
 هب انم خدا 
 

میلیمعاونت آموزشی  و تحصیالت تک  
 

 یدانشکده روانشناسی و علوم رتبیت 

   کد فرم:

 
 

 گروه آموزشی:

سمینار در روانشناسی عنوان درس:   

                                            تربیتی

                                                  روانشناسی تربیتی  تحصیلی: رشته  دکتراتحصیلی:   مقطع

 سایر توضیحات:  یش نیاز:پ نظری:          عملی:                      2: تعداد واحد

  شناسی تربیتی  روان پژوهشی نو درو بررسی  نظریه ها و یافته های   مطالعه هدف کلی درس:
 

 :درس اهداف ویژه) رفتاری(

درباره آخرین نظریه ها و یافته های ارایه گزارش 

پژوهشی جدید روان شناسی تربیتی به صورت شفاهی و 

 کتبی

 

 

  

 

 مطالب بندی ارائهجدول زمان

 تدریس  شیوه رئوس مطالب موضوع درس شماره جلسات
با درس  1جلسه  نایی  آشنن

 سمینار

تمایز آن از مفاهیم مشابه مانند 

پژوهش، طرح پژوهش ، پایان 

 و رسالهنامه 

بحث و گفتگو اسننتاد و دانشنن و 

 درباره موضوع و محتوای سمینار

های درس  2جلسه  گی  یژ و

 سمینار

ویژگی های یک ارائه خوب در 

 درس سمینار

 

ویژگی های انتخاب  3جلسه 

 موضوع 
 

ویژگی های انتخاب یک 

موضوع خوب و جدید برای 

 سمینار
 

 

آشنننایی با نظریه ها  4جلسه 

 و پژوهش

با نظریه ها و پژوهش  آشنایی

های اخیر  در روان شناسی 

 تربیتی
 

 

بررسی  و مرور منبع  5جلسه 

 های اساسی،

انتخاب موضوع  توسط استاد و 

سی منبع های  ش ویان، برر دان

شینه نظریه ای و  سی، پی سا ا

 ت ربی

 

نار   6جلسه  ی م ئه سننن ارا

 دانش ویی

ارائه سمینار توسط دانش و در 

از زمان مشننخو و اسننتفاده 

مایش  نار و ن ئه سننمی فنون ارا

 اسالید

 

 فرم طرح درس



 هب انم خدا 
 

میلیمعاونت آموزشی  و تحصیالت تک  
 

 یدانشکده روانشناسی و علوم رتبیت 

   کد فرم:
نار   7جلسه  ی م ئه سننن ارا

 دانش ویی

ارائه سمینار توسط دانش و در 

زمان مشخو و استفاده از 

فنون ارائه سمینار و نمایش 

 اسالید

 

نار   8جلسه  ی م ئه سننن ارا

 دانش ویی

ارائه سمینار توسط دانش و در 

زمان مشخو و استفاده از 

نمایش فنون ارائه سمینار و 

 اسالید

 

نار   9جلسه  ی م ئه سننن ارا

 دانش ویی

ارائه سمینار توسط دانش و در 

زمان مشخو و استفاده از 

فنون ارائه سمینار و نمایش 

 اسالید

 

نار   10جلسه  ی م ئه سننن ارا

 دانش ویی

ارائه سمینار توسط دانش و در 

زمان مشخو و استفاده از 

فنون ارائه سمینار و نمایش 

 اسالید

 

نار   11جلسه  ی م ئه سننن ارا

 دانش ویی

ارائه سمینار توسط دانش و در 

زمان مشخو و استفاده از 

فنون ارائه سمینار و نمایش 

 اسالید

 

نار   12جلسه  ی م ئه سننن ارا

 دانش ویی

ارائه سمینار توسط دانش و در 

زمان مشخو و استفاده از 

فنون ارائه سمینار و نمایش 

 اسالید

 

نار   13جلسه  ی م ئه سننن ارا

 دانش ویی

ارائه سمینار توسط دانش و در 

زمان مشخو و استفاده از 

فنون ارائه سمینار و نمایش 

 اسالید

 

نار   14جلسه  ی م ئه سننن ارا

 دانش ویی

ارائه سمینار توسط دانش و در 

زمان مشخو و استفاده از 

فنون ارائه سمینار و نمایش 

 اسالید

 

نار   15جلسه  ی م ئه سننن ارا

 دانش ویی

دانش و در ارائه سمینار توسط 

زمان مشخو و استفاده از 

فنون ارائه سمینار و نمایش 

 اسالید

 

نار   16جلسه  ی م ئه سننن ارا

 دانش ویی

ارائه سمینار توسط دانش و در 

زمان مشخو و استفاده از 

فنون ارائه سمینار و نمایش 

 اسالید

 



 هب انم خدا 
 

میلیمعاونت آموزشی  و تحصیالت تک  
 

 یدانشکده روانشناسی و علوم رتبیت 

   کد فرم:
 آزمون پایان ترم 17جلسه 
 ارزشیابی ارائه سمینارهای دانش ویینوع ارزشیابی:

 .مقاله های پژوهشی چاپ شده ایرانی و خارجی در حیطه روانشناسی تربیتیآخرین کتاب ها و  فهرست منابع:

 
 

 
 


