
 هب انم خدا 
 

 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی 

 دادکشنه روانشناسی و علوم رتبیتی

   کد فرم:

 
 

 گروه آموزشی:
 علوم تربیتی        تحصیلی: رشته کارشناسیتحصیلی:    مقطع                                   ت.تکاربرد کامپیوتر در عنوان درس:   

 مدرس: دکتر نارنجی ...یش نیاز:پ عملی:                2نظری:                2: تعداد واحد

 هدف کلی درس:
 

 :درس اهداف ویژه) رفتاری(
 اينترنت در رفتارها انواع با دانشجويان آشنايی زيرساخت و افزار سخت افزار، نرم نقش ، ابعادکاربردها در رايانه با دانشجويان آشنايی

 ت.ت در جهانی شبکه با دانشجويان آشنايی  ،ت.ت در رايانه از استفاده منفی و مثبت جنبه های با دانشجويان آشنايی

  اينترنت و رايانه از استفاده در اصول اخالقی با دانشجويان آشنايی

 مطالب بندی ارائهجدول زمان

 تدریس  شيوه رئوس مطالب موضوع درس شماره جلسات

 تدريس فعال ت.تمقدمه ای بر کاربرد کامپیوتر در  ت.تمقدمه ای بر کاربرد کامپیوتر در  1جلسه

 تدريس فعال جهانی ايجاد دهکده جهانی ايجاد دهکده 2جلسه 

 تدريس فعال ت.ت در آنها نقش وو ارتباطات  اطالعات فناوری ت.ت در آنها نقش وو ارتباطات  اطالعات فناوری 3جلسه

 تدريس فعال ادامه جلسه سوم... جلسه سوم...ادامه  4جلسه 

 تدريس فعال ت.ت در آن آثار و اطالعاتی سیستمهای در شده پديدار های فناوری ت.ت در آن آثار و اطالعاتی سیستمهای در شده پديدار های فناوری 5جلسه

 تدريس فعال ت.ت در آنها نقش افزار و نرم ت.ت در آنها نقش افزار و نرم 6جلسه 

 تدريس فعال ت.ت در آنها نقش و افزار سخت ت.ت در آنها نقش و افزار سخت 7جلسه

 تدريس فعال نقش و مسئولیت های معلم در عصر ديجیتال نقش و مسئولیت های معلم در عصر ديجیتال 8جلسه 

 تدريس فعال ادامه جلسه هشتم... ادامه جلسه هشتم... 9جلسه

 تدريس فعال نقش و مسئولیت های يادگیرنده در عصر ديجیتال يادگیرنده در عصر ديجیتالنقش و مسئولیت های  10جلسه

 تدريس فعال ادامه جلسه دهم... ادامه جلسه دهم... 11جلسه

 تدريس فعال آن در بستر الکترونیکی پیامدهای و تعامالت انواع آن در بستر الکترونیکی پیامدهای و تعامالت انواع 12جلسه 

 تدريس فعال ادامه جلسه دوازدهم... ادامه جلسه دوازدهم... 13جلسه

 تدريس فعال ت.ت در آن آثار و اينترنت در اخالق ت.ت در آن آثار و اينترنت در اخالق 13جلسه

 تدريس فعال ت.ت در آن آثار و اينترنتی حريم ت.ت در آن آثار و اينترنتی حريم 15جلسه 

 تدريس فعال ت.ت در آن آثار و اينترنت در امنیت ت.ت در آن آثار و اينترنت در امنیت 16جلسه 

 آزمون پایان ترم 17جلسه 

 نوع ارزشيابی:
 ارزشیابی مستمر

 )به صورت درصد مشخص گردد(
 میان ترم

 )به صورت درصد مشخص گردد(
 آزمون های نهايی

 )به صورت درصد مشخص گردد(
 پروژه

 )به صورت درصد مشخص گردد(

 %40 های نوشتاریآزمون   40%

20% 

 

 فهرست منابع:
 (. مبانی نظری و عملی کاربرد اينترنت در فرايند تدريس و يادگیری.تهران: انتشارات آوای نور1392زارعی زوارکی، اسماعیل و همکاران)

 ن(. يادگیری الکترونیکی و آموزش و پرورش. تهرن:مؤسسه فرهنگی پژ.هشی آفتاب مهر ايرا1384عبادی، رحیم)

 
 

 فرم طرح درس


