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  :توصیف کلی درس 

در این واحد دانشجویان با مفاهیم طراحی آموزشی و برنامه ریزی درسی و چگونگی ارزشیابی برنامه و اجزای آن و اصول بازنگری برنامه 

  درسی آشنا خواهند شد.

  (:Competency) توانمندی اهداف کلی/ محورهای



 

 

 توانایی تعیین  نیازهای آموزشی  -

 طراحی آموزشی و برنامه ریزی درسی و  آموزشی -

  توانایی ارزشیابی مناسب برنامه درسی و آموزشی-

   (:Core Competencyی )اهداف اختصاصی/ زیرمحورهای هر توانمند

 :پس از پایان این درس انتظار میرود كه فراگیر

 ریزی درسی را توضیح دهد. مفاهیم طراحی آموزشی و برنامه -

 شیوه تعیین نیازهای آموزشی را  بیان كند .  -

 انواع اهداف آموزشی را نام ببرد  -

 اهداف شناختی ، رفتاری و عاطفی را با ذكر مثال توضیح دهد .   -

 مراحل برنامه ریزی درسی  را ذكر نموده و به تفکیک شرح دهد.  -

 به اهداف طراحی نماید . محتوای آموزشی مناسب را با توجه -

 راهبردهای تدریس و یادگیری  را توضیح دهد . -

 راهبرد مناسب را با توجه به اهداف تعیین نماید .  -

 مواد آموزشی لازم را با توجه به محتوا و اهداف تعیین نموده و  سازماندهی نماید.  -

 منابع و تجهیزات لازم آموزشی را تعیین و استفاده نماید . -

 روش های ارزشیابی برنامه و اجزای آن را توضیح دهد . -

 اصول بازنگری برنامه درسی را شرح دهد . -

 انواع ارزشیابی و تفاوت آنها را بیان كند .  -

 :1رویکرد آموزشی

2مجازی                                      حضوری                                               5تركیبی 

  :یادگیری با عنایت به رویکرد آموزشی انتخاب شده-های یاددهی روش

 رویکرد مجازی

وارونه كلاس 

  یادگیری مبتنی بر بازی دیجیتال 

                                                           
1. Educational Approach 

2 . Virtual Approach 

3 . Blended Approach 



 

 

  یادگیری مبتنی بر محتوای الکترونیکی تعاملی 

 یادگیری مبتنی بر حل مسئله(PBL) 

 ..........................سایر موارد     نام ببرید 

 ویکرد حضوریر

 و ...( رسش و پاسخ، كوئیز، بحث گروهی )پ سخنرانی تعاملی 

  های كوچک  بحث در گروه 

یادگیری مبتنی بر تیم (TBL) 

 یادگیری مبتنی بر حل مسئله (PBL) 

  یادگیری مبتنی بر سناریو 

  تدریس توسط همتایان)استفاده از دانشجویان در تدریس(  

 یادگیری مبتنی بر بازی 

 .....................................سایر موارد      نام ببرید 

 

         س طراحی و برنامه ریزی درسی و ارزشیابی سیستم آموزشیدرارائه تقویم جدول 

 11-11روز و ساعت کلاس دوشنبه ها 

 عنوان مبحث جلسه

 فعالیت یادگیری/ تکالیف

-روش یاددهی

 یادگیری

نام مدرس/  تاریخ ارائه

 مدرسان

 آشنایی با دانشجویان - 1

 معرفی درس-

 مفاهیم طراحی آموزشی و برنامه ریزی درسی

 را تعریف نماینداحی برنامه طر--4

  آموزشی را مقایسه كندریزی درسی و  برنامه-2

 تحلیل نمایندانواع برنامه درسی را -5

 سخنرانی تعاملی

رسش و پاسخ، ، )پ

 ( بحث گروهی 

 دكتر صادقی  22/6/4124

 تعیین نیازهای آموزشی  2

 مفهوم نیاز آموزشی را شرح دهد-4

 انواع روش های نیازسنجی آموزشی را تعریف كند -2

 سخنرانی تعاملی

رسش و پاسخ، ، )پ

 (بحث گروهی 

 دكتر صادقی 1/0/4124

  برنامه ریزی درسیمراحل  1

مراحل برنامه ریزی درسی را به ترتیب نام برده و هر -4

 یک را به اختصار شرح دهد

 

 سخنرانی تعاملی

رسش و پاسخ، ، )پ

 (بحث گروهی 

 دكتر صادقی 44/0/4124



 

 

 تعیین هدف های آموزشی و طبقه بندی اهداف 4

 مفهوم هدف را با ذكر مثال شرح دهد-4

 طبقه بندی و مقایسه كندرا  آموزشی اهداف انواع-2

 

 سخنرانی تعاملی

رسش و پاسخ، ، )پ

 (، بحث گروهی 

 دكتر صادقی 42/0/4124

 )ادامه( تعیین هدف های آموزشی و طبقه بندی اهداف 1

  طرح نمایدبرای دروس مامایی  چند نمونه هدف-5

 نقد كندبررسی و را همتایان اهداف رفتاری -1

 صادقی دكتر 23/0/4124 وارونه كلاس

 انتخاب محتوای آموزشی و سازماندهی محتوا 6

 مفهوم محتوا را توضیح دهید  -4

محتوای را توضیح داده و بکار  برای تهیهمنابع نحوه انتخاب -2

 گیرد 

 یارهای انتخاب محتوا را توضیح دهندمع-5

 اهمیت سازماندهی محتوای برنامه درسی را تحلیل نمایید  -1

ودی و افقی محتوا را توضیح داده با هم انواع سازماندهی عم-3

 مقایسه كنند

  

سخنرانی تعاملی و 

 كوچک   بحث در گروه

 دكتر صادقی 2/2/4124

 راهبردهای آموزشی 7

 را نام ببرد SPICESاجزاء مدل -4

 راهبردهای نوین و سنتی آموزشی را با یکدیگر مقایسه كند-2

 سخنرانی تعاملی

رسش و پاسخ،  بحث )پ

 (گروهی

 دكتر صادقی 9/2/4124

 روش های تدریس و یادگیری  8

نام برده و به تفکیک و بطور مختصر انواع روشهای تدریس را 

 شرح دهد

 روش تدریس را متناسب با اهداف انتخاب نماید

 سخنرانی تعاملی

رسش و پاسخ،  بحث )پ

 بحث در گروه(گروهی

   ،های كوچک

 دكتر صادقی 46/2/4124

 تسهیلات و منابع مالی و انسانیتجهیزات،  9

تجهیزات مورد نیاز برای اجرای برنامه درسی را شناسایی و -4

 لیست نماید

منابع مالی مورد نیاز و راه های دستیابی و نحوه تخصیص -2

 آن را برای اجرای برنامه درسی شرح دهد

منابع انسانی مورد نیاز برای اجرای برنامه درسی را ذكر -5

 نماید

 سخنرانی تعاملی

رسش و پاسخ، )پ

  (كوئیز، بحث گروهی 

 دكتر خیرخواه  52/2/4124



 

 

 عوامل مؤثر در انتخاب منابع آموزشی را شرح دهد -1

 نظام آموزشی 11

 نظام آموزشی را تعریف نماید-4

 ساختار سازمانی و اهداف نظام آموزشی را شرح دهد-2

 ارتباط بین نظام آموزشی و جامعه را بیان كند-5

 اهداف نظام آموزشی را ذكر كند-1

 سخنرانی تعاملی

رسش و پاسخ، )پ

 (كوئیز، بحث گروهی 

های  بحث در گروه

 كوچک

 دكتر خیرخواه 0/9/4124

 ارزشیابی نظام آموزشی 11

 ارزشیابی را تعریف نماید-4

 ارزشیابی نظام آموزشی را توضیح دهد -2

 هدف از ارزشیابی نظام آموزشی را شرح دهد-5

های  در گروهبحث 

   ،كوچک

 دكتر خیرخواه 41/9/4124

 روش های ارزشیابی نظام آموزشی 12

انواع روش های ارزشیابی برنامه اعم از ارزشیابی درونی، -4

 بیرونی  ارزشیابی ملاكی و هنجاری را تعریف نماید

 نمایدارزشیابی را با توجه به هدف مقایسه  روش های انواع-2

 سخنرانی تعاملی

رسش و پاسخ، )پ

  (كوئیز، بحث گروهی 

 دكتر خیرخواه 24/9/4124

 الگوهای ارزشیابی نظام آموزشی  11

 الگوهای ارزشیابی را نام برده توضیح دهد -4

 را مشخص كنندانواع الگوهای ارزشیابی  كاربرد-2

 سخنرانی تعاملی

رسش و پاسخ، )پ

 (كوئیز، بحث گروهی 

 دكتر خیرخواه 22/9/4124

 الگوهای ارزشیابی نظام آموزشی )ادامه( 14

 الگوهای ارزشیابی را نام برده توضیح دهد -4

 را مشخص كنندانواع الگوهای ارزشیابی  كاربرد -2

 دكتر خیرخواه 3/42/4124 كلاس وارونه

 اعتبار بخشی موسسه آموزشی  11

روش های اعتبار سنجی موسسات آموزشی را نام برده و -4

 تعریف نماید

ارزشیابی آموزشی ، پژوهشی ،فرهنگی نظام آموزشی را شرح -2

 دهد

 سخنرانی تعاملی

رسش و پاسخ، )پ

 (كوئیز، بحث گروهی 

 تدریس توسط همتایان

 دكتر خیرخواه 42/42/4124



 

 

 ارزشیابی منابع برنامه آموزشی 16

مفهوم كارایی منابع مالی ، كاركنان ، تجهیزات و تسلیحات -

 كند برنامه درسی را بیان

 وضعیت كاركنان و امکانات را در نظام آموزشی تحلیل نماید-

 سخنرانی تعاملی

رسش و پاسخ، )پ

 (كوئیز، بحث گروهی 

 تدریس توسط همتایان

 دكتر خیرخواه 49/42/4124

17     

 

 :وظایف و انتظارات از دانشجو

 س درسلاحضور منظم در ك -

 مقرر انجام تکالیف در موعد -

 مطالعه منابع معرفی شده  -

 فعالیت های گروهی و بحث های كلاسیمشاركت فعال در -

 :روش ارزیابی دانشجو

 ارزیابی تکوینی )سازنده(: انجام تکالیف كلاسی و شركت فعال درفعالیت ها و كار گروهی  -

 )پایانی(: تهیه و ارائه پروژه درسی رزیابی تراكمیا -

  نهایی و سهم نمره اساتید دوره سهم ارزشیابی هر نوع/ روش در نمره

 

 درصد از نمره کل  مبنای ارزشیابی 

 درصد 42  منظم و بموقع در كلاسحضور 

 درصد22 بحث های كلاسی و كار های گروهیمشاركت فعال در 

 درصد22 كوئیزها  

 درصد32 پروژه  انجام تکلیف و

 

  :منابع

 .باشد های مرتبط می سایت ها و نشانی وب مقالههای تخصصی،  های درسی، نشریه منابع شامل كتاب

 مقدمه برنامه ریزی آموزشی و درسی علی تقی پور انتشارات ظهیر آخرین چاپ -: كتبالف( 

 برنامه ریزی درسی جی گالن سیلور آخرین چاپ  -

 اصول ارزشیابی آرلن فینک آخرین چاپ  -



 

 

 یزی درسی ، آخرین چاپ دكتر علی شریعت مداری ، چند مبحث اساسی در برنامه ر -

 برنامه ریزی برای تدریس و یادگیری بهتر ، جی گالن سیلور ، ویلیام ام الکساندر ، آرتور جی لوئیس ، آخرین چاپ  -

ده گام در برنامه ریزی درسی ، لیلا بذرافکن ، جواد كجوری و همکاران ، مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم  -

 پزشکی شیراز 

 :تالامق (ب

 :محتوای الکترونیکی ج(

 

 :منابع برای مطالعه بیشتر (د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


