و قاعده یکسان در راهبردهای تدریس و یادگیری برای همه درس
 شود از روش های آموزش ذیل بهره مند شد.پیشنهاد می

 شامل:تدارک فرصت های یادگیری در محیط آموزشی  1-1
 درس روش تحقیق در تاریخ ، اهداف و کاربست های مربوط بهمفاهیم تبیین -
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 رعایت ترتب منطقی اصول و مراحل روش تحقیق در تاریخ -

 مکلف کردن دانشجومعلمان به انجام تکلیف مشخص در پیوند با مباحث طرح شده در کالس  -
 آن از طریق بارش مغزی طرح سواالت هدفمند و محوری از موضوعات درسی و تجزیه و  تحلیل -

 و بررسی و نقد آنها در کالس  انتخاب و معرفی مقاالت و رساله های پژوهشی برگزیده -

 های علمی و آموزشی با راهنمایی استاد در سمینارها و کارگاه ترغیب و تشویق دانشجومعلمان -

 شناسایی و تدارک فرصت های یادگیری در خارج از محیط آموزشی شامل: 7-1
 کتابخانه ها، مراکز اسناد و آرشیوی، مراکز پژوهش و تحقیقاز  بازدید -34

 آشنا ساختن با سایت های پژوهشی تاریخی -35

 آشنا ساختن با مجالت و نشریات علمی معتبر تاریخی -36

 داخلی و خارجیارائه شده در همایشهای تاریخی  مقاله هایآشنا ساختن با مهمترین  -31
 

 . منابع آموزشی1

 منبع اصلی: 
 (. درآمدی بر روش پژوهش در تاریخ. تهران: نشر نی.0256توانی، علیرضا )مالئی   -
 (. روش تحقیق در تاریخ نگاری. تهران: دانشگاه ملی ایران.0255قائم مقامی، جهانگیر ) -
 (. راهنمای نگارش در تاریخ. مشهد: جهاد دانشگاهی.0251نورایی، مرتضی )-
 تاریخ، ترجمة گروه مترجمان، مشهد، آستان قدس رضوی. (، روشهای پژوهش در0215ساماران، شارل ) -

 منبع فرعی:   
 اساطیر. (. تهران:0263ج. کیتسن کالرک. مقدمه ای بر روش تحقیق در تاریخ. ترجمه اوانس اوانسیان ) -
 (. پژوهش در عمل. تهران: نشر اشاره.0213قاسمی پویا، اقبال )-
 . تهران: نشر گستره.(. آیین پژوهش0215آریان پور، امیرحسین )-
 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

 نمره( 1ارزشیابی مستمر یا فرایندی ) 1-1
مشارکت جدی دانشجویان در مباحث کالسی )شامل پاساخ باه ساواالت و طارح ساواالت محاوری از ساوی         -

 نمره 1دانشجویان، ارائه سخنرانی، اثبات قدرت بیان و استدالل در طرح مباحث تاریخی( 

 نمره 1ارائه پژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیفیت تحقیق و نه کمّیت آن  -

 نمره( 17ارزشیابی پایانی ) 1-7
مدرس محترم الزم است به طراحی انواع سواالت استاندارد در ساطوح مختلاف دانشای و فرادانشای اقادام نمایاد.       

مرحله پایاان تارم    نند آزمون پایانی را درهمچنین مدرسان محترم در صورت نیاز و اقتضای کالس و درس می توا
 برگزار نمایند.
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 «سازیآزمون و یلیتحص هایآزمون »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1

سنجش در برنامه درسی فعالیتی مستمر و برنامه ریزی شده است که نتایج آن، نه تنها انعکاس دهند سطح توانایی های 
ت بلکه، باید بتواند اطالعات الزم را برای ارزیاابی برناماه درسای، فرصات هاای      کسب شده از سوی دانش آموزان اس

ای از سوی معلم تدارک ببیند. توانایی دانشجویان در تهیه طرح سنجش متناساب باا اهاداف     یادگیری و قضاوت حرفه
ز آزمون های هنجار شده به یادگیری و سطوح آن، شیوه تهیه انواع آزمون و بررسی پایایی و اعتبار آن، و نحوه استفاده ا

آنان کمک می نماید تا متناسب با اهداف برنامه درسی، موقعیت آموزشی و ویژگی یادگیرندگان از انواع آزمون ها برای 
  ارزیابی سطح توانایی های کسب شده از سوی دانش آموزان استفاده نموده و برای ارتقاء آن برنامه ریزی نمایند.

 مشخصات درس

 عملی -نظرینوع درس:  

  3تعداد واحد: 

 ساعت 45زمان درس: 

پیشنیاز: ارزشیابی پیشرفت 

 تحصیلی

 سازیهای تحصیلی و آزمونآزموننام درس: 

اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد 

 بود:

ه و متناسب با برای یک موضوع درسی جدول دوبعدی را بر اساس اهداف/ محتوا تدوین نمود
ظرفیت های موضوع درسی از انواع ازمون ها برای سنجش عملکرد دانش آموزان در سطوح 

 مختلف استفاده نماید. 
یافته های پژوهشی/ آزمون های اجرا شده را به جهت پایایی و روایی بررسی و میزان اعتبار 

  یافته ها را با توجه به روش های بکارگرفته شده گزارش کند.

 ستگی اساسی:شای

ck &pck  1-1کد& 

7-1&1-1 &1-

1&1-1 

 1سطح 7سطح 1سطح  هامالک 

جدول دو 

 بعدی

در جدول دو بعدی 

تهیه شده سطوح 

اهداف/ انواع محتوا 

مورد توجه قرار گرفته 

اما رابطه نوع آزمون/ 

سئواالت با سطوح 

اهداف/ انواع محتوا 

در نظر گرفته نشده 

 است. 

در جدول دو بعدی 

ه شده سطوح تهی

اهداف/ انواع محتوا 

مورد توجه قرار گرفته 

اما رابطه نوع آزمون/ 

سئواالت با سطوح 

اهداف/ انواع محتوا در 

نظر گرفته شده است و 

در این رابطه ماهیت 

هدف/ محتوا مورد 

 توجه قرار گرفته است.

در جدول دو بعدی تهیه 

شده سطوح اهداف/ انواع 

محتوا مورد توجه قرار 

اما رابطه نوع گرفته 

آزمون/ سئواالت با سطوح 

اهداف/ انواع محتوا در نظر 

گرفته شده است و 

آزمون/سئواالت با توجه به 

ماهیت هدف/ محتوا از 

تنوع برخوردار است و 

امکان پاسخ به تفاوت های 
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 فردی را فراهم می کند.

تجزیه و 

تحلیل 

 آزمون

در تجزیه و تحلیل 

گزارش های 

پژوهشی پایایی و 

وایی آزمون ها را با ر

یکدیگر مقایسه 

نموده اما ارتباط آن را 

با نتایج پژوهش 

 گزارش نکرده است 

در تجزیه و تحلیل 

گزارش های پژوهشی 

پایایی و روایی آزمون 

ها را با یکدیگر مقایسه 

نموده وارتباط آن را با 

نتایج پژوهش گزارش 

 کرده است

در تجزیه و تحلیل گزارش 

ی و های پژوهشی پایای

روایی آزمون های مورد 

استفاده را با توجه به نتایج 

پژوهش گزارش نموده و 

پیشنهادات اصالحی برای 

استفاده از آزمون ها یا باال 

بردن میزان پایایی و روایی 

 را نیز ارائه نموده است. 

آزمون 

 عملکردی

طراحی آزمون 

عملکردی با رعایت 

ویژگی ها صورت 

گرفته است اما برای 

ر نتایج نتوانسته تفسی

است مالک ها و 

سطوح عملکرد را به 

صورت واضح تبیین و 

نتایج را بر اساس آن 

 تفسیر نماید. 

طراحی آزمون 

عملکردی با رعایت 

ویژگی ها صورت 

گرفته است و در تفسیر 

نتایج مالک ها و 

سطوح عملکرد را به 

صورت واضح تبیین و 

نتایج را بر اساس آن 

 تفسیر نموده است.

احی آزمون عملکردی طر

با رعایت ویژگی ها صورت 

گرفته است و برای تفسیر 

نتایج مالک ها و سطوح 

عملکرد را به صورت واضح 

تبیین نموده و تفسیر نتایج 

نشان دهنده لحاظ نمودن 

تفاوت های فردی در 

سطح بندی عملکرد دانش 

 آموزان است.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت7

 اول: دسته بندی آزمون ها فصل

 مفاهیم پایه 
 انواع آزمون ها از نظر: 

 معلم ساخته( –ساخت )استاندارد  
 گروهی(، زمان اجرا) تشخیصی، تکوینی و پایانی یا دسته بندی: قبل، ابتدا، حین و پایان تدریس( -اجرا )فردی

 قدرت(  -رعتکاربرد )پیشرفت تحصیلی، استعداد، هوش، شخصیت، رغبت و ...(، هدف )س
 پوشش اهداف )طبقه بندی اهداف(

 ذهنی( -تصحیح )عینی
 وابستگی به فرهنگ )وابسته و ناوابسته(

 کاغذی، عملی(-فعالیت آزمودنی )شفاهی، مداد
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 تکالیف یادگیری: 
چند مقاله علمی پژوهشی در خصوص انواع آزمون ها را مطالعه و نقاط قوت و ضعف هر یک را در قالب یک مقاله 

 اه به همراه نقد و نظر شخصی ارائه نماید. کوت

 فصل دوم: طرح ریزی آزمون

 بودجه بندی محتوای آموزشی:

 برپایه اهداف  
 سرفصل ها 

 ساخت جدول دو بعدی اهداف و سئواالت/ آزمون ها 
 ساخت جدول دو بعدی سرفصل ها و سئواالت/ آزمون ها 

 ش ها تهیه جدول مشخصات/ صفات )ویژگی ها( برای سنجش نگر

 تکالیف عملکردی:
دو نمونه جدول بودجه بندی یکی بر اساس اهداف و دیگری بر اساس سرفصل ها را برای یک موضوع درسی تهیه و 
مشخص نماید از چه نوع آزمون هایی/سئواالتی برای ارزشیابی اهداف و محتوا استفاده می کند. توصیه: کالس بر روی 

 عدی را تهیه کنند. موضوعات و درس های مختلف جدول دو ب

 فصل سوم: تجزیه و تحلیل آزمون ها
 انواع اعتبار، انواع روایی

 محاسبه شاخص های مرکزی و پراکندگی 
 (T=X-Eبررسی سطح دشواری و تمیز پرسش ها و کل آزمون )برپایه نظریه کالسیک  
 محاسبه اعتبار آزمون  
 محاسبه روایی آزمون  
 ساخت بانک پرسش

 تکالیف یادگیری:

نتایج چند گزارش های علمی در زمینه محاسبه شاخص های آماری، روش های محاسبه پایایی و روایی را مطالعه و با 
مقایسه روش های بکارگرفته شده در خصوص میزان اعتبار و پایایی آزمون های بکارگرفته شده و نتایج گزارش شده با 

 کند. ساستفاده از شواهد علمی اظهار نظر 

 تکلیف عملکردی: 

نتایج یک آزمون برگزار شده در سطح کالس درس را از جهت روایی و پایایی نتایج مورد بررسی قرار داده و نتایج آن را 
 به همراه پیشنهادات گزارش کند.

و اعتبار تهیه یک نمونه آزمون برای سنجش یادگیری دانش آموزان در یکی از مباحث درسی، اجرا بررسی میزان پایایی 
 آن 

 فصل چهارم: روش ها و ابزار های جدید در سنجش

 آزمون کتبی عملکردی 

 آزمون شناسایی 

 آزمون موقعیت شبیه سازی شده 
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 نمونه کار 

 فهرست وارسی 

 مقیاس درجه بندی 

  واقعه نگاری 

 سنجش رفتار 

  پوشه کار 

 روش تعیین روایی و اعتبار روش ها/ ابزار های فوق 

 تکالیف یادگیری:

ونه پوشه کار دانش آموزی را تحلیل و نقاط قوت و ضعف آن را شناسایی و با استفاده از روش های ارائه شده در یک نم
 منابع علمی پوشه کار را حاشیه نویسی و ارائه نماید. 

 بر اساس جدول دوبعدی تهیه شده در فصل دوم یک نمونه آزمون عملکردی طراحی، اجرا و نتایج آن را گزارش کند. 
 ششم: آزمون های هنجار شده فصل

 مفهوم هنجار)نورم(
 بخشی 1انواع نورم ) ملی؛ محلی، سنی، کالسی، درصدی، نمره تراز شده، نمره  
 انتحاب گروه، مراحل ساخت یک آزمون استاندارد هنجار شده 
 انواع نیمرخ ها، بایدها و نبایدهای استفاده از آزمون های هنجار شده. 

 یک یا چند ابزار هنجار شده: چون استعداد، هوش، خالقیت، رغبت، مهارت های زبانی، ریاضی...  آشنایی و به کار بستن
 اشنایی با آزمون های زبان، ریاضی، علوم در سطح بین المللی

 تکلیف یادگیری: 
زمینه مطالعه نتایج اجرای آزمون های هنجار شده در سطح ملی یا بین المللی را با مراجعه به مقاالت ارائه شده در این 

 و یافته های آن را همراه با اظهار نظر شخصی ارائه کند. 
 نمونه ای از آزمون های هنجار شده را بر روی یکی گروه از دانش آموزان اجرا و نتایج آن را تحلیل و گزارش کند. 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری1
ررسی میزان اعتبار یافته های پژوهش/ آزمون. از روش مطالعه مستقیم و فردی در مطالعه گزارش های پژوهشی و ب

 روش حل مسئله برای طراحی، اجرا و تفسیر آزمون عملکردی و از پروژه برای تولید جدول دوبعدی استفاده می شود. 

 . منابع آموزشی1
 ، نشر دوران.0251سنجش فرآیند و فرآورده یادگیری، روش های قدیم و جدید، علی اکبر سیف، 

 ، نشر دوران. 0255ری، سنجش و ارزشیابی آموزشی، علی اکبر سیف، اندازه گی

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1
 نمره 5ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری 

ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری و فعالیت های عملکردی پیش بینی شده و مشارکت در 
 نمره  5فعالیت های گروهی 
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 نمره  01ارتولیدی: مجموعه تکالیف عملکردی فردی و گروهی ک
ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. 

 مبنای ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 
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 «تحلیل محتوای مواد آموزشی»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1

درک دانشجویان نسبت به مالک هایی که کیفیت مواد آموزشی بر اساس آن مورد ارزیابی قرار می گیرد این امکان را فراهم می 
کند تا آنان نقاط قوت و کاستی های مواد آموزشی را شناسایی نموده و آن را با اقتضائات محیط یادگیری و نیاز دانش آموزان  

ه تحلیل مواد آموزشی زمینه مشارکت در فرآیند تولید مواد آموزشی را آینده افزایش داده و تطبیق دهند. کسب تجربه در زمین
منجر به شکل گیری ظرفیت در سطح مدارس و مناطق آموزشی برای فاصله گرفتن از سیستم متمرکز فعلی در نظام آموزشی و 

 رفتن به سمت کاهش تمرکز می شود. 

 مشخصات درس
 عملی -نوع درس: نظری

  3اد واحد: تعد
 ساعت 45زمان درس: 

پیشنیاز: اصول و  مبانی 
 برنامه ریزی درسی

 نحوه تدریس: 

  04تحلیل محتوای مواد آموزشینام درس:  به فارسی: 
     

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
با تحلیل ساختار برنامه درسی، میزان همخوانی/سازگاری مواد آموزشی تدوین شده با برنامه درسی را 
 شناسایی و گزارش نماید.  

با استفاده از روش های کمی و کیفی تحلیل محتوا، موادآموزشی را به جهت تبعیت از مالک های در 
. دو بعد ظاهری و سازماندهی محتوا مورد ارزیابی قرار دهد  

 شایستگی اساسی:

pck  1-7 &1-1کد& 

1-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1سطح 7سطح 1سطح  هامالک

تحلیل برنامه 

 درسی

میزان ارتباط میان 
ساختار برنامه درسی و 
مواد آموزشی را بدون 
تحلیل عناصر برنامه 
درسی و تأثیر آن در 
سازماندهی مواد 
آموزشی گزارش نموده 

 است.

ارتباط میان ساختار 
درسی و مواد  برنامه

آموزشی را با تحلیل 
عناصر برنامه درسی و 
تأثیر آن در سازماندهی 
مواد آموزشی گزارش 

 نموده است.

ارتباط میان ساختار 
برنامه درسی و مواد 
آموزشی را با توجه به 
سازگاری این عناصر با 
مواد آموزشی و نقش  
آن در یادگیری گزارش 

 نموده است.

روش های 

 تحلیل محتوا

صرفاً از روش های 
کمی برای تحلیل مواد 
آموزشی استفاده کرده 
و این تحلیل را بیشتر 
بر ویژگی های ظاهری 

از روش های کمی و 
کیفی برای تحلیل مواد 
آموزشی استفاده کرده و 
نشان داده است که 
ارتباط روش و نوع محتوا 

از روش های کمی و 
کیفی در تحلیل مواد 
آموزشی استفاده کرده و 
رابطه روش های تحلیل 
محتوا را با نوع محتوا و 

                                                 
در این درس تحلیل برنامه درسی به انتخاب استاد و دانشجو بر روی یکی از موضوعات انجام می شود و سایر موضوعات در تحلیل  - 14

 مورد بررسی قرار می گیرند.  2محتوای 
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مواد آموزشی متمرکز 
 نموده است.

را مش شناسد اما تحلیل 
ی از مالک ها خود برخ

در هر یک از دو بعد را 
 متمرکز نموده است.

مالک ها در هر یک از 
دو بعد مد نظر قرار داده 

 است.

مالک های 

 تحلیل

تحلیل انجام شده 
نشان می دهد که 

به مالک های  نسبت
تحلیل محتوا و نقش 
آن در شکل دادن مواد 
آموزشی که تأثیر تعیین 
کننده ای بر یادگیری 

 دارد آگاه نیست. 

تحلیل انجام شده نشان 
می دهد که از مالک 
های تحلیل محتوا و 
تأثیر آن در شکل دهی 
مواد آموزشی که از 
یادگیری عمیق پشتیبانی 

 می کند آگاه است. 

شده نشان  تحلیل انجام
می دهد که  از مالک 
های تحلیل محتوا و 
تأثیر آن در سازماندهی 
مواد آموزشی بر اساس  
جهت گیری های برنامه 

 درسی آگاه است
 
 

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت7
 

 دوره ابتدایی های درسی فصل اول: ساختار برنامه
 درسی  رویکرد برنامه -0
  اهداف برنامه -3

 اصول حاکم برانتخاب و سازماندهی محتوا -2

 یادگیری –های یاددهی  روش -4

 یابی روش های ارزش -5

 مواد آموزشی در برنامه درسی -6

  تکلیف یادگیری:

مطالعه منابع برنامه ریزی درسی )مقاالت کتاب ها( و پژوهش های انجام شده در زمینه تحلیل محتوای کتاب های درسی و 
موزشی/ نقاط قوت و ضعف در یادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی. مطالعه مشارکت معلمان در تهیه گزارشی از نقش  مواد آ

 طراحی و تدوین مواد آموزشی در سایر کشور ها. 

  تکلیف عملکردی:

ساختار یک نمونه برنامه درسی دوره ابتدایی را به جهت نقش هر یک از عناصر در سازماندهی مواد آموزشی بررسی نماید و 
 ش نماید.گزار

 فصل دوم: روش های تحلیل محتوا

 های تحلیل محتوا مفاهیم، اصول و تکنیک -

 روش های کمی در تحلیل محتوا -

 مراحل روش تحلیل کمی -

 اعتبار یافته ها -

 روش های کیفی در تحلیل محتوا -

 مراحل روش تحلیل کیفی -
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 اعتبار یافته ها -

  تکلیف یادگیری:

نحوه تحلیل محتوای مواد آموزشی )کتاب، فیلم، مقاله نرم افزار و..( و  مطالعه حداقل دو گزارش پژوهشی در زمینه .0
در تحلیل مطالعه و نظر خود را در مورد یافته های هر یک از این دو روش در  روش های کمی و کیفی استفاده از

 . شناسایی نقاط قوت و ضعف محتوا به همراه پیشنهادات ارائه کند

 با  .3

  تکلیف عملکردی:

یک نمونه از مواد آموزشی دوره ابتدایی را انتخاب و با استفاده از روش های کمی و کیفی آن را تحلیل و یافته ها را گزارش 
 نماید. 

 فصل سوم: تحلیل محتوای مواد آموزشی

 تحلیل یکی از موضوعات درسی دوره ابتدایی در دو بعد ظاهری و سازماندهی محتوا. 

 عد ظاهری: مقوله های مورد بررسی در ب -

 صفحه آرایی -

 قلم و فونت -

 تصاویر گرافیکی و پویا نمایی -

 جداول و نمودار ها -

 ویژگی های فنی -

 مقوله های مورد بررسی در بعد سازماندهی محتوا:  -
 توالی -

 اعتبار -

 تعادل  -

 پوشش اهداف -

 فرصت ها و تکالیف یادگیری -

 راهبرد های آموزش  -

 راهبرد های ارزشیابی -

 تکلیف عملکردی:
دانشجو می تواند یکی از موضوعات درسی دوره ابتدایی را انتخاب نموده و در مرحله اول ارتباط مواد آموزشی با عناصر برنامه 
درسی و چگونگی تحقق آن را مورد بررسی قرار دهد. در مرحله دوم نیز هر یک از مواد آموزشی را بر اساس مالک ها درهر یک 

ژگی های ظاهری مورد بررسی قرار می دهد. تحلیل های انجام شده به جهت استفاده از روش از دو بعد سازماندهی محتوا و وی
 های کمی و کیفی و مالک های هر یک از دو روش به صورت گروهی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری 1
مطالعه فردی و تهیه خالصه نظام مند از منابع علمی در زمینه روش های تحلیل محتوا/ روش های بکارگرفته شده در 
پژوهش های تحلیل محتوا و ارائه آن در سمینار های کالسی یا در سطح واحد آموزشی. استفاده از شیوه مشارکتی در 

حلیل محتوا. شرکت در سمینار هایی که در محیط آموزشی/ ارزیابی فعالیت های فردی و گروهی بر اساس مالک های ت
 مراکز علمی و اظهار نظر در مورد گزارش های ارائه شده.

 . منابع آموزشی1
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(. تحلیل 0251آر)-هولستی، ال .........(. اصول و مبانی برنامه ریزی درسی،0255منبع اصلی: کوروش فتحی واجارگاه، )
 ترجمه نادر ساالر زاده امیر. انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی. تهران چاپ دوم.  محتوا در علوم اجتماعی و اسانی.
(. راهنمای عمل تحلیل محتوای رسانه های آموزشی. انتشارات آموزش امیر. چاپ 0250منبع فرعی: نوریان، محمد )

مه های درسی و کتاب های درسی/ اول.مقاالت فصل نامه برنامه درسی و نوآوری های آموزشی در زمینه تحلیل محتوای برنا
 مواد آموزشی دوره ابتدایی، مواد آموزشی دوره ابتدایی.

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1
 نمره 5ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

  نمره 5ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها 
 نمره  01ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای 
 ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 

 
 

 تدوین کننده: آمنه احمدی
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 «طراحی واحد یادگیری»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1
بتوانند در راستای اهداف نظام آموزشی فرصت های یادگیری نظامندی را طراحی کنند که تفاوت های معلمان باید 

بافت و زمینه اجتماعی بر یادگیری را مد نظر قرار داده ، و نیز تأثیرات دانش آموزان ریفردی، عالیق و روش های یادگی
این امر مستلزم آن است که معلمان طراحی آموزشی را به عنوان یک  بتواند موفقیت یادگیرندگان را تضمین نماید. و

ارزیابی در یک موقعیت های واقعی تجربه رویکرد سیستمی بشناسند و بتوانند فرآیند آن را از مرحله شناسای مسئله تا 
نمایند. در چنین شرایطی معلمان بجای اجرای طرح های از پیش تعیین شده، خود به خلق موقعیت دست خواهند زد و 

 طرحهای اثربخشی را برای پاسخ به نیاز یادگیرندگان در موقعیت های منحصر بفرد تولید خواهند کرد. 

 مشخصات درس
 نوع درس:  عملی

  0تعداد واحد: 
 23زمان درس: 

 ساعت
پیشنیاز: طراحی 

 آموزشی

 طراحی واحد یادگیرینام درس: 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

با تحلیل برنامه درسی/ استاندارد های محتوا در یک حوزه یادگیری یک واحد یادگیری طراحی، 
 و بر اساس نتایج ارزیابی آن را مورد بازنگری قرار دهد.  تدوین، اجرا و

شایستگی 

 اساسی:
ck&pk& pck 

-7 &1-7کد 

7& 1-1 & 7-

1&1-1 

 1سطح 7سطح 1سطح  هامالک 

منطق و 

اهداف و 

 محتوا

در تبیین چیستی، چرایی و 
چگونگی منطق واحد یادگیری 
ارتباط آن ها را با یکدیگر 
برای مشخص نمودن ماهیت 
اهداف و محتوای واحد 
یادگیری تعیین تکلیف نکرده 

 است.

در تبیین چیستی، 
چرایی و چگونگی 
منطق واحد یادگیری 
ارتباط میان اهداف و 
محتوای واحد 
یادگیری مشخص 

 شده است.

چیستی، چرایی و چگونگی 
تبیین شده در منطق واحد 
یادگیری به وضوح برای 
اهداف و محتوای واحد 

لیف یادگیری تعیین تک
 نموده است. 

واحد یادگیری طراحی شده  طراحی
شامل کلیه مهلفه ها است اما 
عناصر آن به صورت نظام مند 
و هماهنگ از یکدیگر 

 پشتیبانی نمی کند.

واحد یادگیری 
طراحی شده شامل 
کلیه مهلفه ها است و  
عناصر دارای انسجام 

 و هماهنگی است.

واحد یادگیری طراحی شده 
فه ها است شامل کلیه مهل

و  عناصر دارای انسجام و 
هماهنگی است به گونه 
ای که منطق واحد 
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یادگیری در هر یک از 
 عناصر انعکاس یافته است. 

نقد و 

 ارزیابی 

گزارش اجرای و ارزیابی واحد 
یادگیری منعکس کننده برخی 
از نقاط قوت و ضعف برجسته 
واحد یادگیری است و 
پیشنهادات منجر به اصالح/ 

 ود واحد یادگیری نمی شود.بهب

گزارش اجرای و 
ارزیابی واحد یادگیری 
منعکس کننده نقاط 
قوت و ضعف واحد 
یادگیری است و 
پیشنهادات منجر به 
ایجاد انسجام و 
بیشتر واحد یادگیری 

 شده است.

گزارش اجرای و ارزیابی 
واحد یادگیری منعکس 
کننده نقاط قوت و ضعف 
واحد یادگیری است و 

ت منجر به ایجاد پیشنهادا
انسجام و تأثیر گذاری 
بیشتر بر نتایج یادگیری 

 دانش آموزان است.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت7

 فصل اول: کلیات طراحی واحد یادگیری
 رویکرد برنامه درسی و ارتباط آن ساختار واحد یادگیری 
 ارتباط واحد های یادگیری در ساختار یک موضوع درس

 رتباط ساختار/مدل و عناصر واحد یادگیریا
 منطق واحد یادگیری )چرایی(

 اهداف/ پیامد های یادگیری )چیستی(
 وسعت و توالی واحد یاگیری

 فرصت های یادگیری )چگونگی(

 تکلیف یادگیری: 

ه به منطق آن چند نمونه واحد های یادگیری را از منطر منطق واحدیادگیری و ارتباط اجزاء آن را با یکدیگر با توج
 بررسی و تحلیل و نقش آن را در هماهنگی عناصر واحد یادگری گزارش نماید.

 تکلیف عملکردی: 
 برای یک واحد یادگیری متن منطق آن را با توجه به چیستی، چرای و چگونگی تدوین نماید. 

 فصل دوم: استاندارد های محتوا و سازماندهی آن
 ایده کلیدی 

 مفاهیم اساسی 
 قشه مفهومی ترسیم ن

 حقایق و اطالعات جزئی
 مهارت های اساسی

 ترسیم نمودار مهارت ها
 ارتباط نقشه مفهومی، نمودار مهارت ها و حقایق و اطالعات جزئی با پیامد ها

 تعیین سطح توانایی دانش آموزان 
 بازتعریف پیامد های یادگیری
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 تکلیف عملکردی: 
رنامه درسی برای آموزش یک ایده کلیدی مفاهیم/ مهارت اساسی مرتبط با با تحلیل استاندارد های محتوا/ اهداف در ب

آن در برنامه درسی یکی از موضوعات درسی نقشه مفهومی/ نمودار مهارت ها را ترسیم و ارتباط حقایق و اطالعات 
 جزئی را با آن به نمایش بگذارد.

 فصل سوم: سازمان دهنده ها
 طبقه بندی پیامد های یادگیری

 دهنده مرکزی/ پایه نسازما 
 وابسته به دنیا 
 وابسته به مفهوم 
 وابسته به کاوشگری 
 وابسته به یادگیری 
 وابست به کاربرد ها 

 سازمان دهنده آموزشی )ایده کلیدی( 
 معیار ها )انعطاف، قابلیت، تناسب( 

 شناسایی عنوان ها 

 تکلیف عملکردی: 
سازمان دهنده را برای تولید واحد یادگیری مشخص و آن را تبیین  با توجه به نقشه مفهومی/ نمودار مهارت ها روش

 نماید. 

 فصل چهارم: فرصت های یادگیری 
 انتخاب راهبرد آموزشی اصلی/ کلی

 انتظارات عملکردی
 پرسش های اساسی

 بافت و زمینه فرهنگی/ اجتماعی
 دانش و تجربیات پیشین 

 برانگیختن
 سبک های یادگیری

 مهارت های فراشناخت
 تکالیف یادگیری 

 نظم منطقی فرصت های یادگیری

 تکلیف عملکردی: 
با توجه به سازمان دهنده های مشخص شده فرصت های یادگیری را با در نظر گرفتن انتظارات عملکردی، سبک های 

 یادگیری، مهارت های فراشناختی و... طراحی و تولید نماید.

 فصل پنجم: ارزشیابی
 های سنجش پیامد های یادگیری و مالک

 راهبرد های سنجش
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 رسمی 
 غیر رسمی 
 خود ارزیابی

 ارزشیابی توسط همساالن
 ارزشیابی توسط معلم

 ارزشیابی از واحد یادگیری
 چگونه یادگیری  را بهبود دهیم؟

 تکلیف عملکردی: 
 . پیامد های یادگیری واحد یادگیری طراحی شده را در قالب راهبرد های رسمی و غیر رسمی تدوین نماید .0
واحد یادگیری طراحی شده را در یک موقعیت آموزشی اجرا و نتایج ارزشیابی از عملکرد یادگیرندگان را برای  .3

 اصالح/ ارتقاء واحد یادگیری مورد استفاده قرار دهد. 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری1
واحد یادگیری، و از روش حل از روش مستقیم برای مطالعه و تحلیل برنامه درسی و سایر منابع علمی برای طراحی 

 مسئله برای طراحی، تولید و ارزیابی یک نمونه واحد یادگیری می شود. 

 . منابع آموزشی1

 -منبع اصلی:

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1
 ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری .... 

ملکردی پیش بینی شده و مشارکت در ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری و فعالیت های ع
 نمره  6های گروهی فعالیت

 نمره  04کارتولیدی: مجموعه تکالیف عملکردی فردی و گروهی 
ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. 

 مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است.  مبنای ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی(
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 «1کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در رشته علمی »سرفصل درس 
 

 .معرفی درس و منطق آن1
ای با فناوری اطالعات و ارتباطات عجین شده است، که برخورداری از ابعاد گوناگونی از سواد از جمله سواد اطالعاتی،  زندگی بشر در عصر کنونی به گونه

اطالعات و   فناوری گردد. ضرورت توجه به سواد رسانه ای، سواد رایانه، سواد فناوری، سواد دیجیتال، سواد اینترنتی، یک ضرورت در زندگی محسوب می
آموزان امروز  دانشمندی از این بعد سواد یکی از نیازهای  های رسمی وارد گردد. لذا آشنایی و بهره ارتباطات  موجب گردیده است که آموزش ان در آموزش

آموزان را برای ورود به عرصه زندگی دارند، خود نیز باید ضمن برخورداری از  رو معلمان که وظیفه آماده سازی دانش وشهروندان فردا است. از این
های  تلفیق این فناوری در فرصت های خود بهره گیرند و با ی فناوری اطالعات و ارتباطات، از این ظرفیت در آموزش ها و سواد الزم در حوزه شایستگی
آموزان را آموزش دهند که چگونه خود را برای استفاده صحیح از  گیری از افزایش و بهبود کارآیی آموزش ، دانش یادگیری عالوه بر بهره-یاددهی
 آمده بواسطه این فناوری در زندگی آماده کنند.  های پیش فرصت

 مشخصات درس
 نوع درس: کارگاهی

 واحدی 0درس  2: تعداد واحد
ساعت  45زمان درس: هر واحد 

 ساعت 044در مجموع   
 پیشنیاز: مهارت های هفتگانه

 1کاربرد فاوا در رشته علمی نام درس: 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: 
برنامه درسی  -7در آموزش ،  ICTدرک  -1مولفه    2ها دانشجو معلمان در  جدول شایستگی

یادگیری  -2سازمان بندی و مدیریت  و -1های فاوا ،  مهارت -1پداگوژی ،  -1و ارزشیابی ، 

 باشد. به شرح جدول زیر می 11حرفه ای معلم  در سواد فناوری

 

 )تولید دانش( 1سطح  )تعمیق دانش(  7سطح  )سواد فناوری( 1سطح  مالک ها

در  ICTدرک 

 آموزش
 

 ها آگاهی از سیاست

 1سطح  7سطح  1سطح 

تعدادی های ملی،  با آگاهی از سیاست
را برای حمایت    راهکار و روش

های کالسی رشته خود  از این  فعالیت
 ها، پیشنهاد نماید. سیاست

،  تعدادی های ملی با آگاهی از سیاست
را برای تطابق و عملیاتی   راهکار و روشِ
کالسی رشته خود های  حمایت  فعالیت

 های فوق، پیشنهاد نماید. از سیاست

های ملی،   با آگاهی از سیاست
های  فهرستی از راهکارها و روش

را برای تطابق و  عملیاتی ماهرانه
های کالسی رشته  حمایت  فعالیت
های فوق، پیشنهاد  خود از سیاست

 نماید.

های  مهارت

 فاوا

 ابزارهای پایه

 1سطح  7سطح  1سطح  

تعدادی از سخت عملکرد و نحوه کار  
، نرم افزارها و نرم افزارهای پایه

افزارهای کاربردی تولیدی، مرورگرهای 
وب، نرم افزارهای ارتباطی، نرم 

های کاربردی  افزارهای ارائه و برنامه
 همتایان خود نمایش دهد.مدیریت را به 

ضمن اگاهی از عملکرد و نحوه کار 
سخت افزارها و نرم افزارهای پایه، نرم 
افزارهای کاربردی تولیدی، مرورگرهای 
وب، نرم افزارهای ارتباطی، نرم 

های کاربردی  افزارهای ارائه و برنامه
آموزشی مبتنی بر   سه فعالیتمدیریت، 

 ها را طراحی نماید. استفاده از آن

 طراحی شدههای آموزشی  فعالیت
افزارها و  مبتنی بر استفاده از نرم
در حضور سخت افزارهای کاربردی را 
و با کسب  گروه همتا تشریح نموده

ها،  طراحی خود  ی آن ازریابانهنظرات 
 را اصالح نماید.

                                                 
15

 سواد فناوری : استفاده از فاوا  برای یادگیری کارآتر و موثرتر 
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برنامه درسی 

 و ارزشیابی

 دانش پایه

 1سطح  7سطح  1سطح 

با آگاهی در مورد استانداردهای برنامه 
درسی رشته درسی خود و راهبردهای 

برای    سه روشاستانداردِ ارزشیابی، 
تلفیق فاوا در برنامه درسی رشته خود را 

 ارائه نماید

با آگاهی در مورد استانداردهای برنامه 
درسی رشته درسی خود و راهبردهای 

 برای   پنج روشاستانداردِ ارزشیابی، 
تلفیق فاوا در برنامه درسی رشته خود را 

 ارائه نماید

با آگاهی در مورد استانداردهای 
برنامه درسی رشته درسی خود و 
راهبردهای استانداردِ ارزشیابی، 

برای   های گوناگونی ها و راه روش
تلفیق فاوا در برنامه درسی رشته 

 خود را ارائه نماید

 تلفیق فناوری پداگوژی

 1سطح  7سطح  1سطح 

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه 
کسانی، چه زمانی )چه زمانی نه( و 

تواند فاوا را برای فعالیت های  چگونه می
کالسی و ارائه های خود بکار گیرد، 

از این موارد را در  حداقل سه مورد
های یادگیری خاص پیشنهاد  موقعیت
 نماید.

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه 
نی، چه زمانی )چه زمانی نه( و کسا

تواند فاوا را برای فعالیت های  چگونه می
کالسی و ارائه های خود بکار گیرد، 

از این موارد را در  مورد 5حداقل 
های یادگیری خاص پیشنهاد  موقعیت
 نماید.

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه 
کسانی، چه زمانی )چه زمانی نه( و 

را برای  تواند فاوا چگونه می
فعالیت های کالسی و ارائه های 

فهرستی از این خود بکار گیرد، 
های یادگیری  را در موقعیت موارد

 خاص تهیه نماید.

سازمان بندی 

 و مدیریت

 کالس استاندارد

 1سطح  7سطح  1سطح 

را برای   یک فعالیتبا استفاده از فاوا 
کل کالس )کالس در قالب یک گروه 

ای سازمان بندی نماید  به گونه بزرگ(
آموزان به طور  عادالنه  که همه دانش

به تجهیزات فراهم شده دسترسی داشته 
 باشند.

را   یک فعالیتبا استفاده از فاوا 
ای  به گونه های کوچک کالسی گروه

سازمان بندی نماید که همه 
آموزان به طور  عادالنه به  دانش

 تجهیزات فراهم شده دسترسی داشته
 باشند.

را به   چندین فعالیتبا استفاده از فاوا 
ای سازمان  به گونه صورت  فردی

آموزان به  بندی نماید که همه دانش
طور  عادالنه به تجهیزات فراهم شده 

 دسترسی داشته باشند.

یادگیری 

 ای معلم حرفه

 سواد دیجیتال

 1سطح  7سطح  1سطح 

های فناورانه و  با استفاده از مهارت
مورد  حداقل پنج منبع وبدانش کافی، 

نیاز را برای بدست آوردن موضوعات 
درسی اضافی و دانش پداگوژیکی در 

ای خود شناسایی  جهت یادگیری حرفه
 ها تهیه نماید. نموده و فهرستی از آن

های فناورانه و  با استفاده از مهارت  
مورد  منبع وب حداقل دهدانش کافی، 

نیاز را برای بدست آوردن موضوعات 
درسی اضافی و دانش پداگوژیکی در 

ای خود شناسایی  جهت یادگیری حرفه
 ها تهیه نماید. نموده و فهرستی از آن

های فناورانه و  با استفاده از مهارت
منابع وب مورد نیاز دانش کافی، 

را برای بدست آوردن   متعددی
و دانش موضوعات درسی اضافی 

پداگوژیکی در جهت یادگیری 
ای خود شناسایی نموده و  حرفه

و به ها تهیه نماید  فهرستی از آن
 گروه همتا ارائه دهد.

 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن.فرصت7

 :  درک فاوا در آموزش1فصل

 شایستگی

 ها آگاهی از سیاست

 2سطح  3سطح  0سطح 
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راهکار و های ملی، تعدادی  با آگاهی از سیاست
های کالسی  را برای حمایت فعالیت   روش

 ها، پیشنهاد نماید. رشته خود  از این سیاست

،  تعدادی راهکار و های ملی با آگاهی از سیاست
را برای تطابق و حمایت   عملیاتی  روشِ
های  های کالسی رشته خود از سیاست فعالیت

 فوق، پیشنهاد نماید.

فهرستی های ملی،   با آگاهی از سیاست
 های عملیاتی ماهرانه از راهکارها و روش

های  را برای تطابق و حمایت  فعالیت
های فوق،  کالسی رشته خود از سیاست

 پیشنهاد نماید.
 

 12های ملی نظام آموزشی های کالسی مبتنی با فاوا با سیاست تهمسوسازی فعالی 

 های نظام آموزشی در مورد فاوا  سیاست 
 های کالسی در رشته درسی مربوطه های کلیدی فعالیت ویژگی 

 های ملی فاوا   های کالسی در جهت اجرای سیاست های فعالیت چگونگی بکارگیری ویژگی 

 تکالیف یادگیری و عملکردی 
 دانشجو معلمان: 

 های ملی فاوا بحث نمایند  در مورد سیاست 
 های کالسی رشته علمی بحث کالسی داشته باشند. در مورد شیوه های متداول فعالیت ها و تمرین 
 یی نموده  های ملی حمایت کند، شناسا های کالسی را که بتواند در عمل  از سیاست های فعالیت با جستجو در منابع مکتوب و اینترنتی ویژگی

 ها را در رشته درسی خود ارائه نماید. ها را مورد تحلیل قرار دهد و فهرستی از این فعالیت و به صورت دیجیتال در کالس ارائه و آن

 

 

 های فاوا : مهارت7فصل 

 شایستگی

 ابزارهای پایه

 1سطح  7سطح  1سطح 

از سخت افزارها و  عملکرد و نحوه کار تعدادی
نرم افزارهای پایه، نرم افزارهای کاربردی 
تولیدی، مرورگرهای وب، نرم افزارهای 

های  ارتباطی، نرم افزارهای ارائه و برنامه
به همتایان خود نمایش کاربردی مدیریت را 

 دهد.

ضمن اگاهی از عملکرد و نحوه کار سخت 
افزارها و نرم افزارهای پایه، نرم افزارهای 

اربردی تولیدی، مرورگرهای وب، نرم ک
افزارهای ارتباطی، نرم افزارهای ارائه و 

  سه فعالیتهای کاربردی مدیریت،  برنامه
ها را طراحی  مبتنی بر استفاده از آنآموزشی 
 نماید.

 

مبتنی بر  های آموزشی طراحی شده فعالیت
افزارها و سخت افزارهای  استفاده از نرم

تشریح کاربردی را در حضور گروه همتا 
ها،   ی آن و با کسب نظرات ازریابانه نموده

 .طراحی خود را اصالح نماید
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 به اسناد باالدستی مراجعه شود.  
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 افزارهای رایج افزارها و نرم سخت

 افزارهای متداول )تشریح و نمایش ضمن معرفی( معرفی سخت 
 01برداری )تشریح و نمایش مانند: وارد کردن ، ویرایش ، قالب بندی  و چاپ( و یادداشت  معرفی پردازشگر لغات 
  افزارهای ارائه و دیگر منابع دیجیتال. معرفی  نرم 
 ها )یک بسته نرم افزار ترسیم برای ایجاد یک نمایش ترسیمی ساده توسط  افزارهای گرافیگی و ترسیمی و عملکرد اساسی آن معرفی نرم

 کالس استفاده گردد.( مدرس در

  اینترنت و دنیای گسترده وبWWW مرورگرها و ،URL  و دسترسی به یک وب سایت 

 ها و کلید واژهای جستجوی در رشته علمی از آن  موتورهای جستجو ،کلید واژهای جستجوی و راهبردهای استفاده 

 05ایمیل و مکاتبات الکترونیکی پایدار باز کردن حساب کاربری
 

 01سازهای برخط و برون خط ذخیره
 

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان:

 ها بحث و  های دستی را نمایش داده و در مورد آن عملکرد اساسی انواع سخت افزارها از قبیل رایانه، لپ تاپ، پرینتر، اسکنر، و دستگاه
 گفتگو نمایند.

  داده شود.وظایف اصلی پردازشگر کلمات در کالس نمایش و توضیح 
 برداری نماید. نوت از موارد مورد نیاز یادداشت با استفاده از وان 
  .نمایش چگونگی بکارگیری پردازشگر کلمات درفرآیند آموزش بکار گرفته و نمایش داده شود 

 د.تولید سند متنی با استفاده از پردازشگر کلمات که در آن وظایف پردازشگر لغات را برای تولید یک سند نشان ده 
  به انتخاب و با استفاده از منابع دیجیتال مربوط به رشته خود یک ارائه تهیه و در کالس اجرا نمایند و بهبود آن توسط گروه همتا مورد

 ارزیابی قرار گیرد.
 .یک نمایش ترسیمی  ایجاد نموده و به اشتراک بگذارند 
  .با استفاده از یک مرورگر به یک سایت مردمی دسترسی یابند 
 رگیری موتور جستجو را نمایش داده ، در مورد کلید واژهای یک جستجوی ساده بحث شود و یک نمونه جستجو انجام و نتایج نشان بکا

 داده شود نمایش داده شود

 گان مورد ها را جستجو نمایند و در مورد راهبردهای انتخاب  کلید واژ با استفاده از کلید واژگان رشته خود برای موضوع مورد نظر  وب سایت
 استفاده با گروه بحث نمایند 

  چگونگی ایجاد و بکارگیری حساب کاربردی ایمیل نمایش داده و یک حساب کاربری ایمیل ایجاد و تعدادی پیغام های ایمیلی را به
 همتایان خود در کالس ارسال نمایند.

 ازهای مربوطه ذخیره نماید.سند متنی ایجاد شده در فعالیت قبلی را به صورت برخط و برون خط در ذخیره س 

 های آموزشی عامل افزارهای و سیستم سخت افزارها، نرم

 معرفی سخت افزارهای آموزشی و سخت افزارهای خاص رشته 
  معرفی نرم افزارهای آموزش، تمرین و تکلیف ، نمایش عملکرد مخصوص رشته درسی و تشریح  اهداف در راستای کسب دانش توسط

 موضوعات درسیآموزان از  دانش
 30آموزشی )در صورت وجود در رشته مورد نظر معرفی گردد( 31معرفی چند نمونه سیستم عامل متن باز
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 Onenote 
18

ها و ابزارهای صندوق پست الکترونیک مانند،  آشنایی با توانایی، های پست الکترونیک برخط ) مانند یاهو(  و برون خط )آت لوک و تاندر برد( صندوق 
ایجاد گروه، مسدود کردن اپسم یا ایمیل های ناخواسته و... ذخیره  تعیین قلم و اندازه، راست، میان و چپ چین نمودن، امضاء، ایجاد زمینه، الصاق فایل،

 های صندوق پست الکترونیک. ها و الصاقیات در پوشه نامه
19

 Online and Offline  
20

 Open source 
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 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان:

 های آن در کالس بحث نمایند.  کار با سخت افزارهای آموزشی و سخت افزارهای خاص رشته را نمایش دهند و در مورد قابلیت 

  ریق جستجو در اینترنت سخت افزارهای آموزشی جدیدی را شناسایی و به کالس معرفی نمایند.از ط 

 های متنوعی از  نرم افزارهای آموزش، تمرین و تکلیف در رشته مربوطه را شناسایی و در کالس معرفی و نحوه کار را نمایش دهند. بسته 

 برای یک موضوع خاص دانشی توضیح داده شده و در کالس بحث شود. توضیح و بحث کالسی در مورد چگونگی  کاربرد نرم افزارها 

 های نرم افزاری رشته  و تشریح چگونگی  استفاده  در  جهت کسب دانش در رشته و موضوع خاص مورد  تجزیه و تحلیل قرار گیرند  بسته
 و مورد قضاوت قرار گیرند.

  های آن نمایش داده شود. در کالس معرفی، نصب و ویژگییک نمونه سیستم عامل آموزشی متنایب با رشته درس خود را 

 افزارهای آموزشی در برنامه درسی کاربرد نرم

 ها مطابق با  های نرم افزاری آموزشی و منابع مبتنی بر فاوا در برنامه درسی رشته، )ارزیابی صحت و قرار گیری آن تعیین جایگاه بسته
 آموزان(  ی دانش های خاص و ویژهاستانداردهای برنامه درسی و تطابق با نیاز

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان :

 ها، نرم افزارهای مناسب برای تهیه  ها و کاتالوگ با جستجو در وب سایتLO
 های  رشته خود را شناسایی نموده 33

  نمایند.در مورد انطباق استانداردهای برنامه درسی با نرم افزارهای آموزشی رشته مورد نظر بحث 
  افزاری از نظر صحت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. بسته های نرم 

 های آموزش الکترونیکی در برنامه درسی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. افزارها و بسته چگونگی ورود نرم 

 افزارهای آموزشی ارائه دهند. معیارهای مناسبی برای تجزیه و تحلیل و ارزیابی نرم 

 

 برنامه درسی و ارزشیابی :1فصل 

 شایستگی

 دانش پایه

 1سطح  7سطح  1سطح 

با آگاهی در مورد استانداردهای برنامه درسی 
رشته درسی خود و راهبردهای استانداردِ 

در  برای  تلفیق فاوا  حداقل سه روشارزشیابی، 
 برنامه درسی رشته خود را ارائه نماید

با آگاهی در مورد استانداردهای برنامه درسی 
رشته درسی خود و راهبردهای استانداردِ 

در برنامه  برای  تلفیق فاوا  پنج روشارزشیابی، 
 درسی رشته خود را ارائه نماید

با آگاهی در مورد استانداردهای برنامه 
درسی رشته درسی خود و راهبردهای 

های  راهها و  روشاستانداردِ ارزشیابی، 
در  گوناگون و متنوعی برای  تلفیق فاوا
 برنامه درسی رشته خود را ارائه نماید

 

 های کاربردی با استانداردهای برنامه درسی رشته مربوطه افزارها و برنامه متناسب سازی نرم

 های درسی رشته علمی مربوطه  استانداردهای برنامه 
 های کاربردی( ی آن رشته )حمایت استانداردها توسط برنامه های کاربردی ویژه افزاری و برنامه های نرم چگونگی تطابق استانداردها با بسته 
 های کاربردی( در برنامه درسی رشته مربوطه های تلفیق فاوا )نرم افزارها و برنامه راهبردها و روش 

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان: 

 افزاری  رشته درسی خود را انتخاب نموده و استانداردهای برنامه درسی رشته علمی را که با این بسته نرمهای نرم افزاری ویژه  تعدای از بسته
 مطابقت دارد، را شناسایی نموده

                                                                                                                                                        

 
21

 ،-Edubuntu  ،UKnow4Kids ،OLPC  ،Qimo 4 Kids، Uberstudent، OpenSuseEduابتدایی : به عنوان نمونه در آموزش  

Edu-Guadalinux، Fedora Education Spin، Edu-Debian، Ubermix، Sugar،  DoudouLinux 
 

22
 Learning Object 

http://www.edubuntu.org/
http://one.laptop.org/
http://www.qimo4kids.com/
http://uberstudent.org/
http://en.opensuse.org/Portal:Education
http://en.opensuse.org/Portal:Education
http://en.opensuse.org/Portal:Education
http://www.guadalinexedu.org/
http://www.guadalinexedu.org/
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 افزاری متفاوت در برنامه درسی مربوطه ارائه دهد. های نرم راهبردهایی را برای تلفیق بسته 

 های کاربردی در کالس بحث نمایند. ها توسط برنامهدر مورد چگونگی و معیارهای حمایت این استاندارد 

 

 32: پداگوژی 1فصل 

 شایستگی

 تلفیق فناوری

 1سطح  7سطح  1سطح 

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه کسانی، چه 
تواند فاوا را  زمانی )چه زمانی نه( و چگونه می

برای فعالیت های کالسی و ارائه های خود 
از این موارد را در  مورد، حداقل سه بکار گیرد
 پیشنهاد نماید.های یادگیری خاص  موقعیت

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه کسانی، چه 
تواند فاوا را  زمانی )چه زمانی نه( و چگونه می

برای فعالیت های کالسی و ارائه های خود 
از این موارد را در  مورد 5حداقل بکار گیرد، 

 پیشنهاد نماید.های یادگیری خاص  عیتموق

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه 
کسانی، چه زمانی )چه زمانی نه( و 

تواند فاوا را برای فعالیت های  چگونه می
کالسی و ارائه های خود بکار گیرد، 

های  موقعیترا در  فهرستی از این موارد
 تهیه نماید. یادگیری خاص

 

 فاوا در آموزش 

  یادگیری چهره به چهره، برخط و ترکیبی و موارد کاربرد در رشته درسیمروری بر رویکردهای 
 34یادگیری در رشته درسی -فاوا و بهبود و تکمیل راهبردهای یاددهی 
 های فاوا با طرح درس )برای توسعه و بهبود یادگیری دانش موضوع درسی( سازی فعالیت متناسب 

  ع دیجیتال پشتیبانی از آموزش با نرم افزارهای ارائه و مناب 

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان:

 های رویکردهای یادگیری چهره به چهره و برخط در کالس بحث شود و نتایج بدست آمده با رویکرد ترکیبی  در مورد مزایا و محدودیت
 مقایسه گردد.

 نماید، طراحی نموده و  های درس را تکمیل می در کالسها کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات فرآیند تدریس  یک نمونه فعالیت که در آن
 در کالس درس اجرا  نموده و توسط گروه همتایان ارزیابی گردد.

  ،یک نمونه طرح درس ترکیبی که نرم افزارهای آموزشی، تمرین و تکلیف در آن جای داده  شده باشد و یک نمونه طرح درس برخط
 کالس توضیح داده شود.طراحی گردد و موارد کاربرد هر کدام در 

 های مربوطه را بین گروه همتایان به اشتراک گذاشته و پیشنهادات ارائه شده جهت بهبودآن طراحی را دریافت و اعمال نمایند. طرح درس 
 .طرح درس بهبود یافته با استفاده از نرم افزارهای ارائه را در کالس ارائه دهند 
  سایر رسانه های دیجیتال در پشتیبانی از روش سخنرانی نمایش دهند.چگونگی بکارگیری نرم افزارهای ارائه و 
 های یادگیری خاص تهیه نمایند. های آموزشی تقویت شده با فاوا را برای موقعیت های متنوعی از ارائه نمونه 

 

 : سازمان بندی و مدیریت1فصل 

 شایستگی

 کالس استاندارد

 1سطح  7سطح  1سطح 

را برای کل   فعالیتیک با استفاده از فاوا 
به  کالس )کالس در قالب یک گروه بزرگ(

ای سازمان بندی نماید که همه  گونه

های  را برای گروه  یک فعالیتبا استفاده از فاوا 
ای سازمان بندی نماید  به گونهکوچک کالسی 

آموزان به طور  عادالنه به  ه همه دانشک

های را به  چندین فعالیتبا استفاده از فاوا 
ای سازمان بندی  به گونهصورت فردی 

آموزان به طور  عادالنه  نماید که همه دانش

                                                 
23

 ی استیادگیر-پیش نیاز این بخش آگاهی از راهبردهای یاددهی  
24

تواند به معلمان کمک نماید یادگیری دانش رشته  که چگونه بکارگیری فاوا و انواع خاص نرم افزار می توضیحات مدرس در مورد این 

 آموزان را بهبود دهند.. درسی در دانش
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آموزان به طور  عادالنه به تجهیزات و  دانش
 امکانات فراهم شده، دسترسی داشته باشند.

تجهیزات و امکانات فراهم شده، دسترسی 
 داشته باشند.

به تجهیزات و امکانات فراهم شده، 
 دسترسی داشته باشند.

 

 مدیریت فاوا در کالس درس

 های کالسی متناسب با  های مختلف آزمایشگاه رایانه )برای تکمیل آموزش های مدوام یادگیری و روش تلفیق آزمایشگاه رایانه در فعالیت
 رشته درسی(

 ختالل در سایر های کوچک دانش آموزی در کالس درس بدون ایجاد ا چگونگی مدیریت منابع مکمل فاوا )به صورت فردی و یا گروه
 های کالسی(  فعالیت

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان:

 توانند برای تکمیل آموزش کالسی مورد  ای از لپ تاپ های کالسی( که می های مختلف آزمایشگاه رایانه ) یا مجموعه نمونه هایی از روش
ی آزمایشگاه رایانه است را  ها هایی که شامل استفاده از فعالیت طرح درسها بحث نماید و  استفاده قرار گیرند، طراحی نموده و در مورد آن

 طراحی نمایند.

 توانند به صورت فردی، دو نفری یا گروهی برای تکمیل فرآیند آموزش  های متنوع که منابع فاوای محدود کالسی می هایی از روش مثال
هایی را  که شامل استفاده از فاوا برای تکمیل فرآیند آموزش کالسی  و طرح درس مورد استفاده قرار گیرند را ارائه و در مورد آن بحث نماید

 است، طراحی و تهیه نمایند.

 سازمان بندی تجهیزات در کالس درس

 های کوچک و یا  )فردی، دو نفره ، گروههای گوناگون  مناسب و نامناسب(  برای بکارگیری فناوری (بررسی قرارگیری و چینش اجتماعی
 آموزان( متناسب با رشته و سن دانشبزرگ 

 

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان:

 آموزان  برای کاربردهای آموزشی  های متناسب دانش های نرم افزاری و سخت افزاری گوناگون را شناسایی نموده و در مورد چینش فناوری
 نمایند.های بزرگ( در رشته بحث  )فردی، دو نفره ، گروه های کوچک و گروه

  

 ای معلم :  یادگیری حرفه2فصل

 شایستگی

 سواد دیجیتال

 1سطح  7سطح  1سطح 

های فناورانه و دانش کافی،  با استفاده از مهارت
مورد نیاز را برای بدست  حداقل پنج منبع وب

آوردن موضوعات درسی اضافی و دانش 
ای خود  پداگوژیکی در جهت یادگیری حرفه

 ها تهیه نماید. شناسایی نموده و فهرستی از آن

های فناورانه و دانش  با استفاده از مهارت  
مورد نیاز را برای حداقل ده منبع وب کافی، 

 بدست آوردن موضوعات درسی اضافی و دانش
ای خود  پداگوژیکی در جهت یادگیری حرفه

 ها تهیه نماید. شناسایی نموده و فهرستی از آن

های فناورانه و دانش  با استفاده از مهارت
را برای   منابع وب مورد نیاز متعددیکافی، 

بدست آوردن موضوعات درسی اضافی و 
دانش پداگوژیکی در جهت یادگیری 

فهرستی از ای خود شناسایی نموده و  حرفه
 به گروه همتا ارائه دهد.ها تهیه نماید و  آن

 

 توسعه دانش موضوعی و پداگوژی با استفاده از منابع فاوا

 هایی در این مورد )بیان چند نمونه اقدام پژوهی یا مقاله و تجربه در  ای با استفاده از منابع فاوا و ارائه مثال وری حرفه چگونگی افزایش بهره
 این مورد(

 هایی در این مورد مانند موضوعات دانشی جدید و تحوالت جدید در  فاوا منبعی برای کسب دانش موضوعی و دانش پداگوژی )ارائه مثال
 دانش پداگوژی(

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان:

 شود تهیه نمایند می ها فهرستی از وظایف و کارهای مختلف معلمی که منابع فاوا موجب افزایش راندمان باالتر آن 

 ها  های دستی و قابل حمل  و نرم افزارهایی مانند پردازشگر لغات، بالگ چند نمونه از وظایف کالسی که استفاده از رایانه، لپ تاپ و دستگاه
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 گردد نمایش دهند. ها می ها و سایر ابزارهای ارتباطی کمک به افزایش کارایی آن و ویکی
 ها برای افزایش دانش موضوعات درسی و دانش پداگوژی استفاده نمایند بحث نمایند.  توانند از آن که می در مورد منابع گوناگون فاوا 
 ای شخصی خود را شناسایی و تعیین نمایند و طرحی برای استفاده از ابزارهای متنوع فاوا برای نیل به اهداف خود  اهداف یادگیری حرفه

 های ارتباطی( و طرح را در کالس به همتایان خود ارائه دهد. ریایجاد نمایند )مانند مرورگرهای وب، فناو

 ی معلمی مسائل امنیتی در بکارگیری فاوا و حرفه

 انجمن های ارتباطی، مسائل حفظ حریم خصوصی و دزدی 35های سابیری شناسایی و مدیریت مسائل امنیتی اینترنت شامل: زورگویی ،
کوکی ها،  پاپ آپ. حقوق مالکیت معنوی، کپی رایت، محتواهای نامناسب. شهروندی دیجیتال؛ اطالعات، ویروس ها، کالهبرداری،  اسپم، 

افزارها و  قوانین و مقررات ایمیل. اخالق. الزامات قانونی. محرمانه بودن اطالعات شخصی. مسائل مربوط به رمز عبور، به روز رسانی نرم
 ها عامل های کاربردی و سیستم برنامه

 ی و یادگیریتکالیف عملکرد
 دانشجو معلمان:

 هایی در مورد هر یک از موارد باال تهیه و در کالس ارائه و به بحث بگذارندگزارش 

  هایی برای شناسایی، مدیریت و مقابله با مسائل امنیتی را معرفی و بکارگیری یکی از  این راهبردها را به صورت عملی  راهبردها و روش
 نمایش دهند.

 ی معلمی قانونی در بکارگیری فاوا و حرفهمسائل اخالقی و 

  آشنایی با مسائل قانونی در دسترسی و استفاده از اطالعات 
 سرقت مروری بر معیارهای اخالقی در بهره( علمی، قانون مالکیت معنوی و فکری، و قانون   گیری از منابع فاواCopy Right) 

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان:

  ای در کالس ارائه گردد. در اینترنت،  شواهدی در مورد پیامدهای عدم رعایت قوانین رایانهبا جستجو 

 آموزان بحث شود در مورد پیامدهای منفی ومثبت رعایت /عدم رعایت اخالق در استفاده از منابع فاوا توسط معلم بر دانش  

 

 
 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری1

 نمایشی-سخنرانی 

 آزمایشگاه 

  پروژه 

 کشفی )کاوشکری+ آزمایشگاه( فردی و گروهی 

 حل مسئله 

 حل خالق مسئله 

 های هدایت شده و مباحثهها و پاسخ پرسش 

 طوفان مغزی 

 ................و 

 

 حداقل امکانات سخت و نرم افزاری

 منابع اطالعاتی مکتوب یا برخط 

 شبکه آزمایشگاهی )آزمایشگاه رایانه( مجهز به اینترنت پرسرعت 

 یتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمندد 

 های قابل در دسترس انواع رسانه 

                                                 
25

 cyber bullying  مانند Ransom waresا 
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 امکانات الزم برای تهیه رسانه آموزشی مورد نظر مدرس 

 های جدید )ترجیحا اصلی(نرم افزار بسته آفیس، ورژن 

 های عاملرایانه با انواع سیستم 

 دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند 

 های دانشجویان(های عامل )تلفنهای همراه با انواع سیستمتلفن 

  نرم افزارهایwindows, Mac, Linux 

 های برون خطانواع ذخیره کننده 

 های رایج و قابل دسترس قابلیت اتصال به اینترنت را داشته باشد ) با خط چند رایانه که به اینترنت متصل نباشد و از طریق یکی از شیوه
ADSLز طرق دایال آپ، تلفن )ا

 Wimax(  کارت دیتا،   wirelessیا  lanبه صورت  +

 حداقل یک پردازشگر موجود در بازار 

 سخت افزارهای داخلی و خارجی و جانبی رایانه 

 تاپ و رابط انواع موبایل، تبلت، لپOTG 

 های آموزشی مربوط به رشته عامل افزارها و سیستم افزارها، سخت نرم 

 تواند مواردی چون  های مخصوص کودکان استثنایی می عامل برای نرم افزارها و سیستمVinu
36

x, Deaf Apps
31

 (for chat)  را
 پیشنهاد نمود.

  نرم افزارهای 

Flash, Photoshop, paint, DVD cutter, sound recorder , sound cutter, concept mapping or mind 

mapping, Simulators   
 ات الزم برای راه اندازی شبکه شامل:امکان 

Cross cable, Wi-Fi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall 

  در مورد لپ تاپ 3حداقل( ها مجهز به رایانه و یا لپ تاپ Bluetoothبرای هر گروه ) 

 فیلم و کلیپ های نمونه در زمینه کاربرد سخت افزار های آموزشی 

 افزارها فی سختبروشورهای معر 

 های مربوطه به انتخاب گروه های آموزشی گروه نرم افزارهای و سیستم عامل 

 افزارهای مربوطه راهنمای نرم 

 سخت افزارها و  نرم افزارهای الزم برای ضبط و ویرایش صدا و تصویر و فیلم دیجیتال 

 افزارهای شبیه ساز متناسب با رشته نرم 

 افزارهای  نرمLMS ،CMS ،LCMS 

 منابع آموزشی .1

 انداز بیست ساله جمهوری اسالمی سند چشم .0
 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش  .3
 مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش .2

 برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران .4

 نقشه جامع علمی کشور .5

 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان .6

 پرورش در توسعه فاوا.سازی مدارس راهبرد تحول وزارت آموزش و  هوشمند .1

 (، تدوین سیاست های راهبردی فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش.0252مهرمحمدی، محمود و نفیسی، عبدالحسین ) .5

 ( مقدمات تکنولوژی آموزشی، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور0211آبادی، خدیجه ) علی .1

 ( مقدمات تکنولوژی آموزشی، تهران، آییژ.0211محمدی داود، احدیان، محمد، رمضانی، عمران )  .01
 نوآور  :، تهران نشرمحمدرضا اصغرزاده(مرجع کامل سیستم عامل مکینتاش، مترجم 0251، ) هارت دیویس گای .00

 های موجود در هنگام تدریس راهنماهای لینوکس و ویندوز  آخرین نسخه  .03

                                                 
26
http://distrowatch.com/table.php?distribution=vinux 

27
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.successfulmatch.deafs&hl=en )نرم افزارهای مخصوص ناشنوایان در 

 گوگل پلی(

http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/314-7325106-7674649?search-alias=books&author=%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%B3+%DA%AF%D8%A7%DB%8C&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/314-7325106-7674649?search-alias=books&author=%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%B3+%DA%AF%D8%A7%DB%8C&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/314-7325106-7674649?search-alias=books&author=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87&select-author=author-exact
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.successfulmatch.deafs&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.successfulmatch.deafs&hl=en
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 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

سی که در بخش مهارت های اسا 0ارزشیابی ورودی یا تشخیصی در فاوا  -0در ارزشیابی هر واحد درسی  دو الی سه نوع ارزشیابی انجام خواهد شد. 
ارزشیابی تکوینی که در حین فرآیند  -3گیرد،  ها صورت می فاوا برای تعیین سطح کالس و استفاده بهینه از زمان به منظور ایجاد و یا تقویت مهارت

توانند  یهای عملکردی و یادگیری پیشنهاد شده که م گیرد که در هر بخش مواردی به عنوان پیشنهاد در فعالیت آموزش و در طول کالس انجام می
نمره به  01نمره از نمره نهایی به ارزشیابی تکوینی و  01گردد  ارزشیابی نهایی یا پایانی که پیشنهاد می -2بخشی از این ارزشیابی را تشکیل دهند و 

باشد و مدرس  ( می2الی  0ا پروژه پایانی اختصاص یابد که در اجرای آن دانشجو معلم ملزم به رعایت تمامی موارد مورد آموزش در آن واحد درسی )فاو
 نماید. ای دانشجو معلم تعیین می مربوطه موضوع آن را با توجه به سال تحصیل دانشجو معلم، دانش و مهارت موضوعی و مهارت حرفه

 

 

 ها . پیوست2

 

 شبکه 
 شبکه و شبکه سازی 

 تعریف شبکه 

 دالیل شبکه سازی، مزایا و محاسن ایجاد شبکه 

http://www.projectlooksharp.org/
http://it-ebooks.info/author/937/
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 تاریخچه شبکه 

   معرفی بزرگترین شبکه 

 های شبکهسلسه مراتب ایجاد شبکه و مولفه  

 cable, Wifi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall, DNS Server, 

Mail Server 
 Wi-Fi, Bluetooth, cableایجاد یک شبکه کوچک ) دو یا سه کاربر( با استفاده از امکانات موجود، 

 های اجتماعی  شبکه

 

 آموزی سیستم عامل های دانش 

 اند. به عنوان نمونه موارد زیر با هایپر لینک مربوطه آورده شده

 به عنوان نمونه در آموزش ابتدایی :

 Edubuntu  ،UKnow4Kids ،OLPC  ،Qimo 4 Kids ،Uberstudent ،OpenSuse-Edu ،Guadalinux-Edu ،Fedora 

Education Spin ،Debian-Edu ،Ubermix ،Sugar  ،DoudouLinux 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.edubuntu.org/
http://www.edubuntu.org/
http://one.laptop.org/
http://one.laptop.org/
http://www.qimo4kids.com/
http://www.qimo4kids.com/
http://uberstudent.org/
http://uberstudent.org/
http://en.opensuse.org/Portal:Education
http://en.opensuse.org/Portal:Education
http://en.opensuse.org/Portal:Education
http://www.guadalinexedu.org/
http://www.guadalinexedu.org/
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 «7کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در رشته علمی »سرفصل درس 
 .معرفی درس و منطق آن1

ای با فناوری اطالعات و ارتباطات عجین شده است، که برخورداری از ابعاد گوناگونی از سواد از جمله سواد اطالعاتی،  زندگی بشر در عصر کنونی به گونه
اطالعات و   فناوری گردد. ضرورت توجه به سواد رسانه ای، سواد رایانه، سواد فناوری، سواد دیجیتال، سواد اینترنتی، یک ضرورت در زندگی محسوب می

آموزان امروز  مندی از این بعد سواد یکی از نیازهای دانش های رسمی وارد گردد. لذا آشنایی و بهره ارتباطات  موجب گردیده است که آموزش ان در آموزش
ند، خود نیز باید ضمن برخورداری از آموزان را برای ورود به عرصه زندگی دار رو معلمان که وظیفه آماده سازی دانش وشهروندان فردا است. از این

های  های خود بهره گیرند و با تلفیق این فناوری در فرصت ی فناوری اطالعات و ارتباطات، از این ظرفیت در آموزش ها و سواد الزم در حوزه شایستگی
دهند که چگونه خود را برای استفاده صحیح از  آموزان را آموزش گیری از افزایش و بهبود کارآیی آموزش ، دانش یادگیری عالوه بر بهره-یاددهی
 آمده بواسطه این فناوری در زندگی آماده کنند.  های پیش فرصت

 مشخصات درس
 نوع درس: کارگاهی

 واحد کارگاهی 0تعداد واحد: 
  45زمان درس: هر واحد 

 پیشنیاز: مهارت های هفتگانه

  0نام درس: کاربرد فاوا در رشته علمی

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: 
برنامه درسی و  -7در آموزش ،  ICTدرک  -1مولفه    6ها دانشجو معلمان در  جدول شایستگی

یادگیری حرفه ای  -2سازمان بندی و مدیریت  و -ICT ،1 -1پداگوژی ،  -1ارزشیابی ، 

 باشد. به شرح جدول زیر می 71معلم  در سواد فناوری

 

 )تولید دانش( 1سطح  )تعمیق دانش(  7سطح  فناوری()سواد  1سطح  مالک ها

 ICTدرک 

 در آموزش
 

 ها درک سیاست

 1سطح  7سطح  1سطح 

های  با داشتن دانش عمیق از سیاست
ملی و اولویت های اجتماعی، درجهت 

 1حداقل ها،  حمایت از این سیاست

)مبتنی  هایی کالسی نمونه فعالیت

 را طراحی نماید.بر فاوا( 

های  با داشتن دانش عمیق از سیاست
ملی و اولویت های اجتماعی، درجهت 

 1حداقل ها،  حمایت از این سیاست

هایی کالسی )مبتنی  نمونه فعالیت

بر فاوا( را طراحی و سپس با 

توجه ارزیابی گروه همتا  و خود 

طراحی مورد نظر را مورد اصالح 

 قرار دهد.

های  با داشتن دانش عمیق از سیاست
ی و اولویت های اجتماعی، درجهت مل

چندین ها،  حمایت از این سیاست

فعالیت کالسی )مبتنی بر فاوا( 

را طراحی، اصالح، و پیاده 

 سازی نماید.

های  مهارت

 فاوا

 ابزارهای پیچیده

 1سطح  7سطح  1سطح  

ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و  
های کاربردی ویژه  موضوع  برنامه

مسئله   موقعیت یکدرسی خود، 

محور  را طراحی نمایند که در آن با 
ی فاوا از جمله  ی منعطفانه استفاده

منابع شبکه به دانش آموزان در جهت 

و  ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها
های کاربردی ویژه  موضوع درسی  برنامه

های مسئله محور  یک موقعیتخود، 

را  و یک موقعیت پروژه محور

ها با  طراحی نمایند که بتوانند در آن
ی فاوا )از جمله منابع  ی منعطفانه استفاده

ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و 
های کاربردی ویژه  موضوع درسی  برنامه

های متنوع مسئله و  موقعیتخود، 

را طراحی نمایند که  پروژه محوری

ی  ی منعطفانه ها با استفاده بتوانند در آن
فاوا )از جمله منابع شبکه در جهت کمک 
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دسترسی به اطالعات و برقراری ارتباط 
با کارشناسان خارج از مدرسه برای 
تجزیه و تحلیل مسئله انتخاب شده 

 کمک نماید.

شبکه در جهت کمک به همکاری 
آموزان، دسترسی به اطالعات و  دانش

ان خارج از برقراری ارتباط با کارشناس
مدرسه برای تجزیه و تحلیل مسائل 

های فردی و گروهی  انتخاب شده(  پروژه
سازی نموده و بر   آموزی را پیاده دانش
 ها نظارت نماید. آن
 

آموزان، دسترسی به  به همکاری دانش
اطالعات و برقراری ارتباط با کارشناسان 
خارج از مدرسه برای تجزیه و تحلیل 

های فردی و  مسائل انتخاب شده( پروژه
سازی نموده و  دهآموزی پیا گروهی دانش

 ها نظارت نماید. بر  آن

برنامه 

درسی و 

 ارزشیابی

 کاربرد دانش

 1سطح  7سطح  1سطح 

ضمن برخورداری از دانش عمیق در 
مورد موضوع رشته خود و توانایی 

ی آن در   بکارگیری منعطفانه
های گوناگون، با استفاده از  موقعیت

در  یک مسئله پیچیدهفاوا، حداقل 

آموزان طراحی  رشته درسی برای دانش

های ارائه شده  راه حلنماید و 

آموزان را در پاسخ  توسط دانش

به این مسئله مورد ارزیابی قرار 

 دهد.

ضمن برخورداری از دانش عمیق در مورد 
موضوع رشته خود و توانایی بکارگیری 

های گوناگون،  ی آن در موقعیت  منعطفانه

  یک مسئله پیچیده  با استفاده از فاوا،

  آموزان را به رشته درسی برای دانش در

راه حل ای طراحی نماید که  گونه

های( ارائه شده برای مسائل،  )

آموزان از مسئله را  درک دانش

 گیری قرار دهد. مورد اندازه

ضمن برخورداری از دانش عمیق در 
مورد موضوع رشته خود و توانایی 

 ی آن در  بکارگیری منعطفانه
های گوناگون، با استفاده از  موقعیت

در رشته ای  مسائل پیچیدهفاوا،  

ای  گونه  آموزان به درسی را برای دانش

های ارائه  راه حلطراحی نماید که 

شده برای مسائل، درک 

آموزان از مسائل را مورد  دانش

 گیری قرار دهد. اندازه

 حل مسائل پیچیده پداگوژی

 1سطح  7سطح  1سطح 

)آموزش  تکلیف مسئله محور دو 

ی گروهی  آموز محور( و پروژه دانش
دانش آموزی مبتنی بر فاوا را تعریف و 

و ضمن طرح مسائل طراحی نماید 

در گروه همتا با استفاده از 

ها، طراحی  نظرات ارزیابانه آن

 خود را مورد اصالح قرار دهد.

)آموزش  دو تکلیف مسئله محور

ی گروهی  آموز محور( و پروژه دانش
دانش آموزی مبتنی بر فاوا را تعریف و 

ضمن اصالح طرح طراحی نموده و 

سازی طرح را  خود، مراحل پیاده

 تشریح نماید.

)آموزش  چندین تکلیف مسئله محور

ی گروهی دانش  آموز محور( و پروژه دانش
آموزی مبتنی بر فاوا را تعریف و طراحی 

سازی و  مراحل طراحی، پیادهو نماید 

ها توسط  و ارائه راه حل

آموزان در تکالیف مسئله  دانش

های گروهی را مورد  محور و پروژه

 نظارت و ارزیابی قرار دهد.
 

سازمان 

بندی و 

 مدیریت

 های مشارکتی گروه

 1سطح  7سطح  1سطح 

انعطاف پذیری  یک محیط یادگیری

را در کالس درس طراحی نمایدکه در 

های  به تلفیق فعالیتآن قادر 

و بکارگیری   آموز محور دانش

منعطفانه  فناوری برای حمایت از این 
 باشد.  فعالیت

انعطاف پذیری را  یک محیط یادگیری

در کالس درس خلق نمایدکه در آن قادر 

آموز  های دانش تلفیق فعالیتبه 

کارگیری منعطفانه  فناوری و ب  محور

و همکاری   برای حمایت از این فعالیت

 باشد. گروهی

انعطاف پذیری  محیط های یادگیری

را در کالس درس خلق نمایدکه در آن 

آموز  های دانش فعالیتقادر به تلفیق 

محور  و بکارگیری منعطفانه  

فناوری برای حمایت از این 

 باشد.ها و همکاری گروهی  فعالیت

یادگیری 

ای  حرفه

 معلم

 مدیریت و راهنمایی

 1سطح  7سطح  1سطح 

ب با استفاده از مهارت و دانش الزم  دو با استفاده از مهارت و دانش الزم    یک با استفاده از مهارت و دانش الزم  
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  در راستای یادگیری  پروژه پیچیده

ها   ای را طراحی نماید که در آن حرفه
همکاری با سایر معلمان، و استفاده از 
شبکه ها برای دستیابی به اطالعات 
همکاران و کارشناسان خارج مدنظر 

 قرار گرفته شده باشد.

  را در راستای یادگیری  پروژه پیچیده

ی  ایجاد و مدیریت نماید که در ا حرفه
ها  همکاری با سایر معلمان، و استفاده  آن

از شبکه ها برای دستیابی به اطالعات 
همکاران و کارشناسان خارج مدنظر قرار 

 گرفته شده باشد.

را در راستای  ای پروژه های پیچیده

ت نماید ای  ایجاد و مدیری حرفه  یادگیری
ها  همکاری با سایر معلمان، و  که در آن

استفاده از شبکه ها برای دستیابی به 
اطالعات همکاران و کارشناسان خارج 

 مدنظر قرار گرفته شده باشد.
 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن.فرصت7
 

 7کاربرد فاوا در رشته علمی 

 :  در ک فاوا در آموزش 1فصل

 شایستگی

 ها سیاستدرک 

 1سطح  7سطح  1سطح 

های ملی و  با داشتن دانش عمیق از سیاست
اولویت های اجتماعی، درجهت حمایت از 

هایی  نمونه فعالیت 2حداقل ها،  این سیاست
 را طراحی نماید.)مبتنی بر فاوا(  کالسی

های ملی و  با داشتن دانش عمیق از سیاست
اولویت های اجتماعی، درجهت حمایت از این 

هایی کالسی  نمونه فعالیت 2حداقل ها،  سیاست
)مبتنی بر فاوا( را طراحی و سپس با توجه 
ارزیابی گروه همتا  و خود طراحی مورد نظر را 

 مورد اصالح قرار دهد.

ی و های مل با داشتن دانش عمیق از سیاست
اولویت های اجتماعی، درجهت حمایت از این 

چندین فعالیت کالسی )مبتنی بر ها،  سیاست
 فاوا( را طراحی، اصالح، و پیاده سازی نماید.

 

 ی فاوا در تدریس های آموزشی در باره درک سیاست

 های مبتنی بر فاوا  فرصت ها و موانع  در اجرای فعالیت 
 های کالسی رشته درسی مبتنی بر  فاوا در مدرسه  هایی از مسائل واقعی به هنگام پیاده سازی فعالیت معرفی نمونه 
 های مختلف برای اجرای اهداف سیاست های فاوا تجزیه و تحلیل مزایا و معایب روش 

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان:

 های متفاوت کار معلمان  فاوا را تجزیه و تحلیل نموده و تاثیرات بالقوه آن را بر یادگیرنده و جنبههای  یک نمونه از اسناد مربوط به سیاست
 تعیین کنند

  در مورد اصول بکارگیری فاوا در آموزش و پرورش توضیح داده و این اصول را مورد و تجزیه و تحلیل قرار دهند 
 شنهاداتی ارائه گردددر مورد چگونگی جای دادن این اصول در فرآیند آموزش پی 
 گردد مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و در مورد چگونگی اداره و نظارت بر مسائل راهکارهایی ارائه  مسائلی که با اجرای این اصول ایجاد می

 دهند.

 

 های فاوا : مهارت7فصل

 شایستگی

 ابزارهای پیچیده

 1سطح  7سطح  1سطح 

ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و 
های کاربردی ویژه  موضوع درسی  برنامه
مسئله محور  را طراحی   یک موقعیتخود، 

ی فاوا  ی منعطفانه نمایند که در آن با استفاده
از جمله منابع شبکه به دانش آموزان در 

های  ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و برنامه
یک کاربردی ویژه  موضوع درسی خود، 

های مسئله محور و یک موقعیت پروژه  موقعیت
ها با  را طراحی نمایند که بتوانند در آن محور
ی فاوا )از جمله منابع شبکه  ی منعطفانه استفاده

 های ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و برنامه
های  موقعیتکاربردی ویژه  موضوع درسی خود، 

را طراحی نمایند  متنوع مسئله و پروژه محوری
ی فاوا  ی منعطفانه ها با استفاده که بتوانند در آن

)از جمله منابع شبکه در جهت کمک به همکاری 
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جهت دسترسی به اطالعات و برقراری 
رای ارتباط با کارشناسان خارج از مدرسه ب

تجزیه و تحلیل مسئله انتخاب شده کمک 
 نماید.

آموزان،  جهت کمک به همکاری دانش در
دسترسی به اطالعات و برقراری ارتباط با 
کارشناسان خارج از مدرسه برای تجزیه و 

های فردی و  تحلیل مسائل انتخاب شده(  پروژه
سازی نموده و بر   آموزی را پیاده گروهی دانش

 ها نظارت نماید. آن
 

آموزان، دسترسی به اطالعات و برقراری  دانش
زیه ارتباط با کارشناسان خارج از مدرسه برای تج

های فردی و  و تحلیل مسائل انتخاب شده( پروژه
ها  سازی نموده و بر  آن آموزی پیاده گروهی دانش
 نظارت نماید.

 

 آموزان کاربرد  فاوا در طراحی و مدیریت یادگیری مشارکتی و پروژه محور دانش

 محتواهای نرم افزاری متن باز متناسب با رشته خود و نرم افزارهای تولید  معرفی بسته 
 های مسئله محور و پروژه محور در رشته علمی. ویژگی منابع وب )صحت مطالب و سودمندی منابع وب( مورد  استفاده در یادگیری 
 آشنایی با انواع وب ( های آموزشیI  ، II و ویژگی )های( هر کدام  های )مزایا و محدودیت و معنایی 

 نی بر یکی از انواع وبهای مسئله محور و پروژه محور  مبت طراحی فعالیت 

 یا ابزار های خاص برخط   31طراحی مواد آموزشی با استفاده از محیط نوشتاری 

 های گوناگون دانش آموزی  معرفی شبکه یا نرم افزار مناسب برای مدیریت، نظارت، اریابی پیشرفت پروژه 

 آموزان. رگتر در جهت پرورش یادگیری دانشآموزان، همتایان، والدین و جوامع بز نقش فاوا در ارتباط و همکاری با دانش 

 آموزان داخل و خارج از کالس درس شبکه و پشتیبانی از همکاری دانش 

 های مشترک های داده بر خط و ایمیل منابعی برای یافتن افراد و منابع برای پروژ موتورهای جستجو، پایگاه 

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان:

 های نرم افزاری آموزشی را به طور عملی نمایش دهند و چگونگی استفاده از این بسته های متنوع  نرم افزاری را در  جستجو در مورد بسته
 یک موضوع خاص در رشته خود در کالس نشان دهند. 

 های هر کدام از منابع آموزشی  در مورد ویژگیI  ،II های تعاملی و مشارکتی بحث  طراحی فعالیت ها برای های آن و معنایی مزایا و مدودیت
 و گفتگو نمایند.

  یک یا چند فعالیت آموزشی مسئله محور و پروژه محور  مبتنی بر یکی از انواع وب را طراحی نمایند و طراحی خود را در کالس ارائه و با
 استفاده از نظرات ارزیابانه آن طراحی را اصالح نمایند.

 ها نرم افزارهای مناسب برای یادگیری مسئله محور و پروژه محور در موضوع  زمینه تخصصی خود را جستجو  ها و کاتالوگ در وب  سایت
های خود برای موثر بودن در جهت اهداف خاص آموزشی قصد شده  نماید. معیارهای و دستورالعمل های ارزیابی را توسعه داده و انتخاب

 توجیه نماید.

 ا ابزارهای آن را به نمایش در آورد. به صورت گروهی دانشجویان یک واحد مطالعه  در رشته مربوطه را به طرز استفاده از محیط نوشتاری ی
 صورت بر خط طراحی نمایند.

 آموزی را به نمایش درآورد  و داده های پروژه  ای پروژه برای  مدیریت، نظارت و ارزیابی پروژه دانش چگونگی استفاده از نرم افزارهای شبکه
 آموزان را در آن وارد کنند.   دانش کارهای

 آموزان بحث شود. دانشجویان در  های ارتباطی و همکاری بر خط توسط معلم برای پشتیبانی از یادگیری دانش در مورد استفاده از محیط
از تعامالت برخط خود را هایی  محیط های مذکور یک الگ را برای خود تهیه نموده، ونتایج چاپی خود را در آن به اشتراک بگذارد و نمونه

 نمایش دهد.
 کند  آموزان را در انجام پروژه های مشترک کاری و یادگیری پشتیبانی می های  ارتباطی و همکاری برخط که دانش در مورد مزایای محیط

دانش آموزان را نمایش  بحث نمایند. معلمان یک الگ را برای خود تهیه نموده، ونتایج چاپی خود را به اشتراک گذاشته و  تعامالت برخط
 دهند.

 های مشترک بحث نمایند،   های داده برخط و ایمیل برای یافتن افراد و منابع برای پروژه در مورد استفاده از موتورهای جستجو، پایگاه
خود را در آن جا جستجوهای خود را در راستای پروژه رشته خود هدایت نمایند، در پروژه مشترک بر خط شرکت و تعامل نمایند، تجربیات 

 ها بحث نمایند. ها را با افراد دیگر به اشتراک گذاشته و در مورد آن منعکس نمایند و آن
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 :  برنامه درسی و ارزشیابی1فصل

 شایستگی

 کاربرد دانش

 1سطح  7سطح  1سطح 

ضمن برخورداری از دانش عمیق در مورد 
موضوع رشته خود و توانایی بکارگیری 

های گوناگون، با  ی آن در موقعیت  منعطفانه
در  یک مسئله پیچیدهاستفاده از فاوا، حداقل 
آموزان طراحی نماید  رشته درسی برای دانش

آموزان  های ارائه شده توسط دانش راه حلو 
مورد ارزیابی قرار را در پاسخ به این مسئله 

 دهد.

ضمن برخورداری از دانش عمیق در مورد 
موضوع رشته خود و توانایی بکارگیری 

های گوناگون، با  ی آن در موقعیت  منعطفانه
رشته  در  یک مسئله پیچیدهاستفاده از فاوا،  
ای طراحی  گونه  آموزان را به درسی برای دانش

مسائل،  های( ارائه شده برای راه حل )نماید که 
گیری  آموزان از مسئله را مورد اندازه درک دانش
 قرار دهد.

ضمن برخورداری از دانش عمیق در مورد 
موضوع رشته خود و توانایی بکارگیری 

های گوناگون، با  ی آن در موقعیت  منعطفانه
در رشته ای  مسائل پیچیدهاستفاده از فاوا،  

ای  گونه  آموزان به درسی را برای دانش
های ارائه شده برای  راه حلی نماید که طراح

آموزان از مسائل را مورد  مسائل، درک دانش
 گیری قرار دهد. اندازه

 

 درسی و ارزشیابی از طریق فاوا دستیابی به اهداف برنامه

 های کلیدی رشته درسی  نقش فاوا در معرفی مفاهیم و فرآیند 
 افزاری در رشته درسی   های نرم بسته  عملکرد و اهداف بکارگیری 
 های داخل و خارج از کالس  های مربوطه در محیط های کلیدی با بکارگیری بسته آموزان از مفاهیم و فرآیند چگونگی افزایش درک دانش

 های یادگیری( )فاوا در نظریه

 آموزان از مفاهیم و فرآیندهای کلید برنامه درسی ارزیابی درک دانشهای مبتنی بر فاوا در ارزشیابی برای  دستورالعمل 

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجومعلمان

 توانند بوسیله فاوا آموزش داده شوند انتخاب شود. )فاوا باید منجر به درک  در بخشی از برنامه درسی داده شده، مفاهیم و فرآیندهایی که می
 عمیقتر از مفاهیم گردد(

 توانند با فاوا آموزش داده شوند، شناسایی نمایند. برای متن آموزشی )متناسب با رشته( داده شده، مفاهیم و فرآیندهایی که می 
 های نرم افزاری رشته درسی خود را شناسایی و در کالس به نمایش در آورند. تعداد متنوعی از بسته 

 ز طریق فاوا،  با یک کارشناس به صورت برخط در کالس تعامل و گفتگو ترتیب دهند.در مورد دستیابی به اهداف برنامه درسی و ارزشیابی ا 

 های مرتبط با رشته خود بازدید برخط در کالس ترتیب دهند.  از موزه 

 م کلیدی آموزان از مفاهی توانند درک دانش ها می برنامه های شبیه ساز مبتنی بر وب را در کالس اجرا و در خصوص اینکه چگونه این برنامه
 ها در حل مسائل پیچیده توسعه دهند، بحث و گفتگو نمایند. موضوعات درسی و کاربرد آن

 های یادگیری، یک مقاله علمی و پژوهشی شناسایی و در مورد آن در کالس  از طریق جستجو در اینترنت در مورد فاوا در یکی از نظریه
 بحث و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

 فزاری ویژه موضوعات درسی رشته خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و توضیح دهند که چگونه این بسته ها مفاهیم و ا های نرم بسته
 کنند. حل مسائل پیچیده در محیط یادگیرنده محور را حمایت می

 های استفاده از محصوالت فاوا در برنامه درسی دستورالعمل

 ن در استفاده از محصوالت فاوا برای افزایش درک دانش آموزان از مفاهیم، مهارت ها و های دانشی و عملکردی معلما دستورالعمل
 فرآیندهای موضوع کلیدی درسی. 

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان: 

 درسی  ی سن و موضوع های مختلف آموزش و کیفیت  و ویژگی محصوالت فاوا ویژه آموزان در سال های واکنش دانش در مورد ویژگی
 خاص بحث شود.

 دهند، ارائه دهند. ها را توسعه و بهبود می ها تبعیت می کنند و آن هایی که از این ویژگی دستورالعمل 
 ها ارائه گردد. های  ارائه شده در کالس ارزیابی شده و پیشنهاداتی برای بهبود آن دستورالعمل 

 های مبتنی بر فاوا  طراحی کنند. شده، دستورالعمل برای متن آموزشی و اهداف ارزشیابی )متناسب با رشته( داده 
 های  العملی برای ارائه گزارش هایی را تهیه نموده و در فرآیند آموزش بکار گیرند.  )به عنوان نمونه دستور برای محصوالت فاوا دستورالعمل
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 آموزی از نتایح آزمایش شیمی( دانش

 ارزشیابی مبتنی بر فاوا

 های مربوطه )بر خط و برون خط( و  بررسی دیدگاه ارزشیابی مبتنی بر فاوا 
 های ارزشیابی های مبتنی بر فاوا ویژگی 
 معرفی ابزارهای ارزشیابی مبتنی بر فاوا 
 های مبتنی بر فاوا راهبردهای طراحی آزمون 

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجومعلمان

 های  های سطوح باالتر ) از جمله مهارت ظر این که کدامیک برای ارزیابی مهارتابزارهای ارزشیابی فاوای در اختیار قرار داده شده، را ازمن
 حل مسئله، تفکر انتقادی، و ..(و درک بنیادی از مفاهیم کلیدی مناسب هستند مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. 

  شناسایی نمایند.برای متن آموزشی و اهداف مهارت ارزشیابی )متناسب با رشته( داده شده، یک ابزار مناسب را 

برای موضوعی در برنامه درسی دستورالعمل های مبتنی بر فاوا برای ارزشیابی را طراحی نماید که در آن درک دانش آموزان از مفاهیم و  -
 فرآیندهای کلیدی برنامه درسی مورد ارزیابی قرار گیرد.

ها را مورد تجزیه  های آن در کالس بحث کنند و مزایا و محدودیت های حاکم بر ارزشیابی مبتنی بر فاوا )برخط و برون خط( در مورد دیدگاه -
 و تحلیل قرار دهند.

یک نمونه آزمون برخط و برون خط برای یک موضوع در رشته خود طراحی نموده و آن را در کالس ارائه نموده تا مورد ارزیابی قرار گیرد و  -
 اصالحات الزم را با توجه به بازخوردها انجام دهند.

 

 : پداگوژی1فصل

 شایستگی

 حل مسائل پیچیده

 1سطح  7سطح  1سطح 

آموز  )آموزش دانش دو  تکلیف مسئله محور
ی گروهی دانش آموزی  محور( و پروژه

و مبتنی بر فاوا را تعریف و طراحی نماید 
ضمن طرح مسائل در گروه همتا با استفاده از 

ها، طراحی خود را مورد  نظرات ارزیابانه آن
 قرار دهد.اصالح 

آموز  )آموزش دانش دو تکلیف مسئله محور
ی گروهی دانش آموزی مبتنی  محور( و پروژه

ضمن اصالح بر فاوا را تعریف و طراحی نموده و 
سازی طرح را تشریح  طرح خود، مراحل پیاده

 نماید.

آموز  )آموزش دانش چندین تکلیف مسئله محور
 ی گروهی دانش آموزی مبتنی بر محور( و پروژه

مراحل طراحی، فاوا را تعریف و طراحی نماید و 
آموزان  ها توسط دانش سازی و و ارائه راه حل پیاده

های گروهی را  در تکالیف مسئله محور و پروژه
 مورد نظارت و ارزیابی قرار دهد.

 
 

  مبتنی بر فاوا با تمرکز بر مسائل واقعی زندگی  های یادگیری مشارکتی و پروژه محور فعالیتسازی  طراحی و پیاده

 آموزان از طریق بکارگیری مفاهیم و فرآیندها و  محور مبتنی بر فاوا و ایجاد در توسعه تعامالت اجتماعی و تفکر در دانش نقش یادگیری پروژه
 های کلیدی در حل مسائل واقعی مهارت

  آموزی  های دانش چگونگی طراحی مسائل پیچیده و مسائل زندگی واقعی )که با کمک موضوعات کلیدی درسی قابل حل هستند(  در پروژه
 با استفاده از منابع فاوا

  های طراحی، واحد طرح درس مشارکتی و پروژه محور مبتنی بر فاوا  ویژگی 

 وعات ویژه برای فعالیت های کالسی که قدرت استدالل، گفتگو، مشارکت و حل های کاربردی موض معرفی ابزارهای متن باز و برنامه
 نماید. آموزان تقویت می مسائل پیچیده را در دانش

 های گروهی   سازی تکالیف مسئله محور و پروژه های مناسب برای پیاده های دیجیتال و شبیه سازی یکی از روش داستان و بازی 

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان:

 آموزان و بکارگیری علمی دانش رشته مربوطه را حمایت  تواند درک دانش در مورد چگونگی بکارگیری فاوا و انواع ویژه نرم افزارهایی که می
 کند بحث نموده 

  تواند مورد حمایت شود شرح داده شود.  ها یادگیری پروژه محور می هایی که در آن در یک ارائه کالسی راه 
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 ها در کالس بحث شود )به عنوان نمونه  آن  ی ها در کالس در باره های مختلفی در این خصوص تولید نموده و پس از ارائه نمونه ونهنم
 های اکولوژی با استفاده از وب و مفاهیم کاربردی( های حفاظت از سامانه شناسایی راه

 ری نمایند.از طریق ارتباط و گفتگو برخط کالسی با کارشناسان مربوطه همکا 
 .با جستجو در اینترنت برای اهداف یادگیری داده شده، مسائل زندگی واقعی مناسبی انتخاب شود 
 های پروژه محور فاوا را در آن تلفیق نمایند. با توجه به مسائل واقعی داده شده، در فرآیند طراحی فعالیت 

 آموزان ارائه دهند. ها به دانش ای معرفی آنهای مناسب مبتنی بر فاوا بر برای مسائل واقعی زندگی منتخب، روش 

 های یادگیری مورد استفاده قرار می گیرند، توصیف نموده و توضیح دهند که فاوا  یادگیری گوناگون را که در فعالیت -راهبردهای یاددهی
 ها تلفیق گردد. تواند در آن چگونه می

  محور،   های پروژه سازی  برای حل مسائل پیچیده و واقعی زندگی و یا فعالیت شبیهطراحی و یا شناسایی یک داستان و بازی دیجیتال و یا
 ارائه سناریو در کالس و نقد و ارزیابی  آن

 

 : سازمان بندی و مدیریت 1فصل
  

 شایستگی

 های مشارکتی گروه

 1سطح  7سطح  1سطح 

انعطاف پذیری را در  یک محیط یادگیری
به کالس درس طراحی نمایدکه در آن قادر 

و   آموز محور های دانش تلفیق فعالیت
بکارگیری منعطفانه  فناوری برای حمایت از 

 باشد.  این فعالیت

انعطاف پذیری را در  یک محیط یادگیری
تلفیق کالس درس خلق نمایدکه در آن قادر به 

کارگیری و ب  آموز محور های دانش فعالیت
و   منعطفانه  فناوری برای حمایت از این فعالیت

 باشد. همکاری گروهی

انعطاف پذیری را در  محیط های یادگیری
کالس درس خلق نمایدکه در آن قادر به تلفیق 

آموز محور  و بکارگیری  های دانش فعالیت
ها  منعطفانه  فناوری برای حمایت از این فعالیت

 باشد.و همکاری گروهی 
 

 بندی منابع فیزیکی، انسانی و زمان برای تلفیق فاوا در محیط یادگیری مدیریت و سازمان

 های یادگیری و تعامالت اجتماعی(  ها یا سایر منابع دیجیتال در کالس درس )به منظور پشتیبانی و تقویت فعالیت  سازمان بندی رایانه 
 از طریق کابل،  شبکه و شبکه( سازیWifi ،Blutooth  در کالس درس )...21و 
 های مبتنی بر فناوری های یادگیری پروژه محور دانش آموزان در محیط چگونگی مدیریت فعالیت 

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان:

 تعامالت  ها شرکت و یک از آن که هر کدام  های متفاوت رایانه و سایر منابع دیجیتال را برحسب این به طور عملی در یک کالس چینش
نماید را بیازماید.   یک نوع چینش را طراحی نموده و در مورد منطق خود برای این طراحی بحث  می اموزان را حمایت نموده یا ممانعت دانش
 نماید.

  .با استفاده از امکانات موجود در کالس یک آزمایشگاه فاوا در کالس ایجاد کنند 
 آموزی درضمن انجام یک پرورژه بحث نمایند. درمورد طرح درس خود بر  پروژه محور دانش های مدیریت فعالیت های کالسی در مورد روش

 های گوناگون رایانه و منابع دیجیتال بحث نمایند. حسب مدیریت کالسی با تمرکز روی مزایا و معایب چینش

 

 ای معلم : یادگیری حرفه2فصل

 شایستگی

 مدیریت و راهنمایی

 1سطح  7سطح  1سطح 

یک پروژه با استفاده از مهارت و دانش الزم  
ای را  حرفه  در راستای یادگیری  پیچیده

ها  همکاری با سایر  طراحی نماید که در آن

دو پروژه زم  با استفاده از مهارت و دانش ال  
ای  ایجاد و  حرفه  را در راستای یادگیری  پیچیده

ها  همکاری با سایر  مدیریت نماید که در آن

پروژه های ب با استفاده از مهارت و دانش الزم  
ای  ایجاد  حرفه  را در راستای یادگیری ای پیچیده

ها  همکاری با سایر  و مدیریت نماید که در آن

                                                 
31

 به پیوست مراجعه شود.  
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معلمان، و استفاده از شبکه ها برای دستیابی 
به اطالعات همکاران و کارشناسان خارج 

 مدنظر قرار گرفته شده باشد.

معلمان، و استفاده از شبکه ها برای دستیابی به 
اطالعات همکاران و کارشناسان خارج مدنظر 

 قرار گرفته شده باشد.

معلمان، و استفاده از شبکه ها برای دستیابی به 
اطالعات همکاران و کارشناسان خارج مدنظر 

 قرار گرفته شده باشد.
 

 یا استفاده از منابع دیجیتال و همکاری برخط برای یادگیری حرفه
 بررسی نقش فاوا در:

 ای  ها و یادگیری حرفه اشتراک منابع برای پشتیبانی از فعالیت 
 ای خود  ها و یادگیری حرفه دسترسی به کارشناسان بیرون از محیط کار و جوامع یادگیری به منظور پشتیبانی از فعالیت 
 ای  مدیریت، تجزیه تحلیل، تلفیق و ارزیابی اطالعات به منظورحمایت از یادگیری حرفه 

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان:

 ای را حمایت نمایند بحث نمایند.  توانند یادگیری حرفه در مورد منابع اطالعاتی برخط گوناگون و  استفاده از سایر منابعی که می 

 کند هدایت نمایند ای آنان را حمایت می ود را برای مواد آموزشی  در جهتی که اهداف یادگیری حرفهجستجوهای بر خط خ 

  .نتایج این جستجو را به اشتراک گذاشته و در مورد آن بحث نمایند و برای اجرای ان برنامه ریزی نمایند 

 ای را حمایت کنند بحث نمایند. ملزم به انجام تحقیقات برخط  تواند یادگری حرفه در مورد منابع گوناگون کارشناسی برخط و جوامعی که می
ج خود برای یافتن چنین کارشناسان و جوامعی باشند. با کارشناسان ارتباط برقرار نموده و در این جوامع شرکت نموده و سپس مباحثات و نتای

 های خود در این زمینه را به اشتراک بگذارند. فعالیت

 ها خود  ها در فغالیت های مدیریت دانش مربوطه در جهت تجزیه و تحلیل منابع بر خط بحث نمایند و آن ارتدر مورد اهمیت توسعه مه
های خود را در این مورد توصیف نموده و به  ها را مورد اریابی قرار داده. دانشجو معلمان نمونه هایی از فعالیت تلفیق نمایند  و کیفیت آن

 نمایند. نمایش در آورده و در مورد آن بحث

 



 

299 

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری1

 نمایشی-سخنرانی 

 آزمایشگاه 

  پروژه 

 کشفی )کاوشکری+ آزمایشگاه( فردی و گروهی 

 حل مسئله 

 حل خالق مسئله 

 های هدایت شده و مباحثهها و پاسخ پرسش 

 طوفان مغزی 

 ...................... 

 

 حداقل امکانات سخت و نرم افزاری

 منابع اطالعاتی مکتوب یا برخط 

 شبکه آزمایشگاهی )آزمایشگاه رایانه( مجهز به اینترنت پرسرعت 

 دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند 

 قابل در دسترسهای  انواع رسانه 

 امکانات الزم برای تهیه رسانه آموزشی مورد نظر مدرس 

 های جدید )ترجیحا اصلی(نرم افزار بسته آفیس، ورژن 

 های عاملرایانه با انواع سیستم 

 دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند 

 های دانشجویان(های عامل )تلفنهای همراه با انواع سیستمتلفن 

  افزارهای نرمwindows, Mac, Linux 

 های برون خطانواع ذخیره کننده 

 های رایج و قابل دسترس قابلیت اتصال به اینترنت را داشته باشد ) با خط چند رایانه که به اینترنت متصل نباشد و از طریق یکی از شیوه
ADSLتلفن )از طرق دایال آپ، 

 Wimax(  کارت دیتا،   wirelessیا  lanبه صورت  +

 حداقل یک پردازشگر موجود در بازار 

 سخت افزارهای داخلی و خارجی و جانبی رایانه 

 تاپ و رابط انواع موبایل، تبلت، لپOTG 

 های آموزشی مربوط به رشته عامل افزارها و سیستم افزارها، سخت نرم 

 تواند مواردی چون  های مخصوص کودکان استثنایی می عامل برای نرم افزارها و سیستمVinu
20

x, Deaf Apps
23

 (for chat)  را
 پیشنهاد نمود.

  نرم افزارهای 

Flash, Photoshop, paint, DVD cutter, sound recorder , sound cutter, concept mapping or mind 

mapping, Simulators   
 :امکانات الزم برای راه اندازی شبکه شامل 

Cross cable, Wi-Fi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall 

  در مورد لپ تاپ 3حداقل( ها مجهز به رایانه و یا لپ تاپ Bluetoothبرای هر گروه ) 

 فیلم و کلیپ های نمونه در زمینه کاربرد سخت افزار های آموزشی 

 افزارها بروشورهای معرفی سخت 

                                                 
31
http://distrowatch.com/table.php?distribution=vinux 

32
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.successfulmatch.deafs&hl=en )نرم افزارهای مخصوص ناشنوایان در 

 گوگل پلی(

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.successfulmatch.deafs&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.successfulmatch.deafs&hl=en
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 انتخاب گروههای مربوطه به  های آموزشی گروه نرم افزارهای و سیستم عامل 

 افزارهای مربوطه راهنمای نرم 

 سخت افزارها و  نرم افزارهای الزم برای ضبط و ویرایش صدا و تصویر و فیلم دیجیتال 

 افزارهای شبیه ساز متناسب با رشته نرم 

 افزارهای  نرمLMS ،CMS ،LCMS 

 . منابع آموزشی1

 انداز بیست ساله جمهوری اسالمی سند چشم .23
 موزش و پرورشسند تحول بنیادین آ  .22
 مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش .24

 برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران .25

 نقشه جامع علمی کشور .26

 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان .21

 سازی مدارس راهبرد تحول وزارت آموزش و پرورش در توسعه فاوا. هوشمند .25

 های راهبردی فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش. (، تدوین سیاست0252مهرمحمدی، محمود و نفیسی، عبدالحسین ) .21

 ( مقدمات تکنولوژی آموزشی، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور0211آبادی، خدیجه ) علی .41

 ( مقدمات تکنولوژی آموزشی، تهران، آییژ.0211محمدی داود، احدیان، محمد، رمضانی، عمران )  .40
 نوآور  :، تهران نشرمحمدرضا اصغرزاده(مرجع کامل سیستم عامل مکینتاش، مترجم 0251، ) هارت دیویس گای .43

 های موجود در هنگام تدریس راهنماهای لینوکس و ویندوز  آخرین نسخه  .42

 های تولید محتوای الکترونیکی آموزشی.  ( الزامات و چارچوب0213)  سازمان فناوری اطالعات ایران .44

 /http://www.projectlooksharp.orgمحتواهای الکترونیکی تولید در پروژه لوک شارپ  کانادا  .45
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 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1
که در بخش مهارت های اساسی  0ارزشیابی ورودی یا تشخیصی در فاوا  -0در ارزشیابی هر واحد درسی  دو الی سه نوع ارزشیابی انجام خواهد شد. 

ارزشیابی تکوینی که در حین فرآیند  -3گیرد،  ها صورت می به منظور ایجاد و یا تقویت مهارت فاوا برای تعیین سطح کالس و استفاده بهینه از زمان
توانند  های عملکردی و یادگیری پیشنهاد شده که می گیرد که در هر بخش مواردی به عنوان پیشنهاد در فعالیت آموزش و در طول کالس انجام می

نمره به  01نمره از نمره نهایی به ارزشیابی تکوینی و  01گردد  زشیابی نهایی یا پایانی که پیشنهاد میار -2بخشی از این ارزشیابی را تشکیل دهند و 
باشد و مدرس  ( می2الی  0پروژه پایانی اختصاص یابد که در اجرای آن دانشجو معلم ملزم به رعایت تمامی موارد مورد آموزش در آن واحد درسی )فاوا 

 نماید. ای دانشجو معلم تعیین می ه به سال تحصیل دانشجو معلم، دانش و مهارت موضوعی و مهارت حرفهمربوطه موضوع آن را با توج

 

 

 ها . پیوست2

 :تولید محتوای الکترونیکی 

 استانداردهای تولید محتوای الکترونیکی 

  آشنایی با استانداردهایSCORM  وAICC در تولید محتوای الکترونیکی و آموزش الکترونیکی 

 تولید محتوای الکترونیکی 
  های الکترونیکی دیداری رسانه

 معرفی پوستر، انواع چارت، اسالیدها، نمودار، .....، کاربرد ، مزایا و محدودیت ها 

 های الکترونیکی دیداری در آموزش فرآیند انتخاب رسانه 

 های الکترونیکی دیداری )نوشته، شکل، عکس، ..( های آموزشی رسانه طراحی پیام 

 افزارهای  الکترونیکی دیداری از طریق نرم  ولید رسانه هایتpower point ،publisher و ،photo shop 

 معرفی برخی از محتواها

 LO
 اشیاء یادگیری،  22

  کارآموزی مبتنی برشبکه 

 خودآموزی،  مطالعه راهنمایی شده  ناهمزمان 

 یادگیری همزمان (  24پیشامدها با هدایت مربی( 

  همکاری گروه کوچک 

 فرآیند طراحی تولید محتوای یادگیری الکترونیکی : 

 های یادگیری و راهبردهای آموزشی مربوطه  طراحی آموزشی واحد ) یا موضوع (یادگیری براساس نظریه 

 انتخاب مدل آموزشی مربوطه 

 طراحی فرصت های یادگیری 

  انتخاب و طراحی فعالیت های یادگیری 
 نه مناسب با هرفعالیت یادگیری فرآیند انتخاب رسا

  طراحی پیام های آموزشی 

 تنظیم جدول ارائه محتوای نهایی 
 افزارهای تولید محتوای الکترونیکی ) برخط و برون خط(  معرفی نرم

 Auto paly , flash builder, hyper studio, ,Director, Multimedia Builder, Adobe 

Flash, Camtasia Studio, advanced power point (off line) 

                                                 
33
Learning Object 

34
Instructor – led Events 
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 power point , hyper studio  , flash , mu. Builder 

 

 

 :کالس هوشمند 

 طراحی آموزشی کالس هوشمند 

 طراحی محیط یادگیری الکترونیکی براساس راهبردهای آموزشی مناسب 

  نوین آموزشیطراحی فرصت های یادگیری ، فعالیت های یادگیری و راهبردهای ارزشیابی براساس مدل های 

  طراحی مدل ارتباطی  ) ارتباط استاد با شاگرد ، استاد بامحتوا ، محتوا بامحتوا ، گروه با گروه ، کالس باخارج کالس و...(کالس
 هوشمند براساس نیازها وامکانات )تجهیزات الکترونیکی و..( 

 اجرای و ارزشیابی آموزشی کالس هوشمند  

  ازطریق ( ثبت نام از شاگردانLMS) 

  اجرای ارزشیابی ورودی) آزمون رفتار ورودی ، پیش آزمون ، آزمون تشخیصی سبک های شناختی ، نیاز سنجی و...( از
 وثبت گزارشات آزمون ها  LMSطریق 

 گروه بندی شاگردان براساس نتایج وگزارشات آزمون ها از طریقLMS 

 گروه انتخاب مدل آموزشی ، محتوا وفعالیت های یادگیری مناسب برای هر 

  به اشتراک گذاری و ارسال محتواها وفعالیت های یادگیری برای هر گروه از طریقLCMS 

 )ارائه تکالیف تکمیلی وبازخورد آن به روش برخط )همزمان و ناهمزمان 

  ارائه بازخورد مناسب ، اجرای ارزشیابی مستمر وتوصیفی با استفاده از روش های ارزشیابی معلم ، خود ارزشیابی ، دگر 
 LMSو LCMSارزشیابی ،گروه ارزشیابی از طریق 

 اجرای ارزشیابی پایانی به شکل متنوع ) انواع آزمون های الکترونیکی( از طریقLMS 

 ثبت نتایج وگزارشات آزمون 

 اجرای پس آزمون و اصالح برنامه براساس گزارشات آزمون 

 تنظیم وثبت پوشه کار 
 

 شبکه 
 شبکه و شبکه سازی 

 تعریف شبکه 

  شبکه سازی، مزایا و محاسن ایجاد شبکهدالیل 

 تاریخچه شبکه 

   معرفی بزرگترین شبکه 

 های شبکهسلسه مراتب ایجاد شبکه و مولفه  

 cable, Wifi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall, DNS Server, 

Mail Server 
 Wi-Fi, Bluetooth, cableات موجود، ایجاد یک شبکه کوچک ) دو یا سه کاربر( با استفاده از امکان

 های اجتماعی  شبکه

 

 هایی از نرم افزارهای تولید محتوای الکترونیکی و انتشار  الکترونیکی محتوا نمونه 

 تولید

 Auto paly , flash builder, hyper studio, ,Director, Multimedia Builder, Adobe Flash, Camtasia 

Studio, advanced power point (off line) 
 power point , hyper studio  , flash , mu. Builder 

 انتشار

 Forums, networks, Atutor, Moodle, emails, Educreatiosn, snagit, blendspace, bayanbox, net 

support school, softgozar, aparat, googlesite, electa, kelas,…(on line 
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 «1کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در رشته علمی »سرفصل درس 
 .معرفی درس و منطق آن1

ای با فناوری اطالعات و ارتباطات عجین شده است، که برخورداری از ابعاد گوناگونی از سواد از جمله سواد اطالعاتی،  زندگی بشر در عصر کنونی به گونه
اطالعات و   فناوری گردد. ضرورت توجه به دیجیتال، سواد اینترنتی، یک ضرورت در زندگی محسوب میسواد رسانه ای، سواد رایانه، سواد فناوری، سواد 

آموزان امروز  مندی از این بعد سواد یکی از نیازهای دانش های رسمی وارد گردد. لذا آشنایی و بهره ارتباطات  موجب گردیده است که آموزش ان در آموزش
آموزان را برای ورود به عرصه زندگی دارند، خود نیز باید ضمن برخورداری از  و معلمان که وظیفه آماده سازی دانشر وشهروندان فردا است. از این

های  های خود بهره گیرند و با تلفیق این فناوری در فرصت ی فناوری اطالعات و ارتباطات، از این ظرفیت در آموزش ها و سواد الزم در حوزه شایستگی
آموزان را آموزش دهند که چگونه خود را برای استفاده صحیح از  گیری از افزایش و بهبود کارآیی آموزش ، دانش الوه بر بهرهیادگیری ع-یاددهی
 آمده بواسطه این فناوری در زندگی آماده کنند.  های پیش فرصت

 مشخصات درس
 نوع درس: کارگاهی

 واحد کارگاهی 0تعداد واحد: 
  45زمان درس: هر واحد 

 پیشنیاز: مهارت های هفتگانه

  0نام درس: کاربرد فاوا در رشته علمی

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: 
برنامه درسی و  -7در آموزش ،  ICTدرک  -1مولفه    6ها دانشجو معلمان در  جدول شایستگی

یادگیری حرفه ای  -2سازمان بندی و مدیریت  و -ICT ،1 -1پداگوژی ،  -1ارزشیابی ، 

 باشد. به شرح جدول زیر می 11در سواد فناوریمعلم  

 

 )تولید دانش( 1سطح  )تعمیق دانش(  7سطح  )سواد فناوری( 1سطح  مالک ها

 ICTدرک 

 در آموزش
 

 ها نوآوری در سیاست

ضمن درک مقاصد و اهداف 
های ملی در جلساتی که به  سیاست

های آموزش و  منظور اصالح سیاست
گردد  پرورش در مورد فاوا تشکیل می
 .مشتاقانه و داوطلبانه شرکت نماید

های  ضمن درک مقاصد و اهداف سیاست
ملی در جلساتی که به منظور اصالح 

های آموزش و پرورش در مورد  سیاست
شرکت نموده و در گردد  یفاوا تشکیل م

های مرتبط، پیشنهاداتی  ها و گفتگو بحث
 ارائه دهد.

ضمن درک مقاصد و اهداف 
های ملی در جلساتی که به  سیاست

های آموزش و  منظور اصالح سیاست
پرورش در مورد فاوا تشکیل 

شرکت نموده، و عالوه بر گردد  می
ها،  ها و گفتگو  شرکت در  بحث
در خصوص  ای نظرات ارزیابانه

، کاربست و بازبینی  طراحی
های در نظر گرفته شده برای  برنامه

 ها ارائه دهد. اجرای این سیاست

های  مهارت

 فاوا

 ابزارهای فراگیر

در راستای حمایت از توسعه  
های خالقیت، یادگیری  مهارت

حداقل یک جامعه دائمی و انعکاسی 
 مبتنی بر فاوا را طراحی  دانشی
 نماید.

در راستای حمایت از توسعه 
های خالقیت و یادگیری دائم و  مهارت

جامعه  2الی  3بازتابی دانش آموزان، 
 مبتنی بر فاوا را طراحی نماید.  دانشی

 

در راستای حمایت از توسعه 
های خالقیت و یادگیری دائم  مهارت

چندین و بازتابی دانش آموزان، 
متفاوت مبتنی بر فاوا   جامعه دانشی

 طراحی نماید.را 

برنامه درسی 

 و ارزشیابی

 مهارت های جامعه دانشی

با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی 
)رشد شناختی، عاطفی و جسمی و 
آگاهی از چگونگی ایجاد شرایط بهتر 
یادگیری برای دانش آموزان( و با 

با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی )رشد 
شناختی، عاطفی و جسمی و آگاهی از 
چگونگی ایجاد شرایط بهتر یادگیری برای 
راه دانش آموزان( و با استفاده از فاوا  

با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی 
ختی، عاطفی و جسمی و )رشد شنا

آگاهی از چگونگی ایجاد شرایط 
بهتر یادگیری برای دانش آموزان( و 
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مناسب  های  راه حلاستفاده از فاوا  
آموزی  برای مشکالت احتمالی دانش

های  و با برخورداری از مهارت بینی پیش
طرحی برای پیچیده در این مورد 

های  عملیاتی نمودن یکی از راه حل
   مورد نظر ارائه نمایند.

مناسب برای یکی از مشکالت  های  حل
و با  بینی آموزی پیش واقعی دانش

های پیچیده در این  برخورداری از مهارت
طرحی برای عملیاتی نمودن یکی از مورد 
   های مورد نظر ارائه نمایند. راه حل

های  با استفاده از فاوا  راه حل
یکی از مشکالت مناسب برای  

بینی و با  آموزی پیش واقعی دانش
های پیچیده در  برخورداری از مهارت

این مورد طرحی برای عملیاتی 
د نظر های مور نمودن یکی از راه حل

ارائه نمایند و راه حل موردنظر را در 
سازی نماید و نتایج حاصله را  پیاده

 مورد ارزیابی قررا دهد.

 خود مدیریتی پداگوژی

 مشابه  دو موقعیتبا استفاده از فاوا، 
ها   از فرآیند یادگیری را که در آن

دانش آموزان قادر به اجرا و 
های توسعه یافته  بکارگیری مهارت
سازی  طراحی و پیادهخود باشند 

 نماید.
 

 دو موقعیت متفاوتبا استفاده از فاوا، 
ها   از فرآیند یادگیری را که در آن

دانش آموزان قادر به اجرا و بکارگیری 
ته خود باشند های توسعه یاف مهارت

 .سازی نماید طراحی و پیاده
 

  چندین موقعیتبا استفاده از فاوا، 
از فرآیند یادگیری را که در  گوناگون

ها  دانش آموزان قادر به اجرا و  آن
های توسعه یافته  بکارگیری مهارت
سازی  طراحی و پیادهخود باشند 

 نماید.
 

سازمان 

بندی و 

 مدیریت

 های یادگیری سازمان

ضمن ایفای نقش رهبری در آموزش و 
ارائه پشتیبانی پیگیرانه از همکاران،  
یک برنامه مبتنی بر فاوا را طراحی و 

مدرسه به که در طی آن  اجرا نمایند
عنوان جامعه مبتنی بر نوآوری با استفاده 

 نقش نمایند.از فاوا  ایفای 

ضمن ایفای نقش رهبری در آموزش و 
یک از همکاران،  ارائه پشتیبانی پیگیرانه

برنامه مبتنی بر فاوا را طراحی و اجرا 
مدرسه به عنوان که در طی آن  نمایند

جامعه مبتنی بر نوآوری و یادگیری دائم با 
 استفاده از فاوا  ایفای نقش نمایند.

ضمن ایفای نقش رهبری در آموزش و 
ارائه پشتیبانی پیگیرانه از همکاران،  

فاوا را  های متنوعی مبتنی بر برنامه
که در طی آن  طراحی و اجرا نمایند

مدرسه به عنوان جامعه مبتنی بر 
نوآوری و یادگیری دائم با استفاده از  

 فاوا  ایفای نقش نمایند.

یادگیری 

حرفه ای 

 معلم

 معلم به عنوان مدل یادگیرنده

با استفاده از فناوری اطالعات و 
ارتباطات و برخورداری باال از توانایی، 
انگیزه، تمایل و تشویق و حمایت 
همتایان برای آزمودن،  دائما درحال 

ای باشد و به این منظور  یادگیری حرفه
ای را با هدف  یک جامعه آموزشی حرفه
 خلق دانش طراحی نماید.

با استفاده از فناوری اطالعات و   
ارتباطات و برخورداری باال از توانایی، 
انگیزه، تمایل و تشویق و حمایت همتایان 
برای آزمودن،  دائما درحال یادگیری 

یک جامعه آموزشی ای باشد و  حرفه
ای را با هدف خلق دانش طراحی و  حرفه

 سپس ایجاد نماید.

 با استفاده از فناوری اطالعات و
ارتباطات و برخورداری باال از توانایی، 
انگیزه، تمایل و تشویق و حمایت 
همتایان برای آزمودن،  دائما درحال 

جوامع آموزش ای باشد و  یادگیری حرفه
ای را با هدف خلق دانش طراحی  حرفه

 و سپس ایجاد نماید.
 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن.فرصت7

 1علمی  کاربرد فاوا در رشته

 باشد. تذکر: فصول این واحد در  دوره کارورزی و با حضور در کالس درس و مدرسه قابل اجرا می

 : در ک فاوا در آموزش 1فصل 

 شایستگی

 ها نوآوری در سیاست

های ملی  ضمن درک مقاصد و اهداف سیاست
های  در جلساتی که به منظور اصالح سیاست

آموزش و پرورش در مورد فاوا تشکیل 

های ملی در  ضمن درک مقاصد و اهداف سیاست
های  جلساتی که به منظور اصالح سیاست
گردد  میآموزش و پرورش در مورد فاوا تشکیل 

های  ضمن درک مقاصد و اهداف سیاست
ملی در جلساتی که به منظور اصالح 

های آموزش و پرورش در مورد فاوا  سیاست
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های مرتبط،  ها و گفتگو شرکت نموده و در بحث .مشتاقانه و داوطلبانه شرکت نمایدگردد،  می
 پیشنهاداتی ارائه دهد.

شرکت نموده، و عالوه بر گردد  تشکیل می
ها، نظرات  ها و گفتگو  شرکت در  بحث

، کاربست و  ی در خصوص طراحیا ارزیابانه
های در نظر گرفته شده برای  بازبینی برنامه

 ها ارائه دهد. اجرای این سیاست
 

های نظام آموزشی  در مورد فاوا )برنامه  سازی سیاست ای برای پیاده های اصالحی آموزشی مدرسه طراحی و اجرای برنامه

 آموزش و پرورش( درسی ملی جمهوری اسالمی ایران و سند تحول بنیادین

 سازی سیاست های اصالحی نظام آموزش ملی  ای در راستای پیاده راهبردهای طراحی، پیاده سازی و اصالح برنامه های آموزشی مدرسه 

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان:

 تواند موجب اجرای این  کارهایی  که می راههای اصالحی نظام آموزش ملی )با تاکید بر فاوا(  و ارائه  بحث کالسی در مورد قصد سیاست
 های مدرسه گردد.. ها در سطح برنامه سیاست

 سازی  های اصالحی را پیاده های سیاست تواند مولفه ای در سطح مدرسه را که می های کاری که در آن دانشجومعلمان برنامه تشکیل گروه
 نماید، طراحی نمایند.

 بتدایی طراحی شده در فاز ا ی  اجرای برنامه 
  ارزیابی میزان پیشرفت برنامه 
 های پیش روی  شناسایی و بررسی چالش 

  اشتراک موارد ذکر شده با گروه همتا و ارائه راهبردهای پشنهادی توسط گروه و همتایان برای غلبه بر چالش ها 

 

 های فاوا : مهارت7فصل 

 شایستگی

 ابزارهای فراگیر

های  در راستای حمایت از توسعه مهارت
خالقیت، یادگیری دائمی و انعکاسی 

مبتنی بر فاوا را   حداقل یک جامعه دانشی
 نماید. طراحی

های  در راستای حمایت از توسعه مهارت
خالقیت و یادگیری دائم و بازتابی دانش 

مبتنی بر فاوا   جامعه دانشی 2الی  3آموزان، 
 را طراحی نماید.

 

های  ستای حمایت از توسعه مهارتدر را
خالقیت و یادگیری دائم و بازتابی دانش 

متفاوت   چندین جامعه دانشیآموزان، 
 مبتنی بر فاوا را طراحی نماید.

 

 

 آموزان نرم افزارهای تولید محتوا و منابع آموزشی برای ایجاد خالقیت و نوآوری در دانش

  افزارهای تولید  ای و تجهیزات و نرم الکترونیکی و منابع آموزشی مبتنی بر فاوا ) ضبط چند رسانهعملکرد و اهداف ابزارهای تولید محتوای
 26افزارهای چاپ، ابزارهای طراحی وب و...( و نرم افزارهای انتشار محتوای الکترونیکی محتوای الکترونیکی تولید، ابزارهای ویرایش، نرم

  آموزان ایجاد نوآوری و خالقیت در دانشدر جهت   21فرآیند تولید محتوای الکترونیکی 
 آموزان  راهبردهای چگونگی بکارگیری منابع و طراحی محتوهای آموزشی الکترونیکی در جهت نوآوری و خالقیت دانش توسط دانش 

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان:

 توانند در جهت حمایت و  ها چگونه می داده و در مورد اینکه آن افزاری و منابع تولید دیجیتال را نمایش های نرم تعداد متنوعی از بسته
 های نوآورانه و خلق دانش کمک نمایند، توضیح دهند. آموزان در تمرین پیشرفت دانش

 ی و های خاصی از این منابع در رشته درسی مورد نظر را  مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند و توضیح داده شود که  چگونه برای نوآور نمونه
 نمایند.  آموزان را پشتیبانی می توانند دانش خلق دانش می

 آموزان  افزارهای مربوطه برای ایجاد خالقیت و نوآوری در دانش با توجه به رشته علمی، طرح درسی طراحی نموده که در آن از ابزارها و نرم
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گیرد. این طرح درس می تواند در کالس واقعی اجرا گردد و استفاده شده باشد، طرح درس در کالس توسط گروه همتایان مورد ارزیابی قرار 
 نتایج حاصل در گروه همتایان مورد نقد و ارزیابی و اصالحات قرار گیرد.

 آموزان دیگر وگروه همتا با استفاده از فاوا به منتشر نمایند و از بازخوردهای  محتواهای الکترونیکی تولید شده را به منظور استفاده دانش
 ها استفاده نمایند. در جهت اصالح برنامه احتمالی

 

 : برنامه درسی و ارزشیابی1فصل 

 شایستگی

 مهارت های جامعه دانشی

با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی )رشد 
شناختی، عاطفی و جسمی و آگاهی از 
چگونگی ایجاد شرایط بهتر یادگیری برای 

های  حلراه دانش آموزان( و با استفاده از فاوا  
آموزی  مناسب برای مشکالت احتمالی دانش 

های  و با برخورداری از مهارت بینی پیش
طرحی برای عملیاتی پیچیده در این مورد 
های مورد نظر ارائه  نمودن یکی از راه حل

   نمایند.

با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی )رشد 
شناختی، عاطفی و جسمی و آگاهی از چگونگی 

ایط بهتر یادگیری برای دانش آموزان( و ایجاد شر
مناسب برای یکی  های  راه حلبا استفاده از فاوا  

و با  بینی آموزی پیش از مشکالت واقعی دانش
های پیچیده در این مورد  برخورداری از مهارت

های  طرحی برای عملیاتی نمودن یکی از راه حل
   مورد نظر ارائه نمایند.

با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی )رشد 
شناختی، عاطفی و جسمی و آگاهی از 
چگونگی ایجاد شرایط بهتر یادگیری برای 
دانش آموزان( و با استفاده از فاوا  راه 

یکی از مشکالت مناسب برای  های  حل
بینی و با  آموزی پیش واقعی دانش

های پیچیده در این  برخورداری از مهارت
رحی برای عملیاتی نمودن یکی از مورد ط
های مورد نظر ارائه نمایند و راه حل  راه حل

سازی نماید و نتایج  موردنظر را در پیاده
 حاصله را مورد ارزیابی قررا دهد.

 

 های پیچیده شناختی با استفاده از فاوا پرورش مهارت

 آموزان با استفاده از فاوا )از جمله مدیریت اطالعات،  ها در دانش مهارتهای پیچیده شناختی و چگونگی آموزش و بروز  این  معرفی مهارت

 (11حل مسئله، همکاری و تفکر انتقادی
  آموزان  های جستجو، مدیریت و تجزیه و تحلیل و بکارگیری اطالعات  در دانش ایجاد مهارتمعرفی راهبردهایی برای 

 های فاوا به منظور ایجاد و توسعه  رشته مربوطه  با استفاده از ابزارها و دستگاههای کالسی در  فرآیند طراحی واحدهای مطالعه و فعالیت
 ، ساخت دانش و برقراری ارتباط 21ریزی ، یادگیری انعکاسی های استدالل، برنامه مهارت

 های ارتباطات و همکاری  آموزان برای بکارگیری فاوا در جهت بهبود مهارت راهبردهای تشویق دانش 
 آموزان برای توسعه و استفاده از خود و دیگر ارزیابی دانشی و عملکردی مبتنی بر فاوا در موضوعات درسی  ویق دانشراهبردهای تش 

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان:

 های پیچیده شناختی  ارائه کالسی در مورد مهارت 
 اموزان ها توسط دانش ی و بروز آن کارهایی برای  چگونگی کسب و توسعه راههای فرایندهای پیچیده شناختی و پیشنهاد و ارائه  ارائه ویژگی 
 ای که کسب منجر به بروز یک یا چند مهارت پیچیده شناختی توسط  طراحی یک طرح درس مبتنی بر فاوا در رشته مربوطه به گونه

های ناشی از اجرای این طرح درس در جمع  و انعکاسو بازخوردها  در کالس در س واقعی اجرا نمودهو  آموزان در آن جای داده شود دانش
 همتایان بررسی نموده و پیشنهادات اصالحی دریافتی را اعمال نمایند.

 های یادگیری مبتنی بر فاوا  های فعالیت های جستجو و مدیریت اطالعات بحث و گفتگو نمایند و در مورد ویژگی های مهارت در مورد ویژگی
 ها تهیه ودر کالس درس ارائه و ارزیابی گردد. مونه هایی از این فعالیتگردد بحث شود و ن های فوق می مهارت که منجر به توسعه و بروز
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 در کارورزی اجرا گردد. 
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 های مبتنی بر فاوا می توانند این  ریزی و یادگیری انعکاسی، ساخت دانش و این که چگونه  فعالیت های استدالل، برنامه در مورد مهارت
ها در واحدهای مطالعه مرتبط با رشته،  تولید و در میان گروه  هایی از این فعالیت بحث شود و مثال ها را ایجاد و توسعه دهند،  مهارت

ئه همتایان به اشتراک گذاشته شود و سپس واحدهای مطالعه تولیدی را مورد ارزیابی و نقادی قرار داده و پیشنهادهایی برای منابع اضافی ارا
 دهند.

 ها را مورد حمایت  رتباطی و همکاری و اینکه چگونه فعالیت های یادگیری فاوا محور می تواند این مهارتهای ا های مهارت در مورد ویژگی
 ها را تولید نمایند.  هایی از این فعالیت قرار دهد در کالس بحث وگفتگو نموده و نمونه

 نه مدل پیشنهاد و ارائه دهند.ای مجازی یک نمو در مورد ارتباط و همکاری موثر از طریق شرکت در مجامع یادگیری حرفه 

 های مبتنی بر دانش و عملکرد که برای انعکاس ارزیابی روی  در مورد مشخصات ارزیابی خود و همتایان بحث شود همچنین  دستورالعمل
ید و سپس در کالس ها تول ها و دستورالعمل گیرد بحث گردد و نمونه هایی از چنین فعالیت های خود و دیگران مورد استفاده قرار می آموخته

 ارزیابی گردد.

 های کلیدی موضوع درسی و فاوا را از طریق تلفیق فناوری های  های دانش و عملکرد محوری را که انتظارات یادگیری مهارت دستورالعمل
 نو ظهور را افزایش دهد، را توسعه دهند.

 

 : پداگوژی 1فصل 

 شایستگی

 خود مدیریتی

از  مشابه  موقعیتدو با استفاده از فاوا، 
ها  دانش  فرآیند یادگیری را که در آن

آموزان قادر به اجرا و بکارگیری 
طراحی های توسعه یافته خود باشند  مهارت
 سازی نماید. و پیاده

 

از  دو موقعیت متفاوتبا استفاده از فاوا، 
ها  دانش آموزان  فرآیند یادگیری را که در آن
های توسعه  مهارتقادر به اجرا و بکارگیری 

 .سازی نماید طراحی و پیادهیافته خود باشند 
 

 گوناگون  چندین موقعیتبا استفاده از فاوا، 
ها  دانش  از فرآیند یادگیری را که در آن

آموزان قادر به اجرا و بکارگیری 
طراحی های توسعه یافته خود باشند  مهارت
 سازی نماید. و پیاده

 
 

 گردد آموزی می های دانش های یادگیری که منجر به ایجاد و بکارگیری مهارت موقعیتنقش فاوا در ایجاد 

 های معلم در ضمن تدریس به عنوان الگویی برای استدالل، حل مسئله و تولید دانش ویژگی 
 مسئله ، تحقیق و یا آموزان در حل مشارکتی  های رشته درسی برای درگیر نمودن دانش ها و چگونگی طراحی برخط مواد و فعالیت ویژگی

 خلق اثر

 ها را در حل مشارکتی مسئله ،  هایی که آن ای و فعالیت های پروژه آموزان برای ایجاد طرح معرفی راهبردهایی برای راهنمایی و هدایت دانش
 نماید. تحقیق و آفرینش اثر درگیر می

 افزارها و  ها و نرم ای مشارکتی، تولید وب سایت و فناوری آموزان برای تولید چند رسانه معرفی راهبردهایی برای راهنمایی و هدایت دانش
آموزی به صورتی که موجب حمایت از روند در حال انجام تولید دانش و ارتباط با سایر مخاطبان  های کاربردی انتشار پروژه های دانش برنامه
 متایان شود. و ه

 (40های یادگیری انعکاسی و مدل 41های خود )بررسی تئوری ها اموزان در انعکاس آموخته ارائه راهبردهایی برای راهنمایی و هدایت دانش 
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 تکالیف عملکردی و یادگیری 
 :دانشجو معلمان 
 مسائل واقعی در موضوع درسی طراحی نموده و های حل  های شناختی خود برای نمایش عملی بکارگیری مهارت مباحثاتی بر پایه مهارت

 راهبردها و فرآیندهای خود را برای حل مسائل و خلق دانش باهمتایان خود به اشتراک بگذارند.
 های مواد درسی برخط که دانش آموزان را در طراحی و برنامه ریزی فعالیت های یادگیری خود شان پشتیبانی می کند،  در مورد ویژگی

های یادگیری  در گروه کاری خود چند نمونه مواد درسی برخط را تولید، در کالس اجرا و سپس ارزیابی نمایند و در انجمنبحث نموده و 
 ای خود در حل مسائل مشارکتی یا تحقیقات و خلق اثر به صورت برخط به عنوان الگو و نمونه باشند. حرفه

 کند بحث نمایند  های یادگیری خود را پشتیبانی می ریزی فعالیت در طراحی و برنامهآموزان را  های معلم که دانش های فعالیت در مورد ویژگی
 و نمونه های از این فعالیت ها را تولید نمایند و در کالس درس اجرا نمایند و نتیجه را مورد ارزیابی قرار دهند.

 ی مختلف در فعالیت های یادگیریشان پشتیبانی در مورد ویژگی های فعالیت های معلم که دانش آموزان را در بکارگیری  فناوری ها
 ها تولید نمایند و در کالس درس اجرا نمایند و نتیجه را مورد ارزیابی قرار دهند. کند، بحث  نموده و نمونه هایی از چنین فعالیت می

 آموزان( در جوامع  ی پشتیبانی از دانشها را )برا های انتشار آن ای، تولید صفحات وب و روش های تولید چند رسانه هایی از فناوری نمونه
 ای بر خط به نمایش بگذارند. یادگیری حرفه

 نماید، در کالس بحث نمایند و  های معلم که یادگیری انعکاسی دانش آموزان را تقویت و حمایت می های آن دسته از  فعالیت در مورد ویژگی
ای برخط مورد  گذارند، و کارهای انجام شده در این مورد را در جوامع یادگیری حرفههایی را نیز در این مورد تولید نموده و به اشتراک ب نمونه

 نقد و بررسی قرار دهند.

 
 : سازمان بندی و مدیریت 1فصل 

 شایستگی

 های یادگیری سازمان

ضمن ایفای نقش رهبری در آموزش و ارائه 
یک برنامه پشتیبانی پیگیرانه از همکاران،  

که در  طراحی و اجرا نمایندمبتنی بر فاوا را 
مدرسه به عنوان جامعه مبتنی بر طی آن 

 نقش نمایند.نوآوری با استفاده از فاوا  ایفای 

ضمن ایفای نقش رهبری در آموزش و ارائه 
یک برنامه مبتنی پشتیبانی پیگیرانه از همکاران، 
که در طی آن  بر فاوا را طراحی و اجرا نمایند
تنی بر نوآوری و مدرسه به عنوان جامعه مب

یادگیری دائم با استفاده از فاوا  ایفای نقش 
 نمایند.

ضمن ایفای نقش رهبری در آموزش و ارائه 
های  برنامهپشتیبانی پیگیرانه از همکاران،  

 متنوعی مبتنی بر فاوا را طراحی و اجرا نمایند
مدرسه به عنوان جامعه مبتنی که در طی آن 

استفاده از  فاوا   بر نوآوری و یادگیری دائم با
 ایفای نقش نمایند.

 

 مدرسه، جامعه ای مبتنی بر نوآوری و یادگیری دائم

 برای افزایش دانش و درک موضوعات برنامه درسی و توسعه جوامع  43های ساخت دانش های مجازی و محیط معرفی، عملکرد محیط
 یادگیری برخط و چهره به چهره و ترکیبی

  های یادگیری و تفکر و یادگیری پیوسته  ریزی های فعالیت در حمایت از خالقیت و برنامه 42ریزی فکری وبرنامهمعرفی، عملکرد ابزارهای
 آموزان  انعکاسی دانش

   ،کالس و مدرسه هوشمند LMS ،CMS  وLCMS 44سازی، بکارگیری و مدیریت( )پیاده
 

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان:

 آموزی  ها از جوامع یادگیری دانش های مجازی و ساخت دانش، توصیف کند که چگونه این محیط ای متنوع از محیط ضمن نمایش مجموعه
گیرد مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و در  اش مورد استفاده قرار می هایی خاص از منابعی را که در موضوع درسی کنند و نمونه حمایت می
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 knowledge-building با مدل های ارائه شده در این مورد آشنا شوند از جمله نمونه زیر :    

Hyo-Jeong So
 
,  Lay Hoon Seah, Hwee Leng Toh-Heng (2010) Designing collaborative knowledge building 

environments accessible to all learners: Impacts and design challenges, Computers & Education, Volume 54, 

Issue 2, February 2010, Pages 479–490 
43

 planning and thinking tools مانند   concept map ،Flow chart ،Glossary of terms ،Graphing 
http://www.sac.sa.edu.au/Library/Library/Topics/thinking_skills/thinking.html 
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های یادگیری  دهند توضیح دهد. کارایی محیط آموزان را مورد پشتیبانی قرار می ها چگونه جوامع یادگیری دانش حیطمورد این که این م
 اند را نشان دهد.  ای که طراحی نموده برخط و ترکیبی، را در واحد مطالعه

 های  ریزی فعالیت توانند از ایجاد و برنامه میریزی و فکری شرح دهد که چگونه این ابزارها  ضمن نمایش انواع متنوعی از ابزارهای برنامه
آموزان حمایت نمایند. نمونه هایی خاص از این ابزارها در موضوع درسی خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و از این  یادگیری دانش

تایج را  بر اساس میزان حصول به اهداف ابزارها در واحد مطالعه طراحی شده استفاده نموده، واحد مطالعاتی را در کالس درس اجرا نماید ن
 مورد ارزیابی قرار دهد.

  پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد نرم افزارهایLMS، LCMS ، CMSآموزان ارائه دهند. در جهت توسعه نوآوری و خالقیت دانش 

 اهداف برنامه درسی، موجب تقویت و توسعه ای که عالوه بر دستیابی به  یک کالس هوشمند را طراحی، اجرا، و ارزشیابی نمایند به گونه
 اموزان گردد. روحیه نوآوری و خالقیت در دانش

 

 ای معلم : یادگیری حرفه 2فصل 

 شایستگی

 معلم به عنوان مدل یادگیرنده

با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات و 
برخورداری باال از توانایی، انگیزه، تمایل و 
تشویق و حمایت همتایان برای آزمودن،  دائما 

ای باشد و به این منظور  درحال یادگیری حرفه
ای را با هدف خلق  یک جامعه آموزشی حرفه

 دانش طراحی نماید.

و ارتباطات و با استفاده از فناوری اطالعات   
برخورداری باال از توانایی، انگیزه، تمایل و 
تشویق و حمایت همتایان برای آزمودن،  دائما 

یک جامعه ای باشد و  درحال یادگیری حرفه
ای را با هدف خلق دانش طراحی  آموزشی حرفه

 و سپس ایجاد نماید.

با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات و 
وانایی، انگیزه، تمایل و برخورداری باال از ت

تشویق و حمایت همتایان برای آزمودن،  دائما 
جوامع ای باشد و  درحال یادگیری حرفه

ای را با هدف خلق دانش  آموزش حرفه
 طراحی و سپس ایجاد نماید.

 
 

 های معلم به عنوان مدل یادگیرنده معرفی ویژگی

  ایفای نقش رهبری در ایجاد چشم اندازی مناسب برای مدرسه با  با تلفیق فاوا در برنامه درسی و تمرین های کالسی 
 ایفای نقش رهبری در میان همکاران در حمایت از نوآوری در مدرسه و ارتقاء یادگیری مداوم مبتنی بر فاوا 
 ای مبتنی بر فاوا ارتقاء نوآوری و بهبود حرفهای خود برای  های حرفه خود ارزیابی دائم و انعکاس فعالیت 
 ها  )معرفی انجمن ها در آموزش رشته علمی ای ، شرکت و بحث در مورد بهترین تمرین گیری از منابع فاوا برای شرکت در مجامع حرفه بهره

 و مجامع مجازی و.. معلمان در رشته علمی(

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان:

 توانند فاوا را در برنامه درسی و کالس درس خود تلفیق نمایند بحث نمایند. می مدارسهای مختلفی که  اهدر مورد ر 

 نمایند،  برنامه عملیاتی که در آن معلمان نقش کلیدی در کار با همکاران و مدیران مدرسه در جهت استفاده از  فاوا در مدارسشان را ایفا می
ها و ارائه راهکارهایی برای  ها در نظر بگیرند ) پیش بینی چالش طراحی نمایند و سپس مواردی را برای چگونگی اجرای این  پیشرفت 

 ها(  مودن چالشبرطرف ن

 های نوآورانه  و حفظ نوآوری در مدرسه  ای برای شرکت در برنامه های اجتماعی مبتنی بر فاوا که  محتاج آموزش حرفه در مورد انواع حمایت
موده و به هستند، بحث نمایند. برنامه عملیاتی مبتنی بر فاوا برای ایجاد محیط حمایتی و خالقانه با همکاری مدیران و همکاران طراحی ن

 اشتراک بگذارند و راهبردهایی برای بکارگیر ابزارها و منابع خالقانه در مدرسه خود ارائه دهد.   

 هایی از تجربیات خود را بیان نمایند. ی فاوا بحث نمایند. نمونه ای نوآورانه خود در حوزه های حرفه در مورد فعالیت 
 تواند مورد استفاده قرار گیرد  ای می های یادگیری حرفه م نوآوری و توسعه از طریق انجمندر مورد اینکه چگونه منابع فاوا برای حمایت دائ

 هایی از تجربیات مبتنی بر فاوای خود را ارائه نمایند.  بحث نماید.  نمونه

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری1

 نمایشی-سخنرانی 

 آزمایشگاه 



 

311 

 

  پروژه 

 کشفی )کاوشکری+ آزمایشگاه( فردی و گروهی 

 حل مسئله 

 حل خالق مسئله 

 های هدایت شده و مباحثهها و پاسخ پرسش 

 طوفان مغزی 

 ..................و 

 

 حداقل امکانات سخت و نرم افزاری

 منابع اطالعاتی مکتوب یا برخط 

 شبکه آزمایشگاهی )آزمایشگاه رایانه( مجهز به اینترنت پرسرعت 

  هوشمنددیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته 

 های قابل در دسترس انواع رسانه 

 امکانات الزم برای تهیه رسانه آموزشی مورد نظر مدرس 

 های جدید )ترجیحا اصلی(نرم افزار بسته آفیس، ورژن 

 های عاملرایانه با انواع سیستم 

 دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند 

 های دانشجویان(لفنهای عامل )تهای همراه با انواع سیستمتلفن 

  نرم افزارهایwindows, Mac, Linux 

 های برون خطانواع ذخیره کننده 

 های رایج و قابل دسترس قابلیت اتصال به اینترنت را داشته باشد ) با خط چند رایانه که به اینترنت متصل نباشد و از طریق یکی از شیوه
ADSLتلفن )از طرق دایال آپ، 

 Wimax(  کارت دیتا،   wirelessیا  lanبه صورت  +

 حداقل یک پردازشگر موجود در بازار 

 سخت افزارهای داخلی و خارجی و جانبی رایانه 

 تاپ و رابط انواع موبایل، تبلت، لپOTG 

 های آموزشی مربوط به رشته عامل افزارها و سیستم افزارها، سخت نرم 

 تواند مواردی چون  های مخصوص کودکان استثنایی می عامل برای نرم افزارها و سیستمVinu
45

x, Deaf Apps
46

 (for chat)  را
 پیشنهاد نمود.

  نرم افزارهای 

Flash, Photoshop, paint, DVD cutter, sound recorder , sound cutter, concept mapping or mind 

mapping, Simulators   
 ات الزم برای راه اندازی شبکه شامل:امکان 

Cross cable, Wi-Fi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall 

  در مورد لپ تاپ 3حداقل( ها مجهز به رایانه و یا لپ تاپ Bluetoothبرای هر گروه ) 

 فیلم و کلیپ های نمونه در زمینه کاربرد سخت افزار های آموزشی 

  افزارها معرفی سختبروشورهای 

 های مربوطه به انتخاب گروه های آموزشی گروه نرم افزارهای و سیستم عامل 

 افزارهای مربوطه راهنمای نرم 

 سخت افزارها و  نرم افزارهای الزم برای ضبط و ویرایش صدا و تصویر و فیلم دیجیتال 

 افزارهای شبیه ساز متناسب با رشته نرم 

                                                 
45
http://distrowatch.com/table.php?distribution=vinux 

46
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.successfulmatch.deafs&hl=en ناشنوایان در )نرم افزارهای مخصوص 

 گوگل پلی(

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.successfulmatch.deafs&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.successfulmatch.deafs&hl=en
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 افزارهای  نرمLMS ،CMS ،LCMS 

 . منابع آموزشی1

 انداز بیست ساله جمهوری اسالمی سند چشم .64
 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش  .65
 مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش .66

 برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران .61

 نقشه جامع علمی کشور .65

 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان .61

 رورش در توسعه فاوا.سازی مدارس راهبرد تحول وزارت آموزش و پ هوشمند .11

 (، تدوین سیاست های راهبردی فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش.0252مهرمحمدی، محمود و نفیسی، عبدالحسین ) .10

 ( مقدمات تکنولوژی آموزشی، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور0211آبادی، خدیجه ) علی .13

 ( مقدمات تکنولوژی آموزشی، تهران، آییژ.0211محمدی داود، احدیان، محمد، رمضانی، عمران )  .12
 نوآور  :، تهران نشرمحمدرضا اصغرزاده(مرجع کامل سیستم عامل مکینتاش، مترجم 0251، ) هارت دیویس گای .14

 های موجود در هنگام تدریس راهنماهای لینوکس و ویندوز  آخرین نسخه  .15

 ی آموزشی. های تولید محتوای الکترونیک ( الزامات و چارچوب0213)  سازمان فناوری اطالعات ایران .16

 /http://www.projectlooksharp.orgمحتواهای الکترونیکی تولید در پروژه لوک شارپ  کانادا  .11
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 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1
های اساسی که در بخش مهارت  0ارزشیابی ورودی یا تشخیصی در فاوا  -0در ارزشیابی هر واحد درسی  دو الی سه نوع ارزشیابی انجام خواهد شد. 

ارزشیابی تکوینی که در حین فرآیند  -3گیرد،  ها صورت می فاوا برای تعیین سطح کالس و استفاده بهینه از زمان به منظور ایجاد و یا تقویت مهارت
توانند  ده که میهای عملکردی و یادگیری پیشنهاد ش گیرد که در هر بخش مواردی به عنوان پیشنهاد در فعالیت آموزش و در طول کالس انجام می

نمره به  01نمره از نمره نهایی به ارزشیابی تکوینی و  01گردد  ارزشیابی نهایی یا پایانی که پیشنهاد می -2بخشی از این ارزشیابی را تشکیل دهند و 
باشد و مدرس  ( می2الی  0سی )فاوا پروژه پایانی اختصاص یابد که در اجرای آن دانشجو معلم ملزم به رعایت تمامی موارد مورد آموزش در آن واحد در

 نماید. ای دانشجو معلم تعیین می مربوطه موضوع آن را با توجه به سال تحصیل دانشجو معلم، دانش و مهارت موضوعی و مهارت حرفه

 

 

 ها . پیوست2

 :تولید محتوای الکترونیکی 

 استانداردهای تولید محتوای الکترونیکی 

  آشنایی با استانداردهایSCORM  وAICC در تولید محتوای الکترونیکی و آموزش الکترونیکی 

 تولید محتوای الکترونیکی 
  های الکترونیکی دیداری رسانه

 معرفی پوستر، انواع چارت، اسالیدها، نمودار، .....، کاربرد ، مزایا و محدودیت ها 

 های الکترونیکی دیداری در آموزش فرآیند انتخاب رسانه 

 های الکترونیکی دیداری )نوشته، شکل، عکس، ..( آموزشی رسانههای  طراحی پیام 

 افزارهای  الکترونیکی دیداری از طریق نرم  تولید رسانه هایpower point ،publisher و ،photo shop 

 معرفی برخی از محتواها

 LO
 اشیاء یادگیری،  41

  کارآموزی مبتنی برشبکه 

 خودآموزی،  مطالعه راهنمایی شده  ناهمزمان 

 یادگیری همزمان (  45پیشامدها با هدایت مربی( 

  همکاری گروه کوچک 

 فرآیند طراحی تولید محتوای یادگیری الکترونیکی : 

 های یادگیری و راهبردهای آموزشی مربوطه  طراحی آموزشی واحد ) یا موضوع (یادگیری براساس نظریه 

 انتخاب مدل آموزشی مربوطه 

 طراحی فرصت های یادگیری 

  انتخاب و طراحی فعالیت های یادگیری 
 فرآیند انتخاب رسانه مناسب با هرفعالیت یادگیری 

  طراحی پیام های آموزشی 

 تنظیم جدول ارائه محتوای نهایی 
 افزارهای تولید محتوای الکترونیکی ) برخط و برون خط(  معرفی نرم

 Auto paly , flash builder, hyper studio, ,Director, Multimedia Builder, Adobe 

Flash, Camtasia Studio, advanced power point (off line) 

 power point , hyper studio  , flash , mu. Builder 

                                                 
47
Learning Object 

48
Instructor – led Events 
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 :کالس هوشمند 

 طراحی آموزشی کالس هوشمند 

 طراحی محیط یادگیری الکترونیکی براساس راهبردهای آموزشی مناسب 

 های یادگیری و راهبردهای ارزشیابی براساس مدل های نوین آموزشی طراحی فرصت های یادگیری ، فعالیت 

  طراحی مدل ارتباطی  ) ارتباط استاد با شاگرد ، استاد بامحتوا ، محتوا بامحتوا ، گروه با گروه ، کالس باخارج کالس و...(کالس
 هوشمند براساس نیازها وامکانات )تجهیزات الکترونیکی و..( 

 زشی کالس هوشمند  اجرای و ارزشیابی آمو

  ازطریق ( ثبت نام از شاگردانLMS) 

  اجرای ارزشیابی ورودی) آزمون رفتار ورودی ، پیش آزمون ، آزمون تشخیصی سبک های شناختی ، نیاز سنجی و...( از
 وثبت گزارشات آزمون ها  LMSطریق 

 گروه بندی شاگردان براساس نتایج وگزارشات آزمون ها از طریقLMS 

 آموزشی ، محتوا وفعالیت های یادگیری مناسب برای هر گروه انتخاب مدل 

  به اشتراک گذاری و ارسال محتواها وفعالیت های یادگیری برای هر گروه از طریقLCMS 

 )ارائه تکالیف تکمیلی وبازخورد آن به روش برخط )همزمان و ناهمزمان 

  اده از روش های ارزشیابی معلم ، خود ارزشیابی ، دگر ارائه بازخورد مناسب ، اجرای ارزشیابی مستمر وتوصیفی با استف
 LMSو LCMSارزشیابی ،گروه ارزشیابی از طریق 

 اجرای ارزشیابی پایانی به شکل متنوع ) انواع آزمون های الکترونیکی( از طریقLMS 

 ثبت نتایج وگزارشات آزمون 

 اجرای پس آزمون و اصالح برنامه براساس گزارشات آزمون 

 وشه کارتنظیم وثبت پ 
 

 شبکه 
 شبکه و شبکه سازی 

 تعریف شبکه 

 دالیل شبکه سازی، مزایا و محاسن ایجاد شبکه 

 تاریخچه شبکه 

   معرفی بزرگترین شبکه 

 های شبکهسلسه مراتب ایجاد شبکه و مولفه  

 cable, Wifi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall, DNS Server, 

Mail Server 
 Wi-Fi, Bluetooth, cableایجاد یک شبکه کوچک ) دو یا سه کاربر( با استفاده از امکانات موجود، 

 های اجتماعی  شبکه

 

 هایی از نرم افزارهای تولید محتوای الکترونیکی و انتشار  الکترونیکی محتوا نمونه 

 تولید

 Auto paly , flash builder, hyper studio, ,Director, Multimedia Builder, Adobe Flash, Camtasia 

Studio, advanced power point (off line) 
 power point , hyper studio  , flash , mu. Builder 

 انتشار

 Forums, networks, Atutor, Moodle, emails, Educreatiosn, snagit, blendspace, bayanbox, net 

support school, softgozar, aparat, googlesite, electa, kelas,…(on line 
 

 تدوین کننده: خانم دکتر مهربان
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 «ای در رشتهای خاص حرفههتجربه»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1
کنند، سرشار از عمل معلمی برای معلمانی که به آن به منزله فرصتی برای اعتالی آموزش و رشد شخصی نظر می

های نادری است که آگاهی از آنان برای دانشجومعلمان دو خاصیت دارد: اول آشنایی با تجربه خاص و دوم کسب تجربه
های خاص را برای آموزش های واقعی تربیت. آنچه آگاهی از تجربهو اعتماد برای عمل خالقانه در موقعیتانگیزه 

های متنوع تواند امید به موفقیت را در موقعیتاست؛ یعنی آنچه می« همزادپنداری»کند، ایجاد شرایط معلمان توجیه می
دانش »های معمول هایی مفید هستند که در قالبارنده دانشهای خاص دربردحال، تجربهو متغییر، افزایش دهد. درعین

اند. این درس تالشی برای شناسایی معلمان داشته« کارآمدی موقعیتی»اند اما وارد نشده« دانش تربیتی»و « ایرشته
 کند.های معلمان ایجاد میشود و پیوندی بین نسلنادر و قدرشناسی از آنان نیز محسوب می

  

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری

 0تعداد واحد: 
 ساعت  06زمان درس: 
 پیشنیاز: ندارد

نحوه آموزش: انفرادی )و 
با حضور معلمان سرآمد 

 دارای تجربه خاص(

 ایهای خاص حرفهتجربهنام درس: 

: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم  قادر اهداف/ پیامدهای یادگیری

 خواهد بود:
ای اقدام کند و ی تحقق یک تجربه خاص، اشاره و به تحلیل چنین زمینههابه مواردی از زمینه

برخی از معلمان دارای تجربه خاص در رشته تخصصی خود را بشناسد. همچنین، دارای احساس 
دار حرفه معلمی است و خود را آماده برای چنین های مسالهمثبت به عمل ابتکاری در موقعیت

 داند. عملی می

 1سطح  7سطح  1 سطح هامالک

 شایستگی اساسی:

PK  7-7، 1-7کد 

& 7-1 

PCK  1، 1-1کد-

7 ،1-1 & 1-1 

با آشنایی 

های تجربه

 خاص 

های برخی از تجربه
معلمان مطلع است اما 
تحلیلی از دالیل و 

 پیامد آنها ندارد. 

های خاص تجربه
معلمان رشته تخصصی 

شناسد و خود را می
قادر است به تبیین 

ری معلمان عمل ابتکا
دارای تجربه خاص 

 اقدام کند. 

های خاص نه تنها تجربه
معلمان رشته تخصصی 

کند، که خود را تبیین می
بر بنیاد موارد گزارش شده 
به شناسایی اشخاص دیگر 
اقدام کرده و برای ارتباط 
بین آنها در جهت تولید 
یک نظریه اقدام کرده 

 است. 

مواجهه با 

 تجربیات 

ود را توانسته است خ
پذیرای تجربه خاص 
معلمان نشا دهد و از 
کار آنان قدرشناسی 

 کند.

برای ایجاد ارتباط با 
اشخاص دارای تجربه، 
پیوندهایی را ایجاد 
کرده و از انان در 
کارهای خود بهره 

 گرفته است. 

برای ایجاد تعامل بین 
معلمان دارای تجربه خاص 

کند و آنان را کوشش می
دهد و با یکدیگر پیوند می

خود در اجتماعی یادگیری 
 کند.آنان مشارکت می
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انجام 

 تکالیف

هایی ارائه کرده پاسخ
که حاصل جستجوی 
در منابع در دسترس و 
بازخوانی محدود تجربه 

 شخصی است. 

های ارائه شده در پاسخ
قواعد کلی پاسخگویی 
پژوهشی رعایت شده و 
سطحی عمیق از 
بازخوانی تجربه خود و 

 شود. می دیگری دیده

های ارائه شده دارای پاسخ
بنیاد پژوهشی دقیقی است 
و ضمن بکارگیری زبان 
مناسب ارائه، از سازماندهی 
و حتی محتوای بدیع 

 برخوردار است. 

 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت7
 سازمان یافته است:ای آن به شرح ذیل  محتوای مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه

 مباحث فرعی موضوع اصلی نوبت 

طرح ضارورت و جایگااه    اول
موضااوع و ایجاااد انگیاازه 
جهاات پیگیااری درس و  
ارزشااایابی تشخیصااای و 

 اعالم برنامه درس

 سنجش نوع نگرش و ساطح داناش مرباوط،   شناسایی انتظارات دانشجویان، 
آن بارای  معرفی برنامه و سرفصل درس، تشریح منطاق درس و کاربردهاای   

معلمان، معرفی تکالیف عملکردی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشاجویان  
 بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد. 

 

-ها و زمینههای متنوع کالس درس و ضرورتتشریح شرایط معمول و مساله تبیین تجربه خاص معلم  دوم

اعتالی های خاص معلمی و اهمیت بکارگیری آنها در گیری تجربههای شکل
  آموزش.
هاای خااص   مطالعه دست کم یک کتاب و یک مقالاه از تجرباه  : 1تکلیف 

 معلمان.

ساااوم تاااا 
 هشتم

ایجاد فرصت برای ارائه تجربه خاص برای معلمان و گفتگوی در باره تجرباه   های خاصارائه تجربه
 گزارش شده. 

هاای ممکان   همه دانشجومعلمان موظفند به بررسی در موقعیات  :7تکلیف 

اقدام و نتیجه را در جلساه آیناده باه    « ایتجربه خاص حرفه»رای شناسایی ب
 کالس ارائه کنند.

نقد و ارزیابی فرایناد کاار    نهم
 کالس

 تشریح منطق روش کار توسط مدرس و گفتگوی در باره چگونگی ادامه کار. 

کنند : دانشجویان به بازخوانی تجربه آموزش معلمان خود اقدام می1تکلیف 

 کنند. هایی از خاص بودن ان را آشکار مینهو نمو

دهااام تاااا 
 پانزدهم

هاای خااص   ارائه تجرباه 
 معلمان

ایجاد فرصت برای ارائه تجربه خاص برای معلمان و گفتگوی در باره تجرباه  
 گزارش شده. 

نقد و ارزیابی فرایناد کاار    شانزدهم
 کالس

 ادامه کار. تشریح منطق روش کار توسط مدرس و گفتگوی در باره چگونگی 

: دانشجویان به بازخوانی تجربه آموزش هماین درس خاود اقادام    1تکلیف 

 کنند. کنند و آن را نقد و بررسی میمی
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 . راهبردهای آموزش و یادگیری1
جانباه دانشاجومعلمان انجاام    های کالس درس با محوریت آموزشگر و البته با مشارکت همه در این درس، آموزش

های مقرر به معرفی هر یک از موضوعات اقدام ر بخشی از درس بر بنیاد گفتارهای درسی در نوبتشود. آموزشگر د می
کند و بخشی دیگر از درس با شناسایی و دعوت از معلمان دارای تجربه خاص، فرصات آشانایی دانشاجومعلمان و    می

کناد. باه   آن را مادیریت مای  کند و فرصت گفتگاوی آناان را ایجااد و    های تخصصی را فراهم میمعلمان خاص رشته
تواند باه دانشاجومعلمان واگاذار    تشخیص آموزشگر و با اتخاذ تدابیر هدایتی، واگذاری معرفی تجربه خاص معلمان می

شود. دانشجوی این درس موظف است بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعه منابع و جستجوی در واقعیات بپردازناد و  
گی مشارکت نماید. همچنین، دانشجویان حق دارند به طرح پرسش بپردازند و برای ارائه در گفتگوهای هر جلسه با آماد

دقیقه در کالس درس به صورت سازمان  01ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود با درخواست تعیین وقت قبلی، تا دیدگاه
د که به تشخیص آموزشگر یا به شو هایی مطرح  حال، در جلسات درس ممکن است پرسشیافته ارائه نظر کنند. درعین

تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایاان  درخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها می
تواند برای همه یا برخی از دانشجویان جایگزین تکالیف درس گردد؛ ها میشود. این قبیل پرسش نیمسال انجام و ارائه 
 درصد تکالیف مقرر درس تجاوز نکند. 51داد آنها از مشروط به آنکه تع

 . منابع آموزشی 1
الزامی نیست؛ اما آموزشگر تالش خواهد کرد منابع مفید را  0215در این درس استفاده از منبع مکتوب تا سال  -

برای  شناسایی و معرفی کند. استفاده از منابع مکتوب منتشر نشده پس از داوری و تایید شورای گروه آموزشی
 مدت مقرر، در همان رشته بالمانع است.

باه دانشاجومعلمان معرفای نمایناد و نشاانی      « معلمان سرآمد»همه آموزشگران موظفند منابع و مستنداتی از  -
های مفید برای دریافت اطالعات را ارائه کنند. همچنین، آموزشگر این درس موظف است به جستجوی سایت

در فضای مجازی اقدام کند و موارد مفید را باه دانشاجویان معرفای و    اجتماعات تخصصی معلمان مخصوصا 
 آنان را برای مشارکت، تشویق کند. 

تااالر  »اناد تماامی دانشاجومعلمان را بارای عضاویت در      به بعد موظاف  0214آموزشگران این درس از سال  -
 نمایند.در پورتال دانشگاه هدایت کنند و خود نیز در آن مشارکت « گفتگوی معلمان آینده

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

در قالب یک آزمون مکتوب پایانی  ایهای خاص حرفهتجربهارزشیابی پایانی: ارزشیابی پایانی در درس 

ها و تجارب خود از گفتارهای درس، گفتگوهای کالسی، مطالعه گیرد که در آن دانشجویان یادگیریصورت می
 کنند. های آموزشگر، ارائه میرس را بر اساس پرسشمنابع و مشارکت در مباحث کالس د

شود. آموزشگر در ارزشیابی تکالیف: ارزشیابی انجام تکالیف کالس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ می
دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهای او به کار پژوهشی، به اصالح آن مواردی که مصلحت بداند، اجازه می

 اقدام کنند. 
 شود: هم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه میس

 درصد امتیاز  51ا پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس: 
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 درصد امتیاز  51ا آزمون پایانی: 
 

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

 آمادگی مدام برای گفتگوهای کالس.  
 ث کالس. مشارکت جدی و موثر در مباح 
 رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان درس.  

 رعایت اخالق پژوهش در انجام تکالیف و در فعالیت عملی. 

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

 شود.ظرافت و زیبائی ظاهری تکالیفی که به صورت مکتوب به آموزشگر تحویل می 
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 «پژوهش روایی: 1پژوهش و توسعه حرفه ای  »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن .1

های تربیت معلم امروزه با آن روبرو هستند، خلق فرصت های یادگیری است که بر توانایی  یکی از چالش هایی که مهسسات و دانشگاه
ای دانشجو  برنامه آموزش حرفه معلمان جهت رویارویی مهثر با موقعیت های واقعی تربیتی/ آموزشی تأثیرگذار باشد. درصورتی که در طول
ورند  های نامعلومی که در آن غوطه معلمان فرصت پژوهش در تجربه را بدست آورند، به توانایی های مورد نیاز برای مواجهه با موقعیت

که حاصل تأمالت  از آنجا که، روایت های شخصی .آموزان خود منتقل کنند دست خواهند یافت و قادر خواهند بود این توانایی را به دانش
کند، لذا آموزش پژوهش روایی به عنوان  از تجربه را ممکن می های واقعی کالس درس است فرصت یادگیری دانشجو معلمان در موقعیت

د از پیش نیاز برنامه کارورزی این امکان را فراهم می کند تا دانشجویان به شیوة روایی به مطالعه تجربیات خود پرداخته و در آینده بتوانن
ای خویش  این توانایی برای تأمل بر عمل خود، بهبود شرایط آموزشی و تربیتی، سهیم نمودن دیگران در تجربیات خود و نیز توسعه حرفه

 بهره بگیرند. 

 مشخصات درس
 نوع درس:  کارگاهی

 0تعداد واحد: 
 ساعت 45زمان درس: 
 -پیشنیاز: 

 نام درس: پژوهش روایی

 یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:اهداف/ پیامدهای 

با آگاهی از چیستی و چگونگی پژوهش روایی، تجربیات شخصی خود/ دیگری را از 

موقعیت های آموزشی/ تربیتی مورد واکاوی )تأمل( قرار داده و از این تجربیات برای 

 ای استفاده کنند.  توسعه ظرفیت های حرفه

 اساسی:شایستگی 

pck  1& 1-1کد-

1&1-1 

 1سطح 7سطح 1سطح  هامالک 

با تأمل بر یک  روایت تجربه

روایت/ تجربه 

جدید آن را در 

قالب یک داستان 

ساده با جزئیات 

 کم روایت می کند.

با تأمل بر یک روایت 

یا تجربة جدید، آن را 

در قالب داستانی با 

و پیچیدگی ها   جزئیات

 روایت می کند.
 

با تأمل بر یک روایت 

یا تجربة جدید، آن را 

در قالب داستانی با 

و پیچیدگی   جزئیات

هایی که منعکس 

کننده احساسات، 

افکار و توالی منطقی 

آن ها، روند ها و.. 

است را  روایت می 

 کند.

بر روایت خود  تأمل بر تجربه

تأمل کرده و 

ها، واکنشها،  کنش

های  بر دیدگاه

های داستان  شخصیت

تأمل می کند و  می 

با تأمل مجدد بر 

تجربة تفکر خود/ 

روایت درک خود را از 
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و رفتارها، 

های افراد  دیدگاه

حاضر در موقعیت 

را در بیان 

تجربیات مورد 

توجه قرار داده 

 است. 

تواند با ارائة شواهدی 

از یافته های علمی و 

پژوهشی از آن دفاع 

ا ذکر کند یا  آنها را ب

دلیل زیر سؤال برده و 

 نقد کند..

این تأمالت را با بهره 

گیری از یافته های 

علمی/ پژوهشی در 

قالب دانش قابل 

عرضه به دیگران 

 ارائه کند. 

توانسته است داده  تحلیل و تفسیر

های جمع آوری 

شده را طبقه بندی 

نموده و ارتباط 

میان طبقات را 

برقرار کند، اما 

نتوانسته آن را 

تحلیل ساختاری 

 نماید.  

توانسته است داده 

های جمع آوری شده 

را تحلیل و تفسیر کند 

و یافته های خود را با 

استفاده از نقل قول ها 

 معتبر نماید.

ده توانسته است دا

های جمع آوری شده 

را تحلیل و تفسیر کند 

و تحلیل و تفسیر خود 

از یافته ها را با 

استفاده از روش های 

 مختلف معتبر نماید. 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت7

 فصل اول: کلیات

 یادگیریماهیت تجربه، یادگیری از تجربه، و تأمل بر تجربه و تمایز آن با سایر انواع 

 ای برای پژوهش در عمل روایت نویسی وسیله

 ای  پژوهش روایی در خدمت رشد حرفه
  چگونه روایت ها بین دانش آشکار و دانش ضمنی پیوند می زنند؟

 اهداف پژوهش روایی و کاربردهای آن 

 انواع پژوهش روایی

 

 تکلیف عملکردی: 
ای در قالب یک  زمینه پژوهش روایی تأثیر این شیوه مطالعه را در بهبود عملکرد حرفهبا مطالعه داستان زندگی معلمان و مقاالت علمی در 

 مقاله کوتاه ارائه نماید.
ها و مراحلش ارائه کند(. )البته قالب مذکور قبالً باید  یک پژوهش روایی را به صورت خالصه یا در قالب یک مقالة مروری با ذکر ویژگی

 توسط استاد توضیح داده شود.

 ل دوم: ابزار های گردآوری اطالعاتفص
 ماهیت اطالعات در پژوهش روایی

 ابزار های گردآوری اطالعات در پژوهش روایی

 یادداشتهای میدانی از تجربه های مشترک -

 دفترچه یادداشت های روزانه -

 مصاحبه ها -

 داستان گویی -

 نامه نگاری -
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 های خودزیست نگارانه و زیست نگارانهنوشته -

 سایر منابع -

 فرآیند تحلیل داده ها

 ها برای تحلیل، آماده کردن داده -

 انجام تحلیل های مختلف -

 هادرک عمیق و عمیق تر داده -

 ها و تفسیر معنای کالن بازنمایی داده  -

 معنا دهی به داده ها

 تکلیف عملکردی: 
ای از ابزار های جمع آوری اطالعات در پژوهش روایی را از منظر نوع تجربیات مطرح شده تحلیل و تمایز و تشابه آن ها را در یک  نمونه

 جدول به نمایش بگذارد/ در قالب یک مقاله کوتاه ارائه کند. 
 یک 

منظر فرایند تحلیل اطالعات مطالعه و یافته های خود را مقاالت علمی پژوهشی که با استفاده از شیوه پژوهش روایی تهیه شده است را از 
 گزارش نماید. 

 فصل سوم: کد گذاری
 انواع کدگذاری 

  41کد گذاری اولیه -

51مرور کد های اولیه -
 

50کد گذاری محوری -
 

 مرور کد ها و طبقه بندی داده ها -

 مضامین/ مفاهیم -

 عمق و بینش برای ایجاد ارتباط -

 تکلیف عملکردی: 

و طبقه بندی را تا مرحله شناسایی و تبیین مضامین بر روی تجربیات شخصی خود از دوران تحصیل اجرا و یافته ها/  فرایند کدگذاری
 بینش حاصل از واکاوی تجربیات را با دیگران به مشارکت بگذارد. 

 فصل چهارم: تحلیل ساختاری

 فرآیند تحلیل ساختاری

 ی حذفقاعده -

 حذف شدید -

 تعمیم -

 ساختن -

 قاعده صفر -

 تحلیل سه بعدی: 

                                                 
49 - Initial/Open coding  
50 - Selective coding  
51 - Axial coding  
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داشتن سایر افراد ها، و خلق و خو هم چنین تعامل اجتماعی برای دربرتعامل: تعامل شخصی بر اساس احساسات، امیدها، واکنش -

 های آنان و قصد، اهداف، فرضیات، و دیدگاه

  انه منتظر تجربیات احتمالی استتداوم: بررسی گذشته که به خاطر آمده است؛ حال به تجربه اتفاقات مرتبط است؛ و آینده، مشتاق -

 ها های متفاوت شخصیتموقعیت: اطالعات در مورد شرایط، زمان، و مکان در موقعیت فیزیکی، با حدود و قصد، اهداف، و دیدگاه -

 تکلیف عملکردی: 

ا/ معلمان( را تحلیل و با استفاده از فرایند تحلیل ساختاری/ تحلیل سه بعدی مجموعه تجربیات شخصی/ تجربیات سایرین)همکالسی ه
 یافته ها را گزارش کند. 

 فصل پنجم: اعتبار بخشی 

 روایی و اعتبار در پژوهش روایی
 همکاری با شرکت کنندگان 

  بیان دوباره روایت ها
 استفاده از نقل قول ها

 رعایت مسایل اخالقی 
 محدودیت ها و مخاطرات پژوهش روایی 

 یاستفاده از نظریه ها و یافته های علم
 چگونه یافته های پژوهش روایی را ارزیابی می کنیم؟

 تکلیف عملکردی: 

از شیوه مثلث سازی/ همکاری با شرکت کنندگان/ یافته های علمی  یافته های حاصل از تکلیف عملکردی در فصل چهار را با استفاده

 پژوهشی اعتبار بخشی نماید. 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری1
جستجو، سهال کردن و پژوهیدن در زمینة پژوهش روایی، برگزاری کارگاه آموزشی برای آموزش پژوهش روایی با مطالعة منابع، 

استفاده از رویکرد توسعه فردی و به کمک واکاوی تجربیات شخصی صورت می گیرد. استفاده از راهبردهای مشارکتی، برای به 
 این درس و نیز تنوع بخشیدن به تجربیات کمک می کند. اشتراک گذاشتن تجربیات و ارائه یافته به تحقق اهداف

 . منابع آموزشی1
 منبع اصلی: پژوهش روایی دکتر عطاران )در دست تألیف(

 منبع فرعی: مقاالت و پژوهش های منتشر شده در فصلنامه ها و نشریات علمی و تخصصی

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1
این درس یادگیری از و به کمک تجربه است، لذا در ارزشیابی خود ارزیابی دانشجو بر اساس ارزشیابی پایانی: از آنجایی که هدف 

تحلیل )توصیف( و تفسیر تجربیات حاصل از فعالیت ها در طول ترم بر اساس مستندات دارای اهمیت است. ارزیابی استاد بر اساس 
سی برای ارائه یافته ها/ به اشتراک گذاشتن تجربیات نیز مجموعه تکالیف عملکردی دانشجو در طول و شرکت در سمینار های کال

 بخش دیگر از ارزشیابی دانشجو را تشکیل می دهد. 
ای بر اساس مستندات ارائه شده در گزارش عملکرد پایانی  تفسیر دانشجو از تجربیات شخصی و نقش آن در توسعه توانایی های حرفه

 نمره 01
 نمره  01کت در سمینار ها ارزیابی استاد از فعالیت ها و مشار
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 «: اقدام پژوهی7ای پژوهش و توسعه حرفه» سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:1

های پژوهشی تولید شده توسط دیگران  پذیرش نقش پژوهشی از سوی معلم در کنار دو وظیفة مهم دیگر او مبنی بر وظیفة استفاده از یافته
سازد. این امر بدان معناست که  کردن آنها در حوزه اقدام پژوهی را روشن میضرورت دانا و توانا  آموزان،  و وظیفة  آموزش پژوهش به دانش

به نحوی که با بینشی  پیش برود،  52فاصله گرفته و به سوی تدریس و عمل فکورانه 53معلم باید ازتدریس و عمل تربیتی عادی شده
ها و اخذ بازخورد مداوم  ها، کاربرد بالفصل یافته حل ن راهاندیشی به یافت پژوهشی مسائل کالس و مدرسه را بکاود و با اقدام پژوهی و ژرف

توانایی جمع آوری سیستماتیک اطالعات درباره، موقعیت های   به اصالح و بهبود فرآیند های آموزشی و پرورشی بپردازد. بر این اساس،
بهبود آن است که منجر به ارتقاء توانایی خاص آموزشی، تدریس، و یادگیری دانش آموزان و متعاقباً بکارگیری روش های خاصی برای 

 دانش آموزان می شود، یکی از شایستگی هایی است که معلمان در آموزش های بدو خدمت بایدبه آن دست یابند. 

 مشخصات درس
 نوع درس: کارگاهی

 0تعداد واحد: 
 ساعت 45زمان درس: 

پیشنیاز: پژوهش و توسعه 
  3، کارورزی 0ای  حرفه

 : اقدام پژوهی7ای و توسعه حرفه پژوهشنام درس: 

 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

با مطالعه و تحلیل گزارش یافته های اقدام پژوهی ها توسط معلمان تأثیر آن در بهبود فرآیند یادگیری 
 گزارش کند. 

یک مسئله را با استفاده از فرآیند رفت و برگشت میان مسئله و موقعیت آموزشی/ تربیتی مطالعه نموده و 
بازتاب های حاصل از این فرآیند را برای بهبود عملکرد در موقعیت های بعدی طراحی، اجرا و گزارش 

 شایستگی اساسی: نماید 

Ck&pck  1-7کد& 

 1سطح 7سطح 1سطح  هامالک &1-1 &1-1

یافته های اقدام  تحلیل یافته ها
پژوهی را از نظر تأثیر 
آن بر فرآیند یادگیری   
تحلیل وتفسیر کرده 
اما به محدودیت ها و 
فرصت هایی که این 
مطالعه برای اقدامات 
بعدی ایجاد می کند 

 اشاره نکرده است.

یافته های اقدام پژوهی را 
از نظر تأثیر آن بر فرآیند 

تحلیل تفسیر یادگیری   
کرده و به محدودیت ها و 
فرصت هایی که این 
مطالعه برای اقدامات 
بعدی ایجاد نموده را 

 گزارش کرده است.

یافته های اقدام پژوهی را 
از نظر تأثیر آن بر فرآیند 
یادگیری   تحلیل و 
تفسیر کرده و به 
محدودیت ها و فرصت 
هایی که این مطالعه 
برای اقدامات بعدی ایجاد 

وده و نحوه بهره گیری نم
از این نتایج در عمل 

ای خود را گزارش  حرفه
 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 

مراحل برای میان کلیه 
اطمینان از یافته ها 

 رعایت شده است.

فرآیند کار نشان می دهد 
که در پژوهش انجام شده 
چرخه رفت و برگشت 
میان کلیه مراحل برای 
اطمینان از اطالعات جمع 
آوری شده، تفسیر و تبیین 
یافته ها در هر مرحله 

                                                 
52

-routinized 
53

 - reflective 
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 رعایت شده است.

 گزارش یافته ها
 

گزارش با استفاده از 
روزنگار/ زبان روایت 
نویسی ثبت شده 
نشان دهنده تأمل بر 

ها، واکنشها، و  کنش
های  رفتارها، دیدگاه

افراد درگیر در 
موقعیت برای بازکاوی 
عمل و تصمیمات 

 نیست.

گزارش با استفاده از 
روزنگار/ زبان روایت 
نویسی ثبت شده نشان 
ها،  دهنده تأمل بر کنش

واکنشها، و رفتارها، 
ای افراد درگیر در ه دیدگاه

موقعیت برای بازکاوی 
عمل و تصمیمات اتخاذ 

 شده است.

گزارش با استفاده از 
روزنگار/ زبان روایت 
نویسی ثبت شده نشان 
ها،  دهنده تأمل بر کنش

واکنشها، و رفتارها، 
های افراد درگیر در  دیدگاه

موقعیت برای بازکاوی 
عمل و تصمیمات اتخاذ 
 شده برای قرار گرفتن در
چرخه پژوهش و عمل  

 ای شده است حرفه

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت7

 بخش اول :
 در آموزش و پرورش سطوح، گستره،ماهیت و اهداف پژوهش  انواع،  

عنوان  بههای دیگران،معلم بةعنوان پژوهشگر، معلم  های پژوهش عنوان بکارگیرنده یافته پژوهش در حرفه معلمی )معلم به -
 مدرس پژوهش به دانش آموزان(

ای،اشتراک  های رشد حرفه های معلم محور) برخورد آزادمنشانه،هم افزایی، تفکر و بازاندیشی ، دغدغه استلزامهای پژوهش -
دانش و تجربیات، مشارکت و کار گروهی ، نقادی و نقد پذیری، تعهد و مسئولیت برای عمل مبتنی بر پژوهش، اخالق 

 (…پژوهشی و 
 عمل پژوهی و ادراک هنرمندانه معلم -
 عمل پژوهی و رشد حرفه ای معلم -

 فعالیت یادگیری:

پژوهشی را مطالعه و در قالب یک گزارش یافته های خود رابه جهت تأثیر این نوع مطالعات در حل مسائل آموزشی/ تربیتی  -مقاالت علمی
 یا توسعه علوم تربیتی ارائه نماید. 

 : فعالیت عملکردی
 با مطالعه نمونه گزارش های اقدام پژوهی در سطوح متفاوت عملکرد بتواند نقات قوت و ضعف آن ها را شناسایی و گزارش نماید.  -

 بخش دوم :

 تعریف، ابعاد، گستره،(  چیستی عمل پژوهی در آموزش و پرورش ) ماهیت،  -
 اهمیت( ضرورت و  چرایی عمل پژوهی در آموزش و پرورش) اهداف ، پیامدها، -

 تاریخچه و خاستگاه های عمل پژوهی  -
 های موجود در زمینه اقدام پژوهی ها و دیدگاه نظریه -

 فعالیت یادگیری:
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 مشارکت در نقد و ارزیابی گزارش های ارائه شده در کالس در زمینه اقدام پژوهی هی ارائه شده. -
 : فعالیت عملکردی

عقاید شخصی خود در مورد چیستی و ضرورت اقدام پژوهی در آموزش و پرورش و ارائه آن در  تهیه یک نوشته انتقادی در مورد باورها و -
 کالس برای بررسی و نقد

 بخش سوم :

  چگونگی تشخیص مسئله، -

   چگونگی تدوین طرح اقدام پژوهی،-
 روش اجرای مراحل اقدام پژوهی-
 چگونگی گردآوری داده ها و شواهد مهم در اقدام پژوهی -
 اندیشی در باره داده ها و شواهد و اصالح فرایند اقدام پژوهیباز  -

 

 نقش مشورت و مشارکت در اقدام پژوهی -
 نقادی و اعتباریابی در اقدام پژوهی ارزشیابی ،-

 چگونگی بازخورد ،اصالح و کاربرد نتایج در اقدام پژوهی
 رسانی و  اشاعه دستاوردهای اقدام پژوهی چگونگی مستند سازی، ثبت و ضبط مراحل و تهیه گزارش نهایی و اطالع -

 ها( مشارکت در نقد مطالب گزارش شده در کالس )گزارش حاصل از فعالیت عملکردی گروه
 : فعالیت عملکردی

پژوهی انجام شده توسط معلمان دیگر و تهیه  ای از اقدام هایی متشکل از دانشجو معلمان و مشارکت آنها در نقد نمونه تشکیل کارگروه -
 گزارش نقد برای ارائه به کالس

 بخش چهارم :

 تدوین طرح و انجام مراحل اقدام پژوهی -
 فعالیت یادگیری:

مشارکت در ارزشیابی و نقد طرح اقدام پژوهی دانشجو معلمان و یکایک مراحل اجرایی آن در خالل جلسات متناظر با روند پیشرفت  -
آن، دانشجویان گزارش الزم را به کالس ارائه و از مشورت، ارزشیابی و نقد دیگران اجرای طرح) در هر مرحله ازتدوین طرح و اجرای 

 کنند.( استفاده می
 : فعالیت عملکردی

 هایی متشکل از دانشجو معلمان و مشارکت آنها در مراحل زیر:  تشکیل کارگروه  -
 بررسی متأمالنه کالس درس و مدرسه و انتخاب مسئله برای اقدام پژوهی -

 ین طرح تدو -
 انتخاب روش و تدوین مراحل -
 مشخص کردن شواهد مهم و ساختن یا یافتن ابزار گردآوری داده ها  -
 باز اندیشی در باره داده ها و شواهد و اصالح فرایند  -

 ربط  انجام مشورت و جلب مشارکت  افراد ذی -

 نقادی و اعتباریابی فرایند و نتایج ارزشیابی ، -
 الح و کاربرد نتایج در حل مسئله یا بهبود امر مورد پژوهشاخذ بازخورد، اص -
 مستند سازی، ثبت و ضبط مراحل و تهیه گزارش نهایی و اطالع رسانی و  اشاعه دستاوردها -

 راهبردهای تدریس و یادگیری -1

کالس  در خالل  حل مساله، نقادی و پژوهش به صورت گروهی و مشارکتی است. در  های اصلی شامل پرسش و پاسخ، راهبرد -
اصول، روش و مراحل اجرای اقدام پژوهی به تحلیل و نقادی گزارش های مطالعات اقدام پژوهی معلمان ) به تناسب  بیان فلسفه، مبانی،

 شود. رشته آموزشی دانشجو معلمان  ( و آشنا سازی دانشجو معلمان با تجارب معلمان پژوهنده پرداخته می
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های مناسب، به انتخاب مسئله متناسب با رشته آموزشی خود و تدوین پیشنهاده  دانشجو معلمان در قالب گروه  در بخش عملی، -
پردازند و گزارش کار خود در هر مرحله را به  کامل اقدام پژوهی و اجرای آن در محیط واقعی )درصورت دسترسی به کالس و مدرسه( می

 کنند.  مشارکت سایر دانشجو معلمان استفاده می کالس ارائه داده و از نقد و

 . منابع آموزشی1
 -منبع:

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1
های با یکدیگر همکاری و  شخص دانشجو و سایر همکالس  فرایندی مبتنی بر مشارکت است که در آن استاد،  ارزشیابی در این درس،

شود. این ارزشیابی به صورت مداوم  ای می های کیفی تأکید و توجه ویژه های کمی بر جنبه مشارکت دارند. در این ارزشیابی عالوه بر جنبه
گیرد و بر ارزیابی توسط خود  صورت می -شود او گردآوری می 54کار که در پوشه –و بر اساس فعالیت های انجام شده توسط دانشجو 

 شود.  ای می دانشجو تأکید ویژه
نمره به آزمون  5نمره به  کار عملی در حوزه اقدام پژوهی و  5یابی دانشجو به صورت تکوینی طی نیمسال ، نمره ارزش 4  در این ارزشیابی،

 پایانی اختصاص می یابد .  
 

 سایر نکات
 اقدام پژوهی قبل از آغاز کارورزی سه به دانشجویان ارایه شود.
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 «: درس پژوهی1ای پژوهش و توسعه حرفه» سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:1

درس پژوهی یک رویکرد برای توسعه حرفه ای است که  در ، آن معلمان با یکدیگر در تدوین طرح درس پژوهشی ، اجرا و اعتبار یابی آن 
ای  همکاری می کنند . این رویکرد ظرفیت شگرفی برای تحقق اهداف مدرسه بعنوان سازمان یادگیرنده و بستری برای گفتگوهای حرفه

گیری در مدرسه فراهم می سازد. درس پژوهی، دانش آموزشی محتوا را در معلمان توسعه  –در باره آموزش ، تدریس و فرایندهای یاددهی 
یادگیری توسعه می بخشد . به این  –بخشیده و با سازوکارهای خود ، قدرت و شایستگی معلمان را برای مواجهه با مسایل فراروی یاددهی

ای بطور همزمان توان تخصصی  و معلمان با گذراندن این درس، ضمن کار گروهی و درک اهمیت هم افزایی در توسعه حرفهترتیب دانشج
 خود در حوزه دانش تربیتی، دانش موضوعی، دانش فناوری آموزشی توسعه می دهد.

 مشخصات درس
 نوع درس: کارگاهی

  0تعداد واحد: 
 ساعت 45زمان درس: 

هاای  پیشنیاز: اصاول و روش 
 تدریس

 نحوه تدریس: 

 درس پژوهی :1ای پژوهش و توسعه حرفهنام درس:  

 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

ای در توسعه ظرفیت ها و توانایی های شخصی، و تأثیر آن در شکل  با درک نقش مشارکت حرفه
برنامه درس پژوهی را با مشارکت یک گروه همکار طراحی و اجرا گیری سازمان یادگیرنده یک 

 نماید..

 
 شایستگی اساسی:

Ck&pck  1-7کتتتد& 

 1سطح 7سطح 1سطح  هامالک &1-1 &1-1

افزایی و  هم

 ای مشارکت حرفه

در فرآیند کار جمعی 
وظایف محوله را 
انجام می دهد اما به 
هنگام قرار گرفتن در 
موقعیت های 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 برای 
پذیرش وظایف و 

ت ها برای حل مسئولی
مسایل گروه استقبال می 
کند و می تواند به هنگام 
قرار گرفتن در موقعیت 
های دشوار گروه را 

 پشتیبانی کند.

طرح درس 

 پژوهی 

برای مطالعه بافت و 
زمینه نیاز/ مسئله 
شناسایی شده و 
ترسیم چشم انداز در 

مدرسه مشارکت  سطح
نموده اما تحلیل نتایج 
یادگیری دانش 
آموزان نشان دهنده 
تأثیر عملکرد او بر 
شکل گیری یک 

ای برای  گروه حرفه
ادامه مشارکت 

 ای نیست.   حرفه

در فرآیند مطالعه بافت و 
ئله زمینه نیاز/ مس

شناسایی شده و ترسیم 
مدرسه  چشم انداز در سطح

مشارکت نموده و نتایج 
یادگیری دانش آموزان 
نشان دهنده تأثیر عملکرد 
او بر بهبود عملکرد 

 مدرسه است.

در فرآیند مطالعه بافت و 
زمینه نیاز/ مسئله 
شناسایی شده و ترسیم 
چشم انداز در 

مدرسه مشارکت  سطح
نموده و نتایج یادگیری 
دانش آموزان نشان 
دهنده تأثیر عملکرد او بر 
مشارکت برای توسعه 

ای و بهبود عملکرد  حرفه
 مدرسه است.
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گزارش با استفاده از  گزارش
روزنگار/ روایت 
نویسی ثبت شده 
نشان دهنده تأمل بر 

ها، واکنشها، و  کنش
های  رفتارها، دیدگاه

افراد درگیر در 
موقعیت برای بازکاوی 
ت عمل و تصمیما

 نیست.

گزارش با استفاده از 
روزنگار/ روایت نویسی 
ثبت شده نشان دهنده 

ها، واکنشها،  تأمل بر کنش
های  و رفتارها، دیدگاه

افراد درگیر در موقعیت 
برای بازکاوی عمل و 
تأثیر تصمیمات اتخاذ شده 
بر عملکرد دانش آموزان/ 

 مدرسه است.

گزارش با استفاده از 
روزنگار/ روایت نویسی 

بت شده نشان دهنده ث
ها،  تأمل بر کنش

واکنشها، و رفتارها، 
های افراد درگیر در  دیدگاه

موقعیت برای بازکاوی 
عمل و تصمیمات اتخاذ 
شده و تأثیرات آن بر 
عملکرد دانش آموزان/ 
مدرسه در چرخه پژوهش 
ای  و عمل  حرفه
 مشارکتی  شده است

 

 آنهای یادگیری، محتوای درس و ساختار . فرصت7

 فصل اول :

 تمهید شرایط و آماده سازی
 مدرسه بعنوان یک سازمان یادگیرنده -
 تاریخچه ، تعریف و اهداف درس پژوهی-
 درس پژوهی انتخابی استراتژیک برای  توسعه دانش و شایستگیهای معلمان -
 ابعاد و گستره درس پژوهی -
 فرایند درس پژوهی -
 شرایط ، فرهنگ  و حمایتهای مورد نیاز درس پژوهی  -

 فعالیت یادگیری: 
با مشارکت در بحث به ضرورت و اهمیت درس پژوهی و نقش آن در تولید دانش بومی تدریس می پردازد . همچنین سواالتی را برای شرح 

 می نماید . بیشتر موضوع مطرح می نماید . همچنین سواالتی را برای شرح بیشتر موضوعات مطرح
 : فعالیت عملکردی

هایی متشکل از دانشجو معلمان و مشارکت آنها در تحلیل جایگاه و نقش درس پژوهی در حرفاه معلمای و تهیاه گازارش      تشکیل کارگروه
 برای ارائه به کالس،

 فصل دوم :

 چگونگی تدوین برنامه درس پژوهی :
 تشکیل گروه درس پژوهی -

 گروهتبیین رویکرد درس پژوهی در  -

 برنامه ریزی و تدوین جدول فعالیتهای اجرایی گروه -

 انتخاب زمینه پژوهشی برای فعالیت گروه -

 تعریف مساله و انتخاب موضوع  -

 روش های نیاز سنجی -

 پیش بینی شرایط و نیازمندیهای اجرای درس پژوهی -

 فعالیت یادگیری: 
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کند . همچنین سواالتی را برای شرح بیشتر موضوعات مطرح مای  با مشارکت در بحث موضوعاتی را برای فعالیت درس پژوهی مطرح می 
 نماید .

 : فعالیت عملکردی
 در قالب کارگروههای 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 سوالهای پژوهشی

 ن طرح درس پژوهشی متناسب با سوالهای پژوهشی:تدوی

 ترسیم وضع موجود و مطلوب -

 شناسایی تغییرات مورد نیاز  -

 تعیین هدفهای درس -

 تعیین تجارب و فعالیتهای یادگیری -

 تعیین رفتار ورودی -

 پیش بینی منابع و وسایل آموزشی -

 پیش بینی نحوه مدیریت و سازماندهی کالس -

 دانش آموزان به تدریسپیش بینی نحوه تفکر و واکنش  -

 تعیین معیارهای تحقق هدفها -

 تعیین روش سنجش و ارزشیابی  -

 تعیین چارچوب اجرایی طرح در س پژوهشی -

 فعالیت یادگیری: 
 در باره چارچوب طرح درس پژوهشی  بحث می کند . و دالیل و اهمیت هر یک از مولفه ها را بر می شمارد.

 : فعالیت عملکردی

 دانشجویی یک طرح درس پژوهشی را تهیه و به کالس ارایه می نمایند. در قالب کارگروههای

 فصل سوم :

 چگونگی اجرای طرح درس مورد پژوهش
 تعیین شواهد و مستندات مورد نظر گروه -

 تعیین روش و چگونگی مشاهده طرح درس -

 تقسیم وظایف اعضای گروه در حین مشاهده -

 اهدهطراحی فرمهای گردآوری اطالعات و مستند سازی مش -

 فعالیت یادگیری: 
 در باره  چگونگی اجرای طرح درس پژوهشی  بحث می کنند و نکات جدیدی را برای اجرای بهینه آن مطرح  می سازند .

 : فعالیت عملکردی
 طرح درس پیش بینی شده در گروه را بصورت آزمایشی در کالس اجرا می کنند .

 فصل چهارم:

 ژرف اندیشی در باره داده ها و شواهد
 نحوه انتخاب چارچوب تجزیه و تحلیل داده ها و شواهد -

 تجزیه و تحلیل داده ها و شواهد : -

 تحلیل نتایج یادگیری

 تحلیل انگیزش

 تحلیل رفتار اجتماعی دانش آموزان
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 طراحی مجدد درس  و اجرای آن
 اجرای طرح درس جدید و مشاهده آن

 درسژرف اندیشی در باره اجرای دوم درس و اصالح نهایی طرح 
 فعالیت یادگیری: 

در باره چگونگی نقد مناسب تر نحوه اجرای طرح درس پژوهشی در کالس بحث می کنند و نکات جدیدی را در ایان زمیناه مطارح  مای     
 سازند .

 : فعالیت عملکردی
 نحوه اجرای آزمایشی طرح درس گروه را مورد نقد و بررسی قرار می دهند .

 باره روند اجرای فعالیت گروهفصل پنجم : چگونگیژرف اندیشی در 
 الف (نحوه تحلیل  نتایج مربوط به یادگیری  و رشد دانش آموزان)تحلیل نتایج یادگیری، تحلیل انگیزش، 

 تحلیل رفتار اجتماعی دانش آموزان(،
 ب( نحوه تحلیل نتایج مربوط به رشد حرفه ای معلمان عضو گروه.

 فعالیت یادگیری: 
 گروه بر توسعه یادگیری و رشد حرفه ای خود بحث می کنند .در باره نتایج فعالیت 
 فعالیت عملکردی

 با ارایه مستندات الزم به جمع بندی از تاثیر فعالیت گروه خود بر یادگیری دانش آموزان و رشد حرفه ای خود می پردازند .

 فصل ششم :  تهیه گزارش نهایی و اشاعه دستاوردهای گروه درس پژوهی
 نتایج درس پژوهیضرورت اشاعه  -

 روش های اشاعه و انتشار دستاوردهای گروه -

 نحوه تدوین گزارش نهایی درس پژوهی -
 فعالیت یادگیری: 

 در باره ضرورت اشاعه نتایج درس پژوهی بحث می کنند .
 : فعالیت عملکردی

 گزارش کار گروه خود را تدوین و ارایه می نمایند .

 . راهبردهای تدریس و یادگیری 1

حل مساله، نقادی و پژوهش به صورت گروهی و مشارکتی است. در کالس  در فرایند   های اصلی شامل پرسش و پاسخ، راهبرد -
تدریس به تحلیل و نقادی گزارش های مطالعات درس پژوهی ) به تناسب رشته آموزشی دانشجومعلمان( و آشنا سازی دانشجو معلمان با 

 شود. تجارب معلمان درس پژوه پرداخته می

های مناسب، به انتخاب مسئله متناسب با رشته آموزشی خود و تدوین برنامه  دانشجو معلمان در قالب گروه  در بخش عملی، -
درس پژوهی و اجرای آن در محیط واقعی )درصورت دسترسی به کالس و مدرسه( یا نمونه ای ) مشابه سازی شرایط  کالس درس (  

 کنند.  هر مرحله را به کالس ارائه داده و از نقد و مشارکت سایر دانشجو معلمان استفاده میپردازند و گزارش کار خود در  می

-  

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1
های با یکدیگر همکاری  شخص دانشجو و سایر همکالس فرایندی مبتنی بر مشارکت است که در آن استاد،  ارزشیابی در این درس،

شود. این ارزشیابی به صورت  ای می های کیفی تأکید و توجه ویژه های کمی بر جنبه یابی عالوه بر جنبهو مشارکت دارند. در این ارزش
گیرد و بر ارزیابی  صورت می -شود او گردآوری می 55کار که در پوشه –مداوم و بر اساس فعالیت های انجام شده توسط دانشجو 

 شود.  ای می توسط خود دانشجو تأکید ویژه

                                                 
55 - portfolio 
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نمره  5نمره به  کار عملی در حوزه درس پژوهی و  5نمره به ارزشیابی دانشجو به صورت تکوینی طی نیمسال ،  4  یابی،در این ارزش
 به آزمون پایانی اختصاص می یابد .  

 . منابع آموزشی1
 .  0213درس پژوهی ، مبانی ، اصول و روش اجرا ، دکتر رضا ساکی ، انتشارات جهاد دانشگاهی ، 

( درس پژوهی راهنمایی عملی برای مدیران و معلمان ، ترجمه دکتر رضا ساکی و داریوش مدنی ،  0251همکاران ) استیپانک و 
 انتشارات حکمت علوی

 

 سایر نکات
 انجام می شود . 4تدریس درس پژوهی پس از تدریس اقدام پژوهی و قبل از اجرای کارورزی 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «1کارورزی »سرفصل درس 
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 . معرفی درس و منطق آن1
ی قرار گرفته و قادر آموزش اثربخش نیازمند آن است که معلمان در طول دوره آموزشی در معرض تجربیات متنوع و غن

به مطالعه، تصمیم گیری و ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت های پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته های 
علمی و پژوهشی باشند. برنامه کارورزی فرصت به تجربه گذاشتن آموخته ها و گفتگو برای تعدیل، تعمیق تجربیات و 

اهم کند. این فرآیند از مشاهده تأملی آغاز و به درس پژوهی در سطح مدرسه و ای را فر توسعه شایستگی های حرفه
ای مداوم ختم می شود.  کالس درس جهت کسب مهارت های یادگیری مادام العمر و قرار گرفتن در چرخه توسعه حرفه

تبر و کسب مطالعه مسئله های آموزشی/تربیتی در سطح کالس درس و مدرسه زمینه ساز عمل مستقل حرفه ای مع
تجربیات دست اول است. فرصت های یادگیری تدارک دیده شده باید امکان تلفیق نظر و عمل تربیتی را در موقعیت 
های واقعی، برای یافتن راه حلهای قابل دفاع )با پشتوانه نظری و پژوهشی( جهت پاسخ به مسئله های آموزشی/ 

درک مبانی نظری قادر خواهند بود تصمیمات اتخاذ شده در موقعیت  تربیتی تدارک ببیند. در برنامه کارورزی دانشجو با
های تربیتی/ آموزشی را  با ارائه شواهدی از پژوهش ها/ یافته های علمی پشتیبانی نموده و نشان دهند که چگونه این  

الزم برخوردار است.  تصمیمات در برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی برای حمایت از یادگیری دانش آموزان از پشتوانه نظری
در کارورزی یک دانشجویان توانایی تحلیل موقعیت های واقعی و انطباق آن با یافته های نظری را در قالب پژوهش 

 روایتی کسب کرده و ظرفیت های حرفه ای خود را توسعه خواهند داد. 

 
 مشخصات درس

 نوع درس: کارورزی
  3تعداد واحد: 
 ساعت 035زمان درس: 

روانشناسی پیشنیاز: 
ها و تربیتی، کلیات روش

 فنون تدریس
 نحوه آموزش: مشترک

 1کارورزی نام درس: 

اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد 

 بود:

های آموزشی/ تربیتی در سطح کالس درس و مدرسه را شناسایی و با با مشاهده تأملی مسئله 
 و مستندات علمی آن را تبیین نماید. استفاده از شواهد 

 های تجربی خود را در قالب پژوهش روایتی ثبت و گزارش نماید.  مشاهدات تأملی و یافته

 شایستگی اساسی:

Ck &pk P 7کد-

7& 1-7&1-1 

 1سطح  7سطح  1سطح  هامالک

مسئله 

 شناسی

توانسته است 
موقعیت های 
آموزشی/ تربیتی در 
سطح کالس درس و 

درسه را با جمع م
آوری اطالعات 
توصیف نماید اما 
نتوانسته است 
اطالعات را به 
صورت نظام مند 

-توانسته است موقعیت

های آموزشی/ تربیتی 
در سطح کالس درس 
-و مدرسه را با جمع

آوری اطالعات به 
مند صورت نظام

توصیف نموده و با 
استفاده از شواهد و 

را تبیین مستندات آن 
 نماید.

های توانسته است موقعیت
آموزشی/ تربیتی در سطح 
کالس درس و مدرسه را 

آوری اطالعات به با جمع
مند توصیف صورت نظام

نموده و با کمک شواهد 
معتبر مسئله را تبیین و 
برای آن مستندات علمی و 

 پژوهشی ارائه نماید.
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 تحلیل و تبیین نماید. 

پژوهش 

 روایتی 

-های جمعگزارش

لعه آوری شده از مطا
موقعیت فیزیکی، 
عاطفی، آموزشی، 
تربیتی را به صورت 
روایت نقل و 
کدگذاری نموده اما 
نتوانسته است 

ها را در کدگذاری
قالب مضامین 
سازماندهی و یافته 
 ها را گزارش کند. 

آوری های جمعگزارش
شده از مطالعه موقعیت 
فیزیکی، عاطفی، 
آموزشی، تربیتی را به 
صورت روایت نقل و 

گذاری نموده و کد 
ها را در قالب گزاره

مضامین سازماندهی و 
ها را گزارش یافته

 نموده است.

آوری های جمعگزارش
شده از مطالعه موقعیت 
فیزیکی، عاطفی، آموزشی، 
تربیتی را به صورت روایت 
نقل و کدگذاری نموده و 

ها را در قالب گزاره
مضامین سازماندهی نموده 
 و با ایجاد ارتباط میان
مضامین در قالب یک 
مسئله آموزشی/ تربیتی 

 تبیین نموده است.

تدوین و 

 ارائه گزارش 

در گزارش ارائه شده 
ساختار کلی گزارش 
نویسی رعایت شده 
اما شواهد و 
مستندات کافی برای 
یافته ها ارائه نشده 

 است.

در گزارش ارائه شده 
ساختار گزارش نویسی 
به صورت نظام مند در 

یافته ها  ثبت و ارائه
رعایت شده است و 
یافته ها به کمک 
برخی شواهد و 
مستندات پشتیبانی 

 شده است. 

در گزارش ارائه شده 
ارتباط میان فصل ها و 
عناوین ذیل فصل ها 
رعایت شده و یافته ها 
مبتنی بر شواهد و 
مستندات تجربی و علمی 

 گزارش شده است .

  

 ار آنهای یادگیری، محتوای درس و ساخت. فرصت7

معرفی برنامه کارورزی و تکالیف عملکردی، برنامه زمان بندی سمینارها در سطح مدرسه و واحد آموزشی جلسه اول: 

 و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد. 
 جلسه دوم و سوم: کارگاه  مسئله شناسی )مطالعه موقعیت(

 تدریس/ موقعیتی در سطح مدرسه و تبیین مسئله بر اساس گام های زیر: مشاهده فیلم  تکلیف یادگیری:

 الف: توصیف موقعیت )بیان ویژگی ها و مشخصه های متمایز کننده(
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 ب: تشریح توضیح موقعیت )شناسایی اجزاء و روابط( 
کنیک های اگر، آنگاه، ج: بازنگری )به گونه دیگر دیدن/ از زاویه دید دیگری به موقعیت نگاه کردن( با استفاده از ت

 شش کاله تفکر و اسکمپر.

  د: تعیین نقطه کانونی )انتخاب، جمع آوری شواهد، درک و تحلیل، ارائه مسئله(.

 ه: تبیین مسئله با استفاده از استدالل قیاسی یا استقرایی به کمک شواهد و مستندات. 

زخوردهای ارائه شده در محورهای مختلف تبیین مسئه شرح تنظیم پوشه کار: نسخه ای از مسئله تبیین شده به همراه با
 ای دانشجو ضبط گردد.  در پرونده توسعه حرفه

 جلسه چهارم: مشاهده آزاد 
 سازماندهی دانشجویان در مدارس و معارفه آنان به مدارس )جلسه آشنایی با مدرسه، مدیر و معلم راهنما(

رسه. از دانشجو خواسته شود تا اولین تجربیات خود را از اولین تجربه اولین روز کارورزی من در مد تکلیف یادگیری:

روز کارورزی از زمان آماده شدن برای رفتن به مدرسه تا زمان برگشتن در قالب داستان یا خاطره یادداشت روزانه ثبت 
یچ محدودیتی ثبت و و ارائه نماید. دانشجو در اولین روز کارورزی مشاهده آزاد دارد و آنچه را مشاهده می کند بدون ه

ضبط خواهد نمود. این موراد می تواند شامل رخ داد ها در مسیر رفت و آمد به مدرسه، فضا و موقعیت مدرسه، تصورات 
 و انتظارات، نحوه برخورد کادر مدرسه، نحوه مواجه شدن با دانش آموزان، گفتگو با کارکنان مدرسه، معلمان و.... باشد.

 شده در اولین روز کارورزی در پوشه کار.پوشه کار: داستان نگارش 
 کارگاه پژوهش روایتی: جلسه پنجم

 تعریف و کاربرد پژوهش روایتی
 انواع طرح های پژوهش روایتی

 ابزارهای پژوهش روایتی
 ویژگی های پژوهش روایتی

 فرآیند پژوهش روایتی
 کاربردهای پژوهش روایتی در کارورزی

نابع علمی در زمینه پژوهش روایتی در یکی از محورهای فوق و جمع بندی مطالعه مقاالت یا م تکلیف یادگیری:

 یافته ها برای ارائه به کالس. 

ای از پژوهش روایتی و شناسایی نوع پژوهش، ابزار های بکارگرفته شده، ویژگی ها و  تحلیل نمونه تکلیف عملکردی:

 کالس ارائه گردد.  فرآیند بکارگرفته شده برای تدوین گزارش بررسی و یافته ها به 

 کارگاه پژوهش روایتی: جلسه ششم

 تحلیل ساختاری روایت ها
 کدگذاری باز (0
 کدگذاری محوری و انتخاب مضامین  (3
 ارتباط مضامین با یکدیگر (2

 تبیین مسئله  (4

 :تکلیف عملکردی

 الف: تحلیل یک نمونه پژوهش روایتی بر اساس مراحل ذکر شده 
 آزاد مدرسه در قالب پژوهش روایتی ب: تنظیم گزارش تهیه شده از مشاهده
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جلسه هفتم: مشاهده تأملی و مسئله شناسی موقعیت فیزیکی مدرسه/ بازدید از مدرسه و تشکیل 

 سمینار در سطح مدرسه

تهیه گزارش از موقعیت فیزیکی مدرسه شامل: موقعیت جغرافیایی و محیط بیرونی مدرسه، انواع تکلیف عملکردی: 

ن ورزش، آبخوری، سرویس ها، کالس ها، راهرو ها....( نور، جریان هوا، وضعیت بهداشت، فضا ها )کتابخانه، زمی
امکانات و تجهیزات ) کارگاهی، آزمایشگاهی، شبکه مجازی، سایت و......( شناسایی و تبیین مسئله )فرآیند مسئله 

 شناسی و تبیین مسئله رعایت شود( ارائه یافته ها در سمینار مدرسه.
 زارش دانشجو به همراه بازخورد های ارائه شده استاد در پوشه کار ضبط گردد. پوشه کار: گ

جلسه هشتم: مشاهده تأملی و مسئله شناسی ساختار و سازمان مدرسه/ بازدید از مدرسه و 

 تشکیل سمینار در سطح مدرسه

سه، ساختار سازمانی، تهیه گزارش از ساختار سازمانی، روش های بکارگرفته شده در اداره مدرتکلیف عملکردی: 

نحوه گردش کار در سطح مدرسه، تعامالت میان مدیر، معلمان،کارکنان و نحوه تعامل با اولیاء مدرسه و تدوین آن در 
 قالب پژوهش روایتی

پوشه کار: گزارش تهیه شده به همراه بازخورد های ارائه شده از سوی استاد در پرونده توسعه حرفه ای دانشجو ضبط 
 گردد. 

سه نهم: مشاهده تأملی و مسئله شناسی موقعیت عاطفی روانی/ تعامالت در سطح مدرسه/ جل

 بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح مدرسه

تهیه گزارش از موقعیت عاطفی روانی مدرسه شامل: روابط عاطفی میان معلم و دانش آموزان تکلیف عملکردی: 

زی برای ایجاد جو مثبت و سازنده در فضای کالس و...( تعامالت دانش )درک حاالت روانی دانش آموزان، برنامه ری
آموزان با یکدیگر )میزان احترام ، همدلی، همکاری و....(،  روابط عاطفی میان معلمان و کارکنان و مدیر شناسایی و 

 رسه.تبیین مسئله )فرآیند مسئله شناسی و تبیین مسئله رعایت شود( و ارائه یافته ها در سمینار مد
 پوشه کار: گزارش دانشجو به همراه بازخورد های ارائه شده استاد در پوشه کار ضبط گردد. 

جلسه دهم: سمینار کالسی )بررسی گزارش ها و تحلیل ساختار آن بر اساس فرآیند شناسایی و 

 تبیین مسئله
ساختار سازمانی، موقعیت فیزیکی در این نشست دانشجویان یافته های خود از مطالعه موقعیت مدرسه در ابعاد مختلف 

و عاطفی را در قالب مسئله های تبیین شده به همراه راه حل های مبتنی بر یافته های علمی ارائه نموده و یافته ها 
 مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. 

جلسه یازدهم: مشاهده تأملی کالس درس و مسئله شناسی فرآیند آموزش/ بازدید از مدرسه و 

 مینار در سطح مدرسهتشکیل س

تهیه گزارش از موقعیت آموزشی شامل: جو و فضای عاطفی و روانی، طراحی آموزشی، راهبرد تکلیف عملکردی: 

های آموزش، سازماندهی تکالیف یادگیری، تعامالت میان معلم و دانش آموزان و دانش آموزان با یکدیگر، وضوح و 
موزان در فرآیند یادگیری، مواد و منابع آموزشی، ارزشیابی از یادگیری شفاف بودن مباحث، میزان درگیر نمودن دانش آ

 و...( شناسایی و تبیین مسئله )فرآیند مسئله شناسی و تبیین مسئله رعایت شود( و ارائه یافته ها در سمینار مدرسه.
 پوشه کار: گزارش دانشجو به همراه بازخورد های ارائه شده استاد در پوشه کار ضبط گردد. 
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جلسه دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم: سمینار )بررسی گزارش ها و تحلیل ساختار آن بر اساس 

 فرآیند شناسایی و تبیین مسئله در سطح مدرسه/ واحد آموزشی(
در این نشست دانشجویان یافته های خود از مطالعه موقعیت آموزشی کالس درس را در قالب مسئله های تبیین شده 

 مبتنی بر یافته های علمی ارائه نموده و یافته ها مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. به همراه راه حل های 

جلسه پانزدهم: سمینار ) بررسی گزارش ها و تحلیل ساختار آن بر اساس چارچوب پژوهش 

 روایتی در سطح مدرسه/ واحد آموزشی(
ب یک پژوهش روایتی زیر نظر استاد تکلیف عملکردی: دانشجویان مجموعه یافته های خود را در طول ترم در قال

تنظیم نمایند. در این گزارش دانشجو باید یافته های خود را از مسئله های مطالعه شده و تبیین و آن را به کمک شوهد 
 و مستندات علمی پژوهشی قابل دفاع نماید. یافته ها در کالس مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. 

 پوشه کار توسعه حرفه ای ضبط می گردد. پوشه کار: گزارش تنظیم شده در

 جلسه شانزدهم:  ارزیابی کارپوشه دانشجو بر اساس مالک ها و سطوح عملکرد

 . راهبردهای تدریس و یادگیری1

راهبردهای مستقیم، غیر مستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده تأملی، بکارگیری راهبرد های شناختی در تحلیل 
نقادانه برای شناسایی و تبیین مسئله، راهبرد  های مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینار  موقعیت های واقعی، تحلیل

 های گروهی و فردی ارائه می گردد. 

 . منابع آموزشی1

 منبع اصلی: ..........
 منبع فرعی:

 شود()متعاقبا اعالم می

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1

رورزی یک در قالب سمینار پایانی صورت می گیرد که در آن ارزشیابی پایانی: ارزشیابی پایانی در درس کا
دانشجویان باید یافته های خود از مطالعه موقعیت های تربیتی و آموزشی را ارائه و با استناد به یافته های علمی 

 شود.پژوهشی )مطالعه شده در دروس نظری( از آن دفاع نمایند. این جلسه با حضور معلم راهنما تشکیل می
شیابی فرآیند: ارزشیابی فرآیند بر اساس بازخورد های داده شده به گزارش های ارائه شده در طول ترم و ارز

سمینارهای سطح مدرسه و واحد آموزشی صورت می گیرد. میزان مشارکت در بحث ها، ارائه یافته های جدید، 
 پاسخ به بازخورد های داده شده و... 
به همراه بازخورد های داده شده در پوشه توسعه حرفه ای دانشجو ضبط و ارزیابی پوشه کار: کلیه گزارش ها 

ای در پایان دوره قرار می گیرد. یک  مبنای برنامه ریزی برای آموزش های بعدی و نیز دفاع از توانایی های حرفه
 نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می گردد. 

ل مدرسه )مدیر و معلم راهنما(: بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ترم مربوط به گزارش عملکردی ارزشیابی عوام
 است که از سوی معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می گردد. 
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 و به شرح زیر محاسبه می شود:  011امتیاز درس کارورزی بر مبنای 
 متیاز ا 31ا شرکت فعال در جلسات کالسی، سمینارها و مدرسه:  

 امیتاز  41ا گزارش های عملکردی مرحله ای:   
 امتیاز  41ا تدوین و ارائه گزارش پایانی:  

 

 سایر نکات: 

 نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی: 
 بندیتنظیم فهرست و فصل .2
 ارائه مقدمه، هدف و تعاریف و مفاهیم کلیدی .1

 نگارش ادبی و فنی .3

 اعتبار داشتن گزاره ها .12

 ی ظاهریظرافت و زیبائ .11
 صحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گزاره ها .17

 ارایه نمودارها و عوامل دیداری و هنری مکمل .11
 هاارائه راه حل ها و پیشنهادهای برخاسته از یافته .11
 ارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست ها .11
 رعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلی .12
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 «7کارورزی »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن. 0

، 56اگر تدریس را فرایندی سازمان یافته، اخالقی و متعهدانه بدانیم که، نیازمند بهره گیری از یافته های علمی، شهود
در موقعیت های بی بدیل و منحصر بفرد است، در آن صورت برنامه کارورزی بجای تمرکز بر 51البداهگی خالقیت، فی

نه با موقعیت های واقعی در سطح کالس درس فعاالرا ن زش تکنیک ها و فنون، نیازمند آن است که دانشجویاآمو
روبرو نمودهو به آنان کمک کند تا با بکارگیری روش های استداللی/ منطقی به بررسی موقعیت های یادگیری پرداخته 

که به آنان در  ردازندییبپها واره الگوهای ذهنی و طرحبه آفرینش ه دش اندوخته و با آگاهی انتقادی نسبت به تجربیات
 اتخاذ تصمیمات اثر بخش و ارزیابی نتایج تصمیمات جهت برنامه ریزی کمک کند.

تدریساساساً عملی وابسته به موقعیت است و طبیعتاً باویژگی های شخصی معلم و آنچه او، در یک مکان و زمان  
، به دنبال آن است 3ن رو فرصت های یادگیری تدارک دیده شده در کارورزی خاص، انجام می دهد مرتبط است، از ای

( 60، فراشناختی61، موقعیتی51ای ، رویه55تا دانشجویان را در معرض دانش کاربردی که ترکیبیاز انواع مختلف دانش )بیانی
بیتی از طریق طراحی است قرار داده، و به آنان کمک کند تا با مطالعه و تأمل بر روی موقعیت های آموزشی و تر

فعالیت های یادگیری امکان کسب تجربیات مستقیم، بررسی نتایج و  بازاندیشی در خصوص دیدگاه های مختلف و 
، تواناییتأمل در 63تکالیف اصیلدریافت های خود را بدست آورند. در برنامه کارورزی دو دانشجو با قرار گرفتن درمعرض 

کت در فرآیند آموزش ) فردی، گروه  های کوچک/گروههایبزرگ( و نهایتاً اجرای عمل رابه طور مقدماتیاز طریق مشار
مستقل فعالیت های یادگیری در سطح کالس درس کسب خواهد نمود وبه  درک صحیحی نسبت به آنچه  درکالس 

یک فرآیند آگاهی نسبت به تصمیمات ناظر به برنامه ریزی، اجرای و ارزیابی، به عنوان جریان دارد دست می یابد. 
 تأملی به شناخت جهت گیری حرفه ای، نوع تفکر و سبک تدریس دانشجو کمک خواهد کرد. 

 مشخصات درس

 نوع درس: کارورزی

  7تعداد واحد: 

 171زمان درس: 

 ساعت

  1پیشنیاز: کارورزی 

 مشترک نحوه آموزش:

 3نام درس: کارورزی 

ری دانشجو قادر خواهد اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگی

 بود:
. با مطالعه موقعیت یادگیری در سطح کالس درس و شناسایی مشکالت یادگیری در سطح 0

فردی، گروه های کوچک/ گروه های بزرگ، فعالیت هایی را برای رفع مشکالت یادگیری 
 طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی نماید. 

ش را در قالب پژوهش روایتی ثبت و گزارش . یافته های خود از مشارکت در  فرآیند آموز3
 نماید.

 شایستگی اساسی:

های . فرصت7

یادگیری، محتوای 
 1سطح  7سطح  1سطح  هامالک

                                                 
56

- Intuition 
57

- Improvisation 
58
- Declarative knowledge  

59
- Procedural knowledge 

60
 - Conditional knowledge  

61
 - Metacognitive Knowledge 

62
-Authentictask 



 

338 

 

مطالعه  درس و ساختار آن

 موقعیت

توانسته است 
موقعیت های 
یادگیری را با جمع 
آوری اطالعات 
توصیف نماید اما 
نتوانسته است 
مشکل/  نیازرا به 

اهد تبیین کمک شو
 نماید. 

-توانسته است موقعیت

های یاگیری را با 
آوری اطالعات به جمع

مند برای صورت نظام
شناسایی مشکل 
یادگیری/ نیاز توصیف 
نموده و راه حل/های 
بهینه را با کمک 
شواهد معتبر تبیین 

 نماید

های توانسته است موقعیت
آوری یاگیری را با جمع

-اطالعات به صورت نظام

رای شناسایی مشکل مند ب
یادگیری/ نیاز توصیف 
نموده و راه حل/ های 
بهینه و روش مداخله را با 
کمک شواهد معتبر و یافته 

 های علمی تبیین کند.

آموزش 

)فعالیتِ 

آموزش/ 

 یادگیری(

فعالیت یادگیری 
طراحی شده ناظر به 
نیاز/ مسئله شناسایی 
شده در یکی از انواع 
)فردی، گروه 
کوچک، جمعی( 
است، اما گزارش اجرا 
و ارزیابی نشان 
دهنده تأثیر گذاری 
بر حل مشکل/ رفع 

 نیاز نیست.

فعالیت یادگیری 
طراحی شده از انسجام 
برخوردار است و گام 
های اجرای آن به 
وضوح مشخص شده 
است. ارزیابی از اجرای 
فعالیت نشان دهنده 
تأثیر گذاری بر حل 
مسئله/ رفع نیاز در 
وه انواع )فردی، گر
 کوچک، جمعی( است.

در فعالیت یادگیری طراحی 
شده، گام ها نشان دهنده 
اتخاذ تصمیمات آگاهانه از 
سوی دانشجو است و نتایج 
ارزیابی از اجرای 
نیزمنعکس کننده تأثیر راه 
حل های بکارگرفته شده 
در حل مسئله/ رفع نیاز در 
انواع)فردی، گروه کوچک، 

 جمعی(است.

توسعه 

 ای حرفه

ش عملکرد گزار
شامل فعالیت های 
انجام شده در طول 
نیمسال است اما 
یافته ها به گونه ای 
که انعکاس دهنده 
دالیل موفقیت/ 
توانایی ها، 
محدودیت های 
حرفه ای خود و راه 
هایی برای توسعه آن 

 ارائه نشده است.

گزارش عملکرد شامل 
فعالیت های انجام شده 
در طول نیمسال است 

اس و یافته ها انعک
دهنده دالیل موفقیت/ 
توانایی ها، محدودیت 
های حرفه ای است اما 
راهکار هایی برای 

ای ارائه  توسعه حرفه
 نشده است.

گزارش عملکرد شامل 
فعالیت های انجام شده در 
طول نیمسال است و یافته 
ها انعکاس دهنده دالیل 
موفقیت/ توانایی ها، 
محدودیت های حرفه ای 
لی است و راهکار های عم

ای ارائه  برای توسعه حرفه
 شده است.

تدوین و 

 ارائه گزارش 

در گزارش ارائه شده 
از موقعیت های 

در گزارش ارائه شده از 
وقعیت های یاگیری م

در گزارش ارائه شده از 
موقعیت های یاگیری کد 
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یاگیری کد گذاری، و 
ها طبقه بندی گزاره

در قالب مضامین و 
ساختار پژوهش 
روایتی انجام شده اما 
شواهد و مستندات 
کافی برای یافته ها 

 ارائه نشده است.

کد گذاری، و طبقه 
ها در قالب بندی گزاره

مضامین و ساختار 
پژوهش روایتی رعایت 
شده و شواهد و 
مستندات کافی برای 
یافته ها ارائه شده 

 است.

گذاری، و طبقه بندی 
ها در قالب مضامین گزاره

و ساختار پژوهش روایتی 
عایت شده و شواهد و ر

مستندات مبتنی بر 
مستندات تجربی و علمی 

 است .

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن . فرصت7

 جلسه اول: 
معرفی برنامه کارورزی و تکالیف عملکردی، برنامه زمان بندی سمینارها در سطح مدرسه و واحد آموزشی و چگونگی 

 س پیامدها و سطوح عملکرد. ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اسا

  جلسه دوم تا شانزدهم:
در طول این جلسات دانشجو در مدرسه حضور خواهد داشت و جلسات بحث کارورزی بر حسب مورد میتواند در سطح 

، دانشجو در مقیاس خرد در فعالیت های 3مدرسه یا واحد آموزشی تشکیل شود. از آنجایی که در برنامه کارورزی 
ر سطح کالس درس مشارکت می کند و از این طریق به تجربیات دست اول در زمینه یادگیری دست یادگیری که د

خواهد یافت لذا، ضروری است دانشجویان بر اساس گزارش پایانی ارائه شده در نیمسال اول، مسئله ها/ نیاز های تأثیر 
سی شناسایی و آن ها را در قالب فعالیت گذار بر یادگیری دانش آموزان را در سطح فردی، گروه های کوچک، گروه کال

های یادگیری طراحی و تدوین نموده و با هدایت معلم راهنما )به صورت مشترک با معلم راهنما یا به صورت مستقل 
زیر نظر معلم راهنما اجرا نماید( به حل مسئله / پاسخ به نیاز ها اجرا نماید. این مسئله ها/ نیازها می تواند ناظر به 

هیجانی دانش آموزان باشد. گفتگو با دانشجو قبل و بعد از اجرا در ارتباط با طرح -رد های شناختی یا عاطفیعملک
طراحی شده، و فرآیند اجرای فعالیت باید در فضایی امن و راحت به گونه ای که منجر به یک خود ارزیابی و شناسایی 

 م های گفتگو قبل و پس از اجرای فعالیت ضمیمه است(.نقاط قوت و ضعف و راهکار های ارتقاء/ بهبود آن باشد)فر
توصیه: با توجه به این که مسئله های شناسایی شده از سوی دانشجویان از عمق و پیچیدگی متفاوتی برخوردار است 
لذا، می توان بر حسب موقعیت های مطالعه شده نسبت به اجرای فعالیت های یادگیری به صورت فردی، گروه کوچک، 

اقدام نمود.تصمیم گیری در خصوص تقدم و تأخر در اجرای هر یک از این موقعیت های یاگیری بر عهده مدرس جمعی 
 محترم است(. 

 تکالیف عملکردی برای مشارکت در فعالیت های کالسی:  (1
 تهیه طرح برای مشارکت در فعالیت های یادگیری و اجرای مستقل فعالیت ها با هماهنگی معلم راهنما. (3
الیت یادگیری برای رفع نیاز/ حل مسئله به صورت فردی و مشارکت در اجرای آن زیر نظر معلم راهنما، طراحی فع (2

تهیه گزارش از اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش بینی ها و ارائه پیشنهاد ها برای 
 طراحی موقعیت یادگیری بعدی.
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حل مسئله به برای گروه کوچک و مشارکت در اجرای آن زیر نظر معلم  طراحی فعالیت یادگیری برای رفع نیاز/ (4
راهنما، تهیه گزارش از اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش بینی ها و ارائه پیشنهاد ها 

 برای طراحی موقعیت یادگیری بعدی.

کالس درس و مشارکت در اجرای آن زیر نظر  طراحی فعالیت یادگیری برای رفع نیاز/ حل مسئله در سطح جمعی/ (5
معلم راهنما، تهیه گزارش از اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش بینی ها و ارائه پیشنهاد 

 ها برای طراحی موقعیت یادگیری بعدی.

 تکالیف عملکردی برای اجرا توسط دانشجو

مسئله به صورت فردی زیر نظر معلم راهنما، تهیه گزارش از اجرای  طراحی فعالیت یادگیری برای رفع نیاز/ حل .0
فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش بینی ها و ارائه پیشنهاد ها برای طراحی موقعیت 

 یادگیری بعدی.
لم راهنما، طراحی فعالیت یادگیری برای رفع نیاز/ حل مسئله به برای گروه کوچک به صورت فردی زیر نظر مع .3

تهیه گزارش از اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش بینی ها و ارائه پیشنهاد ها برای 
 طراحی موقعیت یادگیری بعدی.

طراحی فعالیت یادگیری برای رفع نیاز/ حل مسئله در سطح جمعی/ کالس درس به صورت فردی زیر نظر  .2
جرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش بینی ها و ارائه معلم راهنما، تهیه گزارش از ا

 پیشنهاد ها برای طراحی موقعیت یادگیری بعدی.

 محور طراحی فعالیت های الزامی

 طراحی فعالیت یادگیری برای درگیر نمودن دانش آموزان -

 طراحی فعالیت یادگیری برای مرور مباحث  -

 آموزش مهارت های کار مشارکتی طراحی فعالیت یادگیری برای -

 طراحی فعالیت برای پرورش مهارت های تفکر -

 طراحی تکلیف یادگیری برای یکی از موضوعات درسی -

 طراحیفعالیترفع بد فهمی های دانش آموزان  -

 طراحی فعالیت برای رفع عقب ماندگی های تحصیلی  -

 طراحی فعالیت برای تقویت/ بهبود عملکرد های عاطفی -

 یت یاگیری برای سنجش آموخته هاطراحی فعال -

 سایر فعالیت ها به تشخیص معلم راهنما -

 

 ساختار طراحی فعالیت ها: 

 هدف/ پیامد -

 مراحل/گام های اجرای فعالیت -
-..... 

- .... 
- .... 
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- ..... 

 مواد/ منابع آموزشی مورد نیاز -
 روش بازخورد دادن به دانش آموزان در فرایند اجرا -

 عملکردسنجش آموخته ها/ سنجش  -

 تهیه گزارش از اجرا

........... 

 سمینارها

 سمینار ها در دو شکل اجرا می شود:
الف: در سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجرای فعالیت ها و بر اساس طرح پیش بینی شده با 

 مشارکت معلم راهنما توسط مدرس
ت گذاشتن تجربیات و یافته ها و دستیابی به درک ب: در سطح واحد آموزشی به صورت مشارکتی برای به مشارک

 عمیق تر از تجربیات کسب شده.
 انواع سمینار ها

 سمینار با حضور معلمان راهنما و دانشجویان دو نوبت در نیمسال و الزامی
و اعالم سمینار های جمعی برای انتقال یافته ها و تجربیات و تبادل نظر به صورت ماهیانه و الزامی)با برنامه ریزی 

 قبلی از سوی مدرس(
 سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترک )اختیاری و با درخواست دانشجویان(

 . راهبردهای تدریس و یادگیری1
برگزاری کارگاه آموزشی برای طراحی فعالیت های یاگیری با رویکرد شناختی، و بکارگیری راهبرد های شناختی 

ه موقعیت های یادگیری در سطح کالس درس، رویکرد تجربی برای اجرای فعالیت ها برای مطالعه و تحلیل نقادان
در سطح کالس درس به صورت فردی، گروه های کوچک/ جمعی، راهبرد  های مشارکتی، برای مشارکت در 

 سمینار های کالسی و به بحث گذاشتن تجربیات و ارائه یافته. 

 . منابع آموزشی1
 منبع اصلی: ..........

 بع فرعی:من

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1
ارزشیابی پایانی: ارزشیابی پایانی در درس کارورزی دو بر اساس تهیه طرح فعالیت در سطح کالس، مشارکت با 
معلم راهنما در اجرای فعالیت های یادگیری،اجرای مستقل فعالیت های یادگیری و ارزیابی از نتایج بر اساس پیش 

سمینار های کالسی برای ارائه یافته ها و تجربیات به سایر دانشجویان. در این سمینار ها بینی ها، شرکت در 
دانشجویان باید یافته های خود از مطالعه موقعیت های تربیتی و آموزشی را ارائه و با استناد به یافته های علمی 

 پژوهشی )مطالعه شده در دروس نظری( ارائه و از آن دفاع نمایند. 
ی فرآیند: ارزشیابی فرآیند بر اساس بازخورد های داده شده به گزارش های ارائه شده در طول نیمسال و ارزشیاب

سمینارهای سطح مدرسه و واحد آموزشی صورت می گیرد. میزان مشارکت در بحث ها، ارائه یافته های جدید، 
 پاسخ به بازخورد های داده شده و... 
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کلیه گزارش ها از اجرای فعالیت ها به همراه بازخورد های داده شده در پوشه ارزیابی پوشه کار: طرح تهیه شده و 
ای  توسعه حرفه ای دانشجو ضبط و مبنای برنامه ریزی برای آموزش های بعدی و نیز دفاع از توانایی های حرفه

ثبت و ضبط می در پایان دوره قرار می گیرد. یک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی 
 گردد. 

ارزشیابی عوامل مدرسه )مدیر و معلم راهنما(: بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان نیمسال مربوط به گزارش 
 عملکردی است که از سوی معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می گردد. 

 و به شرح زیر محاسبه می شود:  011امتیاز درس کارورزی بر مبنای 
 امتیاز  31جلسات کالسی)معلم راهنما(، سمینارها )استاد راهنما(:  ا شرکت فعال در 

 امتیاز 21ا نظر معلم راهنما در مورد سطح عملکرد دانشجو بر اساس مالک های ذکر شده:   
نظر استاد راهنما در طراحی، تدوین، اجرای و ارزیابی فعالیت هابا توجه به سطح عملکرد دانشجو بر اساس  -

 امتیاز 21همالک های ذکر شد
تدوین و ارائه گزارش پایانی توسط استاد راهنما با کسب نظر از معلم راهنما با توجه به سطح عملکرد دانشجو  -

 امتیاز 31بر اساس مالک های ذکر شده:  
 سایر نکات: 

 نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی: 
 بندیتنظیم فهرست و فصل .12
 دیارائه مقدمه، هدف و تعاریف و مفاهیم کلی .11

 نگارش ادبی و فنی .13

 اعتبار داشتن گزاره ها .72

 ظرافت و زیبائی ظاهری .71
 صحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گزاره ها .77

 ارایه نمودارها و عوامل دیداری و هنری مکمل .71
 هاارائه راه حل ها و پیشنهادهای برخاسته از یافته .71
 ارجاعات روشن،استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست ها .71
 علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلی رعایت ساختار .72
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 «پروژه»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن   – 1

ساازی داناش اندوختاه شاده، آن را در قالاب       سطح عالی مورد انتظار این است که یادگیرنده بتواند با درونی و نهادینه  در هر دوره آموزشی،
 پاروژه بهبود امور و تولید کاالها و خدمات مورد نیاز در حوزه تخصصی خود تجسم بخشد. گنجاندن درس  دانش کاربردی برای حل مسائل، 

تواند زمینه الزم برای انجام پژوهش روایتای کاه حاصال ثبات و واکااوی تجربیاات در طاول دوره         رنامه درسی تربیت معلم میپایانی در ب
حل مسائل گریباانگیر    ای خود در حوزه تولید دانش، آموزشی دانشجو است، کمک کند تا با برقراری پیوند میان نظر و عمل به مطالعه حرفه

ای خود باه   دازند و در فرایندی تأمل برای عمل، به هنگام عمل و پس از عمل قرار گرفته و در آینده حرفهو ساخت محصوالت آموزشی بپر
 اصالح و تکمیل پژوهش یا اثر و محصول آموزشی مورد نظر خود بپردازند.   اخذ بازخورد، طور مستمر به فراگیری روش کار، چگونگی 

لمان را در انجام عمل فکورانه گسترش داده و دانشجو معلم کمک کند تا سطح انتظار می رود این درس نگرش و کنش دانشجو مع
مختلف توانمندی خودرا در کاربست نظریه های آموزش و یادگیری با استفاده ازدانش های نظری و مهارت های کسب شده در درس های 

ند. در این راستا دانشجو باید با استفاده از تجارب به صورت فردی و یا گروهی تکمیل ک به ویژه اقدام پژوهی ، درس پژوهی وکارورزی
بتواند ایده ، نیاز یا مساله ای را که در طول دوره آموزشی )خصوصاً کارورزی( با آن مواجه بوده را در قالب یک طرج پژوهش  کسب شده

 روایتی طراحی، اجرا و از یافته های آن در پایان دوره دفاع نماید. 
 

 مشخصات درس
 پروژه نوع درس :

 2تعداد واحد :  
 ساعت 013زمان درس:  
 پیش نیاز ها:

 0ای پژوهش و توسعه حرفه-
 4کارورزی 

نحوه تدریس : راهنمایی در 
 حین عمل

 پروژه نام درس: 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

ای خود )کارورزی( مسئله آموزشی/  آن در طول آموزش  و عمل حرفهبا استفاده از تجربیات ثبت شده و واکاوی 
تربیتی را در سطح مدرسه انتخاب و با استفاده از درس پژوهی/ اقدام پژوهی آن را طراحی اجارا نماوده و یافتاه    

 های خود را در قالب پژوهش روایتی ارائه و از آن دفاع نماید

 

 شایستگی اساسی:
CK& PCK  

 کد :
3-0 & 0-3 & 2-2 &4-2 

 1سطح  7سطح  1سطح  هامالک

طراحتتتتتتی و 

 تدوین طرح

در طاارح تاادوین شااده  
مسئله شناسایی شاده در  
موقعیت واقعی مدرساه/  
کالس درس تبیین شده 
و فرآیند مطالعه موقعیت 
واقعاااای، روش هااااای 
گااردآوری اطالعااات و  
تجزیاااااه و تحلیااااال 
اطالعات به نحاوی کاه   
اعتباااار یافتاااه هاااا را  

توضایح   مشخص نمایاد 
 داده نشده.

در طرح تدوین شده مسئله 
شناسایی شده در موقعیات  
واقعاای مدرسااه/ کااالس   
درس تبیین شده و فرآیناد  
مطالعااه موقعیاات واقعاای،  
روش هااااای گااااردآوری 
اطالعات و تجزیه و تحلیل 
اطالعااات بااه نحااوی کااه 
اعتبار یافته ها را مشاخص  

 نماید توضیح داده شده.

در طاارح تاادوین شااده مساائله 
سااایی شااده در موقعیاات   شنا

واقعاای مدرسااه/ کااالس درس 
تبیااین شااده و فرآینااد مطالعااه 
موقعیاات واقعاای، روش هااای  
گردآوری اطالعات و تجزیاه و  
تحلیل اطالعات به نحوی کاه  
کنش های تربیتی، روابط علت 
و معلولی، روند زمانی و اعتباار  
یافتااه هااا را مشااخص نمایااد  

 توضیح داده شده.
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تحلیل و اعتبار 

 یابی

تحلیل و تفسیر تجربیات 
انجام شده اما مراحل 
تحلیل ساختاری رعایت 
نشده و برای نظام دادن 
به اطالعات، داده سازی 
 صورت گرفته است.   

توانسته است تجربیات 
حاصل از مطالعه را با 
استفاده از روش های 
تحلیل ساختاری تحلیل 
کند و یافته های را به 
کمک نقل قول ها معتبر 

 نماید.

توانسته است تجربیات حاصل 
از مطالعه را با استفاده از روش 
های تحلیل ساختاری تحلیل 
کند تحلیل کند و تفسیر خود از 
یافته ها را به کمک روش های 

 مختلف معتبر نماید. 

در متن پژوهشی درکای   گزارش
از کاال و ارتباااط آن بااا  
جزئیااات را باارای قاباال  
دریافت نماودن حرکات   

ذشااته، خواننااده میااان گ
حااال و آینااده، و ارتباااط 
زمااان و مکااان را بااه    
نمایش گذاشته است اماا  
این رابطه منجر به پاسخ 
دادن بااه پرسااش هااای 

 پژوهش نشده است.

در متن پژوهشی درکای از  
کل و ارتباط آن با جزئیاات  
را بااارای قابااال دریافااات 
نمااودن حرکاات خواننااده  
میان گذشته، حال و آینده، 
 و ارتبااط زمااان و مکااان و 
ماان هااای مختلااف، را بااه 
نمایش گذارد و به پرساش  
 های پژوهش پاسخ دهد.

در متن پژوهشی درکی از کال  
و ارتباط آن با جزئیات را بارای  
قابل دریافات نماودن حرکات    
خواننده میاان گذشاته، حاال و    
آینده، و ارتباط زمان و مکان و 
من های مختلف را به نماایش  
گذاشااته و توانسااته بااه کمااک 

باره روایت )سااختن  بازگویی دو
صااحنه و پیرنااگ روایاای( بااه  
پرسااش هااای پااژوهش پاسااخ 

 دهد.

 

 ارائه و دفاع

از اعتماد به نفس بارای  
دفااااع از یافتاااه هاااای 
پژوهش برخوردار نیست 
و نظاام منطقاای میااان   
معرفاای ایااده هااا حفااظ 
رابطااه علاات و معلااولی  
میان یافته ها و پرساش  
هااای پااژوهش در ارائااه 

 مشاهده نمی شود.

اعتماد باه نفاس کاافی    از 
برای دفااع از یافتاه هاای    
پژوهش برخاوردار اسات و   
می تواناد نظام منطقای را    
میااان ایااده هااا و پرسااش 
های پژوهش برقرار نمایاد  
و پاسخ باه پرساش هاای    
طرح شده در جریاان دفااع   
متکاای باار یافتااه هااای    

 پژوهش است.

از اعتماد به نفس باالیی بارای  
دفاااع از یافتااه هااای پااژوهش 

دار است و می تواند نظم برخور
منطقاای را میااان ایااده هااا و   
پرسش هاای پاژوهش برقارار    
نماید و به پرسش هاای طارح   
شده در جریان دفاع با اساتفاده  
از یافتاه هاای پاژوهش پاساخ     
های مستدل و قابل دفاع ارائاه  

 نماید.

 

 فرصت های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن . – 7

، فرصت های یادگیری مبتنی بر آموزش های ارائه شده در  سرفصل پژوهش روایتی است و دانشجو بایاد باا   با توجه به ماهیت درس پروژه
توچه به مسئله شناسایی شده در موقعیت واقعی مدرسه/ کالس درس در پایان برنامه کارورزی نسبت به تنظیم طارح پاژوهش، شناساایی    

اطالعات و ارائه یافته ها بر مبنای ساختار طرح های پژوهش روایتای اقادام نمایاد.    منابع اطالعاتی، جمع آوری اطالعات و تحلیل و تفسیر 
 این طرح زیر نظر استاد راهنما اجرا و نتایج آن برای دفاع در جلسه پایان دوره آماده می گردد. 

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری : 1
های اصلی شامل حل مساله، نقادی و پژوهش است. هدف اصلی در این درس، انجام پژوهش یاا تولیاد اثار و محصاول آموزشای       راهبرد

توسط دانشجویان تحت نظارت و راهنمایی استاد است . بدین منظور هر یک از دانشجویان به صورت فردی، به انتخاب مسئله متناسب با 
پردازند و گزارش کار خود در هر مرحله را به استاد یا گروه ارزشیابی ارائه داده  نهاده کامل و اجرای آن میرشته آموزشی خود و تدوین پیش

کنناد. ایان اثار بایاد در      و به صورت حضوری و غیر حضوری از نقد و مشارکت آنها برای اصالح و تولید اثر و محصول نهایی استفاده می
 دفاع شود. جلسه دفاع توسط دانشجو ارائه و از آن 



 

345 

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری. –1 
شود کاه در آن اساتاد راهنماا، اساتاد      فرایندی مبتنی بر مشارکت است. در بدو امر یک گروه ارزشیابی تشکیل می  ارزشیابی در این درس،

این گروه مسئولیت نظاارت   شخص دانشجو و مسئول گروه / معاون آموزشی نسبت به بررسی طرح و تصویب آ اقدام می نمایند. مشاور و 
بر اجرای طرح را بر عهده دارند. باتوجه به ویژگی های درس پروژه  و حجم کارباالی اساتاد در راهنماایی و نظاارت مساتمر بار فعالیات        

راهنماا و مشااور   نفر خواهد بود. در دوره های متوسطه این تعداد با تعیین اساتاد   5دانشجویان ،  تعداد دانشجویان برای هر  استاد حداکثر 
نفر افزایش یابد. توصیه می شود استاد راهنما از میان اسااتید دارناده مادرک تحصایلی در رشاته علاوم تربیتای و مشااور          5می تواند به 

% 11صدور مدرک پایان دوره وابسته به دفاع دانشجو از پروژه پایانی است و مقیاس آن کسب  متخصص موضوعی رشته مورد نظر باشند.
 ی باشد. نمره م
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 هاپیوست

 

 تطبیق واحدها  -1جدول 

 

 عناوین دروس جدید
 تعداد

 واحد

عناوین دروس در برنامه 

 قبلی

تعداد 

 واحد
 نحوه تطبیق

 3  0اندیشه اسالمی 
درس عمومی از گروه مبانی 

 نظری اسالم
3  

  3 اخالق اسالمی 3 اخالق اسالمی

تاریخ فرهنگ و تمدن 
 اسالمی

3 
درس عمومی از گروه تاریخ و 

 تمدن اسالمی
3  

    3 سیره تربیتی معصومین)ع(

و تربیت در  تاریخ تعلیم
 اسالم و ایران

3 

تاریخ آموزش و پرورش در 
 اسالم و ایران

 

3  

نقش تربیتی اجتماعی معلم 
 از دیدگاه اسالم

3    

 3 -3اندیشه اسالمی 
درس عمومی از گروه مبانی 

 نظری اسالم
3  

 3 انقالب اسالمی ایران
درس عمومی از گروه انقالب 

 اسالمی
3  

  3 فلسفه آ.پ 3 * ا.ا.ج در تیترب فلسفه

فلسفه تربیت رسمی و 
عمومی و اسناد قانونی در 

 ج.ا.ا

2    

 عمل و هاشهیاند خیتار
 رانیا و اسالم در یتیترب

3    

نقش تربیتی خانواده از 
 دیدگاه اسالم

3    

نظام تربیتی اسالم )بر 
اساس قرآن و روایات 

 معصومین ع((

2 
درس عمومی از گروه آشنایی 

 میبا منابع اسال
3  

 3 تفسیر موضوعی قرآن
)آیات و 3متون اسالمی 

 احادیث(
3  
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 با) معلم ایحرفه اخالق
 فیتکال و حقوق بر دیتاک

 (یاسالم

3    

 زبان فارسی 
 

  3 0زبان فارسی  3

  0 0تربیت بدنی  0  0تربیت بدنی 

  0 3تربیت بدنی  0 3تربیت بدنی 

  3  0زبان انگلیسی   3زبان خارجی

بهداشت و صیانت سالمت/
 از محیط زیست

3 
اصول بهداشت و کمک های 

 اولیه
3  

  3 دانش خانواده و جمعیت 3 دانش خانواده و جمعیت

نگارش خالق و نگارش 
 علمی

  3 3فارسی  3

  2 روانشناسی عمومی (0+0)3 مبانی روانشناختی تربیت

نظریه های یادگیری و 
 آموزش 

  2 روانشناسی تربیتی 3

ی مدرسه/ روانشناس
 آموزشگاهی

5/0 
مدیریت مراکز پیش دبستانی و 

 دبستانی
3  

  2 مقدمات راهنمایی و مشاوره (0+0) 3 راهنمایی و مشاوره

    5/0 کاربرد هنر در آموزش/

    ع3 اقدام پژوهی

تجربه های خاص 
 داری کالس

0    

    ع3 درس پژوهی

    4 کارنما

مدیریت آموزشی/ 
 درسآموزشگاهی/ کالس 

  3 مقدمات مدیریت آموزشی 3

 (0+0)3 اصول و روش های تدریس

 2 روش ها و فنون تدریس

 

 راهبرد های تدریس
 

  ک 0

 ع0 طراحی آموزشی
 2 مقدمات  تکنولوژی آموزشی

 

  ع0 طراحی واحد یادگیری

روش تحقیق در علوم 
 تربیتی

3 
مقدمات روش تحقیق در علوم 

 تربیتی
3  

  2 جامعه شناسی آ.پ  (0+0)3 اختی تربیتمبانی جامعه شن
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 برنامه ریزی درسی
 

  3 مقدمات برنامه ریزی درسی 3

 (0+0)3 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 
سنجش و اندازه گیری در علوم 

 تربیتی 
2 

 

آزمون های تحصیلی و 
 آزمون سازی

3(0+0)  

    ع0 زبان و تربیت

فناوری در حوزه آموزش 
(0)0 

 

  0 کامپیوترآشنایی با  

فناوری در حوزه آموزش 
(3 ) 

 ع0
تهیه و کاربرد وسایل مواد 

 آموزشی
2 

 

فناوری در حوزه آموزش 
(2) 

0  

 -0کارورزی 
 

  0 (0مشاهده)کارورزی 0

 0 3کارورزی 
 3 پیش دبستانی3کارورزی 

 

  0 2کارورزی 

 0 4کارورزی 
 2 دبستان 2کارورزی 

 

  3 5کارورزی 

  2 4کارورزی  3 6کارورزی 

تحلیل محتوای کتاب 
 درسی  

3(0+0)    

تاریخ ایران باستان از آغاز 
 تا ماد

7    

تاریخ تحوالت سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی ایران 

 در دوره  هخامنشیان

7    

تاریخ تحوالت سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی ایران 
 در دوره سلوکی و اشکانی

7    

تاریخ تحوالت سیاسی، 
تماعی و اقتصادی ایران اج

 در دوره ساسانیان

7    

تاریخ تحوالت سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی ایران 

7    
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در قرون نخستین اسالمی 
 )تا پایان قرن چهارم(

تاریخ تحوالت سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی ایران 

 از غزنویان تا مغول

1    

تاریخ فرهنگ و تمدن ایران 
از ورود اسالم تا حمله 

 ولمغ

7    

تاریخ تحوالت سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی ایران 

 از مغول تا صفویه

1    

تاریخ فرهنگ و تمدن ایران 
 از دوره مغول تا صفویه

7    

تاریخ تحوالت سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی ایران 

 در دوره صفویان

7    

تاریخ فرهنگ و تمدن ایران 
 در دوره صفویان

7    

سی، تاریخ تحوالت سیا
اجتماعی و اقتصادی و 
فرهنگی ایران در دوره 

 افشاریه و زندیه

7    

تاریخ تحوالت سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی ایران 
در دوره قاجار از آغاز تا 

 انقالب مشروطیت

7    

تاریخ تحوالت فکری و 
فرهنگی ایران در دوره 

 قاجار

7    

انقالب مشروطیت و  
تحوالت سیاسی، اجتماعی، 

ی و اقتصادی ایران فرهنگ
 تا انقراض قاجاریه 

7    

انقالب اسالمی و ریشه 
 های تاریخی ایران

7    
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    7 مبانی و فلسفه تاریخ

    7 جغرافیای تاریخی ایران

    7 تاریخ شناسی

تاریخ اسالم از میالد پیامبر 
 هجری 40اکرم تا سال 

7    

تاریخ تحوالت 
سیاسی،اجتماعی، فرهنگی 

ی جهان اسالم در و اقتصاد
 دوره امویان و عباسیان

7    

    7 تاریخ تشیع 

تاریخ تحلیلی زندگی ائمه 
 معصومین )ع(

7    

تاریخ تحوالت جریان های 
 فکری جهان اسالم

7    

    7 تاریخ عثمانی و خاورمیانه

    7 تاریخ یونان و روم و بیزانس

    7 تاریخ اروپا در قرون وسطی

    7 در قرون جدیدتاریخ اروپا 

تاریخ اروپا از انقالب فرانسه 
 تا جنگ جهانی اول

7    

تاریخ اروپا از جنگ جهانی 
 اول تاکنون

7    

های باستانی تاریخ تمدن
جهان )بین النهرین، مصر، 

 هند و چین(

7    


