
 هب انم خدا 
 

 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی 

 دانشکده روانشناسی و علوم رتبیتی

   کد فرم:

 

 

 گروه آموزشی:
 علوم تربیتی        تحصیلی: رشته کارشناسیتحصیلی:    مقطع    های تدریسالگوها و روشعنوان درس: 

 سایر توضیحات:   نیاز: پیش      0ی:   عمل      2نظری:            2:       تعداد واحد

 در تدریس آنان و توان های تدریس و افزایش عالقهآشنایی دانشجویان با موضوعات مهم الگوها و روش هدف کلی درس:

 

 :درس اهداف ویژه) رفتاری(

 های تدریس را اجرا کند.دانشجو بتواند روش کند.دانشجو از مفاهیم اساسی تدریس آگاهی پیدا 

اهداف یادگیری یک درس را براساس دانشجو 

 بندی بلوم بنویسد.طبقه
 دانشجو مهارت های قبل، حین و بعد از تدریس را تشریح کند.

ها در تدریس را های یادگیری و کاربرد آندانشجو نظریه

 تشریح کند.
 مند شده باشد.دانشجو به تدریس عالقه

 دانشجو بتواند توان تدریس خود را مورد قضاوت قرار دهد. دانشجو الگوهای تدریس را با یکدیگر مقایسه کند 

 

 مطالب بندی ارائهجدول زمان

 تدریس  شیوه رئوس مطالب موضوع درس شماره جلسات

 1جلسه 
مفاهیم اساسی در 

 تدریس

 آموزش 

 پرورش 

 تدریس 

 یادگیری 

 تعلیم و تعلم در اسالم 

 بحث گروهی

 2جلسه 
بندی اهداف طبقه

 یادگیری

 شناختی 

 عاطفی 

 حرکتی-روانی 

 سخنرانی

 3جلسه 

های یادگیری و نظریه

ها در کاربرد آن

 تدریس

 رفتارگرایی 

 گراییشناخت 

 سازاگرایی 

 گراییانسان 

 یاران در یادگیری

 1الگوهای تدریس 4جلسه 
 الگوهای پردازش اطالعات 

 الگوهای اجتماعی 
 یادگیری مشارکتی

 2الگوهای تدریس 5جلسه 
 الگوهای شخصی 

 های رفتاریالگوهای نظام 
 یادگیری مشارکتی

 6جلسه 

روش تدریس  

سخنرانی و ایفای 

 نقش

 روش تدریس سخنرانی 

 مزایا، معایب، کاربردها 

 روش تدریس ایفای نقش 

 مزایا، معایب، کاربردها 

 روش سخنرانی و ایفای نقش

 7جلسه 

روش تدریس بحث 

گروهی و یادگیری 

 مشارکتی

  بحث گروهیروش تدریس 

 مزایا، معایب، کاربردها 

 یادگیری  روش تدریس

روش بحث گروهی و یادگیری  

 مشارکتی

 فرم طرح درس



 هب انم خدا 
 

 لیمی معاونت آموزشی  و تحصیالت تک  

 یدانشکده روانشناسی و علوم رتبیت 

   کد فرم:
 مشارکتی

 مزایا، معایب، کاربردها 

 8جلسه 

روش تدریس بدیعه

پردازی و طوفان 

 مغزی

  بدیعه پردازیروش تدریس 

 مزایا، معایب، کاربردها 

  طوفان مغزیروش تدریس 

 مزایا، معایب، کاربردها 

 طوفان مغزییادگیری مشارکتی، 

 9جلسه 
روش اکتشافی و حل 

 مسئله

  اکتشافیروش تدریس 

 مزایا، معایب، کاربردها 

  مسئلهحلروش تدریس 

 مزایا، معایب، کاربردها 

 بحث گروهی 

 10جلسه 
ای، روش خودتوسعه

 ترمآزمون میان

 یادگیری خودراهبر 

 ترمآزمون میان 
 یادگیری عملی )یادگیری در عمل(

 11جلسه 

های فرایند مهارت

های تدریس )مهارت

 قبل از تدریس(

 تدوین طرح درس ساالنه 

 تدوین طرح درس روزانه 
 یادگیری عملی )یادگیری در عمل(

 12جلسه 
های حین مهارت

 تدریس

 مهارت آماده سازی 

 مهارت ارائه درس جدید 

 مهارت جمع بندی 

 بحث گروهی

 13جلسه 

های حین مهارت 

تدریس )مدیریت 

 کالس درس(

 مدیریت کالس درس 

 مدیریت یادگیری 
 یادگیری عملی )یادگیری در عمل(

 14جلسه 
های جدید و فناوری

 تدریس

 یادگیری الکترونیکی 

 یادگیری موبایلی 
 سخنرانی

 15جلسه 
های پس از مهارت

 تدریس )ارزشیابی(

 ارزشیابی تکوینی 

 ارزشیابی پایانی 
 یادگیری عملی )یادگیری در عمل(

 16جلسه 
بندی و رفع جمع

 اشکال
 - جمع بندی و رفع اشکال

 آزمون پایان ترم 17جلسه 

  نوع ارزشیابی:

 مشارکتی، کتبی و شفاهی–ارزشیابی تکوینی و پایانی 

 

 فهرست منابع:

 های آموزشی و پرورشی. تهران: انتشارات سمت.(. مهارت1395شعبانی، حسن )

 الگوهای تدریس. تهران: انتشارات سمت.ها، فنون و (. روش1393اهلل )صفوی، امان

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

هرمحمدی و لطفعلی م(. الگوهای یادگیری، ابزارهایی برای تدریس، ترجمه محمود 1391جویس، بروس؛ امیلی کالهون و دیوید هاپکینز )

 عابدی. تهران: سمت.

 ر فرهنگ اسالمیاسالم. ترجمه محمدباقر حجتی. انتشارات دفتر نش(. آداب تعلیم و تعلم در 1362الدین بن علی )شهیدثانی، زین

 


