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 فصل اول

 معرفی برنامه 
 

 جغرافیابنیادین رشته آموزش  معرفی

. عناصر تشکیل دهنده  دانش آموزان و دانشجویان در همه کشورهاست ه هویت ملیمحیط جغرافیایی یکی از ارکان عمده تشکیل دهند
 محیط جغرافیایی  از آب و هوا ، رودها ، کوه ها ، دشتها و جلگه ها گرفته تا زندگی عشایری و شهری و روستایی در سرتا سر ایرانزمین از

می سازند . این پیوند ها ناگسستنی ، دراز  ایران ا در یک پهنه جغرافیاییر یجمله مواردی هستند که در پیوند با زبان و تاریخ، هویت  فرد
مدت و بر زندگی و بینش فرد تاثیر گذارند و هر حرکت فردی و اجتماعی تحت تاثیر آنها انجام می گیرد. به همین جهت آموزش محیط در 

در بسیاری از کشورهای جهان منجمله کشور ما بوده و قالب درس جغرافیا از دیرباز جزء الینفک جدول دروس آموزشی دانش آموزان 
هست . پژوهشها نشان می دهند که هرگاه آموزش جغرافیا در کشوری تضعیف یا حذف شده است ، پس از مدتی تاخیر ، در کاهش آگاهی 

فراد در درک مکانی که در آن های محیطی افراد اثر گذاشته و به شکل بی هویتی محیطی , المکانی و امثال آن در افراد ظاهر شده و ا
زندگی می کنند دچار اختالل شده اند . به همین سبب جغرافیا همواره با تاریخ به عنوان دو عضو برنامه های درسی هویت بخشی زمان و 

خویش در عالوه بر این دانشجویان با مطالعه موضوع جغرافیا نسبت به موقعیت زندگی مکان را در دانش آموزان برعهده داشته اند.
 مقیاسهای مختلف ) محلی ، کشوری ، منطقه ای و حهانی ( درک صحیحی پیدا می کنند.

تنوع محیط طبیعی و انسانی ایران ، تحوالت محیطی، مخاطرات زمینی و انسانی ناشی از برخوردهای ناموزون با طبیعت همگی موضوعاتی 
ا آشنا شده و با آموزش روش تحقیق و بررسی آنها ، برای رویارویی با تحوالت هستند که الزم است دانش آموزان و دانشجویان ایران با آنه

 جغرافیایی محیط آینده آمادگی الزم را داشته باشند ودر تصمیم گیریها مالحظات جغرافیایی را نیز به طور متناسب در نظر گیرند. 

ای را بر عهده دارد، در نظام آموزشی خود شأن و ه و حرفهدانشگاه فرهنگیان به عنوان نهادی که رسالت سنگین تربیت معلمانی شایست
ریزی مطلوبی سامان داده است. از جایگاه رشتة جغرافیا را به درستی در نظر داشته و برای آموزش آن، در رشتة تخصصی جغرافیا ، برنامه

زیابی، به روز کردن منابع هر واحد درسی، توجه جمله بازنگری اساسی در سرفصلهای دروس جغرافیا، طراحی مالکها و سطوح، ابتکار در ار
به نیازهای جامعه امروز در آموزشِ جغرافیا، توجه به کارکرد ویژه درس جغرافیا در تربیت و شایسته محوری از جمله ویژگی های برنامة 

 است. درسی رشته جغرافیاست. برنامه حاضر حاصل این بازنگری
 این برنامه شامل چهاربخش است:

 (Gkستگی عمومی).شای6
 (PK.شایستگی تربیتی)2
 (CK.شایستگی علمی)3
 (PCK.شایستگی تربیتی موضوعی)1
 

 :هدف کلی برنامه

و  یدر دورة کارشناسی آشنا ساختن دانشجویان با یک مفاهیم ، تئوریها و مهارتهای جغرافیایجغرافیاهدف از رشتة آموزش      
وعات جغرافیای و مناطق عمده جغرافیایی ایران و جهان است. دانشجویان در همچنین آشنایی با روشهای تحقیق و بررسی موض
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 ایرانی  –سرزمین اسالمی موقعیت )به این رشتة تحصیلی با دانش ، مهارت و تفکر جغرافیایی آشنا می شوندو نگرش آنها نسبت 
 می یابد. محیطی که در آن به سر می برند بهبود و (و کره زمین که ساکنان آن محسوب می شوند

آنان در جریان آموختن دروس شناخت بیشتری از اصطالحات و تعبیرات جغرافیایی به دست آورده و با شیوه های نگاه 
جغرافیدانان به جهان و چگونگی طرح پرسش در باره محیط از سوی جغرافیدانان و شیوه های پاسخ گویی انان به سواالت مطرح 

ی جغرافیایی ) از جمله نقشه خوانی ، کارتوگرافی ، تفسیر عکسهای مایل و عمودی ، داده شده آشنا می شوند . گسترش مهارتها
های ماهواره ای و تصاوی آنها و سیستمهای اطالعات جغرافیایی( و طرح مسایلی در باره زمین و محیط و تغییرات آن و مسایل 

جریان آموزش جغرافیادر دوره کارشناسی جغرافیا در وجهان ، از دیگر مواردی است که دانشجویان در  منطقه، امروز ایران 
 دانشگاه فرهنگیان آنها را خواند آموخت.

 در جریان تدوین برنامه دوره کارشناسی آموزش جغرافیا ، موارد زیر مورد توجه جدی گروه برنامه ریزی بوده است:
اهمیت آنها در ناطق جغرافیایی ایران ودرک اسالمی در دانشجویان از طریق آموزش موثر م -توجه به گسترش هویت ایرانی-

 عیشت مردم ایرانزمین و آشنایی با جلوه های بدیع و ارزشمند جغرافیایی کشورمزندگی و 
 و جهان منطقه، توجه به افزایش شناخت دانش آموزان از مسایل و بحرانهای محیط جغرافیایی امروز ایران-
 ور کسب اطالعات فزونتر از محیط با بهره گیری از این مهارتها در دانشجویانسعی در افزایش مهارتهای جغرافیایی به منظ -
 گسترش تکالیف کالسی برای تمرین بیشتر دانشجویان و نهادینه کردن آموخته ها توسط خود فراگیران-
   ن کمیته تخصصی       توجه به برنامه های مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در جهت هماهنگی هرچه بیشتر با برنامه ریزا-

 برنامه ریزی درس جغرافیا و بهره گیری از تجارب آنان در گسترش برنامه آموزش جغرافیا.
 

 اهداف/ شایستگی های مورد انتظار در برنامه درسی 

 انتظار می رود دانشجو در پایان دوره بتواند: 

راهبورد هوایی را  بورای حول مسوا ل      افیوا  جغربا کسب توانایی در زمینه روش های تدریس در حوزه های موضووعی   .6
محیطی که در فرایند تدریس با آن روبه رو می شود شناسایی کند و نتایج بکارگیری راهبرد هوا را در بهبوود    -آموزشی

 یادگیری دانش آموزان به همراه مالک های روشن مورد ارزیابی قرار دهد. 

ت اسوالمی ویافتوه هوای جغرافیوایی محویط ایوران، بورای        تصمیمات قابل دفاعی مبتنی براسای اصول و مبانی تربیو  .2
 اسالمی در سطح کالس درس و مدرسه اتخاذ نماید.  -تاثیرگذاری مثبت بر رفتار دانش آموزان و تقویت هویت ایرانی

از زبان آموزش برای سازمان دادن فرصت های یادگیری و کمک به دانش آموزان متناسب با ویژگی های آنان در  .3
 مختلف )دانش آموزان با نیاز های ویژه، دانش آموزان تیزهوش و....( بصورت منعطف استفاده کند. های گروه

و نیازهای ) محلی ، منطقه ای و جهانی (را برای انطباق با ویژگی های بومی  جغرافیابرنامه درسی موضوعات  .1
ح برنامه درسی را با استفاده از ظرفیت یادگیرندگان تحلیل کرده، و بر اساس مفاهیم ومهارت های پایه جغرافیایی طر
 رویکرد تلفیق در سازمان دادن فرصت های یادگیری یکپارچه تهیه واجرا نماید. 

های با بکارگیری اصول و مبانی تربیت اسالمی و یافته ها و روش های علمی راه حل های اثر بخشی را برای موقعیت .5
ای خود را مورد ارزیابی قرار  یج اجرای آن در بهبود عملکرد حرفهشناسایی، و نتا تربیتی در سطح کالس درس /مدرسه

 دهد. 

، بتواند ماهیت کسب تجربیات دست اول و تبدیل دانوش   جویانبا درک فرآیند رشد شناختی و توانایی حل مسئله دانش .1
سعه توانایی های غیر رسمی به دانش سازمان یافته از سوی دانش آموزان را تحلیل و فرصت های یادگیری را برای تو

 شناختی آنان تدارک ببیند. 
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ای  از فناوری اطالعات و ارتباطات برای خلق/غنی سازی  فرصت ها آموزشی/ تربیتی و توسوعه توانوایی هوای حرفوه      .7
 استفاده نماید.

از زبان هنر برای مطالعه و تحلیل موقعیت های تربیتی جهت پرورش ظرفیت هایی چوون قووه تخیول، تصوور، تفکور       .8
 ای و شهودی در دانش آموزان و توانایی انعکاس احساسات و هیجانات کمک بگیرد.  عارهاست

با مشارکت عوامل درگیر در فرایندآموزش / تربیت تصمیماتی را برای پشتیبانی از یادگیری دانش آمووزان، کموک بوه     .3
نتایج آن برای نوسازی تجربیوات  آنان برای حل مشکالت یادگیری و ارتقاء سطح توانایی دانش آموزان اتخاذ کند و از 

 شخصی استفاده نماید. 

 

 پیشینة درس جغرافیا در نظام تعلیم و تربیت ایران

 6230اگر آموزش های دوره دارالفنون را هم جزو آموزش های دانشگاهی قلمداد کنیم این قدمت آموزش جغرافیا در ایران سال 
ه همراه درس حساب و یا توام با درس توپخانه به عنوان درسی در هجری شمسی می رسد .اگر چه در این دوران جغرافیا ب

خدمت آموزش های نظامی تدریس می شد اما بزودی جایگاه و اهمیت خود را به عنوان دانشی فراتر از آموزش های نظامی به 
لغوی این دانش که برگرفته از اثبات رساند و در جرگه علوم جدید در آمد و به سطوح پایین تر نیز تسری یافت .با توجه به ریشه 

زبان یونان بود تا مدتها با عناوین مختلفی نظیر صوره االرض ، المسالک والممالک ، هفت اقلیم وچهار سو شناخته می شد. 
 6237به تصویب قانون تأسیس دارالمعلمین مرکزی در سال  پیشینه برنامه درسی آموزش دانشگاهی جغرافیا در ایران  مربوط

در « دارالمعلمین مرکزی»با تأسیس مدرسه ای به نام مه این دوره شامل تحصیل در رشته تحصیلی، و علوم تربیتی بود.است برنا
آموختگان در این مدرسه، جمعی از دانشش. تربیت معلمانی برای مدارس ابتدایی و عالی را در دستور کار قرار گرفت. 6237

( مدیریت مدرسه را برعهده داشت تا اینکه با تصویب 6307-6237ده سال )کردند. فروغی به مدت قدیم و جدید تدریس می
شد. در هر دو مدرسه مزبور رشته تاریخ وجغرافیااز « دارالمعلمین مرکزی»جایگزین « دارالمعلمین عالی»شورای عالی معارف، 

تبدیل شد و بعدها با تأسیس دانشگاه « دانشسرای عالی»جمله نخستین رشته های تحصیلی بود. دارالمعلمین عالی در ادامه  به 

یکی از اصلی ترین رشته های  «تاریخ و جغرافیا»تهران، دانشکده جای دانشسرای عالی را گرفت. در هر سه نهاد مزبور رشتة 

 تحصیلی بود. بنابراین، می توان گفت سابقة آموزش تاریخ و جغرافیا در تعلیم و تربیت جدید به بیش از صد سال می رسد.

از یکدیگر تفکیک شد و هریک در نظام دانشگاهی به عنوان  «تاریخ و جغرافیا»تأسیس دانشکده ادبیات، رشته آموزشی  با

ش. رشته های علمی بر اساس نظام شهادت 6312تا  6238رشته ای مستقل جایگاه خود را یافتند. در مرحله نخست یعنی از 
می شد. در این دوره هنوز نظام واحدی معمول نبود. هر درس با توجه به نامه بود. هر عنوان درسی طی یک سال آموزش داده 

حجم آن در هفته یک تا پنج ساعت را به خود اختصاص می داد. در این مرحله دانشجویان بعد از گذراندن سه سال تحصیلی، با 
 نوشتن پایان نامه موفق به دریافت درجة لیسانس می شدند. 

رین تغییر در شکل نظام آموزش عالی در ایران صورت گرفت. در این سال دانشگاه تهران مهمت 6312-13در سال تحصیلی 
درصدد برآمد تا شیوه برنامة درسی دانشکده ها را از صورت پراکنده درسی خارج کرده و درسها و مواد آموزشی را در یک جا جمع 

ام آموزشی آن همانند امروز بر اساس گذراندن تأسیس شد و نظ گروه مستقل آموزشی جغرافیاکند. در پی این دگرگونی، 

واحدهای درسی تغییر یافت. در این نظام هر درس معادل چند واحد نظری و عملی ارزش تحصیلی پیدا کرد و دانشجو موظف 
 گفته شده است.« نظام واحدی»بود در طول دورة لیسانس تعداد مشخصی از این واحدها را بگذراند، از این رو به آن 

ش. 6352از تأسیس دانشگاه، دانشسراها نیز در سطح مقدماتی و عالی کم و بیش به فعالیت  خود ادامه دادند. در سال بعد 
تشکیالت اداری و آموزشی جدید دانشسرای عالی شامل دانشکده تربیت معلم علوم، دانشکده تربیت معلم ادبیات و علوم انسانی، 

تغییر نام یافت. پس از انقالب « دانشگاه تربیت معلم»دانشسرای عالی به  6353سال دانشکده علوم تربیتی به تصویب رسید. در 
اساسنامة جدید مراکز دو سالة تربیت معلم در  6316اسالمی، تحوالت زیادی در عرصة آموزش عالی پدید آمد. از جمله در سال 



8 

 

رشته به تصویب رسید. یکی از این رشته های  62شورای عالی آموزش و پرورش برای تربیت معلمان ابتدایی و راهنمایی در 
تحصیلی، رشتة علوم اجتماعی بود. دانشجویان در این رشته، با گذراندن واحدهایی از دروس تاریخ، جغرافیا و جامعه شناسی، بعد 

راهنمایی از دو سال موفق به دریافت درجة کاردانی شده و برای تدریس درسهای تاریخ، جغرافیا و علوم اجتماعی در مقطع 
 آمادگی پیدا می کردند. 

بوود. موواد    6363اقدام دیگر در زمینه برنامه درسی معلمان ابتدایی تصویب  برنامه درسی دانشسرای مقدماتی در شوهریور مواه    
درسی دانشسرا را دروس علوم پایه و علوم انسانی و همچنین کارهای دستی و فالحتوی، اصوول تعلویم و تربیوت و اصوول علوم       

جدول ساعات هفتگی مواد درسی دانشسراهای مقودماتی بوازنگری شود و     6318-13تشکیل می دادند. در سال تحصیلی  اخالق
مواد درسی آن شامل: علوم تربیتی و روانشناسی، زبان و ادبیات فارسی و روش تودریس آن، علووم ریاضوی و روش تودریس آن      

آن، علووم دینوی و اخوالق و روش تودریس آن  زبوان خارجوه،        علوم تجربی و روش تدریس آن، علوم اجتماعی و روش تدریس
، برای پذیرفته شدگان سوم متوسطه نظام قدیم 6358امورتربیتی و هنری، تربیت بدنی و تدریس عملی بود. برنامه مزبور، تا سال 

 گردید.  اجرا می
وابسوته بوه وزارت آمووزش و پورورش در      پس از پیروزی انقالب اسالمی تاکنون دو برنامه درسی یکی توسط مراکز تربیت معلم

 در سطح کارشناسی در واحد های دانشگاهی اجرا شده است.  "جغرافیا  " سطح کاردانی و برنامه درسی

نیز برنامه کارشناسیجغرافیا تدوین و جهت اجرا به کلیه دانشکده های مجری ابالغ گردید، که مجموع واحد هوای   6372در سال 
واحود انتخوابی اسوت. ایون      8دروس تخصصی و  50دروس اصلی )پایه( و  16دروس عمومی،  26امل: واحد و ش 612درسی آن 

 مبنای پذیرش دانشجوتوسط مراکز آموزش عالی بوده است. 6332برنامه ها  تا سال 
ی و نیوز تغییورات   سال می گذرد و طبیعتاً تحوالت و یافته های علمی حوزه جغرافیا وعلووم تربیتو   20ازعمر این برنامه ها بالغ بر 

که منجر به اتخاذ  -در برنامه های درسی این دوره رخ داده  30و  80ناشی از برنامه های درسی جغرافیای مدارس که طی دهه 
در این برنامه ها اعمال نشده است. فاصله برنامه درسی تربیوت معلوم    -رویکرد ها و شکل گیری عناوین جدید درسی شده است

نظام آموزشی و نیز تحوالت علمی موجب خواهد شد تا دانشجویان پذیرفته شده این رشته طوی سوال هوای     جغرافیا با نیاز های
در بدو ورود برای اجرای برنامه های درسی خود  -که انتظار می رود با ورود خود روح جدیدی را در کالبد مدارس بدمند -مختلف

رو ضوروری اسوت در راسوتای اساسونامه ناموه       را دنبال نماینود. از ایون  بازهم نیازمند آموزشهای مختلف باشند و نتوانند تحوالت 
 این برنامه ها مورد بازنگری قرار گیرد.« برنامه درسی ملی تربیت معلم»دانشگاه فرهنگیان و جهت گیری های اتخاذ شده در 

 
 

 منطق برنامه درسی 

ای دستیابی به موفقیت، به کسب دانش و مهارت های جدید امروزه استانداردهای یادگیری در سطح جهانی ارتقا یافته و جوامع بر
در عرصه های مختلف نیازمندهستند. در چنین شرایطی، معلمان باید بتوانند همسو با تحوالت علمی و متناسب با نیاز های 

مهارت های و عادات کسب موقعیت های یادگیری متنوعی را برای جامعه، توانایی های دانشی و روشی خود را ارتقا داده و 
کسب این توانایی در دوران کودکی بیش از هر دوره دیگری دارای  از سوی دانش آموزان تدارک ببینند. 6العمر یادگیری مادام

بدیهی اهمیت است  چرا که آنچه فرد در دوران نوجوانی و بزرگسالی انجام می دهد، تحت تأثیر تجربیات دوران کودکی است. 
فرایند باید به حد زیادی به کیفیت برنامه درسی جغرافیا و چگونگی آماده سازی آنان وابسته است. این  است که تحقق این امر تا

را در خود تقویت کرده و با دنبال نمودن تحوالت علمی و بکارگیری آن در عرصه  "فکور بودن"معلمان کمک کند تا عادت 

                                                 
سازی  )برنامه های درسی و تربیتی باید نقش مرجعیت معلم در هدایت تربیتی برای تقدم تزکیه بر تعلیم، غنی سازی محیط تربیتی و یادگیری، فعال 3-1اصل  -6

ای و  هآیند یادگیری و تربیت پذیری و ترغیب آنان نسبت به یادگیری مستمر توجه نماید. همچنین زمینه ارتقاء صالحیت های اعتقادی، اخالقی، حرفدانش آموزان در فر
دار شدن یادگیری و )برنامه های درسی و تربیتی باید زمینه کسب شایستگی ها و مهارت های الزم برای استمرار و معنا 3-3تخصصی معلم را فراهم سازد( و اصل 

  6336 60پیوستگی تجارب یادگیری در زندگی را برای دانش آموزان تأمین کنند( برنامه درسی ملی،  ص 
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شناخت استعدادهای دانش آموزان و هدایت آن ایفا  ای و نیز حرفه عمل نقش خود را به عنوان یادگیرنده مادام العمر در توسعه
 کنند.

ها و بوازتنظیم   بازمهندسی سیاست»جغرافیا در راستای  برنامه درسی  دوره کارشناسی پیوسته آموزش"با عنایت به ضرورت فوق 
ای معلموان در سوطح ملوی و     های حرفوه  درسی تربیت معلم با تأکید بر کارورزی و انطباق سطح شایستگی  اصول حاکم بر برنامه

طراحوی و تودوین    "سند ملی برنامه درسی تربیت معلم"و « 6جهانی با مقتضیات الگوی برنامه درسی در نظام تعلیم و تربیت .... 
... کمک به بسط و توسعه ظرفیت های وجوودی  "در مبانی نظری سند تحول، نقش معلم در فرآیند تربیت  شده است. از آنجا که

2انش آموزان و  کسب شایستگی های مورد نیاز برای دستیابی به مراتبی از حیات طیبه...د
است، لذا  هدف کلی برناموه درسوی    "

، که در آن امکان 3کارشناسی پیوسته آموزش جغرافیا، توسعه ظرفیت حرفه ای  مربیان به منظور خلق فرصت های یادگیری است
هایی کوه  ادگیرنده برای دستیابی به دانش پایه، پرورش مهارت ها، باور ها و گرایشبکارگیری تجربیات شخصی و آزادی عمل ی

 کند. زمینه ساز عمل و تداوم عمل یادگیرنده در دستیابی به شایستگی های مورد انتظار در نظام آموزشی است، را فراهم می
 

 :های داوطلبان ورود به رشته آموزش جغرافیا شرایط و ویژگی

 شرایط: -الف

 دانش آموختگان دورة پیش دانشگاهی نظام آموزشی سابق، وکالس دوازدهم نظام آموزشی جاری همة رشته ها -6    
 پذیرفته شدن درآزمون ورودی و مصاحبة اختصاصی -2    

 یادآوری: دانش آموختگان رشتة علوم انسانی درشرایط مساوی دراولویت هستند.
 ویژگی ها:-ب

 موزش جغرافیا عالقه به تحصیل در رشتة آ -6
 عالقه به حرفة معلمی  -2
 قدرت بیان و استدالل و رسایی کالم -3
 بهره مندی ازاطالعات عمومی مناسب و فناوری اطالعات  -1
  جغرافیا های جسمی وشخصیتی مناسب برای حرفة معلمی بهره مندی از ویژگی -5

 
 

 تعریف دوره

 
عالی است کوه هودف آن تربیوت معلموانی اسوت کوه واجود         دوره کارشناسی پیوسته آموزش جغرافیا، یکی از دوره های آموزش

 شایستگی های الزم جهت اشتغال به فعالیتهای آموزشی، پرورشی باشند
 

 شرایط و ضوابط کلی پذیرش
 دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم و گذراندن دوره پیش دانشگاهی/ دیپلم دوره دوم متوسطه -
 قبولی در آزمون ورودی-

                                                 
 ب( 6330:38)شورایعالی انقالب فرهنگی، « سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» 66هدف عملیاتی  - 6
 .601ایران، الگوی زیر نظام تربیت معلم و منابع انسانی ص رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی در نظام جمهوری اسالمی  - 2
)معلم برای خلق فرصت های تربیتی و آموزشی مسئولیت تطبیق، تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه درسی و تربیتی در  5رویکرد برنامه درسی ملی، نقش معلم، بند  - 3

 همان. 62سطح کالس درس را بر عهده دارد(، ص 



11 

 

 طول دوره 
ارشناسی پیوسته آموزش جغرافیا چهار سال می باشد وارا ه واحدها در هر نویم سوال براسواس آیوین ناموه آموزشوی       طول دوره ک

 مربوطه خواهد بود.

 واحد های درسی
واحد دروس عمومی،  27است. از این تعداد  (3552) واحد 650تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی پیوسته آموزش جغرافیا 

 باشد.واحد دروس تخصصیمی  81واحد دروس تربیتی،  68بیت اسالمی، واحد دروس تر 63

 
 
 
 

 جغرافیای پیوسته رشته آموزش تعداد واحدهای درسی دوره کارشناس -6جدول 

 تعداد واحد نوع درس
 واحد  21 مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عمومی

 واحد3 ویژه دانشگاه فرهنگیان

 واحد  63 تربیت اسالمی

 واحد  68 ربیتیت

 واحد   81 تخصصی 

 واحد650 جمع
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 دوم فصل 

 دروس جداول
مصوب  عمومیجدول دروس  7مشتمل بر  ی پیوسته رشته آموزش زیست شناسیجداول دروس دوره کارشناس

ی، دروس تخصصی الزامی، دروس تربیت اسالمی، دروس تربیتان،یژهدانشگاهفرهنگیویعمومی، دروس قاتوفناوریوزارتعلوم،تحق

 باشد.می چهارسالهیلیدروسدرطولدورهتحصیشنهادیعپیتوزتخصصی انتخابی و جدول

 جغرافیای پیوسته رشته آموزش دوره کارشناسی فناور و قاتیتحق علوم، وزارت مصوب عمومیدروس  -2جدول 

                                                 
1 General Knowledge (GK) 

 یابد.اختصاص می« نگارش خالق»شود و یک واحد آن به درس ارا ه می 6+2در دانشگاه فرهنگیان این درس به صورت تفکیکی *

ها گروه اهها و اجرای این درس در سطح دانشگقات و فناوری، مسئول تنظیم برنامهیوزارت علوم، تحق 25/01/6332مورخ     33727/2به استناد ابالغیه شماره  -2
 معارف اسالمی است.

 .قرار داردگروه معارف اسالمی  این درس جزو دروس اجباریقات و فناوری، یوزارت علوم، تحق03/01/6381مورخ     7073/2به استناد ابالغیه شماره  -3

 عنوان درس کد درس نوع شایستگی
تعداد 

 واحد

پیش  ساعت

 کل پروژه کارورزی کارگاهی عملی نظری نیاز

G
K

1 

3* زبان فارسی   18 -    18  

  32    - 32 3 زبان خارجی 

  32    32 - 6  6تربیت بدنی  

  32    32 - 6  2تربیت بدنی  

  32    - 32 2 2دانش خانواده و جمعیت 

 
)مبدا و  6اندیشه اسالمی 

 معاد( 
2 32 -    32  

 
)نبوت  2اندیشه اسالمی 

 امت(و ام
2 32 -    32  

  32    - 32 2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 

  32    - 32 2 انقالب اسالمی ایران 

 
اخالق اسالمی )مبانی و 

 مفاهیم(
2 32 -    32  

  32    - 32 2 تفسیر موضوعی قرآن 

 
 تاریخ فرهنگ و تمدن

 3اسالم و ایران
2 32 -    32  

  
  461    14 352 24 جمع 
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 جغرافیای پیوسته رشته آموزش دوره کارشناس 6ویژه دانشگاه فرهنگیان عمومیدروس  -3جدول 

 

 

 جغرافیای پیوسته رشته آموزش دوره کارشناسدروس تربیت اسالمی  -4جدول 

 

 

 جغرافیاآموزش ته رشته دوره کارشناسی پیوس دروس تربیتی -5جدول 

                                                 
 ی نهاد نمایندگی والیت فقیه.ها و توافق بین دانشگاه فرهنگیان و دفتر گروه معارف اسالمبه استناد شورای اسالمی شدن دانشگاه-6

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

 اند، دروس ثابت این جدول هستند و در همه حال دانشجویان باید آنها را بگذرانند.دروسی که در این جدول با ستاره مشخص شده -2

های علمی( مجاز هستند در صورت امکان از های بخش موضوعی رشتههای تخصصی )کارگروهه شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه، کارگروهبراساس مصوب-3
وس ، در«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.تخصصی تعریف کنند. این واحدها از جدول دروس تربیت اسالمی کاسته و  به جدول دروس تخصصی اضافه می

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
2 61 32    18  

  32    32  **6 نگارش خالق   

  32    32  6 نگارش علمی 

  
  00    14 61 3 جمع 

نوع 
 عنوان درس کد درس شایستگی

تعداد 

 واحد

پیش  ساعت

 نیاز
 کل پروژه کارورزی کارگاهی عملی نظری

ی
الم

س
ت ا

تربی
 

  32 - - - - 32 2 انسان در اسالم 

 

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

 اهل بیت )ع((
3 18 - - - - 18  

  18 - - - - 18 3 2فلسفه  تربیت در ج.ا.ا* 

 
فلسفه  تربیت رسمی و 

 عمومی  در ج.ا.ا*
2 32 - - - - 32  

 
اسناد، قوانین و سازمان 

 آموزش و پرورش در ج.ا.ا*
2 32 - - - - 32  

 
با تاکید ) معلمیااخالقحرفه

 3(اسالمیفیحقوقوتکالبر
3 18 - - - - 18  

 
-شهیخاندیتار

 رانیدراسالموایتیهاوعملترب
2 32 - - - - 32  

 
نقش اجتماعی معلم از 

 دیدگاه اسالم
2 32 - - - - 32  

 
  304     304 61 جمع
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 جغرافیای پیوسته رشته آموزش دروس تخصصی دوره کارشناس -1جدول 

                                                 
1Pedagogical Knowledge (PK) 
2Content Knowledge (CK) 

نوع 

 شایستگی

کد 

 درس

تعداد  عنوان درس

 واحد

پیش  ساعت

 کل پروژه کارورزی کارگاهی عملی نظری نیاز

ت
علم تربی

 
P

K
1 

  32 - - - - 32 2 یتیتربیروانشناس 

  32 - - - - 32 2 ی تربیتیجامعهشناس 

  32 - - - - 32 2 نظریه های یادگیری و آموزش 

  18 - - - 32 61 2 های تدریسل و روشاصو 

های راهنمایی و اصول و روش 

 مشاوره
2 61 32 - - - 18 

 

  18 - - - 32 61 2 ارزشیابی از یادگیری 

  32 - - - 32 - 6 کاربرد هنر در آموزش 

  32 - - - 32 - 6 کاربرد زبان در تربیت 

  32 - - - - 32 2 مدیریت آموزشگاهی 

ش و پرورش تطبیقی با آموز 

 های تحصیلیتاکید بر دوره
2 32 -    32 

 

  310    610 200 60 جمع

نوع 
 شایستگی

کد 
 درس

 نام درس
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 کل پروژه کارورزی کارگاهی عملی نظری

ی
ضوع

مو
 

C
K

2 

  32 - - - - 32 2 مبانی علم جغرافیا 

  32 - - - - 32 2 زمین در فضا 

 
زمین شناسی برای 

 جغرافیا
6+6 61 32 - - - 18  

 
جغرافیای جمعیت با 

 تاکید بر ایران
2 32 - - - - 32  

  18 - - - 32 61 6+6 کاربرد آمار در جغرافیا 

  18 - - - 32 61 6+6 نقشه خوانی 

 
م شناسی با تاکید اقلی

 بر ایران
2 32 - - - - 32 

 

 32 - - - - 32 2 جغرافیای جهان 
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جغرافیای شهری با 

 تاکید بر ایران
2 32 - - - - 32 

 

 18 - - - 32 61 6+6 مبانی سنجش از دور 
اصول و مبانی نقشه 

 خوانی

 تاریخ علم جغرافیا 32 - - - - 32 2 فلسفه جغرافیا 

 
وژی با تاکید ژ ومورفول

 بر ایران
2 32 - - - - 32 

زمین شناسی برای 
 جغرافیا

 
جغرافیای روستایی و 

 عشایری ایران
2 32 - - - - 32 

 

 
جغرافیای سیاسی با 

 تاکید بر ایران
2 32 - - - - 32 

 

 
و تهیه  کارتوگرافی

 نقشه های موضوعی
 مبانی سنجش از دور 18 - - - 32 61 6+6

 
ها با جغرافیای خاک
 تاکید بر ایران

2 32 - - - - 32 
 

 
ژ وتوریسم با تاکید بر 

 ایران
2 32 - - - - 32 

 

 
متون تخصصی 

 جغرافیا
2 32 - - - - 32 

 

 
روش ها و فنون 
 میدانی در جغرافیا

6 - 32 - - - 32  

  32 - - - - 32 2 جغرافیای آبها 

 
سیستم های اطالعات 

 GISجغرافیایی
6+6 61 32 - - - 18 

 

 
جغرافیای ناحیه ای 

)خشک و نیمه 

 *خشک( ایران
2 32 - - - - 32 

 

 32 - - - - 32 2 جغرافیای توسعه 
 

 
مسا ل و منابع آب با 

 تاکید بر ایران
2 32 - - - - 32 

 

 
جغرافیای ناحیه ای 

)کوهستانی و کوهپایه 

 *ای( ایران
2 32 - - - - 32  

 32 - - - - 32 2 مبانی آمایش سرزمین 
 

 
مسایل محیطی جهان 

امروز از دیدگاه 
 جغرافیا

2 32 - - - - 32 
 

 
جغرافیای ناحیه ای 

 *)سواحل( ایران
2 32 - - - - 32 
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1Pedagogical Content Knowledge (PCK) 

 
 

روش تحقیق در 
 جغرافیا

6+6 61 32 - - - 18  

 
شناخت مشاهیر 

جغرافیدانان جهان 
 اسالم

2 32 -    32  

  6002 0 0 0 251 061 51 جمع

م
ی

ضوع
و

- 
ی

تربیت
 

P
C

K
1 

 
در فلسفه معلمی 

 جغرافیاآموزش 
6 61 - - - - 61 - 

 
برنامه ریزی درسی در 

 جغرافیا آموزش
2 61 32 - - - 18 - 

 
راهبرد های تدریس 

 جغرافیادر آموزش 
6 - - 18 - - 18 

در  ریزی درسیبرنامه
 جغرافیاآموزش 

 

در طراحی آموزشی 
 جغرافیاآموزش 

 

6 - 32 - - - 32 
در  ریزی درسیبرنامه

 جغرافیاآموزش 

 
 طراحی واحد یادگیری

 جغرافیادر آموزش 
6 - 32 - - - 32 

در  طراحی آموزشی
 جغرافیاآموزش 

 

های تحصیلی و آزمون
در آزمون سازی 

 جغرافیاآموزش 
 

2 61 32 - - - 18 - 

 
مواد تحلیل محتوای 

 جغرافیاآموزشی در 
2 61 32 - - - 18 

ریزی درسی در برنامه 
 جغرافیاآموزش 

 

اطالعات و  فناوری
در آموزش  ارتباطات

  6جغرافیا

 های هفتگانهمهارت 18 - - 18 - - 6

 

فناوری اطالعات و 
آموزش ارتباطات در 

 2جغرافیا

6 - - 18 - - 18 - 

 

فناوری اطالعات و 
آموزش ارتباطات در 

 3جغرافیا

6 - - 18 - - 18 - 

 

 های خاص تجربه
ای در آموزش حرفه

 جغرافیا

6 61 - - - - 61 - 

 

 پژوهش و
: 6ای توسعهحرفه

 پژوهش روایی 

6 - - 18 - - 18  

 

پژوهش و توسعه 
: اقدام 2ای حرفه

 پژوهی
6 - - 18 - - 18  
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عملیات میدانی خاتمه یافته تلقی یافته های و ارایه گزارش از بازدید انجام بازدید علمی از ناحیه مورد بحث و با  سودرن ای*

 ند.می شو

 

 

 

 

 

پژوهش و توسعه 
: درس 3ای حرفه

 پژوهی
6 - - 18 - - 18  

  11 - 11 - - - 6 6کارورزی  

  11 - 11 - - - 6 2کارورزی  

  11 - 11 - - - 6 3کارورزی  

  11 - 11 - - - 6 1کارورزی  

  628 - 628 - - - 2 5کارورزی  

  628 - 628 - - - 2 1کارورزی  

  628 628 - - - - 2 پروژه/ کارنما  

  6261 620 562 331 610 00 20 جمع

  2243 620 562 331 461 011 01 جمع کل 
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 (مسالین 0) چهارسالهیلیدروسدرطولدورهتحصیشنهادیعپیتوز -0جدول 

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
 

ی
ی عموم

الم
س

ف ا
معار

 
 

اندیشه 
 6اسالمی 

 2اندیشه اسالمی  ن2
 ن2

 

انقالب اسالمی 
 ایران

 ن2
اخالق 

)مبانی و اسالمی
 مفاهیم(

تفسیر  - - ن2
  - ن2 موضوعی قرآن

نظام تربیتی 
اسالم )براساس 

روایات  قرآن و 
 معصومین )ع((

 ن3

تاریخ تحلیلی 
 ن2 صدر اسالم

تاریخ فرهنگ و 
 - - ن2 تمدن اسالمی

  - ن2 انسان در اسالم  -  -  - 

ی 
عموم

 ع6 2تربیت بدنی  ع6 6تربیت بدنی 
 زبان فارسی

 
 ن2

 زبان خارجی
 

 ن3
دانش خانواده و 

 جمعیت
 ن2

سالمت/بهداش
ت و صیانت از 

 محیط زیست

ن6
 +

 ع6
 ع6 رش علمینگا  -

 نگارش خالق  -  -
  -  -  -  -  - ع6 

ی 
الم

س
ت ا

تربی
 

-  
فلسفه تربیت در  

 ج.ا.ا
 ن3

فلسفه تربیت 
رسمی و عمومی  

 در ج.ا.ا
 ن2

اسناد، قوانین و 
سازمان آموزش و 

 پرورش در ج.ا.ا
 ن2

-شهیخاندیتار
دریتیهاوعملترب
 رانیاسالموا

  - ن2

-اخالقحرفه
با تاکید ) معلمیا

افیوتکالحقوقبر
 -(سالمی

 ن3
نقش اجتماعی 
معلم از دیدگاه 

 اسالم

 ن2

ی
تربیت

 
روانشناسی  

 تربیتی
 ن2

نظریه های 
یادگیری و 

 آموزش
 ن2

اصول و روش 
 های تدریس

ن6
 +

 ع6

از  ارزشیابی 
 یادگیری

 

ن6
 +

ع6  

 

 در زبانکاربرد 
 تربیت

  -  - - - ع6
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جامعه 
شناسی 
 تربیتی

مدیریت   -  -  - ن2
 آموزشگاهی

  -  -  - ن2

اصول و 
 هایروش

راهنمایی و 
 مشاوره

ن6
+ 
 ع6

کاربرد هنر در 
  -  -  -  -  -  - ع6 آموزش

ی
ی تربیت

ص
ص

خ
ت

 
(

20
 

واحد(
 

فلسفه 
معلمی در 
آموزش 
 جغرافیا

 ن6

فناوری در حوزه 
 6جغرافیا آموزش

 

 

 ک6
فناوری در حوزه 

 2جغرافیاآموزش 
 ک6

فناوری در حوزه 
 3جغرافیا آموزش

 

 1کارورزی 6 3رزی کارو ک6
 

 5کارورزی 6
 

 1کارورزی 2
 

2 

 6 2کارورزی 6 6کارورزی  -  -

راهبرد های 
تدریس در 

 جغرافیاآموزش 

 
 

 ک6

برنامه ریزی 
درسی در 

 جغرافیا آموزش

ن 6
 +

 ع6

پژوهش و توسعه 
: اقدام 2ای حرفه

 پژوهی
 

 2 کارنما)پروژه( ک6
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-  -  -  

طراحی واحد 
 یادگیری

 
  - ع6

موزشی طراحی آ
در آموزش 

 جغرافیا
 ع6

تحلیل محتوای 
 مواد آموزشی

 

ن6
+6

 ع

پژوهش و 
ای توسعه حرفه

 : درس پژوهی3
 

 

 ک6

-  -  -  -  -  

 پژوهش و
ای حرفهتوسعه

: پژوهش 6
 روایی
 

 ک6

آزمون های 
تحصیلی و آزمون 

 سازی

 

ن6
+6

 ع

تجربه های 
خاص 

 داری  کالس
 ن6

ی
ص

ص
خ

ت
 

مبانی علم  
 جغرافیا
 

 ن2

فیای جغرا
جمعیت با تاکید 

 بر ایران
 

 

 ن2
اقلیم شناسی با 

 تاکید بر ایران
 ن2

ژ ومورفولوژی با 
 تاکید بر ایران

 
 

 ن2

جغرافیای 
خاکها با تاکید 

 بر ایران
 
 

 ن2
 جغرافیای آبها

 
 جغرافیای توسعه ن2

 
 ن2

مبانی آمایش 
 سرزمین

 ن2
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زمین در 
 فضا
 

 ن2
 

کاربرد آمار در 
 جغرافیا

ن6
 +

 ع6

ی جهانجغرافیا  
 

 ن2

جغرافیای 
روستایی و 

 عشایری ایران

 ن2

ژ وتوریسم با 
 تاکید بر ایران

 
 ن2

سیستم های 
اطالعات 
 جغرافیایی

GIS 
 

ن6
 +

 ع6

مسا ل و منابع 
آب با تاکید بر 

 ایران
 

 ن2

مسایل 
محیطی جهان 
امروز از دیدگاه 

 یاجغراف

 ن2

زمین 
شناسی 
برای 
 جغرافیا

ن6
 +

 ع6

 
 نقشه خوانی

 

ن6
 +

 ع6
 

غرافیای شهری ج
 با تاکید بر ایران

 

 ن2

جغرافیای  
سیاسی با تاکید 

 بر ایران

 ن2

متون 
تخصصی 

 جغرافیا
 

 ن 2

غرافیای ج
ناحیه ای) 

خشک و نیمه 
 خشک( ایران

 

 ن2

یجغرافیایناحیها
) کوهستانی و 
کوهپایه ای( 

 ایران

 ن2

جغرافیای 
ناحیه ای) 

 سواحل( ایران
 

 ن2

-  -  
مبانی سنجش از 

 دور

ن6
 +

 ع6

و  کارتوگرافی
تهیه نقشه های 

 موضوعی

ن 6
 +

 ع6

وش ها و ر
فنون میدانی 

 در جغرافیا
     ع6

روش تحقیق 
 در جغرافیا

ن6
 +

 ع6
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 فلسفه جغرافیا  -  - 
 

  - ن2

شناخت 
مشاهیر 

جغرافیدانان 
 جهان اسالم

  -  -   ن2

جمع 
 واحد

60 60 26 20 60 65 60 20 

 63 63 3 61 65 61 63 65 نظری

 2 2 1 2 3 3 1 3 عملی

 6 6 6 6 6 6 6 - کارگاهی

 2 2 6 6 6 6 - - کارورزی

 2 - - - - - - - پروژه
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 فصل سوم

 سرفصل دروس
 

 

 

 «رانیا یاسالم یدرجمهور تربیت فلسفه»سرفصل درس 
 معرفی درس و منطق آن .6
ورانه، نوآورانه ومتناسب با موقعیت خاص زمانی ومکانی بوه نقوش   معلمان به عنوان مهم ترین عامل فرآیند تربیت در صورتی می توانندبه شکلی فک6-6

ی تودابیر  آفرینی موثر در این جریان بپردازند که با اتکا بر فلسفه تربیتی معین ومعتبری ،مجموعه ای از مالک ها ومعیارهای مشخص را جهوت راهنموای  
 نظر داشته باشند  وعمل تربیتی خویش در شرایط وموقعیت های خاص وغیرقابل پیش بینی  مد 

از سوی دیگر  معلمان  در هر جامعه ارزش مدار ومتعهد به یک نظام فکری وارزشی معین، الزم است با مضامین اصلی فلسوفه تربیتوی مقبوول آن     6-2
از آن بهره  -ی آثار وابعاد جمعیبه منزله عمل اجتماعی هدفمندو دارا-جامعه عمیقا آشنا شده و آن را بپذیرند تا به مثابه چهارچوب راهنمای عمل تربیتی

الوه برآشنایی مند شوند.لذا معلمان جامعه اسالمی  به منظور ابتنای مجموعه فعالیت های تربیتی خود بر اساس نظام معیار اسالمی و لوازم تربیتی آن، ع
اسالمی خود آشنایی عمیق داشوته  و نسوبت بوه آن التوزام     دقیق با نظام تربیتی اسالم باید با فلسفه تربیت اسالمی در قالب فلسفه تربیتی مقبول جامعه 

 عملی داشته باشند 
به عنوان مصداقی از فلسفه تربیتی جامعه اسالمی ایران در دوران معاصر طی سوالیان اخیور    « فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران»از آنجا که  6-3

وین و تحت اشراف شورای عالی انقالب فرهنگی  اعتبار بخشی وتایید شده اسوت ضوروری   براساس تالشی روشمند  وبا استفاده بهینه از خرد جمعی  تد
است همه معلمان آینده جامعه اسالمی ایران ضمن دروس تربیتی  برنامه درسی تربیت معلم  مفاهیم اصلی، مضامین ومحتووای ایون مجموعوه نظوری     

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

 
 مشخصات درس
 نوع درس: نظری

 واحد 3تعداد واحد: 
 ساعت 18ان درس: زم
 

 نام درس:  فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:
با شناخت ودرک مفاهیم ومولفه های اساسی فلسفه تربیتی مقبوول در جامعوه اسوالمی ایران)فلسوفه تربیوت در      -6

ن(، نقش این چارچوب نظری درهدایت وساماندهی انوواع تربیوت وفعالیوت نهادهوای تربیتوی      جمهوری اسالمی ایرا
 مختلف در جامعه اسالمی ایران را تبیین نماید.

با توجه به مفاهیم ومولفه های اصلی فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران ، بوه توصویف، تحلیول ، مقایسوه     -2
ی بپردازد که در تاریخ اندیشه های تربیتی ) به شکل مدون یا غیر مدون(  وارزیابی مستدل دیدگاه های فلسفی مختلف

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

یران )و یا با اسنتباط رهنمودهای مناسب  ازآنها( ،به نقود  با تکیه برمضامین فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ا  -3
وارزیابی سیاست ها، برنامه ها واقدامات تربیتی رایج در جامعه بپردازد و براین اسواس پیشونهادهای عملوی مناسوب     

 برای اصالح ویا تغییر آنها   طراحی و ارایه نماید.
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 شایستگی اساسی:
Ck 1-1& 2-1 Pck& 

1-3&Gk 1-4 

 

هوری اسالمی ایران والتزام به مضامین اصلی آن از یوک  با تامل وژرف اندیشی در محتوای فلسفه تربیت در جم -1
سو وتحلیل انتقادی سایر اندیشه ها وتجارب تربیتی از سوی دیگر،بتدریج فلسفه تربیتی شخصی خوود را بوه عنووان    
یک معلم فکور مسلمان در جامعه اسالمی ایران برای هدایت مستمر اعمال تربیتی خود ودیگران ، ساخته وپرداختوه  

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 هامالک
 

 3سطح 2سطح 6سطح 

شووناخت ودرک مفوواهیم 
ومولفووه هووای اساسووی   
فلسوووووفه تربیوووووت در 
جمهوری اسالمی ایوران  
وتبیوووووین نقوووووش آن 

واع تربیت درهدایت ان  

با اینکه عناصور اصولی   
فلسوفه تربیووت در ج.ا.ا.  
را فراگرفتووووه اسووووت 
ومیتواند آنها رابه زبوان  
خود بیان  نماید)سوطح  
دانووش(  امووا قووادر بووه 
تبیووین مسووتدل  آنهووا  
نیست ونمی تواندارتباط 
بین آنهوا را بوه عنووان    
یک مجموعوه سوازوار   

بووه مثابووه   -وهدفمنوود
فلسووفه تربیتووی جامعووه 

توضویح  -راناسالمی ای
 دهد )سطح درک(.

می تواند با توجه بوه مبوانی    
مبوانی پونج    -اساسی تربیت 

و  -گانه فلسفی ودینی تربیت
توضووویح مفووواهیم کلیووودی 
برگرفته از این مبانی، چیستی 
، چرایوی وچگووونگی  فرآینوود  
تربیوووت) در معنوووای عوووام  
وگسوووترده آن( را از منظووور  

اسالمی بطور مستدل وروشن  
درک( اموا   بیان نماید،)سوطح 

قادر نیست لزوم تودوین ایون   
چووارچوب  را بوورای جامعووه  
اسالمی معاصر ایران توضیح 
دهد ونقوش هودایتگر  آن را   
در ساماندهی وهودایت انوواع   
تدابیر و فعالیت های تربیتوی  
جامعه   تشریح نماید )سوطح  

 کاربرد(.

 

قادر است افوزون بور بیوان    
مدلل دیدگاه تربیتی مندرج 

در ج.ا.ا در در فلسفه تربیت 
بووواره چیسوووتی چرایوووی   
وچگونگی جریان تربیوت از  
منظوور اسووالمی، دالیوول   
تدوین این مجموعه نظری 

به عنوان فلسفه تربیتی -را 
 -جامعووه اسووالمی ایووران  

توضووویح دهووود  ونقوووش  
 -وجایگاه التزام به مفاد آن

از سوووووووی  تمووووووامی 
سیاسوووتگزاران  وبرناموووه  
ریوووزان  وعمووووم دسوووت 

را -اندرکاران  جریان تربیت
بووورای هرگونوووه بهبوووود  
واصالح اساسی این جریان 

 توضیح دهد.

توصیف، تحلیل ، مقایسه 
وارزیابی مستدل دیودگاه  
های فلسوفی مطورح در   
باره چیستی ، چرایی ویوا  
چگونگی جریوان تربیوت   
)براسووواس  مضوووامین  
 فلسفه تربیت در ج.ا.ا(  
 
 

می تواندبه بیوان خوود   
برخی از دیودگاه هوای   

تربیت   مطرح در فلسفه
را بووا اشوواره بووه مبووانی 
فلسوووفی آن توصووویف 
نمایود وداللتهووای ایوون  
دیووودگاه را در عرصوووه 
عمل تربیتی تبیین کند 
ولووی قووادر بووه تحلیوول 
وبررسی مقایسه ای آن 
بووا دیوودگاه اسووالمی   

 نیست

مووی توانوود پووس از توصوویف 
وتبیین یک دیدگاه مشوخص  
در حوزه فلسفه تربیت، نسبت 
به تحلیول ومقایسوه عناصور    

مولفووه هووای آن بووا عناصوور و
ومولفه هوای اصولی فلسوفه    
تربیت در ج.ا.ا بپردازدونکوات  
مشترک وتمایزپیامدهای آنها 
را در مقووام عمووول تربیتوووی  
تشخیص دهد، لیکن قادر بوه  
نقد وارزیابی مبنایی و مستدل 

 آن دیدگاه نیست 

می تواند عالوه برتوصویف  
وتبیووین   برخووی ازدیوودگاه 

ت های رایج در فلسفه تربی
و تحلیل و مقایسه عناصور  
ومبانی آن با فلسفه تربیتی 
معیووووووار در جامعووووووه  
اسالمی،نسووبت بووه نقوود   
وارزیوووووابی   منصوووووفانه 
ومستدل این دیدگاه تربیتی 
و شناسووایی نقوواط قوووت   

براسووواس –وضوووعف  آن 
مضامین فلسوفه تربیوت در   

 اقدام نماید. -ج.ا.ا
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تبیین، مقایسه، تحلیول،   
نقد وارزیابی سیاست هوا،  

رناموووه هوووا واقووودامات ب
تربیتووی رایووج در جامعووه 
ایران  و طراحوی و ارایوه   
پیشووونهادهای عملوووی  
مناسب برای اصالح ویوا  
تغییوور آنهووا  )بووا تکیووه   
برمضامین فلسفه تربیوت  
در جمهووووری اسوووالمی 

 ایران(

توانووایی تبیووین وریشووه 
یووابی نظووری وفلسووفی 
اهم سیاسوتها و برناموه   
های  تربیتوی مصووب   

تربیتی  وتدابیر واقدامات
متووداول در جامعووه را   
دارد ولووی قووادر نیسووت 
مبووووانی وپیاموووودهای 

با توجه -تربیتی آنها را 
بووه مضووامین فلسووفه   

مووورد -تربیووت در ج.ا.ا 
تحلیوول  ونقوود عالمانووه 

 ومنصفانه  قرار دهد  

می تواند نسوبت بوه تحلیول    
ونقد مبنایی سیاستها ، برنامه 
ها واقدامات تربیتی رایوج در  

برمضوامین   بوا تکیوه  -جامعه
بپردازد -فلسفه تربیت در ج.ا.ا

ونسبت آنهوا را بوا داللتهوای    
ایووون چوووارچوب نظوووری در 
عرصه عمول مشوخص کنود    
ولی به لحاظ ایجابی قادر بوه  

عرضه پیشنهادهای جایگزین  
ویووا اصووالحی بوورای ایوون   
موضوووعات بووراین اسوواس   

 نیست

می توانود پوس از تحلیول    
ونقووود وارزیوووابی مبنوووایی 

طرح ها  ومستدل سیاستها ،
، توودابیر واقوودامات تربیتووی 
رایج در جامعه،پیشنهادهای 
عملووی مناسووبی را بوورای   
اصالح ویا تحول اساسی در 
آنهووا براسوواس مضووامین   
فلسوووفه تربیوووت در ج.ا.ا و 
داللتهووووای آن طراحووووی 

 وعرضه نماید.

پردازش تدریجی فلسوفه  
تربیتی شخصی خوود بوه   
عنوان یوک معلوم فکوور    
مسوولمان بوورای هوودایت 

مر اعمال  وموقعیوت  مست
تربیتوووووووی خوووووووود 
ودیگران)درچوووووارچوب 
فلسوووووفه تربیوووووت در 
جمهوری اسالمی ایوران  
وبووا التووزام بووه مضووامین 

 اصلی آن(

با  اینکوه بوه مضومون    
فلسفه تربیتی مقبول در 
جامعووه اسووالمی  بوواور 
دارد ولی  نموی توانود)   
بووه مثابووه یووک معلووم  
فکوووور( متناسوووب بوووا 
تجارب وموقعیت خاص 

بیتوی  خویش فلسوفه تر 
شخصووووی ومتمووووایز 
خووووویش را در ایوووون 
چارچوب کلی ساخته و 

 پرداخته کند.

توانووایی پووردازش توودریجی  
فلسفه تربیتی شخصی خود را 
با تامل در تجوارب ودیودگاه   

در  –تربیتی خوود ودیگوران   
چووارچوب فلسووفه تربیووت در 

به دسوت آورده اسوت    -ج.ا.ا
ولی قادر بوه اسوتفاده از ایون    
فلسووفه تربیتووی شخصووی در 

قووام درک وبهبووود مووداوم   م
موقعیت تربیتی خود ودیگران 

 نیست.

افزون بر اینکه قوادر اسوت   
فلسفه تربیتی شخصی خود 
را ضمن التزام به مضوامین  
اصلی فلسفه تربیت در ج.ا.ا 
در طول زنودگی حرفوه ای   
ساخته وپرداخته کنود موی   
توانووود از ایووون چوووارچوب 
شخصووی بوورای هوودایت   
وبهبود مداوم عمل تربیتوی  

ودیگوران در موقعیوت   خود 
هوووای تربیتوووی نوپدیووود  
وغیرقابوول پوویش بینووی بووه 
خوبی اسوتفاده کنود وآن را   
نیزدر پرتو تامول موداوم در   
این تجارب تربیتی، بتدریج 

 تکامل بخشد
 
 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

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

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

 فصل سوم:رویکرد اسالمی به فلسفه تربیت واهم مشخصات آن  

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

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

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

 ین انواع فلسفه تربیت)تاریخی، نظری، شخصی  واجتماعی( و نقش متفاوت فلسفه تربیتی اجتماعفصل پنجم:تبی      
 فصل ششم: تدوین فلسفه تربیتی اجتماع متناسب با رویکرد اسالمی  برای جامعه اسالمی معاصر ایران ونقش آن     

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

 مبانی هستی شناختی -

 مبانی انسان شناختی -

 مبانی معرفت شناختی -

 مبانی ارزش شناختی -

 مبانی دین شناختی -

 باهم نگری مبانی اساسی تربیت -

 فصل هشتم: تبیین اهم مفاهیم کلیدی تربیت   
 یدی دسته اول:حیات طیبه، نظام معیار اسالمی، هویت، جامعه صالح، مفاهیم کل-        

 مفاهیم کلیدی دسته دوم: فرآیند تعاملی، زمینه سازی،مربی ، متربی،  هدایت ، کسب شایستگی  -         
 فعالیت یادگیری: 

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

 
 هم:  تبیین چیستی تربیت  ومولفه های آن فصل ن    

 بیان تعریف برگزیده تربیت-      
 تبیین خصوصیات تعریف برگزیده وقلمرو آن-      

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

 ی اساسی  تربیت  گی های تربیت با مبان 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. نقد و ارزیابی برنامه ها و  تجارب تربیتی خود یا دیگران  از منظر وی -

 
 فصل  دهم : تبیین چرایی تربیت

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

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

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

 یسه اهداف تبیین شده با اهداف  سایردیدگاه های تربیتی بحث و مقا -

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

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

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

 بیان اصول عام حاکم بر جریان تربیت  -

 بیان عوامل ونهادهای سهیم وموثر در فرآیند تربیت -

 تبیین ارکان تربیت  -
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 فعالیت های یادگیری:
 حث های کالسیمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش های طرح شده مشارکت در ب -

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

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

 غیر رسمیتحلیل نقش عوامل ونهادهای موثر  در عملکرد یکی از انواع تربیت  -

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

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

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

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

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

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

 
 . راهبردهای تدریس و یادگیری3

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

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

 
 . منابع آموزشی4
فه تعلیم وتربیت)نلر، شریعتمداری، شعاری نژاد، ابراهیم زاده، اوزمن،بهشتی،پاک  سرشت،باقری،و....( ومقاالت مربوط بوه نقوش   کتب درسی فلس-

 فلسفه تربیت در بهبود سیاست وعمل تربیتی
 کتب فلسفه تعلیم وتربیت اسالمی) باقری، مصباح، اعرافی، الکیالنی، علم الهدی و....( -
 یادین ) بخش اول و مقاالت مربوط به آن(بنیان نظری تحول بن -
 
 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 نمره  62ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 
 نمره  1ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها

 نمره 1 ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی
ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان تورم انجوام موی شوود. مبنوای ارزیوابی تکوالیف        

 )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 
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 «سالمی ایرانفلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری ا»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن .2
لی تحقق عمل  اصیل تربیتی  عملی فکورانه و اندیشه ورزانه است عملی است که که مبتنی بر درک و فهم  موقعیت است .  در واقع  یکی  از لوازم اص

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

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

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

 
 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 
 واحد 2تعداد واحد: 

 ساعت 32مان درس: ز
 شایستگی اساسی:

Ck 1-1& 2-1 Pck& 

1-3&Gk 1-4 

 رانیایاسالمیدرجمهورنام درس:  فلسفه تربیت رسمی و عمومی  
 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
زمانهای تربیتی ( را از منظور چیسوتی و   موقعیت های تربیتی )عمل فردی و طرحها و برنامه ها و فعالیت های سا

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 3سطح 2سطح 6سطح  هامالک

ارزیابی  موقعیتهای 

تربیتی برر اسراس   

چیستی و چرایی  و 

چگررونگی فلسررفه  

 تربیت رسمی
 

قادر نیست موقعیتهای 
مختلف تربیتی )عمول  
فوووردی و طرحهوووا و  
برنامووه هووا و فعالیووت  
هووووای سووووازمانهای 

از منظوور تربیتووی ( را 
چیسوووتی و چرایوووی و 
چگووووونگی فلسووووفه 
عموووومی و  تربیوووت  
رسووومی و عموووومی و 
اسناد    تبیوین) دلیول   

 آوری( و مقایسه  کند.

با بررسی موقعیتهای تربیتی  
مختلف تربیتی )عمل فردی 
و طرحهووا و برنامووه هووا و   
فعالیووت هووای سووازمانهای  
تربیتووی ( آنهووا را  از منظوور  
چیستی و چرایی و چگونگی 

عمووومی و  تربیووت  فلسووفه
رسوومی و عمووومی و اسووناد     

 تبیین) دلیل آوری( کند.

 

بووا بررسووی موقعیتهووای   
تربیتووی مختلووف تربیتووی  
)عمل فوردی و طرحهوا و   
برنامه ها و فعالیوت هوای   

سازمانهای تربیتی ( آنها را  
از منظر تناسب با  چیستی 
و چرایی و چگونگی فلسفه 
عمومی و  تربیت رسمی و 

مقایسووه  عمووومی و اسووناد
 کند.

 

ارزیررابی ارزشررها و 

اصول تربیت مبتنی 

بر چیستی، چرایری   

و چگونگی فلسرفی  

 تربیت رسمی

ارزشووووها و اصووووول   
تربیوووت مبتنوووی بووور  
چیستی چرایی فلسوفه  
تربیووووت رسوووومی و  
عموووومی  عناصووور و  
مولفووه هووای موقعیووت 
هووای تربیتووی )عموول  
فوووردی و طرحهوووا و  
برنامووه هووا و فعالیووت  
هووووای سووووازمانهای 

ی را صوووورفا تربیتوووو
 شناسایی می کند.

برای ضعف ها و قوت هوای  
) ارزشووها و اصووول تربیتووی  
مبتنووی بوور چیسووتی چرایووی 
فلسوووفه تربیوووت رسووومی و 
عمومی ( در  عناصر و مولفه 
های موقعیت هوای تربیتوی   
)عموول فووردی و طرحهووا و  
برنامووه هووا و فعالیووت هووای 
سازمانهای تربیتی( شناسایی 
شده )توجیهات مناسبی ارا ه 

 دهد. می

دالیل و عوامول مووثر در   
ایجوواد ضووعف  و قوووت در  
عناصووور و مولفوووه هوووای 
موقعیووت هووای تربیتووی   
)عمل فوردی و طرحهوا و   
برنامه ها و فعالیوت هوای   
سازمانهای تربیتی( را بیان 
مووی کنوود و پیشوونهادهای 
مناسووب بوورای بهبووود آن  

 ارا ه می دهد.
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 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2
 تربیت رسمی و عمومیش اول:  مفهوم پردازی  بخ 

o  تبیین تربیت رسمی و عمومی 

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

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

 :عالیت عملکردیف
 تهیه تاریخچه مختصری از تربیت رسمی و عمومی در ایران و جهان -

 

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

 فعالیت یادگیری: 
 ای طرح شده مشارکت در بحث های کالسیمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش ه -

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

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

 
o نقد  الگوهای رایج تربیت  رسمی و عمومی 
o ی اسالمی ایران ویژگی های تربیت ر سمی و عمومی متناسب با کشور جمهور 
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   بحث در باره تناسب وی -

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

 هدف تریت رسمی و عمومی  -
 فعالیت های یادگیری:

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

 دف تبیین شده با اهداف دیدگاه های مختلف بحث و مقایسه ه -

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

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

   چگونگی تربیت رسمی و عمومی 

 ر جریان تربیت رسمی و عمومیاصول حاکم ب -

 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 -

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

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

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

 ی در نظام تربیت رسمی و عمومی و نقد آن از منظر اصول تربیت رسمی و عمومیبررسی چند طرح و برنامه اجرای -

 

  مشخصات و ویژگی های نظام تربیت ر سمی و عمومی 
 تعریف و قلمرو نظام تربیت ر سمی و عمومی -

 رهیافت نظام تربیت ر سمی و عمومی -
 رویکردهای اساسی نظام تربیت ر سمی و عمومی -
 ومی با ارکان  و نهادهای دیگر روابط  نظام تربیت ر سمی و عم -
 ساختار نظام تربیت ر سمی و عمومی -
 مولفه ها نظام تربیت ر سمی و عمومی -
 زیر نظام ها ی نظام تربیت ر سمی و عمومی -

 
 فعالیت های یادگیری:

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

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

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

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

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

 

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

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

-  

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

 بررسی و ارزیابی میزان تناسب و هماهنگی بین اسناد   -

 
 . راهبردهای تدریس و یادگیری3

 ه گیری روش پرسش و پاسخ ارا ه محتوای مباحث به روش توضیحی همراه با بهر
 استفاده از روش بحث گروهی 

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

 
 . منابع آموزشی4
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 مبانی نظری سند تحول بنیادین 
 سند تحول بنیادین 

 سند برنامه درسی ملی 
 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 نمره  8ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 
 نمره  5مشارکت در فعالیت ها  ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و

 نمره  5ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 
ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان تورم انجوام موی شوود. مبنوای ارزیوابی تکوالیف        

 عیین شده است. )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری ت
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 «در جمهوری اسالمی ایراناسناد، قوانین و سازمان آموزش و پرورش »سرفصل درس 
 شود.متعاقبا اعالم می
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 «روانشناسی تربیتی»سرفصل درس 

 
 شود.متعاقبا ارا ه می
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 «جامعه شناسی تربیتی»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن6
تعلیم و تربیت امری اجتماعی است. تعلیم و تربیت با متن و زمینه جامعه در هم تنیده است و نمی توان جدا از مقوله اجتماعی 

م و تربیت مستلزم تجزیه و تحلیل بودن، به مطالعه در مسا ل تعلیم و تربیت پرداخت. به بیان دیگر،  شناخت واقعی مسا ل تعلی
مسا ل اجتماعی و فرهنگی محیط اجتماعی است. بنابراین درک دانشجویان نسبت به جامعه شناسی تربیت، این امکان را پدید 
می آورد تا با چشم انداز جامعه شناختی، نگاهی واقع بینانه به تعلیم و تربیت داشته باشد ودرس جامعه شناسی آموزش و پرورش، 
زمینه ای مناسب برای انتخاب آگاهانه راه حلهای تربیتی با توجه به مسا ل عام جامعه و یا خاص منطقه خدمت دانشجویان فراهم 

 می کند. 
 مشخصات درس

 نوع درس: نظری 
  2تعداد واحد: 

 32زمان درس: 
 ساعت

 

 نام درس:  جامعه شناسی تربیتی
 

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

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

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

-6شایستگی اساسی:
 2PK-3و 2-2و 2

 3سطح 2سطح 6سطح  هامالک 

نظریه های جامعه 

 شناختی تربیت

نظریه های جامعه شناختی 
را به طور سطحی می  تربیت

شناسد و  نمی تواند ویژگیهای 
اصلی نظریه ها و کاربردهای 

 عملی انها را تشخیص دهد.

نظریه ها را با توجه به 
ویژگیهای اساسی آنها در تعلیم 
و تربیت می شناسد، کاربردهای 
عملی نظریه ها را در حل 
مسا ل جهانی اموزش و پرورش 
بیان می کند، اما قادر نیست از 
نظریه ها در حل مسا ل خاص 

 منطقه خود بهره گیرد.

عالوه بر درک عمیق نظریه های 
مختلف جامعه شناختی تربیت، 
قادر به تفسیر روابط عام و کلی با 
توجه به نظریه هاست و می تواند 
علت پدیدایی مسا ل را با توجه 

 به نظریه ای تبیین کند.

رویکرد تعاملی به 

جامعه شناسی 

 تربیت

کهای مشاهده )گروههای تکنی
کوچک( را فرا گرفته است، قادر 
به ارا ه گزارش پدیده های 
مختلف است، اما نمی تواند 
روابط بین پدیده ها و افراد را 

 شناسایی کند.

عالوه بر ارا ه گزارش های 
مبنی بر مشاهده و مصاحبه، 
روابط بین پدیده ها و افراد را 

 می تواند شناسایی و تبیین کند.

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

 با توجه به نظریه ها بپردازد.

طراحی برنامه حل 

مسئله تربیتی )با 

 تاکید بر جامعه

 شناسی (

قادر به شناسایی یک مسئله 
ه تربیتی است ، برای حل مسئل

یک طرح پیشنهادی نیز ارا ه 
می دهد، ولی طرح پیشنهادی او 
فاقد توجه به رویکردهای جامعه 

 شناختی است. 

قادر به شناسایی یک مسئله 
تربیتی، و ارا ه راه حل با توجه 
به رویکردهای جامعه شناختی 
است اما نسبت به پیچیدگی و 
شبکه ای بودن مسا ل بی توجه 

 است. 

ل مسئله تربیتی می تواند برنامه ح
را با توجه به رویکردهای جامعه 
شناختی  به طور سیستمی و 

 شبکه ای  طراحی و ارزیابی کند.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول: کلیات جامعه شناسی تعلیم و تربیت) یک جلسه(
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 جامعه شناسی تربیتی و جامعه شناسی تعلیم و تربیت
 ل جامعه شناختی تربیتخاستگاه و تکام

 قلمرو جامعه شناختی تربیت

: مطالعه و مرور یکی از کتابهای جامعه شناسی تربیت یا جامعه شناسی آموزش و پرورش و ارا ه نقشه تکالیف یادگیری

 مفهومی در رابطه با قلمرو جامعه شناسی تربیت

 دانشجو :  ارا ه یک تعریف جامع از جامعه شناسی تربیت توسطتکالیف یادگیری

 (. مرکز نشر دانشگاهی تهران.6387ترجمه غالمعلی سرمد) درآمدی به جامعه شناسی تعلیم و تربیت،منابع: موریش، ایور)( 
 . تهران انتشارات روان.جامعه شناسی اموزش و پرورش(. 6387عالقه بند، علی) 

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

 نابرابری اجتماعی) کریستوفر جنکز(
 پارادایم انتقادی) نظریه آموزش و پرورش و کنش فرهنگی، فریره، ایوان ایلیچ(

 نظریه تفسیری ) مایکل یانگ(

 : 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 مطالعهف یادگیریتکالی

 . تهران. انتشارات سمت.جامعه شناسی آموزش و پرورش(. 6332: شارع پور، محمود)منابع

 . تهران انتشارات روان.جامعه شناسی اموزش و پرورش(. 6387عالقه بند، علی) 
 حسن پویان. ترجمه  جامعه شناسی مدرن،سلی، پ)(. 

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

 روشهای تحقیق کیفی) قوم نگاری، مردم نگاری، روان شناسی اجتماعی، کنش متقابل نمادین، تحقیق در گروههای کوچک(

 : مطالعه کتاب کندوکاوها و پنداشته ها، فرامرز رفیع پورتکالیف یادگیری

: مطالعه یک مقاله مربوط به جامعه شناختی تربیت و ارا ه گزارش ان به کالس با  تاکید بر روش شناسی کالیف یادگیریت

 تحقیق

 : تحلیل و ارزیابی یک مقاله با توجه به نظریه پشتیبان آنتکالیف عملکردی

کندوکاوها و پنداشته ها(. تهران انتشارات  ) جلد دومتکنیکهای خاص تحقیق در علوم اجتماعی(. 6330: رفیع پور، فرامرز)منابع

 شرکت سهامی انتشار.
 . تهران. انتشارات سمت.جامعه شناسی آموزش و پرورش(. 6332شارع پور، محمود)

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

 نگاهی تاریخی  به سازمان اجتماعی مدرسه
 نی در آنشناخت سازمان مدرسه و روابط انسا

 مدرسه و نابرابریهای اجتماعی
 خانواده و مدرسه

 : تهیه یک چک لیست از مسا ل عمده مدرسه از نظر معلمان و دانش آموزانتکالیف یادگیری

 : تحلیل مسا ل مدرسه با توجه به یکی از نظریه های جامعه شناختی تربیتتکالیف عملکردی

 (. مرکز نشر دانشگاهی تهران.6387، ترجمه غالمعلی سرمد)تعلیم و تربیت درآمدی به جامعه شناسیموریش، ایور)(  منابع:
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 . تهران. انتشارات سمت.جامعه شناسی آموزش و پرورش(. 6332شارع پور، محمود)

 فصل پنجم: فرایند های مربوط به مدرسه) یک جلسه(
 فرهنگ دانش آموزان و عملکرد تحصیلی

 جو مدرسه 
 انتظار از مدرسه

 ت) نظریه اتکینسون، نظریه مک کلند(انگیزه پیشرف
 انتظارات معلم از دانش آموز

 فرهنگ و روابط معلمان

 : مشاهده روابط موجود در یک مدرسه ارا ه گزارش درباره آن و تعیین جو مدرسه با استناد به شواهد کافیتکالیف یادگیری

 انتشارات سمت.. تهران. جامعه شناسی آموزش و پرورش(. 6332: شارع پور، محمود)منابع

 فصل ششم: جامعه شناسی کالس درس) دو جلسه(
 گروههای دانش آموزی

 پویایی گروه
 دانش آموزان و تغییرات اجتماعی

 دانش آموزان و آسیبهای اجتماعی

: مشاهده گروههای دانش آموزی  در کالس درس، زنگ تفریح و زنگ ورزش. یادداشت گفتگوهای غیر تکالیف یادگیری

 دانش آموزان  و ارا ه گزارش آن به کالس) تکنیک مشاهده بیلز پیشنهاد می شود(رسمی در بین 

 مطالعه گزارشهای فوق در گروههای دانشجویی و تحلیل پویایی و آسیب های اجتماعی تکالیف عملکردی:

 دانشگاهی تهران.(. مرکز نشر 6387ترجمه غالمعلی سرمد) درآمدی به جامعه شناسی تعلیم و تربیت،موریش، ایور)(  منابع:

 . تهران. انتشارات سمت.(. جامعه شناسی آموزش و پرورش6332شارع پور، محمود)

 فصل هفتم: جامعه شناسی برنامه درسی) یک جلسه(
 جامعه شناسی کتابهای درسی

 جامعه شناسی فضا
 برنامه درسی پنهان

 ی : مشاهده و ارا ه گزارش در رابطه با  فضا و کتابهای درستکلیف یادگیری

 : بررسی و تحلیل همه گزارشهای قبل و کاوش و جستجو در  برنامه درسی پنهان در مدرسه مورد نظرتکلیف عملکردی

 . تهران: انتشارات آوای نورجامعه شناسی آموزش و پرورش(. 6332: منادی، مرتضی)منابع

 فصل هشتم: جامعه شناختی تربیت و مسائل تربیتی) سه جلسه(
 مسا ل تربیتی مدرسه چگونگی اولویت بندی 

 : طراحی یک برنامه موثر برای حل یک مسئله تربیتی با توجه به یک نظریه پشتیبانتکالیف عملکردی

 ارزیابی طرح برنامه  فوق توسط هم کالسیها تکالیف عملکردی:

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3
کاربرد عملی دانش نظری و تحلیل مشاهدات از زاویه در این درس، آموزش با توجه به پیوند نظریه با عمل انجام می شود. 

نظریه های جامعه شناسی تربیت توسط دانشجو مورد تأکید قرار می گیرد. بنابراین، عالوه بر مطالعه منظم دانشجویان، 
ن توجه به جنبه های کاربردی این درس مورد توجه  است.  بهتر است زمینه پرسش و پاسخ و تحلیل گزارشهای دانشجویا

 و بهره گیری از روشهای مشارکتی در آموزش فراهم شود.  
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 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی: ) به تفکیک  هر فصل منابع مشخص شده است(.

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 نمره 8ارزشیابی تکوینی: تکالیف یادگیری و تکالیف عملکردی و شرکت در مباحث کالس 
 نمره 62از مباحث انجام شده در کالس، ارزشیابی پایانی: آزمون کتبی 

 سایر نکات
از آنجا که یک فصل به روشهای تحقیق جامعه شناسی تربیت پرداخته شده است و ممکن است با درس روشهای تحقیق رشته 

ی های مختلف درسی هم پوشانی داشته باشد، تاکید می شود بر روشهای تحقیق کمی اشاره ای اجمالی شود و بیشتر بر روشها
 تحقیق قوم نگاری، کیفی کنش متقابل نمادین و گروههای کوچک تاکید شود.  
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 «های یادگیری و آموزشنظریه»س سرفصل در

 . معرفی درس و منطق آن6
های وط به نظریهباشد، چنین درکی شامل دانش مربتدریس 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 موقعیتاصول مربوط به هریک از نظریه ها یاری رساند. این درس ضمن هدایت روش

 های تدریس به کار گرفته شده نیز آشنا می سازد.ندی و کاربردی بودن روشدانشجومعلمان را با سودم

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 
 ساعت 32زمان درس: 

 

 های یادگیری و آموزشنظریهنام درس:  

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
های مختلوف تربیتوی   ، شرایط حصول و عدم حصول یادگیری را در موقعیتآموزشهای یادگیری و یهضمن درک انواع نظر

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

 شایستگی اساسی:
PK 2-2  &1-2کد 

& 2-3 
PCK   4-3کد 

 3سطح 2سطح 6سطح  هامالک

نظریرررره هررررای 

 یادگیری و آموزش

یادگیری و آموزش   هاینظریه
شناسد و قادراست بدون را می

ارا ه تحلیل حاصل از مقایسه 
دیدگاه ها آنها  را طبقه بندی 

 نماید.

هووای ضوومن مقایسووه نظریووه 
یوادگیری و آمووزش بوه ارا ووه    

ها های هریک از دیدگاهداللت
پردازد اما قوادر بوه کواربرد    می

نظریووه هووا در حوول مسووا ل   
 باشد.تربیتی نمی

نقاط ضعف و قووت  با درک 
هووا در هوور یووک از نظریووه 

های مختلف تربیتی، موقعیت
قادر به کاربرد نظریه هوا در  

 باشد.حل مسا ل تربیتی می

دانشووجو قووادر اسووت انووواع    های آموزشروش
های آموزش را شناسایی روش

 و طبقه بندی نماید. 

ضوومن مقایسووه هوور یووک از   
هووای آموووزش قووادر بووه روش

و عودم  تحلیل شرایط حصوول  
-حصول یادگیری در موقعیوت 

 های مختلف تربیتی است.

با ارزیوابی موقعیوت تربیتوی    
قووووادر بووووه اسووووتفاده از  
راهبردهای تدریس  متناسب 

 است.

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

پیشنهادی ارا ه می دهد، اما 
طرح پیشنهادی او فاقد توجه 

گیری و آموزش به نظریات یاد
 است. 

با در نظرگرفتن اصول هر یک 
از نظریات یادگیری و آموزش 

-قادر به حل مسئله تربیتی می

باشد اما نسبت به پیچیدگی و 
شبکه ای بودن مسا ل بی 

 توجه است. 

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

ور سیستمی و شبکه به ط
 ای  طراحی و ارزیابی نماید.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

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

 بیان ضرورت و جایگاه نظریه در علم -

 مکاتب تجربه گرا -

 مکاتب خرد گرا -
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 نظریه های جدید در یادگیری-

 ریف مفاهیم )نظریه، نظریه علمی، یادگیری، آموزش(فصل دوم: تع

 تعریف یادگیری و ویژگی های آن -

 ویژگی های نظریه یادگیری جامع  -

 مقایسه یادگیری با آموزش-

 ارائه چارت مربوط به نظریات یادگیری-

 تکالیف عملکردی:

 ی و در قالب جدولی ارائه نمایند.از دانشجویان خواسته شود با مراجعه به منایع متعدد تعاریف مختلفی گردآور

 های رفتاری یادگیریفصل سوم: نظریه

 تکالیف یادگیری:

 های آموزش رفتارگرایان در کالس مطرح و درخصوص اصول مربوطه  بحث و تبادل نظر شود.نمونه هایی از روش

 های شناختی یادگیریفصل چهارم: نظریه

 تکالیف یادگیری:

 ش شناختی در کالس مطرح و درخصوص اصول مربوطه  بحث و تبادل نظر شود.های آموزنمونه هایی از روش

 های خبرپردازی یادگیری فصل پنجم:نظریه

 تکالیف یادگیری:

 ارزیابی نقاط ضعف و قوت اصول یادگیری در نظریه خبرپردازی.

 های سازندگی یادگیریفصل ششم: نظریه

 تکالیف عملکردی:

تی در کالس درس و تحلیل میزان تأثیر پذیری تصمیمات آموزشی/ تربیتی از مشاهده یک موقعیت آموزشی و تربی

 نظریه های یادگیری و کاربرد های آن.

 فصل هفتم:نظریه نورو فیزیولوژیکی

 تکالیف عملکردی:

مقاالت و پژوهش های منتشر شده در زمینه مطالعات مربوط به مغز و ارتباط آن با آموزش و یادگیری را مطالعه 

 و یافته های خود را در قالب یک مقاله کوتاه ارائه نماید. نموده 

 فصل هشتم:کاربرد نظریه های یادگیری در آموزش 

 کاربردرویکرد رفتاری

 کاربرد رویکرد شناختی

 کاربرد نظریه سازندگی یادگیری

 کاربرد نظریه نوروفیزیولوژیکی

 تکالیف عملکردی:

عیت آموزشی/ تربیتی را با استفاده از نظریه های مطالعه شده تحلیل و با استفاده از نظریه های مطالعه شده یک موق

 تصمیمات آموزشی/ تربیتی خود را به همراه مستندات پژوهشی یا علمی ارائه نماید.

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3
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شود ضمن ارا وه  اد میباشد، پیشنههای 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 موقعیوت هوای واقعوی تودریس     

رشد راهبردهای  تواند زمینهتاکید شود. عالوه براین تدارک فرصت های یادگیری غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی می
 م سازد.فراشناختی دانشجویان را فراه

 

 . منابع آموزشی4
 منبع اصلی: 

 اکبر سیف، تهران: دوران. های یادگیری، ترجمه علی ای بر نظریه (. مقدمه6388اولسون، متیو.اچ و هرگنهان، بی.آر ) -
 (. روانشناسی پرورشی نوین. تهران: انتشارات دوران.6387سیف، علی اکبر ) -

 منبع فرعی: 
 های آموزشی و پرورشی. تهران: سمت. جلد اول و دوم. ت(. مهار6383شعبانی، حسن )-    

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 نمره( 0ارزشیابی مستمر) 5-6

 نمره 4عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها  -

 نمره 4عملکرد دانشجو در مجموعه تکالیف عملکردی  -

 نمره( 62)ارزشیابی پایانی  5-2
 گیرد. های یادگیری و آموزشبه صورت آزمون مکتوب در پایان ترم صورت میارزشیابی پایانی درس نظریه
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 «های تدریساصول و روش»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن6
مین اختیارات است که مسئولیت معلم های آموزش و برنامه درسی، عرصه اصلی اختیارات معلم است  و هتدریس در تمامی نظام

فعالیتی موقعیتی است که شکل موثر آن بر بنیاد دانش و « تدریس»کند. های تدریس الزامی میرا برای بکارگیری موثر روش
 کردن فقط باشود. 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 شدههای ساخت دانش تدریسی بر اساس تجربهبه همراه قابلیت

های الزم و عمومی را برای ی تدریس در پی آن است که زمینهتواند شایستگی تدریس نامیده شود. اصول و روش ها
های تدریس شوند. در این درس، دانشجومعلمان در سطحی عام فراهم کند تا آنان قادر به ادراک و بکارگیری روش

برای تحقق شوند از فنون آن در عمل بهره بگیرند. 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 میمعلمان پیشین در عرصه واقعی آشنا شوند و برای اقدام به آن، تمرین
در طول دوره آموزشی در معرض تجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به مطالعه، تصمیم گیری و  کند تا معلمان آینده

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

 
 مشخصات درس

 نوع درس: نظری و عملی
  6+6تعداد واحد: 
 اعتس 32+61زمان درس:

 پیشنیاز: روانشناسی تربیتی
 انفرادی نحوه آموزش:

 های تدریساصول و روشنام درس: 

 : در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم  قادر خواهد بود:اهداف/ پیامدهای یادگیری
روشنی تشریح ای اقدام کند که در آن نقش معلم به عنوان کارگزار اصلی آن عرصه به به ارا ه 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 
برنامه خود دفاع نماید. همچنین، دانشجومعلم در پایان این واحد یادگیری با اصول عام و خاص تدریس آشنایی دارد و 

شناسد و از منابع معتبر تدریس آگاه های متفاوت میی بکارگیری آنها در موقعیتهاهای تدریس را با قابلیتبرخی روش
 تر را دارد و به پیگیری دستاوردهای علمی جدید حوزه تدریس، متعهد است.  است و امکان شناسایی منابع مناسب

 3سطح  2سطح  6سطح  هامالک

 شایستگی اساسی:
PK  3-2 &2-2کد 

PCK  4-3 & 3-3کد 

اصول و  ر فهم

های روش

 تدریس
 

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

 های آن اقدام کند. 

ای بر به تبیین تدریس مدرسه
اساس متغییرهای مختلف 
متمایزکننده آن مبتنی بر 

کند و منابع علمی اقدام می
تشریحی به زبان خاص خود 

 نماید.ارا ه می

های به شناسایی اصول و روش
های مختلف دریس در موقعیتت

کند و تبیینی ای اقدام میمدرسه
مدلل از بکارگیری هر یک از 

های تدریس توسط اصول و روش
-معلم در موقعیت خاص ارا ه می

 نماید. 

ایفای نقش 

معلمی در 

تدریس 

 ایمدرسه

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

 دام کند. اق

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 

 موجود است.

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.علم ایفای نقش حرفهم
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هایی ارا ه کرده که پاسخ انجام تکالیف
حاصل جستجوی در منابع در 
دسترس و بازخوانی محدود 

 تجربه شخصی است. 

های ارا ه شده قواعد در پاسخ
کلی پاسخگویی پژوهشی 
رعایت شده و سطحی عمیق 

-از بازخوانی تجربه دیده می

 شود که قابل پذیرش است. 

ای ارا ه شده دارای بنیاد هپاسخ
پژوهشی دقیقی است و ضمن 
بکارگیری زبان مناسب ارا ه، از 
سازماندهی و حتی محتوای بدیع 

 برخوردار است. 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2
 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 ارزشویابی  

 تشخیصی و اعالم برنامه درس

معرفی برناموه و  شناسایی انتظارات دانشجویان، سنجش نوع نگرش و سطح دانوش مربووط،  
رفووی تکووالیف سرفصوول درس، تشووریح منطووق درس و کاربردهووای آن بوورای معلمووان، مع

 عملکردی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد. 
ای خود را یوادآوری و آن را  هر دانشجو یکی از تجربیات تدریس معلمان مدرسه: 6تکلیف 

 روایت و مقبول یا نامقبول بودن آن را مدلل تشریح کند. 

هایی از تدریس معلموان بوه صوورت فویلم و بحوث و بررسوی دربواره تجربیوات         ارا ه نمونه هاها و یادآوری تجربهارا ه نمونه دوم
های متعددی در تدریس مطرح ای که نشان داده شود اصول و روشدانشجومعلمان به گونه

  است.

اع شناسی و شرح گستره موضوعی تدریس )به عنوان یک علم(، تشریح اصوول و انوو  مفهوم تشریح چیستی تدریس سوم
هوای گوزارش   های تدریس و معرفی وضعیت ایران از حیث تدریس )با اسوتناد تجربوه  روش

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

ای و بوا  های آن بر اساس واقعیات عمل مدرسههای تدریسی معلمان و ضرورتتبیین نقش ایتبیین نقش معلم در تدریس مدرسه چهارم
 وضعیت ایران.  تشریح 

 عملی: در این ارتباط، نمایش یک فیلم تدریسی ضرورت دارد.
-های تدریس آگاه باشوند و چگونوه موی   : چرا معلمان نیاز دارند از اصول و روش2تکلیف 

 توانند چنین کنند؟

-تمل بور مخاطوب  تشریح مراحل تدریس به عنوان عمل واقعی معلم در کالس درس مشو  ای: قسمت اولمراحل تدریس مدرسه پنجم

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

 های یادگیری.دهی محتوا و فرصتهای یادگیری، سازمان
 عملی: نقد و بررسی منطق مراحل ذکر شده.

گیری در باره زمان درس، ری، تصمیمهای یادگیانتخاب روش تدریس محتوا و ارا ه 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 سوالیانه در کوالس و نقود و     ریزی تدریس: طرح درس سالیانهبرنامه هفتم
 های ارا ه شده در کالس.نهبررسی نمو

 کنند.های کوچک به تدوین طرح درس سالیانه اقدام میعملی: دانشجویان در گروه
هر یک از دانشجومعلمان یک طرح درس سالیانه برای موضوع مورد نظر خوود   :3تکلیف 

 تهیه و با مدرس درس ارا ه کند.

روزانه و اصول تهیه آن، تدوین طورح درس روزانوه در کوالس و نقود و      اجزای طرح درس ریزی تدریس: طرح درس روزانهبرنامه هشتم
 های ارا ه شده در کالس.بررسی نمونه

 کنند.های کوچک به تولید طرح درس روزانه اقدام میعملی: دانشجویان در گروه
هر یک از دانشجومعلمان یک طرح درس سالیانه برای موضوع مورد نظر خوود   :4تکلیف 

 درس ارا ه کند. تهیه و با مدرس
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داری، فرهنگ کالس درس، مقررات کالس درس، جوو کوالس   های کالسالگوها و روش مدیریت کالس درس نهم
 درس و رفتار در کالس درس.

-هوایی موی  های مودیریت کوالس  های کوچک به بررسی روشعملی: دانشجویان در گروه

 .پردازند که به طور فرضی یا واقعی توسط مدرس معرفی شده است

محوور و  هوای تودریس معلوم   بندی آنها بوه دو طبقوه: روش  های تدریس و طبقهانواع روش های تدریسروش دهم
 های تدریس شاگردمحور و معرفی مشروح هر یک برای بکارگیری.روش

 اند؟بندی کردههای تدریس را طبقههای دیگر به چه شکلی روشبندیطبقه :5تکلیف 

محوور در کوالس   های تدریس معلمیادآوری کوتاه منطق، اصول و مراحل بکارگیری روش محورمهای تدریس معلروش یازدهم
 درس.

های کوچک به طراحی تدریس بر اساس این روش اقودام و بوه   عملی: دانشجویان در گروه
 پردازند.تدریس می

محور در کوالس  های تدریس شاگردشیادآوری کوتاه منطق، اصول و مراحل بکارگیری رو های تدریس شاگردمحورروش دوازدهم
 درس.

های کوچک به طراحی تدریس بر اساس این روش اقودام و بوه   عملی: دانشجویان در گروه
 پردازند.تدریس می

های توضیح در ارتباط با موضوعات درسی، اثوربخش  های توضیح دادن، قابلیت روشروش توضیح دادن در کالس درس سیزدهم
 های تدریس.ک از روشساختن توضیحات در هر ی

هوای تجربوی یوا    های مووثر توضویح در موقعیوت   عملی: گفتگوی دانشجویان در باره روش
 فرضی.

 های تدریسگیری از آن در هر یک از روشها و چگونگی بهرهانواع پرسش کردن معلم در کالس پرسش چهاردهم
های تجربی یا قعیتهای موثر پرسش کردن در موعملی: گفتگوی دانشجویان در باره روش

 فرضی.

هوای کالسوی   مواجهه معلم بوا پرسوش   پانزدهم
 شاگردان

-های پرسش کردن شاگردان، چگونگی مواجهه با پرسشهای شاگردان، انگیزهانواع پرسش

 های تدریسهای شاگردان در هر یک از انواع روش
های ر موقعیتها دهای موثر پاسخگویی به پرسشعملی: گفتگوی دانشجویان در باره روش

 تجربی یا فرضی.

هوا و مزایوا و   های آزمون و سنجش پیشرفت تحصیلی در کالس درس، انوواع آزموون  روش سنجش یادگیری شاگردان شانزدهم
هوای  معایب آنها برای بکارگیری در کالس درس، اهداف سونجش در کوالس درس، روش  

 تدریس.های اعالم نتایج به شاگردان در کالس درس در هر یک از روش
هوای  هوای مووثر سونجش یوادگیری در موقعیوت     عملی: گفتگوی دانشجویان در باره روش

 تجربی یا فرضی.

 

 . راهبردهای آموزش و یادگیری3
شوود. دانشوجوی ایون درس     جانبه آموزشگر و دانشوجو انجوام موی    های کالس درس با مشارکت همه در این درس، آموزش

به مطالعه منابع نیز بپردازند و در مباحث شرکت نماید. همچنین، دانشجویان حوق دارنود   موظف است بر اساس برنامه اعالم شده 
دقیقوه در   65ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود با درخواست تعیین وقوت قبلوی، توا    به طرح پرسش بپردازند و برای ارا ه دیدگاه

گردد و به صوورت عملوی موورد    ورت نظری ارا ه میکالس درس به ارا ه نظر بپردازند. در همه جلسات درس، یک مبحث به ص
شود که به تشخیص آموزشگر یا به درخواست  هایی مطرح  حال، در جلسات درس ممکن است پرسشگیرد. درعینتمرین قرار می

ام و ارا ه تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایان نیمسال انجدانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها می
تواند برای همه یا برخی از دانشجویان جایگزین تکالیف درس گردد  مشروط به آنکه تعوداد آنهوا از   ها میشود. این قبیل پرسش 

 درصد تجاوز نکند. 50
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 . منابع آموزشی 4
تاییود شوورای    در این درس استفاده از منبع مکتوب الزامی است. استفاده از منابع مکتوب منتشر نشده پس از داوری و -

 گروه آموزشی برای مدت مقرر در همان رشته بالمانع است.
 شود، عبارتند از:برای استفاده در این درس پیشنهاد می 6338منابعی که تا پایان سال  -

 ها و فنون تدریس. تهران: سمتهای آموزشی: روش(: مهارت6332شعبانی، حسن. )

 ی فرایند یاددهی و یادگیری و تربیت معلم. تهران: مدرسه.(: بازاندیش6381مهرمحمدی، محمود. )       

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
گیرد که های تدریس در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت میارزشیابی پایانی: ارزشیابی پایانی در درس اصول و روش

و مشارکت در مباحث کالس درس را بر اساس  ها و تجارب خود از کار عملی، مطالعه منابعدر آن دانشجویان یادگیری
 کنند. های آموزشگر، ارا ه میپرسش

شود و از سوی های بخش عملی درس را شامل میارزشیابی ضمن نیمسال: ارزشیابی ضمن نیمسال از سویی تمام فعالیت
ارزشیابی نهایی بکارگرفته گیرد و دستاورد هر دو قسمت جهت دیگر برای اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیری انجام می

 شود.می
شود. آموزشگر در مواردی که 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 اقدام کنند. مصلحت بداند، اجازه می
 شود: د ارزشیابی به شرح زیر محاسبه میسهم هر یک از موار

 درصد امتیاز  25و پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس: 
 درصد امتیاز  10و آزمون ضمن نیمسال: 

 درصد امتیاز  35و آزمون پایانی: 

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

 آمادگی مدام برای فعالیت عملی.  .6
 دی و موثر در مباحث کالس. مشارکت ج .2

 رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان درس.  .3

 رعایت اخالق پژوهش در انجام تکالیف و در فعالیت عملی. .4

 مطالعه منابع تکمیلی معرفی شده توسط آموزشگر و سایر منابع مفید. .5

 شود.ظرافت و زیبا ی ظاهری تکالیفی که به صورت مکتوب به آموزشگر تحویل می .1
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 «های راهنمایی و مشاورهاصول و روش»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:6
راهنمایی مجموعه فعالیت های منظم و سازمان یافته ای است که به منظور حوداکثر اسوتفاده از توانوایی هوای بوالقوه در طوول       

که بدان وسیله به مراجع کمک می شوود توا   زندگی درباره فرد اعمال می شود. مشاوره رابطه رویاروی بین مراجع و مشاور است 
پس از شناخت خویش تصمیمات مناسبی اتخاذ نماید،از طریق مشاوره مراجع می آموزد که چگونه یک زندگی سالم و سوازنده را  

 طرح ریزی کند و بدان ادامه دهد. 
برای معلمان مطرح بوده اسوت. از طریوق    راهنمایی و مشاوره همواره به عنوان تسهیل کننده فرایند تعلیم و تربیت دانش آموزان

خدمات راهنمایی و مشاوره می توان به توانایی ها و محدودیت های دانوش آمووزان پوی برد،یکوی از وظوایف اساسوی معلموان        
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 معلموان در دوران تحصویل خوود بوا     
مبانی، اصول و روشهای راهنمایی و مشاوره آشنا شده تا بتوانند درآینده به عنوان معلم مدرسه نقش راهنمایی و مشاوره ای خوود  

این درس به عنوان یکی از دروس پایه برای دانشجویان رشته راهنمایی و مشاوره محسوب موی  را به خوبی ایفا نمایند. همچنین 
های الزم در آنها برای کسب مهارتهای پایه حرفه ای فراهم نموده وزمینه ساز ورود به دروس تخصصی مشواوره  شود که آمادگی

 می باشد.

 مشخصات درس
نوووع درس: نظووری و 

 عملی
 ( 6+6)2تعداد واحد: 

 ساعت18ن درس: زما
 پیشنیاز: 

 های راهنمایی و مشاورهاصول و روشنام درس: 
 

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

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

 و بتواند در موقعیت واقعی مدرسه بکار ببرد. و روان درمانی اطالعات کافی کسب نموده
دانشجوپس از گذراندن این درس قادر خواهد بود از اصول مشاوره در موقعیت های واقعی مدرسه بهره برده و با شوناختی کوه   

شوغلی و   -در زمینوه هوای تحصویلی   ازتفاوت های فردی، ویژگی ها و مسایل و مشکالت دانش آموزان پیدا می کنود بتوانود   
 شایستگی اساسی: ازشی به آنها کمک نماید.س

Ck&pck  2کد-

6& 3-3& 4-

3& 
 3سطح 2سطح 6سطح  هامالک

دانررررش محترررروایی و  

موضرررروعی راهنمررررایی 

 ومشاوره و انواع آن

در موردمباحوووث اساسوووی 
راهنموووووووووووووووایی و 
مشوووووواوره،فنون و روش 
هوووای مشووواوره صووورفاً  
اطالعووات ارایووه شووده را  
جمع آوری و بودون ارایوه   

ل حاصول از مقایسوه   تحلی
آنهووووا، آن را گووووزارش  

 نموده است.  

موضوعات اساسی راهنمایی 
و مشاوره و انواع آن را مورد 
مقایسووه قوورار داده و یافتووه  
های خوود را در قالوب یوک    
گزارش منسجم ارایه نمووده  

 است

مباحث اساسی راهنموایی و  
مشوواوره وانووواع آن، تفوواوت 
وتشابه مفاهیم ورابطه آنهوا  

را مورد مقایسوه و  با یکدیگر
ارزیووابی قوورارداده و دالیوول 
خود را در قالب یافته ها بوه  
صورت یک گزارش منسجم 

 ارایه نموده است.

نقش و وظرایف کارکنران   

مدرسه در رابطه با فرایند 

راهنمایی و مشاوره دانش 

دربوواره نقووش و وظووایف   
کارکنان مدرسه  در موورد  
راهنمایی و مشاوره دانوش  

نقووش و وظووایف کارکنووان  
مدرسه را در فرایند راهنمایی 
و مشاوره دانش آموزان مورد 

نقووش و وظووایف کارکنووان  
مدرسوووووه را در فراینووووود 
راهنمایی و مشواوره دانوش   
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رفاً اطالعووات آموووزان صوو آموزان
ارایه شده را جموع آوری و  
بدون ارایه تحلیل حاصول  
از مقایسوووه آنهوووا، آن را  

 گزارش نموده است.  

مقایسووه قوورار داده و یافتووه  
های ناشی از این مقایسه را 
در قالوووب یوووک گوووزارش  

 وده استمنسجم ارایه نم

آموزان وتفاوت وتشابه آنهوا  
با یکودیگررا موورد مقایسوه    
وتجزیه و تحلیل قرارداده و 
یافته های خود را به صورت 
 مکتوب گزارش نموده است.

رویکردهرررای اساسررری  

مشاوره و روان درمرانی و  

 کاربردهای آنها 

ه رویکردهوای اصولی   دربار
مشووواوره و روان درموووانی 
صرفاً اطالعات ارایه شوده  
را جمع آوری و بدون ارایه 
تحلیل حاصول از مقایسوه   
آنها، آن را گزارش نمووده  

 است.  

مفاهیم اساسی رویکردهوای  
اصلی مشاوره و روان درمانی 
را مورد مقایسوه قورار داده و   
یافته های خوود را در قالوب   

رایوه  یک گزارش منسوجم ا 
 نموده است

مباحووث مهووم رویکردهووای 
اصلی مشاوره وروان درمانی 
وتفوواوت وتشووابه آنهووا بووا   
یکوودیگررا مووورد مقایسووه و 
ارزیووابی قوورارداده و دالیوول 
خود را در قالب یافته ها بوه  
صورت یک گزارش منسجم 

 ارایه نموده است.

برنامرره هررای راهنمررایی و  

مشاوره در نظام آموزش و 

 پرورش 

رناموووه هوووای  دربووواره ب
راهنموووایی و مشووواوره در 
نظووام آموووزش و پوورورش 
جهوووان وایوووران صووورفاً  
اطالعووات ارایووه شووده را  
جمع آوری و بودون ارایوه   
تحلیل حاصول از مقایسوه   
آنها، آن را گزارش نمووده  

 است.  

برنامووه هووای راهنمووایی و   
مشاوره در آموزش و پرورش 
ایران را با سایر کشورهامورد 

دالیول  مقایسوه قورار داده و   
خود را در قالب یک گزارش 

 منسجم ارایه نموده است

برنامووه هووای راهنمووایی و  
مشوووواوره در آموووووزش و  
پووورورش ایوووران وتفووواوت 
وتشابه آن بوا برناموه هوای    
مشاوره درسوایر کشوورها را   
مووورد مقایسووه و ارزیووابی   
قرارداده ویافته های خود را 
به صورت مکتوب ودر قالب 
یک گزارش منسوجم ارایوه   

 ه است.نمود

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2
 :مباحث اساسیفصل اول

 اهمیت و ضرورت راهنمایی و مشاوره -
 فلسفه و اهمیت راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورش -
 تاریخچه راهنمایی و مشاوره در جهان و ایران -
 راهنمایی و مشاوره در اسالم -
 ماییمفهوم و تعریف راهن -
 اصول و اهداف راهنمایی  -
 خدمات راهنمایی   -
 مفهوم و تعریف مشاوره -
 اصول و اهداف مشاوره  -
 خدمات مشاوره -
 مفهوم و تعریف مشورت -
 تعریف روان درمانی-
 تفاوت بین مشورت،راهنمایی ، مشاوره و روان درمانی  -

 :فعالیت یادگیری
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 مطالعه مطالب فصل از منابع معرفی شده  -6
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -2
 مقایسه مفاهیم راهنمایی، مشاوره و روان درمانی و بیان تفاوت های آنها -3

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

 و مشاوره و الگوهای آن: انواع راهنمایی فصل دوم
 انواع راهنمایی از نظر موضوع -
 انواع راهنمایی از نظر شیوه اجرا -

 انواع مشاوره از نظرموضوع -
 انواع مشاوره از نظر شیوه اجرا -
 الگوهای رایج راهنمایی -

 :فعالیت یادگیری
 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -6
 ه پرسش های طرح شده از سوی مدرسمشارکت در بحث های کالسی و پاسخ ب -2
 مقایسه انواع راهنمایی و مشاوره از نظر موضوع و شیوه اجرا و بیان تفاوت های آنها -3
 مقایسه الگوهای  راهنمایی وبیان شباهت ها و تفاوت های آنها -1

 :  فعالیت عملکردی
 س درستحلیل و مقایسه الگوهای راهنمایی و مشاوره و ارایه گزارش آن در کال -6
 تهیه جدول مقایسه انواع راهنمایی و مشاوره و بیان کاربرد هریک از آنها درمحیط واقعی مدرسه  -2

 : روش ها و فنون راهنمایی و مشاورهفصل سوم
 تعریف روش و فن -
 روش های راهنمایی و مشاوره-
ه بنودی رفتوار،گروه سونجی،مطالعه    فنون راهنمایی)مشاهده،مصاحبه،پرسشنامه،شرح حوال نویسوی،واقعه نویسوی،مقیاس درجو     -

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

تفسیر و بینش، رهبری، ایفای نقش، تسکین یوا آرام بخشوی،    بستن، تعیین تکلیف، پایان دادن به جلسه، همدلی، مواجهه سازی،
 ارجاع(

 مهارت های مشاوره  -
 

 :فعالیت یادگیری
 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -6

 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -2
 ای آنهامقایسه فنون راهنمایی و مشاوره با یکدیگر و بیان تفاوت ه -3
 مشاهده اجرای فنون مشاوره توسط متخصصان )مستقیم/ فیلم( و تحلیل مشاهدات به صورت مکتوب -1

 :  فعالیت عملکردی
 تحلیل و مقایسه فنون راهنمایی و مشاوره و ارایه گزارش آن در کالس درس -6
 -3....، و ارایه گزارشی ازآنها بوه مودرس     طراحی و اجرای یک نمونه از هر کدام از فنون راهنمایی نظیر مشاهده، مصاحبه و -2

 بیان کاربرد هریک از فنون راهنمایی و مشاوره درمحیط واقعی مدرسه در قالب گزارش کتبی
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اجرای فنون مشاوره توسط دانشجویان رشته مشاوره با توجه به مشاهدات خود )مستقیم/ فیلم (در موورد یوک نفور از دانوش      -1
 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
 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -2
سایر متخصصان در برنامه راهنمایی و مشاوره مدرسه و بیان تفاوت  مقایسه نقش و وظایف معلم،مدیر،مشاور،مربی پرورشی و -3

 های آنها
 :  فعالیت عملکردی

تحلیل و مقایسه نقش و وظایف معلم،مدیر،مشاور،مربی پرورشی و سایر متخصصان در برنامه راهنمایی و مشواوره مدرسوه  و    -6
 ارایه گزارش آن در کالس درس

 ره در نظام آموزش و پرورش: جایگاه راهنمایی و مشاوفصل پنجم
 برنامه های راهنمایی و مشاوره در دوره های تحصیلی ابتدایی و متوسطه -
 نقش و عمل مشاور در دوره های تحصیلی ابتدایی و متوسطه -
 ساختار و تشکیالت راهنمایی ومشاوره در آموزش و پرورش ایران  -
 ر مناطق آموزش و پرورشخدمات و وظایف مراکز مشاوره دانش آموزی وخانواده د -
 خدمات و وظایف مراکز مشاوره دانشجویی در دانشگاهها -
 مشاوره در موسسات و مراکز بهداشت روانی -
 تفاوت های فردی در بین دانش آموزان مدرسه - 

 در نظر گرفتن تفاوت های فردی در راهنمایی و مشاوره با دانش آموزان -
 :فعالیت یادگیری

 منابع معرفی شده مطالعه مطالب از  -
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -2
 مقایسه برنامه های راهنمایی و مشاوره درمدارس ابتدایی و متوسطه و بیان تفاوت های آنها -3
 مقایسه دانش آموزان از نظر تفاوت های فردی در ابعاد مختلف -1

 :  فعالیت عملکردی
 مقایسه برنامه های راهنمایی و مشاوره در مدارس ابتدایی و متوسطه و ارایه گزارش آن در کالس درستحلیل و  -6
تحلیل و مقایسه برنامه های راهنمایی و مشاوره در مراکز مشاوره دانش آموزی، خانواده و دانشجویی و ارایوه گوزارش کتبوی     -2

 آن به مدرس
وزان یک مدرسه توسط دانشجویان رشته مشاوره و ارایوه گوزارش کتبوی آن بوه     مقایسه تفاوت های فردی دونفر از دانش آم -3

 مدرس
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 : رویکردهای اساسی مشاوره و روان درمانیفصل ششم
 مشاور و انتخاب نوع رویکرد درمانی -
 رویکردهای درمانی متمرکز بر زمینه -
 رویکردهای درمانی متمرکز بر هیجانات -
 ر و باوررویکردهای درمانی متمرکز بر تفک -
 رویکردهای درمانی متمرکز برعمل و رفتار -
 رویکردهای درمانی یکپارچه نگر و التقاطی -

 :فعالیت یادگیری
 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -2
 آنها مقایسه رویکردهای درمانی مختلف و بیان تفاوت های -3

 :  فعالیت عملکردی
 تحلیل و مقایسه رویکردهای اساسی مشاوره و روان درمانی و ارایه گزارش آن در کالس درس -6
تحلیل کاربرد رویکردهای اساسی مشاوره و روان درمانی در محیط واقعی مدرسه توسط دانشوجویان رشوته مشواوره و ارایوه      -2

 گزارش کتبی آن به مدرس

 و یادگیری. راهبردهای تدریس 3
تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارایه مستقیم مباحث نظری به 
همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ های مربوط به پرسش های مطرح شده است. برقراری ارتباط میان آموخته های 

ی از فرصتهای یادگیری خارج از محویط آموزشوی،برقراری پیونود میوان نظور و      کالسی و الزامات محیط آموزشی، بهره گیر
عمل در محیط آموزشی و فراهم نمودن مشارکت گروهی دانشجویان در انجام فعالیوت هوای عملکوردی توسوط مودرس از      

شواوره  راهبردهای تدریس این درس می باشد که منجر به درک عمیق تر مطالب وبکارگیری دانوش نظوری راهنموایی و م   
توسط دانشجو معلمان در موقعیت های واقعی مدرسه خواهد شد.یادگیری غیر مستقیم نیوز مسوتلزم مطالعوه فوردی و درک     

 شناختی فرد در موقعیت های مختلف محیط آموزشی می باشد.

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:

راهنمایی و مشاوره، تهران، انتشارات دانشگاه قدمی، سید امیر همت، نورعلی ونبوی، سید صادق)زیر چاپ(. مبانی و اصول  -
 فرهنگیان

 (. اصول ومبانی مشاوره، ترجمه مهدی گنجی، تهران ، نشر ساواالن6330گالدینگ، سامو ل .تی) - 
 (. مقدمات راهنمایی ومشاوره، تهران، انتشارات رشد6330شفیع آبادی، عبداهلل) -
 مشاوره، مشهد، نشرتمرین(. کلیات راهنمایی و 6336اصغری پور، حمید) - 
 (. زمینه مشاوره و راهنمایی، ترجمه باقر ثنایی و همکاران،انتشارات رشد 6381گیبسون، رابرت و میشل، ماریان) - 
 (. راهنمایی و مشاوره در دوره های تحصیلی، تهران، انتشارات رشد 6373صافی ، احمد) - 
 منابع فرعی: 

 (. فنون مشاوره و روان درمانی، تهران، نشر دانژه 6336تمدنی، مجتبی و بهمنی، بهمن) -  
 (.اصول و روش های راهنمایی و مشاوره،تهران،انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسالمی 6376حسینی بیرجندی، سید مهدی)-

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
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 نمره 60رکیبی( به میزان ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری)باز پاسخ،بسته پاسخ، چندگزینه ای و یا ت

 نمره2ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری پیش بینی شده کالسی
 نمره 8ارزشیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف)فعالیت( عملکردی

موی شوود.   ارزشیابی از یادگیرنده براساس تکالیف یادگیری در طول نیمسال،تکالیف عملکردی و آزمون پایان نیمسال انجام 
 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:6
چوون آموار، روش تحقیوق و انودازه     درس ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به عنوان یک حوزه تخصصی در بردارنده دروس متعددی 

گیری می باشد. در واقع این درس کمک میکند تا بتوان میزان تحقق اهداف کلی از آموزش را موورد ارزیوابی قورار داده، سوطح     
کیفی آموزش را ارتقا بخشیده و بطور نظامند اثرات آنرا مورد بازبینی و واکاوی قورار داد. اسوتفاده و بکوارگیری الگوهوای متعودد      
ارزشیابی برای قضاوت درخصوص برنامه های درسی به معلمان کمک می کنود توا نیازهوای آموزشوی را شناسوایی نماینود و در       

 سازماندهی مطالب و محتوای درسی انتقال دانش، نگرش و باالبردن سطح مهارتها را بهبود بخشند.

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری/ عملی

 2تعداد واحد: 
 ساعت18زمان درس: 

 شنیاز:پی

 نام درس:  ارزشیابی از یادگیری

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
انواع آزمونها و الگوهوای ارزشویابی را پیواده سوازی     با کسب مهارت در حوزه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی قادر باشد 

، نحوه محاسوبه ضوریب   محاسبه ضریب دشواری آزمونملکردی، نماید و در خصوص اهداف ارزشیابی، آزمونهای ع
 پایایی و آزمونهای ارزیابی عملکرد گزارشی را ارا ه نماید.

 شایستگی اساسی:
CK 6-6& 2-6 

& 
PK 2-2&3-2 

 3سطح 2سطح 6سطح  هامالک

دانشجو قادر است انواع  رویکرد ارزشیابی
الگوهای ارزشیابی را نام 

 ببرد. 
 

در است در طبقوه  دانشجو قا
بندی از نقاط قوت و ضوعف  
الگوهای ارزشیابی ارا ه دهد 
و بر همین اساس الگوهوا را  

 درجه بندی نماید. 

دانشجو قوادر اسوت الگوهوا    
ارزشوویابی را مووورد تحلیوول 
قرار داده و کاربرد هور یوک   
را در نمونه ای عینی موورد  

 نقد و بررسی قرار دهد. 

ر است انواع دانشجو قاد آزمونهای عملکردی
آزمونهای عملکوردی را  

 طبقه بندی نماید . 

دانشووجو قووادر اسووت انووواع 
آزمونها را مقایسوه نمووده و   
برای هریوک نقواط قووت و    

 ضعف را مشخص نماید. 

دانشووجو قووادر اسووت انووواع 
آزمونهووا عملکووردی را بووه  
لحاظ کاربردی مورد نفود و  

 تحلیل قرار دهد. 

محاسبه ضریب 

 پایایی و روایی

نشجو قوادر اسوت در   دا
حوووزه تعیووین پایووایی و 
روایوی تعریفوی را ارا ووه   

 دهد
 

دانشجو قادر است محاسبات 
مربوووط بووه تعیووین روایووی و 
پایووایی آزمونهووای پیشوورفت 

 تحصیلی را انجام دهد. 

دانشجو قادر اسوت ضوریب   
پایوووایی و روایوووی انوووواع  
آزمونهای پیشرفت تحصیلی 
را محاسبه نماید و مورد نفد 

 قرار دهد. و بررسی 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2
 

 تکالیف عملکردی تکالیف یادگیری محتوای درس نوبت بحث

گیوری،  تعاریف و اصطالحات: آزمون، اندازه اول
 ارزشیابی، مقیاسها و انواع آن،

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

 تحلیل گردد.و 

از دانشجویان خواسته شود بوا مراجعوه بوه    
منایع متعدد تعاریف مختلفی گورآوری و در  

 قالب جدولی ارا ه نمایند.

نمونه هایی از آزمونها در کالس مطرح و  انواع آزمونها و ویژگی آنها دوم
بر چگونگی و نحوه ساخت آنها بحوث و  

 تبادل نظر شود.

نوه هوایی از   از دانشجویان خواسته شود نمو
آزمونها را در پژوهشها یافته و با ویژگیهای 

 آنها تطابق بدهند.
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بحث و تبادل نظر در خصوص ارزشویابی   رویکردهای مطرح در ارزشیابی سوم
و دیدگاه مقایسه ای با توجه بوه اهوداف   
مطرح شود و با ذکر مثال های گوناگون 
الگوووی متناسووب بووا هوور سوواختار مووورد 

 بررسی قرار گیرد

 

مراحل ارزشیابی آموزشی، تحلیل موقعیت،  چهارم
 اهداف و مولفه های ارزشیابی آموزشی

در این جلسوه بوا نموایش فویلم مرحلوه      
تحلیل موقعیت مورد بررسی قرار گرفتوه  
و هدفها و پیش نیازها با بحث و گفتگوو  

 مورد واکاوی قرار بگیرد.

از دانشووجویان خواسووته شووود کووه فوویلم را 
ت مطوورح شووده در مجووددا بررسووی و نکووا

خصوص اهداف و پویش نیازهوا را بوازبینی    
 مجدد و گزارش جدید ارا ه نمایند.

تعریف، اهوداف، مراحول، روشوها و طبقوه      پنجم
 بندیهای طرح ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

با ارا ه نمونه هایی از انوواع طورح هوای    
ارشیابی پشویرفت تحصویلی، ویژگیهوا و    

ل و سطوح طبقه بندی طرحها مورد تحلی
 بررسی قرار گیرد.

از دانشجویان خواسته شود که بوا انتخواب   
یک درس مشوخص یوک نمونوه از طورح     
ارزشوویابی پیشوورفت تحصوویلی آموواده و در 

 کالس ارا ه نمایند.

انواع آزمونها و کاربرد آنها و قواعود هور    ششم
 یک

با طورح نمونوه هوای متفواوتی از انوواع      
آزمون ها در کالس نقاط قوت و ضوعف  

ک از آزمونهووا بووه نقوود و بررسووی هوور یوو
 گذاشته شود.

از دانشجویان خواسته شود با طراحی یوک  
نمونه ترکیبی از انواع آزمونها ویژگیهای هر 

 یک از آزمونها را مورد ارزیابی قرار دهند.

نمونه های متعددی از طورح هوا توسوط     طرح نمونه های عملی در کالس هفتم
دانشووجویان شناسووایی و نمونووه هووای   

احی شده توسوط ایشوان را در گوروه    طر
 )کالس( نقد و بررسی نمایند.

از دانشجویان خواسوته شوود نمونوه هوای     
طراحی شده و بررسی شده را مورد بازبینی 

 قرار دهند.

تعریف آزمونهوای عملکوردی و انوواع آن،     هشتم
مراحل تهیوه آزمونهوای عملکوردی، روش    

 واقعه نگاری ، چگونگی تهیه چک لیست
یووک نمونووه کووار آزمونهووای   بووا ارا ووه

عملکردی و چگونگی مقیاس بندی انهوا  
در کالس به صورت عملی تهیه و نمونه 
طراحی انجام شده در جلسه قبل در این 

 قالب اجرای مجدد گردد.

از دانشجویان خواسته شوود یوک نمونوه از    
روشهای سنجش مشاهده ای را انتخواب و  
بووا اسووتفاده از روش واقعووه نگوواری یووک  

 ارا ه نمایند.گزارش 

شرایط اجرای آزمون، نحوه نموره گوذاری،    نهم
نحوه تفسویر اطالعوات، محاسوبه ضوریب     

 دشواری آزمون

یوک نمونوه از آزمونهوای اجورا شوده در      
کالس ارا ه و موارد و مباحث کالس بوا  

 نمونه تطبیق و واکاوی گردد.

از دانشووجویان خواسووته شووود یووک نمونووه 
قورار داده،  آزمون را مورد تحلیل و بررسوی  

اطالعوات انورا تفسوویر و ضوریب دشووواری    
 آزمون را محاسبه نمایند.

نقش و کاربرد آمار توصیفی در تفسویر داده   دهم
هووا، شاخصووهای مرکووزی و شاخصووهای   

 پراکندگی

به ذکر دالیلی اهمیوت بکوارگیری آموار    
توصیفی در تحلیل آزمونها پرداخته شوود  
و شاخصهای مرکزی و پراکندگی با ذکر 

 ل حل و تمرین شود.مثا

از دانشووجویان خواسووته شووود در بخووش   
شاخصهای مرکزی از میانگین و در بخوش  
شاخصهای پراکنودگی واریوانس و ضوریب    
همبستگی مثالها و نمونوه هوایی تمورین و    

 نمرات آزمونهای قبلی محاسبه گردد.

ات در نمونه های آزمونهای قبلی محاساب تعیین روایی، اهمیت  و انواع آن یازدهم
روایی در کالس درس بطور عملی انجام 
و انووواع آن مووورد بحووث و گفتگووو قوورار 
گرفته و ترجیحا برای هر مورد نمونه ای 

 انجام شود.

از دانشووجویان خواسووته شووود در موووارد    
آزمونهای قبلی روایوی آزمونهوا محاسوبه و    

 دوازدهم گزارش گردد.
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تعریووف پایووایی، روشووهای پایووایی، نحوووه   سیزدهم
 اسبه ضریب پایاییمح

روش محاسبه پایایی در نمونه ذکر شوده  
 محاسبه و موارد دیگر نیز طرح شود.

از دانشجویان خواسته شود نحووه محاسوبه   
پایایی را در چند کار پژوهشی مورد بررسی 

 قرار دهند.

هدفهای ارزشیابی، تعریف ارزشیابی ، انواع  چهاردهم
 ارزشیابی

بحوث   موارد و ر وس درس در کالس به
و گفتگو گذاشته شوود و نمونوه هوایی از    

 انواع ارزشیابی بررسی گردد.

از دانشجویان خواسته شود در یک جودول  
انووواع، تفاوتهووا و شووباهتهای ارزشوویابی را  

 ترسیم نمایند.

روشووهای مشوواهده موقعیووت، مصوواحبه،    پانزدهم
 نظرخواهی

روشهای ارزشیابی مورد تحلیل و بررسی 
و معایوب هریوک   قرار گرفته و محاسب 

 مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

از دانشجویان خواسته شود در یوک نمونوه   
نفری روشهای  5عملی و در جامعه کوچک 

 این جلسه را اجرا و گزارشی ارا ه دهند.

آزمونهای ارزیابی عملکورد آموزشوی، خوود     شانزدهم
 سنجی، ارزیابی همکاران

ر وس مطرح در این جلسه مورد بحث و 
قرار گیرد و محاسن و معایب هور  گفتگو 

 یک طرح و نقد و ارزیابی گردد.

از دانشووجویان خواسووته شووود ارزشوویابی   
پیشوورفت تحصوویلی را در طرحووی جووامع و 
بطور یکپارچه در قالب یک کوار پژوهشوی   
طی یک هفته توا زموان برگوزاری آزموون     

 پایان ترم ارا ه نمایند.

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3
دلیل ماهیت عملی پیشنهاد میشود که به صورت حل مسئله و پروژه ای انجام شود و بیشوتر مفواهیم بوه صوورت      این درس به

 تحلیلی و با ارا ه نمونه های مشابه تدریس شود.

 . منابع آموزشی4
 منبع اصلی: 

 روشهای اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، دکتر علی اکبر سیف، نشر دوران.
 منبع فرعی:

 آموزشی، دکتر عباس بازرگان، ناشر سمت.ارزشیابی 
 روشهای ارزشیابی آموزشی، دکتر علیرضا کیامنش، ناشر: دانشگاه پیام نور.

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
 نمره ارزیابی کارعملی که در جلسه آخر برای دانشجویان تعیین گردیده است. 1

 نمره آزمون کتبی 61ارزشیابی پایانی: 
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 «کاربرد هنر در آموزش »رفصل درس س
 شود.متعاقبا ارا ه می
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 «کاربرد زبان در تربیت»سرفصل درس 

 
 شود.متعاقبا ارا ه می
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 «مدیریت آموزشگاهی»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:2

ری از طریق ارتباط درونی شاگرد با استعدادهای خود و استفاده از ظرفیت ذاتی و خالقانه برای مدیریت آموزشی اجرای یادگی
تولید و بازتولید دانش با حضور دا م، فعال و مشارکت جویانه او در تمام مراحل و جریان یادگیری است که در کالس درس 

بهره مندی از دانش یادگرفته در حل مسایل زندگی  امکان پذیر می شود. عادت ورزی به یادگیری از طریق تولید دانش و
 مستلزم پشتیبانی معلمان و مدیران حرفه ای در فراهم آوردن ساختار منسجم و مرکب از عناصر مرتبط و محیط مناسب است.

مدیریت آموزشی پشتیبان تحقق آموزش و پرورش در جهت پرورش انسان کامل به لحاظ مهارت های شناختی و پردازش  
العات، به لحاظ مهارت های اجتماعی در پیوند انسان ها برای تقویت مهارت های تولید دانش و توسعه شناخت، به لحاظ اط

مهارت های رفتاری برای عادت ورزی به رفتارهای منبعث از ارزش ها و موضع های منطقی و جایافته در ساختار شناختی فرد و 
ه دانش بشری است. بدیهی است که یکی از اهداف آموزش و پرورش ایجاد باالخره خویشتن شناسی فرد در کمک به توسع

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

 است.
 مشخصات درس

 نوع درس: نظری
  2تعداد واحد: 

 ساعت 32زمان درس: 
 پیشنیاز: 

 نحوه تدریس:

 نام درس:  به فارسی: مدیریت آموزشگاهی

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
سازی برای شناخت علمی مدیریت و رهبری در آموزش و پورورش و بوا تحلیول مفواهیم،     با مطالعه و تشریح زمینه 

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

 شایستگی اساسی:
PCK 6-3&4-3 &PK  

 3سطح 2سطح 6سطح  هامالک 2-2

 
 مدیریت آموزشی

توانسته اسوت بوا بیوان    
تعووواریفی از مووودیریت  
آموزشی به فهرسوتی از  
نظریووووات موووودیریت  

 آموزشی اقدام نماید.

هوور یووک از دیوودگاههای   
موودیریتی را تبووین نموووده و 
تفاوتها و شباهتهای موجوود  

 را تحلیل نموده است.

توانسته است در نقش یوک  
مووودیر آموزشوووی  معلوووم و

ساختاری منسجم و مرکوب  
از عناصر آموزشی را تجزیه، 

 تحلیل و تبیین نماید.

 
 مدیریت

 آموزشگاهی

توانسووووووته اسووووووت 
فرآینووودهای مووودیریت 
آموزشووی را در محوویط  
های آموزشی فهرسوت  

 نماید

مدیریت آموزشوی و جایگواه   
آن را در آمووزش و پورورش   

 تجزیه و تحلیل نماید.

 نقووش و ضوورورت موودیریت
آموزشووووی را در تغییوووور و 
بهسوازی مودارس تفسویر و    

 تبیین نماید.

 
 مدیریت

 کالس درس

توانسته است شیوه های 
برقراری تعامل وارتبواط  
در کوووالس درس را در 

 فهرستی بیان کند.

شیوه های برقراری تعامل و 
ارتبوواط در یووک موقعیووت   
یادگیری را تفسیر و در یوک  

 کالس درس تبیین نماید.

تفسویر موقعیوت   با تحلیل و 
یوووووک کوووووالس درس، 
سووواماندهی صوووحیح را در 

 کالس بکار میگیرد.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2
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 فصل اول: مدرسه بعنوان یک سیستم اجتماعی
 . ساختار و تشکیالت آموزش و پرورش6
 . ارتباطات درون و بیرون مدرسه ای2
 . راه حل های رفع معضالت آموزش و پرورش3

 فعالیت یادگیری:  
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده

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

 فعالیت عملکردی:  
 عمودی زنجیره فرمان در اداره کل آموزش و پرورش در شهر خود را به نمایش می گذاردیک نمونه 

 فصل دوم: آشنایی با نظریات مدیریت
 .نظریات سازمانی در مدیریت 6
 مدیریت کالسیک -
 تایلور  -
 فایول -
 بوروکراسی -
 .نظریات انسانی در مدیریت2
 مدیریت نئوکالسیک -
 مایو -
 مک گریگور -
  هرزبرگ -
 .نظریه های جدید در مدیریت3
 اقتضایی -
 سازمان های یادگیرنده  -

 فعالیت یادگیری: 
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده

 مطالعه منابع معرفی شده در زمینه نظریه های مدیریت 
 معرفی انواع الگوها و نظریات مدیریت آموزشی و اصول حاکم بر هر یک از آنها

 لیت عملکردی:  فعا
 طراحی یک مدل سازمانی و سیستم اداری با توجه به درک رفتار سازمانی و مدیریتی مورد نیاز آموزش و پرورش امروز

 فصل سوم: اصول و مبانی مدیریت آموزشی
 مدرسه اثربخش-
 رهبری در مدرسه یادگیری محور-
 پیوند مدرسه با خانواده و جامعه-
 درسه )جو و فرهنگ(فرهنگ آموزش و یادگیری در م-
 نظام پایش و ارزشیابی کیفیت در مدرسه-

 فعالیت یادگیری: 
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده
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 مطالعه منابع معرفی شده در زمینه مدیریت آموزشی
 کند. ضمن تحلیل و تفسیر ماهیت و تعریف اثر بخشی سازمان ، مشخصات مدارس اثربخش را تشریح و تبیین

 فعالیت عملکردی:  
 فصل چهارم: مدیریت کالس درس

 .مدیریت کالس درس و راهنمای یادگیری6
 .رویکرد سیستمی2
 .انضباط و معانی آن3

 فعالیت یادگیری: 
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده

 مطالعه منابع معرفی شده در زمینه مدیریت کالس درس
 را در موقعیت آموزشی تجزیه و تحلیل کند و روابط حاکم بر آن را توضیح دهندیک سیستم یادگیری 

 فعالیت عملکردی:  
 مدیریت کالس درس را در یک موقعیت آموزشی اجرا کرده و بصورت گزارشی ارا ه دهد

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3
تفاده از شیوه ارا وه مسوتقیم مباحوث نظوری بوه      تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند اس

همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ های مربوط به پرسش های مطرح شده است . در این درس، آمووزش هوای کوالس    
درس با محوریت آموزشگر انجام می شود  هر چند که در هر جلسه درس دانشجویان مشارکت دارند و آنها موظف اند بر اسواس  

اعالم شده به مطالعه منابع بپردازند و در مباحث شرکت نمایند . انجام فعالیت های عملکردی برای درک عمیق، یوادگیری  برنامه 
 بهتر و بکارگیری آموخته ها در موقعیت های آموزشی نیز، مستلزم مشارکت همگانی دانشجویان در این فعالیت ها می باشد. 

 . منابع آموزشی4
 ریت آموزشی )تئوری، تحقیق و کاربرد(. تهران: موسسه کتاب مهربان نشر.(: مدی6332شیرازی، علی)

 (: مدیریت آموزشی و آموزشگاهی. تهران: نشر کمال تربیت.6336بهرنگی، محمدرضا)
 (: هنر تدریس )الگوها، روش ها، فنون و راهبردهای تدریس(. تهران: نشر روان.6388مهرداد، حسین)

 رسه یادگیری محور.تهران: سازمان آموزش و پرورش شهر تهران.(:رهبری در مد6388ساکی، رضا )
 (: مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی. تهران: نشر روان6336عالقه بند، علی)

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
 نمره به ارزشیابی کتبی پایان ترم اختصاص خواهد داشت  65ارزشیابی پایانی:

 لیت های دانشجو در جریان آموزش ها در طول ترم داده می شود نمره به فعا 2ارزشیابی فرآیند: 

 نمره به ارا ه گزارش از تمرین یا فعالیتی که استاد تعیین کرده است تعلق می گیرد . 3ارزیابی پوشه کار: 
ود. مبنوای  ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شو 

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

 تدوین کننده : مریم قاسمی
 
 

 «مبانی علم جغرافیا »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:6
سان و طبیعت و نظوم حواکم بور پدیوده     این درس به بررسی قوانین حاکم بر روابط انسان و محیط می پردازد و تاثیرات متقابل ان
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های جغرافیایی و سیر تحوالت و تالش جغرافیدانان را در شناخت آن مطرح می کند. عمر جغرافیا با عمر انسان ساکن بر سویاره  
طبیعوت  زمین برابر است . در علم جغرافیا ابتدا با پدیده های طبیعی و سپس با پدیده های حاصل از نتیجه روابط متقابل انسان و 

سروکار داریم و این دو از هم تفکیک پذیر نیست. انسان وابسته به طبیعت است و علم جغرافیا در طول زمان و بخصوص دردوره 
تمدن اسالمی و سپس توسط جغرافیدانان گسترش پیدا کرد. تربیت معلمان و دانش آموزان آگاه با عوامل فرهنگی اسوت کوه بوا    

د را بر محیط ها ی جغرافیایی گذاشته و نهایتا چشم انداز های فرهنگی را ایجاد می نماید. به ویژگی های فرهنگ انسانی اثر خو
عنوان مثال اشکال شهرها ، ساختمانها و ... منظور این است که توانایی و آگاهی  فرهنگی جوامع انسانی را در چشم انوداز هوای   

 فرهنگی آنها می توان مشاهده کرد.

 
 مشخصات درس

 ظرینوع درس: ن

  2تعداد واحد: 

 ساعت 32زمان درس: 

 پیشنیاز: 

 نحوه تدریس: 

 نام درس:  به فارسی: تاریخ علم جغرافیا

 History Of Geographyبه انگلیسی:           

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

فیا ، ضمن بررسی روند تکاملی این علم ، با  چگونگی تغییرات چهره با مطالعه و فراگیری عناصر اصلی علم جغرا
 زمین ، روند تغییراتی جمعیتی آشنا شده ، بتواند مهمترین دیدگاههای جغرافیایی را تحلیل و تفسیر نماید.  

واقف می با مفاهیم و اصطالحاتی که جغرافیدانان در بررسی زمین بکار می برند آشنا شده  و ارکان علم جغرافیا 
 شوند 

 

 شایستگی اساسی:

 3سطح 2سطح 6سطح  مالک ها 

اصررررررطالحات و 

 مفاهیم پایه 

 

اصطالحات و مفاهیم 
پایه جغرافیایی را بیان 

 نماید 

اهمیت و اثرگذاری مفاهیم 
پایه جغرافیا را در توسعه 
 علم جغرافیا توضیح دهد 

اصطالحات و مفاهیم پایه 
را در موقعیت جدید به کار  

 ندد ب

دیدگاهها ی مربوط 
به سیر تکاملی علم 

 جغرافیا

 

سوووویرتکاملی علووووم  
جغرافیایی را بیان موی  

 کند

چگونگی و شورایط تکامول   
علوم جغرافیووا را بوا دالیوول   

 اجتماعی گزارش میکند.

تاثیرات سویر تکامول علوم    
جغرافیوووایی را در ایجووواد  
دیوودگاهها و نظریووه هووای  
جدیوود اجتموواعی تجزیووه و 

 تحلیل می کند.

جغرافیررررررا و 

آمررروزش آن در 

ایررران از آزرراز  

 تاکنون

سیر آموزش جغرافیوا  
در ایران را بیان موی  

 کند

آمووووزش جغرافیوووا را در 
 ایران دوره بندی می کند

بووورای اینوووده آمووووزش 
جغرافیوووووا در ایوووووران 
پیشوونهادهایی ارا ووه مووی 

 کند

 

 . فرصت های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن2
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 فصل اول
 فیا در مکاتب گوناگون تعاریف جغرا -
 روابط متقابل( –فضا  –محیط  –مکان  –عناصر و مفاهیم اساسی در جغرافیا )انسان  -
 ساخت های مکانی فضا ی ( جغرافیا، علمی میان رشته ای  –ارتباط –محیط  -قلمرو جغرافیا )انسانی   -

 کند. فعالیت یادگیری: تعاریف علم جغرافیا در مکاتب مختلف را باهم مقایسه
 فعالیت عملکردی: ارتباط و تاثیر عناصر مختلف جغرافیا را با نمونه هایی تحلیل کند.

 

 

 فصل دوم

 سیر تکاملی جغرافیا از آغاز تا کنون )اندیشه شناسی جغرافیا در گذر زمان ( -

 ناپایداریها و پایداری ها در محیط زمین -
 نقش انسان در تغییر چهره زمین  -
 افیایی جهان : منابع طبیعی شکل گیری نواحی جغرافیاییساخت نواحی جغر -

 فعالیت یادگیری: اندیشه های جغرافیایی در طول تاریخ را بحث کند
 فعالیت عملکردی: نقش انسان را در تغییر چهره زمین تجزیه و تحلیل نماید 

 

 

 فصل سوم 
 وضعیت جغرافیا و آموزش آن در ایران از آغاز تاکنون -
 نده وآینده جغرافیاجغرافیای آی -

 فعالیت یادگیری: وضعیت آموزش جغرافیا را در طول زمان تحلیل کند.
 فعالیت عملکردی: وضعیت جغرافیا را در آینده تجزیه و تحلیل و گزارش کند.

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3
قیق و جستجویی دربواره تعواریف علوم    پیشنهاد می شود برای ایجاد انگیزه و آمادگی در دانشجویان از آنان خواسته شود تح

جغرافیا در مکاتب گوناگون انجام داده و به کالس ارا وه کننود. سوپس مودرس از طریوق بحوث گروهوی در کوالس درس         
 دانشجویان را به سمت کسب و دریافت مفاهیم جغرافیایی هدایت و راهنمایی می کند.

 
 

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی:  

 خ علم جغرافیا ، ترجمه جالل تبریزی ، یانسن ،        تاری -6

 منبع فرعی: 
 
 انتشارات آستان قدس رضوی –( جغرافیا در ایران از دارالفنون تا انقالب اسالمی 6318. گنجی ، محمد حسن )6
 (جغرافیا چیست؟ ترجمه سیروس سهامی ، مشهد : انتشارات محقق.6377شبلینگ ،ژاک ) -2
 ی و مبانی جغرافیای انسانی ، اهر : دانشگاه آزاد اهر.(شناخت شناس6373فرید،یداله ) -3
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 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
 نمره با ارزشیابی کتبی پایان ترم اختصاص خواهد داشت  65ارزشیابی پایانی: 

 نمره به فعالیت های دانشجو در جریان آموزش ها در طول نرم داده می شود  2ارزشیابی فرآیند: 
 نمره به ارا ه گزارش از تمرین یا فعالیتی که استاد تعیین کرده است تعلق می گیرد . 3ار: ارزیابی پوشه ک

 

 سایر نکات
 

 پرویز انصاری راد تدوین کننده :

 
 

 «زمین در فضا »سرفصل درس 
 . معرفی درس و منطق آن:6

پوردازد . همچنوین بوه فرضویه هوای      این درس به بررسی سیاره زمین در فضا، علم نجوم،کهکشانها و کهکشان راه شیری موی  
پیدایش جهان ، منظومه شمسی ، خورشید و سیارات و تاثیرات حرکات زمین در تشکیل فصول و غیره را موورد بحوث و بررسوی    
قرار می دهد. این درس نقش انسان در فضا و دستیابی انسوان بوه تواناییهوای فضوایی را موورد تاکیود قورار موی دهود. آگواهی           

واناییهای فضایی را مورد تاکید قرار می دهد. آگاهی دانشوجویان از کوره زموین ، منظوموه شمسوی ، خورشوید ،       دانشجویان به ت
سیارات ، ستارگان و غیره باعث تفکر به وجود خالق هستی و نظم حاکم برجهان در آنها شده و انگیزه آنها بورای توالش بیشوتر    

 دهد و ار تباط همه جانبه را بین اجزای مختلف خلقت دریافت میکند.همت آنها را برای دستیابی به ورای زمین افزایش می 
 مشخصات درس

 2نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 

 ساعت 32زمان درس: 

 پیشنیاز: 

 نحوه تدریس:

 نام درس:  به فارسی: زمین در فضا

 The Earth in Spaceبه انگلیسی:           

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

با بیان اهمیت مطالعه زمین در فضا ، حرکات زمین و تواثیرات آن را موورد بحوث قورار داده و نقوش انسوان در       
 مطالعات فضایی را تحلیل کند. 

 ضمن فراگیری چگونگی پیدایش جهان و منظومه شمسی ، ویژگیهای منظومه شمسی را تشریح نماید.
 
 

 اساسی:شایستگی 

 3سطح 2سطح 6سطح  هامالک 

نظریه های مربوط 

برره پیرردایش کررره 

 زمین

نظریات و فرضیه های 
چگوووونگی پیووودایش  
منظومه شمسی را بیان 

نظریوووات و فرضووویه هوووا  
چگونگی پیدایش منظوموه  

 شمسی را تحلیل می کند.

نظریوووات و فرضووویه هوووا 
چگونگی پیدایش منظوموه  
شمسی را با دالیلی معوین  
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 فسیر میکند.ت میکند.

انواع حرکت کره زمین  کره زمین
را با رسم شکل نشوان  

 دهد

اثرات حرکوات کوره زموین    
بوورای تشووکیل فصوولها را   

و بحوووث و تشوووریح کنووود 
چگونگی تولید یوک تقوویم   

 را بیان کند

حرکووات کووره زمووین را بووا 
سوویارات دیگوور مقایسووه و  
ارتباط آنها با حرکات جهان 
هستی را تجزیوه و تحلیول   

 کند

انین جغرافیووای قووو
 ریاضی

قوووووانین اصوووولی 
جغرافیای ریاضی را 

 توضیح دهد

اثرات قوانین جغرافیای 
ریاضووی را بوور حرکووات 

 زمین تشریح کند

قوووووانین جغرافیووووای 
را تجزیرره و  ریاضووی

 تحلیل کند

 

 . فرصت های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن2
 

 فصل اول
 مقدمه  -
 اهمیت مطالعه زمین در فضا -
 کهکشان راه شیری –انواع کهکشان ها  –کیهان ، کهکشان  –و مفاهیم نجوم  تعریف -

 فعالیت یادگیری: کیهان و کهکشان راه شیری را باکهشکان های دیگر مقایسه کند.
 فعالیت عملکردی: چگونگی پیشرفت و تکامل نجوم را تحقیق کرده و به کالس گزارش می دهد.

 

 فصل دوم: 
 جهان و منظومه شمسیفرضیه هایی در پیدایش  -
 خارجی( –اسالمی  –نظرات دانشمندان )ایرانی  -

 فعالیت یادگیری: چکونگی تشکیل منظومه شمسی را تحلیل می کند.
 فعالیت عملکردی: نظرات دانشمندان اسالمی و دیگران را تجزیه و تحلیل می کند.

 

 فصل سوم 
 بررسی منظومه شمسی  -
 خورشید )ساختمان ، ویژگیها(  -
 سیارات )انواع ، ویژگیها( -
 شهاب سنگها( –شهاب ها  –ستارگان دنباله دار  –سیارک ها  –صورتهای فلکی  -
 تلسکوپ و انواع آن -

 فعالیت یادگیری: با رسم شکل ساختمان خورشید و بخشهای مختلف آن را تفسیر می کند.
 ی دهد.فعالیت عملکردی: یک نمونه تلسکوپ را ساخته و مورد استفاده قرار م

 

 فصل چهارم
 آشنایی با قوانین جغرافیای ریاضی )قوانین حرکت.....( -
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 اختالف ساعت   –محور زمین  –نصف النهارات  –مدارات  –اصطالحات جغرافیایی ریاضی )طول و عرض جغرافیایی  -
 جهت ....( –حرکا ت زمین در فضا )انواع  -
 جزر و مد ....( -اثرات حرکات زمین )فصول   -
 مان و تقویم ز-
 انسان و فضا -

 فعالیت یادگیری: با رسم شکل چگونگی تشکیل فصول  را بحث می کند.
 فعالیت عملکردی: با استفاده از یک افالک نما تشکیل فصول را برای همکالسیهای خود شرح  می دهد.

 
 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3
های آموزشی استفاده شود و تحقیق و جستجو برای مباحث مختلف پیشنهاد می شود در آموزش این درس از  نمایش فیلم 

 و ارا ه آن در کالس درس می تواند مفید باشد.
استفاده از روش های فعال تدریس که در آن از ماکت ها و مدلها و تصاویر می تواند انگیزه فراگیران را افزایش دهد. حضور 

 در یادگیری آنها موثر خواهد بود  دانشجویان در رصد خانه برای آشنایی با تلسکوپها

 
 

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی:  

 (، زمین در فضا ، تهران : انتشارات دانشگاه شهید بهشتی .6380دالکی،احمد )-
 

 منبع فرعی: 

( ، مبانی نجوم و جغرافیای ریاضوی )زموین و فضوا (، تهوران : انتشوارات دانشوگاه آزاد       6375مستوفی الممالکی ، رضا ) -6
 سالمی .ا

 (،مقدمه ای بر جغرافیای ریاضی )زمین در فضا (،تهران : انتشارات گفتمان .6373قنواتی ، عزت اله )-2
(اصول و مبانی جغرافیای ریاضی )زموین در فضوا (، مشوهد : بنیواد پوژوهش هوای       6371عدالتی ،تقی و خرخی ، حسن )-3

 اسالمی استان قدس رضوی .
 (،زمین در فضا ، تهران: انتشارات سازمان جغرافیای نیروهای مسلح6378گنجی ،محمد حسن و دیگران )-1
 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری:5
 

 نمره با ارزشیابی کتبی پایان ترم اختصاص خواهد داشت  65ارزشیابی پایانی: 

 نمره به فعالیت های دانشجو در جریان آموزش ها در طول نرم داده می شود  2ارزشیابی فرآیند: 
 نمره به ارا ه گزارش از تمرین یا فعالیتی که استاد تعیین کرده است تعلق می گیرد . 3یابی پوشه کار: ارز

 سایر نکات
 

پرویز انصاری راد نده :تدوین کن  

 



63 

 

 

 

 

 «زمین شناسی برای جغرافیا »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:6
مان زمین ، مواد ،  فرآیند ها و زمان زمین شناسوی را موورد بحوث و    در آ موزش علم زمین شناسی یا علم مطالعه زمین به ساخت

بررسی قرار می گیرد که دانش آموزان با کسب دانستنی های علمی ، مهارتها و نگرش های ضروری آن می توانند در مواجه بوا  
مایند. جهت نیل بوه ایون هودف    پدیده های طبیعی و زمین شناسی از اطالعات و تفکر استفاده نموده و تصمیم مناسب را اتخاذ ن

 نیازمند تربیت معلمانی شایسته هستیم تا زمینه کسب مفاهیم و بکارگیری آن در موقعیت های جدید را فراهم نمایند.

 
 مشخصات درس

 6عملی-6نوع درس: نظری

 2تعداد واحد: 

 ساعت18زمان درس: 

 پیشنیاز: 

 نحوه تدریس: 

 نام درس:  به فارسی: مبانی زمین شناسی

 Pricipals Of Geologyبه انگلیسی:           

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

اهمیت و کاربرد علم زمین شناسی را بیان کرده و راههای مطالعه ساختمان زمین و الیه هوای زموین را از نظور    
 فیزیکی و شیمیایی توضیح دهند.

 انیها و سنگ ها و کاربرد های آنها ، کانیها و سنگ ها را از هم شناسایی کنند.ضمن تشریح ک
پدیده های مختلف زمین شناسی )زیر سا خت ورقه ای ، زمین لرزه  ، آتش فشان ، چگونگی تشوکیل کوههوا و   

 ...( را مورد بحث قرار دهند.
 فسیر نمایند.مختصری درباره زمین شناسی ایران و چگونگی تغییرات آن تشریح و ت 

 شایستگی اساسی:

 

 3سطح 2سطح 6سطح  هامالک

الیه های تشرکیل  

دهنرررده زمرررین و 

تررراایرات آن برررر 

 زندگی انسان

 

الیووه هووای تشووکیل   
دهنده کره زموین را بوا   
رسووم شووکل نشووان    

 میدهد

خصوصوویات الیووه هووا ی   
تشکیل دهنده کره زمین را 

 با دالیل مطرح می کند.

توواثیرات سوواختمان کووره   
ن بر ثبات زندگی انسان زمی

 تجزیه و تحلیل می کند.

 

پدیده های زمرین  

 شناسی

چگوووونگی تشوووکیل -
زمین لرزه و آتشفشوان  

 را بیان کند

اصووول دسووته بنوودی -
 سنگها را بیان کند

اثرات زمین لرزه و آتشفشان 
را با توجه به محیط زیستی 

 خود تفسیر کند

 سوونگهایچگووونگی ایجاد-
ح تشریمختلف را از یکدیگر 

چگونگی مواجوه بوا پدیوده    
هوووای زموووین شناسوووی و 
راهکارهووای الزم را ارا ووه  

 کند

سوونگهای مختلووف را از  -
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 کند

 

 یکدیگر بازشناسد

 

 

زمین ساخت ورقه 

 ای

مفهوووم نظریووه زمووین  
ساخت ورقوه ای را بوا   

و رسم شکل کره زمین 
نشوان   یا تولیود ماکوت  

 دهد

اشکال و پدیدهای حاصل از 
زمووین سوواخت ورقووه ای را 

 تفسیر کند

توواثیرات حرکووات زمووین   
ساخت ورقه ای را بر کشور 
ایران از نظر زمین شناسوی  

 تجزیه و تحلیل کند

 

 . فرصتهای یادگیری، محتوای درس و ساختار آن2

 فصل اول

 شاخه های علم زمین شناسی( –مقدمه )تاریخچه -

 اهمیت علم زمین شناسی-
 کاربرد های علم زمین شناسی-
 ی مطالعه ساختمان زمینچگونگی یا راهها-
 الیه های تشکیل دهنده زمین از نظر فیزیکی و شیمیایی-

 فعالیتهای یادگیری :  رسم تحلیل نمودار مربوط چگونگی مطالعه غیر مستقیم ساختمان درونی زمین 
 ن زمین فعالیت عملکردی : ساخت و تهیه ماکتی از کره زمین با توجه به ویژگیهای الیه های تشکیل دهنده ساختما

 

 فصل دوم

 کانی و انواع آن-

 انواع سنگ های آزرین و خصوصیات آنها( –تبلور ماگما  –طرز تشکیل ماگما  –سنگ های آذرین -
 پلوتونیسم و لکانیسم-
 منابع ارزشمند انرژی موجود در سنگ های رسوبی( –سنگ های رسوبی و انواع آنها -
 تغییرات بافتی و کانی شناسی ( –ونی عوامل دگرگ –سنگ های دگرگونی و انواع آنها -
 پراکندگی انواع سنگ ها در ایران-

 فعالیتهای یادگیری : شناسایی کانیها و سنگ ها و طبقه بندی آنها
 فعالیت های عملکردی : تعیین پراکندگی سنگ ها و کانیها ی ایران بر روی نقشه ایران

 فصل سوم 

 تشکیل کوه ها –زمین ساخت ورقه ای -

 پوسته قاره ای ( –ر زمین شناسی )دورانها ( پوسته اقیانوسی زمان د-
 واحد اندازه گیری زمین لرزه( –امواج زمین لرزه  –زمین لرزه -
 مختصری درباره زمین شناسی ایران -

 فعالیتهای یادگیری : رسم و تحلیل انواع حرکت ورقه های تشکیل دهنده زمین  
 های ایران و ارا ه گزارش به کالس  فعالیت های عملکردی : بررسی زمین لرزه

 بررسی تغییرات پوسته زمین شناسی ایران در طول زمان                               

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3
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پیشنهاد می شود این دریس توسط استاد جغرافیا در گرایش های طبیعی تدریس شود .در آموزش این درس برای فصل اول 
های آموزشی برای یادگیری بهتر استفاده شود و برای فصل دوم از نمونه های مختلف کانیها و سنگها  استفاده  نمایش فیلم

شود که فراگیران با استفاده از مهارت های مختلف آنها را شناسایی و طبقه بندی کنند . برای فصول سووم از روش تلفیقوی    
در صورت امکان بازدید میدانی جهوت یوادگیری و تجربوه مسوتقیم     پوسترهای و غیره.... ( –سخنرانی  –مثل نمایش فیلم 

 دانشجویان بسیار مفید و توام با یادگیری عمیق و پایدار خواهد بود.
 

 

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی:  

( مبانی زمین شناسی ، ترجمه رسول اخروی ، تهران: وزارت آموزش و پرورش  انتشارات 6372تاربوک ، ج و لوتگن . ف ) -
 مدرسه.

 منبع فرعی: 

 ( ، مبانی شناسی ، ترجمه عبدالکریم قریب ، تهران: انتشارات  خوارزمی6318اویرچف ) -
 زمین شناسی برای جغرافیا انتشارات قومس ، تهران -(6336عال ی طالقانی ، محمود ) -

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
 نمره 60ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان   

 تکمیل لیست سیاهه رفتار دانشجو برای تعیین میزان مشارکت در بحث های گروهی -نمره 3ارزشیابی فرآیند: 
 ارزشیابی آزمایشگاهی و عملی در پایان تر م  -جمع آوری نمونه های کانی و سنگ  نمره شامل  7پوشه کار :

 

 سایر نکات

 
 

پرویز انصاری راد تدوین کننده :  

«ناخت مشاهیر جغرافیدانان جهان اسالم ش»سرفصل درس   

 معرفی درس و منطق آن:
وظیفه علم جغرافیا بررسی پدیده های طبیعی و انسانی در چار چوب روابط متقابل انسان و طبیعت است ، این علم در طول زموان و  

معلمان و دانش آموزان  بوه    بخصوص در دوره تمدن اسالمی  گسترش زیادی پیدا کرد .آموزش و منطق این درس آگاهی و تربیت
دالیل توجه و اهمیت به  جغرافیا در اسالم ، روند تغییرات در طول زمان ،آشنایی با نقش جغرافیودانان ایرانوی ومسولمان در توسوعه     

 دانش جغرافیا است .

 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

 مشاهیر جغرافیدانان جهان اسالم  شناخته فارسی: نام درس:  ب

   Understanding  familiar   Muslim  Geographersبه انگلیسی:           
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 2تعداد واحد: 

 ساعت 32زمان درس: 

 پیش نیاز: 

 نحوه تدریس: 

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

 

مدرسه و مکتب ها یا مدارس جغرافیایی جهان اسالم)ماهیت جغرافیا ، با بیان دالیل توجه و اهمیت به  جغرافیا در اسالم

 اسالمی، مدرسه  عربی، مدرسه یونانی، مدرسه  نورمانی و سیسیل(راتحلیل و تبیین نماید.

 روند تغییرات علم جغرافیا در طول زمان ، نقش جغرافیدانان ایرانی در توسعه دانش جغرافیا را گزارش نماید. با بررسی

رافیدانان جهان اسالم ، متون جغرافیایی آنان را شناسایی کند وطبقه بندی زمانی سفر نامه های با شناسایی مشاهیر جغ

 شده  توسط جغرافیدانان اسالمی را  بررسی و تشریح نماید . نگاشته

یا فهم ویژگیهای  دستاوردهای جعرافیدانان جهان اسالم و ایران را که به درک صحیحی از اصول و قوانین جغرافیایی-

 .انجامبده است دسته بندی و تشریح کندغرافیایی مکانها ج

 

 

 شایستگی اساسی:

 

 3سطح 2سطح 6سطح  هامالک 

دالیرررل توجررره و  

اهمیت به جغرافیرا  

 در اسالم 

دالیل توجوه و اهمیوت   
به جغرافیوا در اسوالم را   

 بیان کند .

دالیوول توجووه و اهمیووت بووه 
جغرافیا در اسالم را تحلیل و 

 برسی کند .

ن دالیل را در قرون مختلوف  ای
 با یکدیگر مقایسه کند .

سرررفرنامه هرررای  

 جغرافیدان مسلمان 
سفرنامه های جغرافیدان 
مسلمان را فهرست کند 

. 

سووفرنامه هووای جغرافیوودان  
مسوولمان را از نظوور زمووانی  

 طبقه بندی کند .

بتواند چند سفر ناموه را تحلیول   
 کند .

 دسررررررتاوردهای 

جغرافیرردان جهرران 

 اسالم

م مشواهیر جغرافیودان   نا
مسلمان را فهرست کند 

. 

و یافته های خاص ابتکارات 
جغرافیوودانان مسوولمان را در  

سایر جغرافیودانان   مقایسه با
 بیان کند .زمان خود 

نقش جغرافیدانان مسلمان را در 
و درک توسووعه علووم جغرافیووا  

 حلیل کند .مکانها ت

 

  -های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 

 فصل اول :
 مقدمه 

 دالیل توجه و اهمیت به  جغرافیا در اسالم 
مبانی و سرچشمه های جغرافیای جهان اسالم   
 

فعالیت های یادگیری :شناسایی دالیل توجه و اهمیت به جغرافیا در اسالم )قبله یابی ، شناسایی ماه های قمری به مناسبت های 
.سفر یه مناطق توسعه یافته اسالم برای دریافت مالیات و.........( مذهبی ، اجرای مناسک حج و سفرهای زیارتی   
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 فعالیت های عملکردی :...........................
 

:فصل دوم   

 نحوه انتقال جغرافیای دوران باستان و یونان و روم به جهان اسالم 
ون اولیه اسالمی جغرافیای ایران پیش از از اسالم و انتقال آن به جغرافیدانا ن ایرانی قر -  
مدرسه اسالمی، مدرسه  عربی، مدرسه یونانی، مدرسه  نورمانی و ماهیت جغرافیا و مکتب ها یا مدارس جغرافیایی جهان اسالم) -

 سیسیل(
 

ش نحوه انتقال جغرافیای دوران باستان و یونان و روم به جهان اسالم و بررسی جغرافیای ایران پیفعالیت های یادگیری :آشنایی با 
 از از اسالم ، انتقال آن به جغرافیدانا ن ایرانی قرون اولیه اسالمی وبررسی مکاتب یا مدارس جغرافیایی جهان اسالم .

 فعالیت های عملکردی : تحقیق عملی در باره یکی از مکاتب یا مدارس  جغرافیای جهان اسالم . 
 

:فصل سوم   

ی آنان مشاهیر جغرافیدانان جهان اسالم و متون جغرافیای -  

 برداشت جغرافیایی ، روشها ، انگیزه ها و تقسیمات جغرافیا -
 تقسیم بندی مطالب جغرافیایی و محتوای آن نزد هر یک از مشاهیر جغرافیدانان جهان اسالم -

جغرافیدانان یونانی و رومیهای باستان . مقایسه بادرابتکارات مشاهیر جغرافیدانا ن جهان اسالم -  
 

یری :شناسایی مشاهیر جغرافیدانان جهان اسالم و متون جغرافیایی آنان ،فعالیت های یادگ  
ابتکارات مشاهیر جغرافیدانا ن جهان اسالم در برابر جغرافیدانان یونانی و رومیهای باستانهرست کردن ف  
 

جغرافیدانان یونانی و  درمقایسه بافعالیت های عملکردی  :تهیه جدول مقایسه ای ابتکارات مشاهیر جغرافیدانا ن جهان اسالم 
مشاهیر جغرافیدانان جهان اسالم و متون جغرافیایی آنان .یافته های علمی از  یهیه فهرسترومیهای باستان و ت  

 

:فصل چهارم   

موارد پیشنهادی جهت بررسی مشاهیر جغرافیدانان اسالمی : –  
از صدر اسالم تا قرن چهارم-  
 از قرن چهارم  تا قرن هفتم-
 م تا سیزدهم از قرن هفت-

 فعالیت های یادگیری :بررسی نظریات مشاهیر جغرافیدانان اسالمی از صدر اسالم تا قرن سیزدهم .
. در این دوره هیه فهرستی از یافته های علمی مشاهیر جغرافیدانان جهان اسالم و متون جغرافیایی آنانت :فعالیت های عملکردی    

 

 فصل پنجم :

 ه های نگاشتهشده  توسط جغرافیدانان اسالمیطبقه بندی زمانی سفر نام -

نقش جغرافیدانان ایرانی در توسعه دانش جغرافیا -  
ابراهیم  –ابن فقیه  -ابوریحان بیرونی -ابن خرداد–بررسی آثار و تاثیرات برخی از جغرافیدانان برجسته اسالمی نظیر خوارزمی   -

....-مقدسی  –اصطخری   
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نقش جغرافیدانان ایرانی در  مانی سفر نامه های نگاشته شده توسط جغرافیدانان اسالمی ،تبیینفعالیت های یادگیری :بررسی ز

 توسعه دانش جغرافیا و بررسی آثار جغرافیدانان برجسته اسالمی 
 

انان بررسی آثار جغرافیددر دستاوردهای جغرافیایی  فعالیت های عملکردی  :تحلیل چند سفرنامه معتبر ، تهیه جدول مقایسه ای 
 برجسته اسالمی .

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری.3

 این درس توسط استاد متخصص در  یکی از رشته های جغرافیای انسانی   تدریس می شود.
تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارا ه مستقیم در مباحث نظری به همراه 

ان در تحلیل و پاسخ به پرسش های طرح شده و نیز شیوه مشارکتی در  انجام فعالیوت هوای عملوی بورای درک     مشارکت دانشجوی
دیون اسوالم  بوه علوم جغرافیوا نقوش        عمیق تراست .مانند بررسی سفر نامه های جغرافیودانان مسولمان ،برشومردن دالیول توجوه     

 جغرافیدانان ایرانی و مسلمان در توسعه علم جغرافیا  .
 

 نابع آموزشی. م4

 :منابع اصلی

 آستان قدس رضوی :انتشارات ترجمه حسن الهوتی.خدمات مسلمانان به جغرافیا(.6317)احمد ،نفیس-6

دانشمندان  ،میراث مسلمانان در جهان ما،اختراع  6006، 6332شایان و همکاران ، (، ترجمه سیاوش 6330الحسینی ، سلیم.)  -2
 مسلمان ، نشر طالیی

 

 منابع فرعی

             انتشارات پیام نور. :تاریخ علم جغرافیا(. 6386)علی اصغرنظری،-6

 س رضویدآستان ق:انتشارات جغرافیا از دارالفنون تا انقالب اسالمی(.6317، محمد حسن)گنجی-2      
 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
 نمره  65ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره  2رآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها ارزشیابی ف
 نمره به ارا ه گزارش از تمرین یا فعالیتی که استاد تعیین کرده است تعلق می گیرد 3ارزیابی پوشه کار: 

 و آزمون پایان ترم انجام می شود .ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی 

 
نازیا ملک محمودی تدوین کننده:  
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 « ایران مبانی جغرافیای جمعیت با تاکید بر »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن .6

شناخت ویژگی های جمعیتی به عنوان یکی از ابزارهای مهم در امر برنامه ریوزی هوای اقتصوادی ، اجتمواعی ، آموزشوی      
از آن جایی که جغرافیای جمعیت گروه های انسانی را از لحاظ پراکندگی ، حرکت و اثری که در محیط محسوب می شود، 

خود می گذاردرا مطالعه می کند ، شناسایی این ویژگی ها برای دانشجویان جغرافیا ضروری به نظور موی رسود .همچنوین     
آن بر شرایط اجتماعی و افتصوادی باعوث شوناخت    آگاهی دانشجویان  از میزان رشد و حرکات جمعیت در ایران و تاثیرات 

 بهترآنها  از محیط زندگی خود می شود .
 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

  2تعداد واحد: 

 ساعت 32زمان درس: 

 پیش نیاز: 

 نحوه تدریس:

 ایران به فارسی: جغرافیای جمعیت با تاکید برنام درس:  

 Population Geographyبه انگلیسی:           

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

با مطالعه و شناخت شاخص های جمعیتی ، ساختمان جمعیت و ویژگی های آن را بیان 

 نموده و حرکات جمعیت و انواع آن را توضیح دهد .

معه بشری نتایج اقتصادی و فرهنگی جا–با تبیین تاایر جمعیت بر ویژگی های اجتماعی 

 سرشماری های ایران را در دهه های گذشته با هم مقایسه کند  

مکانی  جمعیت ایران  –بتواند توزیع فضایی ضمن ترسیم هرم سنی و جنسی جمعیت ایران 

 شایستگی اساسی: را شناسایی و انواع مهاجرت های داخلی و خارجی در ایران را با یکدیگر مقایسه کند .

 

 3سطح 2سطح 6سطح  هامالک 

ساختمان جمعیرت  

 و ویژگیهای آن 
ویژگیهووای سوواختمان  

 جمعیت را بیان کند .
ویژگووی هووای سوواختمان   
جمعیووت ایووران را توضوویح 

 دهد .

ویژگووی هووای سوواختمان  
جمعیت ایوران را بوا سوایر    

دنیووا مقایسووه کشووورهای 
 کند.

مفهووووم سرشوووماری   سرشماری جمعیت
جمعیوووت وهووودف از  

 کند .اجرای آن را بیان 

نتایج سرشماری های ایران 
در دهه های گذشوته را بوا   

 هم مقایسه کند .

نتووایج سرشووماری هووای   
ایوووران رادر دهوووه هوووای 

 گذشته تحلیل کند .

هرم سنی و جنسی  

 جمعیت 
هوورم سوونی و جنسووی 
جمعیت ایران را ترسیم 

 کند .

هرم سنی و جنسی جمعیت 
ایران را در سالهای متفاوت 

 د .با یکدیگر مقایسه کن

تغییرات جمعیتی در ایوران  
را باکموووک هووورم سووونی 
جمعیووت در سووالهای آتووی 

 تحلیل کند .

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2
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 کلیات ماهیت و قلمرو جغرافیای جمعیت فصل اول:

 مفهوم جغرافیا ی جمعیت -
 جمعیت در فضاهای جغرافیایی توزیع اصول حاکم بر-
 یت پراکندگی جهانی جمع-
 الگو های پخش جمعیت  -
 رابطه پخش جمعیت با توسعه-
فعالیت های یادگیری :مطالعه کلیات ومفاهیم جغرافیای جمعیت ، شناسایی مبانی پخش جمعیت در فضاهای جغرافیایی نحوه -

 پراکندگی جهانی جمعیت و انواع الگوهای آن .برقراری ارتباط پخش جمعیت با توسعه 

 : مشاهده و یافتن مناطق پرجمعیت جهان و کم جمعیت جهان در سطح نقشه اطلس جهان .فعالیت های عملکردی -

 حرکات جمعیت  فصل دوم :

 ساختمان جمعیت  -
 الگو های ترکیب جمعیت )زادو ولد،مرگ ومیر ، مهاجرت ، رشدجمعیت ، ...( -
 
ن المللی : اختیاری و اجباری ( )داخلی : روستا فعالیت های یادگیری : شناسایی انواع حرکات جمعیت شامل انواع مهاجرت ) بی-

به شهر ، روزانه و فصلی (  ،بررسی خصوصیات ساختمان جمعیت از نظر جنس و سن ، شناخت عوامل چهارگانه جمعیت )زادو 
 ولد،مرگ ومیر ، مهاجرت ، رشدجمعیت ، ...(

 
لی و بین المللی و نمونه های آن ،مشاهده و تحلیل فعالیت های عملکردی : ترسیم جدول با توجه به انواع مهاجرت های داخ-

 جمعیت ایران از نظر زادو ولد،مرگ ومیر ، مهاجرت و رشدجمعیت و سن وجنس در سالهای اخیر  .
 

 پیشینه تاریخی و گذشته نگری جمعیت ایران - فصل سوم :

 سرشماری ها در ایران -
 تعدا د و الگو  های توزیع جمعیت در ایران  -
 مکانی جمعیت ایران  –فضایی  توزیع -
 ترکیب جنسیتی و سنی جمعیت ایران )هرم سنی و ترسیم آن( -

 
فعالیت های یادگیری  : مطالعه سر شماری های نفوس و مسکن در دهه های گذشته ،شناخت انواع الگوهای توزیع جمعیت -

سیتی و سنی جمعیت ایران و نحوه ترسیم هرم مکانی جمعیت ایران آشنایی با ترکیب جن –در ایران ،مطالعه  توزیع فضایی 
 سنی آن .

 
فعالیت های عملکردی : تعیین نقاط پرجمعیت و کم جمعیت در نقشه ایران و بیان علل آن  ، تهیه جداولی از سرشماری های -

 مختلف و مقایسه آنها با یکدیگر و ترسیم هرم سنی و جنسی جمعیت ایران در سال های مختلف .
 

 ترکیب و وضع سواد و آموزش در ایران : فصل چهارم

 ترکیب جمعیت فعال و نیروی انسانی در ایران )جمعیت شهری ، روستایی و عشایری( -
 رشد جمعیت فعال و نیروی انسانی در ایران   -
 مهاجرت های خارجی در ایران  –مهاجرت های داخلی  -
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در دهه های گذشته  ومقایسوه آن بوا شورایط موجوود ،بررسوی       فعالیت های یادگیری : بررسی وضعیت سواد و آموزش در ایران
جمعیت فعال و نیروی انسانی در مناطق شهری ، روستایی و عشایری ،مقایسه  رشد جمعیت فعال در سال های اخیور و بررسوی   

 مهاجرت های داخلی و خارجی در ایران . 
 

 در ایران در دهه های گذشته   فعالیت های عملکردی : تهیه جدول مقایسه ای وضعیت سواد و آموزش
 رسم نمودار برای روند افزایش جمعیت فعال و نیروی انسانی در مناطق شهری ، روستایی و عشایری

 ومقایسه مهاجرت های داخلی و خارجی قبل و بعد از انقالب .

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3
با توجه به اهمیت ویژگی های جمعیت در جهان اموروز،   این درس توسط استاد متخصص جغرافیای جمعیت  تدریس می شود .

سعی کنید در کالس درس با  استفاده از شیوه ارا ه مباحث ومشارکت دانشجویان در تحلیل و پاسخ به پرسش های طورح شوده    
معیوت در ایوران   ایشان را به فعالیت  بیشتر تشویق کنید  .طرح مسا لی مانند بررسی توزیع جمعیت جهان  ، توزیع جغرافیوایی ج 

 ،ترسیم هرم جمعیتی )جنسی و سنی (در سه دوره سرشماری و مقایسه آن ها با یکدیگر از این موارد است .
 

 . منابع آموزشی4

 : منابع اصلی : 
 (. جغرافیای جمعیت: تبریز. انتشارات دانشگاه تبریز6371فرید، ید اله) .6

 . ترجمه فیروز جمالی: انتشارات سمت(. مقدمه ای بر جغرافیای جمعیت6370زیلنیسکی، ویلبر) .2

 

 منابع فرعی:
 (.جغرافیای جمعیت  جوان: مشهد. جهاد دانشگاهی مشهد6380جوان، جعفر) .6

 (. جمعیت  ایران و بستر جغرافیایی آن: مشهد. دانشگاه فردوسی مشهد6317جوان، جعفر) .2

 طالعات و تحقیقات شهر سازی(.  جمعیت و شهر نشینی در ایران: تهران. دفتر م6370زنجانی، حبیب اهلل) .3

 (. اصول و مبانی جغرافیای جمعیت:تهران.قومس 6373مهدوی حاجیلویی، مسعود) .1

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
 نمره  65ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره  2فعالیت ها ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در
 نمره  3ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

 ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود .
 

 

 تدوین کننده : نازیا ملک محمودی
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 «کاربرد آمار در جغرافیا»سرفصل درس 
 

 نطق آن: معرفی درس و م .6

علم آمار علمی است که با جمع آوری ، سازماندهی ، تجزیه و تحلیل و تفسیر داده های عددی که از مشاهده یا تجربه 
بدست می ایند ، سروکار دارد و از آنجایی که در کلیه پژوهش های علمی برای تعیین روابط علت و معلول در پدیده 

د از این رو دانستن روش های مقدماتی و اشنایی با مفاهیم آمار برای های مختلف از اصول این علم استفاده می شو
 همه دانشجویان علوم مختلف به خصوص علم جغرافیا ضروری است 

 
 مشخصات درس

 2نوع درس: نظری

 2تعداد واحد: 

 32زمان درس: 

 پیشنیاز: 

 نحوه تدریس: 

 نام درس به فارسی: کاربرد آمار در جغرافیا 

 Applications of Statistics in Geographyلیسی:به انگ           

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

ضمن توضیح رابطه جغرافیا و آمار ،مفاهیم اساسی آمار را معرفی نماید و روش های نمونه 

الب یک نمونه کار عملی ارائه گیری را وعلت انتخاب نمونه در مطالعات جغرافیایی را در ق

 نماید .

 نرم افزار های آماری و نحوه ی کار با یکی از آنها را  توضیح دهد. 

 

 

 

 شایستگی اساسی:

 

 3سطح 2سطح 6سطح  هامالک 

اصطالحات آماری را  مبانی آمار

 بیان نماید 

با مثالی ساده از مفاهیم 

اولیه اماری یک مساله را 

 طرح نماید 

آماری برای یک  محاسبات

مطالعه جغرافیایی را تحلیل 

 نماید

ارتباط آمار با 

 جغرافیا

رابطه و اهمیت علم 

آمار را در مطالعات 

 جغرافیایی توضیح دهد

انواع مدلهای نمونه گیری 

در مطالعات جغرافیایی را 

 تشریح کند

نرم افزارهای آماری را 

معرفی و تفاوت آنها در 

کاربرد مطالعات جغرافیایی 

 تفسیر کند

کاربرد آمار در 

 جغرافیا

یک مطالعه جغرافیایی 

را از طریق مدلهای 

نقش و اهمیت کاربرد آمار 

را در یک مطالعه جغرافیایی 

نتایج بدست آمده از یک 

مطالعه آماری در محیط 
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تشریح نموده و نتایج یک  آماری انجام دهد

مطالعه توصیفی را با آن 

 مقایسه نماید

شی  ارا ه واقعی رادر گزار

 نماید

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول: 
 رابطه جغرافیا و آمار ، مراحل تحقیق در آمار  -6

 مفاهیم اساسی آمار : داده های آماری ، پارامتر و آمار ، متغیر های جامعه ، متغیر های کمی و کیفی . -2

 
 ----فعالیت یادگیری: 

 ا استفاده از داده های فرضی انجام داده و آنها را از هم متمایز نماید فعالیت عملکردی:تمرینی ب

 

 فصل دوم: 
 اهمیت و کار برد میانگین ها ،نما،شاخص های پراکندگی همبستگی و رگرسیون در مطالعات جغرافیایی -6

 روش های نمونه گیری وعلت انتخاب نمونه در مطالعات جغرافیایی -2

 
 گیری را توضیح دهد فعالیت یادگیری: روشهای نمونه 

 فعالیت عملکردی: برروی تمرین قبلی میانگین و نما را اندازه گیری نموده ، همبستگی را تعیین نماید 

 فصل سوم: 
 توزیع نرمال و کاربرد منحنی نرمال در پیش بینی توزیعها و پراکندگی های زمانی و مکانی  -6

 محاسبه ویژگی های آماری جمعیت  -2

 
 ی های آماری جمعیت را بیان نماید فعالیت یادگیری:ویژگ

 فعالیت عملکردی: نتایج تمرین قبلی را روی منحنی نرمال نمایش دهد 

 فصل چهارم:  
 تخمین ویژگی های جمعیت از روی نمونه  -6

آزمون تفاوت و تشابه بین دو ناحیه یا گروه با استفاده از آزمون اختالف میانگین ها ، اختالف نسبت ها و  -2

 ها اختالف در صد 

 ------فعالیت یادگیری:
 فعالیت عملکردی: نتایج تمرینهای قبلی با استفاده از جدول آزمونها کنترل نماید 
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 راهبردهای تدریس و یادگیری: .6

این درس توسط استاد متخصص جغرافیاآشنا با آمار و یا متخصص ریاضیات و آمار آشنا با موضوعات علوم زمین   
از تحقق اهداف آن عالوه بر شیوه های مرسوم در تدریس ، از روش های فعال و  تدریس می شود . برای اطمینان

امکانات فناوری می بایست استفاده شود . بخشی از آموخته های این درس توسط دانشجو پیگیری می شود و فعالیت 
خواهد گرفت . در های عملی در قالب انجام یک نمونه کار بر روی یک منطقه یا ناحیه مورد ارزیابی استاد قرار 

تدریس این درس می بایست ضمن بیان اصول آمار و نقش آن در مطالعات جغرافیایی  مثال های آن را از موضوعات 
 ملموس برای دانشجویان رشته جغرافیا ارایه نماید

 

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی: 
 نتشارات دانشگاه پیام نور ، تهران (، آمار و احتمال در جغرافیا جلد اول ، ا6373وحیدی اصل ، محمد قاسم )

 منبع فرعی: 
 ( آمار و روشهای تجزیه تحلیل داده ها در جغرافیا ، انتشارات قومس ، تهران 6373مهدوی ، مسعود ) .6

 ( کاربرد آمار در جغرافیا ، انتشارات قومس ، تهران6381طاهر خانی ، مهدی و مهدوی مسعود ) .2

 بر اصول و روشهای آمار در جغرافیا ، انتشارات کبیر ، اصفهان  (، مقدمه ای6378مهدی نژاد ، محمود ) .3

 ( آمار و کاربرد ان در مدیریت ، جلد اول ، انتشارات سمت ،تهران 6386آذر ، عادل و مومنی منصور ) .4

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری: 5
 نمره65ارزشیابی پایانی: 
 نمره2ارزشیابی فرآیند: 

 نمره3ارزیابی پوشه کار: 

 ایر نکاتس

 

 تدوین کننده : مهدی چوبینه

 

 «نقشه خوانی»سرفصل درس 
 

 معرفی درس و منطق آن: .6

نقشه خوانی عبارت است از : استفاده از نقشه به منظور پی بردن به ویژگی های سطح زمین که در آن مونعکس شوده اسوت.و    

دانوش  .ر یک نقشه چه چیزهوایی قابول مشواهده اسوت    برای آن که به ویژگی های مورد اشاره پی ببریم ابتدا باید بدانیم که د
جغرافیا را معموال به عنوان سواد نقشه می شناسند .بدون داشتن این سواد نمی توان از اطالعات جغرافیایی تولید شده اطمینان 
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 حاصل کرد 

 
 مشخصات درس

 6عملی6نوع درس: نظری

 2تعداد واحد: 

 ساعت 18زمان درس: 

 پیشنیاز: 

 نحوه تدریس: 

 ام درس به فارسی: نقشه خوانی ن

 Map Readingبه انگلیسی:           

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

انواع نقشه های جغرافیایی را بخواند و تفسیر نمایرد و چگرونگی انجرام محاسربات را روی     

 رسم و تفسیر نماید نقشه انجام داده و  نیمرخ توپوگرافی را 

 شایستگی اساسی:

 

 3سطح 2سطح 6سطح  هامالک 

انووواع سیسووتم هووای    اصول نقشه خوانی
تصوووویری را معرفوووی 

 نماید

اطالعات مندرج در حاشویه  
 نقشه ها را توضیح دهد 

تمرینی از جستحوی یوک  
مکوووان در یوووک نقشوووه  

 توپوگرافی را انجام دهد 

تبدیل  تمرین مربوط به محاسبات نقشه ای
 مقیاس را انجام دهد

فاصله دو نقطه ، ارتفاع یک 
نقطوووه ، مسووواحت یوووک  
محدوده و شیب یک دامنوه  

 را روی نقشه انجام دهد

روی نقشووه یووک پووروژه   
مطالعه جغرافیایی را انجوام  

 دهد

مهارتهررای نقشرره 

 خوانی

نیمرخ توپوگرافی یوک  
 برش را رسم نماید

نیمرخ توپوگرافی رسم شده 
 را تشریح کند

طالعه جغرافیوایی منطقوه   م
معووین شووده را بووه وسوویله 
مهارتهووای نقشووه خوووانی  

 گزارش نماید

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول: 
 تعریف و انواع نقشه  ، فنون تهیه نقشه  -6

 اطالعات حاشیه ای نقشه و عالیم قراردادی  -2

 انواع شمال در نقشه )جهات جغرافیایی( -3
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 یری: فنون تهیه نقشه را بیان نماید فعالیت یادگ

 فعالیت عملکردی:اطالعات حاشیه ای یک نقشه را بر روی یک نقطه در نقشه توپوگرافی گویانماید 

 

 

 فصل دوم: 
 مختصات جغرافیایی و شبکه بندی قا م الزاویه -6

 مقیاس نقشه و انواع آن  -2

 بررسی و تفسیر نقشه های توپوگرافیک -3

 
 بین مختصات جغرافیایی و شبکه قا م الزاویه را بیان نماید فعالیت یادگیری: رابطه 

 حل نماید  6:250000فعالیت عملکردی: یک تمرین بر اساس مقیاس نقشه 

 فصل سوم: 
 نمایش ارتفاعات روی نقشه توپوگرافی و تهیه نیمرخ های توپوگرافیک  -6

 چگونگی تهیه بلوک دیاگرام و تفسیر آن  -2

 پوگرافیک روی نقشه چگونگی نمایس انواع عوارض تو -3

 
 فعالیت یادگیری:چگونگی تهیه بلوک دیاگرام را شرح دهد 

 فعالیت عملکردی: یک نیمرخ توپوگرافی از  روی نقشه ترسیم نماید 

 فصل چهارم:  
 چگونگی تهیه نقشه شیب و نحوه ی محاسبه آن  -6

 اندازه گیری طول و مساحت روی نقشه های توپوگرافی  -2

 
 ی اندازه گیری شیب روی نقشه های توپوگرافی را توضیح دهدفعالیت یادگیری:چگونگ

 فعالیت عملکردی: مساحت یک محدوده مشخص شده بر روی یک نقشه توپوگرافی را محاسبه نماید 

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری: .2

ف آن این درس توسط استاد متخصص جغرافیاآشنا با نقشه خوانی تدریس می شوود . بورای اطمینوان از تحقوق اهودا     
عالوه بر شیوه های مرسوم در تدریس ، از روش های فعال و امکانات فناوری می بایسوت اسوتفاده شوود . بخشوی از     
آموخته های این درس توسط دانشجو پیگیری می شود و فعالیت های عملی در قالب انجام یک نمونوه کوارعملی بور    

د گرفت . در تدریس این درس موی بایسوت ضومن بیوان     روی نقشه یک منطقه یا ناحیه مورد ارزیابی استاد قرار خواه
 اصول نقشه خوانی مثال های آن را از موضوعات ملموس ارایه نماید
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 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی:  
 ( مبانی نقشه خوانی ، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران 6381یمانی مجتبی )

 منبع فرعی: 
 ان ، انتشارات گلهای محمدی ، اصفهان ( نقشه خوانی ، اصفه6380مهدی نژاد ، محمد )

 

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری:  5
 نمره60ارزشیابی پایانی: 
 نمره 3ارزشیابی فرآیند: 

 نمره 7ارزیابی پوشه کار: 

 سایر نکات

 

 مهدی چوبینهتدوین کننده : 

 «اقلیم شناسی با تاکید بر ایران» سرفصل درس 
 

 معرفی درس و منطق آن: .6

امل مهم در زندگی انسان آب و هوا ست. از این رو جغرافیدانان همواره به عنوان یکی از اجزاء اصلی چشوم  یکی از عو
انداز جغرافیایی بدان نگریسته و مطالعه ویژگی های آن را به صورت یک علم دقیق وجهه همت خویش قرار داده انود  

ز علمی در آمده است .از سوی دیگر ،آن بخش از تا جایی که امروزه آب و هوا شناسی به صورت یک رشته کامال محر
موی نامنود .شواخص تورین ایون علووم        "علوم آتمسفری "علوم زمین را که به مطالعه آتمسفر سیاره زمین می پردازد 

هواشناسی و آب و هوا شناسی است . عمده ترین عامل تفکیک این دو علم مقیاس زمانی است. زیرا مطالعهآتمسفر در 
نی و مکانی متفاوت انجام می شود  به طوری که اقیلم شناسی را می توان هووا شناسوی در درازمودت و    مقیاسهای زما

 درمقیاس بزرگ در نظر گرفت .
 

 مشخصات درس

 2نوع درس: نظری

 نام درس:  به فارسی: اقلیم شناسی  با تاکید بر ایران 

 Principals Of Climatology, Emphsis on Iranه انگلیسی:ب           
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 2تعداد واحد: 

 32زمان درس: 

 پیشنیاز: 

 نحوه تدریس:

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

 ضمن ارایه تعریف آب و هوا شناسی ، رابطه آب و هوا شناسی را با علم جغرافیا تبیین نماید و  
 یی  و تابش ، دما ، رطوبت و بارش را توصیف و تبیین  نماید .ساختار آتمسفر و عناصر آب و هوا را شناسا

پراکندگی فضایی عناصر اقلیمی را در سطح جهانی و همچنین پراکنودگی فضوایی انوواع آب و هووا در ایوران را      
 تحلیل نماید 

وضویح و  فشار هوا و پراکندگی آن را شناسایی کند و الگو های فشار در سطح زمین و سطوح باالی آتمسوفر را ت 
 تفسیر نماید . 

 ضمن معرفی آب و هوای ایران ، عوامل موثر بر آب و هوای ایران را تحلیل و تبیین نماید 
 
 

 
 

 شایستگی اساسی:

 

 3سطح 2سطح 6سطح  هامالک 

 تعرراریف و قرروانین

 آب و هوا

تعوواریف مربووووط بوووه  
اصووطالحات و مفوواهیم 
آب و هوا را مورد بحث 

 قرار دهند 

بر فرایند های  قوانین حاکم
آب و هوووا شناسووی را درک 

 نمایند

تفاوت ها و تشابهات آب و 
هوا یی در جهوان را موورد   

 توجه قرار دهند 

 

عناصر و عوامل آب 

 وهوا
عناصر و عوامول آب و  
هوا را شناخته و از هوم  

 تفکیک نماید

همبستگی بین  فشار هوا با 
 انواع بارشها را تفسیر نماید 

را در نقش الگوهای فشوار  
تفاوتهوووای آب وهووووای د 

 رجهان توضیح دهد 

انواع آب و هوای ایران  آب و هوای ایران
 را شناسایی نماید

عوامل موثر بر آب و هوای 
 ایران را تفسیر نماید

تاثیر آب و هووای منواطق   
مختلف ایران را بر معیشت 

 ساکنین آن توضیح دهد .

 

 آنهای یادگیری، محتوای درس و ساختار . فرصت2

 

 فصل اول:

 تعریف هوا ,اب و هوا  و رابطه آن با جغرافیا، جو زمین به منزله جایگاه تغییرات آب و هوایی ، ساختار جو   .6

 عناصر آب و هوایی شامل : تابش ، عوامل موثر یعنی زاویه تابش ، جو زمین ، تغییرات زمانی و مکانی تابش ، دما ،  .2

ه ، نوسان دما ، پراکندگی مکانی دما ، رطوبت ، معیار های اندازه گیری ، حالت عوامل موثر مانند ارتفاع ، تابش و غیر .3

 سه گانه رطوبت در جو ، فرایند های تبخیر ، تعرق، ذوب و انجماد ، 

اشباع و راههای اشباع از طریق سرد کردن هوا یا تزریق بخار آب ، تراکم ، هسته های تراکم ، اشکال تراکم مانندمهو  .4

 ابر ،
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 ت یادگیری: تفاوت عناصر وعوامل آب و هوایی را در جدولی ارا ه نماید فعالی

 فعالیت عملکردی: یک نمونه اشباع از طریق آزمایش را به کالس ارا ه نماید 

 

 فصل دوم:

 فشار : فشار هوا ، مراکز کم فشار و پر فشار باد . صعود هوا به طریق آدیاباتیک ،  .6

فشار ، نیروی کوریولیس ، نیروی اصطکاک انواع بادها ) محلی ، منطقه ای ،  نیرو های موثر در باد : نیروی شیب .2

 سیاره ای ( .

باد های سیاره زمین یا گردش عمومی جو ، مدلهای گردش عمومی جو، باد های غربی ، وزش موجی باد های غربی ،  .3

 باد های موسمی ، بادهای سامان ، 

 پراکندگی فشار روی زمین ، کمربندهای فشار . .1

 
 فعالیت یادگیری: نقش فشار هوا در تولید بادهای سیاره زمین را توضیح دهد

 فعالیت عملکردی:  نمودار جریان بادهای غربی یا گردش عمومی جو را ترسیم نماید
 

 فصل سوم:

ه سیستم های سینوپتیک : موجهای بادهای غربی ، رودباد ، توده های هوا ، سیکلونها ، موجهای شرقی، طوفانهای حار .6

 ای ، توفند ، تندر ، 

بارش : مکانیسم های صعود ، کوهستانی ، همرفتی )معمولی ، وزشی، دامنه ای ( ، دینامیک )موج کوتاه ، سیکلونی ،  .2

جبهه ای ( منابع رطوبت ، اشکال بارش ، شدت بارش ، پراکندگی بارش بر روی زمین )در هریم از سرفصل های فوق 

 می شود ( مثال از آب و هوای ایران ارا ه

 ویژگی های استثنایی آب و هوای ایران ،  .3

موقعیت نسبی ایران بین سرزمین های مجاور مانند سیبری ، اقیانوس هند ، بیابانهای افریقا ، عربستان و دریای  .1

 مدیترانه ، 

 
 فعالیت یادگیری: پراکندگی بارشها در نواحی مختلف ایران را بیان نماید 

 از تند باد ها و طوفانها را به شکل سه بعدی تهیه نماید . فعالیت عملکردی:  نمونه ای
 

 فصل چهارم: 

 پراکندگی عناصر اقلیمی ایران  .2
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 عوامل موثر بر اقلیم ایران  .3

 طبقه بندی آب و هوایی ایران  .1

 
 فعالیت یادگیری:عوامل موثر در بارش های ایران را توضیح دهد

 .نماید  ترسیم-بر اساس یکی از مدلهای طبقه بندی  – نقشه طبقه بندی ایران رایک فعالیت عملکردی: 
 

 راهبردهای تدریس و یادگیری:.3

قوق اهوداف آن   ازتح اطمینوان  بورای .  میشوود  تدریس شناسی اقلیم جغرافیادرگرایش استادمتخصص توسط درس این
شوود . بخشوی از   عالوه بر شیوه های مرسوم در تدریس ، از روش های فعال و امکانات فناوری می بایسوت اسوتفاده   

آموخته های این درس توسط دانشجو پیگیری می شود و فعالیت های عملی در قالب انجام یوک نمونوه کوار بور روی     
یک منطقه یا ناحیه مورد ارزیابی استاد قرار خواهد گرفت . در تدریس این درس می بایست ضمن بیان اصول و مبانی 

 س نظیر آب و هوا ایران و کشور های همسایه ارایه نمایدآب و هوا شاسی مثال های آن را از شرایط ملمو
 

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی: 
 (. مبانی آب و هواشناسی : انتشارات سمت .6381علیجانی، بهلول و کاویانی ، محمدرضا )

 منبع فرعی:

 (، آب و هوای ایران ، انتشارات دانشگاه پیام نور ، تهران6381علیجانی ، بهلول )
 

 ردهای ارزشیابی یادگیری. راهب5
 نمره با ارزشیابی کتبی پایان ترم اختصاص خواهد داشت  65ارزشیابی پایانی: 
 نمره به فعالیت های دانشجو در جریان آموزش ها در طول نرم داده می شود  2ارزشیابی فرآیند: 

 کرده است تعلق می گیرد .نمره به ارا ه گزارش از تمرین یا فعالیتی که استاد تعیین  3ارزیابی پوشه کار: 

 سایر نکات

 

 تدوین کننده : مهدی چوبینه

 

 «جغرافیای جهان»سرفصل درس 

 

 معرفی درس و منطق آن: .6

 درک بزرگ مقیاسی از موقعیت انسان در کره زمینکسب  ربه خاطدر آن  ست کهجغرافیای جهان بخشی از جغرافیا

مناطق جغرافیایی جهان پرداخته می شود . چگوونگی پراکنودگی    به ویژگی های قاره ها و جهانی ( –) مقیاس انسانی 
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قاره ها با توجه به گذشت زمان و موقعیت یابی کنونی آنها ، اندازه و ابعاد قاره ها و ویژگی هوای جغرافیوایی طبیعوی و    

مهوم و   انسانی آنها از مباحث جغرافیای جهان است .تقسیم بندی قاره ها بوه منواطق جغرافیوایی و ذکور کشوور هوای      

خصوصیات انها ، ارتباطات جهانی کشور با یکدیگر و.... از جمله مواردی است جغرافیادانان در بیان ویژگی های دنیوای  

کنونی به آنها می پردازند .دانشجویان با مطالعه این درس قادر به درک صحیح تقسیمات جغرافیایی و سیاسوی جهوان   

 ها و کشور ها به دانش آموزان خواهند بود امروز شده و قادر به تدریس جغرافیای قاره 

 
 

 مشخصات درس

 2نوع درس: نظری

 2تعداد واحد: 

 ساعت 32زمان درس:

 پیشنیاز: 

 نحوه تدریس: 

 نام درس:  به فارسی: جغرافیای جهان 

 World Geographyبه انگلیسی:           

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

 

با مطالعه قاره ها و کشور های جهان ، از هر قاره حداقل یک کشور را بتواند  به طور مفصرل  -

 معرفی کرده و سپس گزارش نماید .

درک نسبتا گسترده ای از کره زمین که در آن زندگی می کند را به دست آورد و پیوسرتگی   -

 .مسایل جغرا فیایی را در مقیاس وسیع دریابد

 شایستگی اساسی:

 

 3سطح 2سطح 6سطح  هامالک 

تعداد و موقعیوت قواره    کلیات قاره ها
ها، خشکی ها و آبها را 

 به درستی تعیین نماید

ویژگی های طبیعی قاره ها 
 را مقایسه نماید 

ویژگی های علل تفاوتها در 
 بیان کندانسانی قاره ها را 

و هرا شناخت قراره  

مسایل جعرافیرایی  

 آنها

یت طبیعوووی و وضوووع
عوامل موثر در هر قاره 

 بیان نماید

تاثیر عوامل متعدد طبیعوی  
را در سکونت یابی هر قاره 

 را بیان نماید

 پیوستگی مسایل جغرافیایی،
اقتصادی،اجتماعی قاره هوا  

 مختلفرا با توجه به عوامل 
 تحلیل نماید

شرررناخت برخررری 

 کشورها

موقعیوووت کشوووورهای 
همسووایه ایووران را بووا  

ای  رسوووووم نقشوووووه
 مشخص نماید

از هووور قووواره اطالعوووات  
جغرافیووایی یووک کشوووور   
برجسته را توضیح و تشریح 

 کند

نقش عوامول جغرافیوایی و   
شکل کشورها را در توسوعه  

 یافتگی آنها تفسیر نماید

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2
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 فصل اول: 
 قاره ها و کشور ها  جغرافیای جهان وضرورت آشنایی  .6

 ات قاره ها کلی .2

 
 کشور ها را بیان نماید وجغرافیای جهان فعالیت یادگیری: ضرورت آشنایی با 

 فعالیت عملکردی:یکی از قاره ها را به شکل مستند ) نقشه ، عکس و...( ارا ه نماید 

 

 فصل دوم: 
 آشنایی با ویژگی های قاره آسیا .6

 آشنایی با همسایگان ایران  .2

 یایی آشنایی با برخی از کشورهای آس .3

 
 فعالیت یادگیری: جایگاه ایران در منطقه و قاره آسیا را توضیح دهد 

 فعالیت عملکردی: نقشه کشور های همسایه را ترسیم نماید 
 

 فصل سوم: 
 آشنایی با ویژگی های قاره افریقا .6

 آشنایی با برخی از کشورهای افریقایی .2

 آشنایی با ویژگی های قاره اروپا .3

 ای اروپاییآشنایی با برخی از کشوره .1

 
 فعالیت یادگیری:ویژگی های بارز قاره افریقا که آن را از سایر قاره ها متمایز می نماید بیان نماید 

 فعالیت عملکردی: یک کشور از قاره افریقا یا اروپا را با اطالعات اضافه به کالس ارا ه نماید 
 

 فصل چهارم: 
 آشنایی با ویژگی های قاره امریکا .6

 از کشورهای امریکایی )شمالی و جنوبی(آشنایی با برخی  .2

 آشنایی با ویژگی های قاره استرالیا و اقیانوسیه  .3
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 آشنایی با برخی از کشورهای اقیانوسیه  .1

 آشنایی با ویژگی های قاره قطب جنوب .5

 آشنایی با ایستگاههای تحقیقاتی در قطب جنوب .1

 
 قیانوسیه را روی نقشه گنگ توضیح دهد فعالیت یادگیری:موقعیت جغرافیایی کشور های امریکای جنوبی یا ا

  در چند دهه اخیر تشریح کندقطب جنوب را  علل توجه جهانی به فعالیت عملکردی: 

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری.3

این درس توسط استاد متخصص جغرافیا تدریس می شود . برای اطمینان از تحقق اهداف آن عوالوه بور شویوه هوای     
وش های فعال و امکانات فناوری می بایست استفاده شود . بخشی از آموخته های ایون درس  مرسوم در تدریس ، از ر

توسط دانشجو پیگیری می شود و فعالیت هادر قالب انجام یک نمونه کارپژوهشی بر روی یوک کشوور موورد ارزیوابی     
تفواوت هوا و تشوابهات     استاد قرار خواهد گرفت . در تدریس این درس می بایست ضمن بیان کلیات قاره ها بور روی 

 کشور ها تاکید شود 

 

 

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی:  
 ، انتشارات مدرسه  تهران  2و6، جغرافیای جهان 6333سیاوش شایان و دیگران ، 

 منبع فرعی: 
 مراکز تربیت معلم  2و6منابع فرعی :جغرافیای جهان  .6

 هر گونه منبعی با عنوان عمومی شناخت قاره هاو کشور ها  .2

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری:  5
 نمره  65ارزشیابی پایانی: 
 نمره  2ارزشیابی فرآیند: 

 نمره  3ارزیابی پوشه کار: 

 سایر نکات

 

 مهدی چوبینهتدوین کننده : 

 

 



84 

 

 

 

 «جغرافیای شهری با تاکید بر ایران» سرفصل درس 

 

 معرفی درس و منطق آن:. 6

گیری شهرهای جهان عوامل متعدد  ای متعدد تاریخی شکل گرفته است. در شکله پیدایش شهرها در نتیجه تحوالت دوره
های شهری،  علل پراکندگی مکانوجغرافیای شهری روی نظام فضایی و موقع شهر تأکید دارد اند.  طبیعی و انسانی نقش داشته

نظام داخلی شهرها و همچنین  کند. می اقتصادی میان آنها را در ارتباط با شرایط مکانی مطالعه -تشابهات و تناقضات اجتماعی
در این واحد درسی تعاریف مفاهیم و  کند. بررسی می راهای اجتماعی در شهرها ماهیت الگوها به ویژه کاربری زمین و حوزه

ن گیرد. همچنی اصول جغرافیای شهری و عوامل جغرافیایی در استقرار و مورفولوژی و ساختار فضایی شهرها مورد بررسی قرار می
 گیرد.  های گذشته تاکنون مورد توجه قرار می های شهر و شهرنشینی ایران در دوره چگونگی پیدایش شهرهای ایران ویژگی

 

 

 مشخصات درس

 2نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 

 ساعت 32زمان درس: 

 پیشنیاز: 

 نحوه تدریس: 

 جغرافیای شهری با تاکید بر ایراننام درس:  به فارسی: 

 

 Urban Geography, Emphasis in Iranبه انگلیسی:           

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

 

 تاایر نظریه های جدید بر توسعه جغرافیای شهری را تشریح نماید 

های  ا در دورهگیری شهرها و کیفیت زندگی در آنها ر گذار طبیعی و انسانی بر شکل دالیل اار 

 تاریخی بررسی و تحلیل نماید. 
نشینی در ایران را در دورهای تاریخی تحلیل و تفسیر کند. روند تحوالت شهر  

 

 

 

 شایستگی اساسی:

 

 3سطح 2سطح 6سطح  هامالک

 

جغرافیای شرهری  

نظریه هوای مطورح در   
جغرافیای شهری و سیر 
 تکامل آن را بیان نماید 

ت نظریه های مختلف تاثیرا
بر توسعه جغرافیای شوهری  

 را مقایسه نماید 

تنگناهووا و چووالش هووای   
حاکم برتوسوعه جغرافیوای   
شهری را با توجه به نظریه 
های موجود تجزیه وتحلیل 
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 نماید  نظریه ای  

شکل گیری شرهر  

 ها 

 

عوامل موثر بور شوکل   
گیوووری شوووهر هوووا را 

 فهرست نماید 

نقش فعالیت های انسان در 
ه  شوهر را  تشکیل و توسوع 

 توضیح دهد 

راهکارهایی برای توسعه 
 شهر ها ارا ه دهد 

 شهر نشینی

 

رونوود شووهر نشووینی در 
 ایران را توضیح دهد 

نقش اقتصواد بور تحووالت    
شووهر نشووینی را در نقوواط  
 مختلف ایران بررسی نماید 

مسووایل عمووده محیطووی   
 شوووهرهای در کنوووونی را 

توضویخ داده و  کشور عمده 
  ارا ه کندبرای آنها راهکار 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول:

 مقدمه ) تعاریف ، اصطالحات و قلمرو جغرافیای شهری( .6

 محیط طبیعی و جغرافیای شهری .2

 سیر تکوینی جغرافیای شهری .3

 نظریه های پیدایش شهرها .1

 موقع جغرافیای شهرها .5

 فعالیت یادگیری:

 یل خود را بررسی و مطالعه نماید سیر تکوینی شهر دانشگاه محل تحص

 فعالیت عملکردی:

 های پیدایش شهرها مطابقت نماید نحوه پیدایش شهر محل تحصیل دانشگاه با نظریه .6

 جدول مقایسه ای نظریه ها در زمینه پیدایش شهررا تهیه نماید .2

 فصل دوم:

 شناخت شهر بر اساس کارکرد .6

 پلیس ، اگروپلیس ، .....(آشنایی با انواع شهرها )مفهوم مادر شهر ، مگاال .2



86 

 

 شهر و مهاجرت .3

 مورفولوژی شهرها و کیفیت زندگی در دوره های تاریخی )رومی  رنسانس و ماقبل صنعتی ، دوره انقالب صنعتی ( .1

ساخت اکولوژیک شهرها و انواع الگوهای شهری ) ساخت قطاعی  ستاره ای  چند هسته ای  دوایرمتحدالمرکز عمومی  .5

 (و طبیعی شهر ،.....

 عوامل موثر در ساخت منطقه مسکونی شهر .1

 فعالیت یادگیری:

 شهرها را به لحاظ مفهوم مورد مقایسه قرار دهد  _

 فعالیت عملکردی:

 گیری شهر محل زندگی یا نزدیک به محل زندگی خود را مورد بررسی قرار دهد.  عوامل موثر در شکل-

 

 فصل سوم:

 تاریخچه شهر و شهرنشینی در ایران .6

 ویژگی های اقتصادی واجتماعی شهرهای ایران تحوالت و .2

 ویژگیهای کالبدی شهرهاوپراکندگی  اندازه و شبکه شهرهای ایران .3

اقتصادی و فرهنگی و تاثیرات آن بر شهرها  –تحوالت شهر و شهر نشینی در دوره جمهوری اسالمی )نظام اجتماعی  .1

 قوانین و مقررات قانونی و فقهی و تاثیر آن بر شهرها ( -

 الیت یادگیری:فع

 های اقتصادی و اجتماعی شهرهای ایران را  تحلیل کند  نکات ارا ه شده در کالس در ارتباط با ویژگی

 
 فعالیت عملکردی:

 گیری و نحوی گسترش شهرها در ایران را ارا ه نماید  های فرهنگی موثر بر شکل نمونه

 فصل چهارم:

 روابط شهر و پیرامون ) حوزه نفوذ شهر ( .6

) آلودگیها ، محدودیت منابع ، تمرکز ساکنان در حاشیه شهرها، دشواریهای محیطی کنونی شهرهای عمده ایرانمسا ل  .2
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 رفت آمد ، مشاغل غیر رسمی ، بحران آب و... (

 عالیت یادگیری:ف .3

 های اخیررا فهرست نماید  ها درشهرها در دهه مسا ل و مشکالت محله

) آلودگیها ، محدودیت منابع ، تمرکز ساکنان ونی شهرهای عمده ایرانمسا ل محیطی کن جدولی ازفعالیت عملکردی: .6

 در حاشیه شهرها، دشواریهای رفت آمد ، مشاغل غیر رسمی ، بحران آب و... (ارا ه کند

 

 مدل مفهومی از مشکالت و معضالت شهرهای بزرگ ایران ) حوزه نفوذ(را  ارا ه نماید 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3

های فعالی که  توسط استاد جغرافیا در گرایش های انسانی تدریس می شود .برای تحقق اهداف درس، استفاده از روشاین درس 

گیری از وسایل  و امکانات فناوری  تجارب یادگیری  کند مناسب است. بهره های چالش برانگیز روبرو می دانشجویان را با موقعیت

ای  وجه به مشارکت دانشجویان در ارا ه مطالب درسی برای دسوتیابی بوه مفواهیم پایوه    سازد. ت را با زندگی دانشجویان مرتبط می

هوا بورای درک عمیوق مطالوب پیشونهاد       های پیگیر و ارا ه مطالب با تحلیل سووال و جوواب   گیری از  پرسش مناسب است. بهره

 شود. می

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی :

 جغرافیای شهری  سمتهای نو در  (  دیدگاه6375شکویی حسین)  -6

 منابع فرعی :

 ( جغرافیا و شهرشناسی، تبریز، دانشگاه تبریز6380فرید، یداله)  -6

 ریزی شهرهای جدید، سمت ( برنامه6381اله)  زیاری، کرامت -2

 ( جغرافیای شهرهای ایران، انتشارات پیام نور6375نظریان، اصغر)  -3

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 نمره ارزشیابی کتبی پایان ترم 65ایانی: ارزشیابی پ

 نمره شرکت در فعالیت کالسی   2ارزشیابی فرایند:
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 های تعیین شده در کالس نمره ارا ه گزارش ناشی از فعالیت 3ارزیابی از پوشه کار: 

 

 سایر نکات
 

 تدوین کننده : مریم نادری

 

 

 

 

 

 

 «مبانی سنجش از دور»سرفصل درس 
 

 :معرفی درس و منطق آن .6

 میگورددرا  انجوام  ازتصاویروابزارشناسایی بااستفاده دورکه درفاصله واشیاءواقع عوارض وتشخیص بازیابی،شناسایی عمل
 کوه  اسوت  علومی جغرافیاازجمله هزارکیلومترمتغیرباشدرشته میتواندازچندمترتاچندین فاصله این. نامند ازدورمی سنجش

 ت فراهم شده از طریق سنجش از دور می باشد .دلیل ماهیت آن نیاز مند این ابزار و اطالعا به

 
 مشخصات درس

 6عملی  6نوع درس: نظری

 2تعداد واحد: 

 18زمان درس: 

 پیشنیاز: نقشه خوانی

 نحوه تدریس: 

 نام درس به فارسی: مبانی سنجش از دور 

 Principal Of Remote Sensingبه انگلیسی:           

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

 

ویژگی های طیف الکترومغناطیسی ،واکرنش  ، با مطالعه مفاهیم و اصطالحات سنجش از دور 

 طیفی پدیده ها و قوانین حاکم بر آن را تبیین نماید 

 چگونگی تولید و تفسیر تصاویر ماهواره ای را توضیح دهد و کاربرد تصاویر مراهواره ای را در 

 مطالعات جغرافیایی در قالب یک کار عملی ارائه نماید 

 شایستگی اساسی:

 

 3سطح 2سطح 6سطح  هامالک 
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مبانی سرنجش از  

 دور 

اصوووطالحات اساسوووی 
سنجش از دور را بیوان  

 نماید

انواع سنجنده ها و انواع داده 
هووای موواهواره ای را دسووته 

 بندی نماید 

تفاوت داده  های مواهواره  
ا با ذکر دلیول  ای مختلف ر
 توضیح دهد

عوامررل مرروار در  

کیفیررت تصرراویر  

 ماهواره ای 

سابقه تهیوه داده هوای   
مووواهواره ای را بیوووان 
نموده و ابزار این شاخه 

 را معرفی نماید 

ویژگووووی هووووای طیووووف 
الکترومغناطیسی را توضویح  

 دهد 

قوانین حواکم بور واکونش    
طیفی پدیده ها را توضویح  

 دهد 

کرررراربرد هررررای 

 دور سنجش از 

موثر بوودن سونجش از   
دور را در مطالعوووووات 

 جغرافیایی بیان نماید 

کاربرد سونجش از دور را در  
بررسی های محیط طبیعوی  

 شرح دهد 

کاربرد سنجش از دور را در 
مطالعات جغرافیای انسوانی  

 تفسیر نماید 

 

 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت .2

 

 فصل اول: 

 سنجش از دور  تعاریف و مفاهیم پایه -6

 تبیین ویژگی های طیف الکترومغناطیسی و قوانین حاکم بر آن  -2

 بررسی واکنش طیفی پدیده ها در مقابل طیف الکترومغناطیسی -3

 
 فعالیت یادگیری: مفاهیم پایه وویژگی های طیف الکترومغناطیسی و واکنش پدیده های سطح زمین را نسبت به آن بیان نماید 

 ار توزیع و پراکنش انرژی در طیف الکترومغناطیسی و انواع طیف ها را روی نمودار تشریح نماید فعالیت عملکردی: نمود

 

 فصل دوم: 
 انواع سکو ها و سنجنده های سنجش از دور  -6

تبیین ویژگی های عکس های هوایی از نظر برجسته بینی ،مقیاس و اندازه گیری عرض و طول و ارتفاع و حجم از  -2

 روی عکس های هوایی  

 بررسی ویژگی های تصاویر ماهواره ای از نظر چگونگی تهیه و مخابره  -3

 فنون آشکار سازی  و تفسیر داده های سنجش از دور  -1

 
 فعالیت یادگیری: انواع سکو ها و سنجنده ها را از یکدیگر باز شناخته وویژگی های عکس های هوایی را توضیح دهد 
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 ایی را بخواند و فایل همراه با داده های ماهواره ای تشریح نماید فعالیت عملکردی:  اطالعات حاشیه عکس های هو
 

 فصل سوم: 
 تصاویر ماهواره لندست و اسپات  -6

 تصاویر رادار -2

 حرارت سنجی و حرارت نگاری  -3

 تصاویر رنگی کاذب  -1

 
 یح دهد فعالیت یادگیری: تفاوت ها و اشتراک های داه های ماهواره ها را از نظر طیف ، پیکسل و اندازه ها توض

 فعالیت عملکردی: یک تصویر راداری را از تصاویر غیر فعال تشخیص داده و اطالعات روی آنها را بخواند و توضیح دهد 
 

 فصل چهارم:  
 تهیه نقشه های حرارتی و شناسایی آلودگی های حرارتی محیط -6

 مروری بر کاربردهای سنجش از دور در مسایل مختلف جغرافیایی  -2

 
 نقشه های آلودگی را در طیف های مختلف مطالعه نماید و نقشه های حرارتی را توضیحدهد  فعالیت یادگیری:

 فعالیت عملکردی: یک دسته بندی عملی از موضوعاتی که سنجش از دور در جغرافیا مورد بهره برداری قرار می دهد ارا ه نماید 

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری:   .3

دور تدریس می شود . برای اطمینان از تحقق اهداف آن عالوه بر شویوه هوای   این درس توسط استاد متخصص سنجش از 
مرسوم در تدریس ، از روش های فعال و امکانات فناوری می بایست استفاده شود . بخشی از آموخته های این درس توسط 

ناحیه مورد ارزیابی استاد  دانشجو پیگیری می شود و فعالیت های عملی در قالب انجام یک نمونه کار بر روی یک منطقه یا
قرار خواهد گرفت . در تدریس این درس می بایست ضمن بیان اصول و سنجش از دور  مثال های آن را از شرایط ملموس 

 نظیر وضعیت سنجش از دور ایران ارایه نماید
 

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی:
 محمد نجفی دیسفانی ،انتشارات سمت ، تهران  (، پردازش کامپیوتری سنجش از راه دور ، ترجمه6377میدز ، پل )

 

 منبع فرعی: 

 (سنجش از راه دور )اصول و کاربرد ( انتشارات سمت ، تهران 6371علیزاده ربیعی ، حسن ) .6



91 

 

 (، اصول سنجش از دور ، ترجمه رضا حا ز ،مرکز سنجش از دور ، تهران 6373کوران ،پل ) .2

با فن سنجش از دور و کاربرد در منابع طبیعی ، انتشارات دانشگاه ( آشنایی 6383زبیری ، محمود و مجد علیرضا ) .3

 تهران ، تهران 

( اصول و مبانی سنجش از دور ،ترجمه و تدوین حمید مالمیران ، سازمان جغرافیایی نیرو 6373لیلسلند ، کی فر ) .1

 های مسلح ، تهران 

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری:  5
 نمره 60ارزشیابی پایانی: 

 نمره3شیابی فرآیند: ارز
 نمره7ارزیابی پوشه کار: 

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

بدون گذراندن واحد عملی در کارگاه رایانه ای دانشگاه ، نا تمام تلقی می شوود و دانشوگاه موظوف     این درسسایر نکات :

 است امکانات الزم را برای آموزش بخش عملی از نظر سخت افزاری و نرم افزاری فراهم نماید.

 

 سیاوش شایانتدوین کننده : 

 

 

 

 

 «فلسفه جغرافیا»سرفصل درس 
 

 معرفی درس و منطق آن:. 6

مشخصات مناطق و نواحی مختلف زمین و پراکندگی پدیده های گوناگون سطح زمین اعم از طبیعی  را علم شناساییجغرافیا اگر 

و انسانی و باالخره از روابط انسان و محیط که خود باعث بوجود آمدن پدیده های انسانی است و نیز از روابط متقابل پدیده های 

هاومکاتبجغرافیایی، اصول فلسفی علم جغرافیا،  فیا به مطالعه و بررسی دیدگاهبدانیم در درس فلسفه جغرافوق 

 شود.  هایجدیددرقلمروجغرافیا پرداخته می نظریه
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 مشخصات درس

 2نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 

 ساعت 32زمان درس: 

 پیشنیاز: 

 نحوه تدریس: 

 نام درس:  به فارسی: فلسفه جغرافیا

 

 Philosophy Of Geography:به انگلیسی           

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

 

های جغرافیایی را در طول زمان بررسی کرده و نقاط مشترک بین آنها را  ها و دیدگاه اندیشه تغییر

 تعیین و گزارش نماید.
کند یر علوم مقایسه های علم جغرافیا را نسبت به سا جایگاه نظریه   
 

 
 3سطح 2سطح 6سطح  مالک ها

دیدگاهها ی مربوط به 
سیر تکاملی اندیشه 

 های جغرافیا

 

سیرتکاملی اندیشه های 
جغرافیایی را بیان می 

 کند

چگونگی و شرایط 
تکامل اندیشه ها را با 

دالیل اجتماعی گزارش 
 میکند.

تاثیرات سیر تکامل 
اندیشه های جغرافیایی را 

اد دیدگاهها و در ایج
نظریه های جدید 

اجتماعی تجزیه و تحلیل 
 می کند.

نظریرره هررای جدیررد در 

 جغرافیا

 

نظریووه هووای جدیوود در  
 جغرافیا را فهرست کند

محدودیت ها و مزایای 
نظریه ها را نسوبت بوه   
هم مقایسوه و تشوریح   

 نماید

با توجه به نظریوه هوای   
جدید تنگناها و چالشهای 

 م جغرافیا را تجزیوه و لع
 تحلیل کند

 

 شایستگی اساسی:

 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول:

 جغرافیا و مفاهیم جغرافیایی .6

 جغرافیا از نظرگاه جغرافیدانان  تحول تعاریف .2

 های مختلف( ها و پارادایم تبیین فلسفی موضوع درس) تعریف از نظر مکتب .3

 ای م بین رشتهتعیین قلمرو جغرافیا به عنوان یک عل .1

 فعالیت یادگیری:
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 دیدگاه غالب جغرافیایی در فضای علم جغرافیای کنونی  را بررسی نماید

 فعالیت عملکردی:

 جایگاه علم جغرافیا را به عنوان یک علم بین رشته ای در میان رشته های مجاور تعیین نماید  

 

 فصل دوم:

 یت، فاعل انسانی، اجتماع نقیضین(اصول فلسفی علم جغرافیا) علیت، تعمیم، رابطه، عامل .6

 مفهوم فرهنگ در جغرافیا .2

 فعالیت یادگیری:

 مفاهیم اساسی فلسفی جغرافیا را توضیح دهد 

 فعالیت عملکردی:

 زمینه های مشترک فرهنگی نواحی مختلف را مورد مقایسه قرار دهد 

 

 فصل سوم:

 مفاهیم جغرافیای ناحیه ای  .6

 انی  در علم جغرافیاسهم عوامل محیط طبیعی و فرهنگ انس .2

 فعالیت یادگیری:

 عوامل تعیین مرزهای یک ناحیه را بیان نماید 

 فعالیت عملکردی:

 تاثیر عوامل محیط طبیعی و فرهنگ انسانی  درتمایز  نواحی مختلف را توضیح دهد 

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3

ای درس جغرافیوا در ایون واحود     ود . برای درک مفاهیم پایوه این درس توسط استاد جغرافیا در گرایش های انسانی تدریس می ش

گیرند. باتوجه به ماهیوت ایون    شود که از چندین روش) تلفیقی( به منظور نیل به اهداف آموزشی بهره درسی به اساتید پیشنهاد می
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ارا ه داده شده درگیور نموود.    شود مفاهیم بطور مستقیم ارا ه شود باید تالش شود که دانشجویان را  با مطالب درس که موجب می

 جستجو و مطالعه منابع مختلف و کسب اطالعات جدید از مبانی ارا ه شده ضروری است.  

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:

 های نو در فلسفه جغرافیا، جلد اول، تهران گیتاشناسی ( اندیشه6372شکویی، حسین)  -6

 منابع فرعی:

 نژاد، انتشارات دانشگاه تهران ( دگر اندیشی در فلسفه جغرافیا، ترجمه حسین حاتمی6388بالنت، آلیسون و ویلس، جین)  -6

 ( فلسفه و قلمرو جغرافیا، انتشارات دانشگاه تهران6381پوراحمد، احمد)  -2

 ( جغرافیا چیست؟ ترجمه سیروس سهامی، مشهد، انتشارات محقق6377شبلینگ، ژاک)  -3

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 نمره ارزشیابی کتبی پایان ترم 65رزشیابی پایانی: ا

 نمره شرکت در فعالیت کالسی  2ارزشیابی فرایند: 

 های حاصل از جستجوهای دانشجویان نمره ارا ه گزارش 3ارزیابی از پوشه کار:

 

 سایر نکات
 

 تدوین کننده: مریم نادری

 

 

 «ژئومورفولوژی با تاکید بر ایران» سرفصل درس 

 

 درس و منطق آن: معرفی. 6

 
چهره خارجی زمین اسوت کوه اسواس آن را بررسوی زموین شوکلها        تحوالتتکوین و ژ و مورفولوژی علم مطالعه نحوه تشکیل 

)لندفرمها( تشکیل می دهد. دانش ژ و مورفولوژِی ، داده های اولیه مورد نیاز خود را از علومی مانند زمین شناسی ، اقلیم شناسوی  
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طبیعی دریافت کرده و آن را بر اساس دیدگاههای ژ و مورفولوژیک با یکدیگر ترکیب می کنود توا سوازوکار     ،هیدرولوژی و منابع
لندفرمها و نحوه و نرخ تحوالت آنها را تفسیر کند و آینده آنها را پیش بینی نماید . آشنایی با مبانی این علم ، دانشجویان را توانا 

مطالعوات   توسوطه را تودریس کننود .    بخش های ناهمواریهای کتب درسوی جغرافیوای م  می کند تا ناهمواریها را تفسیر کرده و 
حفظ منابع طبیعی )خاک ، جنگل و.....(و محیط زیست یاری می دهود و زمینوه ر    چگونگیدرک در ژ ومورفولوژی دانشجویان را 

 رشد و آگاهی آنها را برای فعالیت در این رشته ایجاد می نماید.

 
 

 مشخصات درس

 2درس: نظرینوع 

  2تعداد واحد: 

 ساعت 32زمان درس: 

 پیشنیاز: 

 نحوه تدریس: 

 نام درس:  به فارسی: ژئومورفولوژی با تاکید بر ایران

 Geomorphology, Emphasis on Iranبه انگلیسی:           

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

 

اهمیت و کاربرد علم ژئومورفولوژی ، رابطه علم ژئومورفولوژی را با سایر علوم تبیین و  با بیان

 را تشریح کند. زمینیحفظ منابع  را درآن  کاربردتاایر
 فرآیند های بیرونی و داخلی تغییر دهنده سطح زمین را توضیح دهد.

های ژئومورفولروژی  تاایر پدیده های ژئومورفولوژی را بر محیط زیست بیران نمروده و واحرد   

 ایران و اار انسان را توضیح و گزارش دهد.
 تاایر حرکت آب بر سطح زمین را با نمونه های مشخص تبیین نماید. 

 
 

 شایستگی اساسی:

 

 3سطح 2سطح 6سطح  هامالک

ژئومورفولررروژی و 

اارات آن بر محیط 

 زیست

علووم ژ ومورفولوووژی و 
اهمیت آن را بیان موی  

 کند.

مورفولووژی را بوا   رابطه ژ و
 سایر علوم بحث میکند.

توواثیرات ژ ومورفولوووژی را 
بر محیط زیست بوا دالیول   

 تجزیه و تحلیل می کند.

فرآینرردهای تغییررر 

 دهنده
انواع فراینودهای تغییور   
دهنده سوطح زموین را   

 توضیح دهد

چگونگی تاثیر فرایندها را با 
نمونه هایی در کشور بحث 

 کند

دها چگونگی تاثیر این فراین
و راهکارهووای  بوور محوویط

 مواجه با آنها را تحلیل کند

واحررررررررردهای 

ئومورفولررررروزی ژ

 ایران

واحوووووووووووووودهای 
ز ومورفولوزی ایوران را  
بوور روی نقشووه ایووران  

 نشان دهد

 ومورفولوووزی ژواحوودهای 
ایران را با هم مقایسه کنود  
و تفاوتها و شباهتها را بیان 

 کند

توووان محیطووی واحوودهای 
ا ژ ومورفولوژیووک ایووران ر 

 تحلیل نماید

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت. 2

 فصل اول
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 مقدمه )تعریف ، قلمرو و کاربرد( .6

 ژ ومورفولوژی علمو کاربرهای اهمیت  .2

 رابطه ژ ومورفولوژی با علوم دیگر .3

 ه های تشکیل دهنده(یساختمان زمین )ال .1

 خط راس ...( –دامنه  –تالوگ  –لیتولوژی  – شفرسای –استنوسفر  -مفاهیم )لیتوسفر .5

 فعالیت یادگیری: ترسیم نمودار چگونگی ارتباط ژ ومورفولوژی با علوم دیگر 
  و ارا ه گزارش امور توسعه ای محیطژ ومورفولوژی کاربردهای بررسی فعالیت عملکردی:

 
 

 فصل دوم 
 –انواع چین هوا   –ن خردگیها چی –اروژنیک  –اپیر و ژنتیک  –فرایند های داخلی تغییر دهنده سطح زمین )کوهزایی  .6

 روراندگی ها  –گسل ها  –اشکال حاصل از نفوذ ماده مذاب در داخل زمین –ماده مذاب  –آتش فشان ها 

 گسل ها و غیره... –آتشفشانها  –فعالیت یادگیری : تولید و ساخت ماکت هایی از چین ها 
 گی های ایران و تاثیرات آنها فعالیتهای عملکردی: تحقیق  و مطالعه درباره گسل ها و روراند

 

 فصل سوم 
 –تشوکیل خواک    –بیولووژیکی   –فیزیکوی و شویمیایی    –بیرونی تغییر دهنده سطح زموین )هووا زدگوی     هایرایندف .6

 کارست....( –ناهمواریهای حاصل از اقلیم )بیابان  –دگرگونی 

 فعالیت یادگیری: بحث و بررسی چگونگی تشکیل غارهای کشور 
 ی: مقایسه دامنه های جنوبی و شمالی البرز از نظر فرآیندهای بیرونی تغییر دهنده سطح زمین و ارا ه گزارش فعالیت عملکرد

 

 فصل چهارم
کلیاتی از واحدهای ژ ومورفولوژی ایران )البز ، زاگرس ، لوت ، کوههای منفرد مرکزی و کوههای مرکزی ، جلکه ها ،  .6

 دشت ها ، ....(

 زاگرس باالبرز  کحد ژ ومورفولوژیایسه واقمفعالیت یادیگری: 
 واحدهای ژ ومورفولوژی ایران بررسی توان های محیطیفعالیت عملکردی :  

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3
پیشنهاد می شود تدارک دیدن بازدید میدانی جهت تجربه مسوتقیم در طبیعوت بورای دا نشوجویان منجور بوه مشوارکت و        

د. استفاده از فیلم و ماکت های آموزشی بوه هموراه روش تلفیقوی تودریس جهوت کسوب       یادگیری عمیق و پایدار خواهد ش
دانستنیها و مهارت ها با تاکید بر روش های فعال تدریس از ضروریات بکارگیری راهبردهوای شوناختی و فراشوناختی موی     
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 باشد.
 

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی:  

 ک خارجی ، ترجمه مقصود خیام ، تبریز : انتشارات نیما(، ژ ومورفولوژی اقلیمی و دینامی6370دریو،ماکس )

 منبع فرعی: 

 ( ژ ومورفولوژی ساختمانی ، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور6371محمودی ، ف )-
 . تهران : انتشارات دانشگاه تهران.6(، ژ ومورفولوژی کاربردی ، فرسایس آبی ، جلد 6378احمدی ، ح )-
 (،ژ ومورفولوژی ایران ، انتشارات قومس6385) عالیی طالقانی ، محمود -
 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
 نمره با ارزشیابی کتبی پایان ترم اختصاص خواهد داشت  65ارزشیابی پایانی: 

 نمره به فعالیت های دانشجو در جریان آموزش ها در طول نرم داده می شود  2ارزشیابی فرآیند: 
 به ارا ه گزارش از تمرین یا فعالیتی که استاد تعیین کرده است تعلق می گیرد . نمره 3ارزیابی پوشه کار: 

 

 سایر نکات
 

 سیاوش شایانتدوین کننده: 

 

 

 

 

 

 «جغرافیای روستایی و عشایری ایران» سرفصل درس 
 

 معرفی درس و منطق آن:. 6

های ایون واحود سیاسوی و جمعیوت آن،      یی ویژگیها و شناسا مطالعه و شناخت روستا به عنوان کوچکترین واحد سیاسی سرزمین

های کالبدی، اکولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی و دستیابی به شناخت عمیق مسا ل و تنگناهای حاکم بر آن ضوروری   شامل ویژگی

وامول  های روستاهای ایران و نقوش ع  ای جغرافیای روستایی به شناخت و درک از ویژگی است. در این واحد درسی با مفاهیم پایه

شود. همچنین در این واحد درسی بوه منشوا، پراکنودگی و سویر تحوول       های آنها پرداخته می گیری و پراکندگی تاریخی در شکل

 زندگی عشایری  در ایران توجه میشود.

 

 یای روستایی و عشایری با تاکید بر ایراننام درس:  به فارسی: جغراف مشخصات درس
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 2نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 

 ساعت 32زمان درس: 

 پیشنیاز: 

 نحوه تدریس: 

 

 Rural and Nomadic Geography, Emphsis on Iranبه انگلیسی:           

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

اارگذار دالیل اهمیت مطالعه جغرافیای روستایی را بیان کرده و مدلی مفهومی از عوامل  

 برتغییرات اقتصادی و اجتماعی روستاهای ایران ارائه دهد.  
سیر تغییرات کوچ و زندگی عشایری را بررسی و با استناد به این مطالعه آینده این نوع 

بینی کرده و پیشنهادهایی برای حفظ نقش آن در اقتصاد کشور ارائه دهد. جامعه را پیش  

 شایستگی اساسی:

 

 3سطح 2سطح 6سطح  هامالک

 

 جغرافیای روستایی 

اهمیوووووت مطالعوووووه 
را جغرافیووای روسووتایی 

 بیان نماید 

تاثیرات محیط جغرافیای بر 
 –رونوود زنوودگی اقتصووادی 

اجتمووواعی روسوووتا یان را  
 تفسیر نماید 

مدل مفهومی از عوامل اثر 
گذار بر تغییرات اقتصادی و 

 اجتماعی روستا ارا ه نماید 

کووج و زنودگی   مفهوم  زندگی عشایری 
عشایری را بیان کورده  
و منوواطق کوووچروی را 
بوور روی نقشووه نشووان 

 دهد 

اثرات زندگی عشوایری بور   
معیشوت روسووتایی توضوویح  

 دهد 

راهکار هایی بورای بهبوود   
زندگی عشایری و تواثیرات  
بیشتر آن بر اقتصاد کشوور  

 ارا ه دهد 

روستا و روابرط  

 آن با شهر

 

ارتباط زندگی احتماهی 
ی روسووتا بووا و اقتصوواد

 ندکشهر را بیان 

عوانل تواثیر گودار بورروابط    
 دهد حروستا با شهر راتوضی

روابووط شووهر و روسووتا را   
درقالوووب یوووک شوووهر و  
روسووتادر محوول زنوودگی   

 بررسی و تحلیل کند

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول:

 مقدمه ) مفاهیم ، اصطالحات و قلمرو جغرافیای روستایی( .6

 شالوده, دامنه و هدف های جغرافیای روستایی .2
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 اهمیت مطالعات و روش بررسی در جغرافیای روستایی .3

 جغرافیای روستاها )موقعیت و عوامل موثر در نحوه استقرار سکونت گاه های روستایی ( .1

 ییفعالیت یادگیری:بحث در مورد یک  فیلم یا یک مقاله  در مورد  نحوه استقرار سکونت گاه های روستا

گذار )فناوری های نوین یا ارتباطات (بر استقرار سکونت گاه های روستایی  فعالیت عملکردی:تهیه گزارشی از عوامل جدید و تاثیر

 در محیط نزدیک 

 فصل دوم:

 نقش عوامل جغرافیایی ، تاریخی و اقتصادی درپراگندگی و شکل یابی روستاهای ایران .6

 اقتصادی روستاها -ویژگی های اجتماعی .2

 گرگونی های بنیادی مالکیتی در روستاهای کشورد .3

 دگرگونی در منابع آب و اثرات آن در جامعه روستایی  .1

 اهمیت کشاورزی و اثرات آن در اقتصاد روستا .5

 فعالیت یادگیری:

 گیری روستاهای ایران با عوامل خالی از سکنه شدن آنها را مورد مطالعه و مقایسه قرار دهد  عوامل شکل

 دی:فعالیت عملکر

 شبکه مفهومی از تاثیر آب  بر دوام زندگی روستایی تهیه نماید 

 

 فصل سوم:

 انقالب اسالمی و تاثیر آن بر جامعه روستایی ایران .6

 تعاریف و مفاهیم کوچ و کوچندگی و انواع آن .2

 منشا و سیر تحوالت کوچندگی در ایران و جهان .3

 عوامل جغرافیایی و معیشت کوچندگی در ایران وجهان .1

 شهر ، روستا و عشایر روابط .5

 بررسی دیدگاه ها و سیاستها در زمینه کوچ و زندگی عشایری در جمهوری اسالمی ایران .1
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 فعالیت یادگیری:

 های عشایری در اقتصاد کشور  رابررسی و آن  رابا شرایط کنونی مقایسه نماید نقش فعالیت

 ------فعالیت عملکردی:

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3

هوای فعوال  و    توسط استاد جغرافیا در گرایش های انسانی تدریس می شود .برای تحقق اهداف درس استفاده از روشاین درس 

ای مناسب است. اسوتفاده   امکانات فناوری مناسب است. مشارکت دانشجویان در ارا ه مطالب درسی برای دستیابی به مفاهیم پایه

شوود. ارا وه گوزارش توسوط      ها برای درک عمیق مطالب پیشنهاد می ال و جوابهای پیگیر و ارا ه مطالب با تحلیل سو از پرسش

 شود. های اخیر سبب تعمیق مطالب می گاه روستایی در دهه دانشجویان از نحوه استقرار یکسکونت

 

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:

 (  مقدمه ای بر جغرافیای روستایی ایران  سمت6380مهدوی، مسعود)  -6

 منابع فرعی:

 ( مدخلی بر جغرافیای روستایی ایران، انتشارات دانشگاه اصفهان6380ابری، سیدحسن)  حسینی -6

 (  مبانی جغرافیای روستایی  سمت6377سعیدی، عباس)  -2

 ( جغرافیای روستایی، تهران، انتشارات دانشگاه آزاد6378فشارکی، پریدخت)  -3

 ( جغرافیای کوچ نشینی  سمت 6387مشیری، رحیم)  -1

 ( کوچ نشینی در ایران  نشر کتاب6310امان الهی بهاروند، سکندر)  -5

 

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 نمره ارزشیابی کتبی پایان ترم 65ارزشیابی پایانی: 
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 نمره شرکت در فعالیت کالسی   2ارزشیابی فرایند:

 شده در کالسهای تعیین  نمره ارا ه گزارش ناشی از فعالیت 3ارزیابی از پوشه کار: 

 

 سایر نکات
 

 تدوین کننده: مریم نادری

 

 

 «جغرافیای سیاسی با تاکید بر ایران» سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن :  .6

جغرافیای سیاسی  شاخه ای از علم جغرافیاست که تاثیر پذیری و تاثیر گذاری سیاست و قدرت در محیط جغرافیوایی و بوه   
در محیط جغرافیایی را مورد کاوش وبررسی قرار می دهد . آگاهی دانشوجویان بوه ایون     بیان دیگر تاثیر تصمیمات سیاسی

 مفاهیم و علی الخصوص موقعیت مهم و با ارزش ایران در جنوب غربی آسیا دیدگاه نوین علمی برای آنها ایجاد می کند .

 
 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 

 ساعت 32زمان درس: 

 پیشنیاز: 

 تدریس:  نحوه

 ایران با تاکید برجغرافیای سیاسی نام درس:  به فارسی: 

           :Political Geography, Emphsis on Oran به انگلیسی  

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

 

قع جغرافیایی ، ناهمواری و منابع استراتژیک را ماهیت و قلمرو جغرافیای سیاسی ، شکل ، وسعت ، مو با مطالعه

 به عنوان ویژگی سیاسی کشورها  تحلیل نمایدوانواع مرزهای سیاسی : )خشکی و آبها ( را تفکیک نماید .

 دیدگاههای ژ وپلتیکی را تشریح و تفاوت جغرافیای سیاسی را با ژ وپلتیک را بیان نماید .

ایران علت وجودی ایران به صورت یک دولت مدرن و واحد را ضمن مقایسه  تاریخی نقشه های سیاسی 

 گزارش نماید و عوامل وحدت بخش و تفرقه انداز ملی رادر ایران  بررسی نماید .

اختالفات مرزی خشکی و دریایی ایران با همسایگانش) با تاکید بر رودهای مرزی ( راتفسیر و مبانی جغرافیایی  

 اید .سیاست خارجی ایرانی را تبین نم

 

 شایستگی اساسی:

 

 3سطح 2سطح 6سطح  هامالک 

دیررررررردگاهها و 

نظریات ژئوپلتیکی 

و جغرافیرررررررای 

انووووواع دیوووودگاهها و 
نظریووات ژ وووپلتیکی و 
جغرافیووای سیاسووی را  

تفووواوت بوووین جغرافیوووای 
سیاسوووی و ژ وپلتیوووک را  

 توضیح دهد . 

کار آمدی و کار آیی یکوی  
کی را از نظریووات ژ وووپلتی 

 استدالل نماید .
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 بیان کند . سیاسی 

ویژگرررری هررررای 

 سیاسی کشورها 
ویژگی های سیاسی 

 کشورها  را بیان کند .

کشورها را با توجه به شکل  
وسووعت ،موقووع جغرافیووایی 
،نووووواهمواری و منوووووابع 

 استراتژیک شناسایی کند  .

بعضووی از کشووورها را بووا  
توجووه بووه شووکل  وسووعت 
،موقوووووع جغرافیوووووایی  
،نووووواهمواری و منوووووابع 

یک بووا یکوودیگر  اسووتراتژ
 مقایسه کند .

نقشه های سیاسی  

 ایران 
ویووژ گووی هووای نقشووه 
های سیاسوی ایوران را   
در قرون مختلف  بیان 

 کند .

نقشه های سیاسی ایران را 
در قرون مختلف با یکدیگر 

 مقایسه کند .

یکی از نقشه های سیاسی 
ایران را باتوجه به حووادث  
سیاسی زمان تحلیول کنود   

شه سیاسوی  .)مانند تغییر نق
ایووران بعوود از عهوود نامووه  
ترکمانچووای و گلسووتان در 

 زمان قاجاریه (

اختالفررات مرررزی   

ایررررررررررران و 

 همسایگانش 

مرزهای سیاسی ایوران  
و همسووووووایگانش را 

 شناسایی کند .

علت اختالفات ایران بر سر 
مرزهوووای سیاسوووی بوووا   
همسوووایگانش را توضووویح 

 دهد.

راهکارهایی برای حل این 
 ماید .مناقشات پیشنهاد ن

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 

 فصل اول: 
 کلیات ماهیت و قلمرو جغرافیای سیاسی  

 ریخت شناسی سیاسی کشورها : -

 شکل -

 وسعت   -

 موقع جغرافیایی   -

 ناهمواری  -

 منابع استراتژیک  -

 
 

با توجه به شکل  وسعت ،موقع جغرافیایی فعالیت های یادگیری :مطالعه کلیات ومفاهیم جغرافیای سیاسی ، شناسایی کشورها 
 ،ناهمواری و منابع استراتژیک .
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 فعالیت های عملکردی : مشاهده و یافتن کشورهای مختلف با توجه به ویژگیهای آنان در سطح نقشه اطلس جهان .

 

 فصل دوم :
 پیدایش نظام دولت به معنای امروزی 

 ساختار درونی دولت :-
 الف ( خصوصیات سرزمین   

 ب( خصوصیات ملی   
 واحدهای اداری داخلی -

فعالیت های یادگیری : شناسایی خصوصیات سرزمینی وملی یک کشور ،بررسی تقسیمات کشوری و یا واحدهای اداری داخلی با 
 توجه به ویژگیهای آن . 

 فعالیت های عملکردی : ...........

 

 فصل سوم : 
 مرزها 

 تعریف مرز  -

 انواع مرزهای خشکی  -

 ع مرزهای آبی ) دریای سرزمینی ، خط تالوگ ، خط منصف ......... (انوا -

 
 فعالیت های یادگیری  : مطالعه مفاهیم مرز و انواع آن ، پیدا کردن مصادیق انواع مرز در بین کشورهای جهان 

 دی آنها .فعالیت های عملکردی : تعیین انواع مرزها در نقشه اطلس جهان ، تهیه جداولی از کشورها و نوع مرزبن

 

 فصل چهارم : 
 ژ وپلتیک 

 

 دیدگاههای ژ وپلتیکی :-

 مکیندر -
 هاوس هوفر -
 آلفرد ماهان -
 اسپایکمن -

 تفاوت جغرافیای سیاسی و ژ وپلتیک  
 

فعالیت های یادگیری : طراحی یک نمونه فعالیت بر اساس یکوی از دیودگاه هوای ژ ووپلتیکی در سوطح جهوان ، بیوان تفواوت          
 سی و ژ وپلتیک  و پیدا کردن مصادیق آن در جهان و ایران جغرافیای سیا

 
فعالیت های عملکردی : تهیه جدول مقایسه ای نظریه ها در زمینه مسا ل ژ وپلتیک جهان ، بررسی یکوی از وقوایع جهوانی بوا     
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 توجه به دو نظر از دیدگاه های ژ وپلتیک . 
 

 فصل پنجم : 
 جغرافیای سیاسی ایران :

 ن به صورت یک دولت مدرن و واحد علت وجودی ایرا-
 بررسی تاریخی نقشه سیاسی ایران -

 ساختار درونی :پایتخت ، واحدهای سیاسی داخلی ، مناطق فرهنگی -
 ساختار ملی : بررسی عوامل وحدت بخش و تفرقه انداز ملی -       

 
ی عوامل درونی ساختار ، و عوامل وحدت فعالیت های یادگیری :مطالعه علل وجودی ایران به عنوان یک دولت مدرن ، بررس

 بخش در ایران .
 فعالیت های عملکردی :مقایسه نقشه های سیاسی  ایران در طول تاریخ . 

 

 فصل ششم :  
 مبانی جغرافیایی سیاست خارجی ایرانی

 مرزهای سیاسی ، اختالفات مرزی خشکی و دریایی با همسایگان) با تاکید بر رودهای مرزی (-
 ریایی ایران ) خلیج فارس ، دریای عمان ، دریای خزر (مرزهای د-

 مبانی جغرافیایی سیاست خارجی ایرانی -

 
فعالیت های یادگیری : بررسی و مطالعه مسیر عبور یک رودخانه به عنوان یک مناقشه سیاسی ، اهمیت دریای سرزمینی و تاثیر 

 رافیایی سیاست خارجی ایرانی .آن بر روابط ایران با کشورهای همسایه اش ، بررسی مبانی جغ
 

فعالیت های عملکردی : با توجه به نقشه ایران اختالف بین کشورمان با یکی از کشورهای همسایه بر سر یک رودخانه مرزی 
 را تبیین کند .

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری .3

 ل سیاسی خاورمیانه این درس توسط استاد متخصص جغرافیای سیاسی تدریس می شود .با توجه به اهمیت مسا 
مشارکت دانشجویان در تحلیل و پاسخ به پرسش های طرح شده  در کالس و نیز شیوه مشارکتی در  انجام فعالیت های عملی  

برای درک عمیق ترضروری می باشد .در این درس ضمن بیان دیدگاهها و برسی اطلوس سیاسوی جهوان ، بوا مثوال هوایی از       
گهای اخیر ایران بر سر اختالفات مرزی رودخانه ها شرایط ملموسی را بورای تودریس بوجوود    مناقشات قرن معاصر و بررسی جن

 آورید .
 

 منابع آموزشی .4

 

 منبع اصلی:
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 تهران.انتشارات پیام نور.:(.اصول و مبانی جغرافیای سیاسی6315میر حیدر، دره)

 

 منابع فرعی :
 ایی: تهران.سمت.(. جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافی6386مجتهد زاده ،پیروز) .6

 (. جغرافیای سیاسی ایران:تهران.سمت 6386حافظ نیا ، محمد رضا) .2

 (.ژ وپلتیک در قرن بیست و یک: انتشارات سمت 6380عزتی، عزت اهلل) -3
 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
 نمره  65ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره  2فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها  ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در
 نمره  3ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

 ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود .

 
 تدوین کننده: نازیا ملک محمودی

 

 «و تهیه نقشه های موضوعی کارتوگرافی» درس سرفصل 

 :معرفی درس و منطق آن .6

مراحلبعدازبرداشتزمینیوفتوگرامتریراکههمانترسیموچاپنقش  .شود نگارییاکارتوگرافیگفتهمی هایزمین،نقشه بهعلموهنرترسیمنقشه
اطالعاتتوسطمهندسیننقشهبرداریکیجمعآوری.درواقعتهیهنقشهازیکمنطقهشاملدوگروهفعالیتمجزاست.است،کارتوگرافیمیگویند ه

اطالعاتیکهتوسطنقشهبردارانگردآوریمیگرددبرایهمهقابالستفادهنیستوا.ودیگریترسیمنقشهبراساسآناطالعاتکهکارکارتوگرافاست

تنظیمپیشنویس،ترکیباطالعا کارکارتوگرافشامل.ینکارتوگرافاستکهایندادههایخامرامیپروراندوبهنقشههاییگویاومطلوبتبدیلمیکند
هماهنگیاطالعاتموجوددرنقشه،طراحیاطالعاتحاشیهنقش تعیینعالیمونوشتهها، انتخابشبکه، ادهازنقشههاومدارکمربوطه،ت،استف

 .ه،انتخابروشترسیموچاپوتکثیرآنمیشود

 
 مشخصات درس

 6عملی 6نوع درس: نظری

 2تعداد واحد: 

 ساعت 18زمان درس: 

 پیشنیاز: نقشه خوانی 

 نحوه تدریس: 

 ارتوگرافی و تهیه نقشه های موضوعی نام درس به فارسی: ک

 Cartography and Thematic Mapsبه انگلیسی:           

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

 

 
با شناخت اصول حاکم بر تهیه نقشه های مختلف ، سیستم های بنیادین تهیه نقشه را تحلیل 

 ید.و تبیین نما
 نقشه یک منطقه جغرافیایی را با توجه به نقشه های پایه ، تغییر مقیاس داده و ترسیم نماید
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 شایستگی اساسی:

 

 3سطح 2سطح 6سطح  هامالک 

اصرطالحات نقشره   

 کشی

ابزارهای نقشه کشی را 
 فهرست نماید

نحوه اسوتفاده از ابزارهوا را   
 توضیح دهد

خطوط ساده )شوبکه قوا م   
ی یوک نقشوه   الزاویه( بورا 

 جغرافیایی ترسیم نماید

فنررون و ابزارهررای 

 نقشه کشی

سابقه تاریخی و اهمیت 
نقشه در جغرافیا را بیان 

 نماید

کاربرد نقشه های موضوعی 
و انواع نمودارها و گراف ها 
را در مطالعووات جغرافیووایی 

 تفسیر و تشریح نماید

یووک نقشووه توپوووگرافی را 
از نمووده و  تبدیل مقیواس  

شووه موضوووعی آن یووک نق
 نماید تهیه

سیسرررتم هرررای  

 تصویری در نقشه

سیستم های تصوویری   
نقشووه هووا را فهرسووت 

 نماید 

سیستم هوای تصوویری  را   
با یکدیگر مقایسوه کورده و   
مزایووای هوور یووک را بیووان 

 نماید

برای نقشه ی تغییر مقیاس 
یافتووه ترسوویمی ، سیسووتم 

 تصویری تعیین نماید

 

 و ساختار آن های یادگیری، محتوای درسفرصت .2

 فصل اول: 
 تعاریف و مفاهیم پایه نقشه و کیفیت آن از دیدگاه کارتوگرافی 

 طبقه بندی نقشه ها از نظر کار توگرافی و تاریخچه کارتوگرافی  
 فعالیت یادگیری: انواع نقشه های جغرافیایی را معرفی نماید 

 خاب نماید  فعالیت عملکردی:از بین نقشه های موجود یک نقشه توپوگرافی انت
 

 فصل دوم: 
 اصول بنیادین کارتوگرافی شامل: مقیاس ، سیستم تصویر ، تعمیم و گویا کردن نقشه 

 اصول طراحی و تهیه نقشه 

 فعالیت یادگیری: سیستم های تصویری را معرفی نماید 

 فعالیت عملکردی: اصول تغییر مقیاس بر روی نقشه انتخابی را اجرا نماید 
 

 فصل سوم: 
 و ابزار ترسیم نقشه لوازم

 ترتیب و تکنیک در ترسیم نقشه 
 فعالیت یادگیری:ابزار ترسیم را معرفی نماید 

 فعالیت عملکردی: تکنیک های ترسیم را در تبدیل مقیاس نقشه انتخابی اجرا نماید
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 فصل چهارم:  
 نوشتن اسامی و تکنیک آن 

 انواع نقشه های جغرافیایی

 توگرافی )سورفر ، اتوکد،....(آشنایی با نرم افزار های کار
 فعالیت یادگیری:طرز کار برخی از نرم افزار های کارتوگرافی را توضیح دهد 

  یک نقشه موضوعی تهیه کرده و آن را تشریح کندفعالیت عملکردی: 
 

 راهبردهای تدریس و یادگیری.3

یس موی شوود . بورای اطمینوان از     این درس توسط استاد متخصص کارتوگرافی یا جغرافیدان مسلط به این فن  تودر 
تحقق اهداف آن شیوه تدریس این درس تماما روش فعال بوده ودر صورت وجود امکان در کارگاه جغرافیوا اجورا موی    
شود. بخشی از آموخته های این درس توسط دانشجو پیگیری می شود و فعالیت هادر قالب انجام یک نمونوه اجورای   

ستاد قرار خواهد گرفت . در تدریس این درس می بایست ضمن بیان مبانی نظوری  عملی ترسیم نقشه  مورد ارزیابی ا
 به ارزشهای این مهارت در آموزش جغرافیا  تاکید شود

 

 

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی:  
 ( ، کارتوگرافی ، تهران ، انتشارات سمت 6386زاهدی ، مجید )

 منبع فرعی: 

 ان ، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح (، کارتوگرافی، تهر6370دانشور ، هوشنگ )  -6

 (، کارتوگرافی ، تهران ، انتشارات گیتا شناسی6370مقیمی ، سید جعفر و همراه ،مجید ) -2

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری:  5
 نمره 60ارزشیابی پایانی:  
 نمره 3ارزشیابی فرآیند: 

 نمره7ارزیابی پوشه کار: 
 

 سایر نکات

 

 وبینهتدوین کننده: مهدی چ

 

 

 «جغرافیای خاکها با تاکید بر ایران» سرفصل درس 
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 معرفی درس و منطق آن:. 6
در این درس به چگونگی تشکیل خاک و فرسایش آن و طبقه بندی خاک ها پرداخته شده است. با توجه به اینکه خاک به عنوان 

رد و تشکیل یک سانتیمتر خاک نیازمند صدها سوال  مهمترین منابع طبیعی نقش به سزا ی در تولید مواد غذایی موجودات زنده دا
 زمان می باشد از اهمیت خاصی برخوردار است.

انسان در تغییر و تکامل خاک نقش مهمی را ایفا می کند انسان از طریق کشاورزی نامناسب، شخم بی رویه ، چرای مفورط دام،  
طره انداخته است. به همین دلیل تربیت معلمان و دانوش  قطع درختان ، فشار بیش از حد به خاک و.... حاصطخیزی خاک را مخا

آموزان آگاه به اهمیت خاک و تاثیر آن در زندگی روزمره و توسعه پایدار و جلوگیری از فرسایش بی رویه خاک و حفظ خواک بوه   
 عنوان یک منبع طبیعی حیاتی نیاز به این واحد درسی را اجتناب ناپذیر می نماید.

 
 مشخصات درس

 2: نظرینوع درس

  2تعداد واحد: 

 ساعت 32زمان درس: 

 پیشنیاز: 

 نحوه تدریس: 

 با تاکید بر ایران جغرافیا ی خاک هانام درس:  به فارسی: 

 Pedogeograpgy, Emphasis on Iranبه انگلیسی:           

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

 

ریح چگونگی تشکیل خاک ، افق های خاک و خصوصیات آنهرا را برا رسرم شرکل     ضمن تش

 نمایش دهد و چگونگی ارزیابی فرسایش خاک را از طریق مدلهای  مختلف تشریح نماید.
با بیان طبقه بندی خاک ها بر اساس  سیستم ها ، خاک های ایران و ویژگی ها و پراکنردگی  

 آنها را موردبحث قراردهد.
 ضوعات چگونگی حفاظت از خاک را تجزیه و تحلیل کند.مسائل و مو

 شایستگی اساسی:

 3سطح 2سطح 6سطح  هامالک 

افق هرای خراک و   

 ویژگیهای آن
افووق هووا ی مختلووف  
خوواک هووا را بووا رسووم 

 شکل نشان می دهد

چگونگی تشکیل افق ها ی 
خووواک ویژگیهوووای آن را  

 تفسیر می کند.

ویژگیهووا ی خوواک هووا ی  
و  منووووواطق ایووووووووران

تاثیوورات بور     و ضوعیت   
افتصادی ایورا ن را تفسویر   

 کند.

راههای حفاظت خواک   حفاظت خاک
 را بیان کند

چگونگی اسوتفاده بهینوه از   
 خاکها را بحث کند

چگونگی حفظ خواک را در  
نقاط مختلوف ایوران را بوا    
ارا ه راهکارهایی تجزیوه و  

 تحلیل کند

 طبقه بندی خاکها

 

اس انواع خاکها را بر اس
یک معیار معیین طبقه 

 بندی کند

خاکها را از نظر حاصلخیزی 
 با هم مقایسه کند

از نقشه های قابایت اراضی 
کنطقه خوود دسوته بنودی    
خاکهووا را بررسووی کنوود و  

 توضیح دهد

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2
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 فصل اول 
 تعاریف ، مفاهیم و اصطالحات در جغرافیای خاک .6

 خاکافق های  .2

 مواد تشکیل دهنده .3

 خواص فیزیک و شیمیایی خاک ها .1

 چگونگی تشکیل خاک ها)فرایندهای خاک ساز ( .5

 فعالیت یادگیری : با رسم شکل افق های مختلف  خاک را نشان دهد.
 فعالیت عملکردی: چگونگی تشکیل خاک در مناطق کشور )منطقه خشک و مرطوب ( را تحلیل کند.

 

 فصل دوم
 خاک  تغییرات و فرسایش .6

 و ....(FAOآشنایی با مدلهای ارزیابی فرسایش خاک ) مدل امپسیاک، پسیاک ،  .2

 USPAطبقه بندی خاک در سیستم  .3

 CSCSطبقه بندی خاک ها در سیستم  .1

 فعالیت یادگیری: چگونگی فرسایش خاک و عوامل موثر بر فرسایش خاک را بحث کند.
 ل ام پسیاک را تجزیه و تحلیل کند.فعالیت  عملکردی: چگونگی ارزیابی فرسایش خاک با مد

 

 فصل سوم
 پراکندگی خاک های جهان  .6

خاکهوای   –خاکهوای منواطق کوهسوتانی     –پراکندگی خاک های ایران ) خاک های مناطق خشوک و نیموه خشوک     .2

 سواحل شمال و جنوب(

 مسا ل مربوط به بهره برداری از خاک های ایران .3

 روشهای حفاظت و بهره برداری منابع خاک  .1

 لیت یادگیری : ویژگی خاک های مناطق مختلف ایران را با هم مقایسه کند.فعا

 .فعالیت عملکردی: مسا ل و چالش بهره برداری از خاک های ایران را تجزیه و تحلیل کند و راهکارهای راهبردی ارا ه دهد
 
 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3
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ریس می شود .نمایش پوستر و نمایش فیلم در تدریس ایون درس  این درس توسط استاد جغرافیا در گرایش های طبیعی تد
می تواند به یادگیری آن کمک کند. همچنین بازدیدهای میدانی از مناطق مختلف مثل دامنه های جنوبی البرز و دامنه های 

درک تواثیرات    شمالی البرز در فهم چگونگی فرایند خاک بسیار مهم است.همچنین استفاده از نقشه های خاک می تواند در
 عوامل آب و هوایی در تشکیل خاک را برای دانشجویان قابل استفاده باشد.

 

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی:  

 منابع اصلی:
 ( ، جغرافیای خاکها ،اصفان : انتشارات دانشگاه اصفهان6383رامشت ، محمد حسین ) -6
 
 

 منبع فرعی: 
 ان : انتشارات دانشگاه تهران(، جغرافیای خاکها ، تهر6382کردوانی ،پرویز) .6

 ( خاک های ایران ،تهران: وزارت جهاد کشاورزی 6383بنایی ، محمد حسن، مومنی ،عزیز و بردی ، بای ) .2

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
 نمره با ارزشیابی کتبی پایان ترم اختصاص خواهد داشت  65ارزشیابی پایانی: 

 های دانشجو در جریان آموزش ها در طول نرم داده می شود نمره به فعالیت  2ارزشیابی فرآیند: 
 نمره به ارا ه گزارش از تمرین یا فعالیتی که استاد تعیین کرده است تعلق میگیرد . 3ارزیابی پوشه کار: 

 

 سایر نکات
 

 تدوین کننده: پرویز انصاری راد

 

 

 «ژئوتوریسم با تاکید بر ایران» سرفصل درس 

بر ایران ژئوتوریسم با تاکید  

 معرفی درس و منطق آن: .6

گیرد. با توجه به اینکه ویژه بودن یک مکوان )مثول یوک    ، مقولة توریسم از دید جغرافیا مورد بررسی قرار میدرس در این
(، به موقعیت جغرافیای آن مکان مربووط اسوت، ارتبواط مهموی بوین جغرافیوا و       پلکانی ساحل شنی آفتابی، آبشار، روستای

توانود بوه   ارد. جغرافیا و توریسم به دو طریق با هم در ارتباط هستند، اول اینکه ویژه بودن یک محول، موی  توریسم وجود د
جلب توریست کمک کند و هدف مطالعات جغرافیایی تالش برای درک علل ویژگی محل است  دوم اینکه توریسوم، خوود   

ر ویژه بودن یک مکوان و یوک متغیور مهوم در     به عنوان یک عامل تغییر، در حال تبدیل شدن به یک عنصر پر اهمیت د
آشنایی دانشجویان با مفاهیم توریسم منجر به شناخت پتانسویل هوای موجوود در کشوور شوده ،      مطالعات جغرافیایی است.

جدید و  هایاندازد چشمنتواناملی که میوع وموجب می شود که حراست از این عوامل را جزء وظایف و تعهداتشان بدانند .
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 .دنایجاد کن کشورفرهنگی، سیاسی، اقتصادی در متفاوت 

 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 

 ساعت 32زمان درس: 

 پیش نیاز: 

 نحوه تدریس: 

        ژئوتوریسم با تاکید بر ایراننام درس:  به فارسی:   

  Geotourism ,Emphasis on Iran به انگلیسی: 

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

 

دانشجویان با فراگیری مفاهیم ، دیدگا هها و اهمیت گردشگری ، اهمیت گردشگری در بهره 

وری های اقتصادی و توسعه منطقه ای را تبیین خواهند نمود و با شناخت پتانسیل های 

غرافیایی را تحلیل و گزارش فضایی ، فضاهای ج –گردشگری با توجه به ویژگی های مکانی 

 می نمایند. 

با شناخت جاذبه های مناطق شهری و روستایی و جریانهای عرضه و تقاضا به ارائه روشها و 

 مدلهایی برای توسعه گردشگری خواهند پرداخت. 

 

 شایستگی اساسی:

 

 3سطح 2سطح 6سطح  هامالک 

اهمیت گردشگری 

در بهررررررره وری 

اقتصادی و توسعه 

 ای . منطقه

تاثیرات مثبت و منفوی  
گردشگری را بور یوک   

 منطقه بیان می کند .

توواثیرات مثبووت و منفووی   
گردشگری رادر یک منطقه 

 مقایسه می کند .

راهکارهوووووایی بووووورای 
تاثیرگذاری مثبوت فعالیوت   
گردشگری در یک منطقوه  

 پیشنهاد می کند .

جاذبرررره هررررای 

گردشگری منراطق  

 شهری و روستایی 

 ایران

ردشگری جاذبه های گ
منوووواطق شووووهری و 
روستایی ایران را بیوان  

 می کند .

پتانسوویلها و محوودودیتهای 
گردشگری مناطق شهری و 
روستایی ایران را شناسوایی  

 می کند .

برای منطقه زنودگی خوود   
جاذبه های گردشوگری را  

 استخراج و فهرست کند

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول: 
 مقدمه 

 تاریخچه گردشگری در جهان و ایران .، ژ وتوریسمکلیات ماهیت مفاهیم  و قلمرو - 

 
 گردی و جهانگردی در ایران و جهان . ای گردشگری ، برسی تاریخچه ایرانفعالیت های یادگیری :مطالعه کلیات ومفاهیم جغرافی

، مذهبی ، طبیعی ، باستان شناختی از  تهیه فهرستی از جاذبه های گردشگری بر حسب : فرهنگی: فعالیت های عملکردی 
 منطقه زندگی دانشجو.
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 فصل دوم :
 ژ وتوریسمعوامل موثر در 

 نقش در آمد خانوار در رشد گردشگری  -

 گذران اوقات فراغت و رشد گردشگری  -

 نقش ارتباطات و حمل ونقل در رشد گردشگری  -

  ژ وتوریسمنقش زیر ساختهای منطقه ای در در رشد  -

 

یادگیری : شناسایی در آمد خانواده ها و نوع گذراندن اوقات فراغت در ایران ، بررسی نقش ارتباطات ، حمل ونقل  فعالیت های-

 و زیر ساختها در رشد گردشگری. 
فعالیت های عملکردی : ترسیم جدول اختصاص هزینه خانوار به اوقات فراغت در سبد خانوار ،بررسی انواع گذران اوقات -

 نواده های ایرانی ، فراغت در بین خا

 

 

 فصل سوم : 
 انواع گردشگری بر اساس جاذبه ها 

 طبیعت گردی -
 فرهنگی -
 تفریحی و ورزشی -

 علمی و درمانی -

فعالیت های یادگیری  : مطالعه انواع گردشگری براساس جاذبه ها و مفاهیم و انواع آن ، پیدا کردن مصادیق انواع گردشگری -
 در ایران . 

 عملکردی : ترسیم جدول بر اساس انواع گردشگری و مصادیق آن در مناطق مختلف گردشگری . فعالیت های-

 

 فصل چهارم : 
 اقتصاد گردشگری 

 سرمایه گذاری ورشد گردشگری -
 اشتغال ودر آمد فضایی و رشد گردشگری -
 

 رد نظر .فعالیت های یادگیری : بررسی سرمایه گذاری در بخش گردشگری و باز تاب آن در منطقه مو
 تحلیل و بررسی اشتغال و در آمد بر رشد گردشگری .

 
فعالیت های عملکردی : تهیه جدول مقایسه ای در آمدهای گردشگری در سال های متفاوت در ایران ، بررسی موردی  اشتغال 

 و در آمد در یکی از مناطق فعال گردشگری در ایران . 
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 فصل پنجم : 
 اثرات گردشگری 

 ی گردشگری بر مکان های گردشگری اثرات اقتصاد-
 اثرات فرهنگی گردشگری بر جامعه میزبان -
 اثرات مثبت گردشگری بر جامعه میزبان و مهمان  -
 اثرات منفی گردشگری بر جامعه میزبان و مهمان -
-  

ان ، بررسی اثرات فعالیت های یادگیری :مطالعه  اثرات اقتصادی و فرهنگی گردشگری بر مکان های گردشگری و جوامع میزب-

 مثبت و منفی گردشگری بر جامعه میزبان و مهمان 
فعالیت های عملکردی :تحلیل و مطالعه موردی اثرات اقتصادی و فرهنگی گردشگری بر مکوان هوای گردشوگری ، طراحوی و     

 بررسی اثرات مثبت و منفی گردشگری بر جامعه میزبان و مهمان

 

 فصل ششم : 
  ژ وتوریسممحیط زیست و 

 عالیت های یادگیری : بررسی تاثیرات مثبت و منفی گردشگری در محیط زیست ف
 فعالیت های عملکردی : تحلیل اثرات مثبت و منفی گردشگری درمحیط زیست یک منطقه خاص 

 

 فصل هفتم :
 در نواحی شهری و روستایی ایران  ژ وتوریسم آینده نگری و برنامه ریزی برای رشد

 طالعه و طراحی یک برنامه برای رشد گردشگری در نواحی شهری و روستایی ایرانفعالیت های یادگیری : م
 فعالیت های عملکردی :مطالعه موردی و طراحی یک برنامه گردشگری در یک ناحیه شهری یا روستایی ایران 

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3
د استفاده از شیوه ارا ه مستقیم در مباحث نظوری بوه   تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمن

همراه مشارکت دانشجویان در تحلیل و پاسخ به پرسش های طرح شده و نیز شیوه مشارکتی در  انجام فعالیت های عملی برای 
رک بهتور  در ایران است که مشاهده آن هوا موی توانود در د    ژ وتوریستی درک عمیق تراست یکی ازاین موارد تنوع جاذبه های

مفاهیم درس تاثیر گذار باشد لذا ارا ه درس به صورت سمعی و بصری و استفاده از وسایل کموک آموزشوی بورای ارا وه فویلم ،      

 از فضاهای متنوع گردشگری ایران ، در آموزش مطلوب درس موثر خواهد بود . power pointاسالید و 
 . نواحی گردشگری ایران می باشدیکی ازکار پژوهشی میدانی در روگزارش سفروز سفر علمی همراه با 5تا  3این درس دارای 

 
 

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی:
 (. گردشگری )ماهیت ،مفاهیم (:تهران. سمت 6385پاپلی یزدی،  محمد حسین   سقایی، مهدی)

 (. ماهیت گردشگری ابعاد اقتصادی ، فرهنگی ....گردشگری:تهران. پیک کوثر 6385معصومی ،مسعود)

 منابع فرعی :
 (.مقدمه ای بر توسعه گردشگری و مهمانپذیری: دانشگاه آزادنجف آباد6381قره نژاد، حسن)
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 (.جغرافیا و صنعت توریسم: تهران. پیام نور 6373رضوانی، علی اصغر)

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
 نمره  65ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره  2عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها  ارزشیابی فرآیند:
 نمره 3روزه از یکی از نقاط گردشگری ایران   5 تا 3علمیارزیابی حضور وارا ه  گزارش  کامل از برنامه بازدید 

 و آزمون پایان ترم انجام می شود .ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی 

 

 

 
 مودیتدوین کننده: نازیا ملک مح

 

 :«متون تخصصی جغرافیا»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن:  .6

تبدیل به وسیله ارتباط مردمانی از زبان انگلیسی طی سالیان اخیر به دالیل مختلف علمی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، 
درفعالیتهای مالی، تجاری، آموزشی، پژوهشی وعلمی زبان انگلیسی ده است. امروزه فرهنگها و ملیت های متفاوت ش

 سراسر جهان به عنوان ابزار اصلی انتقال مفاهیم به کارگرفته می شود، 

برایتان یک زبان انگلیسی تحصیل کنید یا مدیری موفق باشید، دانستن  ای رشته  هر در دنیای امروز، اگر بخواهید در
مار می آید چرا که در آن صورت می توانید درتجربیاتی که دیگرمردم دنیا بدست آورده اند سهیم شوید و در ضرورت به ش

 .ارتباطی تنگاتنگ با آنان، دانش خود را به روز نگه دارید

قات علمی زبان انگلیسیباعث می شود که بتوانند در پژوهش ها و تحقی آگاهی دانشجویان  از اصطالحات و مفاهیم جغرافیایی به
های مختلف در  زبان انگلیسی، زبان علم است و آموزش رشته خود از مرجع به زبان اصلی استفاده کرده  ،و از آن جایی که

در فراگیری سایر دروس هم به آنها کمک میکند زیرا در سرفصل  سطوح عالی و تولیدعلم به زبان انگلیسی صورت می گیرد
طبیعی و انسانی به زبان اصلی در نظر گرفته شده است .تربیت معلمانی ، آشنا با  زبان  جغرافیایهای این درس هر دو گرایش 

 انگلیسی یکی از توانمندیهای آنان محسوب می گردد.

 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 

 ساعت 32زمان درس: 

 پیش نیاز: 

 نحوه تدریس: 

 متون تخصصی به زبان انگلیسینام درس:  به فارسی: 

                               Geographic  Texts in English به انگلیسی:           

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

 

مه با مطالعه لغات و اصطالحات جغرافیای طبیعی بتواند یک متن انگلیسی جغرافیای طبیعی را به زبان روان ترج
 کند.

با مطالعه لغات و اصطالحات جغرافیای انسانی بتواند یک متن انگلیسی تخصصی جغرافیای انسانی را به زبوان   
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 شایستگی اساسی:

 

 روان ترجمه کند.

 3سطح 2سطح 6سطح  مالک 

اصررررررطالحات و 

مفاهیم جغرافیرای  

 طبیعی 

کلمووات و اصووطالحات 
جغرافیووای طبیعووی را  

 ترجمه کند .

کلموه ای را در  کاربرد هور  
 جمله بشناسد 

مفهوم کلی کلموات  را در  
 جمله تحلیل کند .

اصررررررطالحات و 

مفاهیم جغرافیرای  

 انسانی

کلمووات و اصووطالحات 
جغرافیووای انسووانی را  

 ترجمه کند .

کاربرد هور کلموه ای را در   
 جمله بشناسد .

مفهوم کلوی کلموات را در   
 جمله تحلیل کند .

 

  -ی درس و ساختار آنهای یادگیری، محتوافرصت -2

 فصل اول :
 جغرافیای طبیعی  

 اصطالحات و لغات مربط به مفاهیمی چون موقع زمین در فضا ،اشکال عمده سطح زمین،فرسایش ،انرژی خورشید و حرارت 

 رطوبت و بارش ، خاک و پوشش گیاهی وآلودگی های محیط زیست .
حات و لغات اختصاصی آن به زبان انگلیسی فعالیت های یادگیری : دسته بندی مفاهیم و آموزش اصطال  

تهیه متن های مختلف جغرافیای طبیعی و ترجمه روان آن ) مرتبط با مفاهیم تدریس شده (توسط : فعالیت های عملکردی
 دانشجویان .

 

 فصل دوم :
 جغرافیای انسانی 

ر دنیا ،جغرافیای کشاورزی ،جغرافیای اصطالحات و لغات مربط به مفاهیمی چون توزیع جمعیت در جهان ،حرکات مهاجرتی د
 صنعتی ،جغرافیای روستایی ،جغرافیا شهری ،ساختار درونی شهر وجغرافیای گردشگری .

 
 فعالیت های یادگیری : دسته بندی مفاهیم و آموزش اصطالحات و لغات اختصاصی آن به زبان انگلیسی 

 
نی و ترجمه روان آن ) مرتبط با مفاهیم تدریس شده (توسط تهیه متن های مختلف جغرافیای انسا : فعالیت های عملکردی

 دانشجویان 

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3
این درس توسط استاد متخصص جغرافیا در گرایش های طبیعی یا انسانی تدریس می شود .برای جلب توجه دانشجویان سوعی  

متون کاربردی در ارتباط با رشته تحصویلی اشوان را بورای     شود متون جذابی انتخاب گردد و دانشجویان در فعالیت های عملی 
 ترجمه انتخاب کنند .
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 . منابع آموزشی4
 

 منابع اصلی :

 

جغرافیای (. ترجمه توحیدی، فرهاد. راهنمای انگلیسی برای دانشجویان 6388)مینو، عسجدی ، شاپور گودرزی نژاد (6

 .:ارومیه.نشر آذربایجان غربی طبیعی

 
 . چاپ یازدهم انتشارات دانشگاه پیام:متون جغرافیای انسانی به زبان انگلیسی.(6330)مینو ،عسجدی (2

 
 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری 5

 نمره  65ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان       

 نمره  2ها ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت       

 نمره به ارا ه گزارش از تمرین یا فعالیتی که استاد تعیین کرده است تعلق می گیرد 3ارزیابی پوشه کار:       

 ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود

 

 
 تدوین کننده: نازیا ملک محمودی

 

 

 

 

 «روش ها و فنون میدانی در جغرافیا»فصل درس سر

 معرفی درس و منطق آن: .6

زمین و طبیعت آزمایشگاه جغرافیاست .در این ازمایشگاه است که قوانین و نظزیه های جغرافیایی شوکل موی گیرنود و    
عمیوق دارد از  آزموده می شوند .مشاهده مستقیم ، به عنوان یک منبع عمده اطالعات در تاریخ علم جغرافیا ریشوه ای  

طرف دیگر بعضی از مسا ل تحقیقاتی جغرافیا تماما و یا بعضا به اطالعات تهیه شده در مطالعات میدانی متکوی اسوت   
زیرا یا اطالعات مورد نیاز مکتوب نیست ویا از نظر مقیاس و زمان با اهداف پژوهش ها تناسب نودارد .وظیفوه محقوق    

و برای سواالتش پاسخ بیابد این مهم در مرحله اول به مهوارت در فعالیوت    جغرافیاست که این مسا ل را شناسایی کند
 های میدانی و در مراحل بعد به جمع آوری داده های صحیح و دقیق نیازمند است 
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 مشخصات درس

 6نوع درس: عملی

 6تعداد واحد: 

 ساعت32زمان درس: 

 پیشنیاز: 

 نحوه تدریس: 

 نی در جغرافیانام درس به فارسی: روش ها و فنون میدا

 Methods and Field Works in Geographyبه انگلیسی:           

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

 

 ضرورت انجام فعالیت های میدانی را در مطالعات جغرافیایی توضیح و تشریح نماید

یت های میدانی اعم از نحوه ی اجرا ترا گرردآوری داده   مهارت های الزم برای برگزاری فعال

 های اولیه را تهیه وگزارش نماید
 

 شایستگی اساسی:

 

 3سطح 2سطح 6سطح  هامالک 

ضرررورت انجررام   

فعالیت های میدانی 

 در جغرافیا 

اهمیووووت مشوووواهده  
 مستقیم را توضیح دهد

اولویت ها در اجورای یوک   
فعالیت میودانی را فهرسوت   

 نماید

نگی فووراهم نمووودن چگووو
مقدمات انجام یک فعالیت 
میدانی را توضیح و تفسویر  

 کند

ابزارهررا و شرررایط 

اجررررای فعالیرررت 

 میدانی در جغرافیا

لیسووت ابووزار و لوووازم  
اجرای فعالیوت میودانی   

 را تهیه نماید

نحوه استفاده و کاربرد هور  
یووک از ابزارهووا را توضوویح 

 دهد

طرح انجوام یوک فعالیوت    
ه جزییوات  میدانی را با همو 

 تهیه نماید

ترراایر فعالیتهررای  

میدانی در یادگیری 

 جغرافیا

عوامل مزاحم در اجرای 
فعالیتهووای میوودانی را  

 بیان نماید

چگونگی رفع عوامل مزاحم 
در اجرای فعالیتهای میدانی 

 را پیش بینی کند

یک گزارش فعالیت میدانی 
انجام شده را نقد، تجزیه و 

 تحلیل و گزارش دهد

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنت. فرص2

 فصل اول: 
 ماهیت،ابعاد، اهداف ، روشها و مهارتهای میدانی جغرافیا .6

 های پایه در کارهای میدانی و تهیه کروکی  نقشه .2

 )کار با قطب ، پیدا هایی از تمرینهای میدانی نمونهآشنایی با  .3

 برداری با میز تراز نقشهآشنایی با چگونگی  .1

 



118 

 

 دگیری: ارزشهای فعالیت میدانی در آموزش جغرافیا را بیان نماید فعالیت یا

 فعالیت عملکردی: یک کروکی از محل بازدید میداتی تهیه نماید 

 

 فصل دوم: 
 لیست منابع درجه دوم و سومآشنایی با  .6

 جدول اعداد تصادفیآشنایی با  .2

 بندی کاربری زمینی روشهای طبقهآشنایی با  .3

 
 ----فعالیت یادگیری: 

 ----فعالیت عملکردی: 

 فصل سوم: 
 

 آشنایی با چگونگی اجرای یک اردوی آموزشی  .6

 آشنایی با وسایل مورد نیاز در یک مطالعه میدانی  .2

 برداری گیری، ابزار و مهارتهای نقشه روشهای اندازه .3

 تهیه اطالعات درباره ویژگیهای نامر ی .1

 برداری مناسب برای مطالعه میدانی جغرافیا روشهای نمونه .5

 
 فعالیت یادگیری: وسایل مورد نیاز یک بازدید میدانی را معرفی نماید 

 فعالیت عملکردی: در بازدید میدانی انجام شده یک روش نمونه برداری را اجرا کند 
 

 فصل چهارم:  
 طرح تحقیق میدانی .6

 تمرین برگزاری یک اردوی آموزشی )تعیین مکان و پیش بینی های الزمه ( .2

 فعالیت میدانی  ارا ه یک گزارش از .3

 فعالیت یادگیری: طرح یک بازدید میدانی را تهیه نماید 
 فعالیت عملکردی: گزارش بازدید اجرا شده را به استاد ارا ه نماید 

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری: .4
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این درس توسط استاد متخصص جغرافیا تدریس می شود . برای اطمینان از تحقوق اهوداف آن   شویوه تودریس ایون      
س تماما روش فعال بوده ودر صورت وجود امکان خارج از فضای کالس اجرا می شود. بخشی از آموخته هوای ایون   در

درس توسط دانشجو پیگیری می شود و فعالیت هادر قالب انجام یک نمونه اجرای عملی فعالیت میدانی مورد ارزیوابی  
مبانی نظری بوه ارزشوهای ایون فعالیوت هوا در       استاد قرار خواهد گرفت . در تدریس این درس می بایست ضمن بیان

 آموزش جغرافیا  تاکید شود 

 

 

 . منابع آموزشی 4

 منبع اصلی:  
جان اف. لونسبری ، فرانک تی. آلدریچ ،درآمدی بر روشها و فنون میدانی جغرافیا ،ترحمه دکتر بهلول علیجانی ، انتشارات سمت 

 تهران 6332،چاپ ششم 

 منبع فرعی: 
 ، تهران 6330سال  1چاپ  -ل ،پژوهش میدانی در جغرافیا )روش تحقیق عملی( ،دانشگاه پیام نور بهلو علیجانی .6

های تحقیق علمی در علوم انسانی با تاکید بر جغرافیا    شناسی و تکنیک آسایش، حسین   مشیری، سیدرحیم ،روش  .2

  6336سال  5چاپ  - -انتشارات قومس  –فر  ویراستار:منصور بدری

 

 دهای ارزشیابی یادگیری:  . راهبر5
 نمره7ارزشیابی پایانی: 
 نمره3ارزشیابی فرآیند: 

 نمره 60ارزیابی پوشه کار: 

 سایر نکات

 

 تدوین کننده: مهدی چوبینه

 

 

 

 

 

 «جغرافیای آبها»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن:. 6
طح وسیعی از سطح زمین را پوشانده است . کشوور  آب بعنوان مظهر زندگی ، مهمترین ماده ایست که در طبیعت وجود د ارد و س

میلی متر می باشد  210ما با موقعیت جغرافیایی خود دارای اقلیم خشک و نیمه خشک بوده و میانگین بارش ساالنه آن در حدود 
باشود. بوه هموین    که تقریبا یک چهارم متوسط بارندگی جهان است . از اینرو آب در کشور ما از اهمیتی فوق العاده برخوردار می 

دلیل با افزایش جمعیت کشور تربیت معلمان و دانش آموزانی که با کسب شایستگی های الزم درحفوظ محویط زیسوت و منوابع     
 مختلف آن از جمله آب و توسعه فرهنگ صرفه جویی حمایت از منابع خدادادی را جزء تعهد اتشان بدانند.
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 مشخصات درس

 2نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 

 ساعت 32زمان درس: 

 پیشنیاز: 

 نحوه تدریس:

 نام درس:  به فارسی: جغرافیای آبها

 Geography Of Waters ( Hydrography)به انگلیسی:           

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

 کندگی آن در نقاط مختلف جهانبا مطالعه اهمیت و کاربرد آب در بخشهای مختلف و پرا
هیدرولوژی و حوضه های آبریز را با ویژگیهای آن شرح دهد و آبهای زیر زمینری و اهمیرت و   

 ارزش آن را برای کشور گزارش نماید. 
ضمن تفسیر بیالن آب کشور و حوضههای آبریز کشرور ، محردودیت آب و مسرائل آن را در    

 کشور تحلیل و بحث کند.
 

 :شایستگی اساسی

Ck&pck  3&6-2کووووود-
 3سطح 2سطح 6سطح  مالکها 1-3&3

چرخه هیدرولوژی 

 و پارامترهای آن 
چرخه هیدرولوژی را با 
پارامترهای مربوط به 

 آن کامل رسم کند

چرخه هیدرولوژی را با 
پارمترهای مربوطه تفسیر 

 کند.

وضعیت هیدرولوژی در 
حوضه های آبریز ایران را 

به همراه راهبردها و 
نگی بهبود محدودیت چگو

آب در آن حوضه را گزارش 
 می کند.

انوووواع الیوووه هوووای   آبهای زیر زمینی
آبدار،چاهها و قنات هوا  
را با رسم شکل نشوان  

 میدهد

الیه های ابودار و قناتهوا را   
در منوواطق مختلووف ایووران 

 مقایسه کند

اهمیت آبهای زیرزمینوی و  
ارزشها و چگونگی اسوتفاده  
بهینووه از آنهووا را ضوومن   

 تحلیل ،گزارش میکند

وضوووعیت بووویالن آب  بیالن آب
کشور را با نمودار نشان 

 میدهد

وضعیت بیالن آب کشور را 
در دو دهووه اخیوور مقایسووه  

 میکند

با توجه به وضوعیت بویالن   
،پیشوونهادی در اب کشووور 

بهره بورداری مناسوب    باره
دالیل  در این زمینه ارا ه و

 گزارش کندخود را 

 

 ی، محتوای درس و ساختار آنهای یادگیر. فرصت2

 فصل اول
 پراکندگی جغرافیایی آبها(  –بیالن آب دنیا  –کاربرد  –)اهمیت  –مقدمه  .6
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 مفاهیم و اصطالحات )ناهمواری های میان اقیانوسی ، انواع دریاچه ها ، تاالب ها ، مانداب ، جزایر مرجانی ، ....( .2

 های روی سطح زمین )شیرین ، شور و ....( و تفسیر آن فعالیتهای یادگیری : رسم نمودار مربوط به درصد آب
 فعالیت های عملکردی : مقایسه دریاچه ها و تقسیم بندی آنها  و ارا ه در یک جدول 

 

 فصل دوم
 چرخه هیدرولوژی –پارامترهای هیدرولوژیکی  –تعریف هیدرولوژی  –منشاء آب  .6

 طغبان( –پیش بینی  –سیل  –مبانی فیزیوگرافی حوضه )دبی  –وِیژگیهای حوضه آبریز  .2

 فعالیتهای یادگیری : رسم چرخه هیدرولوژی آب و تفسیر آن
 کارون ...... ( –فعالیت های عملکردی : تحقیق و ارا ه گزارش درباره یکی از حوضه های آبریز ایران )کرج 

 

 فصل سوم
 چاه  –قنات  –چشمه  –اهمیت آبها زیرزمینی  –انواع سفرهای آب زیرزمینی –آبهای زیر زمینی  .6

 
 : ارا ه انواع سفره های آب زیرزمینی از طریق رسم شکل فعالیتهای یادگیری

 : تحقیق درباره قنات های کشور و ارا ه گزارش به کالس درس  فعالیت های عملکردی

 

 فصل چهارم:
 بیالن آب کشور و حوضه های آبریز ایران-6
 یرانمصارف آب و آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی در ا-2
 سد سازی ، کانال کشی و مهار سیالبها-3
 محدودیت منابع آب ایران و جهان و مسا ل ناشی از آن-1

 فعالیتهای یادگیری : بررسی بیالن آب کشور بصورت نمودار و تفسیر آن
 کشورفعالیت های عملکردی : چگونگی آلودگی آبهای سطحی ایران و راهکارهای پیشنهادی جهت جلوگیری از آبهای سطحی 

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3
پیشنهاد می شود که استفاده از روش های فعال تدریس که در آن دانشجویان مشارکت داشته باشند بسیار موثر است بحوث  
گروهی درباره اهمیت آب و چگونگی استفاده صحیح از آن . همچنین انجام تحقیوق و ارا وه آن در کوالس در بواره آبهوای      

ان منجر  به تفکر در آنها خواهد شد. که بصورت واگرا فکر کنند .مثال  آیا سد سازی مفید است یا مضر و غیره زیرزمینی ایر
 که بتوانند دالیل مفید بودن و مضر بودن را باهم ببینند.

 
 
 
 

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی:  

 .( ،  فلسفه جغرافیا ،  تهران : انتشارات گیتا شناسی6375شکویی، حسین ) -6
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 منبع فرعی: 

 (، سیر اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا ، جلد اول ، تهران ، گیتا شناسی6375. شکویی، حسین)6
 . شکویی، حسین)      (، مکتب های جغرافیایی و جغرافیای کاربردی، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد2
افیا ، ترجمه حسین حاتمی نژاد ، تهران: انتشارات دانشگاه ( ، دگراندیشی در فلسفه جغر6381بالنث ،آلیسون و ویلس ، جین ) -3

 تهران.
 ( فلسفه و قملرو جغرافیا ، تهران : انتشارات دانشگاه تهران .6381پور احمد ، احمد ) -1
 (جغرافیا چیست؟ ترجمه سیروس سهامی ، مشهد : انتشارات محقق.6377شبلینگ ،ژاک ) -5
 مبانی جغرافیای انسانی ، اهر : دانشگاه آزاد اهر.(شناخت شناسی و 6373فرید،یداله ) -1
 (،فلسفه های محیطی و مکتب های جغرافیایی ، تهران : انتشارات گیتاشناسی .6382شکویی،حسین ) -7
 

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
 نمره با ارزشیابی کتبی پایان ترم اختصاص خواهد داشت  65ارزشیابی پایانی: 

 نمره به فعالیت های دانشجو در جریان آموزش ها در طول نرم داده می شود  2 ارزشیابی فرآیند:
 نمره به ارا ه گزارش از تمرین یا فعالیتی که استاد تعیین کرده است تعلق می گیرد . 3ارزیابی پوشه کار: 

 

 سایر نکات
 

 تدوین کننده: پرویز انصاری راد

 

 

 GIS «یاییمبانی سیستم های اطالعات جغراف»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن .6

براى مدیریت  رایانه اییک سیستم  GIS( یا Geographic Information Systemsسیستم اطالعات جغرافیایى)
و تجزیه و تحلیل اطالعات مکانى بوده که قابلیت جمع آورى، ذخیره، تجزیه وتحلیل و نمایش اطالعات جغرافیوایى )مکوانى( را   

 دارد. 

 شان نشان داده مى شوند.جغرافیایی  ( بر اساس موقعیتGISک )داده هادری   

با جمع آورى و تلفیق اطالعات پایگاه داده هاى معمولى، به وسیله تصویر سازى و استفاده از آنالیز هاى جغرافیایى،  GISفناوری
رویدادها ، پیش بینى نتایج و تهیوه   اطالعاتى را براى تهیه نقشه ها فراهم مى سازد. این اطالعات به منظور واضح تر جلوه دادن

 نقشه ها به کار گرفته مى شوند.

( عبوارت اسوت از موقعیوت موضووع هواى داده هوا،       Geographicدریک سیستم اطالعات جغرافیایى واژه جغرافیایى یوا)    
بوراى   GISدر ( یا اطالعات نشان مى دهد که داده ها Informationبرحسب مختصات جغرافیایى )طول و عرض(.   واژه )

ارا ه دانسته هاى مفید، نه تنها به صورت نقشه ها و تصاویر رنگى بلکه بصورت گرافیوک هواى آموارى، جوداول و پاسوخ هواى       
( یا سیستم نیز نشان دهنده این است کوه  Systemنمایشى متنوعى به منظور جستجوهاى عملى سازماندهى مى شوند.   واژه)
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GIS به یکدیگر براى کارکرد هاى گوناگون، ساخته شده است.  از چندین قسمت متصل و وابسته 

دانشجویان این رشته درتدریس بخش سیستمهای اطالعات جغرافیایی کتب متوسطه و در انجام پژوهشهای بنیوادی وکواربردی   
 جغرافیایی، می توانند از آموخته های این واحد درسی بهره مند شوند.

 
 مشخصات درس

 6نوع درس: نظری

 6عملی :

 (6+6)2تعداد واحد: 

 ساعت 18زمان درس: 

 مبانی سنجش از دورپیشنیاز: 

نحوووه توودریس: توودریس بووه   
صورت تئووری و عملوی انجوام    
می شوود و الزم اسوت مودرس    
پووس از بیووان تئوریهووا  دریووک 
کارگاه رایانه ای ، با اسوتفاده از  
نرم افزارهوای مورتبط ) آرک /   
جووی آی . اس و...( بووه طووور   

تم و دستورات عملی کار با سیس
آن را بووه شووکل عملووی بووه    

 دانشجویان آموزش دهد.

 (GISمبانی سیستم اطالعات جغرافیایی)نام درس:  به فارسی: 

 

 Introduction to Geographic Information Systemsبه انگلیسی:           

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

 

را  ساختار مدلهای مکانی در سیستم اطالعات جغرافیایی،  مفاهیم پایه سیستم اطالعات جغرافیاییبا مطالعه 

 توضیح دهند.

را تحلیل کرده و بتواند روشهای مختلف وارد کردن داده ها به سیستم ،  GISانواع ورودی ها به ضمن یادگیری 

 را گزارش نماید. و روشهای جلوگیری از آنها ا تبیین کرده در یک سیستم اطالعات جغرافیایی ر منابع ورود خطا

نقشه، سیستم های مناسب برای نمایش در سیستم اطالعات جغرافیایی را  سیستم های تصویربا آشنایی با 

تعیین و تحلیل  تحلیل های مکانی محیط های برداری و رستریتوضیح دهند و کاربردهای جی ای اس را در 

 کنند.

 را در بررسی های زمینی تشریح کنند وبرخی کاربردهای آن ، مدلهای رقومی زمینونگی تولید با آموختنچگ

فهرست کرده و نمونه هایی را بیان و  جغرافیاییگوناگون در مطالعات  ی راکاربردهای سیستم اطالعات جغرافیای

 به کالس ارا ه کنند.
 شایستگی اساسی:

 

 3سطح 2سطح 6سطح  هامالک 

پایه در مفاهیم 
GIS 

 GISاصطالحات عمده 
 را بیان نماید

انواع ورودی ها را در یوک  
GIS فهرست نماید 

منابع ورود خطا و روشهای 
 GISجلوگیری از آنها را در 

 توضیح و تشریح کند

GIS   سیستم های تصوویری

 GISو مختصات را در 
 بیان نماید

طرز تهیه مودلهای رقوومی   

توضوویح  GISزمووین را در 
 دهد

رد موودلهای رقووومی  کووارب
زمووووین را در مطالعووووات 
جغرافیایی توضیح ، تفسوی  

 و ارا ه نماید

در  GISکوووووووواربرد  GIS کاربرد
مطالعات جغرافیوایی را  

را در مطالعات  GISکاربرد 
 محیط زیستی مقایسه نماید

نمونه ای از یک مطالعه بر 

 انجام دهد GISمبنای 
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 فهرست نماید

 
 

 درس و ساختار آن های یادگیری، محتوای. فرصت2

 فصل اول: 

 
 سیستم اطالعات جغرافیاییدر مفاهیم پایه -6

 ساختار مدلهای مکانی در سیستم اطالعات جغرافیایی-2

 GISانواع ورودی ها به -3

 فعالیت یادگیری: مفاهیم پایه و ساختار یک مدل مکانی را تعریف نماید.

 ا به یک سیستم را نشان دهد.فعالیت عملکردی:در یک نمودار ترسیمی انواع ورودی ه
 

 فصل دوم: 

 تبیین روشهای مختلف وارد کردن داده ها به سیستم  .6

 منابع ورود خطا و روشهای جلوگیری از آنها .2

 
 اطالعات جغرافیایی را شرح دهد.سیستم  یک روشهای مختلف وارد کردن داده ها بهفعالیت یادگیری: 

 را فهرست کرده و راههای جلوگیری از آنها را توضیح دهدفعالیت عملکردی:  منابع ورود خطا به سیستم 
 

 فصل سوم: 

 سیستم های تصویر و مختصات  .6

 تحلیل های مکانی در محیط های برداری و رستری .2

 
 فعالیت یادگیری: سیستمهای تصویری را دسته بندی و معرفی کند.

 .داده و انتخاب کندفعالیت عملکردی: سیستم تصویری مناسب برای کار ویژه پزوهشی را تشخیص 

 فصل چهارم: 

 مدلهای رقومی زمین و کاربردهای آن .6

 .مروری بر کاربردهای سیستم اطالعات جغرافیای در مطالعات جغرافیایی .2

 
 فعالیت یادگیری: چگونگی ایجاد یک مدل رقومی زمین را بیان کند.
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و مراحل انجام یک پوژوهش مورتبط را بیوان    بخشهای مختلف یک سیستم اطالعات جغرافیایی را دانشجو از هم تشخیص داده 
 کند.

 یک پژوهش اولیه و تمرینی جی آی اس را با راهنمایی استاد خود انجام دهد.فعالیت عملکردی: 
کاربردهای سیستم اطالعات جغرافیایی را با استفاده از اخبار و گزارشهای رسانه های گروهی فهرسوت کورده و                       

 اید.دسته بندی نم
 

 راهبردهای تدریس و یادگیری .2

تدریس توسط متخصص جغرافیا آشنا به سیستم های اطالعات جغرافیایی ،به صورت تئوری و عملی انجام می شوود و  
الزم است مدرس پس از بیان تئوریها  دریک کارگاه رایانه ای ، با استفاده از نرم افزارهای مورتبط ) آرک / جوی آی .   

 ی کار با سیستم و دستورات آن را به شکل عملی به دانشجویان آموزش دهداس و...( به طور عمل
 

 منابع آموزشی. 1

:منابع اصلی   

(، سیستم اطالعات جغرافیایی، ترجمه سازمان نقشه برداری کشور، تهران :انتشارات سازمان نقشه برداری6375استان، آرنوف) -  

:منابع فرعی   

ت جغرافیایی، ترجمه حسن طاهر کیا، تهران، انتشارات سمت .(، سیستم اطالعا6371بارو، ی. ای ) -  

 ی، ترجمه گیتی تجویدیی(، مقدمه ای بر سیستم اطالعات جغرافیا6386هایوودیان، کورنلیوس سارا و کارور، استیو)-
 
 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
 نمره از یافته های تئوریک درس 60ارزشیابی پایانی: 
 نمره از شرکت در کارگاه آموزشی و کار با سیستم  3ارزشیابی فرآیند: 

 نمره برای انجام یک پژوهش اولیه و تمرینی جی آی اس  7ارزیابی پوشه کار: 

 

:این درس بدون گذراندن واحد عملی در کارگاه رایانه ای دانشگاه ، نا تمام تلقی موی شوود و دانشوگاه موظوف     سایر نکات 

 .بخش عملی از نظر سخت افزاری و نرم افزاری فراهم نماید است امکانات الزم را برای آموزش

 

 تدوین کننده: سیاوش شایان

 

 

 «جغرافیای ناحیه ای )خشک و نیمه خشک( ایران»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن:. 6

ر خواک دارد از  ای از کمبود شدید بارش، گرما و تبخیر زیواد و فقو   نواحی خشک و نیمه خشک با پوشش گیاهی محدود که نشانه
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های خلیج فارس و دریای عمان محودود   های شرقی زاگرس و از جنوب به کرانه های جنوبی البرز، از غرب به دامنه شمال با دامنه

های موجود در آن شناخت این ناحیه به عنوان یک قطب بزرگ اقتصوادی کشوور    شود. با توجه به وسعت این ناحیه و پتانسیل می

کند تا شناخت صحیحی از نواحی خشک و نیموه خشوک کشوور     ین واحد درسی به دانشجویان کمک میضروری است. آموزش ا

 ایران کسب کنند و در صورت نیاز تصمیمات صحیحی برای این نواحی در بگیرند.   

 

 مشخصات درس

 2نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 

 ساعت 32زمان درس

 پیشنیاز:

 نحوه تدریس: 

 ای )نواحی خشک و نیمه خشک( ایران رافیای ناحیهنام درس:  به فارسی: جغ

 

 Regional Geography of Iran ( Arid and Semi Arids)به انگلیسی:           

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

 

طالعات کافی را با مطالعه کامل و جامع وضعیت جغرافیای نواحی خشک و نیمه خشک ا  

های موجود در ناحیه مذکور تهیه و در کالس گزارش نماید.  کسب کرده و لیستی از پتانسیل  
های نو و پاک را در این نواحی تحلیل کند ونقش منابع و  نقش و اهمیت استفاده از انرژی 

.معادن موجود در این نواحی را در اقتصاد کالن کشور بررسی نماید  

 شایستگی اساسی:

 

 3سطح 2سطح 6سطح  هامالک

 

نررواحی خشررک و  

 نیمه خشک 

ویژگووی هووای نووواحی  
خشک و نیمه خشک را 

 فهرست نماید 

توانمنوودی هووای نووواحی   
خشک ونیمه خشک ایوران  

 را تشریح نماید 

اثوورات عواموول طبیعووی در  
نوووواحی خشوووک و نیموووه 
خشک بر معیشوت  موردم   
آن نوووواحی را تجزیوووه و  

 تحلیل نماید 

 ی نو انرژی ها

 

مفهوم انرژی های نو و 
 انواع آن را بیان نماید 

تاثیرات و نقوش اسوتفاده از   
انرژی های نو را بر محویط  

 زیست بررسی نماید 

راهکار هایی بورای توسوعه   
استفاده از انرژی هوای نوو   
در نووواحی خشووک و نیمووه 

 خشک  ارا ه نماید 

 

منرررابع و معرررادن 

نررواحی خشررک و  

 نیمه خشک 

نوواحی   منابع و معوادن 
خشک و نیموه خشوک   
بوور روی نقشووه نشووان 

 دهد 

توواثیرات بهووره بوورداری از  
منابع نواحی خشوک ونیموه   
خشووک را بوور اقتصوواد ایوون 

 نواحی تفسیر نماید 

توواثیرات اسووتفاده از منووابع 
نوووواحی خشوووک و نیموووه 
خشک را بر رشد اقتصادی 

 کشور تبیین نماید 
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 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول:

 تعاریف، مفاهیم و اهمیت مطالعات نواحی خشک و نیمه خشک  .6

 خشک و نیمه خشک  )نقش ناهمواری ،شیب و اقلیم...(  نقش عوامل طبیعی در تقسیمات ناحیه .2

 خشک و نیمه خشک )جمعیت ، معیشت و.....( نقش عوامل انسانی در تقسیمات ناحیه .3

 ( کو ژ ومورفولوژی ختیزمین شنااز دیدگاه های ) چگونگی  تشکیل نواحی خشک و نیمه خشک  ایران .1

 فعالیت یادگیری:

 گیری ارتفاعات ایران و بوجود آمدن نواحی خشک بررسی رابطه میان شکل

 -----فعالیت عملکردی:

 

 فصل دوم:

 های ایران بررسی نقشه ناهمواری .6

 نقش ناهمواری ها در تقسیم بندی  نواحی خشک و نیمه خشک   .2

 های آب و هوایی و توپوگرافیک خشک و نیمه خشک  ایران و تقسیمات آن با توجه به ویژگی نواحی جغرافیایی .3

 فعالیت یادگیری:

 های ایران ، دالیل شرایط اقلیمی خاص این نواحی را استدالل نماید  با مرور نقشه ناهمواری

 فعالیت عملکردی:  

 ی توده های هوا و اثرات آن در یک خرده ناحیه را ارا ه نماید با ارا ه مثالهایی در سطح مقیاس محلی ، نقش موانع در جابجای

 

 فصل سوم:

ویژگی های طبیعی نواحی خشک و نیمه خشک  ایران )ژ ومورفولوژی ، آب و هوا ، منابع آب ، خاک ، پوشش گیاهی  .6

 وزندگی جانوری ....(
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 اهها و...(ویژگی های انسانی نواحی خشک و نیمه خشک  ایران )جمعیت ، معیشت ، سکونتگ .2

 جغرافیای اقتصادی نواحی خشک و نیمه خشک  ایران  .3

 بررسی تغییرات طبیعی و انسانی در  نواحی خشک و نیمه خشک  .1

 فعالیت یادگیری:

 مطالعاتی در زمینه منابع نواحی خشک و نیمه خشک انجام دهد

 فعالیت عملکردی:

 خشک گزارشی ارا ه نماید  تغییر وسعت نواحی خشک و نیمهساله( ازنظر 50های اقلیمی  ) دوره  ها و نقشه با بررسی آمار

 

 فصل چهارم: 

 تحول در معیشت  نواحی خشک و نیمه خشک   .6

 های جدید برای بهبود شرایط زیست نواحی خشک و نیمه خشک  )انرژی های نو و .......( شیوه .2

 اکوتوریسم در نواحی خشک و نیمه خشک  .3

 خشک و نیمه خشک  ایرانای  های مطالعه جغرافیای ناحیه تکنیک .1

 فعالیت یادگیری:

 توانهای  گردشگری خرده  نواحی خشک و نیمه خشک  را بررسی نماید 

 فعالیت عملکردی:

های گردشگری موجود در آن موورد مقایسوه    خشک ایران با امکان جذب گردشگر با توجه به جاذبه مناطق مختلف خشک و نیمه

 قرار دهد.

 یری. راهبردهای تدریس و یادگ3

هوای فعوال و    این درس توسط استاد جغرافیا در گرایش های انسانی تدریس می شود .برای تحقق اهداف درس اسوتفاده از روش 

توری   خشک ایران درک فضایی مناسب مشارکت دانشجویان مناسب است. بکارگیری نقشه و نمایش فیلم از نواحی خشک و نیمه

ید میدانی و تهیه گزارش توسط دانشجویان و ارا ه گزارش از بازدید فووق در پایوان   آورد. طراحی بازد برای دانشجویان فراهم می

 شود ترم توسط استاد درس مربوطه پیشنهاد می
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 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی : 

 ( ، توان های محیطی ایران ، تهران مرکز مطالعات و تحقیقات شهر سازی و معماری6381رهنمایی ، محمد تقی )  -6

 

 عی :منابع فر

های درسی ، تهران وزارت  ریزی و تالیف کتاب ( حجازی زاده ،زهرا و دیگران ، دفتر برنامه 6381جغرافیای ناحیه ای ایران ) -6

 آموزش و پرورش

 ها ( ترجمه شهریار خالدی، تهران، نشر قومس  ها و استپ ( جغرافیای نواحی خشک ) بیابان6373درش، ژان)  -3

 

 

 یریراهبردهای ارزشیابی یادگ .5

 نمره ارزشیابی کتبی پایان ترم 65ارزشیابی پایانی: 

 های دانشجو در کالس درس نمره شرکت در فعالیت میدانی و فعالیت 2ارزشیابی فرایند: 

 های تعیین شده در کالس نمره ارا ه گزارش ناشی از فعالیت 3ارزیابی از پوشه کار: 

 

روز و حداکثر  2استاد و دانشجویان بایستی حداقل به مدت  ی شود.کامل مسفر علمی  با انجام یک  این درسسایر نکات: 

 ها قرار دهند. قانونی، وسا ل و ابزار الزم در اختیار گروه اتها بایستی امکان روز به یکی از مناطق ایران سفر نمایند. پردیس 5
 

 تدوین کننده: مریم نادری
 
 
 
 
 

 «جغرافیای توسعه»سرفصل درس 

 :طق آنمعرفی درس و من. 6
جغرافیای توسعه به بررسی زندگی وکیفیت زندگی انسانهای ساکن بر سطح زمین می پردازد . توسعه فر آیند متغیری اسوت کوه   
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زندگی مردم را تحت تاثیر خود قرار می دهد . کشور ما جزء کشورهای در حال توسعه است و آشنایی  معلمان و دانش آموزان با 
رایج توسعه از منظر نگرش فلسفی ، جهان بینی و اید ولوژی های گوناگون و پیامودهای آن در   مفاهیم ، نظریه ها و مدل های

 پیدایش چشم اندازهای جغرافیایی و همچنین برنامه های توسعه جمهوری اسالمی ایران ضروری به نظر می رسد .
 

 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 

 ساعت 32زمان درس: 

 پیش نیاز: 

 تدریس: نحوه

 جغرافیای توسعهنام درس:  به فارسی: 

         Development    Geography به انگلیسی:           

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

ضمن فراگیری مفهوم توسعه و انواع نظریه های توسعه ، مدل ها و الگوهای رایج را 

 ایی کرده و مفهوم شاخص های کمی و کیفی را بیان کند . شناس

با تبیین چشم انداز بیست ساله توسعه جمهوری اسالمی ایران ، مدلی برای توسعه ارائه 

 نماید
 شایستگی اساسی:

 

 

 3سطح 2سطح 6سطح  هامالک

توسعه و نظریه ها  

 ی مربوط به آن 
مفهوم توسعه و نظریوه  

ا ها ی مربوط بوه آن ر 
 بیان کند .

دیدگاه های مختلف توسعه 
 را با هم مقایسه کند .

با استفاده از یکی از نظریه 
ها و یا مدل ها مدلی برای 

 توسعه ارا ه کند .

شاخص های کمی 

 و کیفی توسعه 
شاخص هوای کموی و   
کیفوی توسوعه را بیووان   

 کند .

شاخص های کمی و کیفی 
توسوووعه را در کشوووورهای 

 مختلف مقایسه کند .

با توجوه بوه شواخص هوا     
مدلی برای یک کشوور در  

 حال توسعه ارا ه کند .

برنامه چشم انداز   

بیست ساله توسعه 

جمهوری اسالمی 

 ایران 

برنامووه چشووم انووداز   
بیسووت سوواله توسووعه  
جمهووووری اسوووالمی  

 ایران را بیان کند 

اهووداف و پیاموودهای ایوون  
 برنامه را توضیح دهد .

با توجه بوه برناموه چشوم    
بیسوت سواله توسوعه    انداز 

جمهوووری اسووالمی ایووران 
مدلی بورای توسوعه ارا وه    

 نماید .

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول: 
 مقدمه 
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 کلیات ماهیت و قلمرو توسعه 
 مفهوم توسعه  -
 نظریه های توسعه -
 انواع زمینه های توسعه )سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ( -
 
 دگیری :مطالعه کلیات ومفاهیم توسعه ، بررسی نظریه های توسعه و انواع زمینه های آنفعالیت های یا-

 فعالیت های عملکردی  :در جدولی نظریات متفاوت توسعه را تبیین کند .-

. 

 فصل دوم :
 جغرافیایی  –مدل ها و الگوهای رایج توسعه فضایی 

 قطبی -
 خوشه ای  -
 خطی  -
 صنعت محور  -
  کشاورزی محور -
 تجارت محور  -

 توسعه متوازن 
 توسعه پایدار -
 توسعه دانایی محور -
 
 فعالیت های یادگیری : شناسایی انواع مدلهای مذکور و نحوه اجرایی شدن آن .. -
 فعالیت های عملکردی : اجرایی کردن یکی از مدل ها ی رایج در یکی از مناطق ایران .-

 

 فصل سوم :

 ا از نظر توسعهویژگی ها و ساختار کشوره - 

 مثلث توسعه آمریکا ، اروپا و جنوب شرق آسیا  -

 کشورهای در حال توسعه   -

 کشورهای فقیر - -

 
 فعالیت های یادگیری  : مطالعه و بررسی ویژگی ها و ساختار کشورها از نظر توسعه.-
 
 . فعالیت های عملکردی : بررسی ویژگی ها و ساختار یک کشور از نظر توسعه به عنوان نمونه-

 

 

 فصل چهارم :
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 مفهوم و شاخص های کمی و کیفی توسعه انسانی 
 مدل مناسب توسعه برای کشورهای جهان سوم -
 

فعالیت های یادگیری :تعیین شاخص های کمی و کیفی توسعه انسانی ) میزان سواد ، مرگ و میر کودکان ، در آمد ملی اشتغال 
 توسعه برای کشورهای جهان سوم .. زنان ، رشد جمعیت و.........( ارا ه مدل مناسب 

 
 فعالیت های عملکردی : مقایسه شاخص های کمی و کیفی توسعه انسانی حداقل در سه کشور .

 

 فصل پنجم :
 جهان بینی ، اید ولوژی و توسعه 

 شاخص های توسعه پایدار بر اساس فرهنگ و اندیشه اسالمی -
 ناحیه ای  مالحظات فرهنگی در برنامه ریزی های توسعه ملی و-
 محتوا و اهداف و پیامدهای برنامه پنج ساله توسعه ایران پس از انقالب اسالمی -

 بررسی چارچوب و مبانی فرهنگی برنامه چشم انداز بیست ساله توسعه جمهوری اسالمی ایران -       
 

تبیین محتوا و اهداف و پیامدهای فعالیت های یادگیری :بررسی شاخص های توسعه پایدار بر اساس فرهنگ و اندیشه اسالمی، 
برنامه پنج ساله توسعه ایران پس از انقالب اسالمی و بررسی چارچوب و برنامه چشم انداز بیست ساله توسعه جمهوری اسالمی 

 ایران .
 ---فعالیت های عملکردی: 

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3
ای انسانی   تدریس می شود. مشارکت دانشجویان در تحلیول و  این درس توسط استاد متخصص در  یکی از رشته های جغرافی

پاسخ به پرسش های مطرح شده در کالس و آوردن نمونه های ملموس و مشارکت در  انجام فعالیت هوای عملوی بورای درک    
عمیق ترکمک بزرگی در تدریس  این درس است به عنوان مثال :بررسی  شاخص های کموی و کیفوی در کشوورهای در حوال     

وسعه و توسعه یافته ، مفاهیم و مصداق های توسعه پایدار، ارا ه مدلهایی  برای توسعه کشوورها .و بررسوی چوارچوب و مبوانی     ت
 فرهنگی برنامه چشم انداز بیست ساله توسعه جمهوری اسالمی ایران .

 

 . منابع آموزشی4

منابع اصلی :  :  

توسعه یافته: انتشارات دانشگاه پیام نور(.ویژگیهای جغرافیایی کشورهای 6375نظری، علی اصغر) –  
 (.نظریه های توسعه یافتگی:تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 6313ازکیا،  مصطفی) -

 منابع فرعی :
 (.نظریه هاو قانونمندیهای توسعه: انتشارات تعاونی کار آفرینان 6381سعیدی، خلیل)

 رت فرهنگ و ارشاد اسالمی .تهران. وزا:(.فرهنگ و توسعه6371فاضلی، نعمت اهلل)
 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
 نمره  65ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 
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 نمره  2ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها 
 نمره  3ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

 شیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود .ارز

 
 تدوین کننده: نازیا ملک محمودی

 

 

 

 

 «منابع آب ایران و بهره برداری از آنها» سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن
ت . تغییرات محیطی طی نیم قرن اخیر باعث محدودیت بیشتر منوابع  منابع آب در ایران و جهان با محدودیتهایی روبه روس

آب شده و نیاز به مدیریت صحیح منابع آب را محسوس تر کرده است . به همین جهت آشنایی با حوضه های آبریز و منابع 
ر است . دانشجویان بوا  آب کشور و مسایل و محدودیتهایی که در بهره برداری از آنها ایجاد شده از اولویت ویژه ای برخوردا

یادگیری این درس متوجه محدودیت منابع آب کشور شده و ضمن مطالعه مباحث نظری و جمع آوری داده های مورتبط بوا   
آب به شیوه جغرافیایی به ارزش و ماهیت منابع آب پی برده و درخواهند یافت که بهره برداری از این منبوع حیواتی نیازمنود    

ابع موجود می باشد. با یادگیری این درس ، دانشجویان قادر خواهند شد مبحث منابع آب را که در برنامه ریزی و مدیریت من
 کتابهای درسی فصل جداگانه ای را به خود اختصاص داده به دانش آموزان به شیوه ای فعال و موثر بیاموزند.

 
 مشخصات درس
 نوع درس: نظری

 2تعداد واحد: 
زمرررررررران درس: 

 ساعت32
فیررای جغراپیشررنیاز: 

 آبها
نحررروه تررردریس:  

 روشهای فعال

 منابع آب ایران و بهره برداری از آنهانام درس:  به فارسی: 
 .Iranian Water Resources and Using Itبه انگلیسی:           

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

ت حوضه های آبریز ایران ، منابع آبهای سطحی و زیر زمینی و روشهای دانشجویان ضمن فراگیری تقسیما
بهره برداری از آنها را شناسایی کرده و پراکندگی استفاده از منوابع آبهوای ایوران را در بخشوهای مختلوف      

 فعالیتها ی اقتصادی توضیح می دهند

ع آب ، شیوه هوای مودیریت آنهوا را    با علم به محدودیتهای منابع آب و چگونگی بهره برداری پایدار از مناب
تحلیل می کنند و شیوه های مختلف بهره برداری از منابع آب و جلوگیری از هرز روی آن را گزارش موی  

 کنند.

 شایستگی اساسی:

 

 3سطح 2سطح 6سطح  هامالک 

حوضه های 

 آبریز ایران
حوضه های آبریز 
ایران را بور روی  
یک نقشه معرفی 

 نماید

اخلووی یووا تفاوتهووای د
خارجی بودن حوضوه  
های آبریز را توضویح  

 دهد

نقووش هوور یووک از  
حوضه های آبریوز را  
در وضعیت منابع آب 

 کشور توضیح دهد
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آبهررررررررای 

 زیرزمینی 

تاریخچه و انوواع  
سووفره هووای آب 
زیرزمینووووووی را 

 معرفی نماید

وضعیت آبدهی سفره 
های زیرزمینوی را بوا   

 یکدیگر مقایسه کند

 بهترین راه استفاده از
آبهووای زیرزمینووی را 

 تحلیل و تفسیر کند

مدیریت منابع 

 آبها

راهکارهوووووووای 
گسووترش منووابع  
آب را در ایوووران 

 توضیح دهد

راهکارهای گسوترش  
منابع آب را در ایوران  
از نظووور پایوووداری و 
هزینووه نگهووداری بووا 

 هم مقایسه کند

مزایووا و معایووب هوور 
یوووک از روشوووهای 
گسترش منابع آب را 

 تشریح نماید

 
 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنرصتف. 2
 

 فصل اول: 

 آشنایی با حوضه های آبریز ایران .6

 آبهای سطحی ایران، دریاها، دریاچه ها، رودها .2

 منابع آبهای زیر زمینی ایران، قناتها، چاهها، چشمه ها و سفره های آبدار  .3

 روش های بهره برداری از آبهای سطحی و زیر زمینی در ایران .1

 
ت یادگیری: دانشجویان به ارزش منابع آب و شیوه های بهره برداری بهینه از آنها پی می برند و راهکارهایی ارا ه موی  فعالی
 کنند

 فعالیت عملکردی: دانشجویان می توانند حوضه های آبریز ایران را در نقشه ایران مشخص نمایند.
 

 فصل دوم:.

 کشاورزی، صنعت، مصارف شهری و روستایی(چگونگی استفاده از آبهای سطحی و زیر زمینی) در  .6

 محدودیت های بهره برداری از منابع آب در ایران .2

 مدیریت، تولید، توزیع و مصرف آب  .3

 
فعالیت یادگیری: دانشجویان می توانند حوضه های آبریز ایران را دسته بندی کرده و محدودیت بهره برداری ازهریک از آن 

 ها را ذکر کنند

 دانشجویان می توانند نمودارهای مرتبط با موضوع منابع آب را بخوانند و ترسیم کنند.فعالیت عملکردی: 
 

 فصل سوم: 
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 تقسیم بندی مدیریت منابع آب در حوضه های آبی کشور .6

 پایداری منابع آب و مالحظات زیست محیطی و اجتماعی .2

 بهره برداری بیش از حد از منابع آب و پیامدهای زیست محیطی آن  .3

 
ادگیری: دانشجویان پیامدهای زیست محیطی  بهوره بورداری نامناسوب از آب را در یافتوه و بورای بهبوود شورایط        فعالیت ی

 محیطی راهکار ارا ه می کنند.
 فعالیت عملکردی: دانشجویان می توانند راهکارهای بهره گیری از منابع آب را فهرست کرده و اولویت بندی کنند.

 

 فصل چهارم:  

 حظات آن در بهره برداری بهینه از منابع آبی کشورآبهای مجازی و مال .6

 روشهای توسعه منابع آب، کاربری نامناسب و پیامدهای زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی آن  .2

 روشهای جلوگیری از هرز روی و آلودگی منابع آب .3

 فعالیت یادگیری:
موورد نیواز بورای تولیود محصووالت مختلوف        دانشجویان به ارزش منابع آب با توجه به آب مجازی پی برده و آب مجازی

 کشاورزی و صنعتی را با هم مقایسه می کنند.
فعالیت عملکردی: دانشجویان با توجه به مسله آب مجازی می توانند محصوالت کشاورزی و صتعتی متناسب بوا منوابع آب   

 وصیه کنند.را در منطقه مورد بررسی/ محل زندگی یا تحصیل خود فهرست کرده ،انتخاب نموده و ت
 

 :راهبردهای تدریس و یادگیری. 3

تدریس با شیوه های فعال زیر صورت گیرد: این درس توسط استاد متخصص جغرافیا در گرایش های طبیعی تودریس موی   
شود . برای اطمینان از تحقق اهداف آن عالوه بر شیوه های مرسوم در تدریس ، از روش های فعال و امکانات فناوری موی  

تفاده شود . بخشی از آموخته های این درس توسط دانشجو پیگیری می شود و فعالیت های عملی در قالب انجام بایست اس
یک نمونه کار بر روی یک منطقه یا ناحیه مورد ارزیابی استاد قرار خواهد گرفت . در تدریس این درس می بایسوت ضومن   

 نظیر وضعیت منابع آب در محیط های نزدیک ارایه نماید بیان پراکندگی منابع  آب ،مثال های آن را از شرایط ملموس
 

 بهره برداری از نقشه ها و عکسها -

 بررسی های میدانی توسط خود دانشجویان در مورد شیوه های مصرف آب در یکی از بخشهای فعالیتهای اقتصادی-

 یسبهره گیری از نمودارها و مهارتهای جغرافیایی در نمایش یافته های تحقیق و تدر-
 

 . منابع آموزشی1

 منبع اصلی:

 (، منابع و مسایل آب در ایران، انتشارات دانشگاه تهران6388کردوانی، پرویز )

 منابع فرعی :
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 (، برنامه ریزی محیطی برای توسعه زمین 6386بحرینی، سید حسن و کریمی ، کیوان ) -
ی محیط زیسوت، تهوران: سوازمان مودیریت و برناموه      (، تحلیل اقتصادی پیامدها6381صالح، علیرضا ، پور اصغر، فرزام ) -

 ریزی
بررسی روزنامه ها و اخبار رسانه های گروهی و پیگیری اخبار مرتبط با منابع آب و محدودیتها و مسایل بهوره بورداری از    -

 آنها.
 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری:5
 اهد داشت نمره با ارزشیابی کتبی پایان ترم اختصاص خو65ارزشیابی پایانی:

 نمره به فعالیت های دانشجو در جریان آموزش ها در طول نرم داده می شود  2ارزشیابی فرآیند: 
 نمره به ارا ه گزارش از تمرین یا فعالیتی که استاد تعیین کرده است تعلق می گیرد . 3ارزیابی پوشه کار: 

لیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنوای  ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکا
 ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 

 سایر نکات
 

 تدوین کننده: سیاوش شایان

 

 

 «جغرافیای ناحیه ای )کوهستانی و کوهپایه ای( ایران»سرفصل درس 

 

 ن:معرفی درس و منطق آ. 6

بیش از نیمی از وسعت کشور ایران کوهستانی است. ناحیه کوهستانی ایران بر خالف ناحیه گرم و خشک و ناحیه ساحلی که بور  

باشد و به طور اخص هر جا  اند تابع عرض جغرافیایی به طور اعم نمی اساس موقعیت جغرافیایی و شرایط ناشی از آن شکل گرفته

دهد. آموزش این واحود درسوی بوه دانشوجویان کموک       اقلیمی حاکم راتعدیل کرده یا تغییر می ارتفاع  وجود داشته باشد، شرایط

کند تا شناخت صحیحی از نواحی کوهستانی ایران کسب کنند و در صورت نیواز تصومیمات صوحیحی بورای ایون نوواحی در        می

 .   بگیرند

 

 مشخصات درس

 2نوع درس: نظری

 ای )کوهستانی( ایران نام درس:  به فارسی: جغرافیای ناحیه

  Regional Geography of Iran, ( Mountainous Regions)به انگلیسی           
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  2تعداد واحد: 

 ساعت 32زمان درس: 

 نیاز: پیش

 نحوه تدریس: 

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

 

افیای ناحیه کوهستانی اطالعات کافی را کسب کرده و با مطالعه کامل و جامع وضعیت جغر

های موجود در ناحیه مذکور تهیه کند.  لیستی از پتانسیل  
نقش و اهمیت اقتصادی این ناحیه در اقتصاد کالن کشور تحلیل و تفسیر نماید.   
کارهای جدید برای بهبود شرایط زیسرت و حفرظ محریط زیسرت ناحیره کوهسرتانی را        راه 

 د.پیشنهاد ده
 شایستگی اساسی:

 

 3سطح 2سطح 6سطح  هامالک

 نواحی کوهستانی

 

نواحی کوهستانی ایران 
را بر روی نقشه نمایش 

 دهد 

نواحی کوهسوتانی ایوران را   
 با یکدیگر مقایسه نماید 

تاثیرات نواحی کوهسوتانی  
بر وضعیت آب و هووایی و  
معیشت و...تجزیه وتحلیول  

 نماید 

 

نقررش و اهمیرررت  

ی نررواحی اقتصرراد

 کوهستانی 

برخووی از نقووش هووای 
اقتصووووادی نووووواحی  
کوهستانی را فهرسوت  

 نماید 

نقووش اقتصووادی نووواحی   
کوهسووتانی را بوور وضووعیت 
اقتصوادی کشوووررا بررسووی  

 نماید 

توواثیر اقتصووادی نووواحی   
کوهسوووتانی بووور رشووود   
اقتصادی کشور را تجزیه و 

 تحلیل نماید 

نقرررش محرررریط  

زیسرررتی نرررواحی 

 کوهستانی 

 

ط زیسووتی اثوورات محووی
نووواحی کوهسووتانی را  

 بیان کند 

تاثیرات نوواحی کوهسوتانی   
بر محیط زیسوت و توسوعه   

 پایدار را بررسی نماید 

راهکووار هووایی در جهووت   
بهبود شرایط محیط زیست 
 نواحی کوهستانی ارا ه دهد

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول:

 کوهستانی  احیهتعاریف، مفاهیم و اهمیت مطالعات ن .6

 کوهستانی)نقش ناهمواری ،شیب و اقلیم...(  نقش عوامل طبیعی در تقسیمات ناحیه .2

 کوهستانی)جمعیت ، معیشت و.....(  نقش عوامل انسانی در تقسیمات ناحیه .3
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 های ایران بررسی نقشه ناهمواری .1

 فعالیت یادگیری:

 های کالسی های ایران و شرکت فعال در بحث مواریبررسی موقعیت و وسعت ناحیه کوهستانی ایران بر روی نقشه ناه

 فعالیت عملکردی:

 ای از خرده نواحی کوهستانی ایران تهیه کرده به کالس ارا ه دهند. با توجه به نقش ارتفاع در ناحیه کوهستانی دانشجویان نقشه

 فصل دوم:

 چگونگی  تشکیل نواحی کوهستانی ایران) زمین شناسی و ژ ومورفولوژی ( .6

 بندی  نواحی کوهستانی  ها در تقسیم اهموارینقش ن .2

 های توپوگرافیک نواحی جغرافیایی کوهستانی ایران و تقسیمات آن با توجه به ویژگی .3

 فعالیت یادگیری:

 شناسی در گزارشی ارا ه  نماید  های زمین های ایران در طی دوران تغییرات ناهمواری -

 ا با ناحیه مورد مطالعه تطبیق دهد فعالیت عملکردی: نقشه واحد های ژ ومورفولوژی ر

 فصل سوم:

ویژگی های طبیعی نواحی کوهستانی ایران )ژ ومورفولوژی ، آب و هوا ، منابع آب ، خاک ، پوشش گیاهی وزندگی  .6

 جانوری ....(

 ویژگی های انسانی نواحی کوهستانی ایران )جمعیت ، معیشت ، سکونتگاهها و...( .2

 نی ایران جغرافیای اقتصادی نواحی کوهستا .3

 بررسی تغییرات طبیعی و انسانی در  نواحی کوهستانی .1

 فعالیت یادگیری:

 مطالعه و بررسی نقش انسان در تغییرات بوجود آمده در ناحیه کوهستانی همراه با ارا ه گزارش به کالس -

 فعالیت عملکردی:

 صویر، آمار و ارقام و.....(ارا ه مستنداتی از تغییرات بوجود آمده در ناحیه کوهستانی) بریده روزنامه، ت

 فصل چهارم:
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 تحول در معیشت  نواحی کوهستانی .6

 های جدید برای بهبود شرایط زیست نواحی کوهستانی)انرژی های نو و.....( شیوه .2

 اکوتوریسم در نواحی کوهستان .3

 ای کوهستانی ایران های مطالعه جغرافیای ناحیه تکنیک .1

 و کوهپایه ای را مورد مقایسه قرار دهد. فعالیت یادگیری:وضعیت معیشت ساکنین دامنه

 فعالیت عملکردی:یکی از واحد های کوهستانی ایران را با یکی از تکنیک های مطالعه ناحیه ای گزارش نماید 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3

هوای فعوال و    ز روشاین درس توسط استاد جغرافیا در گرایش های انسانی تدریس می شود .برای تحقق اهداف درس اسوتفاده ا 

توری بورای    مشارکت دانشجویان مناسب است. بکارگیری نقشه و نمایش فیلم از ناحیه کوهسوتانی ایوران درک فضوایی مناسوب    

آورد. طراحی بازدید میدانی و تهیه گزارش توسط دانشجویان و ارا ه گزارش از بازدیود فووق در پایوان تورم      دانشجویان فراهم می

 شود پیشنهاد می توسط استاد درس مربوطه

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی:  

 ( ، توان های محیطی ایران ، تهران مرکز مطالعات و تحقیقات شهر سازی و معماری6381رهنمایی ، محمد تقی )  -

 

 منابع فرعی :

درسی ، تهران وزارت های  ریزی و تالیف کتاب ( حجازی زاده ،زهرا و دیگران ، دفتر برنامه 6381ای ایران ) جغرافیای ناحیه -6

 آموزش و پرورش

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 نمره ارزشیابی کتبی پایان ترم 65ارزشیابی پایانی: 

 های دانشجو در کالس درس نمره شرکت در فعالیت میدانی و فعالیت2ارزشیابی فرایند: 

 ده در کالسهای تعیین ش نمره ارا ه گزارش ناشی از فعالیت 3ارزیابی از پوشه کار: 
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 5روز و حوداکثر   2این درس با انجام یک  سفر علمی کامل می شود. استاد و دانشجویان بایستی حداقل به مدت سایر نکات: 

 ها قرار دهند. ها بایستی امکانات قانونی، وسا ل و ابزار الزم در اختیار گروه روز به یکی از مناطق ایران سفر نمایند. پردیس

 

 م نادریتدوین کننده: مری

 

 

 

 

 

 

 «اصول و روش های آمایش سرزمین»سرفصل درس 

 

 معرفی درس و منطق آن .6

در دنیای امروز اگر به ساخت و بنا و به همان نسبت به محویط ، فضوا، سواختار فضوایی توزیوع فضوایی و بسویاری از        
ا در یک مجموعه محیطوی  اصطالحات مکانی فضایی توجه نماییم در همه آنها بحث استاندارد ها از مهمترین موارد بن

و در قالبی هماهنگ و همساز با محیط شکل می گیرد. حتی مسئله فقر و ثروت ، توزیع نامتناسب عودالت اجتمواعی ،   
در اثر توسعه ناموزون بر محیط زیسوت   …نامتناسب بودن امکانات و ساختارهای زیر بنایی آلودگی ، بالیای طبیعی و 

ر و بنای همه فعالیتهای انسانی در اثر رفتوار هوای ناهنجوار انسوانی ممکون اسوت       طبیعی شکل گرفته است . زیرا بست
آنچنان آسیبی بر آن وارد شود ، که دیگر راهی برای اصالح و بهبود شرایط حاصله وجود نداشته باشد . از این روز بشر 

موین اسوت ، موی بایسوت     امروز به یک تفکر مثبت و نو اندیش رسیده است که اگر خواهان بقای طووالنی بور روی ز  
اندیشه سازگاری و همگامی با محیط را در خود تقویت کرده و در جهت آماییدن و توان سنجی اسوتعداد هوای محویط    
گام بردارد. بنابراین تفکر امروز به نوعی عدالت محوری در جهت محیط زیست و نحوه استفاده از آن رسیده است . چرا 

ت محوری در جامعه باشیم باید به نقش محیط در توسعه فضایی یک ناحیه توجه که اگر خواهان مساوات طلبی و عدال
خاص نموده و با ارا ه یک مدل مناسب توان سنجی و استعداد شناسوی در جهوت رفوع بنیانهوای نوامطلوب و ارتقوای       

ر ایون درس  . دروشهای کارآمد گام برداریم .مبنای این روشها و مدلها نقطه آغازین مطالعوات آموایش سورزمین اسوت    
مبانی و اصول آمایش سرزمین مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و دانشجویان با گذراندن این درس توانایی تودریس  
بخش توسعه پایدار را در کتب متوسطه کسب کرده و می توانند در بررسی های جغرافیای خود ، یافته های درس را به 

 کارگیرند.
 

 مشخصات درس

 2نوع درس: نظری

 اصول و روشهای آمایش سرزمیننام درس:  به فارسی: 

 Spatial Planning: Fundamentals and Methodsبه انگلیسی:           
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 2واحد:  تعداد

 32زمان درس: 

 پیشنیاز: 

 نحوه تدریس: 

 

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

 

و ایران ،  سابقه آمایش سرزمین در جهان، ضمن بیان  اریف مربوط به آمایش سرزمینمفاهیم و تعبا مطالعه 

اشتراکات و تفاوتهای زمانی ، مفهومی آنها را در فهرستی ارایه کند و نقات ضعف و قوت طرح های ارا ه شده در 

 ایران و جهان را گزارش نماید

های آتی مورد بهره برداری قرار دهد و بتواند با استفاده از ، آنها را در برنامه ریزی اصول آمایش سرزمینبا دریافت 

توانایی های هر یک را برای کاربرد در برنامه ریزیها فهرست نماید. مطالعات در آمایش سرزمین های  روش  

یک پژوهش اولیه را بر اساس دیدگاه اکولوژیک و محیطی با هدایت استاد در زمینه آمایش سرزمین انجام 

 دهد.

 

 ستگی اساسی:شای

 

 3سطح 2سطح 6سطح  هامالک 

مفررررررررراهیم و 

آمایش اصطالحات 

 سرزمین

تعوواریف و اصووطالحات 
 آمایش سورزمین عمده 

 را فهرست نماید

در  آموایش سورزمین  سابقه 
 ایران و جهان را بیان نماید

ضوورورت انجووام مطالعووات 
را تشوریح   آمایش سرزمین

 نماید

ابعررراد سررررزمینی 

و  آمایش سررزمین 

 ای آنروشه

عناصر طبیعی دخیل در 
را  آموووایش سووورزمین 

 تشریح نماید

روشووهای انجووام مطالعووات 
را توضویح   آمایش سرزمین

 دهد

مزایووای روش اکولوووژیکی 
را  آمایش سرزمینمطالعات 

نسووبت بووه سووایر روشووها  
 مقایسه کند

اسررررررتراتژیها و 

آمایش کاربردهای 

 سرزمین

عواموول سیاسووتگذاری  
آمووووایش دخیوووول در 

 وضیح دهدرا ت سرزمین

عوامل اقتصادی ، اجتماعی 
را  آمایش سرزمیندخیل در 

 تشریح نماید

بین عوامل موثر در آمایش 
سرزمین مقایسوه نمووده و   

 نتیجه را گزارش نماید

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول: 

 مفاهیم و تعاریف مربوط به آمایش سرزمین - .6

 ن اصول و مبانی آمایش سرزمی .2

 سابقه آمایش سرزمین در جهان .3

 

 فعالیت یادگیری: مفاهیم و تعاریف پایه آمایش سرزمین را تشریح نماید 

 فعالیت عملکردی:اصول آمایش سرزمین رادر جدولی  فهرست نماید 
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 فصل دوم: 
 سابقه آمایش سرزمین در ایران  .6

 
 را تحلیل نماید  فعالیت یادگیری: نقاط ضعف و قوت طرح های آمایش سرزمین در ایران

 ----فعالیت عملکردی: 
 

 فصل سوم: 
 :روش مطالعات در آمایش سرزمین  (6

a)  بررسی های اکولوژیکی و محیطی منطقه 

b)  بررسی توزیع جمعیت و نظام فعالیت ها 

c)  تحلیل نظام شهری منطقه 

d) تحلیل نظام استقرار سکونتگاه ها 

e) تحلیل پیوندهای اصلی میان سکونتگاه ها 

 
 :روش های گوناگون انجام مطالعات آمایش سرزمین را توضیح داده از هم تفکیک نماید فعالیت یادگیری

 -------فعالیت عملکردی: 
 

 فصل چهارم: 

 تهدیدهای اجتماعی و اقتصادی سیاسی و فرهنگی منطقه  .6

 .تبیین استراتژی های توسعه بر مبانی آمایش سرزمین .2

 های جغرافیایی آن را تشریح نماید   فعالیت یادگیری:اجزای روش توان اکولوژیک و داده

 دانشجویان یک پژوهش تمرینی با روش اکولوژیک انجام داده و به استاد ارا ه می کنند.: فعالیت عملکردی
 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری:3
تدریس توسط متخصص جغرافیا آشنا به آمایش سرزمین  ،به صورت تئوری و عملی انجام موی شوود ایون درس  بوه     

وش فعال ،بحث و مذاکره ، حضور یک کارشناس آمایش در کالس درس و گفت و گو بوا وی پیشونهاد موی شوود .     ر
 همچنین دانشجویان یک پژوهش تمرینی با روش اکولوژیک انجام داده و به استاد ارا ه می کنند.

 
 

 . منابع آموزشی4
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 منابع اصلی :

.زمین،تهران:سمت(، جغرافیای کاربردی و آمایش سر6385سرور، رحیم) -  

 

 منابع فرعی :

(، شالوده آمایش سرزمین ، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.6380مخدوم،مجید) -  

(، اصول و روش های برنامه ریزی منطقه ای ، یزد:انتشارات دانشگاه یزد.6381زیاری، کرامت اله)-  

 منطقه ای، یزد :دانشگاه یزد(، مکتبها، نظریه ها و مدلهای برنامه ریزی 6381زیاری ، کرامت اله)-

 
 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری:5
 نمره از یافته های تئوریک درس 65ارزشیابی پایانی: 
 نمره از شرکت در مباحث و جمع آوری اسناد و مدارک مورد نیاز برای یک برنامه آمایش سرزمین 2ارزشیابی فرآیند: 

 ش اولیه و تمرینی آمایش سرزمین با هدایت استادنمره برای انجام یک پژوه 3ارزیابی پوشه کار: 
ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنوای  

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

 سایر نکات

 

 ن کننده: سیاوش شایانتدوی

 

 

 «مسایل محیطی جهان امروز از دیدگاه جغرافیا»سرفصل درس 

 

 :معرفی درس و منطق آن. 6

جهان امروز با مسایل گوناگون زیست محیطی روبه روست که برخی از آنها زاده محیط طبیعی و فعالیت مداوم آن است و فعالیت 
د . درک سازو کارهای طبیعی زمین و انطباق فعالیت های بهره برداری انسوان از  های ناسنجیده انسان آغازگر برخی دیگر بوده ان

منابع زمینی و رفتار صحیح به هنگام دخالت در ژ وسیستم ها کلید اصلی فا ق آمدن بر مشکالت کنونی در مقیاسوهای جهوانی ،   
وامول بوروز تغییورات محیطوی دسوته      منطقه ای و محلی است .در این درس ضمن ارا ه دیدگاه های زیست محیطی مختلف ، ع

 بندی می شوند و نقش برنامه ریزی محیطی و مدیریت محیط با ارا ه راهکارهایی از سوی داشجویان مشخص می گردد.

 
 مشخصات درس

 2نوع درس: نظری

 گاه جغرافیاییمسایل محیطی جهان امروز از دیدنام درس:  به فارسی: 

 Global Environmental Issues , Geographic Viewبه انگلیسی:           
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 2تعداد واحد: 

 32زمان درس: 

 پیشنیاز: 

 نحوه تدریس: 

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

 

را توضیح  دیدگاه جغرافیایی نسبت به محیط زیست،  دیدگاههای محیط زیستی در مکاتب مختلفبا مطالعه 

را فهرست کرده و گزارش کنند. مسایل محیط زیستی ناشی از تغییر طبیعت زمینو دهند   

بهره برداری بی رویه از  ، بیابان زایی ،آلودگی ها)مسایل محیطی زیستی ناشی از بهره برداری بی رویه انسان 

ستی، منابع جنگلی و را ) تنوع زیمحدودیت منابع آب و مدیریت غلط در بهره برداری از آنها و.. ( و  منابع خاک

 انقراض گونه ها( تحلیل و تبیین نماید.

بهره برداری بی رویه را تحلیل و نتایج  گسترش بی رویه شهرنشینی و پیامدهای محیط زیستی آنها پیامدها ی 

را تشریح نمایند. از منابع فناپذیر و پیامدهای آنها )سوخت های فسیلی ، منابع معدنی و....(  

سیاست، تکنولوژی را دسته بندی کرده و ضمن توضیح علل و راهکارهای تعدیل آنها، نقش مخاطرات محیطی  

را در بروز مسایل محیطی تحلیل نماید و بتواند راهکارهای مدیریتی برای آنها را ارا ه نماید.  و محیط زیست  

 

 شایستگی اساسی:

 

 3سطح 2سطح 6سطح  هامالک 

دیررررررردگاهها و 

نظریررات محرریط  

 زیستی

نواع دیدگاههای عمده ا
محیط زیسوتی را بیوان   

 نماید

دیووودگاههای مووورتبط بوووا 
جغرافیا مثل نظریوه گایوا را   

 توضیح دهد

کارایی و کارآمدی هر یک 
از نظریووات عمووده محوویط 

 زیستی را استدالل نماید 

مسایل و مشکالت 

 محیط زیستی

فهرست مسایل عموده  
محیط زیستی را از نظر 
طبیعووووی و انسووووانی  

 دتوضیح ده

مسایل محیط زیستی انسان 
سوواخت را توضوویح داده و  

 فهرست نماید

راهکارهایی بورای مسوایل   
محووویط زیسوووتی انسوووان 

 ساخت پیشنهاد نماید 

سیاستها و برنامره  

ریررزی در مسررایل 

 محیط زیستی

انواع سیاستها و برناموه  
های دخیل در مسوایل  
محوووویط زیسووووتی را 

 توضیح دهد

نقش سیاسوتها و مودیریت   
زی محیط زیسوتی  برنامه ری

در موضوع منابع فناپوذیر و  
 تجدید شونده بیان نماید

شیوه های مدیریت مسایل 
محیط زیستی را توضویح و  

 تفسیر نماید

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت. 2

 فصل اول: 
 محیط زیستی در مکاتب مختلف ودیدگاه جغرافیایی  .6

 نظریه گایا ومحیط زیست انسان امروز .2

 ناشی از تغییر طبیعت زمین و نقش انسان در کاهش آن(تنوع زیستی )یل محیط زیستی مسا .3

 (گرمایش جهانی و...)علل و نتایج تغییرات اقلیمی  .1
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 فعالیت یادگیری: بیان وجوه تفاوت و اشتراک دیدگاههای محیط زیستی و مقایسه آن با جغرافیایی

 ---فعالیت عملکردی:
 

 فصل دوم: 
 ناشی از بهره برداری بی رویه انسان مسایل محیطی زیستی .6

 آلودگی ها ) آب ، هوا، خاک ، صدا( .2

 بیابان زایی و بهره برداری بی رویه از منابع خاک  .3

 محدودیت منابع آب و مدیریت غلط در بهره برداری از آنها  .1

 
 را بیان نماید  فعالیت یادگیری: دسته بندی مسایل زیست محیطی ناشی از بهره برداری انسان و تعاریف پایه آن

 فعالیت عملکردی: یک جدول ار منابع آب ایران و روش های گوناگون توسعه آن را ارا ه نماید .
 

 فصل سوم: 
 کاهش منابع جنگلی و علل انسانی آن .6

 انقراض گونه های جانوری و نقش انسان .2

 گسترش بی رویه شهرنشینی و پیامدهای محیط زیستی آنها .3

 ابع فناپذیر و پیامدهای آنها )سوخت های فسیلی ، منابع معدنی و....(بهره برداری بی رویه از من .1

 
 فعالیت یادگیری:علل فشار بر منابع زیستی ) جنگلی و گونه های گیاهی و جانوری ( نوسط انسان را توضیح دهد .

ی غلوط آنهوا را تجزیوه و تحلیول     فعالیت عملکردی: جدولی از بهره برداری منابع فنا پذیر ارا ه کرده و پیامد های آتی بهره بردار
 نماید 

 

 فصل چهارم:  
 مخاطرات محیطی  .6

 سیاست، تکنولوژی و محیط زیست .2

 .برنامه ریزی و مدیریت محیطی .3

 فعالیت یادگیری:تاثیر فن آوری و سیاست را بر چگونگی بهره برداری از منابع طبیعی و ایجاد دشوار های محیطی توضیح دهد.
 لگویی برای تعدیل تاثیر فن آوری و سیاست بر مسا ل زیست محیطی تهیه و به کالس ارا ه دهد فعالیت عملکردی: طرح یا ا
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 . راهبردهای تدریس و یادگیری3
بیعی  تدریس می شود . برای اطمینان از تحقق اهداف آن این درس توسط استاد متخصص جغرافیا در گرایش های ط

عالوه بر شیوه های مرسوم در تدریس ، از روش های فعال و امکانات فناوری می بایسوت اسوتفاده شوود . بخشوی از     
آموخته های این درس توسط دانشجو پیگیری می شود و فعالیت های عملی در قالب انجام یوک نمونوه کوار بور روی     

یا ناحیه مورد ارزیابی استاد قرار خواهد گرفت . در تدریس این درس می بایست ضومن بیوان دیودگاههای    یک منطقه 
 جغرافیایی و زیست محیطی مثال های آن را از شرایط ملموس نظیر وضعیت محیط زیست ایران ارایه نماید

 

 . منابع آموزشی1

:منبع اصلی   

6378غرافیا )جغرافیای کالن (، تهران : انتشارات مدرسه، شایان، سیاوش ،مسایل جهان امروز از دیدگاه ج -  

:منابع فرعی   

(، زیستن در محیط زیست، ترجه مجید مخدوم ،تهران، انتشارات دانشگاه تهران6376میلر، جی، تی ) -  

 (، مبانی محیط زیست، ترجمه عبدالحسین وهاب زاده، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد6372وات، کنت )-
 

 دهای ارزشیابی یادگیری:راهبر. 5

 نمره با ارزشیابی کتبی پایان ترم اختصاص خواهد داشت   65ارزشیابی پایانی:  
 نمره به فعالیت های دانشجو در جریان آموزش ها در طول نرم داده می شود  2ارزشیابی فرآیند: 

 کرده است تعلق می گیرد . نمره به ارا ه گزارش از تمرین یا فعالیتی که استاد تعیین 3ارزیابی پوشه کار: 
ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنوای  

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

 سایر نکات

 

 تدوین کننده: سیاوش شایان

 

 

 «جغرافیای ناحیه ای )سواحل( ایران»سرفصل درس 
 

 :. معرفی درس و منطق آن6

شناخت نواحی گوناگون ایران که در نتیجه عملکرد شرایط ویژه طبیعی، انسانی، فرهنگی، اقتصوادی و تواریخی مختلفوی شوکل     

تووان بوه    بنودی نوواحی موی    انوواع تقسویم  ریزان در جهوت توسوعه پایودار دارد. از     ای برای برنامه گرفته است، نقش تعیین کننده

شوود.   بندی بر مبنای آب و هوا آب اشاره کرد. براساس این ناحیه بندی ایران به سه ناحیه بزرگ آب و هوایی تقسویم موی   تقسیم

 کنود  گیرد. آموزش این واحد درسی به دانشجویان کمک می نواحی ساحلی شمال و جنوب ایران در یکی از این تقسیمات قرار می



147 

 

تا شناخت صحیحی از نواحی ساحلی شمال و جنوب ایران و همچنین جزایر متعلق به آنها کسب کنندو در صورت نیاز تصومیمات  

 صحیحی برای نواحی ساحلی در نظر بگیرند.   

 

 

 

 مشخصات درس

 2نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 

 ساعت 32زمان درس:

 -پیشنیاز: 

 نحوه تدریس: 

 ای) سواحل ( ایران غرافیای ناحیهنام درس:  به فارسی: ج

 Regional Geography of Iran,( Coastal plains) به انگلیسی:           

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

 

با مطالعه کامل و جامع وضعیت جغرافیای نواحی ساحلی شمال و جنروب اطالعرات کرافی را    

 های موجود در ناحیه مذکور تهیه کند.  ب کرده و لیستی از پتانسیلکس
 نقش و اهمیت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی این نواحی را تحلیل کند و   

 ناحیه ساحلی شمال و جنوب را از لحاظ استراتژیکی مقایسه نماید.

 شایستگی اساسی:

 

 3سطح 2سطح 6سطح  هامالک

نواحی جغرافیرایی  

 ساحلی  

 

نووووواحی جغرافیووووایی 
ساحلی ایران را بر روی 
نقشه جغرافیایی نشوان  

 دهد 

نووواحی جغرافیووایی سوواحلی  
ایووران را بووا هووم مقایسووه  
نمووده تفاوتهووا و تشووابهات  

 آنها را توضیح دهد 

تاثیرات ، مزایا و محدودیت 
های نواحی سواحلی را بور   
 زندگی انسان گزارش نماید 

نقش ها و اهمیرت  

 نواحی ساحلی 
 –قوووش اقتصوووادی  ن

سیاسی سواحل ایران را 
 فهرست نماید 

سیاسوی   –تاثیر اقتصوادی  
نووواحی سوواحلی ایووران را   

 مقایسه نماید 

نقش نواحی ساحلی بر رشد 
اقتصادی و سیاسی کشوور  

 را تجزیه و تحلیل نماید 

 

وضررررررررررعیت 

اسررررررتراتژیکی 

 سواحل 

مفهووووم اسوووتراتژیکی 
نواحی سواحلی را بیوان   

 نماید 

یکی ناحیوه  اهمیت اسوتراتژ 
سوواحلی شوومال و جنوووب  
ایران را با یکد یگر مقایسه 

 نماید 

اهمیووت جهووانی نووواحی   
ساحلی ایوران را تجزیوه و   

 تحلیل نماید 
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 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول:

 ساحلی   تعاریف، مفاهیم و اهمیت مطالعات ناحیه .6

 طبیعی ، توپوگرافی، اقلیم، پوشش گیاهی، در شکل بندی نواحی( ای ایران ) نقش عوامل مبانی تقسیمات ناحیه .2

 های ایران بررسی نقشه ناهمواری .3

 
 فعالیت یادگیری:

 های کالسی های ایران و مشارکت در بحث بررسی موقعیت نواحی ساحلی و دریایی ایران بر روی نقشه ناهمواری  -

 فعالیت عملکردی:

ای از  دهنوده نوواحی دانشوجویان نقشوه     ا استناد به یک عامل از عوامل شکلبا توجه به نقش عوامل طبیعی و انسانی ب -

 بندی ایران به کالس ارا ه داده و وضعیت نواحی شمالی و جنوبی ایران را در آن مشخص کنند. ناحیه

 

 فصل دوم:
 چگونگی تشکیل جلگه های شمالی ایران )زمین شناسی ،ژ ومورفولوژی،....( .6

لگه های شمالی ایران ) آب و هوا، منابع آب، منابع خاک، پوشش گیاهی و زندگی ویژگی های  طبیعی ناحیه ج .2

 جانوری (

 ویژگی های  انسانی ناحیه جلگه های شمالی ایران ) جمعیت، شهر،  روستا، فعالیتهای اقتصادی، توریسم .3

 

 جغرافیای اقتصادی سواحل و دریای شمالی ایران .1

 فعالیت یادگیری:

 زمینه نواحی ساحلی و دریایی ایرانمطالعه منابع مختلف در  -

 فعالیت عملکردی: تهیه فهرستی از تفاوتهای جغرافیایی نواحی ساحلی ایران 

 

 فصل سوم:

 چگونگی  تشکیل جلگه های  جنوبی ایران )زمین شناسی، ژ ومورفولوژی،...( -
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 اک، پوشش گیاهی و زندگی جانوری (ویژگی های  طبیعی ناحیه جلگه های جنوبی ایران ) آب و هوا، منابع آب، منابع خ -
 ویژگی های  انسانی ناحیه جلگه جنوبی ایران ) جمعیت، شهر،  روستا، فعالیتهای اقتصادی،( -
 جغرافیای اقتصادی سواحل  و دریاهای جنوبی ایران  -
 اهمیت سواحل جنوب از نظر مسا ل سیاسی واستراتژیکی  -

 های مناطق ساحلی در اقتصاد ملی بخشفعالیت یادگیری:بررسی تغییر نقش برخی از 

 تهیه گزارش از خبرهای جاری در نواحی ساحلی و دریایی  -فعالیت عملکردی: 

 فصل چهارم:

 مناطق آزاد تجاری در نواحی ساحلی شمالی و جنوبی -

 اکوتوریسم در نواحی ساحلی ایران  -

 ای های مطالعه جغرافیای ناحیه تکنیک -
 الی و جنوبی ایران رابر مبنای تفاوتها و تشابهات ناحیه ای مقایسه نماید فعالیت یادگیری: سواحل شم

های قبلی) مباحث ارا ه شده در کالس (و آنچه بطوور مسوتقیم در بازدیود     فعالیت عملکردی:  برقراری ارتباط مناسب بین دانسته

 شود. میدانی مشاهده می

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3

هوای فعوال و    افیا در گرایش های انسانی تدریس می شود .برای تحقق اهداف درس اسوتفاده از روش این درس توسط استاد جغر

مشارکت دانشجویان مناسب است. بکوارگیری نقشوه و نموایش فویلم از نوواحی سواحلی شومال و جنووب ایوران درک فضوایی           

توسط دانشجویان و ارا ه گزارش از بازدید فوق آورد. طراحی بازدید میدانی و تهیه گزارش  تری برای دانشجویان فراهم می مناسب

 شود. در پایان ترم توسط استاد درس مربوطه پیشنهاد می

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی:  

  (توان 6381رهنمایی، محمد تقی ) های محیطی ایران، تهران مرکز مطالعات و تحقیقاتشهرسازی و معماری 

 منبع فرعی: 

 ریزی و تالیف کتب درسوی، تهوران وزارت    زاده، زهرا و همکاران، دفتر برنامه ( حجازی 6381ای ایران)  جغرافیای ناحیه

 آموزش و پرورش

  (سواحل ایران، تهران مرکز تحقیقات خاک و آبخیزداری وزارت جهاد سازندگی 6383خانیکی، محمد ) 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 رمنمره ارزشیابی کتبی پایان ت 65ارزشیابی پایانی: 
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 های دانشجو در کالس درس نمره شرکت در فعالیت میدانی و فعالیت 2ارزشیابی فرایند: 

 های تعیین شده در کالس نمره ارا ه گزارش ناشی از فعالیت 3ارزیابی از پوشه کار: 

 5و حوداکثر  روز  2این درس با انجام یک  سفر علمی کامل می شود. استاد و دانشجویان بایستی حداقل به مدت سایر نکات: 

 ها قرار دهند. ها بایستی امکانات قانونی، وسا ل و ابزار الزم در اختیار گروه روز به یکی از مناطق ایران سفر نمایند. پردیس

 

 

 تدوین کننده: مریم نادری

 

 

 

 «روش تحقیق در جغرافیا»سرفصل درس 
 

 معرفی درس و منطق آن: 

ی کردن به مطلب رسیدن است ومنظورازآن تالش درجهت شناخت وپی بردن تحقیق به معنی پژوهش،ثابت کردن،رسیدگی وارس
 بررسی ویا اثبات صحت ثقم وفرضیه است.و واقعیت ها 

به بیان دیگرتحقیق عبارت ازمجموعه اقدامات است که به کمک مشاهدات درجهان ظاهری برای کشف قسمت ازمشخصات 
در زبان های اروپا ی بکار رفته است این کلمه از ریشه  Methodیتود کلمه روش تحقیق معادل م .جهان حقیقی انجام میگیرد

به معنای بعد، راه، طریق، روش، شیوه، اخذ شده است و در اصل    M eta and odos     که مرکب  Methodosیونانی 
 طریقه انجام کار، .... میباشد. "پیگیری ورسیده گی"جستجو تحقیق 

ی دانسته اند که برای شناخت حقیقت و بر کناری از خطا بکار برده میشود و در تعریف دیگر روش را مجموعه شیوه های تدابیر
از روش آمده است: روش به معنای جستجو، طریقه انجام کاری و ترتیب وتنظیم کار فکری است ومقصود از آن عبارت است از 

 رود.مجموعه شیوه ها وتدابیر که برای شناخت حقیقت وبر کناری از خطا بکار 

این درس یکی از دروس بنیادی برای رشته های مختلف علم و از جمله جغرافیاست که در آن سازماندهی علمی  ذهن پژوهشگر 
جغرافیایی مورد نظر بوده و دانشجویان پس از آموختن آن می توانند به پژوهشهای بنیادی،  -برای انجام یک پژوهش علمی

 ا بپردازند.توسعه ای و یا کاربردی در علم جغرافی

 
 مشخصات درس

واحوود نظووری و  6نوووع درس: 

 روش تحقیقنام درس:  به فارسی: 

                          Research Methods به انگلیسی:           
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 (6+6واحد عملی)6

 2تعداد واحد: 

 ساعت 18زمان درس: 

 پیشنیاز: 

 نحوه تدریس: 

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

انواع تحقیقات و  را شناسایی و فلسفه و قواعد پژوهش علمی ضمن درک مفاهیم پایه در تحقیق علمی ، 

را از یکدیگر تمییز دهند.بر اساس ماهیت و روش(  –پژوهش های علمی )بر اساس هدف   

الگوها و و  گزارش تحقیقیک ظیم و تدوین تنرا تشریح نموده وچگونگی فرایند پژوهش علمی  مراحل انجام و

در انتهای تحقیق را دریافته و تمرین و اجرا نمایند. روشهای ارجاع دهی   

و نمونه گیری مورد نیاز برای تحقیق را درک نموده جامعه آماری ،  تدوین فرضیهبا تشریح بنیادهای ار ه و 

یان کنند.را در یک تحقیق فرضی ب)انواع، روش و برآورد حجم نمونه(  

را از یکدیگر تمییز داده و انجام میدهند ، فرایند میدانی ( –گردآوری اطالعات )کتابخانه ای  هایروش ضمن اینکه

را توضیح دهنده ها یتجزیه و تحلیل اطالعات و داده ها و ارزیابی فرض  

 طرح تحقیقدریافته و یک را  تکنیکها و نرم افزارهای آماری و گرافیکی در تبیین و تنظیم گزارش تحقیق برخی 

 به استاد خود ارا ه نمایند

 شایستگی اساسی:

 

 3سطح 2سطح 6سطح  هامالک 

مفرراهیم پایرره در   

روش تحقیررررررق 

 جغرافیا

مفوواهیم پایووه در روش 
تحقیق جغرافیا را بیوان  

 نماید

انواع تحقیقات جغرافیایی را 
معرفی نموده و قواعد آن را 

 بیان نماید

ز انواع کاربردهای هر یک ا
تحقیقووات را در مطالعووات  

 جغرافیایی را مقایسه نماید

فرآینررد پررژوهش  

 جغرافیا

یک مسواله جغرافیوایی   
را گوووزینش نمووووده و 
فرضیاتی برای آن بیان 

 نماید

 

جامعه آماری و نمونه گیری 
در مسوواله تعیووین شووده را  

 مشخص نماید

روشووووهای گووووردآوری و 
اصالح خطاها را توضویح و  

 تفسیر کند

برد پررژوهش کررار

 های جغرافیایی

الگوریتمی برای انجوام  
یک پژوهش  پیشونهاد  

 نماید

طرح پژوهشوی بور مبنوای    
الگوریتم پیشونهادی تهیوه   

 نماید

نتایج تحقیق موورد نظور را   
توضیح، تفسویر و گوزارش   

 نماید

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول: 
 

 فلسفه و قواعد پژوهش علمی  .6

 ف مفاهیم پایه )علم، نظریه، قانون علمی، استدالل، متغیر و انواع آن (تعری .2

 ( براساسماهیتوروش–انواع تحقیقات و پژوهش های علمی )بر اساس هدف  .3
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 فعالیت یادگیری: مفاهیم اولیه و انواع پژوهش و مراحل آن را بشناسد و توضیح دهد.

 لذکر را جدا و فهرست نماید فعالیت عملکردی:از یک تحقیق انجام شده موارد فوق ا

 

 فصل دوم: 
 فرایند پژوهش علمی ) پنج مرحله ( .6

 گزینش و تشریح مسئله پژوهش  .2

 تدوین فرضیه .3

 
 فعالیت یادگیری: برای یک تحقیق جغرافیایی ،جامعه آماری را بشناسد ومعرفی نماید .

 کدیگر تفکیک کند.فعالیت عملکردی: پنج مرحله فرایند پژوهش را در یک تحقیق جغرافیایی از ی

 

 فصل سوم: 

 
 جامعه آماری و نمونه گیری )انواع، روش و برآورد حجم نمونه( .6

 ( میدانی–روش گردآوری اطالعات )کتابخانه ای  .2

 تجزیه و تحلیل اطالعات و داده ها و ارزیابی فرضه ها  .3

 تنظیم و تدوین گزارش تحقیق  .1

 
 عات در ارزیابی فرضیه هارا توضیح دهد فعالیت یادگیری:روش ها و فرایند تجزیه و تحلیل اطال

 فعالیت عملکردی: حجم متناسب یک جامعه آماری برای یک تحقیق معرفی نماید .
 مراحل تجزیه و تحلیل داده ها را دسته بندی نماید                           

 

 فصل چهارم:  
 روش تهیه طرح تحقیق .6

 الگوها و روشهای ارجاع دهی  .2

 و نرم افزارهای آماری و گرافیکی در تبیین و تنظیم گزارش تحقیق کاربرد تکنیکها .3

. 
 فعالیت یادگیری:چگونگی آزمون فرضیه ها را تشریح نماید 

دانشجویان در پایان درس یک تحقیق سردستی/ تمرینی را که نشانه تسلط نسبی آنها به روش تحقیق اسوت  فعالیت عملکردی: 
 به استاد تحویل می دهند
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 ای تدریس و یادگیریراهبرده.3

گرچه این درس بیشتر جنبه تئوریک دارد اما استاد می توانود بوا ذکور مثالهوایی از مسوایل جغرافیوایی محول زنودگی         
دانشجویان ، آنان را به مشاهده دقیق تر محیط پیرامون عالقه مند ساخته و آنان را به انجام یوک تحقیوق جغرافیوای    

 مستدل تشویق نماید.
ایان درس، یک تحقیق سردستی/ تمرینی را که نشانه تسلط نسبی آنها به روش تحقیق است به استاد دانشجویان در پ

تحویل می دهند.بهتر است مسئله مورد تحقیق از جلسات اولیه برای دانشجو مشخص گردد توا بور روی آنهوا تمرکوز     
 بیشتری شود و داده ها ،اسناد و مدارک الزم جمع آوری شوند.

 

 ی. منابع آموزش4

:منابع اصلی   

(، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ،تهران ، سمت 6381حافظ نیا، محمد رضا ) -  

:منابع فرعی   

(، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، تهران: مرکز تحقیقات علمی کشور با همکاری کانون 6378خاکی، غالمرضا) -

 فرهنگی انتشارات درایت .

(، روش شناسی و تکنیکهای تحقیق علمی در علوم انسانی با تاکید بر جغرافیا، 6386مشیری، سید رحیم ) آسایش، حسین،-
 تهران، نشر قومس.

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری:5
 نمره از یافته های تئوریک درس 65ارزشیابی پایانی: 
 و دست دوم برای انجام یک تحقیق نمره از شرکت در مباحث و جمع آوری مدارک دست اول 2ارزشیابی فرآیند: 

 نمره برای انجام یک پژوهش اولیه و تمرینی مرتبط با مسایل جغرافیایی محل زندگی دانشجو 3ارزیابی پوشه کار: 
 . 

دانشجو یک پژوهش اولیه و تمرینی مرتبط با مسایل جغرافیایی محول زنودگی خوود را انجوام داده و بوه      سایر نکات: 

 استاد تحویل دهد.
 

 

اوش شایانتدوین کننده: سی
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 «جغرافیادر آموزش  فلسفه معلمی» سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن. 6

کردن، زمینه الزم برای احساس تعهد و تالش برای توسعه توان شخصی را از چیستی معلمی و چرایی معلمی جغرافیا معلمآگاهی 
کمک کند تا از سویی به ادراک ارتباطات درونی  جغرافیاند به دانشجومعلم تواکند. این آگاهی در فرایند تربیت معلم میفراهم می

ست یابد و از سوی دیگر فهمی از نواقص آموزش معلمان آینده در فرایندهای جاری تربیت د جغرافیارشته های درسی برنامه
های درسی و ترمیم و تکمیل آموزشهای تر موضوعات برنامههایی او را برای فهم عمیقدست آورد  که چنین شناخته معلم ب

ای در ای مناسب برای خودارزیابی جهت ایفای نقش حرفهتواند زمینهگر خواهد بود. همچنین، این نوع شناخت میرسمی، هدایت
و  تر به عرصه اشتغال مدد رساند. فلسفه معلمی در واقع تشریح شغلشغل معلمی ایجاد کند و دانشجومعلم را برای ورود آگاهانه

های حرفه حرفه معلمی به عنوان یک مسئولیت سازمانی و یک تعهد اجتماعی است. در این درس دانشجومعلم هم بر رسالت
شود. چنین سطحی از درک پدیده معلمی، انتخاب یابد و هم از وضعیت اجتماعی شغل معلمی باخبر میمعلمی آگاهی می

 تر شغل آینده را نیز درپی خواهد داشت. آگاهانه

 
 مشخصات درس
 نوع درس: عملی

 6تعداد واحد: 
 ساعت 32زمان درس: 

 پیشنیاز: ندارد
انفرادی )و با  نحوه آموزش:

حضور معلمان سرآمد دارای 
 تجربه خاص(

 یست شناسیزدرآموزشفلسفه معلمینام درس: 

 : در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم  قادر خواهد بود:اهداف/ پیامدهای یادگیری
و توجیهاتی منطقی برای ورود به این حرفه و شغل ارا ه کند. همچنین، تصویری قابل « کردنمعلمی»یینی مدلل از تب

تواند برخی از نیازهای اساسی یادگیری کنونی خود را کردن دارد و به استناد آن میای معلمیدفاع از آینده شغلی و حرفه
-شوند و خود بارقههای معلمی گذشتگان آشنا میبا منابع مربوط به تجربه اجغرافی اعالم کند. در این درس، دانشجومعلمان

 دهند. هایی از عالقه به تدوین تجارب خود را نشان می
 

 3سطح  2سطح  6سطح  هامالک

 شایستگی اساسی:
PK  3-2 &2-2، 6-2کد 

PCK  3-3، 2-3، 6-3کد 

& 3-4 

ر شناخت 

حرفه و شغل 

 معلمی 

 ن مجددبیاتوانسته است به 
آنچه در درس مطرح شده یا 

 در منابع آمده، اقدام کند. 

کردن در به تبیینی از معلمی
دست  شغل سازمانیسطح 

یافته که دارای توجیهات، 
شواهد و استدالل است و 

 تواند مقبول قلمداد شود. می

عنوان برای ورود به معلمی به 
 حرفه سازمانی و تعهد اجتماعی

شناسایی دالیل و توجیهات ویژه 
و ارا ه کرده و ضمن قضاوت در 
باره توان خود و نیازهای آموزشی 

کردن، از تجارب دیگران و معلمی
 منابع دیگر بهره گرفته است. 

ارزیابی خود و 

ارزیابی 

ها آموزش

برای کسب 

 آمادگی معلمی 

توانسته است به شکلی 
سطحی به قضاوت و انتخاب 

 اقدام کند. 

های بر اساس موقعیت
مومی عمل معلمان و به ع

استناد وضعیت معلم در 
آموزش و پرورش و  سازمان

متغییرهای عام زندگی 
اجتماعی توانسته است تبیینی 
برای معلمی کردن به عنوان 

 فراهم کند.  شغلیک 

توانسته خود را در نقش معلم 
شغل سازمانی و ای دارای حرفه

متصور شود و بر  تعهد اجتماعی
ای حرفهآن اساس نیازهای 

های واقعی را شناسایی و موقعیت
در باره توان خود براب ایفای 

ای قضاوتی مدلل کند نقش حرفه
که از عمق و پوشش مناسبی 
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 برخوردار است.

هایی ارا ه کرده که پاسخ انجام تکالیف
حاصل جستجوی در منابع در 
دسترس و بازخوانی محدود 

 تجربه شخصی است. 

قواعد  های ارا ه شدهدر پاسخ
کلی پاسخگویی پژوهشی 
رعایت شده و سطحی عمیق 
از بازخوانی تجربه خود و 

 شود. دیگری دیده می

های ارا ه شده دارای بنیاد پاسخ
پژوهشی دقیقی است و ضمن 
بکارگیری زبان مناسب ارا ه، از 
سازماندهی و حتی محتوای بدیع 

 برخوردار است. 

 اختار آنهای یادگیری، محتوای درس و س. فرصت2
 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 ارزشویابی  

 تشخیصی و اعالم برنامه درس

معرفی برناموه و  نوع نگرش و سطح دانوش مربووط،   سنجششناسایی انتظارات دانشجویان، 
سرفصوول درس، تشووریح منطووق درس و کاربردهووای آن بوورای معلمووان، معرفووی تکووالیف 

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

بورای معرفوی شوغل و    « معلم»هومی شرح معلمی کردن در شرایط امروز ایران و گستره مف کردن تشریح معلمی دوم
 حرفه.

در نهادهوای  « کردنمعلمی»ای همه دانشجومعلمان موظفند به بررسی مقایسه :6تکلیف 

 مختلف جامعه اقدام و نتیجه را در جلسه آینده به کالس ارا ه کنند.

کوردن بوه عنووان شوغل     تشریح معلمی سوم
 سازمانی

ساس مقررات سازمانی: وضعیت کنونی وظایف تشریح و تبیین معلمی کردن و منطق آن بر ا
 و اختیارات معلم و سوابق تحولی آن. 

کوردن بوه عنووان تعهود     تشریح معلمی چهارم
 اجتماعی

تشریح و تبیین معلمی کردن و منطق آن بر اساس واقعیات و ضوروریات حیوات اجتمواعی:    
 های اجتماعی معلم و تحوالت آن در ایران. وضعیت کنونی نقش

 کنند.: دانشجویان به شناسایی یک فیلم معرف نقش معلم در جامعه اقدام می2تکلیف 

 ها و اقدامات و اخالق معلمی و جایگاه اجتماعی معلمان.تشریح نقش کردن در کشورهای غربیسابقه معلمی پنجم
 کنند.: دانشجویان به شناسایی یک فیلم معرف نقش معلم در جامعه اقدام می2تکلیف 

 ها و اقدامات و اخالق معلمی و جایگاه اجتماعی معلمان.تشریح نقش کردن در کشورهای شرقیه معلمیسابق ششم
 کنند.: دانشجویان به شناسایی یک فیلم معرف نقش معلم در جامعه اقدام می3تکلیف 

زیسوت   ان در رشوته ای و ... معلمو ای، اجتماعی، فرهنگی، مشواوره های مدرسهتشریح نقش جغرافیامنطق معلمی در  هفتم
 ها در مدارس ایران: از واقعیت تا آرمانو چگونگی ایفای آن نقش شناسی

هوای  معرفی درس پروژه پایانی دوره و تشریح چگونگی ساماندهی تجربهفعالیت خاص: 

 کسب شده دوره تحصیلی برای تنظیم آن پروژه.

هوا و  مت، محل خدمت، شرایط کسوب تجربوه، روش  سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خد 6معلمان سرآمد: استاتید و  هشتم
 کردن.الگوهای عمل، نوآوری، تجربه و دستاوردهای خاص معلمی

عمل سه تن از معلمان سرآمد را در ارتبواط بوا معلموی     دانشجو معلم باید آموزه :4تکلیف 

 کردن خود تشریح نماید و گزارش مکتوب را به مدرس ارا ه کند.
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در  سورآمد )گذشوته(  معلموان  استاتید و  نهم
 2 جغرافیا: حوزه

هوا و  سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شرایط کسوب تجربوه، روش  
 کردن.الگوهای عمل، نوآوری، تجربه و دستاوردهای خاص معلمی

معلمان سرآمد )گذشته( حووزه:  اساتید و  دهم
 3 جغرافیا

هوا و  ب تجربوه، روش سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شرایط کسو 
 کردن.الگوهای عمل، نوآوری، تجربه و دستاوردهای خاص معلمی

معلمان سرآمد )گذشته( حووزه:  اساتید و  یازدهم
    1جغرافیا

هوا و  سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شرایط کسوب تجربوه، روش  
 کردن.الگوهای عمل، نوآوری، تجربه و دستاوردهای خاص معلمی

معلمان سرآمد )کنوونی( حووزه   اساتید و  ازدهمدو
 5: جغرافیا

هوا و  سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شرایط کسوب تجربوه، روش  
 کردن.الگوهای عمل، نوآوری، تجربه و دستاوردهای خاص معلمی

معلمان سرآمد )کنوونی( حووزه   اساتید و  سیزدهم
 1: جغرافیا

هوا و  مت، محل خدمت، شرایط کسوب تجربوه، روش  سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خد
 کردن.الگوهای عمل، نوآوری، تجربه و دستاوردهای خاص معلمی

معلمان سرآمد )کنوونی( حووزه   اساتید و  چهاردهم
 7: جغرافیا

هوا و  سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شرایط کسوب تجربوه، روش  
 کردن.ی خاص معلمیالگوهای عمل، نوآوری، تجربه و دستاوردها

نظرسنجی و بررسی مقایسوه ای عمول    پانزدهم
اسووواتید و معلموووان سووورآمد توسوووط  

 8: جغرافیادانشجومعلمان 

هوا و  سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شرایط کسوب تجربوه، روش  
 کردن.الگوهای عمل، نوآوری، تجربه و دستاوردهای خاص معلمی

اسواتید و  ای عمول  های مقایسوه بررسی شانزدهم

 توسط استاد معلمان سرآمد

بررسی عمل معلمی معلمان سرآمد و مقایسه آنان برای تشریح آنچه توفیوق آنوان را سوبب    
 های آن برای معلمان آینده.شده و آموزه

 

 راهبردهای آموزش و یادگیری. 3
شوود.   جانبه دانشوجومعلمان انجوام موی   ههای کالس درس با محوریت آموزشگر و البته با مشارکت هم در این درس، آموزش

کنود و بخشوی   های مقرر به معرفی هر یک از موضوعات اقدام میآموزشگر در بخشی از درس بر بنیاد گفتارهای درسی در نوبت
کنود و  دیگر از درس با شناسایی و دعوت از معلمان سرآمد کنونی، فرصت آشنایی دانشجومعلمان و معلمان سرآمد را فوراهم موی  

کند. به تشخیص آموزشگر و با اتخاذ تدابیر هدایتی، واگذاری معرفوی معلموان   رصت گفتگوی آنان را ایجاد و آن را مدیریت میف
تواند به دانشجومعلمان واگذار شود. دانشجوی این درس موظف است بر اساس برنامه اعالم شوده بوه مطالعوه    سرآمد گذشته می

ه با آمادگی مشارکت نماید. همچنین، دانشجویان حق دارند بوه طورح پرسوش بپردازنود و     منابع بپردازند و در گفتگوهای هر جلس
دقیقوه در کوالس درس بوه صوورت      60ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود با درخواست تعیین وقت قبلوی، توا   برای ارا ه دیدگاه

شود که به تشخیص آموزشگر یوا بوه    مطرح  هایی حال، در جلسات درس ممکن است پرسشسازمان یافته ارا ه نظر کنند. درعین
تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایوان نیمسوال   درخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها می

ه آنکوه  تواند برای همه یا برخی از دانشجویان جایگزین تکالیف درس گردد  مشروط بو ها میشود. این قبیل پرسش انجام و ارا ه 
 درصد تکالیف مقرر درس تجاوز نکند. 50تعداد آنها از 

 منابع آموزشی . 4
الزامی نیسوت  اموا آموزشوگر توالش خواهود کورد منوابع مفیود را          6338در این درس استفاده از منبع مکتوب تا سال  -

وه آموزشوی بورای مودت    شناسایی و معرفی کند. استفاده از منابع مکتوب منتشر نشده پس از داوری و تایید شورای گر
 مقرر، در همان رشته بالمانع است.
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هوای  به دانشجومعلمان معرفی نمایند و نشوانی سوایت  « معلمان سرآمد»همه آموزشگران موظفند منابع و مستنداتی از  -
مفید برای دریافت اطالعات را ارا ه کنند. همچنین، آموزشگر این درس موظف است به جستجوی اجتماعات تخصصی 

ن مخصوصا در فضای مجازی اقدام کند و موارد مفید را به دانشجویان معرفی و آنان را برای مشوارکت، تشوویق   معلما
 کند. 

تاالر گفتگوی معلمان »اند تمامی دانشجومعلمان را برای عضویت در به بعد موظف 6331آموزشگران این درس از سال 
 ن مشارکت نمایند.در پورتال دانشگاه هدایت کنند و خود نیز در آ« آینده

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

گیرد که در آن ارزشیابی پایانی: ارزشیابی پایانی در درس فلسفه معلمی در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت می
ها و تجارب خود از گفتارهای درس، گفتگوهای کالسی، مطالعه منابع و مشارکت در مباحث کالس دانشجویان یادگیری

 کنند. های آموزشگر، ارا ه میرا بر اساس پرسش درس
شود. آموزشگر در مواردی که 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 اقدام کنند. مصلحت بداند، اجازه می
 شود: هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه می سهم

 درصد امتیاز  50و پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس: 
 درصد امتیاز  50و آزمون پایانی: 

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

 آمادگی مدام برای گفتگوهای کالس.  

 الس. مشارکت جدی و موثر در مباحث ک 

 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 زیبا ی ظاهری تکالیفی که به صورت مکتوب به آموزشگر تحویل می 

 حتما اجرا گردد. 61و  65وزشی در آن نیمسال الزم است که موضوع جلسات در صورت کاهش تعداد جلسات آم 

صورت گرفته و از اساتید و معلمان سرآمد زیست شناسی  جغرافیا با توجه به اینکه تعداد زیادی از جلسات در حوزه 

 باشد. یاجغراف استاد گروهدعوت می شود و یا شناسایی آنها را دربر دارد، بهتر است اجرای درس به عهده 
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 «جغرافیا درآموزش ریزی درسیبرنامه»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن6

مند و های اساسی در آموزش و پرورش نوین است. آموزش نظام، یکی از فعالیت«فرایند»ریزی درسی به عنوان یک برنامه
های عامالن فرایند تربیتی را هدایت توانند فعالیتین تدابیری میگسترده، نیازمند آن است که با اتخاذ تدابیر قبلی همراه شود. چن

ریزی درسی با شود. برنامهریزی درسی نامیده میهای معلم و متعلم در موقعیت تربیتی، برنامهگر فعالیتکند. اتخاذ تدابیر هدایت
-ریز درسی بهرهبرنامه»ریزی درسی هم رنامههای متمرکز بهای ضروری معلم است. معلم حتی در نظاماین معنا، یکی از فعالیت

شود یادگیری استفاده از این پدیده مهم است. چنین تکلیف و البته چنین اختیاری سبب می« ریز درسی اجراییبرنامه»یا « گیر
ی درسی برای ریزریزی درسی یا آشنا ی با دانش آکادمیک برنامهحیات آموزشی برای معلمان ضروری گردد. دانستن زبان برنامه

ای در تولید ندارد و مصرف کننده صرف است، ضرورت شود معلم نقش عمدهمعلمان حتی در یک سیستم متمرکز که تصور می
های آموزشی متمرکز هم معلم شود و در بسیاری از این سطوح در نظامتعریف می« سطوح مختلف»دارد  زیرا برنامه درسی در 

د. پس معلم به جای آنکه به حلقه سست زنجیره تعلیم و تربیت بدل شود، باید اتفاقا در نقش )به شکل فردی یا جمعی( نقش دار
)برنامه درسی پوچ( تبدیل « پوچ»تواند به یک پدیده کننده آن ظاهر شود. برنامه درسی در دستان معلم میمقوم برنامه و تقویت
ین شده است، را از دستور کار خارج کند یا به صورت غیر موثر تواند آنچه در مرحله تولید به درستی تدوشود. یعنی معلم می

ترین حلقه زنجیره نظام آموزشی تواند به ضعیفای معلم است. معلم میآموزش دهد. پرهیز از این دام، یکی از لوازم عمل حرفه
های دیگران نیاز به همّت تن تالشبه بار نشس«. ترین حلقه آنزنجیر، همانقدر قوت دارد که ضعیف»اند بدل شود و چنانکه گفته

و دقت معلم دارد تا محرومیت ناشی از حذف آنچه باید آموزش داده شود، بر شاگردان تحمیل نشود. معلمان آینده به دلیل چنین 
سب این ریزی درسی آشنا شوند و بتوانند از فنون آن در عمل بهره بگیرند. کشرایطی نیاز دارند با مبانی، اصول و مراحل برنامه

ای معلم در موقعیت مدرسه است. برای تحقق دستاوردی، ضروری است مهارت به همراه فهم برنامه درسی، الزمه عمل حرفه
ریزی درسی آشنا های برنامههای درسی و با برخی از اعمال و فعالیتهایی از برنامهمعلمان با منابع این حوزه علمی، با نمونه

تواند به آنان کمک کند تا معلمان آینده در طول دوره هایی داشته باشند. چنین شرایطی میتمرین شوند و برای اقدام به آن،
آموزشی در معرض تجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به مطالعه، تصمیم گیری و ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت های 

 شی باشند. پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته های علمی و پژوه

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 
 ساعت 32زمان درس: 

پیشنیاز: اصول و مبانی آموزش و 
 پرورش

 نحوه آموزش: انفرادی

  جغرافیا آموزشدرریزی درسی برنامهنام درس: 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
ریزی درسی های درسی مصوب، به برنامهریزی درسی اقدام کند و با تحلیل برنامهنی، اصول و مراحل برنامهبه تشریح مبا

درسی  های درسی حادث در مدرسه، قادر خواهد بود برنامهاجرایی دروس اقدام کند و ضمن تشخیص و تبیین انواع برنامه
اد دانش معتبر از برنامه خود دفاع نماید.  همچنین، دانشجومعلم خود برای اداره یک درس را تولید و ارا ه کند و به استن

ریزی درسی، قادر است به شیوه مناسبی دانش خود را در این موضوع به روز ضمن آشنایی با برخی منابع معتبر حوزه برنامه
 کند.
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 3سطح  2سطح  6سطح  هامالک

 شایستگی اساسی:
PK  3-2 &2-2کد 

PCK    2-3کد 

امه ر فهم برن

ریزی و برنامه

 درسی
 

توانسته است به بیان تعاریفی 
ریزی از برنامه درسی و برنامه

 درسی اقدام کند. 

توانسته است به تبیین برنامه 
درسی بر اساس متغییرهای 
مختلف متمایزکننده آن اقدام 
کند و تشریحی به زبان 

 خاص خود ارا ه کند.

توانسته است به شناسایی انواع 
های درسی در موقعیتهای برنامه

ای اقدام کند و مختلف مدرسه
گیری هر عوامل موثر بر شکل

یک از انواع برنامه درسی را 
تشریح و پیامدهای آنها را آشکار 

 نماید. 

نقش معلمان 

ریزی در برنامه

 درسی

توانسته است به شرح آنچه 
در منابع درس در ارتباط با 
 موضوع آمده است، اقدام کند. 

است به زوایایی از  توانسته
های معلمان توجه دهد نقش

که در منابع درس بر آنها 
تاکید نشده است و حاصل 

 مطالعه بیشتر است.

توانسته است خود را در نقش 
معلم متصور شود و بر آن اساس 
به تبیین نیازهای یادگیری 
دانشجومعلم برای ایفای نقش 

 ای اقدام کند.حرفه
ارا ه شده که هایی پاسخ انجام تکالیف

حاصل جستجوی در منابع در 
دسترس و بازخوانی محدود 

 تجربه شخصی است. 

های ارا ه شده عالوه در پاسخ
بر رعایت قواعد کلی 
پاسخگویی پژوهشی، سطحی 
عمیق از بازخوانی تجربه دیده 

شود و بیان نهایی دارای می
 قابلیت پذیرش است. 

های ارا ه شده دارای بنیاد پاسخ
دقیقی است و ضمن  پژوهشی

بکارگیری زبان مناسب ارا ه، از 
سازماندهی و حتی محتوای بدیع 

 برخوردار است. 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2
 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 موضووع و ایجواد    ولا
انگیزه جهوت پیگیوری درس و ارزشویابی    

 تشخیصی و اعالم برنامه درس

معرفی برنامه و سرفصل درس، تشریح انتظارات دانشجویان، سنجش نوع نگرش و سطح دانش مربوط،
عملکورد  منطق درس و کاربردهای آن برای معلمان، معرفی تکالیف عملکردی و چگونگی ارزیوابی از  

 دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد. 
ریوزی، مطالعوه و اعوالم    : دانشجویان درباره مفهوم، ضرورت، انواع، و عوامل مؤثر بر برنامه6تکلیف 

 کنند.نظر مکتوب می
)به عنوان یک علوم(، تشوریح    جغرافیاریزی درسی شناسی و شرح گستره موضوعی حوزه برنامهمفهوم جغرافیا ریزی درسیتشریح برنامه دوم

)مشوتمل   جغرافیوا ریزی درسی های درسی و معرفی وضعیت ایران از حیث برنامهسطوح و انواع برنامه
ریزی درسی، منابع معتبر و اشخاص مهم( و تشریح وضوعیت چنود کشوور از حیوث     بر نهادهای برنامه

 .جغرافیا ریزی درسیجایگاه برنامه
شوان  که دانشجویان در مدرسه تجربه کرده یوا همتایوان   جغرافیاهای درسی هایی از برنامهارا ه نمونه هاوری تجربهها و یادآارا ه نمونه سوم

 کنند، و بحث در باره آنها بر اساس تجربه دانشجویان. تجربه می
ای را از دانشجو خواسته شود تا یکی از تجربیات مواجهه خوود بوا برناموه درسوی مدرسوه      :2تکلیف 

ری و آن را روایت و تحلیل کند و بر اساس آن تحلیل به معرفی انواع برنامه درسی در تجربه خود یادآو
 اقدام نماید.

-تبیین نقش معلم در تحقق انواع برناموه  چهارم

 جغرافیا های درسی
ریوزی  های آموزشی و معرفی عوامل )کارگزاران( برنامههای درسی در نظامتبیین سطوح و انواع برنامه

هوای متفواوت برناموه درسوی بوا تشوریح       های گوناگون معلمان در ظهور شکلو نقش جغرافیای درس
 وضعیت ایران.

-نقش فعال داشته باشند و چگونه می جغرافیا ریزی درسی: چرا معلمان ایران باید در برنامه3تکلیف 

 توانند چنین کنند؟
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شناسوی  سی به عنوان عمل تولید برنامه درسی آشکار مشتمل بر موقعیتریزی درتشریح مراحل برنامه ریزی درسیمراحل برنامه پنجم
دهوی  های یادگیری، سازمانو تعیین منطق تولید برنامه درسی، تعیین اهداف، انتخاب محتوا و فرصت

های یادگیری، زمان برنامه درسی، مکان های ارا ه محتوا و فرصتهای یادگیری، شیوهمحتوا و فرصت
 و ارزشیابی یادگیری مخاطبان. جغرافیارنامه درسی )فضا و روابط( ب

یابی بورای تولیود   شناسی و منطقموقعیت ششم
 جغرافیا برنامه درسی

مخاطب )ابعاد مختلف حیات یادگیرنده(، شناخت جامعه )ابعاد  شناسی مشتمل بر شناختموقعیت
محتوایی و روشی مورد  های)جنبه جغرافیامختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ...(، شناخت علم 

 )زندگی در کره خاکی و الزامات آن(  جغرافیایی -محیطیتاکید است( و شناخت زیست
هایی مطرح شود تا دانشجو به مطالعه مقاالت یا منابع علمی در زمینه موضوع پرسش: 4تکلیف 

 ه کند.بیش از آنچه در کتاب )های( منبع درس ارا ه شده، اقدام کند و نتیجه را مکتوب عرض
آزمون و شرح نسبت آن با اهداف برناموه   هفتم

 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 دارد، به طور عملی 
 شود.تبیین می

)اعم از مراحل، منابع، انواع و  جغرافیا درسی تشریح چگونگی تعیین اهداف در هنگام تولید برنامه تعیین اهداف برنامه درسی هشتم
ها و نقش آنها در فرایند اصول(، مشتمل بر: معرفی انواع الگوهای انتخاب اهداف، معرفی انواع هدف

رسی به تناسب های دریزی درسی، شرح اصول انتخاب اهداف و معرفی برخی از اهداف برنامهبرنامه
 رشته تحصیلی دانشجویان. 

های یک درس بر اساس اصول تدوین تحلیل یک نمونه از اهداف و تبدیل آنها به هدف :5تکلیف 

 اهداف و ارا ه کتبی آن است.
-تجارب و فرصتهای یادگیری  تشریح انواع ها و اصول انتخاب محتوا و فرصتتبیین ضرورت، روش های یادگیریانتخاب محتوا و فرصت نهم

 های یادگیری و نقش هر یک در یادگیری شاگردان.
شناسایی یک فرصت یادگیری الزم برای یک هدف و بازسازی آن در قالبی دیگور جهوت    :1تکلیف 

 استفاده شاگردان.
هووای دهووی محتوووا و فرصووت سووازمان دهم

 یادگیری
هوای آن  الی و تعادل( و روشدهی و معرفی انواع، اصول )وحدت، مداومت، توتشریح ضرورت سازمان

 های یادگیری در سطح کالن و خرد.جهت سازماندهی فرصت
 بر اساس اصول سازماندهی محتوا. جغرافیاتحلیل و ارزیابی سازماندهی یک درس واقعی  :0تکلیف 

جازی )سپهری( و اصول حاکم بور هور   های ارا ه محتوا در فضای واقعی و فضای ممعرفی انواع روش های یادگیری ارا ه محتوا و فرصت یازدهم
 یک و آثار آنها بر مخاطبان برنامه درسی.

و اهمیت توجه به آن و تشریح انواع زمان در برناموه   جغرافیاتبیین زمان به عنوان عنصر برنامه درسی  زمان برنامه درسی دوازدهم
 ن برناموه درسوی  گیوری از زموا  های درسی و چگونگی بهوره درسی و اصول تخصیص زمان به برنامه

 .جغرافیا
ریوزی درسوی )هموین درس( را تحلیول     های مورد انتظار درس برنامهنسبت زمان و هدف :0تکلیف 

 کنید.
تحلیول  ، ابعاد مقیاسوی در جغرافیوا  شرح ابعاد مکان )فضای فیزیکی، عوامل فعالیت و روابط بین آنها(،  مکان برنامه درسی سیزدهم

های مربوط به فهم نسبت مکان بر برنامه درسی و شاگردان و ضرورت ییجغرافیا چگونگی تاثیر مکان
 و برنامه درسی. یی جغرافیا

هوای آزموون و   برنامه درسی آزمون شده و نقش آن در یادگیری و تحقق برنامه درسوی آششوکار، روش   ارزشیابی یادگیری شاگردان چهاردهم
 آنهوا در ارتبواط بوا اهوداف برناموه درسوی      ها و مزایا و معایب سنجش پیشرفت تحصیلی، انواع آزمون

 .جغرافیا
 

در نظام های  جغرافیااجرای برنامه درسی  پانزدهم
 آموزشی

های اجرا، عوامل موثر بر اجرا، مقاومت، فرهنگ سازمانی، مجریان، اقدامات اساسی برای اجرای نظریه
ی انسوانی، هودایت و   برنامه شامل: شناخت وضعیت، آماده سازی عمومی و اختصاصوی، تودارک نیورو   

 نظارت.
هوایی ممکون   هایی و با چه شکلمقاومت معلم در برابر تغییرات برنامه درسی به چه علت :1تکلیف 

 است ظهور یابد؟
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برناموه  مفهوم ارزشیابی برنامه، ضرورت ارزشیابی برنامه، روش های ارزشیابی برنامه، مراحل ارزشیابی  ارزشیابی برنامه های آموزشی و درسی شانزدهم
 در نظام آموزشی، بازنگری در برنامه ها.

 

 . راهبردهای آموزش و یادگیری3
شوود  هرچنود کوه در هور جلسوه درس دانشوجویان        های کالس درس با محوریت آموزشگر انجام می در این درس، آموزش

مباحوث شورکت نماینود. همچنوین،      اند بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعوه منوابع بپردازنود و در    مشارکت دارند و آنها موظف
ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود بوا درخواسوت تعیوین وقوت     دانشجویان حق دارند به طرح پرسش بپردازند و برای ارا ه دیدگاه

شود که به  هایی مطرح  حال، در جلسات درس ممکن است پرسشدقیقه در کالس درس به ارا ه نظر بپردازند. درعین 60قبلی، تا 
تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت یص آموزشگر یا به درخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها میتشخ

تواند برای همه یا برخی از دانشجویان جوایگزین تکوالیف درس   ها میشود. این قبیل پرسش کتبی تا پایان نیمسال انجام و ارا ه 
 درصد تجاوز نکند. 50 گردد  مشروط به آنکه تعداد آنها از

 منابع آموزشی . 4
تر انتشارات کمک فمجموعه مقاالت منتشر شده مرتبط با برنامه ریزی درسی جغرافیا، فصلنامه رشد آموزش جغرافیا، د -

 آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
ر نشده پس از داوری و تاییود شوورای   در این درس استفاده از منبع مکتوب الزامی است. استفاده از منابع مکتوب منتش -

 گروه آموزشی برای مدت مقرر در همان رشته بالمانع است.

 شود، عبارتند از:برای استفاده در این درس پیشنهاد می 6335منابعی که تا پایان سال  -

 . مشهد: به نشر. ریزی آموزش متوسطه مبانی برنامه(: 6333اهلل. ) پور، نعمت موسی
 . تهران: سمت.ریزی درسیمقدمات برنامه(: 6387ملکی، حسن. )

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
گیرد که در آن ریزی درسی در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت میارزشیابی پایانی: ارزشیابی پایانی در درس برنامه

 کنند. های آموزشگر، ارا ه میاس پرسشها و تجارب خود از مطالعه منابع و مباحثات کالس درس را بر اسدانشجویان یادگیری
شود و دستاورد آن جهت ارزشیابی ضمن نیمسال: ارزشیابی ضمن نیمسال برای اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیری انجام می

 شود.ارزشیابی نهایی بکارگرفته می
شوند. آموزشگر در مواردی که یارزشیابی تکالیف: ارزشیابی انجام تکالیف کالس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ م

 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  25و پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس: 
 درصد امیتاز  25مسال: و آزمون ضمن نی
 درصد امتیاز  50و 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.  
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 یت عملی.رعایت اخالق پژوهش در انجام تکالیف و در فعال 

 مطالعه منابع تکمیلی معرفی شده توسط آموزشگر و سایر منابع مفید. 

 شود.ظرافت و زیبا ی ظاهری تکالیفی که به صورت مکتوب به آموزشگر تحویل می 

 

 

 

 

 «جغرافیاتدریس در آموزش راهبردهای »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن6

ای بر کم های معلم حرفهای است که دراختیار معلم است و شایستگیسی، عرصههای آموزش و برنامه درآموزش در تمامی نظام
شود تا معلمان به بدیل معلم در آموزش و اختیارات ناشی از آن سبب میگذارد. فهم و پذیرش این نقش بیو کیف آن تاثیر می

آموزش در رشته تخصصی، یکی از ابزارهای  مجهز شوند. آشنایی معلم با راهبردهای« قابلیت اجتهاد در موقعیت تربیتی»سالح 
الزم و ضروری برای دستیابی به شایستگی اجتهاد در موقعیت آموزشی است. مسئولیت معلم برای موثرساختن آموزش، موضوعی 

های متنوع و متغییر است که در دیدگاههای مختلف و متعارض آموزش مطرح است و چنین مسئولیتی را معلمان باید در موقعیت
های های علمی و از سوی دیگر نیازمند انطباق یافتهآموزشی به انجام رسانند که از سویی نیازمند عمل بر بنیاد دانش و یافته

های خاص تربیتی است. به همین علت، دانش در باره راهبردهای آموزش و توانایی تبدیل این دانش به عمل در علمی با موقعیت
معلمان آینده برای هرگونه فعالیت موثر و موفق است. آنچه دانشجومعلمان را برای « ابزار»ن تریهای آموزشی، ضروریموقعیت

های تبدیل دانش آموزش به کند، کسب دانش در باره راهبردهای آموزش در رشته تخصصی به همراه قابلیتموثربودن کمک می
و توان هنری است. در این درس، دانشجومعلمان  های شخصیهای واقعی بر اساس تجربههای تدریس متناسب با موقعیتروش

شوند و های عملی آنها آشنا میبا انواع راهبردهای آموزش با تشریح مبانی، اصول، مراحل و شرایط بکارگیری راهبردها و نمونه
 کنند. توان و تعهد الزم برای فهم و بکارگیری آن دانش را کسب می

 مشخصات درس
 نوع درس: کارگاهی

 6احد: تعداد و
 ساعت 18زمان درس: 

های پیشنیاز: اصول و  روش
 تدریس

 نحوه آموزش: انفرادی

          Teaching Strategiesراهبردهای آموزشنام درس: 

 : در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم  قادر خواهد بود:اهداف/ پیامدهای یادگیری
ش در رشته تخصصی خود ارا ه کند و چگونگی تدریس بر بنیاد یک فهمی مدلل و دارای شواهدتجربی از راهبردهای آموز

های خود برای عمل در آن موقعیت دفاع کند. ای را طراحی نماید و از ایدهراهبرد آموزش در یک موقعیت خاص رشته
و ضمن شناسد همچنین، دانشجومعلم در پایان این واحد یادگیری برخی از راهبردهای آموزش رشته تخصصی خود را می

های جستجوی دانش در این حوزه، دانش خود را روزآمد شناخت برخی منابع معتبر، قادر و متعهد است با بکارگیری روش
 کند. 

 

 3سطح  2سطح  6سطح  هامالک
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 شایستگی اساسی:
PK  3-2 &2-2کد 

PCK  4-3 & 3-3کد 

ر شناخت 

راهبردهای 

 آموزش 

توانسته است به بیان تعاریفی 
آموزش و معرفی  از راهبرد

انواع آن اقدام کند و شرحی 
از هر راهبرد به استناد منابع 
درس و گفتارهای کالس 

 ارا ه نماید. 

به تبیین راهبردهای آموزش 
ای بر اساس مدرسه

متغییرهای مختلف 
متمایزکننده آن مبتنی بر 

کند و منابع علمی اقدام می
تشریحی به زبان خاص خود 

 نماید.ارا ه می

سعه دانش مربوط به به تو
راهبردهای آموزش با مراجعه به 

کند و بر منابع دیگر اقدام می
بندی اساس تامالت خود، طبقه

دیگری از راهبردها در رشته 
تخصصی خود تنظیم و از آن دفاع 

 کند.می
تولید روش بر 

-بنیاد آموزه

های راهبرد 

 آموزش

توانسته است برای عمل در 
ا یک موقعیت، یک راهبرد ر

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 
 معلم رشته به استناد نقش

تخصصی و متغییرهای واقعی 
موقعیت توانسته یک راهبرد 
متناسب را معرفی کند و از 
آن با استناد به منابع 

وصا منابع خارج از )مخص
درس( و استدالل شخصی 

 دفاع نماید. 

توانسته است خود را در نقش 
معلم تخصصی متصور شود و بر 

گیری در آن اساس به تصمیم
های واقعی یا فرضی اقدام موقعیت

و به عنوان معلم ایفای نقش 
ای که ای کند به گونهحرفه

فرد راهبردها را به طور منحصربه
ص تخصصی برای موقعیت خا

 بکار گرفته است.
هایی ارا ه کرده که پاسخ انجام تکالیف

حاصل جستجوی در منابع در 
دسترس و بازخوانی محدود 

 تجربه شخصی است. 

های ارا ه شده قواعد در پاسخ
کلی پاسخگویی پژوهشی 
رعایت شده و سطحی عمیق 

-از بازخوانی تجربه دیده می

 شود که قابل پذیرش است. 

ارا ه شده دارای بنیاد های پاسخ
پژوهشی دقیقی است و ضمن 
بکارگیری زبان مناسب ارا ه، از 
سازماندهی و حتی محتوای بدیع 

 برخوردار است. 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2
 ای آن به شرح ذیل سازمان یافته است: محتوای مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه

 مباحث فرعی موضوع اصلی بت نو

طرح ضرورت و جایگاه موضوع و ایجاد  اول
انگیزه جهت پیگیری درس و ارزشویابی  

 تشخیصی و اعالم برنامه درس

معرفی برناموه و  شناسایی انتظارات دانشجویان، سنجش نوع نگرش و سطح دانوش مربووط،  
تکووالیف  سرفصوول درس، تشووریح منطووق درس و کاربردهووای آن بوورای معلمووان، معرفووی

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

هوا و تمایزهوای   شناسی و شرح گستره موضوعی راهبردهای آموزش )تاکید بر ارتباطمفهوم تشریح چیستی و چرایی راهبرد آموزش دوم
ای، هوای مدرسوه  ر فعالیوت راهبرد آموزش با تدریس(، تبیین کارکرد راهبردهای آمووزش د 

های راهبردهای آموزش، تشریح چارچوب معرفی راهبردهای آموزش بندیمعرفی انواع طبقه
 در این درس. 

ای راهبردهوایی کوه در کوالس    همه دانشجومعلمان موظفند به بررسی مقایسه :6تکلیف 

سوته اول( و جلسوه   شود اقدام نمایند و نتیجه را در جلسه هشتم )برای پنج راهبرد دارا ه می
چهاردهم )برای پنج راهبرد دسوته دوم( بوه صوورت شوفاهی و در جلسوه شوانزدهم )هموه        

 گانه( به صورت کتبی ارا ه کنند.راهبردهای یازده
آموزش مسوتقیم )مبتنوی بور سوخنرانی      سوم

 بهبودیافته(
هوا و  نوه گذاران، شرح مبانی نظری، معرفی اصول، زمیتشریح سابقه بکارگیری، معرفی بنیان

شرایط بکارگیری، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگاه راهبرد در ایوران و  
 جهان.

عملی: گفتگوهای گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیری در مدارس ایران بور اسواس   
 مطالعات قبلی.

کنند و آن : دانشجویان به شناسایی یک فیلم مرتبط با یکی از راهبردها اقدام می2تکلیف 
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 دهند.را در جلسه پنجم نمایش می

هوا و  گذاران، شرح مبانی نظری، معرفی اصول، زمینوه تشریح سابقه بکارگیری، معرفی بنیان آموزش مباحثه محور )گفتگویی( چهارم
شرایط بکارگیری، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگاه راهبرد در ایوران و  

 جهان.
ی گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیری در مدارس ایران بور اسواس   عملی: گفتگوها
 مطالعات قبلی.

هوا و  گذاران، شرح مبانی نظری، معرفی اصول، زمینوه تشریح سابقه بکارگیری، معرفی بنیان آموزش گروه محور پنجم
ن و شرایط بکارگیری، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگاه راهبرد در ایورا 

 جهان.
عملی: گفتگوهای گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیری در مدارس ایران بور اسواس   

 مطالعات قبلی.
 فعالیت خاص: نمایش فیلم

مند از فناوری اطالعوات و  آموزش بهره ششم
 ارتباطات

هوا و  گذاران، شرح مبانی نظری، معرفی اصول، زمینوه تشریح سابقه بکارگیری، معرفی بنیان
یط بکارگیری، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگاه راهبرد در ایوران و  شرا

 جهان.
عملی: گفتگوهای گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیری در مدارس ایران بور اسواس   

 مطالعات قبلی.
 های را به عمل آورید؟شما برای بکارگیری این راهبرد تصمیم دارید چه کوشش :3تکلیف 

هوا و  گذاران، شرح مبانی نظری، معرفی اصول، زمینوه تشریح سابقه بکارگیری، معرفی بنیان آموزش متکی به ظرفیت انتقادی مهفت
شرایط بکارگیری، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگاه راهبرد در ایوران و  

 جهان.
رس ایران بور اسواس   عملی: گفتگوهای گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیری در مدا

 مطالعات قبلی.
ای آزموون یووادگیری و بررسوی مقایسووه   هشتم

 راهبردهای آموزش
 برگزاری یک آزمون از مباحث جلسات گذشته به روش مورد نظر مدرس.

ایجاد فرصت برای گفتگوی جمعی جهت مقایسه راهبردهای مورد بحث بر اساس تکوالیف  
 انجام شده.

هوا و  گذاران، شرح مبانی نظری، معرفی اصول، زمینوه ح سابقه بکارگیری، معرفی بنیانتشری آموزش مشاوره محور نهم
شرایط بکارگیری، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگاه راهبرد در ایوران و  

 جهان.
عملی: گفتگوهای گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیری در مدارس ایران بور اسواس   

 مطالعات قبلی.
کننود و آن را در جلسوه   : دانشجویان به شناسایی یوک فویلم مورتبط اقودام موی     4یف تکل

 دهند.دوازدهم نمایش می
 فعالیت خاص: گزارش نتایج آزمون و اعالم بازخورد مدرس.

هوا و  گذاران، شرح مبانی نظری، معرفی اصول، زمینوه تشریح سابقه بکارگیری، معرفی بنیان آموزش شبکه محور دهم
ارگیری، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگاه راهبرد در ایوران و  شرایط بک

 جهان.
عملی: گفتگوهای گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیری در مدارس ایران بور اسواس   

 مطالعات قبلی. 
هوا و  نی نظری، معرفی اصول، زمینوه گذاران، شرح مباتشریح سابقه بکارگیری، معرفی بنیان گیری کالسیآموزش مبتنی بر رای یازدهم

شرایط بکارگیری، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگاه راهبرد در ایوران و  
 جهان.

عملی: گفتگوهای گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیری در مدارس ایران بور اسواس   
 مطالعات قبلی.
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هوا و  گذاران، شرح مبانی نظری، معرفی اصول، زمینوه قه بکارگیری، معرفی بنیانتشریح ساب های کوتاهآموزش مبتنی بر بازی دوازدهم
شرایط بکارگیری، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگاه راهبرد در ایوران و  

 جهان.
عملی: گفتگوهای گروهی در باره امکان و چگونگی بکارگیری در مدارس ایران بور اسواس   

 مطالعات قبلی.
 اص: نمایش فیلمفعالیت خ

هوا و  گذاران، شرح مبانی نظری، معرفی اصول، زمینوه تشریح سابقه بکارگیری، معرفی بنیان آموزش مبتنی بر یادداشت تحلیلی سیزدهم
شرایط بکارگیری، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگاه راهبرد در ایوران و  

 جهان.
چگونگی بکارگیری در مدارس ایران بور اسواس    عملی: گفتگوهای گروهی در باره امکان و

 مطالعات قبلی.
ای آزموون یووادگیری و بررسوی مقایسووه   چهاردهم

 راهبردهای آموزش
 برگزاری یک آزمون از مباحث جلسات گذشته به روش مورد نظر مدرس.

گانوه بور اسواس تکوالیف     ایجاد فرصت برای گفتگوی جمعی جهت مقایسه راهبردهای پنج
 انجام شده.

آموزش با واگذاری مسئولیت تدریس به  پانزدهم
 شاگردان 

هوا و  گذاران، شرح مبانی نظری، معرفی اصول، زمینوه تشریح سابقه بکارگیری، معرفی بنیان
شرایط بکارگیری، معرفی مدافعان کنونی، تشریح وضعیت کنونی جایگاه راهبرد در ایوران و  

 جهان.
گونگی بکارگیری در مدارس ایران بور اسواس   عملی: گفتگوهای گروهی در باره امکان و چ

 مطالعات قبلی.
 فعالیت خاص: گزارش نتایج آزمون و اعالم بازخورد مدرس.

ای راهبردهای آموزش بر اساس مبانی نظری، شوواهد پژوهشوی و الزاموات    بررسی مقایسه ای راهبردهای آموزشبررسی مقایسه شانزدهم
 ایران. اجرایی و ارزیابی وضعیت آنها در مدارس

فعالیت خاص: ارائه گرزارش کتبری مقایسره راهبردهرای آمروزش توسرط       

 دانشجویان.

 

 . راهبردهای آموزش و یادگیری3
شوود. آموزشوگر در قالوب     جانبوه آموزشوگر و دانشوجو انجوام موی      های کالس درس با مشارکت هموه  در این درس، آموزش
کند و دانشجوی این درس موظوف اسوت بور اسواس     هبردها اقدام میهای مقرر به معرفی هر یک از راگفتارهای درسی در نوبت

برنامه اعالم شده به مطالعه منابع بپردازند و در گفتگوهای هر جلسه با آمادگی مشارکت نماید. همچنین، دانشجویان حوق دارنود   
دقیقوه در   60یین وقوت قبلوی، توا    ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود با درخواست تعبه طرح پرسش بپردازند و برای ارا ه دیدگاه

گوردد و بوه صوورت عملوی در بواره      کالس درس ارا ه نظر کنند. در همه جلسات درس، یک مبحث به صورت نظری ارا وه موی  
هوایی مطورح    حال، در جلسات درس ممکن اسوت پرسوش  شود. درعینای ایران، بحث و گفتگو میبکارگیری آن در نظام مدرسه

تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا گر یا به درخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها میشود که به تشخیص آموزش 
تواند برای هموه یوا برخوی از دانشوجویان جوایگزین      ها میشود. این قبیل پرسش به صورت کتبی تا پایان نیمسال انجام و ارا ه 

 تکالیف مقرر درس تجاوز نکند. درصد 50تکالیف درس گردد  مشروط به آنکه تعداد آنها از 

 

 منابع آموزشی  .4

تر انتشارات کمک فجغرافیا، فصلنامه رشد آموزش جغرافیا، د راهبردهای آموزشمجموعه مقاالت منتشر شده مرتبط با  .5
 آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
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ب منتشر نشده پس از داوری و تاییود شوورای   در این درس استفاده از منبع مکتوب الزامی است. استفاده از منابع مکتو -
 گروه آموزشی برای مدت مقرر در همان رشته بالمانع است.

 شود، عبارتند از:برای استفاده در این درس پیشنهاد می 6338منابعی که تا پایان سال  -

ه محمود مهرمحمدی و ، ترجمالگوهای یادگیری: ابزارهایی برای تدریس(: 6336جویس، ب  کالهون، ا. و هاپکینز، د. )
 لطفعلی عابدی. تهران: سمت. 

 . تهران: مهرویستا.رویکردهای تدریس(: 6330فنسترمیچر، گ. و سولتیس، ج. )

 منبع تکمیلی:
، ترجمه محمدرضوا سورکارآرانی،   الفبای مدیریت کالس درس: راهبردهایی برای آموزش اثربخش(: 6373تابر، ر. ت. )

 تهران: مدرسه.

 

 ارزشیابی یادگیری. راهبردهای 5
گیرد که در آن ارزشیابی پایانی: ارزشیابی پایانی در درس راهبردهای آموزش در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت می

-ها و تجارب خود از کار عملی، مطالعه منابع و مشارکت در مباحث کالس درس را بر اساس پرسشدانشجویان یادگیری

 کنند. های آموزشگر، ارا ه می
شود و از سوی های بخش عملی درس را شامل میارزشیابی ضمن نیمسال: ارزشیابی ضمن نیمسال از سویی تمام فعالیت

گیرد و دستاورد هر دو قسمت بندی اعالم شده انجام میدیگر برای اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیری بر اساس زمان
 شود.جهت ارزشیابی نهایی بکارگرفته می

شود. آموزشگر در مواردی که لیف: ارزشیابی انجام تکالیف کالس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ میارزشیابی تکا
 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  30ویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس: و پاسخگ

 درصد امیتاز  10و آزمون ضمن نیمسال: 
 درصد امتیاز  30و 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.  

 حساسیت به زمان درس.  رعایت نظم حضور و 

 رعایت اخالق پژوهش در انجام تکالیف و در فعالیت عملی. 

 مطالعه منابع تکمیلی معرفی شده توسط آموزشگر و سایر منابع مفید. 

 شود.ظرافت و زیبا ی ظاهری تکالیفی که به صورت مکتوب به آموزشگر تحویل می 
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 «جغرافیار آموزش د طراحی آموزشی» سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن6

مندی را طراحی کنند که تفاوت بایدبتوانند در راستای اهداف نظام آموزشی فرصت های یادگیری نظامزیست شناسی معلمان 
داده های فردی، عالیق و روش های یادگیری دانش آموزان، و نیز تأثیرات بافت و زمینه اجتماعی بر یادگیری را مد نظر قرار 

وبتواند موفقیت یادگیرندگان را تضمین نماید. این امر مستلزم آن است که معلمان طراحی آموزشی را به عنوان یک رویکرد 
سیستمی بشناسند و بتوانند فرآیند آن را از مرحله شناسایی مسئله تا ارزیابی در یک موقعیت های واقعی تجربه نمایند. در چنین 

ای طرح های از پیش تعیین شده، خود به خلق موقعیتهای یادگیری دستخواهند زد و طرحهای جای اجرشرایطی معلمان به
 اثربخشی را برای پاسخ به نیاز یادگیرندگان در موقعیت های منحصر بفرد تولید خواهند نمود. 

 مشخصات درس
 عملی -نوع درس:  نظری

  2تعداد واحد: 
 ساعت 18زمان درس: 

در  برنامه ریزی درسی پیشنیاز:
 آموزش زیست شناسی

 طراحی آموزشینام درس: 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
مؤلفه های طراحی آموزشی را به صورت نظام مند برای شناسایی، تحلیل، تصمیم گیری، و ارزیابی حل مسئله یادگیری 

 رار می دهد.مورد استفاده قدر آموزش زیست شناسی 
 

 شایستگی اساسی:
ck&pk&pck  6-2کد& 

2-2&6-3 &2-3&4-3 

 3سطح 2سطح 6سطح  هامالک 
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مسئله تبیین شده است،  تبیین مساله 
اما اطالعات جمع آوری 
شده از طریق نیاز سنجی 
و تحلیل آن از تبیین 
مسئله پشتیبانی نمی 

 کند. 

مسئله تبیین شده است، و 
ده از اطالعات جمع آوری ش

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 
آن از تبیین مسئله پشتیبانی 
نموده و نشان می دهد که 
چگونه موقعیت ها و نیاز 
های متفاوت یادگیرندگان را 

 .مورد توجه قرار داده است

فرایند شناسایی و تبیین  طراحی
مسئله/ مشکل را تا 
تعیین تکالیف یادگیری 
عملیاتی نموده اما میان 
مراحل مختلف طراحی 
ارتباط نظام مندی وجود 

 ندارد.   

فرایند شناسایی و تبیین 
مسئله/ مشکل را تا تعیین 
تکالیف یادگیری عملیاتی 
نموده و میان مراحل و مؤلفه 

اط نظام های طراحی ارتب
 مندی وجود دارد.

فرایند طراحی آموزشی را در 
تمامی مراحل  به صورت 
نظام مند عملیاتی شده و 
مسئله/ مشکل، روش نیاز 
سنجی، اهداف آماج، محتوا و 
تکالیف یادگیری با توجه به 
تفاوت های فردی از یکدیگر 

 پشتیبانی می نمایند. 

 

 آن های یادگیری، محتوای درس و ساختار. فرصت2

 فصل اول: کلیات طراحی آموزشی

 تعریف ضرورت و منطق طراحی آموزشی
 مراحل طراحی آموزشی) تحلیل،تصمیم گیری، راهبرد، ارزشیابی(

 گستره طراحی آموزشی
 ارتباط تکنولوژی آموزشی با طراحی آموزشی

 ارتباط نظریه های آموزش/ یادگیری با طراحی آموزشی

 تکالیف یادگیری: 
 پژوهشی در زمینه مباحث مطرح شده، تلخیص در قالب مقاله کوتاه و ارا ه در کالس. -سه منبع علمی مطالعه حداقل 

 فصل دوم: فرایند طراحی آموزشی )تحلیل(
 تعریف مسئله/ مشکل

 شناسایی و تجزیه و تحلیل منبع مسئله/ مشکل 
 تجزیه و تحلیل نیازها

 ی هناس(روشهای نیازسنجی) الگوی ساندرز، الگوی هوتون، الگو
 تحلیل نیازهای مربوط به یادگیرندگان 
 تحلیل نیازهای مربوط به موقعیت 

 تعیین راه حلهای ممکن 

 تکالیف یادگیری: 
با بکارگیری یکی از روشهای نیازسنجی، نیازهای یکی از گروه ها ) معلمان، دانش آموزان، کارکنان، اولیاء( را شناسایی و با 

 شکل/ مسئله ارا ه دهد. تحلیل آن راه حل هایی برای م

 فصل سوم: فرایند طراحی آموزشی )تصمیم گیری(

 تدوین اهداف آماج

 بازنگری در اهداف و تعیین اولویت دست یابی به اهداف آماج
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 مقایسه تحلیل نیازها و اهداف آماج
 تبدیل اهداف آماج به اهداف و پیامدهای یادگیری

 اهداف آموزشی
 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 اولویت   .6

 بندی نموده و آنها را به پیامدهای یادگیری تبدیل نماید. 
توجه را با توجه به انواع سبک با توجه به اهداف آموزشی تدوین شده، محتوای اصلی و تکمیلی و تکالیف یادگیری با  .2

 های یادگیری تعیین نماید.

 فصل چهارم: فرایند طراحی آموزشی )راهبرد(
 بهره گیری از راهبرد در طراحی آموزشی

 الف( راهبردهای طراحی آموزشی بر اساس نوع محتوا
زشیابی تکوینی/ تعیین طرح ( به خاطر سپردن اطالعات) طراحی/ تعیین رسانه/ نوشتن تمرین و پرسش/ار6طراحی آموزشی 

 مدیریت آموزشی(
( به کار گیری مهارت طبقه بندی مفاهیم ) طراحی/ تعیین رسانه/ نوشتن تمرین و پرسش/ ارزشیابی تکوینی/ 2طراحی آموزشی 

 تعیین طرح مدیریت آموزشی(
ارزشیابی تکوینی/ تعیین طرح  ( به کارگیری مهارت روش کار) طراحی/ تعیین رسانه/ نوشتن تمرین و پرسش/3طراحی آموزشی 

 مدیریت آموزشی(
( به کار گیری مهارت اصل) طراحی/ تعیین رسانه/ نوشتن تمرین و پرسش/ ارزشیابی تکوینی/ تعیین طرح 1طراحی آموزشی 

 مدیریت آموزشی(
تعیین طرح  ( درک ارتباط مفهومی ) طراحی/ تعیین رسانه/ نوشتن تمرین و پرسش/ ارزشیابی تکوینی/5طراحی آموزشی 

 مدیریت آموزشی(
( درک ارتباط علت و معلولی ) طراحی/ تعیین رسانه/ نوشتن تمرین و پرسش/ ارزشیابی تکوینی/  تعیین طرح 1طراحی آموزشی 

 مدیریت آموزشی(
یریت ( مهارتهای تفکر برتر) طراحی/ تعیین رسانه/ نوشتن تمرین و پرسش/ ارزشیابی تکوینی/ تعیین طرح مد7طراحی آموزشی 

 آموزشی(

 راهبردهای طراحی آموزشی بر اساس نیازهای یادگیرندگانب( 

 ( ویژه دانش آموزان فراگیر6
 ( ویژه دانش آموزان تیزهوش2
 (ویژه دانش آموزان با مشکالت عاطفی شدید3

 ج( راهبردهای طراحی آموزشی بر اساس موقعیت
 ( ویژه کالسهای چند پایه6
 (ویژه مسا ل بومی خاص2

 : عملکردیتکالیف 

دو طرح آموزشی مبتنی بر یکی از راهبردها) محتوا، نیازهای یادگیرندگان و موقعیت( و با در نظر گرفتن مراحل طراحی آموزشی، 
 تهیه نماید.  
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 فصل پنجم:فرایند طراحی آموزشی )ارزشیابی(
 منطق ارزشیابی طرح آموزشی) چرا؟ چه موقع؟ به منظور چه هدفی؟ چگونه(

 متخصص بازنگری توسط
 ارزشیابی تکوینی

 ارزشیابی نهایی
 ارزشیابی از طرح آموزشی

 تکالیف عملکردی

 تهیه مالک ها و سطوح کیفیت طرحهای آموزشی و روش بازنگری طرحهای آموزشی فصل چهارم 
 ارزیابی نقاط ضعف و قوت طرحهای تهیه شده در کالس و ارا ه بازخورد برای اصالح آن.

 یامفصل ششم: طراحی تعاملی پ

 تعامل در آموزش
 نظامهای تعامل متکی بر انسان
 نظامهای تعامل متکی بر چاپ

 شنیداری -نظامهای تعامل متکی بر وسایل دیداری
 نظامهای تعامل متکی بر رایانه

 تکالیف یادگیری:

 یک نمونه از گزارش مشاهدات کارورزی را بازنگری کند و  آن را بر اساس نظامهای تعامل تحلیل نماید.

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3
روش مطالعه غیر مستقیم در قالب مطالعه موقعیت و تحلیل نقاد برای شناسایی و تبیین مسئله، تعیین نیاز یادگیرندگان و موقعیت 
یادگیری، روش مستقیم در مرور منابع علمی در زمینه نظریه های یادگیری، مدل های نیاز سنجی، و مدل های طراحی آموزشی 

ای طراحی و حل مسئله شناسایی شده است. برای طراحی، تولید و ارزیابی یک نمونه طراحی آموزشی از روش حل مسئله بر
 استفاده می شود. 

 . منابع آموزشی4

 کتاب ها:
 راهبردها و فنون طراحی آموزشی، لشین، پوالک و رایگلوث. ترجمه هاشم فردانش، انتشارات سمت .6
 ان: گانیه، بریگز و ویگر، ترجمه خدیجه علی آبادی، نشر دانااصول طراحی آموزشی، نویسندگ .2
 طراحی نظامهای آموزشی، نویسنده: رمی زفسکی، ترجمه هاشم فردانش، انتشارات سمت .3
 نیازسنجی برنامه ریزی درسی مدرسه محور، نویسندگان: فتحی واجارگاه، آقازاده و ابوالقاسمی. انتشارات بال .4

 مقاالت:
تر انتشارات کمک فجغرافیا، فصلنامه رشد آموزش جغرافیا، د راهبردهای آموزشتشر شده مرتبط با مجموعه مقاالت من-5

 آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
، نویسندگان: هاشم فردانش و مرتضی شناسایی الگوی طراحی آموزشی مطلوب برای آموزش های صنعتیمقاله: .1

 8، شماره 6387کرمی. نشریه مطالعات برنامه درسی. سال 

، نویسنده: هاشم فردانش، طراحی آموزشی از منظر رویکردهای رفتارگرایی، شناخت گرایی و ساخت گراییمقاله:  .5
 6377و بهار  6371انسانی دانشگاه الزهرا، زمستان  نشریه علوم

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/388046
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/45156
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، نویسنده هاشم فردانش، نشریه مدرس  نقد و بررسی دو دیدگاه سیستمی و ساخت گرایی در طراحی آموزشیمقاله:  .1
 6378علوم انسانی . پاییز 

i. Disigning Effective Hnstruction , Morroson, Ross & Kemp                

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 نمره 5ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری 

ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری و فعالیت های عملکردی پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت های 
 نمره  5گروهی 

 نمره  60مجموعه تکالیف عملکردی فردی و گروهی  کارتولیدی:
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.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 «جغرافیادر آموزش  طراحی واحد یادگیری»رس سرفصل د

 . معرفی درس و منطق آن6
بتوانند در راستای اهداف نظام آموزشی فرصت های یادگیری نظامندی را طراحی کنند که تفاوت های فردی، معلمان باید 

بتواند  مد نظر قرار داده وبافت و زمینه اجتماعی بر یادگیری را ، و نیز تأثیرات دانش آموزان عالیق و روش های یادگیری
این امر مستلزم آن است که معلمان طراحی آموزشی را به عنوان یک رویکرد سیستمی  موفقیت یادگیرندگان را تضمین نماید.

بشناسند و بتوانند فرآیند آن را از مرحله شناسای مسئله تا ارزیابی در یک موقعیت های واقعی تجربه نمایند. در چنین شرایطی 
ن بجای اجرای طرح های از پیش تعیین شده، خود به خلق موقعیت دست خواهند زد و طرحهای اثربخشی را برای پاسخ به معلما

 نیاز یادگیرندگان در موقعیت های منحصر بفرد تولید خواهند کرد. 

 مشخصات درس
 نوع درس:  عملی

  6تعداد واحد: 
 ساعت 32زمان درس: 

 پیشنیاز: طراحی آموزشی
 غرافیاج در آموزش

 در جغرافیا 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، تدوین، اجرا و و بر اساس نتایج 
 ازنگری قرار دهد. ارزیابی آن را مورد ب

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/50110
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 شایستگی اساسی:
ck&pk&pck  کد

2-6& 2-2& 6-3 

& 2-3&4-3 

 3سطح 2سطح 6سطح  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 

 ف نکرده است.تکلی

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 یادگیری تعیین تکلیف نموده 

 است. 

راحی شده شامل کلیه واحد یادگیری ط طراحی
مؤلفه ها است اما عناصر آن به صورت 
نظام مند و هماهنگ از یکدیگر 

 پشتیبانی نمی کند.

واحد یادگیری طراحی شده 
شامل کلیه مؤلفه ها است 
و  عناصر دارای انسجام و 

 هماهنگی است.

واحد یادگیری طراحی شده شامل 
کلیه مؤلفه ها است و  عناصر 

نگی است دارای انسجام و هماه
به گونه ای که منطق واحد 
یادگیری در هر یک از عناصر 

 انعکاس یافته است. 

گزارش اجرای و ارزیابی واحد یادگیری  نقد و ارزیابی 
منعکس کننده برخی از نقاط قوت و 
ضعف برجسته واحد یادگیری است و 
پیشنهادات منجر به اصالح/ بهبود 

 واحد یادگیری نمی شود.

ارزیابی  گزارش اجرای و
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 
پیشنهادات منجر به ایجاد انسجام 

یشتر بر نتایج و تأثیر گذاری ب
 یادگیری دانش آموزان است.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول: کلیات طراحی واحد یادگیری

 و ارتباط آن ساختار واحد یادگیری  جغرافیارویکرد برنامه درسی 

 ارتباط واحد های یادگیری در ساختار یک موضوع درس
 یادگیریارتباط ساختار/مدل و عناصر واحد 

 منطق واحد یادگیری )چرایی(
 اهداف/ پیامد های یادگیری )چیستی(

 وسعت و توالی واحد یاگیری
 فرصت های یادگیری )چگونگی(

 تکلیف یادگیری: 

چند نمونه واحد های یادگیری را از منطر منطق واحدیادگیری و ارتباط اجزاء آن را با یکدیگر با توجه به منطق آن بررسی و 
 قش آن را در هماهنگی عناصر واحد یادگری گزارش نماید.تحلیل و ن

 تکلیف عملکردی: 
 متن منطق آن را با توجه به چیستی، چرای و چگونگی تدوین نماید.  جغرافیابرای یک واحد یادگیری 

 فصل دوم: استاندارد های محتوا و سازماندهی آن
 ایده کلیدی 
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 مفاهیم اساسی 
 ترسیم نقشه مفهومی 

 العات جز یحقایق و اط
 مهارت های اساسی

 ترسیم نمودار مهارت ها
 ارتباط نقشه مفهومی، نمودار مهارت ها و حقایق و اطالعات جز ی با پیامد ها

 تعیین سطح توانایی دانش آموزان 
 بازتعریف پیامد های یادگیری

 تکلیف عملکردی: 
یک ایده کلیدی مفاهیم/ مهارت اساسی مرتبط با  جغرافیا با تحلیل استاندارد های محتوا/ اهداف در برنامه درسی برای آموزش

آن در برنامه درسی یکی از موضوعات درسی نقشه مفهومی/ نمودار مهارت ها را ترسیم و ارتباط حقایق و اطالعات جز ی را با 
 آن به نمایش بگذارد.

 فصل سوم: سازمان دهنده ها
 طبقه بندی پیامد های یادگیری

 پایه دهنده مرکزی/ سازمان 
 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: 
 را برای تولید واحد یادگیری مشخص و آن را تبیین نماید. با توجه به نقشه مفهومی/ نمودار مهارت ها روش سازمان دهنده 

 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: 
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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
 پیامد های یادگیری و مالک های سنجش

 رد های سنجشراهب
 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.  .6
ی طراحی شده را در یک موقعیت آموزشی اجرا و نتایج ارزشیابی از عملکرد یادگیرندگان را برای اصالح/ واحد یادگیر .2

 ارتقاء واحد یادگیری مورد استفاده قرار دهد. 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3
و از روش حل مسئله برای از روش مستقیم برای مطالعه و تحلیل برنامه درسی و سایر منابع علمی برای طراحی واحد یادگیری، 

 طراحی، تولید و ارزیابی یک نمونه واحد یادگیری می شود. 

 . منابع آموزشی4

 -منبع اصلی:
تر فجغرافیا، فصلنامه رشد آموزش جغرافیا، د واحد یادگیری در آموزشمجموعه مقاالت منتشر شده مرتبط با منبع فرعی: 

 یزی آموزشیانتشارات کمک آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ر

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
 ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری .... 

-ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری و فعالیت های عملکردی پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت

 نمره  1های گروهی 
 ره نم 61کارتولیدی: 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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 «رافیاجغآموزش در  سازیهای تحصیلی و آزمونآزمون» سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن6

سنجش در برنامه درسی فعالیتی مستمر و برنامه ریزی شده است که نتایج آن، نه تنها انعکاس دهند سطح توانایی هوای کسوب   
، فرصت های یوادگیری و   جغرافیا شده از سوی دانش آموزان است بلکه، باید بتواند اطالعات الزم را برای ارزیابی برنامه درسی

ای از سوی معلم تدارک ببیند. توانایی دانشجویان در تهیه طرح سنجش متناسب با اهداف یوادگیری و سوطوح آن،    اوت حرفهقض
شیوه تهیه انواع آزمون و بررسی پایایی و اعتبار آن، و نحوه استفاده از آزمون های هنجار شده به آنان کمک می نماید تا متناسب 

موقعیت آموزشی و ویژگی یادگیرندگان از انواع آزمون ها برای ارزیابی سطح توانایی های کسب  ، جغرافیا با اهداف برنامه درسی
 شده از سوی دانش آموزان استفاده نموده و برای ارتقاء آن برنامه ریزی نمایند.

 مشخصات درس

 عملی -نوع درس:  نظری

  2تعداد واحد: 

 ساعت 18زمان درس: 

 -پیشنیاز:

 در آموزش جغرافیا سازیآزمونصیلی و های تحآزموننام درس: 

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

تدوین نموده و متناسب با  ی یک درس جغرافیامحتوا برای یک موضوع درسی جدول دوبعدی را بر اساس اهداف/ 
 عملکرد دانش آموزان در سطوح مختلف استفاده نماید. ظرفیت های موضوع درسی از انواع ازمون ها برای سنجش 

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.

 شایستگی اساسی:

ck&pck  2 &6-6کد-

6&6-3 &3-3&4-3 

 3سطح 2سطح 6سطح  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 تهیه شده 

سطوح اهداف/ انواع محتوا 

مورد توجه قرار گرفته اما 

آزمون/ سئواالت رابطه نوع 

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 گرفته اما رابطه نوع 

آزمون/ سئواالت با سطوح اهداف/ 

فته شده انواع محتوا در نظر گر

است و آزمون/سئواالت با توجه به 

ماهیت هدف/ محتوا از تنوع 

برخوردار است و امکان پاسخ به 

تفاوت های فردی را فراهم می 

 کند.

تجزیه و 

 تحلیل آزمون

در تجزیه و تحلیل گزارش 

های پژوهشی پایایی و 

روایی آزمون ها را با 

یکدیگر مقایسه نموده اما 

 ارتباط آن را با نتایج

پژوهش گزارش نکرده 

 است 

در تجزیه و تحلیل گزارش 

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 های 

پژوهشی پایایی و روایی آزمون 

های مورد استفاده را با توجه به 

نموده و نتایج پژوهش گزارش 

پیشنهادات اصالحی برای استفاده 

از آزمون ها یا باال بردن میزان 

پایایی و روایی را نیز ارا ه نموده 

 است. 
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آزمون 

 عملکردی

طراحی آزمون عملکردی 

با رعایت ویژگی ها صورت 

گرفته است اما برای تفسیر 

نتایج نتوانسته است مالک 

ها و سطوح عملکرد را به 

و نتایج صورت واضح تبیین 

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.

طراحی آزمون عملکردی با رعایت 

ویژگی ها صورت گرفته است و 

تایج مالک ها و برای تفسیر ن

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. فرصت2

 فصل اول: دسته بندی آزمون ها

 مفاهیم پایه 
 انواع آزمون ها از نظر: 

 معلم ساخته( –خت )استاندارد سا 
 گروهی(، زمان اجرا) تشخیصی، تکوینی و پایانی یا دسته بندی: قبل، ابتدا، حین و پایان تدریس( -اجرا )فردی

 قدرت(  -کاربرد )پیشرفت تحصیلی، استعداد، هوش، شخصیت، رغبت و ...(، هدف )سرعت
 پوشش اهداف )طبقه بندی اهداف(

 ذهنی( -تصحیح )عینی
 گی به فرهنگ )وابسته و ناوابسته(وابست

 کاغذی، عملی(-فعالیت آزمودنی )شفاهی، مداد

 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 کوتاه به 

 همراه نقد و نظر شخصی ارا ه نماید. 

 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 

 تهیه جدول مشخصات/ صفات )ویژگی ها( برای سنجش نگرش ها 

 تکالیف عملکردی:
و دیگری بر اساس سرفصل ها را برای یک موضوع درسی تهیه و مشخص دو نمونه جدول بودجه بندی یکی بر اساس اهداف 

نماید از چه نوع آزمون هایی/سئواالتی برای ارزشیابی اهداف و محتوا استفاده می کند. توصیه: کالس بر روی موضوعات و درس 
 های مختلف جدول دو بعدی را تهیه کنند. 

 فصل سوم: تجزیه و تحلیل آزمون ها
 انواع رواییانواع اعتبار، 

 محاسبه شاخص های مرکزی و پراکندگی  
 (T=X-Eبررسی سطح دشواری و تمیز پرسش ها و کل آزمون )برپایه نظریه کالسیک   
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 محاسبه اعتبار آزمون   
 محاسبه روایی آزمون   

 ساخت بانک پرسش   

 تکالیف یادگیری:

اری، روش های محاسبه پایایی و روایی را مطالعه و با مقایسه نتایج چند گزارش های علمی در زمینه محاسبه شاخص های آم
روش های بکارگرفته شده در خصوص میزان اعتبار و پایایی آزمون های بکارگرفته شده و نتایج گزارش شده با ساستفاده از 

 شواهد علمی اظهار نظر کند. 

 تکلیف عملکردی: 

جهت روایی و پایایی نتایج مورد بررسی قرار داده و نتایج آن را به همراه  نتایج یک آزمون برگزار شده در سطح کالس درس را از
 پیشنهادات گزارش کند.

 تهیه یک نمونه آزمون برای سنجش یادگیری دانش آموزان در یکی از مباحث درسی، اجرا بررسی میزان پایایی و اعتبار آن 

 فصل چهارم: روش ها و ابزار های جدید در سنجش

 لکردیآزمون کتبی عم 

 آزمون شناسایی 

 آزمون موقعیت شبیه سازی شده 

 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:

استفاده از روش های ارا ه شده در منابع یک نمونه پوشه کار دانش آموزی را تحلیل و نقاط قوت و ضعف آن را شناسایی و با 
 علمی پوشه کار را حاشیه نویسی و ارا ه نماید. 

 بر اساس جدول دوبعدی تهیه شده در فصل دوم یک نمونه آزمون عملکردی طراحی، اجرا و نتایج آن را گزارش کند. 
 فصل ششم: آزمون های هنجار شده

 مفهوم هنجار)نورم(
 بخشی 3سنی، کالسی، درصدی، نمره تراز شده، نمره انواع نورم ) ملی  محلی،  
 انتحاب گروه، مراحل ساخت یک آزمون استاندارد هنجار شده 
 انواع نیمرخ ها، بایدها و نبایدهای استفاده از آزمون های هنجار شده. 

 زبانی، ریاضی...  آشنایی و به کار بستن یک یا چند ابزار هنجار شده: چون استعداد، هوش، خالقیت، رغبت، مهارت های
 اشنایی با آزمون های زبان، ریاضی، علوم در سطح بین المللی

 تکلیف یادگیری: 
نتایج اجرای آزمون های هنجار شده در سطح ملی یا بین المللی را با مراجعه به مقاالت ارا ه شده در این زمینه مطالعه و یافته 

 های آن را همراه با اظهار نظر شخصی ارا ه کند. 
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 ونه ای از آزمون های هنجار شده را بر روی یکی گروه از دانش آموزان اجرا و نتایج آن را تحلیل و گزارش کند. نم

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3
روش مطالعه مستقیم و فردی در مطالعه گزارش های پژوهشی و بررسی میزان اعتبار یافته های پژوهش/ آزمون. از روش حل 

 اجرا و تفسیر آزمون عملکردی و از پروژه برای تولید جدول دوبعدی استفاده می شود.  مسئله برای طراحی،

 . منابع آموزشی4
 ، نشر دوران.6383سنجش فرآیند و فرآورده یادگیری، روش های قدیم و جدید، علی اکبر سیف، 

 ، نشر دوران. 6385اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی، علی اکبر سیف، 
تر انتشارات کمک فجغرافیا، فصلنامه رشد آموزش جغرافیا، د آزمون سازی در آموزشاالت منتشر شده مرتبط با مجموعه مق

 آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
 نمره 5ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری 

یادگیری و فعالیت های عملکردی پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت های  ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های
 نمره  5گروهی 

 نمره  60کارتولیدی: 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 

 لیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. ارزیابی تکا
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 « جغرافیادر آموزش تحلیل محتوای مواد آموزشی »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن6

گیرد این امکان را فراهم می درک دانشجویان نسبت به مالک هایی که کیفیت مواد آموزشی بر اساس آن مورد ارزیابی قرار می 
کند تا آنان نقاط قوت و کاستی های مواد آموزشی را شناسایی کنند و آن را با اقتضا ات محیط یادگیری و نیاز دانش آموزان  
تطبیق دهند. کسب تجربه در زمینه تحلیل مواد آموزشی زمینه مشارکت در فرایند تولید مواد آموزشی را آینده افزایش می دهد و 
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

  2تعداد واحد: 

 ساعت 18زمان درس: 

برنامه ریزی درسی پیشنیاز: 

 جغرافیاآموزش در 

 : نحوه تدریس

 64جغرافیاآموزش در  تحلیل محتوای مواد آموزشینام درس:  به فارسی: 

 به انگلیسی:           

 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  3-2 &3-6کد& 

4-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3سطح 2سطح 6سطح  هامالک

تحلیل برنامه 

 رسید

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 برنامه 

درسی و مواد آموزشی را با 

تحلیل عناصر برنامه درسی و 

تأثیر آن در سازماندهی مواد 

 نموده است. آموزشی گزارش

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 

اهری مواد آموزشی ظ

از روش های کمی و کیفی 

برای تحلیل مواد آموزشی 

استفاده کرده و نشان داده 

است که ارتباط روش و نوع 

محتوا را مش شناسد اما 

از روش های کمی و کیفی 

زشی در تحلیل مواد آمو

استفاده کرده و رابطه روش 

های تحلیل محتوا را با نوع 

محتوا و مالک ها در هر یک 

                                                 
14

از موضوعات انجام می شود و سایر موضوعات در تحلیل  در این درس تحلیل برنامه درسی به انتخاب استاد و دانشجو بر روی یکی -

 مورد بررسی قرار می گیرند.  2محتوای 
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تحلیل خود برخی از مالک  متمرکز نموده است.

ها در هر یک از دو بعد را 

 متمرکز نموده است.

از دو بعد مد نظر قرار داده 

 است.

مالک های 

 تحلیل

تحلیل انجام شده نشان 

می دهد که نسبت به 

مالک های تحلیل محتوا و 

نقش آن در شکل دادن 

مواد آموزشی که تأثیر 

تعیین کننده ای بر 

 دارد آگاه نیست.  یادگیری

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. 

تحلیل انجام شده نشان می 

دهد که  از مالک های 

تحلیل محتوا و تأثیر آن در 

سازماندهی مواد آموزشی بر 

ت گیری های اساس  جه

 برنامه درسی آگاه است

 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 

  درسی جغرافیا  فصل اول: ساختار برنامه

 درسی  رویکرد برنامه -6

  اهداف برنامه -2

 اصول حاکم برانتخاب و سازماندهی محتوا -3

 یادگیری –های یاددهی  روش -1

 یابی روش های ارزش -5

 سیمواد آموزشی در برنامه در -1

 تکلیف یادگیری:

مطالعه منابع برنامه ریزی درسی )مقاالت کتاب ها( و پژوهش های انجام شده در زمینه تحلیل محتوای کتاب های درسی و 

تهیه گزارشی از نقش  مواد آموزشی/ نقاط قوت و ضعف در یادگیری دانش آموزان دوره متوسه اول و دوم. مطالعه مشارکت 

 مواد آموزشی در سایر کشور ها. معلمان در طراحی و تدوین 

 تکلیف عملکردی:

 ساختار برنامه درسی  زیست شناسی را به جهت نقش هر یک از عناصر در سازماندهی مواد آموزشی بررسی و گزارش کند.

 فصل دوم: روش های تحلیل محتوا

 های تحلیل محتوا مفاهیم، اصول و تکنیک -

 روش های کمی در تحلیل محتوا -
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 ل کمیمراحل روش تحلی -

 اعتبار یافته ها -

 روش های کیفی در تحلیل محتوا -

 مراحل روش تحلیل کیفی -

 اعتبار یافته ها -

 تکلیف یادگیری:

کره  ، اطلس نقشه ها)کتاب، جغرافیامطالعه حداقل دو گزارش پژوهشی در زمینه تحلیل محتوای مواد آموزشی  .6

وش های کمی و کیفی در تحلیل مطالعه و نظر خود را در فیلم، مقاله نرم افزار و..( و نحوه استفاده از ر، جغرافیایی 

 مورد یافته های هر یک از این دو روش در شناسایی نقاط قوت و ضعف محتوا به همراه پیشنهادات ارا ه کند. 

 با  .2

 تکلیف عملکردی:

را تحلیل و یافته ها را گزارش را انتخاب و با استفاده از روش های کمی و کیفی آن  جغرافیایک نمونه از مواد آموزشی مربوط به 

 نماید. 

 فصل سوم: تحلیل محتوای مواد آموزشی

 در دو بعد ظاهری و سازماندهی محتوا.  جغرافیاتحلیل یکی از موضوعات درسی 

 مقوله های مورد بررسی در بعد ظاهری:  -

 صفحه آرایی -

 قلم و فونت -

 تصاویر گرافیکی و پویا نمایی -

 جداول و نمودار ها -

 نیویژگی های ف -

 مقوله های مورد بررسی در بعد سازماندهی محتوا:  -

 توالی -

 اعتبار -

 تعادل  -
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 پوشش اهداف -

 فرصت ها و تکالیف یادگیری -

 راهبرد های آموزش  -

 راهبرد های ارزشیابی -

 تکلیف عملکردی:

مه درسی و چگونگی را انتخاب کند و در مرحله اول ارتباط مواد آموزشی با عناصر برنا  جغرافیادروس دانشجو می تواند یکی از 

تحقق آن را مورد بررسی قرار دهد. در مرحله دوم نیز هر یک از مواد آموزشی را بر اساس مالک ها درهر یک از دو بعد 

سازماندهی محتوا و ویژگی های ظاهری مورد بررسی قرار می دهد. تحلیل های انجام شده به جهت استفاده از روش های کمی 

 از دو روش به صورت گروهی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. و کیفی و مالک های هر یک 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری 3

مطالعه فردی و تهیه خالصه نظام مند از منابع علمی در زمینه روش های تحلیل محتوا/ روش های بکارگرفته شده در 

آموزشی. استفاده از شیوه مشارکتی در  پژوهش های تحلیل محتوا و ارا ه آن در سمینار های کالسی یا در سطح واحد

ارزیابی فعالیت های فردی و گروهی بر اساس مالک های تحلیل محتوا. شرکت در سمینار هایی که در محیط آموزشی/ 

 مراکز علمی و اظهار نظر در مورد گزارش های ارا ه شده.

 . منابع آموزشی4
(. تحلیل 6380آر)-ی برنامه ریزی درسی،......... هولستی، ال(. اصول و مبان6388منبع اصلی: کوروش فتحی واجارگاه، )

 محتوا در علوم اجتماعی و اسانی. ترجمه نادر ساالر زاده امیر. انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی. تهران چاپ دوم. 

 میر. چاپ اول.(. راهنمای عمل تحلیل محتوای رسانه های آموزشی. انتشارات آموزش ا6386بع فرعی: نوریان، محمد )امن

تر انتشارات کمک فجغرافیا، فصلنامه رشد آموزش جغرافیا، د مواد آموزشی در آموزشمجموعه مقاالت منتشر شده مرتبط با -

 آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

اب های درسی/ مقاالت فصل نامه برنامه درسی و نوآوری های آموزشی در زمینه تحلیل محتوای برنامه های درسی و کت-

 مواد آموزشی دوره ابتدایی، مواد آموزشی دوره ابتدایی.

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 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  60ار: مجموعه تکالیف عملکردی ارزیابی پوشه ک
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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. 

 

 

 جغرافیادر  اتی اطالعات و ارتباطناوردرسکاربرد ف های سرفصل

 .معرفی درس و منطق آن6

ای با فناوری اطالعات و ارتباطات عجین شده است، که برخورداری از ابعاد گوناگونی از سواد از  زندگی بشر در عصر کنونی به گونه
ترنتی، یک ضرورت در زندگی محسوب سواد رسانه ای، سواد رایانه، سواد فناوری، سواد دیجیتال، سواد اینجمله سواد اطالعاتی، 

های رسمی وارد گردد. لذا  اطالعات و ارتباطات  موجب گردیده است که آموزش ان در آموزش  گردد. ضرورت توجه بهفناوری می
ه وظیفه ک جغرافیارو معلمان  آموزان امروز وشهروندان فردا است. از این مندی از این بعد سواد یکی از نیازهای دانش آشنایی و بهره

ی  ها و سواد الزم در حوزه آموزان را برای ورود به عرصه زندگی دارند، خود نیز باید ضمن برخورداری از شایستگی آماده سازی دانش
-های یاددهی های خود بهره گیرند و با تلفیق این فناوری در فرصت فناوری اطالعات و ارتباطات، از این ظرفیت در آموزش

آموزان را آموزش دهند که چگونه خود را برای استفاده  گیری از افزایش و بهبود کارآیی آموزش ، دانش رهیادگیری عالوه بر به
 آمده بواسطه این فناوری در زندگی آماده کنند.  های پیش صحیح از فرصت

 مشخصات درس
 کارگاهینوع درس: 

 واحدی 6درس  3تعداد واحد: 
 18هر واحد زمان درس: 

 611ساعت در مجموع   
 ساعت

 گانههفتپیشنیاز: مهارت های 

 جغرافیادر کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات نام درس: 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: 

در آموزش ،  ICTدرک  -6مولفه    1در  جغرافیا ها دانشجو معلمان جدول شایستگی

بندی و  سازمان-5، های فاوا  مهارت -4پداگوژی ،  -3برنامه درسی و ارزشیابی ،  -2

به شرح جدول زیر  65یادگیری حرفه ای معلم  در سواد فناوری -1مدیریت  و 

 باشد. می

 

 )تولید دانش( 3سطح  )تعمیق دانش(  2سطح  )سواد فناوری( 6سطح  مالک ها

در  ICTدرک 

 آموزش
 

 ها آگاهی از سیاست

 3سطح  2سطح  6سطح 

تعدادی های ملی،  با آگاهی از سیاست
را برای حمایت    وشراهکار و ر

های کالسی رشته خود  از این  فعالیت
 ها، پیشنهاد نماید. سیاست

،  تعدادی های ملی با آگاهی از سیاست
را برای تطابق عملیاتی   راهکار و روشِ

های کالسی رشته  و حمایت  فعالیت
 های فوق، پیشنهاد نماید. خود از سیاست

های ملی،   با آگاهی از سیاست
های  راهکارها و روشفهرستی از 

را برای تطابق و  عملیاتی ماهرانه
های کالسی رشته  حمایت  فعالیت
های فوق، پیشنهاد  خود از سیاست

 نماید.

 ابزارهای پایههای  مهارت

                                                 
15

 سواد فناوری : استفاده از فاوا  برای یادگیری کارآتر و موثرتر
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 فاوا

 3سطح  2سطح  6سطح  

تعدادی از سخت عملکرد و نحوه کار  
، نرم افزارها و نرم افزارهای پایه

ی، مرورگرهای افزارهای کاربردی تولید
وب، نرم افزارهای ارتباطی، نرم 

های کاربردی  افزارهای ارا ه 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  ی ارا ه و برنامهافزارها
آموزشی مبتنی بر   سه فعالیتمدیریت، 

 ها را طراحی نماید. استفاده از آن
 

های آموزشی طراحی  فعالیت
افزارها و  مبتنی بر استفاده از نرمشده

در حضور سخت افزارهای کاربردی را 
و با کسب  گروه همتا تشریح نموده

د ها،  طراحی خو ی آن ازریابانهنظرات 
 را اصالح نماید.

برنامه درسی 

 و ارزشیابی

 دانش پایه

 3سطح  2سطح  6سطح 

با آگاهی در مورد استانداردهای برنامه 
درسی رشته درسی خود و راهبردهای 

برای    سه روشاستانداردِ ارزشیابی، 
تلفیق فاوا در برنامه درسی رشته خود را 

 ارا ه نماید

برنامه  با آگاهی در مورد استانداردهای
درسی رشته درسی خود و راهبردهای 

برای    پنج روشاستانداردِ ارزشیابی، 
تلفیق فاوا در برنامه درسی رشته خود را 

 ارا ه نماید

با آگاهی در مورد استانداردهای 
برنامه درسی رشته درسی خود و 
راهبردهای استانداردِ ارزشیابی، 

برای   های گوناگونی ها و راه روش
در برنامه درسی رشته  تلفیق فاوا

 خود را ارا ه نماید

 تلفیق فناوری پداگوژی

 3سطح  2سطح  6سطح 

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه 
کسانی، چه زمانی )چه زمانی نه( و 

تواند فاوا را برای فعالیت های  چگونه می
کالسی و ارا ه های خود بکار گیرد، 

از این موارد را در  حداقل سه مورد
های یادگیری خاص پیشنهاد  وقعیتم

 نماید.

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه 
کسانی، چه زمانی )چه زمانی نه( و 

تواند فاوا را برای فعالیت های  چگونه می
کالسی و ارا ه های خود بکار گیرد، 

از این موارد را در  مورد 5حداقل 
های یادگیری خاص پیشنهاد  موقعیت

 نماید.

مورد اینکه  کجا، باچه  با آگاهی در
کسانی، چه زمانی )چه زمانی نه( و 

تواند فاوا را برای  چگونه می
فعالیت های کالسی و ارا ه های 

فهرستی از این خود بکار گیرد، 
های یادگیری  را در موقعیت موارد

 خاص تهیه نماید.

سازمان بندی 

 و مدیریت

 کالس استاندارد

 3سطح  2سطح  6سطح 

را برای کل  یک فعالیته از فاوا با استفاد
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 گونههای 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

 تالسواد دیجی

 3سطح  2سطح  6سطح 

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

رانه و های فناو با استفاده از مهارت  
مورد  حداقل ده 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
 جعرافیاییمنابع وب دانش کافی، 

آوردن  را برای بدست  متعددی
موضوعات درسی اضافی و دانش 
پداگوژیکی در جهت یادگیری 

ای خود شناسایی نموده و  حرفه
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و به گروه ها تهیه نماید فهرستی از آن

  ارا ه دهد. جغرافیا
 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن.فرصت2

 :  درک فاوا در آموزش6فصل

 شایستگی
 ها آگاهی از سیاست

 3سطح  2سطح  6سطح 

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
 د نماید.فوق، پیشنها

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.
 

 61های ملی نظام آموزشی های کالسی مبتنی با فاوا با سیاست همسوسازی فعالیت 

 زشی در مورد فاوا های نظام آمو 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 زیست شناسی بحث کالسی داشته باشند. الیت ها و تمریندر مورد شیوه های متداول فع 
 های ملی  های کالسی را که بتواند در عمل  از سیاست های فعالیت با جستجو در منابع مکتوب و اینترنتی ویژگی

ی از این ها را مورد تحلیل قرار دهد و فهرست حمایت کند، شناسایی نموده  و به صورت دیجیتال در کالس ارا ه و آن
 ها را در رشته درسی خود ارا ه نماید. فعالیت

 

 

 های فاوا : مهارت2فصل 

 شایستگی
 ابزارهای پایه

 3سطح  2سطح  6سطح 

از سخت افزارها و  عملکرد و نحوه کار تعدادی
نرم افزارهای پایه، نرم افزارهای کاربردی 
تولیدی، مرورگرهای وب، نرم افزارهای 

های  ی ارا ه و برنامهارتباطی، نرم افزارها
به همتایان خود نمایش کاربردی مدیریت را 

 دهد.

ضمن اگاهی از عملکرد و نحوه کار سخت 
افزارها و نرم افزارهای پایه، نرم افزارهای 
کاربردی تولیدی، مرورگرهای وب، نرم 
افزارهای ارتباطی، نرم افزارهای ارا ه و 

  سه فعالیتهای کاربردی مدیریت،  برنامه
ها را طراحی  مبتنی بر استفاده از آنزشی آمو

مبتنی بر  های آموزشی طراحی شده فعالیت
افزارها و سخت افزارهای  استفاده از نرم

تشریح کاربردی را در حضور گروه همتا 
ها،   ی آن نمودهو با کسب نظرات ازریابانه

 .طراحی خود را اصالح نماید
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 به اسناد باالدستی مراجعه شود. 
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 نماید.
 

 

 جافزارهای رای افزارها و نرم سخت

 افزارهای متداول )تشریح و نمایش ضمن معرفی( معرفی سخت 

 60برداری معرفی پردازشگر لغات  )تشریح و نمایش مانند: وارد کردن ، ویرایش ، قالب بندی  و چاپ( و یادداشت 

  افزارهای ارا ه و دیگر منابع دیجیتال. معرفی  نرم 

 ها )یک بسته نرم افزار ترسیم برای ایجاد یک نمایش  افزارهای گرافیگی و ترسیمی و عملکرد اساسی آن معرفی نرم
 ترسیمی ساده توسط مدرس در کالس استفاده گردد.(

  اینترنت و دنیای گسترده وبWWW مرورگرها و ،URL  و دسترسی به یک وب سایت 

 ه علمیها و کلید واژهای جستجوی در رشت از آن  موتورهای جستجو ،کلید واژهای جستجوی و راهبردهای استفاده 

 60ایمیل و مکاتبات الکترونیکی پایدار باز کردن حساب کاربری 

 61سازهای برخط و برون خط ذخیره 

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان:

 های دستی را نمایش داده و در  عملکرد اساسی انواع سخت افزارها از قبیل رایانه، لپ تاپ، پرینتر، اسکنر، و دستگاه
 گفتگو نمایند. ها بحث و مورد آن

 .وظایف اصلی پردازشگر کلمات در کالس نمایش و توضیح داده شود 
 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 
  کلمات که در آن وظایف پردازشگر لغات را برای تولید یک سند نشان دهد.تولید سند متنی با استفاده از پردازشگر 
  به انتخاب و با استفاده از منابع دیجیتال مربوط به رشته خود یک ارا ه تهیه و در کالس اجرا نمایند و بهبود آن توسط

 گروه همتا مورد ارزیابی قرار گیرد.
 ند.یک نمایش ترسیمی  ایجاد نموده و به اشتراک بگذار 
  .با استفاده از یک مرورگر به یک سایت مردمی دسترسی یابند 

  بکارگیری موتور جستجو را نمایش داده ، در مورد کلید واژهای یک جستجوی ساده بحث شود و یک نمونه جستجو
 انجام و نتایج نشان داده شود نمایش داده شود

   ها را جستجو نمایند و در مورد راهبردهای  وب سایتبا استفاده از کلید واژگان رشته خود برای موضوع مورد نظر
 انتخاب  کلید واژگان مورد 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.

 ی ایجاد شده در فعالیت قبلی را به صورت برخط و برون خط در ذخیره سازهای مربوطه ذخیره نماید.سند متن 
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 Onenote 
ها و ابزارهای صندوق پست الکترونیک مانند،  آشنایی با توانایی، در برد(های پست الکترونیک برخط ) مانند یاهو(  و برون خط )آت لوک و تان صندوق18

سته و... ذخیره تعیین قلم و اندازه، راست، میان و چپ چین نمودن، امضاء، ایجاد زمینه، الصاق فایل، ایجاد گروه، مسدود کردن اپسم یا ایمیل های ناخوا
 یک.های صندوق پست الکترون ها و الصاقیات در پوشه نامه

19
 Online and Offline  
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 های آموزشی عامل افزارهای و سیستم سخت افزارها، نرم

 معرفی سخت افزارهای آموزشی و سخت افزارهای خاص رشته 
  درسی و تشریح  اهداف در راستای معرفی نرم افزارهای آموزش، تمرین و تکلیف ، نمایش عملکرد مخصوص رشته

 آموزان از موضوعات درسی کسب دانش توسط دانش

 26آموزشی )در صورت وجود در رشته مورد نظر معرفی گردد( 20معرفی چند نمونه سیستم عامل متن باز 

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان:

 های آن در کالس  ایش دهند و در مورد قابلیتکار با سخت افزارهای آموزشی و سخت افزارهای خاص رشته را نم
 بحث نمایند. 

  .از طریق جستجو در اینترنت سخت افزارهای آموزشی جدیدی را شناسایی و به کالس معرفی نمایند 

 های متنوعی از  نرم افزارهای آموزش، تمرین و تکلیف در رشته مربوطه را شناسایی و در کالس معرفی و نحوه  بسته
 دهند. کار را نمایش

  توضیح و بحث کالسی در مورد چگونگی  کاربرد نرم افزارها برای یک موضوع خاص دانشی توضیح داده شده و در
 کالس بحث شود.

 های نرم افزاری رشته  و تشریح چگونگی  استفاده  در  جهت کسب دانش در رشته و موضوع خاص مورد  تجزیه  بسته
 یرند.و تحلیل قرار گیرند و مورد قضاوت قرار گ

 های آن نمایش داده  یک نمونه سیستم عامل آموزشی متنایب با رشته درس خود را در کالس معرفی، نصب و ویژگی
 شود.

 افزارهای آموزشی در برنامه درسی کاربرد نرم

 ار ، )ارزیابی صحت و قر جغرافیاهای نرم افزاری آموزشی و منابع مبتنی بر فاوا در برنامه درسی  تعیین جایگاه بسته
 آموزان(  ی دانش و تطابق با نیازهای خاص و ویژه جغرافیاها مطابق با استانداردهای برنامه درسی  گیری آن

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان :

 ها، نرم افزارهای مناسب برای تهیه  ها و کاتالوگ با جستجو در وب سایتLO22 ا شناسایی نموده جغرافیا های  ر 

 با نرم افزارهای آموزشی رشته مورد نظر بحث نمایند. جغرافیا باق استانداردهای برنامه درسیدر مورد انط 

  از نظر صحت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. جغرافیا افزاری بسته های نرم 

 ار دهند.را مورد تجزیه و تحلیل قر جغرافیاهای آموزش الکترونیکی در برنامه درسی  افزارها و بسته چگونگی ورود نرم 

 افزارهای آموزشی ارا ه دهند. معیارهای مناسبی برای تجزیه و تحلیل و ارزیابی نرم 

 

 : برنامه درسی و ارزشیابی3فصل 
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Open source 

21
 Edubuntu  ،UKnow4Kids ،OLPC  ،Qimo 4ابتدایی : به عنوان نمونه در آموزش 

Kids،Uberstudent،OpenSuseEdu-،Edu-Guadalinux،Fedora Education Spin،-Debian

Edu،Ubermix،Sugar،DoudouLinux 
 

22
 Learning Object 

http://www.edubuntu.org/
http://one.laptop.org/
http://www.qimo4kids.com/
http://www.qimo4kids.com/
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/


188 

 

 شایستگی
 دانش پایه

 3سطح  2سطح  6سطح 

با آگاهی در مورد استانداردهای برنامه درسی 
رشته درسی خود و راهبردهای استانداردِ 

در  برای  تلفیق فاوا  شحداقل سه روارزشیابی، 
 برنامه درسی رشته خود را ارا ه 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 ارا ه نماید

با آگاهی در مورد استانداردهای برنامه 
شته درسی خود و راهبردهای درسی ر

های  ها و راه روشاستانداردِ ارزشیابی، 
در  گوناگون و متنوعی برای  تلفیق فاوا

 برنامه درسی رشته خود را ارا ه نماید
 

 های کاربردی با استانداردهای برنامه درسی رشته مربوطه افزارها و برنامه متناسب سازی نرم

 ه علمی مربوطه های درسی رشت استانداردهای برنامه 
 ی آن رشته )حمایت استانداردها توسط  های کاربردی ویژه افزاری و برنامه های نرم چگونگی تطابق استانداردها با بسته

 های کاربردی( برنامه

 های کاربردی( در برنامه درسی رشته مربوطه های تلفیق فاوا )نرم افزارها و برنامه راهبردها و روش 

 گیریتکالیف عملکردی و یاد
 دانشجو معلمان: 

 های نرم افزاری ویژه رشته درسی خود را انتخاب نموده و استانداردهای برنامه درسی رشته علمی را که  تعدای از بسته
 افزاری مطابقت دارد، را شناسایی نموده با این بسته نرم

 را ه دهد.افزاری متفاوت در برنامه درسی مربوطه ا های نرم راهبردهایی را برای تلفیق بسته 
 های کاربردی در کالس بحث نمایند. در مورد چگونگی و معیارهای حمایت این استانداردها توسط برنامه 

  

 

23: پداگوژی 4فصل 
 

 شایستگی
 تلفیق فناوری

 3سطح  2سطح  6سطح 

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه کسانی، چه 
تواند فاوا را  زمانی )چه زمانی نه( و چگونه می

فعالیت های کالسی و ارا ه های خود  برای
از این موارد را در  ، حداقل سه موردبکار 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 ارا ه های خود 
از این موارد را در  مورد 5اقل حدبکار 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 ارا ه های خود بکار گیرد، 

های  موقعیترا در  فهرستی از این موارد
 هیه نماید.ت یادگیری خاص

 

 فاوا در آموزش 

 مروری بر رویکردهای یادگیری چهره به چهره، برخط و ترکیبی و موارد کاربرد در رشته درسی 

 24یادگیری 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 
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 یادگیری است-پیش نیاز این بخش آگاهی از راهبردهای یاددهی 
24

تواند به معلمان کمک نماید یادگیری دانش رشته درسی  که چگونه بکارگیری فاوا و انواع خاص نرم افزار می توضیحات مدرس در مورد این

 آموزان را بهبود دهند.. در دانش
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   پشتیبانی از آموزش با نرم افزارهای ارا ه و منابع دیجیتال 

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان:

 های رویکردهای یادگیری چهره به چهره و برخط در کالس بحث شود و نتایج بدست آمده  در مورد مزایا و محدودیت
 با رویکرد ترکیبی مقایسه گردد.

 های درس را تکمیل  ا کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات فرآیند تدریس در کالسه یک نمونه فعالیت که در آن
 نماید، طراحی نموده و در کالس درس اجرا  نموده و توسط گروه همتایان ارزیابی گردد. می

  یک نمونه طرح درس ترکیبی که نرم افزارهای آموزشی، تمرین و تکلیف در آن جای داده  شده باشد و یک نمونه
 درس برخط، طراحی گردد و موارد کاربرد هر کدام در کالس توضیح داده شود. طرح

 های مربوطه را بین گروه همتایان به اشتراک گذاشته و پیشنهادات ارا ه شده جهت بهبودآن طراحی را  طرح درس
 دریافت و اعمال نمایند.

 را ه دهند.طرح درس بهبود یافته با استفاده از نرم افزارهای ارا ه را در کالس ا 
 .چگونگی بکارگیری نرم افزارهای ارا ه و سایر رسانه های دیجیتال در پشتیبانی از روش سخنرانی نمایش دهند 
 های یادگیری خاص تهیه نمایند. های آموزشی تقویت شده با فاوا را برای موقعیت های متنوعی از ارا ه نمونه 

 

 : سازمان بندی و مدیریت5فصل 

 شایستگی
 نداردکالس استا

 3سطح  2سطح  6سطح 

را برای کل   یک فعالیتبا استفاده از فاوا 
به  کالس )کالس در قالب یک گروه بزرگ(

ای سازمان بندی نماید که همه  گونه
آموزان به طور  عادالنه به تجهیزات و  دانش

 امکانات فراهم شده، دسترسی داشته باشند.

های  وهرا برای گر  یک فعالیتبا استفاده از فاوا 
ای سازمان بندی نماید  به گونهکوچک کالسی 
آموزان به طور  عادالنه به  که همه دانش

تجهیزات و امکانات فراهم شده، دسترسی 
 داشته باشند.

های را به  چندین فعالیتبا استفاده از فاوا 
ای سازمان بندی  به گونهصورت فردی 

آموزان به طور  عادالنه  نماید که همه دانش
یزات و امکانات فراهم شده، به تجه

 دسترسی داشته باشند.

 
 

 مدیریت فاوا در کالس درس

 های  های مختلف آزمایشگاه رایانه )برای تکمیل آموزش های مدوام یادگیری و روش تلفیق آزمایشگاه رایانه در فعالیت
 کالسی متناسب با رشته درسی(

  های کوچک دانش آموزی در کالس درس بدون ایجاد  گروهچگونگی مدیریت منابع مکمل فاوا )به صورت فردی و یا
 های کالسی(  اختالل در سایر فعالیت

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان:

 توانند برای تکمیل  ای از لپ تاپ های کالسی( که می های مختلف آزمایشگاه رایانه ) یا مجموعه نمونه هایی از روش
هایی که شامل  ها بحث نماید و طرح درس ر گیرند، طراحی نموده و در مورد آنآموزش کالسی مورد استفاده قرا

 ی آزمایشگاه رایانه است را طراحی نمایند. ها استفاده از فعالیت
 توانند به صورت فردی، دو نفری یا گروهی برای  های متنوع که منابع فاوای محدود کالسی می هایی از روش مثال
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هایی را  که شامل  ستفاده قرار گیرند را ارا ه و در مورد آن بحث نماید و طرح درستکمیل فرآیند آموزش مورد ا
 استفاده از فاوا برای تکمیل فرآیند آموزش کالسی است، طراحی و تهیه نمایند.

 سازمان بندی تجهیزات در کالس درس

 فردی، دو نفره ، گوناگون های  مناسب و نامناسب(  برای بکارگیری فناوری (بررسی قرارگیری و چینش اجتماعی(
 آموزان( های کوچک و یا بزرگ متناسب با رشته و سن دانش گروه

 

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان:

 آموزان  برای  های متناسب دانش های نرم افزاری و سخت افزاری گوناگون را شناسایی نموده و در مورد چینش فناوری
 های بزرگ( در رشته بحث نمایند. فره ، گروه های کوچک و گروهکاربردهای آموزشی )فردی، دو ن

  

 ای معلم :  یادگیری حرفه1فصل

 شایستگی
 سواد دیجیتال

 3سطح  2سطح  6سطح 

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  ی در جهت یادگیری حرفهپداگوژیک

 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. آنشناسایی نموده و فهرستی از 

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 

ای خود شناسایی نموده و فهرستی از  حرفه
 به گروه همتا ارا ه دهد.ها تهیه نماید و  آن

 

 موضوعی و پداگوژی با استفاده از منابع فاواتوسعه دانش 

 هایی در این مورد )بیان چند نمونه اقدام پژوهی  ای با استفاده از منابع فاوا و ارا ه مثال وری حرفه چگونگی افزایش بهره
 یا مقاله و تجربه در این مورد(

 مورد مانند موضوعات دانشی جدید و  هایی در این فاوا منبعی برای کسب دانش موضوعی و دانش پداگوژی )ارا ه مثال
 تحوالت جدید در دانش پداگوژی(

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان:

 شود تهیه نمایند ها می فهرستی از وظایف و کارهای مختلف معلمی که منابع فاوا موجب افزایش راندمان باالتر آن 
  های دستی و قابل حمل  و نرم افزارهایی مانند  تاپ و دستگاهچند نمونه از وظایف کالسی که استفاده از رایانه، لپ

 گردد نمایش دهند. ها می ها و سایر ابزارهای ارتباطی کمک به افزایش کارایی آن ها و ویکی پردازشگر لغات، بالگ
 تفاده نمایند ها برای افزایش دانش موضوعات درسی و دانش پداگوژی اس توانند از آن در مورد منابع گوناگون فاوا که می

 بحث نمایند. 
 ای شخصی خود را شناسایی و تعیین نمایند و طرحی برای استفاده از ابزارهای متنوع فاوا برای  اهداف یادگیری حرفه

های ارتباطی( و طرح را در کالس به همتایان خود  نیل به اهداف خود ایجاد نمایند )مانند مرورگرهای وب، فناوری
 ارا ه دهد.

 ی معلمی تی در بکارگیری فاوا و حرفهمسائل امنی
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 انجمن های ارتباطی، مسا ل حفظ حریم 25های سابیری شناسایی و مدیریت مسا ل امنیتی اینترنت شامل: زورگویی ،

خصوصی و دزدی اطالعات، ویروس ها، کالهبرداری،  اسپم، کوکی ها،  پاپ آپ. حقوق مالکیت معنوی، کپی رایت، 
ی دیجیتال  قوانین و مقررات ایمیل. اخالق. الزامات قانونی. محرمانه بودن اطالعات محتواهای نامناسب. شهروند

 ها عامل های کاربردی و سیستم افزارها و برنامه شخصی. مسا ل مربوط به رمز عبور، به روز رسانی نرم

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان:

 و در کالس ارا ه و به بحث بگذارندهایی در مورد هر یک از موارد باال تهیه گزارش 
  هایی برای شناسایی، مدیریت و مقابله با مسا ل امنیتی را معرفی و بکارگیری یکی از  این راهبردها  راهبردها و روش

 را به صورت عملی نمایش دهند.

 ی معلمی مسائل اخالقی و قانونی در بکارگیری فاوا و حرفه

 و استفاده از اطالعات  آشنایی با مسا ل قانونی در دسترسی 
 علمی، قانون مالکیت معنوی و فکری، و قانون   گیری از منابع فاوا )سرقت مروری بر معیارهای اخالقی در بهرهCopy 

Right) 

 

 تکالیف عملکردی و یادگیری

 دانشجو معلمان:

 س ارا ه گردد.ای در کال با جستجو در اینترنت،  شواهدی در مورد پیامدهای عدم رعایت قوانین رایانه 
 آموزان بحث  در مورد پیامدهای منفی ومثبت رعایت /عدم رعایت اخالق در استفاده از منابع فاوا توسط معلم بر دانش

 شود

 
 

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3

 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 

                                                 
25

 cyber bullying انند م Ransom waresا 
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 شبکه آزمایشگاهی )آزمایشگاه رایانه( مجهز به اینترنت پرسرعت 

 دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند 

 ترسهای قابل در دس 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 

  نرم افزارهایwindows, Mac, Linux 

 های برون خطانواع ذخیره کننده 

 های رایج و قابل دسترس قابلیت اتصال به اینترنت را چند رایانه که به اینترنت متصل نباشد و از طریق یکی از شیوه
ADSLداشته باشد ) با خط تلفن )از طرق دایال آپ، 

 Wimax(  کارت دیتا،   wirelessیا  lanبه صورت  +

 ک پردازشگر موجود در بازارحداقل ی 

 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
21

x, Deaf 

Apps
27

 (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 2حداقل( 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 

 های مربوطه به انتخاب گروه های آموزشی گروه نرم افزارهای و سیستم عامل 

 افزارهای مربوطه ای نرمراهنم 

 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 آموزشی4

                                                 
26

http://distrowatch.com/table.php?distribution=vinux 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.successfulmatch.deafs&hl=en
مخصوص ناشنوایان در  )نرم افزارهای27

 گوگل پلی(

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.successfulmatch.deafs&hl=en


193 
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 راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 5

که در بخش  6ارزشیابی ورودی یا تشخیصی در فاوا  -6در ارزشیابی هر واحد درسی  دو الی سه نوع ارزشیابی انجام خواهد شد. 
گیرد،  ها صورت می مهارت های اساسی فاوا برای تعیین سطح کالس و استفاده بهینه از زمان به منظور ایجاد و یا تقویت مهارت

گیرد که در هر بخش مواردی به عنوان پیشنهاد در  ارزشیابی تکوینی که در حین فرآیند آموزش و در طول کالس انجام می -2
ارزشیابی نهایی یا  -3توانند بخشی از این ارزشیابی را تشکیل دهند و  های عملکردی و یادگیری پیشنهاد شده که می فعالیت

نمره به پروژه پایانی اختصاص یابد که در اجرای آن  60نمره نهایی به ارزشیابی تکوینی و  نمره از 60گردد  پایانی که پیشنهاد می
باشد و مدرس مربوطه موضوع آن را  ( می3الی  6دانشجو معلم ملزم به رعایت تمامی موارد مورد آموزش در آن واحد درسی )فاوا 

 نماید. ای دانشجو معلم تعیین می ارت حرفهبا توجه به سال تحصیل دانشجو معلم، دانش و مهارت موضوعی و مه

 
 

 ها . پیوست1
 

 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
 

 آموزی سیستم عامل های دانش 



195 

 

 اند. به عنوان نمونه موارد زیر با هایپر لینک مربوطه آورده شده

 ابتدایی :ش به عنوان نمونه در آموز

Edubuntu  ،UKnow4Kids ،OLPC  ،Qimo 4 Kids،Uberstudent،OpenSuseEdu-،-Guadalinux

Edu،Fedora Education Spin،Edu-Debian،Ubermix،Sugar،DoudouLinux 

 

 کانات الزم در رشته مربوطه از نظرات جهت ارتقاء کیفیت این درس به صورت تخصصی و فراهم آمدن ام

 ستفاده شود.ا جغرافیاگروه تخصصی 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2جغرافیافناوری اطالعات و ارتباطات در کاربرد درس های سرفصل

 .معرفی درس و منطق آن6

ری از ابعاد گوناگونی از سواد از ای با فناوری اطالعات و ارتباطات عجین شده است، که برخوردا زندگی بشر در عصر کنونی به گونه
سواد رسانه ای، سواد رایانه، سواد فناوری، سواد دیجیتال، سواد اینترنتی، یک ضرورت در زندگی محسوب جمله سواد اطالعاتی، 

 های رسمی وارد گردد. لذا اطالعات و ارتباطات  موجب گردیده است که آموزش ان در آموزش  گردد. ضرورت توجه بهفناوری می

http://www.edubuntu.org/
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/
http://www.guadalinexedu.org/
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که وظیفه  جغرافیارو معلمان  آموزان امروز وشهروندان فردا است. از این مندی از این بعد سواد یکی از نیازهای دانش آشنایی و بهره
ها و سواد الزم  زندگی دارند، خود نیز باید ضمن برخورداری از شایستگی یی جغرافیاآموزان را برای ورود به عرصه  آماده سازی دانش

های  های خود بهره گیرند و با تلفیق این فناوری در فرصت اوری اطالعات و ارتباطات، از این ظرفیت در آموزشی فن در حوزه
آموزان را آموزش دهند که چگونه خود را برای  گیری از افزایش و بهبود کارآیی آموزش ، دانش یادگیری عالوه بر بهره-یاددهی

 ین فناوری در زندگی آماده کنند. آمده بواسطه ا های پیش استفاده صحیح از فرصت

 مشخصات درس
 کارگاهینوع درس: 

 کارگاهی واحد 6تعداد واحد: 
  18هر واحد زمان درس: 

 گانههفتپیشنیاز: مهارت های 

 2جغرافیافناوری اطالعات و ارتباطات در نام درس: کاربرد 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: 

برنامه  -2در آموزش ،  ICTدرک  -6مولفه    1در  جغرافیا ها دانشجو معلمان جدول شایستگی

 -1سازمان بندی و مدیریت  و -ICT ،5 -4پداگوژی ،  -3درسی و ارزشیابی ، 

 باشد. به شرح جدول زیر می 28یادگیری حرفه ای معلم  در سواد فناوری

 

 )تولید دانش( 3سطح  )تعمیق دانش(  2سطح  )سواد فناوری( 6سطح  مالک ها

 ICTدرک 

 آموزش در
 

 ها درک سیاست

 3سطح  2سطح  6سطح 

های  با داشتن دانش عمیق از سیاست
ملی و اولویت های اجتماعی، درجهت 

 3حداقل ها،  حمایت از این سیاست

)مبتنی  هایی کالسی نمونه فعالیت

 را طراحی نماید.بر فاوا( 

های  با داشتن دانش عمیق از سیاست
ت ملی و اولویت های اجتماعی، درجه

 3حداقل 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
ملی و اولویت های اجتماعی، درجهت 

چندین ها،  حمایت از این سیاست

لیت کالسی )مبتنی بر فاوا( فعا

را طراحی، اصالح، و پیاده 

 سازی نماید.

های  مهارت

 فاوا

 ابزارهای پیچیده

 3سطح  2سطح  6سطح  

ضمن آگاهی در مورد انواع  

های کاربردی  ابزارها و برنامه

یک ویژه  موضوع درسی خود، 

مسئله محور  را طراحی  موقعیت

ی  نمایند که در آن با استفاده

ی فاوا از جمله منابع  فانهمنعط

شبکه به دانش آموزان در جهت 

دسترسی به اطالعات و برقراری 

ارتباط با کارشناسان خارج از 

مدرسه برای تجزیه و تحلیل 

 مسئله انتخاب شده کمک نماید.

ضمن آگاهی در مورد انواع 

های کاربردی  ابزارها و برنامه

یک ویژه  موضوع درسی خود، 

محور و یک  های مسئله موقعیت

را طراحی  موقعیت پروژه محور

ها با  نمایند که بتوانند در آن

ی فاوا )از جمله  ی منعطفانه استفاده

منابع شبکه در جهت کمک به 

آموزان، دسترسی به  همکاری دانش

اطالعات و برقراری ارتباط با 

کارشناسان خارج از مدرسه برای 

تجزیه و تحلیل مسائل انتخاب شده(  

ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها 

های کاربردی ویژه   و برنامه

های  موقعیتموضوع درسی خود، 

را  متنوع مسئله و پروژه محوری

ها با  طراحی نمایند که بتوانند در آن

ه ی فاوا )از جمل ی منعطفانه استفاده

منابع شبکه در جهت کمک به 

آموزان، دسترسی به  همکاری دانش

اطالعات و برقراری ارتباط با 

کارشناسان خارج از مدرسه برای 

تجزیه و تحلیل مسائل انتخاب شده( 

های فردی و گروهی  پروژه

                                                 
28

 سواد فناوری : استفاده از فاوا  برای یادگیری کارآتر و موثرتر
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ی فردی و گروهی ها پروژه

سازی نموده و  آموزی را پیاده دانش

 ها نظارت نماید. بر  آن
 

سازی نموده و بر   آموزی پیاده دانش

 ها نظارت نماید. آن

 

برنامه 

درسی و 

 ارزشیابی

 نشکاربرد دا

 3سطح  2سطح  6سطح 

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 

را در پاسخ آموزان  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 پیچیدهبا استفاده از فاوا،  

  آموزان را به رشته درسی برای دانش در

حل  راهای 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 نشدرسی را برای دا

های ارائه  راه حلطراحی نماید که 

شده برای مسائل، درک 

آموزان از مسائل را مورد  دانش

 گیری قرار دهد. اندازه

 حل مسائل پیچیده پداگوژی

 3سطح  2سطح  6سطح 

)آموزش  دو  تکلیف مسئله محور

ی گروهی  آموز محور( و پروژه دانش
را تعریف و  دانش آموزی مبتنی بر فاوا

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  ل پیادهخود، مراح

 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، پیادهنماید و 

ها توسط  و ارائه راه حل

آموزان در تکالیف مسئله  دانش

های گروهی را مورد  محور و پروژه

 رت و ارزیابی قرار دهد.نظا
 

سازمان 

بندی و 

 مدیریت

 های مشارکتی گروه

 3سطح  2سطح  6سطح 

انعطاف  یک محیط یادگیری

پذیری را در کالس درس طراحی 

به تلفیق نمایدکه در آن قادر 

  آموز محور های دانش فعالیت

و بکارگیری منعطفانه  فناوری برای 
 باشد.  حمایت از این فعالیت

انعطاف  ط یادگیرییک محی

پذیری را در کالس درس خلق 

تلفیق نمایدکه در آن قادر به 

و   آموز محور های دانش فعالیت

بکارگیری منعطفانه  فناوری برای 

و همکاری   حمایت از این فعالیت

 باشد. گروهی

انعطاف  محیط های یادگیری

پذیری را در کالس درس خلق 
نمایدکه در آن قادر به تلفیق 

آموز محور  و  های دانش فعالیت

بکارگیری منعطفانه  فناوری 

ها و  برای حمایت از این فعالیت

 باشد.همکاری گروهی 

یادگیری 

ای  حرفه

 معلم

 مدیریت و راهنمایی

 3سطح  2سطح  6سطح 

با استفاده از مهارت و دانش الزم  

در راستای   یک پروژه پیچیده

با استفاده از مهارت و دانش الزم    

را در راستای   دو پروژه پیچیده

ب با استفاده از مهارت و دانش الزم  

را در  ای پروژه های پیچیده
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ای را طراحی نماید  حرفه  یادگیری
ها  همکاری با سایر  آن که در

معلمان، و استفاده از شبکه ها برای 
دستیابی به اطالعات همکاران و 
کارشناسان خارج مدنظر قرار گرفته 

 شده باشد.
 

ای  ایجاد و مدیریت  حرفه  یادگیری
سایر ها  همکاری با  نماید که در آن

معلمان، و استفاده از شبکه ها برای 
دستیابی به اطالعات همکاران و 
کارشناسان خارج مدنظر قرار گرفته 

 شده باشد.

ای  ایجاد و  حرفه  راستای یادگیری
ها  همکاری  مدیریت نماید که در آن

ستفاده از شبکه ها با سایر معلمان، و ا
برای دستیابی به اطالعات همکاران و 
کارشناسان خارج مدنظر قرار گرفته 

 شده باشد.

 
 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن.فرصت2

 

 2کاربرد فاوا در رشته علمی 

 :  در ک فاوا در آموزش 6فصل

 شایستگی
 ها درک سیاست

 3سطح  2سطح  6سطح 

های ملی و  از سیاستبا داشتن دانش عمیق 
اولویت های اجتماعی، درجهت حمایت از 

هایی  نمونه فعالیت 3حداقل 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 3حداقل ها،  سیاست
ی بر فاوا( را طراحی و سپس با توجه )مبتن

ارزیابی گروه همتا  و خود طراحی مورد نظر را 
 مورد اصالح قرار دهد.

های ملی و  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 
 تنی بر  فاوا در مدرسه مب جغرافیاهای کالسی  هایی از مسا ل واقعی به هنگام پیاده سازی فعالیت معرفی نمونه 
 اهداف سیاست های فاواهای مختلف برای اجرای  تجزیه و تحلیل مزایا و معایب روش 

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان:

 های  های فاوا را تجزیه و تحلیل نموده و تاثیرات بالقوه آن را بر یادگیرنده و جنبه یک نمونه از اسناد مربوط به سیاست
 متفاوت کار معلمان تعیین کنند

 ه و این اصول را مورد و تجزیه و تحلیل قرار دهند در مورد اصول بکارگیری فاوا در آموزش و پرورش توضیح داد 
 در مورد چگونگی جای دادن این اصول در فرآیند آموزش پیشنهاداتی ارا ه گردد 
 گردد مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و در مورد چگونگی اداره و نظارت بر  مسا لی که با اجرای این اصول ایجاد می

 مسا ل راهکارهایی ارا ه دهند.

 

 های فاوا : مهارت2صلف

 شایستگی
 ابزارهای پیچیده
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 3سطح  2سطح  6سطح 

ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و 

های کاربردی ویژه  موضوع  برنامه

مسئله محور    یک موقعیتدرسی خود، 

ی  را طراحی نمایند که در آن با استفاده

ی فاوا از جمله منابع شبکه  منعطفانه

دسترسی به  به دانش آموزان در جهت

اطالعات و برقراری ارتباط با 

کارشناسان خارج از مدرسه برای 

تجزیه و تحلیل مسئله انتخاب شده 

 کمک نماید.

ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و 

های کاربردی ویژه  موضوع  برنامه

های مسئله  یک موقعیتدرسی خود، 

را  محور و یک موقعیت پروژه محور

ها با  نند در آنطراحی نمایند که بتوا

ی فاوا )از جمله منابع  ی منعطفانه استفاده

شبکه در جهت کمک به همکاری 

آموزان، دسترسی به اطالعات و  دانش

برقراری ارتباط با کارشناسان خارج از 

مدرسه برای تجزیه و تحلیل مسائل 

های فردی و  انتخاب شده(  پروژه

سازی نموده  آموزی را پیاده گروهی دانش

 ها نظارت نماید. آنو بر  

 

ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و 

های کاربردی ویژه  موضوع  برنامه

های متنوع مسئله و  موقعیتدرسی خود، 

را طراحی نمایند که  پروژه محوری

ی  ی منعطفانه ها با استفاده بتوانند در آن

فاوا )از جمله منابع شبکه در جهت کمک 

ی به آموزان، دسترس 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  آموزی پیاده گروهی دانش

 ها نظارت نماید. بر  آن

 

 آموزان کاربرد  فاوا در طراحی و مدیریت یادگیری مشارکتی و پروژه محور دانش

 های نرم افزاری متن باز متناسب با رشته خود و نرم افزارهای تولید محتوا معرفی بسته 
 های مسئله محور و پروژه محور در  ویژگی منابع وب )صحت مطالب و سودمندی منابع وب( مورد  استفاده در یادگیری

 رشته علمی.

 جغرافیا های آموزشی  آشنایی با انواع وب(I  ، II و ویژگی )های( هر کدام  ا و محدودیتهای )مزای و معنایی 

 های مسئله محور و پروژه محور  مبتنی بر یکی از انواع وب طراحی فعالیت 

  یا ابزار های خاص برخط   21با استفاده از محیط نوشتارییی جغرافیاطراحی مواد آموزشی 

 انش آموزی های گوناگون د معرفی شبکه یا نرم افزار مناسب برای مدیریت، نظارت، اریابی پیشرفت پروژه 

 آموزان، همتایان، والدین و جوامع بزرگتر در جهت پرورش یادگیری  نقش فاوا در ارتباط و همکاری با دانش
 آموزان. دانش

 آموزان داخل و خارج از کالس درس شبکه و پشتیبانی از همکاری دانش 

 های مشترک ابع برای پروژهای داده بر خط و ایمیل منابعی برای یافتن افراد و من موتورهای جستجو، پایگاه 

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان:

 را به طور عملی نمایش دهند و چگونگی استفاده از این بسته جغرافیا های نرم افزاری آموزشی  جستجو در مورد بسته
 های متنوع  نرم افزاری را در یک موضوع خاص در رشته خود در کالس نشان دهند. 

 های هر کدام از منابع آموزشی  در مورد ویژگیI  ،II های  ها برای طراحی فعالیت های آن و معنایی مزایا و مدودیت
 تعاملی و مشارکتی بحث و گفتگو نمایند.

  مسئله محور و پروژه محور  مبتنی بر یکی از انواع وب را طراحی نمایند و یی جغرافیا یک یا چند فعالیت آموزشی
 ه و با استفاده از نظرات ارزیابانه آن طراحی را اصالح نمایند.طراحی خود را در کالس ارا 

 ها و کاتالوگ ها نرم افزارهای مناسب برای یادگیری مسئله محور و پروژه محور در موضوع  زمینه  در وب  سایت
موثر های خود برای  تخصصی خود را جستجو نماید. معیارهای و دستورالعمل های ارزیابی را توسعه داده و انتخاب

 بودن در جهت اهداف خاص آموزشی قصد شده توجیه نماید.
   طرز استفاده از محیط نوشتاری یا ابزارهای آن را به نمایش در آورد. به صورت گروهی دانشجویان یک واحد مطالعه

 در رشته مربوطه را به صورت بر خط طراحی نمایند.

                                                 
29

 authoring environment  مجموعه ابزارهایی برای تولید محتوای دیجیتال یا ساخت نرم افزار 
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 آموزی را به نمایش  مدیریت، نظارت و ارزیابی پروژه دانشای پروژه برای   چگونگی استفاده از نرم افزارهای شبکه
 آموزان را در آن وارد کنند.   درآورد  و داده های پروژه کارهای دانش

 آموزان بحث  های ارتباطی و همکاری بر خط توسط معلم برای پشتیبانی از یادگیری دانش در مورد استفاده از محیط
الگ را برای خود تهیه نموده، ونتایج چاپی خود را در آن به اشتراک  شود. دانشجویان در محیط های مذکور یک

 هایی از تعامالت برخط خود را نمایش دهد. بگذارد و نمونه
 آموزان را در انجام پروژه های مشترک کاری و  های  ارتباطی و همکاری برخط که دانش در مورد مزایای محیط

ن یک الگ را برای خود تهیه نموده، ونتایج چاپی خود را به اشتراک کند بحث نمایند. معلما یادگیری پشتیبانی می
 گذاشته و  تعامالت برخط دانش آموزان را نمایش دهند.

 های  برای پروژهجغرافیا های داده برخط و ایمیل برای یافتن افراد و منابع  در مورد استفاده از موتورهای جستجو، پایگاه
را در راستای پروژه رشته خود هدایت نمایند، در پروژه مشترک بر خط شرکت مشترک بحث نمایند،  جستجوهای خود 

ها  ها را با افراد دیگر به اشتراک گذاشته و در مورد آن و تعامل نمایند، تجربیات خود را در آن جا منعکس نمایند و آن
 بحث نمایند.

 

 :  برنامه درسی و ارزشیابی3فصل

 شایستگی
 کاربرد دانش

 3سطح  2سطح  6سطح 

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 ارا ه شده توسط دانش راه حلو 

مسئله مورد ارزیابی قرار را در پاسخ به این 
 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

ه برای مسا ل، های( ارا ه شد 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  مسا ل پیچیدهاستفاده از فاوا،  

ی ا گونه  آموزان به درسی را برای دانش
های ارا ه شده برای  راه حلطراحی نماید که 

آموزان از مسا ل را مورد  مسا ل، درک دانش
 گیری قرار دهد. اندازه

 

 درسی و ارزشیابی از طریق فاوا دستیابی به اهداف برنامه

 جغرافیادرهای کلیدی  نقش فاوا در معرفی مفاهیم و فرآیند 

 جغرافیا زاری در اف  های نرم بسته  عملکرد و اهداف بکارگیری 

 های داخل  های مربوطه در محیط های کلیدی با بکارگیری بسته آموزان از مفاهیم و فرآیند چگونگی افزایش درک دانش
 های یادگیری( و خارج از کالس )فاوا در نظریه

 کلید برنامه درسیآموزان از مفاهیم و فرآیندهای  های مبتنی بر فاوا در ارزشیابی برای ارزیابی درک دانش دستورالعمل 

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجومعلمان

  توانند بوسیله فاوا آموزش داده شوند  که میجغرافیایی در بخشی از برنامه درسی داده شده، مفاهیم و فرآیندهایی
 انتخاب شود. )فاوا باید منجر به درک عمیقتر از مفاهیم گردد(

  توانند با فاوا آموزش داده شوند، شناسایی  شده، مفاهیم و فرآیندهایی که میبرای متن آموزشی )متناسب با رشته( داده
 نمایند.

 را شناسایی و در کالس به نمایش در آورند.جغرافیا های نرم افزاری  تعداد متنوعی از بسته 



211 

 

  برخط در از طریق فاوا،  با یک کارشناس به صورت جغرافیا در مورد دستیابی به اهداف برنامه درسی و ارزشیابی
 کالس تعامل و گفتگو ترتیب دهند.

  بازدید برخط در کالس ترتیب دهند. یی جغرافیا پدیده های از 

 توانند درک  ها می برنامه های شبیه ساز مبتنی بر وب را در کالس اجرا و در خصوص اینکه چگونه این برنامه
 پیچیده توسعه دهند، بحث و گفتگو نمایند. ها در حل مسا ل و کاربرد آنجغرافیا آموزان از مفاهیم کلیدی  دانش

 های یادگیری، یک مقاله علمی و پژوهشی شناسایی و در  از طریق جستجو در اینترنت در مورد فاوا در یکی از نظریه
 مورد آن در کالس بحث و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

 هند و توضیح دهند که چگونه این بسته ها مفاهیم و را مورد تجزیه و تحلیل قرار دجغرافیا افزاری ویژه  های نرم بسته
 کنند. حل مسا ل پیچیده در محیط یادگیرنده محور را حمایت می

 های استفاده از محصوالت فاوا در برنامه درسی دستورالعمل

 فاهیم، های دانشی و عملکردی معلمان در استفاده از محصوالت فاوا برای افزایش درک دانش آموزان از م دستورالعمل
 مهارت ها و فرآیندهای موضوع کلیدی درسی. 

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان: 

 ی سن  های مختلف آموزش و کیفیت  و ویژگی محصوالت فاوا ویژه آموزان در سال های واکنش دانش در مورد ویژگی
 و موضوع درسی خاص بحث شود.

 دهند، ارا ه دهند. ها را توسعه و بهبود می ی کنند و آنها تبعیت م هایی که از این ویژگی دستورالعمل 
 ها ارا ه گردد. های  ارا ه شده در کالس ارزیابی شده و پیشنهاداتی برای بهبود آن دستورالعمل 

 های مبتنی بر فاوا  طراحی کنند. برای متن آموزشی و اهداف ارزشیابی )متناسب با رشته( داده شده، دستورالعمل 

  العملی  هایی را تهیه نموده و در فرآیند آموزش بکار گیرند.  )به عنوان نمونه دستور فاوا دستورالعملبرای محصوالت
 (بازدید علمی در جغرافیاآموزی از نتایح  دانشهای  برای ارا ه گزارش

 ارزشیابی مبتنی بر فاوا

 های مربوطه ارزشیابی مبتنی بر فاوا )بر خط و برون خط( و  بررسی دیدگاه 
 های ارزشیابی های مبتنی بر فاوا یویژگ 

 معرفی ابزارهای ارزشیابی مبتنی بر فاوا 

 های مبتنی بر فاوا راهبردهای طراحی آزمون 

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجومعلمان

 ر ) های سطوح باالت ابزارهای ارزشیابی فاوای در اختیار قرار داده شده، را ازمنظر این که کدامیک برای ارزیابی مهارت
های حل مسئله، تفکر انتقادی، و ..(و درک بنیادی از مفاهیم کلیدی مناسب هستند مورد تجزیه و  از جمله مهارت

 تحلیل قرار دهد. 

 .برای متن آموزشی و اهداف مهارت ارزشیابی )متناسب با رشته( داده شده، یک ابزار مناسب را شناسایی نمایند 

عمل های مبتنی بر فاوا برای ارزشیابی را طراحی نماید که در آن درک دانش برای موضوعی در برنامه درسی دستورال -
 آموزان از مفاهیم و فرآیندهای کلیدی برنامه درسی مورد ارزیابی قرار گیرد.

های  های حاکم بر ارزشیابی مبتنی بر فاوا )برخط و برون خط( در کالس بحث کنند و مزایا و محدودیت در مورد دیدگاه -
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 ورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.ها را م آن

یک نمونه آزمون برخط و برون خط برای یک موضوع در رشته خود طراحی نموده و آن را در کالس ارا ه نموده تا  -
 مورد ارزیابی قرار گیرد و اصالحات الزم را با توجه به بازخوردها انجام دهند.

 

 : پداگوژی4فصل

 شایستگی
 حل مسائل پیچیده

 3طح س 2سطح  6سطح 

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 مسا ل در گروه همتا با استفاده از 

ها، طراحی خود را مورد  نظرات ارزیابانه آن
 اصالح قرار دهد.

آموز  )آموزش دانش دو تکلیف مسئله محور
ی گروهی دانش آموزی مبتنی  و پروژه محور(

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 زی و و ارا ه راه حلسا پیاده

های گروهی را  در تکالیف مسئله محور و پروژه
 مورد نظارت و ارزیابی قرار دهد.

 
 

مبتنی بر فاوا با تمرکز بر مسائل واقعی  های یادگیری مشارکتی و پروژه محور فعالیتسازی  طراحی و پیاده

 زندگی 

 آموزان از طریق  ا و ایجاد در توسعه تعامالت اجتماعی و تفکر در دانشمحور مبتنی بر فاو نقش یادگیری پروژه
 های کلیدی در حل مسا ل واقعی بکارگیری مفاهیم و فرآیندها و مهارت

   چگونگی طراحی مسا ل پیچیده و مسا ل زندگی واقعی )که با کمک موضوعات کلیدی درسی قابل حل هستند(  در
 از منابع فاواآموزی با استفاده  های دانش پروژه

  های طراحی، واحد طرح درس مشارکتی و پروژه محور مبتنی بر فاوا  ویژگی 

 های کاربردی موضوعات ویژه برای فعالیت های کالسی که قدرت استدالل، گفتگو،  معرفی ابزارهای متن باز و برنامه
 نماید. آموزان تقویت می مشارکت و حل مسا ل پیچیده را در دانش

 سازی تکالیف مسئله محور و  های مناسب برای پیاده های دیجیتال و شبیه سازی یکی از روش داستان و بازی
 های گروهی   پروژه

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان:

 آموزان و بکارگیری علمی دانش  تواند درک دانش در مورد چگونگی بکارگیری فاوا و انواع ویژه نرم افزارهایی که می
 ه را حمایت کند بحث نموده رشته مربوط

  تواند مورد حمایت شود شرح داده شود.  ها یادگیری پروژه محور می هایی که در آن در یک ارا ه کالسی راه 

 ها در کالس بحث شود  آن  ی ها در کالس در باره های مختلفی در این خصوص تولید نموده و پس از ارا ه نمونه نمونه
 های اکولوژی با استفاده از وب و مفاهیم کاربردی( های حفاظت از سامانه )به عنوان نمونه شناسایی راه

 .از طریق ارتباط و گفتگو برخط کالسی با کارشناسان مربوطه همکاری نمایند 
 .با جستجو در اینترنت برای اهداف یادگیری داده شده، مسا ل زندگی واقعی مناسبی انتخاب شود 

  ،های پروژه محور فاوا را در آن تلفیق نمایند. در فرآیند طراحی فعالیتبا توجه به مسا ل واقعی داده شده 

 آموزان ارا ه دهند. ها به دانش های مناسب مبتنی بر فاوا برای معرفی آن برای مسا ل واقعی زندگی منتخب، روش 

 توصیف نموده و های یادگیری مورد استفاده قرار می گیرند یادگیری گوناگون را که در فعالیت -راهبردهای یاددهی ،
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 ها تلفیق گردد. تواند در آن توضیح دهند که فاوا چگونه می

 سازی  برای حل مسا ل پیچیده و واقعی زندگی و یا  طراحی و یا شناسایی یک داستان و بازی دیجیتال و یا شبیه
 محور، ارا ه سناریو در کالس و نقد و ارزیابی  آن  های پروژه فعالیت

 

 و مدیریت : سازمان بندی 5فصل
 

 شایستگی
 های مشارکتی گروه

 3سطح  2سطح  6سطح 

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 

و بکارگیری   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 

ی آموز محور  و بکارگیر 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 ها یا سایر منابع دیجیتال در کالس درس )به منظور پشتیبانی و تقویت فعالیت  سازمان بندی رایانه 
 تعامالت اجتماعی( 

 از طریق کابل،  شبکه و شبکه( سازیWifi ،Blutooth  در کالس درس )...30و 

 های مبتنی بر فناوری های یادگیری پروژه محور دانش آموزان در محیط چگونگی مدیریت فعالیت 

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان:

 ها  یک از آن که هر کدام  و سایر منابع دیجیتال را برحسب این های متفاوت رایانه به طور عملی در یک کالس چینش
نماید را بیازماید.   یک نوع چینش را طراحی نموده و در  می اموزان را حمایت نموده یا ممانعت شرکت و تعامالت دانش

 مورد منطق خود برای این طراحی بحث نماید.
  فاوا در کالس ایجاد کنند. با استفاده از امکانات موجود در کالس یک آزمایشگاه 

 آموزی درضمن انجام یک پرورژه بحث نمایند.  های مدیریت فعالیت های کالسی پروژه محور دانش در مورد روش
های گوناگون رایانه و منابع  درمورد طرح درس خود بر حسب مدیریت کالسی با تمرکز روی مزایا و معایب چینش

 دیجیتال بحث نمایند.

 

 ای معلم حرفه: یادگیری 1فصل

 شایستگی
 مدیریت و راهنمایی

 3سطح  2سطح  6سطح 

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 با استفاده از مهارت و دانش الزم    
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

                                                 
30

 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 

 ده باشد.قرار گرفته ش

معلمان، و استفاده از شبکه ها برای دستیابی به 
اطالعات همکاران و کارشناسان خارج مدنظر 

 قرار گرفته شده باشد.
 

 ای اده از منابع دیجیتال و همکاری برخط برای یادگیری حرفهاستف
 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  تحلیل، تلفیق و ارزیابی اطالعات به منظورحمایت از یادگیری حرفهمدیریت، تجزیه 

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان:

 ای را حمایت نمایند  توانند یادگیری حرفه در مورد منابع اطالعاتی برخط گوناگون و  استفاده از سایر منابعی که می
 بحث نمایند. 

 کند هدایت  ای آنان را حمایت می د آموزشی  در جهتی که اهداف یادگیری حرفهجستجوهای بر خط خود را برای موا
 نمایند

  .نتایج این جستجو را به اشتراک گذاشته و در مورد آن بحث نمایند و برای اجرای ان برنامه ریزی نمایند 

 نند بحث نمایند. ملزم به ای را حمایت ک تواند یادگری حرفه در مورد منابع گوناگون کارشناسی برخط و جوامعی که می
انجام تحقیقات برخط خود برای یافتن چنین کارشناسان و جوامعی باشند. با کارشناسان ارتباط برقرار نموده و در این 

 های خود در این زمینه را به اشتراک بگذارند. جوامع شرکت نموده و سپس مباحثات و نتایج فعالیت
 ها  دانش مربوطه در جهت تجزیه و تحلیل منابع بر خط بحث نمایند و آن های مدیریت در مورد اهمیت توسعه مهارت

های خود  ها را مورد اریابی قرار داده. دانشجو معلمان نمونه هایی از فعالیت ها خود تلفیق نمایند  و کیفیت آن در فغالیت
 را در این مورد توصیف نموده و به نمایش در آورده و در مورد آن بحث نمایند.
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 راهبردهای تدریس و یادگیری .3

 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 

 که آزمایشگاهی )آزمایشگاه رایانه( مجهز به اینترنت پرسرعتشب 

 دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند 

 های قابل در دسترس انواع رسانه 

 امکانات الزم برای تهیه رسانه آموزشی مورد نظر مدرس 

 های جدید )ترجیحا اصلی(نرم افزار بسته آفیس، ورژن 

 ای عاملهرایانه 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 

 رس قابلیت اتصال به اینترنت را های رایج و قابل دستچند رایانه که به اینترنت متصل نباشد و از طریق یکی از شیوه
ADSLداشته باشد ) با خط تلفن )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 ارها و سیستمافز افزارها، سخت نرم 

 تواند مواردی چون  های مخصوص کودکان استثنایی می عامل برای نرم افزارها و سیستمVinu
36

x, Deaf 

Apps
32

 (for chat) .را پیشنهاد نمود 

  نرم افزارهای 

                                                 
31

http://distrowatch.com/table.php?distribution=vinux 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.successfulmatch.deafs&hl=en
)نرم افزارهای مخصوص ناشنوایان در 32

 گوگل پلی(

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.successfulmatch.deafs&hl=en
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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 2حداقل( ها مجهز به رایانه و یا لپ تاپ Bluetoothبرای هر گروه ) 

 کاربرد سخت افزار های آموزشی فیلم و کلیپ های نمونه در زمینه 

 افزارها بروشورهای معرفی سخت 

 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 

 اسب با رشتهافزارهای شبیه ساز متن نرم 

 افزارهای  نرمLMS ،CMS ،LCMS 

 . منابع آموزشی4
 انداز بیست ساله جمهوری اسالمی سند چشم .32

 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش  .33

 مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش .31

 برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران .35

 نقشه جامع علمی کشور .31

 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان .37

 سازی مدارس راهبرد تحول وزارت آموزش و پرورش در توسعه فاوا. هوشمند .38

(، تدوین سیاست های راهبردی فناوری اطالعات و ارتباطات در 6383مهرمحمدی، محمود و نفیسی، عبدالحسین ) .33
 آموزش و پرورش.

 ( مقدمات تکنولوژی آموزشی، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور6330آبادی، خدیجه ) علی .10

 ( مقدمات تکنولوژی آموزشی، تهران، آییژ.6330ی داود، احدیان، محمد، رمضانی، عمران )محمد  .16

 نوآور  :، تهران نشرمحمدرضا اصغرزاده(مرجع کامل سیستم عامل مکینتاش، مترجم 6383، ) هارت دیویس گای .12

 های موجود در هنگام تدریس راهنماهای لینوکس و ویندوز  آخرین نسخه  .13

 های تولید محتوای الکترونیکی آموزشی.  ( الزامات و چارچوب6332سازمان فناوری اطالعات ایران ) .11

 /http://www.projectlooksharp.orgمحتواهای الکترونیکی تولید در پروژه لوک شارپ  کانادا  .15
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 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

که در بخش  6صی در فاوا ارزشیابی ورودی یا تشخی -6در ارزشیابی هر واحد درسی  دو الی سه نوع ارزشیابی انجام خواهد شد. 
گیرد،  ها صورت می مهارت های اساسی فاوا برای تعیین سطح کالس و استفاده بهینه از زمان به منظور ایجاد و یا تقویت مهارت

گیرد که در هر بخش مواردی به عنوان پیشنهاد در  ارزشیابی تکوینی که در حین فرآیند آموزش و در طول کالس انجام می -2
ارزشیابی نهایی یا  -3توانند بخشی از این ارزشیابی را تشکیل دهند و  ی عملکردی و یادگیری پیشنهاد شده که میها فعالیت

نمره به پروژه پایانی اختصاص یابد که در اجرای آن  60نمره از نمره نهایی به ارزشیابی تکوینی و  60گردد  پایانی که پیشنهاد می
باشد و مدرس مربوطه موضوع آن را  ( می3الی  6وارد مورد آموزش در آن واحد درسی )فاوا دانشجو معلم ملزم به رعایت تمامی م

 نماید. ای دانشجو معلم تعیین می با توجه به سال تحصیل دانشجو معلم، دانش و مهارت موضوعی و مهارت حرفه

 
 

 ها . پیوست1

 :تولید محتوای الکترونیکی 

http://libgen.org/get.php?md5=a8cac4782923a18e501a4e152c373988
http://libgen.org/get.php?md5=a8cac4782923a18e501a4e152c373988
http://it-ebooks.info/author/937/
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 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 

 ر آموزشهای الکترونیکی دیداری د فرآیند انتخاب رسانه 

 های الکترونیکی دیداری )نوشته، شکل، عکس، ..( های آموزشی رسانه طراحی پیام 

 افزارهای  الکترونیکی دیداری از طریق نرم  تولید رسانه هایpower point ،publisher و ،

photo shop 
 معرفی برخی از محتواها

 LO33  ،اشیاء یادگیری 

  کارآموزی مبتنی برشبکه 

  راهنمایی شده  ناهمزمانخودآموزی،  مطالعه 

 یادگیری همزمان (  31پیشامدها با هدایت مربی( 

  همکاری گروه کوچک 

 فرآیند طراحی تولید محتوای یادگیری الکترونیکی : 

 های یادگیری و راهبردهای آموزشی  طراحی آموزشی واحد ) یا موضوع (یادگیری براساس نظریه
 مربوطه 

 انتخاب مدل آموزشی مربوطه 

 ت های یادگیریطراحی فرص 

  انتخاب و طراحی فعالیت های یادگیری 
 فرآیند انتخاب رسانه مناسب با هرفعالیت یادگیری 

  طراحی پیام های آموزشی 

 تنظیم جدول ارا ه 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 
 

 

 :کالس هوشمند 

 طراحی آموزشی کالس هوشمند 

 طراحی محیط یادگیری الکترونیکی براساس راهبردهای آموزشی مناسب 

                                                 
33

Learning Object 
34

Instructor – led Events 
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 ادگیری ، فعالیت های یادگیری و راهبردهای ارزشیابی براساس مدل های نوین طراحی فرصت های ی
 آموزشی

  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..( 

 یکالسهوشمند آموزشو ارزشیابی  اجرای

  ازطریق ( ثبت نام از شاگردانLMS) 

  اجرای ارزشیابی ورودی) آزمون رفتار ورودی ، پیش آزمون ، آزمون تشخیصی سبک های شناختی ، نیاز

 وثبت گزارشات آزمون ها LMSسنجی و...( از طریق 

 گروه بندی شاگردان براساس نتایج وگزارشات آزمون ها از طریقLMS 

 انتخاب مدل آموزشی ، محتوا وفعالیت های یادگیری مناسب برای هر گروه 

  به اشتراک گذاری و ارسال محتواها وفعالیت های یادگیری برای هر گروه از طریقLCMS 

  به روش برخط )همزمان و ناهمزمان(ارا ه تکالیف تکمیلی وبازخورد آن 

 فی با استفاده از روش های ارزشیابی معلم ، خود ارا ه بازخورد مناسب ، اجرای ارزشیابی مستمر وتوصی

 LMSو LCMSارزشیابی ، دگر ارزشیابی ،گروه ارزشیابی از طریق 

 اجرای ارزشیابی پایانی به شکل متنوع ) انواع آزمون های الکترونیکی( از طریقLMS 

 ثبت نتایج وگزارشات آزمون 

 اجرای پس آزمون واصالح برنامه براساس گزارشات آزمون 

 یم وثبت پوشه کارتنظ 
 

 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 
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 انتشار

 Forums, networks, Atutor, Moodle, emails, Educreatiosn, snagit, blendspace, 
bayanbox, net support school, softgozar, aparat, googlesite, electa, kelas,…(on 
line 

 
  جهت ارتقاء کیفیت این درس به صورت تخصصی و فراهم آمدن امکانات الزم در رشته مربوطه از نظرات

 گروه تخصصی زیست شناسی استفاده شود.

 
 3جغرافیافناوری اطالعات و ارتباطات در کاربرد  درس های سرفصل

 .معرفی درس و منطق آن6

ای با فناوری اطالعات و ارتباطات عجین شده است، که برخورداری از ابعاد گوناگونی از سواد از  ر کنونی به گونهزندگی بشر در عص
سواد رسانه ای، سواد رایانه، سواد فناوری، سواد دیجیتال، سواد اینترنتی، یک ضرورت در زندگی محسوب جمله سواد اطالعاتی، 

های رسمی وارد گردد. لذا  و ارتباطات  موجب گردیده است که آموزش ان در آموزشاطالعات   گردد. ضرورت توجه بهفناوری می
رو معلمان زیست شناسی که  آموزان امروز وشهروندان فردا است. از این مندی از این بعد سواد یکی از نیازهای دانش آشنایی و بهره

ها و سواد الزم در  ود نیز باید ضمن برخورداری از شایستگیآموزان را برای ورود به عرصه زندگی دارند، خ وظیفه آماده سازی دانش
-های یاددهی های خود بهره گیرند و با تلفیق این فناوری در فرصت ی فناوری اطالعات و ارتباطات، از این ظرفیت در آموزش حوزه

که چگونه خود را برای استفاده  آموزان را آموزش دهند گیری از افزایش و بهبود کارآیی آموزش ، دانش یادگیری عالوه بر بهره
 آمده بواسطه این فناوری در زندگی آماده کنند.  های پیش صحیح از فرصت

 مشخصات درس
 کارگاهینوع درس: 

 کارگاهی واحد 6تعداد واحد: 
  18هر واحد زمان درس: 

 گانههفتپیشنیاز: مهارت های 

 3جغرافیافناوری اطالعات و ارتباطات در نام درس: کاربرد 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: 

 -2در آموزش ،  ICTدرک  -6مولفه    1در زیست شناسی ها دانشجو معلمان  جدول شایستگی

 -1سازمان بندی و مدیریت  و -ICT ،5 -4پداگوژی ،  -3برنامه درسی و ارزشیابی ، 

 باشد. به شرح جدول زیر می 35یادگیری حرفه ای معلم  در سواد فناوری

 

 )تولید دانش( 3سطح  )تعمیق دانش(  2سطح  )سواد فناوری( 6 سطح 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
پرورش در مورد فاوا تشکیل 

مشتاقانه و داوطلبانه شرکت گردد  می
 .نماید

د و اهداف ضمن درک مقاص
های ملی در جلساتی که به  سیاست

های آموزش و  منظور اصالح سیاست
گردد  پرورش در مورد فاوا تشکیل می

ها و  شرکت نموده و در بحث
های مرتبط، پیشنهاداتی ارا ه  گفتگو

 دهد.

ضمن درک مقاصد و اهداف 
های ملی در جلساتی که  سیاست

های  به منظور اصالح سیاست
ر مورد فاوا آموزش و پرورش د

شرکت نموده، و گردد  تشکیل می
ها و   عالوه بر شرکت در  بحث

ای در  ها، نظرات ارزیابانه گفتگو

                                                 
35

 د فناوری : استفاده از فاوا  برای یادگیری کارآتر و موثرترسوا
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، کاربست و  خصوص طراحی
های در نظر گرفته  بازبینی برنامه

ها  شده برای اجرای این سیاست
 ارا ه دهد.

های  مهارت

 فاوا

 ابزارهای فراگیر

در راستای حمایت از توسعه  
های خالقیت، یادگیری  تمهار

حداقل یک دا می و انعکاسی 
مبتنی بر فاوا را   جامعه دانشی

 طراحینماید.
 

در راستای حمایت از توسعه 
های خالقیت و یادگیری  مهارت

الی  2دا م و بازتابی دانش آموزان، 
مبتنی بر فاوا را   جامعه دانشی 3

 طراحی نماید.
 

در راستای حمایت از توسعه 
خالقیت و یادگیری  های مهارت

دا م و بازتابی دانش آموزان، 
متفاوت   چندین جامعه دانشی

 مبتنی بر فاوا را طراحی نماید.
 

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 

برای دانش آموزان( و بهتر یادگیری 
های  راه حلبا استفاده از فاوا  

مناسب برای مشکالت احتمالی  
و با  بینی آموزی پیش دانش

های پیچیده در  برخورداری از مهارت
طرحی برای عملیاتی این مورد 

های مورد نظر  نمودن یکی از راه حل
 ارا ه نمایند.

با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی 
ی، عاطفی و جسمی و )رشد شناخت

آگاهی از چگونگی ایجاد شرایط بهتر 
یادگیری برای دانش آموزان( و با 

مناسب  های  راه حلاستفاده از فاوا  
برای یکی از مشکالت واقعی 

و با برخورداری  بینی آموزی پیش دانش
های پیچیده در این مورد  از مهارت

طرحی برای عملیاتی نمودن یکی از 
 نظر ارا ه نمایند.های مورد  راه حل

 

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  
یکی از مناسب برای  های  راه حل

آموزی  مشکالت واقعی دانش
بینی و با برخورداری از  پیش

یچیده در این مورد های پ مهارت
طرحی برای عملیاتی نمودن یکی 

های مورد نظر ارا ه  از راه حل
نمایند و راه حل موردنظر را در 

سازی نماید و نتایج حاصله  پیاده
 را مورد ارزیابی قررا دهد.

 خود مدیریتی پداگوژی

  دو موقعیتبا استفاده از فاوا، 
از فرآیند یادگیری را که در  مشابه

دانش آموزان قادر به اجرا ها   آن
های توسعه  و بکارگیری مهارت

طراحی و یافته خود باشند 
 سازی نماید. پیاده

 

دو موقعیت با استفاده از فاوا، 
از فرآیند یادگیری را که در  متفاوت

ها  دانش آموزان قادر به اجرا و  آن
های توسعه یافته  بکارگیری مهارت

سازی  طراحی و پیادهخود باشند 
 .یدنما
 

  چندین موقعیتبا استفاده از فاوا، 
از فرآیند یادگیری را که  گوناگون

ها  دانش آموزان قادر به  در آن
های  اجرا و بکارگیری مهارت

طراحی و توسعه یافته خود باشند 
 سازی نماید. پیاده

 

سازمان 

بندی و 

 مدیریت

 های یادگیری سازمان

ضمن ایفای نقش رهبری در آموزش 
پشتیبانی پیگیرانه از و ارا ه 
یک برنامه مبتنی بر فاوا همکاران،  

که در طی  را طراحی و اجرا نمایند

ضمن ایفای نقش رهبری در آموزش و 
ارا ه پشتیبانی پیگیرانه از همکاران، 

را طراحی و یک برنامه مبتنی بر فاوا 
مدرسه به که در طی آن  اجرا نمایند

ضمن ایفای نقش رهبری در 
آموزش و ارا ه پشتیبانی پیگیرانه از 

های متنوعی  برنامههمکاران،  
 مبتنی بر فاوا را طراحی و اجرا نمایند
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مدرسه به عنوان جامعه مبتنی بر آن 
نوآوری با استفاده از فاوا  ایفای 

 نقش نمایند.

عنوان جامعه مبتنی بر نوآوری و 
یادگیری دا م با استفاده از فاوا  ایفای 

 نقش نمایند.

مدرسه به عنوان آن  که در طی
جامعه مبتنی بر نوآوری و یادگیری 
دا م 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 

ای آزمودن،  دا ما حمایت همتایان بر
ای باشد و به  درحال یادگیری حرفه

یک جامعه آموزشی این منظور 
ای را با هدف خلق دانش  حرفه

 طراحی نماید.

با استفاده از فناوری اطالعات و   
ارتباطات و برخورداری باال از توانایی، 
انگیزه، تمایل و تشویق و حمایت 
همتایان برای آزمودن،  دا ما درحال 

یک جامعه ای باشد و  ری حرفهیادگی
ای را با هدف خلق  آموزشی حرفه

 دانش طراحی و سپس ایجاد نماید.
 

با استفاده از فناوری اطالعات و 
ارتباطات و برخورداری باال از 
توانایی، انگیزه، تمایل و تشویق و 
حمایت همتایان برای آزمودن،  دا ما 

ای باشد و  درحال یادگیری حرفه
ای را با هدف  رفهجوامع آموزش ح

خلق دانش طراحی و سپس ایجاد 
 نماید.

  
 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن.فرصت2

 3کاربرد فاوا در رشته علمی 
 باشد. تذکر: فصول این واحد در  دوره کارورزی و با حضور در کالس درس و مدرسه قابل اجرا می

 : در ک فاوا در آموزش 6فصل 

 شایستگی
 ها سیاست نوآوری در

های ملی  ضمن درک مقاصد و اهداف سیاست
های  در جلساتی که به منظور اصالح سیاست

آموزش و پرورش در مورد فاوا تشکیل 
 .مشتاقانه و داوطلبانه شرکت نمایدگردد، می

های ملی در  ضمن درک مقاصد و اهداف سیاست
های  جلساتی که به منظور اصالح سیاست

گردد  اوا تشکیل میآموزش و پرورش در مورد ف
های مرتبط،  ها و گفتگو شرکت نموده و در بحث

 پیشنهاداتی ارا ه دهد.

های  ضمن درک مقاصد و اهداف سیاست
ملی در جلساتی که به منظور اصالح 

های آموزش و پرورش در مورد فاوا  سیاست
شرکت نموده، و عالوه بر گردد  تشکیل می

ها، نظرات  ها و گفتگو  شرکت در  بحث
، کاربست و  ای در خصوص طراحی رزیابانها

های در نظر گرفته شده برای  بازبینی برنامه
 ها ارا ه دهد. اجرای این سیاست

 

های نظام آموزشی  در  سازی سیاست ای برای پیاده های اصالحی آموزشی مدرسه طراحی و اجرای برنامه

 ول بنیادین آموزش و پرورش(مورد فاوا )برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران و سند تح

 سازی سیاست های اصالحی  ای در راستای پیاده راهبردهای طراحی، پیاده سازی و اصالح برنامه های آموزشی مدرسه
 نظام آموزش ملی 

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان:

 تواند  کارهایی  که می و ارا ه راه  های اصالحی نظام آموزش ملی )با تاکید بر فاوا( بحث کالسی در مورد قصد سیاست
 های مدرسه گردد.. ها در سطح برنامه موجب اجرای این سیاست

 های  های سیاست تواند مولفه ای در سطح مدرسه را که می های کاری که در آن دانشجومعلمان برنامه تشکیل گروه
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 سازی نماید، طراحی نمایند. اصالحی را پیاده
 ه در فاز ابتدایی طراحی شد ی  اجرای برنامه 
  ارزیابی میزان پیشرفت برنامه 

 های پیش روی  شناسایی و بررسی چالش 

  اشتراک موارد ذکر شده با گروه همتا و ارا ه راهبردهای پشنهادی توسط گروه و همتایان برای غلبه بر چالش ها 

 

 های فاوا : مهارت2فصل 

 شایستگی
 ابزارهای فراگیر

های  مهارت در راستای حمایت از توسعه
خالقیت، یادگیری دا می و انعکاسی 

مبتنی بر فاوا را   حداقل یک جامعه دانشی
 طراحینماید.

های  در راستای حمایت از توسعه مهارت
خالقیت و یادگیری دا م و بازتابی دانش 

مبتنی بر فاوا   جامعه دانشی 3الی  2آموزان، 
 را طراحی نماید.

 

های  در راستای حمایت از توسعه مهارت
خالقیت و یادگیری دا م 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

  ای و تجهیزات و  مبتنی بر فاوا ) ضبط چند رسانهعملکرد و اهداف ابزارهای تولید محتوای الکترونیکی و منابع آموزشی
افزارهای چاپ، ابزارهای طراحی وب و...( و نرم  افزارهای تولید محتوای الکترونیکی تولید، ابزارهای ویرایش، نرم نرم

 31افزارهای انتشار محتوای الکترونیکی

  آموزان انشدر جهت ایجاد نوآوری و خالقیت در د  30فرآیند تولید محتوای الکترونیکی 

  راهبردهای چگونگی بکارگیری منابع و طراحی محتوهای آموزشی الکترونیکی در جهت نوآوری و خالقیت دانش
 آموزان  توسط دانش

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان:

 ها چگونه  نکه آنرا نمایش داده و در مورد ایجغرافیا افزاری و منابع تولید دیجیتال  های نرم تعداد متنوعی از بسته
 های نوآورانه و خلق دانش کمک نمایند، توضیح دهند. آموزان در تمرین توانند در جهت حمایت و پیشرفت دانش می

 را  مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند و توضیح داده شود که  چگونه برای نوآوری جغرافیا های خاصی از این منابع  نمونه
 نمایند.  ان را پشتیبانی میآموز توانند دانش و خلق دانش می

  افزارهای مربوطه برای ایجاد خالقیت و  ، طرح درسی طراحی نموده که در آن از ابزارها و نرمجغرافیا با توجه به رشته
آموزان استفاده شده باشد، طرح درس در کالس توسط گروه همتایان مورد ارزیابی قرار گیرد. این  نوآوری در دانش

ر کالس واقعی اجرا گردد و نتایج حاصل در گروه همتایان مورد نقد و ارزیابی و اصالحات قرار طرح درس می تواند د
 گیرد.

 آموزان دیگر وگروه همتا با استفاده از فاوا به منتشر نمایند  محتواهای الکترونیکی تولید شده را به منظور استفاده دانش

                                                 
36

 به پیوست مراجعه شود. 
37

 به پیوست مراجعه شود. 
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 اده نمایند.ها استف و از بازخوردهای احتمالی در جهت اصالح برنامه

 

 : برنامه درسی و ارزشیابی3فصل 

 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  راه حلدانش آموزان( و با استفاده از فاوا  
آموزی  ی دانشمناسب برای مشکالت احتمال 

های  و با برخورداری از مهارت بینی پیش
طرحی برای عملیاتی پیچیده در این مورد 

های مورد نظر ارا ه  نمودن یکی از راه حل
 نمایند.

با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی )رشد 
شناختی، عاطفی و جسمی و آگاهی از چگونگی 

و  ایجاد شرایط بهتر یادگیری برای دانش آموزان(
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 ارا ه نمایند.

با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی )رشد 
سمی و آگاهی از شناختی، عاطفی و ج

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
مورد طرحی برای عملیاتی نمودن یکی از 

ایند و راه حل های مورد نظر ارا ه نم 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  ها در دانش های پیچیده شناختی و چگونگی آموزش و بروز  این مهارت معرفی مهارت

 (30عات، حل مسئله، همکاری و تفکر انتقادیمدیریت اطال

  آموزان  های جستجو، مدیریت و تجزیه و تحلیل و بکارگیری اطالعات  در دانش ایجاد مهارتمعرفی راهبردهایی برای 

 های فاوا به  های کالسی در رشته مربوطه  با استفاده از ابزارها و دستگاه فرآیند طراحی واحدهای مطالعه و فعالیت

 ، ساخت دانش و برقراری ارتباط 31ریزی ، یادگیری انعکاسی های استدالل، برنامه ایجاد و توسعه مهارتمنظور 

 های ارتباطات و همکاری  آموزان برای بکارگیری فاوا در جهت بهبود مهارت راهبردهای تشویق دانش 
 شی و عملکردی مبتنی بر فاوا در آموزان برای توسعه و استفاده از خود و دیگر ارزیابی دان راهبردهای تشویق دانش

 موضوعات درسی 

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان:

 های پیچیده شناختی  ارا ه کالسی در مورد مهارت 

 ی و بروز  کارهایی برای  چگونگی کسب و توسعه های فرایندهای پیچیده شناختی و پیشنهاد و ارا ه راه ارا ه ویژگی
 اموزان ها توسط دانش آن

 ای که کسب منجر به بروز یک یا چند مهارت پیچیده  طراحی یک طرح درس مبتنی بر فاوا در رشته مربوطه به گونه
های  و بازخوردها و انعکاس در کالس در س واقعی اجرا نمودهو آموزان در آن جای داده شود شناختی توسط دانش
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 در کارورزی اجرا گردد.
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 یشنهادات اصالحی دریافتی را اعمال نمایند.ناشی از اجرای این طرح درس در جمع همتایان بررسی نموده و پ

 های  های فعالیت های جستجو و مدیریت اطالعات بحث و گفتگو نمایند و در مورد ویژگی های مهارت در مورد ویژگی
ها  مونه هایی از این فعالیتگردد بحث شود و ن های فوق می یادگیری مبتنی بر فاوا که منجر به توسعه و بروز مهارت

 کالس درس ارا ه و ارزیابی گردد. تهیه ودر

 های مبتنی بر  ریزی و یادگیری انعکاسی، ساخت دانش و این که چگونه  فعالیت های استدالل، برنامه در مورد مهارت
ها در واحدهای مطالعه  هایی از این فعالیت ها را ایجاد و توسعه دهند،  بحث شود و مثال فاوا می توانند این مهارت

،  تولید و در میان گروه همتایان به اشتراک گذاشته شود و سپس واحدهای مطالعه تولیدی را مورد مرتبط با رشته
 ارزیابی و نقادی قرار داده و پیشنهادهایی برای منابع اضافی ارا ه دهند.

 ین های ارتباطی و همکاری و اینکه چگونه فعالیت های یادگیری فاوا محور می تواند ا های مهارت در مورد ویژگی
 ها را تولید نمایند.  هایی از این فعالیت ها را مورد حمایت قرار دهد در کالس بحث وگفتگو نموده و نمونه مهارت

 ای مجازی یک نمونه مدل پیشنهاد و ارا ه  در مورد ارتباط و همکاری موثر از طریق شرکت در مجامع یادگیری حرفه
 دهند.

 های مبتنی بر دانش و عملکرد که برای  شود همچنین  دستورالعمل در مورد مشخصات ارزیابی خود و همتایان بحث
ها  گیرد بحث گردد و نمونه هایی از چنین فعالیت های خود و دیگران مورد استفاده قرار می انعکاس ارزیابی روی آموخته

 ها تولید و سپس در کالس ارزیابی گردد. و دستورالعمل

 های کلیدی موضوع درسی و فاوا را از طریق  که انتظارات یادگیری مهارتهای دانش و عملکرد محوری را  دستورالعمل
 تلفیق فناوری های نو ظهور را افزایش دهد، را توسعه دهند.

 

 : پداگوژی 4فصل 

 شایستگی
 خود مدیریتی

از  مشابه  دو موقعیتبا استفاده از فاوا، 
ها  دانش  فرآیند یادگیری را که در آن

بکارگیری  آموزان قادر به اجرا و
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  قادر به اجرا و بکارگیری مهارت
 .سازی نماید طراحی و پیادهیافته خود باشند 

 

 گوناگون  ندین موقعیتچبا 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 نقش فاوا در ایجاد موقعیت

 در ضمن تدریس به عنوان الگویی برای استدالل، حل مسئله و تولید دانشجغرافیا معلم  های ویژگی 

 آموزان در حل مشارکتی  های رشته درسی برای درگیر نمودن دانش ها و چگونگی طراحی برخط مواد و فعالیت ویژگی
 مسئله ، تحقیق و یا خلق اثر

 ها را در  هایی که آن ای و فعالیت های پروژه برای ایجاد طرح آموزان معرفی راهبردهایی برای راهنمایی و هدایت دانش
 نماید. حل مشارکتی مسئله ، تحقیق و آفرینش اثر درگیر می

 ای مشارکتی، تولید وب سایت و  آموزان برای تولید چند رسانه معرفی راهبردهایی برای راهنمایی و هدایت دانش
آموزی به صورتی که موجب حمایت از  دانشیی جغرافیاانتشار پروژه های  های کاربردی افزارها و برنامه ها و نرم فناوری
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 روند در حال انجام تولید دانش و ارتباط با سایر مخاطبان و همتایان شود. 
 های  و مدل 40های خود )بررسی تئوری ها اموزان در انعکاس آموخته ارا ه راهبردهایی برای راهنمایی و هدایت دانش

 (46یادگیری انعکاسی
 

 تکالیف عملکردی و یادگیری 
 :دانشجو معلمان 
 های حل مسا ل واقعی در موضوع  های شناختی خود برای نمایش عملی بکارگیری مهارت مباحثاتی بر پایه مهارت

طراحی نموده و راهبردها و فرآیندهای خود را برای حل مسا ل و خلق دانش باهمتایان خود به اشتراک  جغرافیا درسی
 بگذارند.

 که دانش آموزان را در طراحی و برنامه ریزی فعالیت های یادگیری خود جغرافیا های مواد درسی برخط  ورد ویژگیدر م
شان پشتیبانی می کند، بحث نموده و در گروه کاری خود چند نمونه مواد درسی برخط را تولید، در کالس اجرا و 

ر حل مسا ل مشارکتی یا تحقیقات و خلق اثر به صورت ای خود د های یادگیری حرفه سپس ارزیابی نمایند و در انجمن
 برخط به عنوان الگو و نمونه باشند.

 های یادگیری خود را  ریزی فعالیت آموزان را در طراحی و برنامه های معلم که دانش های فعالیت در مورد ویژگی
در کالس درس اجرا نمایند و نتیجه را  کند بحث نمایند و نمونه های از این فعالیت ها را تولید نمایند و پشتیبانی می

 مورد ارزیابی قرار دهند.
  که دانش آموزان را در بکارگیری  فناوری های مختلف در فعالیت های جغرافیا در مورد ویژگی های فعالیت های معلم

درس اجرا نمایند  ها تولید نمایند و در کالس کند، بحث  نموده و نمونه هایی از چنین فعالیت یادگیریشان پشتیبانی می
 و نتیجه را مورد ارزیابی قرار دهند.

 ها را )برای پشتیبانی  های انتشار آن ، تولید صفحات وب و روشجغرافیا  ای های تولید چند رسانه هایی از فناوری نمونه
 ای بر خط به نمایش بگذارند. آموزان( در جوامع یادگیری حرفه از دانش

 نماید، در  های معلم که یادگیری انعکاسی دانش آموزان را تقویت و حمایت می فعالیت های آن دسته از  در مورد ویژگی
هایی را نیز در این مورد تولید نموده و به اشتراک بگذارند، و کارهای انجام شده در این  کالس بحث نمایند و نمونه

 ای برخط مورد نقد و بررسی قرار دهند. مورد را در جوامع یادگیری حرفه

 

 : سازمان بندی و مدیریت 5 فصل

 شایستگی
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 های یادگیری سازمان

ضمن ایفای نقش رهبری در آموزش و ارا ه 
یک برنامه پشتیبانی پیگیرانه از همکاران،  

که در  مبتنی بر فاوا را طراحی و اجرا نمایند
مدرسه به عنوان جامعه مبتنی بر طی آن 

 نقش نمایند.نوآوری با استفاده از فاوا  ایفای 

ضمن ایفای نقش رهبری در آموزش و ارا ه 
یک برنامه مبتنی پشتیبانی پیگیرانه از همکاران، 

که در طی آن  بر فاوا را طراحی و اجرا نمایند
مدرسه به عنوان جامعه مبتنی بر نوآوری و 
یادگیری دا م با استفاده از فاوا  ایفای نقش 

 نمایند.

ضمن ایفای نقش رهبری در آموزش و ارا ه 
های  برنامهیبانی پیگیرانه از همکاران،  پشت

 متنوعی مبتنی بر فاوا را طراحی و اجرا نمایند
مدرسه به عنوان جامعه مبتنی که در طی آن 

بر نوآوری و یادگیری دا م با استفاده از  فاوا  
 ایفای نقش نمایند.

 

 مدرسه، جامعه ای مبتنی بر نوآوری و یادگیری دائم

 برای افزایش دانش و درک موضوعات برنامه  42های ساخت دانش و محیطجغرافیا ای مجازی ه معرفی، عملکرد محیط

 درسی و توسعه جوامع یادگیری برخط و چهره به چهره و ترکیبی

 های یادگیری و تفکر  ریزی های فعالیت در حمایت از خالقیت و برنامه 43ریزی معرفی، عملکرد ابزارهای فکری وبرنامه

 آموزان  نعکاسی دانشو یادگیری پیوسته ا
   ،کالس و مدرسه هوشمند LMS ،CMS  وLCMS 44سازی، بکارگیری و مدیریت( )پیاده 

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان:

 ها از  و ساخت دانش، توصیف کند که چگونه این محیطجغرافیا های مجازی  ای متنوع از محیط ضمن نمایش مجموعه
اش مورد استفاده  هایی خاص از منابعی را که در موضوع درسی کنند و نمونه حمایت می آموزی جوامع یادگیری دانش

آموزان را  ها چگونه جوامع یادگیری دانش گیرد مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و در مورد این که این محیط قرار می
ای که  بی، را در واحد مطالعههای یادگیری برخط و ترکی دهند توضیح دهد. کارایی محیط مورد پشتیبانی قرار می

 اند را نشان دهد.  طراحی نموده
 توانند از ایجاد  شرح دهد که چگونه این ابزارها میجغرافیا ریزی و فکری  ضمن نمایش انواع متنوعی از ابزارهای برنامه

در موضوع درسی خود  آموزان حمایت نمایند. نمونه هایی خاص از این ابزارها های یادگیری دانش ریزی فعالیت و برنامه
را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و از این ابزارها در واحد مطالعه طراحی شده استفاده نموده، واحد مطالعاتی را در 

 کالس درس اجرا نماید نتایج را  بر اساس میزان حصول به اهداف مورد ارزیابی قرار دهد.

  پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد نرم افزارهایLMS، LCMS ، CMS در جهت توسعه نوآوری و خالقیت
 آموزان ارا ه دهند. دانش

 ای که عالوه بر دستیابی به اهداف برنامه درسی،  یک کالس هوشمند را طراحی، اجرا، و ارزشیابی نمایند به گونه
 اموزان گردد. موجب تقویت و توسعه روحیه نوآوری و خالقیت در دانش

 

 مای معل : یادگیری حرفه 1فصل 

 شایستگی
 معلم به عنوان مدل یادگیرنده
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با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات و 
برخورداری باال از توانایی، انگیزه، تمایل و 
تشویق و حمایت همتایان برای آزمودن،  دا ما 

ای باشد و به این منظور  درحال یادگیری حرفه
ای را با هدف خلق  یک جامعه آموزشی حرفه

 نماید. دانش طراحی

با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات و   
برخورداری باال از توانایی، انگیزه، تمایل و 
تشویق و حمایت همتایان برای آزمودن،  دا ما 

یک جامعه ای باشد و  درحال یادگیری حرفه
ای را با هدف خلق دانش طراحی  آموزشی حرفه

 و سپس ایجاد نماید.

طالعات و ارتباطات و با استفاده از فناوری ا
برخورداری باال از توانایی، انگیزه، تمایل و 
تشویق و حمایت همتایان برای آزمودن،  دا ما 

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

  رهبری در ایجاد چشم اندازی مناسب برای مدرسه با  با تلفیق فاوا در برنامه درسی و تمرین های کالسی ایفای نقش 
 ایفای نقش رهبری در میان همکاران در حمایت از نوآوری در مدرسه و ارتقاء یادگیری مداوم مبتنی بر فاوا 
 ای مبتنی بر فاوا وری و بهبود حرفهای خود برای ارتقاء نوآ های حرفه خود ارزیابی دا م و انعکاس فعالیت 
 ها در آموزش رشته  ای ، شرکت و بحث در مورد بهترین تمرین گیری از منابع فاوا برای شرکت در مجامع حرفه بهره

 ها و مجامع مجازی و.. معلمان در رشته علمی( علمی)معرفی انجمن

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان:

 توانند فاوا را در برنامه درسی و کالس درس خود تلفیق نمایند بحث نمایند. می مدارسفی که های مختل در مورد راه 

  برنامه عملیاتی که در آن معلمان نقش کلیدی در کار با همکاران و مدیران مدرسه در جهت استفاده از  فاوا در
ها در نظر بگیرند )  جرای این  پیشرفت نمایند، طراحی نمایند و سپس مواردی را برای چگونگی ا مدارسشان را ایفا می

 ها(  ها و ارا ه راهکارهایی برای برطرف نمودن چالش پیش بینی چالش

 های نوآورانه  و  ای برای شرکت در برنامه های اجتماعی مبتنی بر فاوا که  محتاج آموزش حرفه در مورد انواع حمایت
اتی مبتنی بر فاوا برای ایجاد محیط حمایتی و خالقانه با حفظ نوآوری در مدرسه هستند، بحث نمایند. برنامه عملی

همکاری مدیران و همکاران طراحی نموده و به اشتراک بگذارند و راهبردهایی برای بکارگیر ابزارها و منابع خالقانه در 
 مدرسه خود ارا ه دهد.   

 هایی از تجربیات خود را بیان نمایند. ونهی فاوا بحث نمایند. نم ای نوآورانه خود در حوزه های حرفه در مورد فعالیت 
 تواند  ای می های یادگیری حرفه در مورد اینکه چگونه منابع فاوا برای حمایت دا م نوآوری و توسعه از طریق انجمن

 هایی از تجربیات مبتنی بر فاوای خود را ارا ه نمایند.  مورد استفاده قرار گیرد بحث نماید.  نمونه

 

 ریس و یادگیری. راهبردهای تد3

 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 
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 حداقل امکانات سخت و نرم افزاری

 منابع اطالعاتی مکتوب یا برخط 

 زمایشگاه رایانه( مجهز به اینترنت پرسرعتشبکه آزمایشگاهی )آ 

 دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند 

 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 

 ژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمنددیتا پرو 

 های دانشجویان(های عامل )تلفنهای همراه با انواع سیستمتلفن 

  نرم افزارهایwindows, Mac, Linux 

 های برون خطانواع ذخیره کننده 

 به اینترنت را های رایج و قابل دسترس قابلیت اتصال چند رایانه که به اینترنت متصل نباشد و از طریق یکی از شیوه
ADSLداشته باشد ) با خط تلفن )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 لعام افزارها و سیستم افزارها، سخت نرم 

 تواند مواردی چون  های مخصوص کودکان استثنایی می عامل برای نرم افزارها و سیستمVinu
15

x, Deaf 

Apps
11

 (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 2حداقل( ها مجهز به رایانه و یا لپ تاپ Bluetoothبرای هر گروه ) 

 ر های آموزشیفیلم و کلیپ های نمونه در زمینه کاربرد سخت افزا 

 افزارها بروشورهای معرفی سخت 

 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 

 فیاجغرا افزارهای شبیه ساز متناسب با رشته نرم 

                                                 
45

http://distrowatch.com/table.php?distribution=vinux 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.successfulmatch.deafs&hl=en
)نرم افزارهای مخصوص ناشنوایان در 46

 گوگل پلی(

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.successfulmatch.deafs&hl=en
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 افزارهای  نرمLMS ،CMS ،LCMS 

 . منابع آموزشی4
 انداز بیست ساله جمهوری اسالمی سند چشم .11

 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش  .15

 مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش .11

 برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران .17
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 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

که در بخش  6ارزشیابی ورودی یا تشخیصی در فاوا  -6در ارزشیابی هر واحد درسی  دو الی سه نوع ارزشیابی انجام خواهد شد. 
گیرد،  ها صورت می استفاده بهینه از زمان به منظور ایجاد و یا تقویت مهارتمهارت های اساسی فاوا برای تعیین سطح کالس و 

گیرد که در هر بخش مواردی به عنوان پیشنهاد در  ارزشیابی تکوینی که در حین فرآیند آموزش و در طول کالس انجام می -2
ارزشیابی نهایی یا  -3را تشکیل دهند و توانند بخشی از این ارزشیابی  های عملکردی و یادگیری پیشنهاد شده که می فعالیت

نمره به پروژه پایانی اختصاص یابد که در اجرای آن  60نمره از نمره نهایی به ارزشیابی تکوینی و  60گردد  پایانی که پیشنهاد می
طه موضوع آن را باشد و مدرس مربو ( می3الی  6دانشجو معلم ملزم به رعایت تمامی موارد مورد آموزش در آن واحد درسی )فاوا 
 نماید. ای دانشجو معلم تعیین می با توجه به سال تحصیل دانشجو معلم، دانش و مهارت موضوعی و مهارت حرفه

 
 

 ها . پیوست1

 :تولید محتوای الکترونیکی 

 استانداردهای تولید محتوای الکترونیکی  

  آشنایی با استانداردهایSCORM  وAICC موزش الکترونیکیدر تولید محتوای الکترونیکی و آ 

 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 

 شکل، عکس، ..(های الکترونیکی دیداری )نوشته،  های آموزشی رسانه طراحی پیام 
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 افزارهای  الکترونیکی دیداری از طریق نرم  تولید رسانه هایpower point ،publisher و ،

photo shop 
 معرفی برخی از محتواها

 LO17  ،اشیاء یادگیری 

  کارآموزی مبتنی برشبکه 

 خودآموزی،  مطالعه راهنمایی شده  ناهمزمان 

 یادگیری همزمان (  18پیشامدها با هدایت مربی( 

  همکاری گروه کوچک 

 فرآیند طراحی تولید محتوای یادگیری الکترونیکی : 

  های یادگیری و راهبردهای  ) یا موضوع (یادگیری براساس نظریهجغرافیا طراحی آموزشی واحد
 آموزشی مربوطه 

 انتخاب مدل آموزشی مربوطه 

 طراحی فرصت های یادگیری 

  انتخاب و طراحی فعالیت های یادگیری 
 تخاب رسانه مناسب با هرفعالیت یادگیری فرآیند ان

  طراحی پیام های آموزشی 

 تنظیم جدول ارا ه 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 
 

 

 :کالس هوشمند 

 طراحی آموزشی کالس هوشمند 

 طراحی محیط یادگیری الکترونیکی براساس راهبردهای آموزشی مناسب 

 ل های نوین طراحی فرصت های یادگیری ، فعالیت های یادگیری و راهبردهای ارزشیابی براساس مد
 آموزشی

  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..( 

 یکالسهوشمند آموزشو ارزشیابی اجرای 

  ازطریق ( ثبت نام از شاگردانLMS) 

  اجرای ارزشیابی ورودی) آزمون رفتار ورودی ، پیش آزمون ، آزمون تشخیصی سبک های شناختی ، نیاز

 وثبت گزارشات آزمون ها LMSسنجی و...( از طریق 
                                                 

47
Learning Object 

48
Instructor – led Events 
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 گروه بندی شاگردان براساس نتایج وگزارشات آزمون ها از طریقLMS 

  هر گروهانتخاب مدل آموزشی ، محتوا وفعالیت های یادگیری مناسب برای 

  به اشتراک گذاری و ارسال محتواها وفعالیت های یادگیری برای هر گروه از طریقLCMS 

  به روش برخط )همزمان و ناهمزمان(ارا ه تکالیف تکمیلی وبازخورد آن 

  ارا ه بازخورد مناسب ، اجرای ارزشیابی مستمر وتوصیفی با استفاده از روش های ارزشیابی معلم ، خود

 LMSو LCMSر ارزشیابی ،گروه ارزشیابی از طریق ارزشیابی ، دگ

 اجرای ارزشیابی پایانی به شکل متنوع ) انواع آزمون های الکترونیکی( از طریقLMS 

 ثبت نتایج وگزارشات آزمون 

 اجرای پس آزمون واصالح 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, cableت موجود، ایجاد یک شبکه کوچک ) دو یا سه کاربر( با استفاده از امکانا

 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 

 به صورت تخصصی و فراهم آمدن امکانات الزم در رشته مربوطه از نظرات  جهت ارتقاء کیفیت این درس

 استفاده شود.جغرافیا گروه تخصصی 
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 به نام خدا

 دانشگاه فرهنگیان



225 

 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 
 

 جغرافیاآموزش در ای های خاص حرفهسرفصل درس تجربه

 

 

 و منطق آن معرفی درس. 1

کنند، سرشار 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 از تجربه

های خاص های واقعی تربیت. آنچه آگاهی از تجربهو دوم کسب انگیزه و اعتماد برای عمل خالقانه در موقعیت

تواند امید به موفقیت است؛ یعنی آنچه می« همزادپنداری»کند، ایجاد شرایط را برای آموزش معلمان توجیه می

هایی مفید هستند های خاص دربردارنده دانشحال، تجربههای متنوع و متغییر، افزایش دهد. درعینرا در موقعیت

اند. داشته« کارآمدی حرفه ای»اند اما وارد نشده« دانش تربیتی»و « دانش زیست شناسی»های معمول بکه در قال

این درس می تواند برای افزایش توانایی حرفه ای معلمان در طراحی فعالیت های خالقانه و کارآمدی موقعیتی 

 در ارتقاء کیفیت آموزش زیست شناسی موثر باشد.

 

 

 

 مشخصات درس
 نظری: نوع درس

 1تعداد واحد: 

 ساعت  11زمان درس: 

 نداردپیشنیاز: 

)و با  انفرادی:آموزشنحوه 

حضور معلمان سرآمد 

 دارای تجربه خاص(

 جغرافیا ایهای خاص حرفهتجربه: نام درس

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

ایی ی تحقق یک تجربه خاص، اشاره و به تحلیل چنین زمینههابه مواردی از زمینه

دارای تجربه خاص را بشناسد. همچنین، جغرافیا اقدام کند و برخی از اساتید ومعلمان 

دار حرفه معلمی است و های مسالهدارای احساس مثبت به عمل ابتکاری در موقعیت

 داند. خود را آماده برای چنین عملی می

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک
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 شایستگی اساسی:

PK 2-2 ،1-2 کد& 

2-3 

PCK 2-3، 1-3 کد، 

3-3  &3-4 

آشنایی با 

های تجربه

 خاص 

های برخی اساتید و از تجربه

معلمان موفق  مطلع است و این 

تجارب را گزارش می کند اما 

تحلیلی از دالیل و پیامد آنها 

 ندارد. 

های خاص معلمان تجربه

-می رشته تخصصی خود را

شناسد و قادر است به تبیین 

عمل ابتکاری معلمان دارای 

 تجربه خاص اقدام کند. 

های خاص معلمان نه تنها تجربه

-رشته تخصصی خود را تبیین می

کند، که بر بنیاد موارد گزارش 

شده به شناسایی اشخاص دیگر 

اقدام کرده و برای ارتباط بین آنها 

در جهت تولید یک نظریه اقدام 

 ست. کرده ا

مواجهه با 

 تجربیات 

توانسته است ضمن پذیرفتن 

، جغرافیا تجارب خاص در 

از این تجارب در موقعیت 

های خاص حرفه ای خود 

 استفاده میکند.

ضمن به کار گیری برخی از 

تجارب خاص در آموزش 

، ارتباط بین این جغرافیا 

تجارب و موقعیت های خاص 

 را گزارش میکند. 

ع یادگیری ضمن شرکت در اجتما

اساتید و معلمان دارای تجارب 

مرتبط جغرافیا  هخاص در رشته ب

کردن آن تجارب در زمینه های 

 جدید اقدام می کند.

انجام 

 تکالیف

هایی ارائه کرده که پاسخ

حاصل جستجوی در منابع در 

دسترس و بازخوانی محدود 

 تجربه شخصی است. 

های ارائه شده قواعد در پاسخ

پژوهشی  کلی پاسخگویی

رعایت شده و سطحی عمیق از 

بازخوانی تجربه خود و 

 شود. دیگری دیده می

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. فرصت2

 ای آن به شرح ذیل سازمان یافته است: ورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسهمحتوای م

 مباحث فرعي موضوع اصلي نوبت 

طررررح ضرررروری و جایگررراه  اول

موضوع و ایجاد انگیزه جهت 

پیگیرررری درس و ارزشررریابی  

تشخیصررری و اعرررالم برنامررره  

 درس

رسری سرط    در مورد این درس و برجغرافیا نظرسنجی از دانشجویان 

معرفی برنامه و سرفصل درس، تشریح منطق درس ،دانش مربوطره 

و کاربردهااای آن باارای معلمااان، معرفاای تکااالیف عملکااردی و  

چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح 

 عملکرد. 

 

هااای متنااوس کااالس درس و تشااریح شاارایم معمااول و مساااله  تبیین تجربه خاص معلم  دوم

هاای خااص معلمای و    گیری تجرباه های شکلها و زمینهورتضر

 اهمیت بکارگیری آنها در اعتالی آموزش.

اسااتید  هاای خااص   یک کتاب و یک مقالاه از تجرباه  : 1کلیف ت

 را مطالعه و از آن گزارش ارائه کند.جغرافیا  معلمانو
سررروم ترررا  

 هشتم

و مادعوین)  جغرافیوا  لماان  توسام اسااتید و  مع  ارائه تجربه خاص  های خاصارائه تجربه

و گفتگاوی در بااره تجرباه     اساتید و معلمان دارای تجربه خاص(
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 گزارش شده. 

های همه دانشجومعلمان موظفند به بررسی در موقعیت :2تکلیف

اقدام و نتیجه را در « ایتجربه خاص حرفه»ممکن برای شناسایی 

 جلسه آینده به کالس ارائه کنند.

اینررد کررار  نقررد و ارزیررابی فر  نهم

 کالس

تشریح منطق روش کار توسم مدرس و گفتگوی در باره چگونگی 

 ادامه کار. 

: دانشجویان به بازخوانی تجربه آماوزش معلماان خاود    3کلیف ت

 کنند. هایی از خاص بودن ان را آشکار میکنند و نمونهاقدام می

دهررررررم و 

 یازدهم

خااص بارای دانشاجو معلماان و      ایجاد فرصت برای ارائاه تجرباه   ارائه تجربه های جدید

 گفتگو درباره تجربه گزارش شده.

دوازدهرررم 

 تا پانزدهم

، آشانایی و سااخت   ، کره جغرافیایی ییجغرافیا  نقشه هایطراحی  اجرای تجربه های خاص

دست سازه ها، بازدید از مراکز تولید دست ساخته ها و ابزارهاای  

 آموزشی

، دست ساخته ها رافیا جغدانشجویان به ارائه طرح های : 4تکلیف

 و تهیه گزارش از بازدید اقدام کند.

ایجاد فرصت برای ارائه تجربه خاص برای معلمان و گفتگاوی در   های خاص معلمانارائه تجربه پانزدهم

 باره تجربه گزارش شده. 

نقررد و ارزیررابی فراینررد کررار    شانزدهم

 کالس

گونگی تشریح منطق روش کار توسم مدرس و گفتگوی در باره چ

 ادامه کار. 

: دانشجویان به بازخوانی تجرباه آماوزش هماین درس    4کلیف ت

 کنند. کنند و آن را نقد و بررسی میخود اقدام می

 

 و یادگیری آموزش راهبردهای

جانبهدانشرجومعلمان  محوریت آموزشگر و البته بامشرارکت همره   های کالس درس با در این درس، آموزش

های مقرر بره معرفری هرر یرک از     در بخشی از درس بر بنیاد گفتارهای درسی در نوبت. آموزشگر شود انجام می

کند و بخشی دیگر از درس با شناسایی و دعروی از معلمران دارای تجربره خراص، فرصرت      موضوعای اقدام می

 کند و فرصت گفتگوی آنان را ایجراد و های تخصصی را فراهم میآشنایی دانشجومعلمان و معلمان خاص رشته

کند. به تشخیص آموزشگر و با اتخاذ تدابیر هدایتی، واگذاری معرفری تجربره خراص معلمران     آن را مدیریت می

براساس برنامه اعرالم شرده بره مطالعره      است موظف تواند به دانشجومعلمان واگذار شود. دانشجوی این درسمی

همچنررین،  نمایررد. گی مشررارکتگفتگوهررای هررر جلسرره بررا آمررادبپردازنررد و در  و جسررتجوی در واقعیررای منررابع

هرا یرا نترایا حاصرل از مطالعرای خرود برا        دانشجویان حق دارند به طرح پرسش بپردازنرد و بررای ارائره دیردگاه    
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حال، در درعیندقیقه در کالس درس به صوری سازمان یافته ارائه نظر کنند.  01درخواست تعیین وقت قبلی، تا 

بره تشرخیص آموزشرگر یرا بره درخواسرت دانشرجویان،        د کره  شو طرح مهایی  پرسش جلسای درس ممکن است

کتبی تا پایان نیمسرال انجرام و    یا به صوریبه صوری شفاهی در جلسه بعد  تواندمی پاسخگویی به برخی از آنها

تواند برای همه یا برخی از دانشجویان جایگزین تکالیف درس گردد؛ مشرروط  ها میاین قبیل پرسش شود. ارائه 

 درصد تکالیف مقرر درس تجاوز نکند. 01داد آنها از به آنکه تع

 

 آموزشی. منابع 4

نیست؛ اما آموزشگر تالش خواهد کرد منابع مفیرد  الزامی  0931تا سال  در این درس استفاده از منبع مکتوب -

 . استفاده از منابع مکتوب منتشر نشده پس از داوری و تایید شورای گروه آموزشری را شناسایی و معرفی کند

 بالمانع است. رشتهدر همان  ،برای مدی مقرر جغرافیا

بره دانشرجومعلمان معرفری نماینرد و نشرانی      « معلمران سررآمد  »همه آموزشگران موظفند منابع و مسرتنداتی از   -

های مفید بررای دریافرت اطالعرای را ارائره کننرد. همچنرین، آموزشرگر ایرن درس موظرف اسرت بره            سایت

مخصوصا در فضای مجازی اقدام کند و موارد مفید را به دانشرجویان   جستجوی اجتماعای تخصصی معلمان

 معرفی و آنان را برای مشارکت، تشویق کند. 

تراالر  »انرد تمرامی دانشرجومعلمان را بررای عضرویت در      به بعد موظرف  0931آموزشگران این درس از سال  -

 مشارکت نمایند. در پورتال دانشگاه هدایت کنند و خود نیز در آن« گفتگوی معلمان آینده

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

در قالب یک آزمون مکتوب  ایهای خاص حرفهتجربهارزشیابی پایانی در درس ارزشیابی پایانی: 

ها و تجارب خود از گفتارهای درس، گفتگوهای گیرد که در آن دانشجویان یادگیریپایانی صورت می

-های آموزشگر، ارائه میحث کالس درس را بر اساس پرسشکالسی، مطالعه منابع و مشارکت در مبا

 کنند. 

شود. ارزشیابی انجام تکالیف کالس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ می: تکالیفارزشیابی 

دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهای او به کار آموزشگر در مواردی که مصلحت بداند، اجازه می

 کنند.  پژوهشی، به اصالح آن اقدام

 شود: سهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه می

 درصد امتیاز  05ا پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس: 

 درصد امتیاز  05ا آزمون پایانی: 

 

 سایر نکات: 

 مواردی که توجه به آن در این درس مهم است:



229 

 

 باشد.مدرس مربوطه از اساتید باتجربه گروه زیست شناسی می  

 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. 

 .ییجغرافیا مطالعه منابع تکمیلی معرفی شده توسم آموزشگر و سایر منابع مفید 

 شود.تکالیفی که به صورت مکتوب به آموزشگر تحویل میظاهری  ظرافت و زیبائی 

 پوراهلل موسیتدوین کننده: نعمت
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 «: پژوهش روایی6ای پژوهش و توسعه حرفه »سرفصل درس 

 شود.متعاقبا ارا ه می
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 «دام پژوهی: اق2ای پژوهش و توسعه حرفه »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:6

های  های پژوهشی برای معلم در کنار دو وظیفة مهم دیگر او مبنی بر وظیفة استفاده از یافته قا ل شدن وظیفة تولید یافته
 ضرورت دانا و توانا کردن آنها در حوزه اقدام آموزان،  پژوهشی تولید شده توسط دیگران و وظیفة  آموزش پژوهش به دانش

فاصله گرفته و به سوی  13سازد. این امر بدان معناست که معلم باید ازتدریس و عمل تربیتی عادی شده پژوهی را روشن می
به نحوی که با بینشی پژوهشی مسا ل کالس و مدرسه را بکاود و با اقدام پژوهی و  پیش برود،  50تدریس و عمل فکورانه

ها و اخذ بازخورد مداوم به اصالح و بهبود مسا ل آموزشی و پرورشی  فصل یافتهها، کاربرد بال حل اندیشی به یافتن راه ژرف
بایست در برنامه درسی پیش از خدمت و  های اساسی است که می پژوهی یکی از حوزه تفکر ومهارت اقدام  بپردازد. بر این اساس،

 حین خدمت معلمان گنجانده شود.

 مشخصات درس

 نوع درس: کارگاهی

 6تعداد واحد: 

 ساعت 18زمان درس: 

های اصول و روشپیشنیاز: 

 ، روانشناسی تربیتی تدریس

 : اقدام پژوهی2ای پژوهش و توسعه حرفهنام درس: 

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

چرایی و چگونگی  پژوهی )چیستی،با مطالعه گستره و سطوح پژوهش در آموزش و پرورش و فلسفه و روش اقدام 

های پژوهشی و اقدام پژوهی در اصالح و بهبود نتایج و فرایندهای آموزشی و  آن( ، به تحلیل اهمیت کاربست یافته

ای معلمان بپردازد و با استفاده از دانش و نگرش کسب شده به انجام اقدام پژوهی به تناسب  پرورشی و رشد حرفه

 ورزد.رشته تخصصی خود مبادرت 

 شایستگی اساسی:

Ck&pck  3 &6-2کد-

 3سطح 2سطح 6سطح  هامالک &4-3 &3

شناخت پژوهش در 

آموزش و پرورش و 

 در حرفه معلمی

سطوح و گستره 

پژوهش در حرفه معلمی 

را توضیح می دهد. 

نقش معلم در مقام 

آموزش  مصرف کننده،

دهنده و تولید کننده 

پژوهش را توضیح 

 دهد.  می

و روابط سطوح  جایگاه

مختلف پژوهش را مورد 

بررسی و مقایسه قرار می 

دهد و امکانات و 

های کاربرد هریک  محدویت

از سطوح را در موقعیت های 

 دهد مختلف توضیح می

سطوح و گستره پژوهش در 

حرفه معلمی را تحلیل می 

کند و مصادیق آنها را مورد 

نقد و ارزیابی قرار می دهد 

با رشد  و رابطه اقدام پژوهی

ای و ادراک هنرمندانه  حرفه

های تربیتی  معلم از موقعیت

 کند را تحلیل می

                                                 
49

-routinized 
50

 - reflective 
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شناخت فلسفه 

 پژوهی اقدام

مفهوم اقدام پژوهی را 

کند و  تعریف می

ضرورت، اهداف،پیامدها 

وامکانات و 

های آن را  محدودیت

توضیح می دهد و با 

و رویکردهای   خاستگاه

موجود در این زمینه 

 آشناست.

لت های مبانی فلسفی دال

اقدام پژوهی را برای عمل 

پژوهش تبیین می کند و 

ضرورت و کاربردهای آن را 

در تفکر و عمل تربیتی 

 کند.  توجیه می

با توجه به مبانی فلسفی 

اقدام پژوهی ایده ها و روش 

هایی را برای اقدام پژوهی 

در موقعیت خاص ارا ه می 

پژوهی را در  کندو نقش اقدام

بهبود امور  اصالح و

آموزشی و پرورشی مورد 

 دهد.  تحلیل قرار می

شناخت مراحل و 

روش اجرای اقدام 

 پژوهی

هریک از مراحل اقدام 

پژوهی و روش اجرای 

 دهد. آن را توضیح می

بر اساس دانش و مهارت  

ای از  کسب شده، نمونه

پژوهی  های اقدام گزارش

انجام شده توسط معلمان را 

ی قرار مورد نقد و ارزیاب

 دهد. می

کسب مهارت در  

انجام اقدام پژوهی 

متناسب با رشته 

 تخصصی

اندیشی  با ژرف

ها و مسا ل  موقعیت

آموزشی و پرورشی را 

مورد بررسی قرار 

دهد و مسئله مناسب  می

پژوهی  برای انجام اقدام

 کند.  را انتخاب می

ابعاد و پیامدهای  خاستگاه،

مسئله را مورد بررسی قرار 

ها و شواهد  و داده دهد می

مهم و ابزار مناسب برای 

گردآوری آنها را تشخیص 

 دهد.  می

مراحل و اقدامات الزم  روش،

اعتباریابی و  برای ارزشیابی،

نقد نتایج و اخذ بازخورد 

برای اصالح و بهبود را 

بینی و طرح نهایی را  پیش

کندو در صورت  تدوین می

دسترسی به موقعیت مناسب 

 کند.   آن را اجرا می

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 بخش اول :

 در آموزش و پرورش سطوح، گستره،ماهیت و اهداف پژوهش  انواع،  
های دیگران،معلم بةعنوان پژوهشگر، معلم  های پژوهش عنوان بکارگیرنده یافته پژوهش در حرفه معلمی )معلم به -

 (عنوان مدرس پژوهش به دانش آموزان به
های رشد  های معلم محور) برخورد آزادمنشانه،هم افزایی، تفکر و بازاندیشی ، دغدغه استلزامهای پژوهش -

ای،اشتراک دانش و تجربیات، مشارکت و کار گروهی ، نقادی و نقد پذیری، تعهد و مسئولیت برای عمل  حرفه
 (…مبتنی بر پژوهش، اخالق پژوهشی و 

 معمل پژوهی و ادراک هنرمندانه معل -

 عمل پژوهی و رشد حرفه ای معلم -
 فعالیت یادگیری:

 مطالعه منابع معرفی شده -

 های کالسی مشارکت در بحث -
 های طرح شده پاسخ به پرسش -
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 ها( مشارکت در نقد مطالب گزارش شده در کالس )گزارش حاصل از فعالیت عملکردی گروه -
 : فعالیت عملکردی

ان و مشارکت آنها در تحلیل جایگاه و نقش پژوهش در آموزش و پرورش و هایی متشکل از دانشجو معلم تشکیل کارگروه -
 حرفه معلمی و تهیه گزارش برای ارا ه به کالس

 بخش دوم :

 تعریف، ابعاد، گستره،(  چیستی عمل پژوهی در آموزش و پرورش ) ماهیت،  -
 ضرورت و اهمیت(  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:
 مطالعه منابع معرفی شده -

 های کالسی مشارکت در بحث -
 های طرح شده پاسخ به پرسش -
 ها( مشارکت در نقد مطالب گزارش شده در کالس )گزارش حاصل از فعالیت عملکردی گروه -

 : فعالیت عملکردی
تهیه یک نوشته انتقادی در مورد باورها و عقاید شخصی خود در مورد چیستی و ضرورت اقدام پژوهی در آموزش و پرورش و  -

 ارا ه آن در 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 -
 باز اندیشی در باره داده ها و شواهد و اصالح فرایند اقدام پژوهی -
 

 نقش مشورت و مشارکت در اقدام پژوهی -

 نقادی و اعتباریابی در اقدام پژوهی ارزشیابی ،-
 چگونگی بازخورد ،اصالح و کاربرد نتایج در اقدام پژوهی

 نگی مستند سازی، ثبت و ضبط مراحل و تهیه گزارش نهایی و اطالع رسانی و  اشاعه دستاوردهای اقدام پژوهیچگو -
 فعالیت یادگیری:

 مطالعه منابع معرفی شده
 های کالسی مشارکت در بحث

 های طرح شده پاسخ به پرسش
 ها( همشارکت در نقد مطالب گزارش شده در کالس )گزارش حاصل از فعالیت عملکردی گرو

 : فعالیت عملکردی
پژوهی انجام شده توسط معلمان دیگر  ای از اقدام هایی متشکل از دانشجو معلمان و مشارکت آنها در نقد نمونه تشکیل کارگروه -

 و تهیه گزارش نقد برای ارا ه به کالس

 بخش چهارم :

 تدوین طرح و انجام مراحل اقدام پژوهی -
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 فعالیت یادگیری:
شیابی و نقد طرح اقدام پژوهی دانشجو معلمان و یکایک مراحل اجرایی آن در خالل جلسات متناظر با روند مشارکت در ارز -

پیشرفت اجرای طرح) در هر مرحله ازتدوین طرح و اجرای آن، دانشجویان گزارش الزم را به کالس ارا ه و از مشورت، ارزشیابی 
 کنند.( و نقد دیگران 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 -
 تدوین طرح  -

 انتخاب روش و تدوین مراحل -
 مشخص کردن شواهد مهم و ساختن یا یافتنابزار گردآوری داده ها  -
 باره داده ها و شواهد و اصالح فرایند  باز اندیشی در -
 ربط  انجام مشورت و جلب مشارکت  افراد ذی -

 نقادی و اعتباریابی فرایند و نتایج ارزشیابی ، -

 اخذ بازخورد، اصالح و کاربرد نتایج در حل مسئله یا بهبود امر مورد پژوهش -
 رسانی و  اشاعه دستاوردهامستند سازی، ثبت و ضبط مراحل و تهیه گزارش نهایی و اطالع  -

 راهبردهای تدریس و یادگیری -3

حل مساله، نقادی و پژوهش به صورت گروهی و مشارکتی است. در کالس    های اصلی شامل پرسش و پاسخ، راهبرد -
ژوهی اصول، روش و مراحل اجرای اقدام پژوهی به تحلیل و نقادی گزارش های مطالعات اقدام پ در خالل بیان فلسفه، مبانی،

 شود. معلمان ) به تناسب رشته آموزشی دانشجو معلمان  ( و آشنا سازی دانشجو معلمان با تجارب معلمان پژوهنده پرداخته می
های مناسب، به انتخاب مسئله متناسب با رشته آموزشی خود و تدوین  دانشجو معلمان در قالب گروه  در بخش عملی، -

پردازند و گزارش کار  در محیط واقعی )درصورت دسترسی به کالس و مدرسه( می پیشنهاده کامل اقدام پژوهی و اجرای آن
کنند. در صورت عدم دسترسی به  خود در هر مرحله را به کالس ارا ه داده و از نقد و مشارکت سایر دانشجو معلمان استفاده می

ها و شواهد  وکار الزم برای گردآوری دادهکالس و مدرسه، صرفاً به تدوین طرح اقدام پژوهی و پیش بینی مراحل اجرا و ساز
 مهم و تهیه ابزار و مشخص کردن چگونگی استفاده از مشورت و مشارکت دیگران بسنده می شود. 

 

 . منابع آموزشی4

 -منبع:

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
های با یکدیگر  سایر همکالس شخص دانشجو و  فرایندی مبتنی بر مشارکت است که در آن استاد،  ارزشیابی در این درس،

شود. این  ای می های کیفی تأکید و توجه ویژه های کمی بر جنبه همکاری و مشارکت دارند. در این ارزشیابی عالوه بر جنبه
صورت  -شود او گردآوری می 56کار که در پوشه –ارزشیابی به صورت مداوم و بر اساس فعالیت های انجام شده توسط دانشجو 

 شود.  ای می بر ارزیابی توسط خود دانشجو تأکید ویژهگیرد و  می
 8نمره به  کار عملی در حوزه اقدام پژوهی و  8نمره بهارزشیابی دانشجو به صورت تکوینی طی نیمسال ،  1  در این ارزشیابی،

 نمره به آزمون پایانی اختصاص می یابد .  
 

                                                 
51 - portfolio 
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 سایر نکات
 یان ارایه شود.اقدام پژوهی قبل از آغاز کارورزی به دانشجو

 
 

 

 

 

 

 

 

 «درس پژوهی: 3ای پژوهش و توسعه حرفه» سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:6
درس پژوهی یک رویکرد برای توسعه حرفه ای است که  در ، آن معلمان با یکدیگر در تدوین طرح درس پژوهشی ، اجرا و 

رای تحقق اهداف مدرسه بعنوان سازمان یادگیرنده و بستری اعتبار یابی آن همکاری می کنند . این رویکرد ظرفیت شگرفی ب
گیری در مدرسه فراهم می سازد. درس پژوهی  –برای گفتگوهای حرفه ای در باره آموزش ، تدریس و فرایندهای یاددهی 

جهه با مسایل دانش آموزشی محتوا را در معلمان توسعه بخشیده و با سازوکارهای خود ، قدرت و شایستگی معلمان را برای موا
یادگیری توسعه می بخشد . به این ترتیب دانشجو معلمان با گذراندن این درس ، با کار گروهی و هم افزایی  –فراروی یاددهی

در جهت رشد شایستگی و توان تخصصی خود بطور همزمان در حوزه دانش تربیتی ، دانش موضوعی ، دانش فناوری آموزشی و 
 ی دارند.دانش آموزشی محتوا گام بر م

 مشخصات درس

 نوع درس: کارگاهی

  6تعداد واحد: 

 ساعت 18زمان درس: 

هووای اصووول و روشپیشوونیاز: 

 تدریس

 نحوه تدریس: 

 :درس پژوهی3ای پژوهش و توسعه حرفهنام درس:  

 

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

 –کاربرد درس پژوهی و نقش آن در توسعه حرفه ای معلمان و فرایند یاددهیماهیت ، اهداف و اهمیت 

یادگیری رادرک نموده و با کسب دانش و مهارتهای الزم ،  به طراحی و اجرای برنامه درس پژوهی  در 

 قالب یک گروه همکار و براساس رشته تخصصی خود بپردازد .

 
 شایستگی اساسی:

Ck&pck  3 &6-2کررد-

 3سطح 2سطح 6سطح  هامالک &4-3 &3

درک ماهیت ،  

اهداف ، ضرورت و 

اهمیت کاربرد 

 درس پژوهی

جایگاه درس پژوهی را 

در تحقق مدارس 

بعنوان سازمان 

یادگیرنده توضیح می 

 دهد .

امتیازات درس پژوهی را 

نسبت به سایر رویکردهای 

توسعه حرفه ای برمی 

شمارد و نقش آن را در 

 اصالح و بهبود فرایند

یادگیری درک  –یاددهی 

 می کند.

تاثیر درس پژوهی را بر ابعاد 

مختلف شایستگیهای 

معلمی به تفکیک مشخص 

و پیامدهای آن را در 

افزایش کیفیت نتایج 

 –فرایندهای یاددهی 

یادگیری مورد تحلیل قرار 

 می دهد .
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کسب شایستگی 

مورد نیاز درس 

 پژوهی

دانش و مهارتهای مورد 

ی و نیاز برای طراح

اجرای مراحل درس 

پژوهی را بر می شمارد 

و اجرای اثربخش آنها را 

 توضیح می دهد .

استلزامهای درس پژوهی را 

می شناسد و پیوستگی 

مراحل درس پژوهی و نحوه 

اخذ بازخورد از آنها را توضیح 

 می دهد .

نمونه های اجرا شده درس 

پژوهی را مورد نقد و ارزیابی 

 قرار می دهد .

و اجرای طراحی 

یک برنامه درس 

 پژوهی 

در قالب گروه ، طرح و 

برنامه درس پژوهی را 

با توجه بر کاستیهای 

مشاهده شده در فرایند 

یادگیری و  –یاددهی 

یا در حین کارورزی  

 تدوین می کند.

در قالب گروه ، طرح درس 

پژوهشی را تدوین و در حین 

کارورزی اجرا می کند . 

ی نتایج آن را مورد بازنگر

قرار داده ، طرح جدید را 

 تدوین و اجرا می کند.

با کمک گروه ، نتایج اجرای 

طرح درس پژوهشی را بر 

اساس سواالت گروه ،  مورد 

نقد و ارزیابی قرار داد، 

گزارش کامل را تدوین می 

 نماید.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول :

 تمهید شرایط و آماده سازی
 رسه بعنوان یک سازمان یادگیرنده مد-
 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: 
ر بحث به ضرورت و اهمیت درس پژوهی و نقش آن در تولید دانش بومی تدریس می پردازد . همچنین سواالتی را با مشارکت د

 برای شرح بیشتر موضوع مطرح می نماید . همچنین سواالتی را برای شرح بیشتر موضوعات مطرح می نماید .
 :  فعالیت عملکردی

کت آنها در تحلیل جایگاه و نقش درس پژوهی در حرفه معلموی و تهیوه   هایی متشکل از دانشجو معلمان و مشار تشکیل کارگروه
 گزارش برای ارا ه به کالس،

 فصل دوم :

 چگونگی تدوین برنامه درس پژوهی :
 تشکیل گروه درس پژوهی -

 تبیین رویکرد درس پژوهی در گروه -

 برنامه ریزی و تدوین جدول فعالیتهای اجرایی گروه -

 لیت گروهانتخاب زمینه پژوهشی برای فعا -

 تعریف مساله و انتخاب موضوع  -
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 پیش بینی شرایط و نیازمندیهای اجرای درس پژوهی -

 فعالیت یادگیری: 

با مشارکت در بحث موضوعاتی را برای فعالیت درس پژوهی مطرح می کند . همچنین سواالتی را برای شرح بیشتر موضووعات  
 مطرح می نماید .
 :  فعالیت عملکردی

 دانشجویی ، یک زمینه پژوهشی را تعریف و مساله و موضوع مرتبط با آن را مشخص می کند . در قالب کارگروههای

 فصل سوم :

 چگونگی تدوین طرح  درس مورد پژوهش
 تعیین اهداف و سوالهای پژوهشی

 تدوین طرح درس پژوهشی متناسب با سوالهای پژوهشی:

 ترسیم وضع موجود و مطلوب -

 شناسایی تغییرات مورد نیاز  -

 ن هدفهای درستعیی -

 تعیین تجارب و فعالیتهای یادگیری -

 تعیین رفتار ورودی -

 پیش بینی منابع و وسایل آموزشی -

 پیش بینی نحوه مدیریت و سازماندهی کالس -

 پیش بینی نحوه تفکر و واکنش دانش آموزان به تدریس -

 تعیین معیارهای تحقق هدفها -

 تعیین روش سنجش و ارزشیابی   -

 در س پژوهشیتعیین چارچوب اجرایی طرح  -

 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

 در قالب کارگروههای دانشجویی یک طرح درس پژوهشی را تهیه و به کالس ارایه می نمایند.

 فصل سوم :

 پژوهش چگونگی اجرای طرح درس مورد
 تعیین شواهد و مستندات مورد نظر گروه -

 تعیین روش و چگونگی مشاهده طرح درس -

 تقسیم وظایف اعضای گروه در حین مشاهده -

 طراحی فرمهای گردآوری اطالعات و مستند سازی مشاهده -

 فعالیت یادگیری: 

 بهینه آن مطرح  می سازند . در باره  چگونگی اجرای طرح درس پژوهشی  بحث می کنند و نکات جدیدی را برای اجرای
 :  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
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 نحوه انتخاب چارچوب تجزیه و تحلیل داده ها و شواهد -

 تجزیه و تحلیل داده ها و شواهد : -

 یریتحلیل نتایج یادگ

 تحلیل انگیزش

 تحلیل رفتار اجتماعی دانش آموزان

 طراحی مجدد درس  و اجرای آن
 اجرای طرح درس جدید و مشاهده آن

 ژرف اندیشی در باره اجرای دوم درس و اصالح نهایی طرح درس
 فعالیت یادگیری: 

کوات جدیودی را در ایون زمینوه     در باره چگونگی نقد مناسب تر نحوه اجرای طرح درس پژوهشی در کالس بحث می کننود و ن 
 مطرح  می سازند .

 :  فعالیت عملکردی
 نحوه اجرای آزمایشی طرح درس گروه را مورد نقد و بررسی قرار می دهند .

 فصل پنجم : چگونگیژرف اندیشی در باره روند اجرای فعالیت گروه

 یادگیری، تحلیل انگیزش،  الف (نحوه تحلیل  نتایج مربوط به یادگیری  و رشد دانش آموزان)تحلیل نتایج
 تحلیل رفتار اجتماعی دانش آموزان(،

 ب( نحوه تحلیل نتایج مربوط به رشد حرفه ای معلمان عضو گروه.
 فعالیت یادگیری: 

 در باره نتایج فعالیت گروه بر توسعه یادگیری و رشد حرفه ای خود بحث می کنند .
 فعالیت عملکردی

 ی از تاثیر فعالیت گروه خود بر یادگیری دانش آموزان و رشد حرفه ای خود می پردازند .با ارایه مستندات الزم به جمع بند

 فصل ششم :  تهیه گزارش نهایی و اشاعه دستاوردهای گروه درس پژوهی
 ضرورت اشاعه نتایج درس پژوهی -

 روش های اشاعه و انتشار دستاوردهای گروه -

 نحوه تدوین گزارش نهایی درس پژوهی -

 ی: فعالیت یادگیر
 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 3

حل مساله، نقادیو پژوهش به صورت گروهی و مشارکتی است. در کالس  در   های اصلی شامل پرسش و پاسخ، راهبرد -
دریس به تحلیل و نقادی گزارش های مطالعاتدرس پژوهی ) به تناسب رشته آموزشی دانشجومعلمان( و آشنا سازی فرایند ت

 شود. دانشجو معلمان با تجارب معلمان درس پژوه پرداخته می

های مناسب، به انتخاب مسئله متناسب با رشته آموزشی خود و تدوین  دانشجو معلمان در قالب گروه  در بخش عملی، -
رنامه درس پژوهی و اجرای آن در محیط واقعی )درصورت دسترسی به کالس و مدرسه( یا نمونه ای ) مشابه سازی شرایط  ب
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پردازند و گزارش کار خود در هر مرحله را به کالس ارا ه داده و از نقد و مشارکت سایر دانشجو معلمان  کالس درس (  می
 کنند.  استفاده می

-  

 یادگیری. راهبردهای ارزشیابی 4

های با یکدیگر  شخص دانشجو و سایر همکالس فرایندی مبتنی بر مشارکت است که در آن استاد،  ارزشیابی در این درس،
شود. این  ای می های کیفی تأکید و توجه ویژه های کمی بر جنبه همکاری و مشارکت دارند. در این ارزشیابی عالوه بر جنبه

 -شود او گردآوری می 52کار که در پوشه –فعالیت های انجام شده توسط دانشجو  ارزشیابی به صورت مداوم و بر اساس
 شود.  ای می گیرد و بر ارزیابی توسط خود دانشجو تأکید ویژه صورت می

نمره به  کار عملی در حوزه درس پژوهی  8نمره به ارزشیابی دانشجو به صورت تکوینی طی نیمسال ،  1  در این ارزشیابی،
 آزمون پایانی اختصاص می یابد .   نمره به 8و 

 . منابع آموزشی5
 .  6332درس 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  6383استیپانک و همکاران ) 
 حکمت علویمدنی ، انتشارات 

 

 سایر نکات
 تدریس درس پژوهی پس از تدریس اقدام پژوهی و همزمان با اجرای کارورزی انجام می شود .
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 53«6کارورزی »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن6
ی قرار گرفته و قادر به آموزش اثربخش نیازمند آن است که معلمان در طول دوره آموزشی در معرض تجربیات متنوع و غن

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 توسعه شایستگی های 

اهم کند. این فرآیند از مشاهده تأملی آغاز و به درس پژوهی در سطح مدرسه و کالس درس جهت کسب مهارت ای را فر حرفه
ای مداوم ختم می شود. مطالعه مسئله های آموزشی/تربیتی در  های یادگیری مادام العمر و قرار گرفتن در چرخه توسعه حرفه

تبر و کسب تجربیات دست اول است. فرصت های یادگیری سطح کالس درس و مدرسه زمینه ساز عمل مستقل حرفه ای مع
تدارک دیده شده باید امکان تلفیق نظر و عمل تربیتی را در موقعیت های واقعی، برای یافتن راه حلهای قابل دفاع )با پشتوانه 

درک مبانی نظری  نظری و پژوهشی( جهت پاسخ به مسئله های آموزشی/ تربیتی تدارک ببیند. در برنامه کارورزی دانشجو با
قادر خواهند بود تصمیمات اتخاذ شده در موقعیت های تربیتی/ آموزشی را  با ارا ه شواهدی از پژوهش ها/ یافته های علمی 
پشتیبانی نموده و نشان دهند که چگونه این  تصمیمات در برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی برای حمایت از یادگیری دانش آموزان از 

الزم برخوردار است. در کارورزی یک دانشجویان توانایی تحلیل موقعیت های واقعی و انطباق آن با یافته های  پشتوانه نظری
 نظری را در قالب پژوهش روایتی کسب کرده و ظرفیت های حرفه ای خود را توسعه خواهند داد. 

 
 مشخصات درس

 نوع درس: کارورزی

  2تعداد واحد: 

 ساعت 628زمان درس: 

اصول روانشناسی تربیتی، پیشنیاز: 

 های تدریسو روش

 نحوه آموزش: مشترک

 6کارورزی 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 استفاده از شواهد و با مشاهده تأملی مسئله 

 ندات علمی آن را تبیین نماید. مست

 های تجربی خود را در قالب پژوهش روایتی ثبت و گزارش نماید.  مشاهدات تأملی و یافته

 شایستگی اساسی:
 3سطح  2سطح  6سطح  هامالک

                                                 
 در برنامه درسی ابتدایی به ترتیب در سه ساله اول و سه ساله دوم ابتدایی به ارزش یک واحد برای هر دوره اجرا می شود. 2 و 6کارورزی  - 53
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Ck &pkP 3 &2-2کد-

2&6-3 

توانسته است موقعیت های  مسئله شناسی

آموزشی/ تربیتی در سطح 

ا کالس درس و مدرسه ر

با جمع آوری اطالعات 

توصیف نماید اما نتوانسته 

است اطالعات را به 

صورت نظام مند تحلیل و 

 تبیین نماید. 

های توانسته است موقعیت

آموزشی/ تربیتی در سطح 

کالس درس و مدرسه را با 

آوری اطالعات به جمع

مند توصیف صورت نظام

نموده و با استفاده از شواهد و 

 ین نماید.مستندات آن را تبی

های توانسته است موقعیت

آموزشی/ تربیتی در سطح کالس 

آوری درس و مدرسه را با جمع

مند اطالعات به صورت نظام

توصیف نموده و با کمک شواهد 

معتبر مسئله را تبیین و برای آن 

مستندات علمی و پژوهشی ارا ه 

 نماید.

آوری های جمعگزارش پژوهش روایی 

عیت شده از مطالعه موق

فیزیکی، عاطفی، آموزشی، 

تربیتی را به صورت روایت 

نقل و کدگذاری نموده اما 

ها نتوانسته است کدگذاری

را در قالب مضامین 

سازماندهی و یافته ها را 

 گزارش کند. 

آوری شده های جمعگزارش

از مطالعه موقعیت فیزیکی، 

عاطفی، آموزشی، تربیتی را 

به صورت روایت نقل و کد 

ها را در موده و گزارهگذاری ن

قالب مضامین سازماندهی و 

ها را گزارش نموده یافته

 است.

آوری شده از های جمعگزارش

مطالعه موقعیت فیزیکی، عاطفی، 

آموزشی، تربیتی را به صورت 

روایت نقل و کدگذاری نموده و 

ها را در قالب مضامین گزاره

سازماندهی نموده و با ایجاد 

در قالب یک  ارتباط میان مضامین

مسئله آموزشی/ تربیتی تبیین 

 نموده است.

تدوین و ارائه 

 گزارش 

در گزارش ارا ه شده 

ساختار کلی گزارش نویسی 

رعایت شده اما شواهد و 

مستندات کافی برای یافته 

 ها ارا ه نشده است.

در گزارش ارا ه شده ساختار 

گزارش نویسی به صورت 

نظام مند در ثبت و ارا ه یافته 

ها رعایت شده است و یافته 

ها به کمک برخی شواهد و 

مستندات پشتیبانی شده 

 است. 

در گزارش ارا ه 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 .

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

معرفی برنامه کارورزی و تکالیف عملکردی، برنامه زمان بندی سمینارها در سطح مدرسه و واحد آموزشی و سه اول: جل

 چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد. 
 جلسه دوم و سوم: کارگاه  مسئله شناسی )مطالعه موقعیت(

 وقعیتی در سطح مدرسه و تبیین مسئله بر اساس گام های زیر: مشاهده فیلم تدریس/ م تکلیف یادگیری:

 الف: توصیف موقعیت )بیان ویژگی ها و مشخصه های متمایز کننده(
 ب: تشریح توضیح موقعیت )شناسایی اجزاء و روابط( 

اگر، آنگاه، شش کاله  ج: بازنگری )به گونه دیگر دیدن/ از زاویه دید دیگری به موقعیت نگاه کردن( با استفاده از تکنیک های
 تفکر و اسکمپر.

 د: تعیین نقطه کانونی )انتخاب، جمع آوری شواهد، درک و تحلیل، ارا ه مسئله(.

 ه: تبیین مسئله با استفاده از استدالل قیاسی یا استقرایی به کمک شواهد و مستندات. 

ارا ه شده در محورهای مختلف تبیین مسئه در شرح تنظیم پوشه کار: نسخه ای از مسئله تبیین شده به همراه بازخوردهای 
 ای دانشجو ضبط گردد.  پرونده توسعه حرفه
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 جلسه چهارم: مشاهده آزاد 
 سازماندهی دانشجویان در مدارس و معارفه آنان به مدارس )جلسه آشنایی با مدرسه، مدیر و معلم راهنما(

انشجو خواسته شود تا اولین تجربیات خود را از اولین روز تجربه اولین روز کارورزی من در مدرسه. از د تکلیف یادگیری:

کارورزی از زمان آماده شدن برای رفتن به مدرسه تا زمان برگشتن در قالب داستان یا خاطره یادداشت روزانه ثبت و ارا ه نماید. 
تی ثبت و ضبط خواهد نمود. این دانشجو در اولین روز کارورزی مشاهده آزاد دارد و آنچه را مشاهده می کند بدون هیچ محدودی

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.

 لین روز کارورزی در پوشه کار.پوشه کار: داستان نگارش شده در او
 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

در زمینه پژوهش روایتی در یکی از محورهای فوق و جمع بندی یافته ها  مطالعه مقاالت یا منابع علمی تکلیف یادگیری:

 برای ارا ه به کالس. 

ای از پژوهش روایتی و شناسایی نوع پژوهش، ابزار های بکارگرفته شده، ویژگی ها و فرآیند  تحلیل نمونه تکلیف عملکردی:

 ه گردد.  بکارگرفته شده برای تدوین گزارش بررسی و یافته ها به کالس ارا 

 کارگاه پژوهش روایتی: جلسه ششم

 تحلیل ساختاری روایت ها
 کدگذاری باز (6
 کدگذاری محوری و انتخاب مضامین  (2
 ارتباط مضامین با یکدیگر (3

 تبیین مسئله  (1

 :تکلیف عملکردی

 الف: تحلیل یک نمونه پژوهش روایتی بر اساس مراحل ذکر شده 
 سه در قالب پژوهش روایتیب: تنظیم گزارش تهیه شده از مشاهده آزاد مدر

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 فضا ها تکلیف عملکردی: 

بخوری، سرویس ها، کالس ها، راهرو ها....( نور، جریان هوا، وضعیت بهداشت، امکانات و تجهیزات ) )کتابخانه، زمین ورزش، آ
کارگاهی، آزمایشگاهی، شبکه مجازی، سایت و......( شناسایی و تبیین مسئله )فرآیند مسئله شناسی و تبیین مسئله رعایت شود( 

 ارا ه یافته ها در سمینار مدرسه.
 جو به همراه بازخورد های ارا ه شده استاد در پوشه کار ضبط گردد. پوشه کار: گزارش دانش

جلسه هشتم: مشاهده تأملی و مسئله شناسی ساختار و سازمان مدرسه/ بازدید از مدرسه و تشکیل 

 سمینار در سطح مدرسه
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ر سازمانی، نحوه گردش تهیه گزارش از ساختار سازمانی، روش های بکارگرفته شده در اداره مدرسه، ساختاتکلیف عملکردی: 

 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 ارا ه شده از سوی استاد در پرونده توسعه حرفه ای دانشجو ضبط گردد. 

شاهده تأملی و مسئله شناسی موقعیت عاطفی روانی/ تعامالت در سطح مدرسه/ بازدید از جلسه نهم: م

 مدرسه و تشکیل سمینار در سطح مدرسه

تهیه گزارش از موقعیت عاطفی روانی مدرسه شامل: روابط عاطفی میان معلم و دانش آموزان )درک تکلیف عملکردی: 

یجاد جو مثبت و سازنده در فضای کالس و...( تعامالت دانش آموزان با یکدیگر حاالت روانی دانش آموزان، برنامه ریزی برای ا
)میزان احترام ، همدلی، همکاری و....(،  روابط عاطفی میان معلمان و کارکنان و مدیر شناسایی و تبیین مسئله )فرآیند مسئله 

 شناسی و تبیین مسئله رعایت شود( و ارا ه یافته ها در سمینار مدرسه.
 کار: گزارش دانشجو به همراه بازخورد های ارا ه شده استاد در پوشه کار ضبط گردد.  پوشه

جلسه دهم: سمینار کالسی )بررسی گزارش ها و تحلیل ساختار آن بر اساس فرآیند شناسایی و تبیین 

 مسئله
زمانی، موقعیت فیزیکی و عاطفی در این نشست دانشجویان یافته های خود از مطالعه موقعیت مدرسه در ابعاد مختلف ساختار سا

را در قالب مسئله های تبیین شده به همراه راه حل های مبتنی بر یافته های علمی ارا ه 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 تشکیل 

 سطح مدرسهسمینار در 

تهیه گزارش از موقعیت آموزشی شامل: جو و فضای عاطفی و روانی، طراحی آموزشی، راهبرد های تکلیف عملکردی: 

آموزش، سازماندهی تکالیف یادگیری، تعامالت میان معلم و دانش آموزان و دانش آموزان با یکدیگر، وضوح و شفاف بودن 
فرآیند یادگیری، مواد و منابع آموزشی، ارزشیابی از یادگیری و...( شناسایی و تبیین مباحث، میزان درگیر نمودن دانش آموزان در 

 مسئله )فرآیند مسئله شناسی و تبیین مسئله رعایت شود( و ارا ه یافته ها در سمینار مدرسه.
 پوشه کار: گزارش دانشجو به همراه بازخورد های ارا ه شده استاد در پوشه کار ضبط گردد. 

دهم، سیزدهم، چهاردهم: سمینار )بررسی گزارش ها و تحلیل ساختار آن بر اساس فرآیند جلسه دواز

 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 به همراه 

 یافته های علمی ارا ه نموده و یافته ها مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. راه حل های مبتنی بر 

جلسه پانزدهم: سمینار ) بررسی گزارش ها و تحلیل ساختار آن بر اساس چارچوب پژوهش روایتی در 

 سطح مدرسه/ واحد آموزشی(
ش روایتی زیر نظر استاد تنظیم نمایند. تکلیف عملکردی: دانشجویان مجموعه یافته های خود را در طول ترم در قالب یک پژوه

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. 

 توسعه حرفه ای ضبط می گردد. پوشه کار: گزارش تنظیم شده در پوشه کار

 جلسه شانزدهم:  ارزیابی کارپوشه دانشجو بر اساس مالک ها و سطوح عملکرد

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3



244 

 

راهبردهای مستقیم، غیر مستقیم، در قالب ارا ه شیوه مشاهده تأملی، بکارگیری راهبرد های شناختی در تحلیل موقعیت 
برای شناسایی و تبیین مسئله، راهبرد  های مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینار های گروهی و های واقعی، تحلیل نقادانه 

 فردی ارا ه می گردد. 

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی: ..........
 منبع فرعی:

 شود()متعاقبا اعالم می

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

در قالب سمینار پایانی صورت می گیرد که در آن دانشجویان باید ارزشیابی پایانی: ارزشیابی پایانی در درس کارورزی یک 
یافته های خود از مطالعه موقعیت های تربیتی و آموزشی را ارا ه و با استناد به یافته های علمی پژوهشی )مطالعه شده در 

 شود.دروس نظری( از آن دفاع نمایند. این جلسه با حضور معلم راهنما تشکیل می
یند: ارزشیابی فرآیند بر اساس بازخورد های داده شده به گزارش های ارا ه شده در طول ترم و سمینارهای ارزشیابی فرآ

سطح مدرسه و واحد آموزشی صورت می گیرد. میزان مشارکت در بحث ها، ارا ه یافته های جدید، پاسخ به بازخورد های 
 داده شده و... 

بازخورد های داده شده در پوشه توسعه حرفه ای دانشجو ضبط و مبنای برنامه ارزیابی پوشه کار: کلیه گزارش ها به همراه 
ای در پایان دوره قرار می گیرد. یک نسخه از پوشه در  ریزی برای آموزش های بعدی و نیز دفاع از توانایی های حرفه

 اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می گردد. 
مدیر و معلم راهنما(: بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ترم مربوط به گزارش عملکردی است که ارزشیابی عوامل مدرسه )

 از سوی معلم راهنما و مدیر مدرسه ارا ه می گردد. 
 و به شرح زیر محاسبه می شود:  600امتیاز درس کارورزی بر مبنای 

 امتیاز  20و شرکت فعال در جلسات کالسی، سمینارها و مدرسه:  
 امیتاز  10گزارش های عملکردی مرحله ای:   و 

 امتیاز  10و تدوین و ارا ه گزارش پایانی:  

 

 سایر نکات: 

 نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی: 
 بندیتنظیم فهرست و فصل .0
 ارا ه مقدمه، هدف و تعاریف و مفاهیم کلیدی .0

 نگارش ادبی و فنی .1

 اعتبار داشتن گزاره ها .60

 ظرافت و زیبا ی ظاهری .66
 حت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گزاره هاص .62

 ارایه نمودارها و عوامل دیداری و هنری مکمل .63
 هاارا ه راه حل ها و پیشنهادهای برخاسته از یافته .64
 ارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارا ه پیوست ها .65
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 رعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلی .61
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 «254کارورزی »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن. 6

و خالقیت در  55اگر تدریس را فرایندی سازمان یافته، اخالقی و متعهدانه بدانیم که نیازمند بهره گیری از یافته های علمی، شهود
وزش فنون، نیازمند فرد است، در آن صورت برنامه کارورزی به جای تمرکز انحصاری بر آمموقعیت های بی بدیل و منحصر به

کارگیری روش های استداللی/  نه با موقعیت های واقعی در سطح کالس درس روبرو شود تا با بهفعاالآن است که دانشجومعلم ،
به آفرینش الگوهای ذهنی ه، دش اندوخته منطقی به بررسی موقعیت های یادگیری پرداخته، با آگاهی انتقادی نسبت به تجربیات

که به وی در اتخاذ تصمیمات اثربخش و ارزیابی نتایج حاصل از آن تصمیمات جهت برنامه ریزی کمک  ردازدبپییها واره و طرح
 کند.

تدریس عملی وابسته به موقعیت است و با ویژگی های شخصی معلم و آن چه او در یک مکان و زمان خاص انجام می دهد،  
، به دنبال آن است تا دانشجومعلمان را در معرض 2ده در کارورزی مرتبط است. از این رو فرصت های یادگیری تدارک دیده ش

( است قرار داده، به آنان کمک کند 53، فراشناختی58، موقعیتی57ای ، رویه51دانش کاربردی که ترکیبی از انواع مختلف دانش )بیانی
یادگیری عملی امکان کسب تجربیات تا به تامل در باره موقعیت های تربیتی بپردازند. این برنامه از طریق طراحی فرصت های 

مستقیم، بررسی نتایج و بازاندیشی در خصوص دریافت های خود را از موقعیت واقعی آموزش به دست آورند. در برنامه کارورزی 
، توانایی تأمل در عمل را به طور مقدماتی از طریق مشارکت در فرآیند نگرانه تکالیف ژرفدانشجو با قرار گرفتن در معرض  2

آموزش )فردی، گروه  های کوچک/ بزرگ( و نهایتاً اجرای مستقل فعالیت های یادگیری در سطح کالس درس کسب کرده، به  
آگاهی نسبت به تصمیمات ناظر به برنامه ریزی، اجرا و درک صحیحی نسبت به آنچه درکالس جریان دارد دست می یابد. 

 ت گیری حرفه ای، نوع تفکر و سبک تدریس دانشجو کمک خواهد کرد. ارزیابی، به عنوان یک فرآیند تأملی، به شناخت جه

 
 2نام درس: کارورزی  مشخصات درس

                                                 
 در برنامه درسی ابتدایی به ترتیب در سه ساله اول و سه ساله دوم ابتدایی به ارزش یک واحد برای هر دوره اجرا می شود. 2و  6کارورزی  - 51

55
- Intuition 

56  - Declarative knowledge  
57

- Procedural knowledge 
58

 - Conditional knowledge  
59

 - Metacognitive Knowledge 
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 نوع درس: کارورزی

  2تعداد واحد: 

 ساعت 628زمان درس: 

  6پیشنیاز: کارورزی 

 مشترک نحوه آموزش:

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

.  با تداوم مطالعه موقعیت یادگیری )در سطح کالس درس یا مدرسه( مشکالت/ نیازهای فردی، گروه 6

های کوچک/ بزرگ را شناسایی/ بازشناسی کند و فعالیت هایی را برای رفع مشکالت/ نیازهای 

 یادگیری طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی نماید. 

 وزش واکاوی نموده، یافته های خود را روایت نماید. . تجربیات خود را از مشارکت در فرآیند آم2

 شایستگی اساسی:

های یادگیری، . فرصت2

 محتوای درس و ساختار آن
 مالک

 شایستگی

 3سطح موفقیت  2سطح موفقیت  6سطح موفقیت 

مطالعه 

 موقعیت

توانسته است موقعیت 

های یادگیری را با 

جمع آوری اطالعات 

توصیف نماید اما 

سته است مشکل/  نتوان

نیاز را به کمک شواهد 

 تبیین نماید. 

-توانسته است موقعیت

-های یادگیری را با جمع

آوری اطالعات به 

مند برای صورت نظام

شناسایی مشکل 

یادگیری/ نیاز در تعامل 

با معلم راهنما توصیف 

نموده و راه حل/های 

بهینه را با کمک شواهد 

جمع آوری شده از 

 یدموقعیت تبیین نما

های توانسته است موقعیت

آوری یادگیری را با جمع

مند اطالعات به صورت نظام

برای شناسایی مشکل 

یادگیری/ نیاز در تعامل با 

معلم راهنما توصیف نموده و 

راه حل/ های بهینه و روش 

مداخله را با کمک شواهد 

معتبر و یافته های علمی 

 تبیین کند.

فعالیتِ 

آموزش/ 

 یادگیری

یادگیری  فعالیت

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 را با مشارکت معلم 

هنما به وضوح را

مشخص نموده است. 

ارزیابی از اجرای فعالیت 

نشان دهنده تأثیر گذاری 

بر حل مسئله/ رفع نیاز 

در سطح فردی، گروه 

 کوچک/ جمعی  است.

فعالیت یادگیری طراحی 

شده، امکان ایجاد انعطاف و 

اتخاذ تصمیمات آگاهانه با 

مشارکت معلم راهنما ناظر 

به موقعیت آموزش/ یادگیری 

فراهم  نموده و نتایج  را

ارزیابی از اجرای نیز منعکس 

کننده تأثیر راه حل های 

بکارگرفته شده در حل 

مسئله/ رفع نیاز در سطح 

فردی، گروه کوچک/ جمعی  

و بازنگری در آن فراهم 

 کرده است. 
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یافته های 

 تأملی 

گزارش عملکرد شامل 

فعالیت های انجام 

شده در طول نیمسال 

ها به  است اما یافته

گونه ای که انعکاس 

دهنده دالیل موفقیت/ 

توانایی ها، محدودیت 

های حرفه ای دانشجو 

و راه های برای توسعه 

 آن نیست. 

گزارش عملکرد شامل 

فعالیت های انجام شده 

در طول نیمسال است و 

یافته ها انعکاس دهنده 

دالیل موفقیت/ توانایی 

ها، محدودیت های 

 حرفه ای دانشجو است.

ارش عملکرد شامل گز

فعالیت های انجام شده در 

طول نیمسال است و یافته 

ها انعکاس دهنده دالیل 

موفقیت/ توانایی ها، 

محدودیت های حرفه ای 

است و دانشجو توانسته است 

راهکار های عملی برای 

ای خود ارا ه  توسعه حرفه

 کند.

تدوین و ارائه 

 گزارش 

در واکاوی تجربیات 

شخصی از موقعیت 

های یاگیری صرفاً به 

کد گذاری، طبقه بندی 

کد ها، و شناسایی 

مضامین  بسنده نموده 

 است.

در گزارش ارا ه شده 

تجربیات شخصی از 

موقعیت های یادگیری را 

به کمک کد گذاری، و 

طبقه بندی کد ها، و 

شناسایی مضامین مورد 

واکاوی قرار داده اما 

یافته ها را با استفاده از 

نکرده شواهد روایت 

 است.

در گزارش ارا ه شده 

تجربیات شخصی از موقعیت 

های یادگیری با کمک کد 

گذاری، و طبقه بندی کد ها، 

شناسایی مضامین مورد 

واکاوی قرار گرفته و یافته 

ها را مبتنی بر شواهد تجربی 

 و علمی روایت کرده است .

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن . فرصت2

 جلسه اول: 

معرفی برنامه کارورزی و تکالیف عملکردی، نحوه طراحی فعالیت های یادگیری، شیوه تنظیم روایت ها، برنامه زمان بندی 

سمینارها در سطح مدرسه و واحد آموزشی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس مالک ها  و سطوح موفقیت بر 

 اساس پیامد های یادگیری 

  :همجلسه دوم تا شانزد

در طول این جلسات دانشجو در مدرسه حضور خواهد داشت و جلسات بحث کارورزی بر حسب مورد می تواند در سطح مدرسه یا 

، دانشجو در مقیاس خرد در فعالیت های یادگیری که در سطح 2واحد آموزشی تشکیل شود.از آنجایی که در برنامه کارورزی 

به تجربیات دست اول در زمینه یادگیری دست خواهد یافت لذا، ضروری است کالس درس مشارکت می کند و از این طریق 

دانشجویان بر اساس گزارش پایانی ارا ه شده در نیمسال اول، مسئله ها/ نیاز های تأثیر گذار بر یادگیری دانش آموزان را در 

ادگیری طراحی و تدوین نموده و با سطح فردی، گروه های کوچک، گروه کالسی شناسایی و آن ها را در قالب فعالیت های ی

راهنمایی و مشارکت معلم راهنما )به صورت مشترک با معلم راهنما یا به صورت مستقل زیر نظر معلم راهنما اجرا نماید( به حل 
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دانش  هیجانی-مسئله / پاسخ به نیاز ها اقدام نماید. این مسئله ها/ نیازها می توانند ناظر به عملکرد های شناختی یا عاطفی

آموزان باشند. گفتگو با دانشجو قبل و بعد از اجرا در ارتباط با طرح طراحی شده، و فرآیند اجرای فعالیت باید در فضایی امن و 

راحت به گونه ای که منجر به یک خود ارزیابی و شناسایی نقاط قوت و ضعف و راهکار های ارتقاء/ بهبود آن باشد، ضروری 

 و میان استاد/ معلم راهنما قبل و پس از اجرای فعالیت ضمیمه است(.گفتگ 10است )فرم پیشنهادی

توصیه: با توجه به این که مسئله های شناسایی شده از سوی دانشجویان در ترم یک دارای عمق و پیچیدگی متفاوتی است، می 

/ بزرگ اقدام نمود. تعداد توان بر حسب ماهیت مسئله ها نسبت به اجرای فعالیت های یادگیری به صورت فردی، گروه کوچک

فعالیت در هر یک از دو مرحله )مشارکت با معلم راهنما در اجرای  1تا  1فعالیت ها توسط هر دانشجو در طول ترم باید بین 

فعالیت ها و اجرای مستقل فعالیت ها زیر نظر زیر نظر معلم راهنما( باشد. تصمیم گیری در این خصوص بر عهده مدرس راهنما 

 است. 

رصورتی که بنا به دالیلی دانشجو امکان کار بر روی مسئله های شناسایی شده در ترم یک را نداشته باشد، طی نشست د

مشترکی میان معلم راهنما، استاد کارورزی و دانشجو نسبت به شناسایی مسئله ها/ نیاز ها اقدام شده وفعالیت های یادگیری بر 

نشجویانی که بنا به دالیلی موفق به اتمام کار در ترم یک نشده اند می توانند با در نظر اساس آن طراحی، اجرا و ارزیابی شود. دا

گرفتن یک برنامه ترمیمی از یک تا چهار هفته نسبت به تهیه/ تکمیل گزارش ها و شناسایی مسئله ها برای ورود به عرصه با 

 انشجویان بر اساس آیین نامه آموزشی نا تمام اعالم می گردد. نظر استاد راهنما اقدام نمایند. بدیهی است که نمره این گروه از د

 تکالیف عملکردی برای مشارکت در فعالیت های کالسی: 

تهیه طرح کلی برای مشارکت در فعالیت های یادگیری در طول ترم و اجرای مستقل فعالیت ها زیر نظر استاد راهنما و  .6

 با هماهنگی معلم راهنما.

برای رفع نیاز/ حل مسئله به صورت فردی و مشارکت در اجرای آن زیر نظر استاد راهنما و با  طراحی فعالیت یادگیری .2

هماهنگی معلم راهنما، تهیه گزارش از اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش بینی ها و ارا ه 

 پیشنهاد ها برای طراحی موقعیت یادگیری بعدی.

برای رفع نیاز/ حل مسئله برای گروه کوچک و مشارکت در اجرای آن زیر نظر استاد راهنما و با طراحی فعالیت یادگیری  .3

هماهنگی معلم راهنما، تهیه گزارش از اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش بینی ها و ارا ه 

 پیشنهاد ها برای طراحی موقعیت یادگیری بعدی.

برای رفع نیاز/ حل مسئله در سطح جمعی/ کالس درس و مشارکت در اجرای آن زیر نظر استاد  طراحی فعالیت یادگیری .1

راهنما و با هماهنگی معلم راهنما، تهیه گزارش از اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش بینی 

 ها و ارا ه پیشنهاد ها برای طراحی موقعیت یادگیری بعدی.

 دی برای اجرا توسط دانشجوتکالیف عملکر

طراحی فعالیت یادگیری برای رفع نیاز/ حل مسئله به صورت فردی زیر نظر استاد راهنما و معلم راهنما، تهیه گزارش از  .6

اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش بینی ها و ارا ه پیشنهاد ها برای طراحی موقعیت یادگیری 

 بعدی.

الیت یادگیری برای رفع نیاز/ حل مسئله به برای گروه کوچک به صورت فردی زیر نظر استاد راهنما و معلم طراحی فع .2

راهنما، تهیه گزارش از اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش بینی ها و ارا ه پیشنهاد ها برای 

 طراحی موقعیت یادگیری بعدی.

                                                 
 فرم ها می تواند با توجه به شرایط و اقتضا ات مورد بازنگری قرار گیرد. - 10
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ای رفع نیاز/ حل مسئله در سطح جمعی/ کالس درس به صورت فردی زیر نظر استاد راهنما طراحی فعالیت یادگیری بر .3

و معلم راهنما، تهیه گزارش از اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش بینی ها و ارا ه پیشنهاد ها 

 برای طراحی موقعیت یادگیری بعدی.

 محور طراحی فعالیت های الزامی

 فعالیت یادگیری برای شناسایی ظرفیت ها و توانایی های دانش آموزان طراحی -

طراحی فعالیت یادگیری برای درگیر نمودن ) انگیزشی، تحصیلی و رفتاری( دانش آموزان در  -

 موقعیت یادگیری

 طراحی فعالیت یادگیری برای مرور مباحث  -

 طراحی فعالیت یادگیری برای آموزش مهارت های کار مشارکتی -

 ی فعالیت برای پرورش مهارت های تفکرطراح -

 طراحی تکلیف یادگیری برای یکی از موضوعات درسی -

 طراحی فعالیت رفع بد فهمی های دانش آموزان  -

 طراحی فعالیت برای رفع عقب ماندگی های تحصیلی  -

 طراحی فعالیت برای تقویت/ بهبود عملکرد های عاطفی )مثل بی نظمی، عدم رعایت قوانین( -

 لیت یاگیری برای سنجش آموخته هاطراحی فعا -

 سایر فعالیت ها به تشخیص معلم راهنما -

 

 ساختار طراحی فعالیت ها: 

 هدف/ پیامد -

 مراحل/گام های اجرای فعالیت -
- ..... 

- .... 

- .... 

- ..... 

 مواد/ منابع آموزشی مورد نیاز -

 روش بازخورد دادن به دانش آموزان در فرایند اجرا -

 ش عملکردسنجش آموخته ها/ سنج -

 ارزیابی و بازخورد فعالیت

 بررسی پیش بینی ها -
 تعیین موانع و محدودیت ها -
 تغییرات اعمال شده در فرآیند اجرا -
 بررسی نتایج حاصل شده از اجرا -

 واکاوی تجربه بکارگرفته شده -

 اتخاذ تصمیمات برای طراحی فعالیت بعدی -

 سمینارها

 سمینار ها در دو شکل اجرا می شود:
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مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجرای فعالیت ها و بر اساس طرح کلی پیش بینی شده با مشارکت  الف: در سطح
 معلم راهنما برای کمک به دانشجو در ارزیابی عملکرد خود و برنامه ریزی برای ادامه فعالیت 

ه ها و دستیابی به درک عمیق تر از ب: در سطح واحد آموزشی به صورت مشارکتی برای به مشارکت گذاشتن تجربیات و یافت
 تجربیات کسب شده.

 انواع سمینار ها
 سمینار با حضور معلمان راهنما و دانشجویان دو نوبت در نیمسال )الزامی(

سمینار های جمعی برای انتقال یافته ها و تجربیات و تبادل نظر به صورت ماهیانه و الزامی)با برنامه ریزی و اعالم قبلی از سوی 
 س(مدر

 سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترک )اختیاری و با درخواست دانشجویان(

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3
برگزاری کارگاه آموزشی برای طراحی فعالیت های یاگیری با رویکرد شناختی، و بکارگیری راهبرد های شناختی برای 

سطح کالس درس، رویکرد تجربی برای اجرای فعالیت ها در سطح  مطالعه و تحلیل نقادانه موقعیت های یادگیری در
کالس درس به صورت فردی، گروه های کوچک/ جمعی، راهبرد  های مشارکتی، برای مشارکت در سمینار های کالسی و 

 به بحث گذاشتن تجربیات و ارا ه یافته.

 . منابع آموزشی4
 منبع اصلی: ..........

 منبع فرعی:

 زشیابی یادگیری. راهبردهای ار5

بر اساس تهیه طرح فعالیت در سطح کالس، مشارکت با معلم  2ارزشیابی پایانی در درس کارورزی  ارزشیابی پایانی:

راهنما در اجرای فعالیت های یادگیری،اجرای مستقل فعالیت های یادگیری و ارزیابی از نتایج بر اساس پیش بینی ها، 
 ه یافته ها و تجربیات به سایر دانشجویان. در این سمینار ها دانشجویان باید یافته شرکت در سمینار های کالسی برای ارا

های خود را از مطالعه موقعیت های تربیتی و آموزشی ارا ه و با استناد به یافته های علمی پژوهشی )مطالعه شده در دروس 
 نظری( ارا ه و از آن دفاع نمایند. 

بر اساس بازخورد های داده شده به گزارش های ارا ه شده در طول نیمسال و  ارزشیابی فرآیند ارزشیابی فرآیند:

سمینارهای سطح مدرسه و واحد آموزشی صورت می گیرد. میزان مشارکت در بحث ها، ارا ه یافته های جدید، پاسخ به 
 بازخورد های داده شده و... 

الیت ها به همراه بازخورد های داده شده در پوشه طرح تهیه شده و کلیه گزارش ها از اجرای فع ارزیابی پوشه کار:

ای در پایان  توسعه حرفه ای دانشجو ضبط و مبنای برنامه ریزی برای آموزش های بعدی و نیز دفاع از توانایی های حرفه
 دوره قرار می گیرد. یک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می گردد. 

ابی عوامل مدرسه )مدیر و معلم راهنما(: بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان نیمسال مربوط به گزارش عملکردی است ارزشی
 که از سوی معلم راهنما و مدیر مدرسه ارا ه می گردد. 

 و به شرح زیر محاسبه می شود: 600امتیاز درس کارورزی بر مبنای 

 امتیاز  20سمینارها )استاد راهنما(:  و شرکت فعال در جلسات کالسی)معلم راهنما(، 
 امتیاز 30و نظر معلم راهنما در مورد سطح عملکرد دانشجو بر اساس مالک های ذکر شده در پیامد های یادگیری:   

نظر استاد راهنما در طراحی، تدوین، اجرا و ارزیابی فعالیت ها با توجه به سطح موفقیت دانشجو بر اساس مالک های  -
 امتیاز 30پیامد های یادگیری ذکر شده در 
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تدوین و ارا ه گزارش پایانی توسط استاد راهنما با کسب نظر از معلم راهنما با توجه به سطح موفقیت دانشجو بر  -
 امتیاز 20اساس مالک های ذکر شده:  

 . می باشد 61% امتیاز یا نمره 70    2حد نصاب قبولی در درس کارورزی -

 سایر نکات: 

 تنظیم گزارش پایانی: نکات اساسی در 
 بندیتنظیم فهرست و فصل .60

 ارا ه مقدمه، هدف و تعاریف و مفاهیم کلیدی .60

 نگارش ادبی و فنی .61

 اعتبار داشتن گزاره ها .20

 ظرافت و زیبا ی ظاهری .26

 صحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گزاره ها .22

 ارا ه نمودارها و عوامل دیداری و هنری مکمل .23

 هااسته از یافتهارا ه راه حل ها و پیشنهادهای برخ .24

 ارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارا ه پیوست ها .25

 رعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلی .21

 «4و  3کارورزی »سرفصل درس 

 شود.متعاقبا ارا ه می
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 «پروژه»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن   – 6
سازی دانش اندوخته شده، آن را در  سطح عالی مورد انتظار این است که یادگیرنده بتواند با درونی و نهادینه  در هر دوره آموزشی،

 بهبود امور و تولید کاالها و خدمات مورد نیاز در حوزه تخصصی خود تجسم بخشد.  هایی برای حل مسا ل،  قالب مهارت

هوای بنیوادی،    تواند با فراهم کردن زمینه الزم برای انجام پوژوهش  رنامه درسی تربیت معلم میپایانی در ب پروژهگنجاندن درس 
ای در حد ظرفیت دانشجویان، به آنها کمک کند تا با برقراری پیوند میان دانوش تخصصوی و دانوش آمووزش      کاربردی و توسعه

ریبانگیر و ساخت محصوالت آموزشی بپردازند و تحت حل مسا ل گ  ورزی در حوزه تولید دانش، شناسی خود به کارآموزی و دست
اصالح و تکمیل پژوهش یا اثور و محصوول     اخذ بازخورد، نظارت اساتید خود در فرایندی مستمر به فراگیری روش کار، چگونگی 

 آموزشی مورد نظر خود بپردازند. 
ی پژوهشی یا عملیاتی فکورانه گسترش داده و انتظار می رود این درس نگرش و کنش دانشجو معلمان را در انجام فعالیت ها

دانشجو معلم بتواند سطح توانمندی خودرا در کاربست نظریه های آموزشی و یادگیری با استفاده ازدانش های نظری و مهارت 
 به صورت فردی و یا گروهی تکمیل کند . مختلف به ویژه اقدام پژوهی ، درس پژوهی وکارورزیهای کسب شده در درس های 

در این راستا دانشجو باید با استفاده از تجارب کسب شده بتواند ایده ، نیاز یا مساله ای را در حوزه تعلیم و تربیت  به صورت 
پروژه ای پژوهشی یا عملیاتی در قالب اقدام پژوهی ، درس پژوهی ،طراحی و تولید برنامه ،  مواد و رسانه های آموزشی، تولید 

طراحی نموده ، به  اجرا در آورد و پس از  ،ه ... با استفاده از روش های کمی و کیفی یا آمیختهجزوه های کمک درسی وغیر
ارزشیابی نتایج  یا محصول بدست آمده را همراه  یک گزارش پایانی مستدل و مبتنی بر شواهد علمی قابل دفاع ارایه کند تا  

 های حرفه معلمی در زمینه تدریس و یادگیری به اثبات برساند. بدین وسیله بخشی از توانمندی خود را در جهت توسعه صالحیت
 

 مشخصات درس

 نوع درس : پروژه

 2تعداد واحد :  

 ساعت 628زمان درس:  

 پیش نیاز ها:

: 2ای پژوهش و توسعه حرفه-

 ه پروژنام درس: 

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

در حوزه مورد عالقه در رشوته تخصصوی خوود بورای      16با استفاده از دانش و مهارت اندوخته شده، اقدام به تدوین طرحی

راحل پیش بینی شده اجرا کرده و انجام پژوهش، تولید اثر علمی یا ساخت محصول آموزشی بنماید و سپس طرح را طبق م

 ربط به اصالح، تکمیل و تولید نهایی اثر بپردازد.  تحت نظارت استاد ذی

                                                 
  پژوهش کالسیک،  های گوناگون مانند اقدام پژوهی، درس پژوهی، ند در قالبتوا ربط می طرح مورد نظر با توجه به توانایی و عالقه دانشجو و تشخیص استاد ذی - 16

 ارا ه شود. …های معتبر و  های آموزشی، تدوین آزمون تألیف کتب و راهنماهای آموزشی، تهیه مواد و رسانه  تولید محتواهای آموزشی،  های درسی، تدوین برنامه
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 اقدام پژوهی

: 3ای پژوهش و توسعه حرفه -

 درس پژوهی

نحوه تدریس : راهنمایی در حین 

 عمل

 شایستگی اساسی:

CK& PCK 
 کد :

2-6 & 6-2 & 3-3 &1-3 

 3سطح  2سطح  6سطح  هامالک

طراحی و تدوین 

 طرح

طوورح توودوین شووده فاقوود  

انسجام الزم است و میوان  

ر اجوزای طوورح و روش کووا 

 سنخیت الزم وجود ندارد. 

طرح تدوین شده توا حودودی   

مناسب اسوت. اموا در برخوی    

هووا نیازمنوود اصووالح و  زمینووه

 بهبود است.

طرح تدوین شده کامال منسجم و 

قابل اجراست.  مسوئله بوه خووبی    

تبیین شده و روش و ابزار انتخاب 

 شده با آن تناسب دارد.

اجوورای طوورح در مراحوول   اجرای طرح

کاسوتی روبورو    مختلف بوا 

بوده است بوه نحووی کوه    

توان به اعتبار نتایج آن  نمی

 اطمینان داشت.

اجوورای طوورح در برخووی از   

مراحل با کاستی روبرو بووده،  

دار  اما  اعتبار نتوایج را خدشوه  

 نساخته است.

امکانات و تمهیودات الزم فوراهم   

شده و طرح طبق مراحل و برنامه 

از پیش تعیین شوده اجورا شوده و    

 معتبری کسب کرده است.    نتایج

 

اصالح، تکمیل و 

 تولید اار نهایی

اصالحات مورد نظر اسوتاد  

یووا گووروه ارزشوویابی در آن 

اعموال نشوده اسوت و اثوور    

ناکامل و غیر قابل استفاده 

 نیست.  

اصالحات مورد نظر استاد یوا  

المقدور در  گروه ارزشیابی حتی

آن انجام شده است و گرچوه  

یسوت، اموا   اثر در حد انتظار ن

 قابل قبول است. 

اصالحات مورد نظر استاد یا گروه 

ارزشیابی در آن اعمال شده و اثور  

 برداری است کامل و قابل بهره

 

 فرصت های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن . – 2

 فصل اول :

 شیوه طراحی و تدوین طرح: -6
 و پیامدهای آنچگونگی بررسی زمینه، تشخیص مسئله و بررسی ابعاد، گستره  -

 چگونگی امکان سنجی برای پژوهش یا اقدام مورد نظر -
 گذاری و مشخص کردن سئوال ها چگونگی هدف -
 چگونگی انتخاب روش و مسیر مناسب برای تحقق اهداف -
 چگونگی تدوین طرح پژوهشی یا طراحی نقشه و برنامه تولید اثر، خدمت یا محصول آموزشی -

 تکالیف یادگیری :
 نظری، پژوهشی یا تجربی آن   ی زمینه و مسئله مورد نظر و مطالعه پیشینهبررس -

 تکالیف عملکردی :
 طراحی و تدوین طرح پژوهشی یا نقشه و برنامه تولید اثر و اصالح و تکمیل آن تحت نظر استاد ذی ربط -

 : فصل دوم
 چگونگی اجرای طرح طبق برنامه پیش بینی شده: 
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 ی اجرای مراحل طرحچگونگی برنامه ریزی برا -
 چگونگی فراهم کردن تمهیدات و امکانات مورد نیاز برای اجرای طرح -

 نظارت، و بازخورد تکوینی در هر مرحله چگونگی اجرا، ارزشیابی،  -
 چگونگی تدوین گزارش پژوهش یا تولید اثر و محصول مورد نظر -

 تکالیف یادگیری :
 ربط در هر مرحله صاحب نظران و استاد ذی یان،مطالعه منابع مورد نیاز و کسب نظرات همتا

 تکالیف عملکردی :
نظارت و کنترل پروژه و تهیه گزارش پژوهش یا  تولید اثر   اجرای گام به گام هر یک از مراحل طرح طبق برنامه پیش بینی شده،

 و محصول مورد نظر 

 : فصل سوم
 اصالح، تکمیل و تولید اثر نهایی:

 ا ه و دفاع از گزارش پژوهش یا اثر تولید شدهچگونگی ارزشیابی، ار -
 ربط یا گروه ارزشیابی چگونگی اعمال اصالحات و پیشنهادهای استاد ذی -
 چگونگی تدوین و ارا ه گزارش نهایی پژوهش یا اثر و محصول تولید شده -

 تکالیف یادگیری :
 ربط نظران و استاد ذی مطالعه منابع مربوط  و کسب نظرات همتایان و صاحب 

 تکالیف عملکردی :
 اصالح، تکمیل و تدوین گزارش نهایی پژوهش یا تولید اثر و محصول نهایی

 . راهبردهای تدریس و یادگیری : 3
های اصلی شامل حل مساله، نقادی و پژوهش است. هدف اصلی در این درس، انجام پژوهش یوا تولیود اثور و محصوول      راهبرد

  و راهنمایی استاد است . بدین منظور هر یک از دانشجویان به صورت فردی یا مرجحاٌآموزشی توسط دانشجویان تحت نظارت 
پردازنود و   های مناسب، به انتخاب مسئله متناسب با رشته آموزشی خود و تدوین پیشنهاده کامل و اجرای آن موی  در قالب گروه

به صورت حضوری و غیر حضوری از نقد و مشارکت آنها  گزارش کار خود در هر مرحله را به استاد یا گروه ارزشیابی ارا ه داده و
 کنند.  برای اصالح و تولید اثر و محصول نهایی استفاده می

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری. –4 
فرایندی مبتنی بر مشارکت است. برای هر یک از طرح های فردی یا گروهی دانشوجویان در بودو امور      ارزشیابی در این درس،

شخص دانشجو و سایر اعضای گروه با یکدیگر همکاری و مشارکت دارنود   شود که در آن استاد،  ابی تشکیل مییک گروه ارزشی
هوای   های کموی بور جنبوه    اجرا و ارزشیابی از آن نظارت دارند. در این ارزشیابی عالوه بر جنبه  و بر مراحل مهم در تدوین طرح،

به صورت مداوم و بر اساس فعالیت های انجام شده توسوط دانشوجو در هور     شود. این ارزشیابی ای می کیفی تأکید و توجه ویژه
 گیرد.  مرحله از کار صورت می

اختصواص  نمره، به نسبت کم و کیف گزارش نهایی پژوهش یا اثر و محصول تولید شده  به دانشوجو   20کل   در این ارزشیابی،
 .   می یابد

 سایر نکات : 
ه  و حجم کارباالی استاد در راهنمایی و نظارت مسوتمر بور فعالیوت  دانشوجویان ،  تعوداد      باتوجه به ویژگی های درس پروژ  -

 نفر خواهد بود. 65دانشجویان در هر کالس حداکثر 
به فراخور نیاز دانشجویان به دانش نظری مورد نیاز برای انجام پروژه پایانی، استاد می تواند حداکثرسه جلسه اول کالس را به  -

 و ایجاد هماهنگی برای انتخاب مسئله و گروه بندی دانشجویان اختصاص دهد. آموزش نظری 



255 

 

 منابع آموزشی و یادگیری : -1
( اقدام پژوهی راهبردی برای بهبوود آمووزش و تودریس ، پژوهشوگاه مطالعوات آمووزش و        6382. ساکی ، رضا و همکاران )  6

 پرورش

 اد دانشگاهی( درس پژوهی ، انتشارات جه 6386. ساکی ، رضا  ) 2
   (PMBOK)- دانش مدیریت پروژه اهنماینادر خرمی راد،ر- 3

http://www.khorramirad.com/index.php%3Fid%3D360 
 ی پروژه علمی راهنما – 1

 دفتر آموزش ابتدایی –کنولوژیوگروههای آموزشی ت)راهنمایمعلمان(کارشناسی
 . انتشارات دیباگران تهران. .PMBOK .(PMBOK) دانش مدیریت پروژه راهنمای

5Project Management Body of Knowledge Amazon.com Guide to the A-  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.khorramirad.com/index.php?id=360
http://www.khorramirad.com/index.php%3Fid%3D360
http://www.khorramirad.com/index.php%3Fid%3D360
http://www.amazon.com/Guide-Project-Management-Body-Knowledge/dp/1933890517


256 

 

 
 
 
 


