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معاونت آموزشی  و تحصیالت 

 تکمیلی

 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
   کد فرم:

 

 گروه آموزشی:
       ... تحصیلی: رشته تحصیلی: کارشناسی   مقطع                       شناسی یادگیری                 عنوان درس: روان

  هدی پوررضائیان :مدرس ... نیاز:پیش        0عملی:       2نظری: /  2: تعداد واحد

 

 هدف کلی درس:

 شناسی یادگیریآشنایی علمی و کاربردی با روان

 :درس )رفتاری( اهداف ویژه

 شناسی یادگیریآشنایی با مفاهیم اصلی در روان -

 های یادگیریشناخت نظریه -

 ها و مفاهیم یادگیریکسب توانایی بحث و تحلیل در مورد نظریه -

 شناسی یادگیری در آیندههای روانکسب توانایی کاربست آموزه -

 مطالب بندی ارائهجدول زمان

شماره 

 جلسات
 تدریس  شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 آشنایی مقدماتی با  1 جلسه

 ریشناسی یادگیروان

 تعریف یادگیری -

 تعریف آموزش -

 شناسی یادگیریتعریف روان -

 شناسی یادگیریتاریخچه روان -

-ارائه مطالب درسی با استفاده از وسایل کمک -

 آموزشی

 بررسی مطالعات پژوهشی اصیل و جدید -

بحث و بارش فکری کالسی در موورد کواربرد  -

 در مدیریت شناسی یادگیریروان

تحلیل و تبیین یادگیری در  2جلسه 

 فلسفه اسالمی

 مفهوم یادگیری در اسالم -

روایات با محوریوت مرور آیات و  -

 یادگیری

های یوادگیری در فلسوفه نظریه -

 اسالمی

-ارائه مطالب درسی با استفاده از وسایل کمک -

 آموزشی

 بررسی مطالعات پژوهشی اصیل و جدید -

 سمینار کالسی -

های جلسه

 4و  3

معرفی رویکردهای رفتاری 

 شناسی یادگیریدر روان

سووازی نظریووه پوواولف )شوور ی -

 کالسیک(

 ثرندایکنظریه  -

سوازی نظریه اسوکینر )شور ی -

 کنشگر(

-ارائه مطالب درسی با استفاده از وسایل کمک -

 آموزشی

 بررسی مطالعات پژوهشی اصیل و جدید -

 سمینار کالسی -

معرفووووی رویکردهووووای  5جلسه 

 عیاجتما-شناختی

-ارائه مطالب درسی با استفاده از وسایل کمک - نظریه بندورا -

 آموزشی

 اصیل و جدیدبررسی مطالعات پژوهشی  -

 سمینار کالسی -

 فرم طرح درس
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معاونت آموزشی  و تحصیالت 

 تکمیلی

 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
   کد فرم:

شماره 

 جلسات
 تدریس  شیوه رئوس مطالب موضوع درس

معرفی رویکردهوای رشود  6جلسه 

 شناختی

-ارائه مطالب درسی با استفاده از وسایل کمک - نظریه پیاژه -

 آموزشی

 بررسی مطالعات پژوهشی اصیل و جدید -

 سمینار کالسی -

معرفی رویکردهوای رشود  7جلسه 

 )ادامه( شناختی

 نظریه ویگوتسکی -

 نظریه برونر -

-استفاده از وسایل کمکارائه مطالب درسی با  -

 آموزشی

 بررسی مطالعات پژوهشی اصیل و جدید -

 سمینار کالسی -

های جلسه

 9و  8

معرفی رویکردهای شناختی 

 شناسی یادگیریدر روان

 نظریه گشتالت -

 نظریه آزوبل -

-ارائه مطالب درسی با استفاده از وسایل کمک -

 آموزشی

 بررسی مطالعات پژوهشی اصیل و جدید -

 سمینار کالسی -

معرفی رویکردهای شناختی  10 جلسه

 شناسووی یووادگیریدر روان

 )ادامه(

-ارائه مطالب درسی با استفاده از وسایل کمک - نظریه خبرپردازی -

 آموزشی

 بررسی مطالعات پژوهشی اصیل و جدید -

 سمینار کالسی -

معرفی مفهوم انگیوشش در  11جلسه 

 یادگیری

 رویکردهای مختلف انگیششی -

 کاربردهووای آموزشووی نظریووه -

 انگیشش

-ارائه مطالب درسی با استفاده از وسایل کمک -

 آموزشی

 بررسی مطالعات پژوهشی اصیل و جدید -

 سمینار کالسی -

های فردی در بررسی تفاوت 12جلسه 

 یادگیری

 های یادگیریانواع سبک -

 های تفکرانواع سبک -

-ارائه مطالب درسی با استفاده از وسایل کمک -

 آموزشی

 اصیل و جدیدبررسی مطالعات پژوهشی  -

 سمینار کالسی -

هووای معرفووی انووواع شوویوه 13جلسه 

 آموزش

-معرفی و نقد شیوه آموزش معلم -

محووور )آموووزش بووه کمووک 

 سخنرانی(

-معرفی و نقد شیوه آموزش معلم -

 محور )آموزش مستقیم(

-ارائه مطالب درسی با استفاده از وسایل کمک -

 آموزشی

 بررسی مطالعات پژوهشی اصیل و جدید -

 سمینار کالسی  -

 های آموزشانتقادی در مورد شیوه بحث -

هووای معرفووی انووواع شوویوه 14جلسه 

 )ادامه( آموزش

معرفووی و نقوود شوویوه آموووزش  -

 محور-یادگیرنده

بوه  معرفی و نقد شویوه آمووزش -

 شیوه تغییر رفتار

-ارائه مطالب درسی با استفاده از وسایل کمک -

 آموزشی

 بررسی مطالعات پژوهشی اصیل و جدید -

 سمینار کالسی  -

 های آموزشبحث انتقادی در مورد شیوه -
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معاونت آموزشی  و تحصیالت 

 تکمیلی

 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
   کد فرم:

شماره 

 جلسات
 تدریس  شیوه رئوس مطالب موضوع درس

معرفی مفواهیم مسوتقل از  15جلسه 

 هانظریه

 مفهوم هوش -

 مفاهیم شناخت و فراشناخت -

-ارائه مطالب درسی با استفاده از وسایل کمک -

 آموزشی

 بررسی مطالعات پژوهشی اصیل و جدید -

 سمینار کالسی -

هوای ترین آزموونبحث انتقادی در مورد مهم -

-سنجش هوش و بارش فکری در مورد شویوه

 های جایگشین

هووای آشوونایی بووا شوویوه 16جلسه 

 سنجش و ارزشیابی

 تعاریف سنجش و ارزشیابی -

 های سنجشمعرفی روش -

-ارائه مطالب درسی با استفاده از وسایل کمک -

 آموزشی

 بررسی مطالعات پژوهشی اصیل و جدید -

 سمینار کالسی -

 ترمآزمون پایان 17جلسه 

 

  ارزشیابی: نوع
 ترم(ترم و پایانآزمون کتبی )میان -

  :منابعفهرست 
 ان()منبع امتح دکتر علی اکبر سیف "شناسی یادگیری و آموزششناسی پرورشی نوین: روانروان"جدیدترین ویرایش کتاب  -

 مطالعات پژوهشی معاصرها و مقاله -


