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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

کارشناسی ارشد  حصیلی:ت یرشتهو مقطع مامايی        گروه آموزشی:  پرستاری و مامايی  دانشکده:

 مامايی 

 واحد  2     تعداد واحد: طرح و برنامه ریزی درسی طراحی و ارزشیابی سیستم آموزشی نام درس: 

 روش ها و فنون تدریس و تمرین تدریس  یش نیاز:پ    نظری  د:نوع واح            

 دانشکده پرستاری و مامایی  ان برگزاری:مک

 مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:   دکتر خیرخواه  مسئول درس:  تعداد دانشجویان:

 10-12دکتر خیرخواه     زمان : چهارشنبه ها         ساعت 

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

برقراری و ایجاد توانایی در دانشجویان برای طراحی و اجرای  ارزشیابی نظام آموزشی . دانشججویان در ایجن درس بجا 

 طراحی ارزشیابی نظام آموزشی آشنا می گردند 

 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 موزشی را انجام دهند . طراحی و ارزشیابی نظام آبرنامه ريزی ،  دانشجويان بتوانند 

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
و محورهای اصلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر  که است هدف کلی به اجزای تخصصی شکستنمنظور)

 (.اندکه در واقع همان اهداف رفتاری است  ویژه دافتری به نام اهقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی اهداف بینابینی دهد.

 

 دانشجویان در پایان دوره قادر خواهند بود طراحی آموزشی را انجام دهند . 

 را شرح دهند .  برنامه ریزی درسی دانشجویان در پایان دوره قادر خواهند بود 

 ام دهند . دانشجویان در پایان دوره قادر خواهند بود برنامه ریزی درسی  را انج

 دانشجویان در پایان دوره قادر خواهند بود  مراحل برنامه ریزی درسی  را شرح دهند . 

 دانشجویان در پایان دوره قادر خواهند بود  مراحل طراحی آموزشی  را شرح دهند . 

 .  بیان کنند را  ارزشیابی نظام آموزشی دانشجویان در پایان دوره قادر خواهند بود  مراحل 

 .شجویان در پایان دوره قادر خواهند بود ارزشیابی نظام آموزشی را انجام دهنددان

 
 

 

 

 

 

 های تدريس:شیوه
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 *پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده  *سخنرانی

 *(TBLیادگیری مبتنی بر تیم) * (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  *بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

از دانشجو انتظار می رود ارزشیابی برنامه  درسی و ارزشیابی نظام آموزشی  را در يکی از گرايش های 

 مامايی انجام دهد . 

 

 وسايل کمک آموزشی:  

  * پروژکتور اسالید  خته و گچت * وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 نمره درصد ----40--آزمون پایان ترم   نمره درصد ------آزمون میان ترم 

  

 نمره درصد --20---شرکت فعال در کالس     نمره درصد -40----انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

 ننوع آزمو

 -صججججججججحی  جور کردنی          ایچندگزینه       پاسخ کوتاه    * تشریحی

  غلط

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 چاپی   

 

 اينترنتی:program Development and evaluation  Ellen Taylor powel 

 
 

 منابع فارسی:

  مقدمه برنامه ريزی آموزشی و درسی  علی نقی پور  ، ظهیر آخرين چاپ 

  برنامه ريزی درسی جی گالن سیلور ، آخرين چاپ 

  اصول ارزشیابی آرلن فینک ، آخرين چاپ 

  چند مبحث اساسی در برنامه ريزی درسی ، دکتر علی شريعتمداری ، آخرين چاپ 
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 گیری بهتر ، جی گالن سیلور ، ويلیام آم الکساندر ، آرتور جی لوئیس ، برنامه ريی برای تدريس و ياد

 آخرين چاپ 

  برنامه ريزی درسی  ملکی 

  طراحی آموزشی رحیمی دوست 

 

 اينترنتی 

 

 

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 دکتر خیرخواه مفهوم برنامه ريزی و طراحی آموزشی ،  1

و رئوس  برنامه درسی تهیه فهرست  ، تعیین نیازهای آموزشی 2  دکتر خیرخواه 

3-4  دکتر خیرخواه مدل های برنامه ريزی درسی 

 دکتر خیرخواه سطوح طبقه بندی هدف های شناختی ، عاطفی و روانی حرکتی 5

انتخاب مراحل طراحی آموزشی ،  برنامه ريزی درسی ،  و گامهای   مراحل 6

  محتوی آموزشی

 دکتر خیرخواه

تدريس  ريسراهبرد های تد 7  دکتر خیرخواه 

 دکتر خیرخواه راهبردهای يادگیری ، تهیه مواد آموزشی و سازماندهی آنها 8

امه تعیین منابع و تجهیزات مورد نیاز ، تعیین روش های ارزشیابی برن 9

 آموزشی ، بازنگری برنامه ارزشیابی مالکی و هنجاری

 دکتر خیرخواه

مانی برنامه آموزشیتعريف نظام آموزشی ، ساختار ساز 10  دکتر خیرخواه 

11 یتعريف ارزشیابی ، زمینه ارزشیابی  عوامل برونی ارزشیابی آموزش   دکتر خیرخواه 

21 ی و اعتبار بخشی ابزار ارزشیاب   دکتر خیرخواه 

31 جامعهو  ارتباط بین نظام ارزشیابیانواع روش های ارزشیابی و    دکتر خیرخواه 

41 ارزشیابی برنامه هدفهای نظام آموزشی ،   دکتر خیرخواه 

51 نیروی انسانی ، منابع آموزشی ، منابع مالی    دکتر خیرخواه 

61 ظام کارايی برونی ن تجزيه و تحلیل وضعیت کارکنان در نظام آموزشی 

تجزيه و تحلیل وضعیت مالی در نظام آموزشی و  اموزشی  

 دکتر خیرخواه

71  دکتر خیرخواه امتحان پايان ترم 

 

 

 

 


