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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی 

 دادکشنه روانشناسی و علوم رتبیتی

   :کد فرم

 

 :گروه آموزشی
 مدیریت آموزشی        :تحصیلی رشته کارشناسی ارشد:   تحصیلی مقطع                                   ارزشیابی آموزشی:   عنوان درس

  مدرس: دکتر نارنجی ...:نیاز پیش    ...:     عملی        2:  نظری              2: تعداد واحد

 :هدف کلی درس
 

 :درس () رفتاریاهداف ویژه

 رویکردهای جایگزین در ارزشیابی آموزشی با دانشجویان آشنایی ا مفاهیم اساسی در ارزشیابی آموزشیب دانشجویان آشنایی

 ارزشیابی نظام های آموزش عالی باز، الکترونیکی و از راه دور با دانشجویان آشنایی متداول ارزشیابی آموزشیالگوهای  با دانشجویان آشنایی

 مطالب بندی ارائهجدول زمان
شماره 

 جلسات

 شيوه رئوس مطالب موضوع درس

 تدریس 

 فعالتدریس  مفاهیم اساسی در ارزشیابی آموزشی مفاهیم اساسی در ارزشیابی آموزشی 1جلسه

 تدریس فعال اصول ارزشیابی آموزشی اصول ارزشیابی آموزشی 2جلسه 

 تدریس فعال نقش و مسئولیت های ارزیاب و ارزشیابی شونده نقش و مسئولیت های ارزیاب و ارزشیابی شونده 3جلسه

 تدریس فعال سطوح ارزشیابی)سازمان، واحد( سطوح ارزشیابی)سازمان، واحد( 4جلسه 

 تدریس فعال سطوح ارزشیابی)فعالیت، فرد( ارزشیابی)فعالیت، فرد(سطوح  5جلسه

الگوهای ارزشیییابی آموزشییی، ایگ الگوهای ارزشیییابی آموزشییی، مراحو اراحی و اجرای ی  ارح    الگوهای متداول در ارزشیابی آموزشی 6جلسه 

 ارزشیابی آموزشی

 تدریس فعال

 تدریس فعال مؤلفه های  فرهنگ کیفیت، عوامو مؤثر بر شاعه فرهنگ کیفیت، چالش های اشاعه فرهنگ کیفیت فرهنگ کیفیت و نقش آن در ارزشیابی آموزشی 7جلسه

تجربه ارزشیابی آموزشی در ایران و برخی کشورهای  8جلسه 

 دیگر

 تدریس فعال سابقه ارزشیابی آموزشی، تجربه های ارزشیابی آموزشی در ایران و جهان

 تدریس فعال چهارچوب نظری ارزشیابی درونی، تاریخچه ارزشیابی درونی، مدلهای ارزشیابی درونی ارتقای کیفیت آموزش ارزشیابی درونی برای 9جلسه

 تدریس فعال چهارچوب نظری ارزشیابی بیرونی، تاریخچه ارزشیابی بیرونی، مدلهای ارزشیابی بیرونی ارزشیابی بیرونی برای ارتقای کیفیت آموزش 10جلسه

 تدریس فعال سابقه پیدایش رویکردهای نو در ارزشیابی آموزشی رویکردهای جایگزین در ارزشیابی کیفیت آموزش 11جلسه

 تدریس فعال انواع ابزار گردآوری داده های برای ارزشیابی آموزشی، ویژگی های فنی ابزار گردآوری داده ها برای ارزشیابی آموزشی 12جلسه 

 تدریس فعال مؤلفه های ارزیابی برنامه درسی، الگوهای ارزیابی برنامه درسی سیارزشیابی برنامه های در 13جلسه

 تدریس فعال یادگیری-چکونگی یادگیری و اصول تدریس مطلوب، عوامو مؤثر بر فرایند یاددهی ارزشیابی کیفیت تدریس 14جلسه 

 تدریس فعال درس مبتنی بر پیامدهای یادگیریتعریگ پیامدهای یادگیری، نحوه اراحی  ارزشیابی پیامدهای یادگیری 15جلسه 

ارزشیابی نظام های آموزشی باز، الکترونیکی و از راه  16جلسه 

 دور

 تدریس فعال نظام های آموزشی باز، الکترونیکی و از راه دورالگوهای ارزیابی در 

 آزمون پایان ترم 17جلسه 

 :نوع ارزشيابی

 ارزشیابی مستمر

 گردد()به صورت درصد مشخص 

 میان ترم

 )به صورت درصد مشخص گردد(

 آزمون های نهایی

 )به صورت درصد مشخص گردد(

 پروژه

 )به صورت درصد مشخص گردد(

 %40 آزمون های نوشتاری  40%

20% 

 :فهرست منابع

 .: سمتتهراننظارت و ارزشیابی در آموزش عالی(. 1396)بازرگان، عباس -

 مرکزنشردانشگاهی: تهران(. 1379)کیامنش علیرضا ترجمه. ارزشیابی آموزشی. ولگ.ریچارد ام -
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