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 :درس () رفتاریاهداف ویژه

 آشنایی با مهارت ها، مدلها و شیوه های یادگیری الکترونیکی آشنایی دانشجویان با مفاهیم و مبانی یادگیری الکترونیکی

 مطالب بندی ارائهجدول زمان
 تدریس  شیوه رئوس مطالب موضوع درس شماره جلسات

 تدریس مشارکتی )سرفصل، نحوه ارزیابی و اهمیت و ضرورت ( )سرفصل، نحوه ارزیابی و اهمیت و ضرورت (معرفی درس 1جلسه

 تدریس مشارکتی معنا، مفهوم و ویژگی های یادگیری الکترونیکی تعریف و مفاهیم پایه در یادگیری الکترونیکی 2جلسه 

 تدریس مشارکتی e-lآشنایی با پیشینه و تاریخچه  پیشینه و تاریخچه یادگیری الکترونیکی در ایران و جهان 3جلسه

 تدریس مشارکتی e-lمکاتب یادگیری در  نظام یادگیری الکترونیکیمبانی پداگوژیک  4جلسه 

 تدریس مشارکتی تخصصیمهارت های پایه ای و  مورد نیاز برای تحصیل در بستر الکترونیکیمهارت های  5جلسه

 تدریس مشارکتی یادگیری الکترونیکی-اجزای فرایند یاددهی ساختار یک نظام یادگیری الکترونیکی 6جلسه 

 تدریس مشارکتی یادگیری الکترونیکی-اجزای فرایند یاددهی ادامه جلسه ششم... 7جلسه 

 تدریس مشارکتی های مدرس در بستر الکترونیکی نقش و مسئولیت نقش و مسئولیت های مدرس در بستر الکترونیکی 8جلسه

 تدریس مشارکتی نقش و مسئولیت های دانشجو در بستر الکترونیکی نقش و مسئولیت های دانشجو در بستر الکترونیکی 9جلسه

 تدریس مشارکتی الکترونیکی در بستر تدریس روش  الکترونیکی در بستر تدریس روش  10جلسه

 تدریس مشارکتی یادگیری-ارزشیابی فرایند یاددهی یادگیری-فرایند یاددهیارزشیابی  11جلسه 

 تدریس مشارکتی آزمون میان ترم آزمون میان ترم 12جلسه

 تدریس مشارکتی e-lنحوه ارزشیابی پیامدهای یادگیری در  بستر الکترونیکیدر  پیامدهای یادگیریارزشیابی   13جلسه 

 تدریس مشارکتی نظام یادگیری الکترونیکیاخالق و فرهنگ در  یادگیری الکترونیکی نظاماخالق و فرهنگ در  14جلسه 

 تدریس مشارکتی تولید محتوی الکترونیکی در یادگیری الکترونیکی تولید محتوی الکترونیکی در یادگیری الکترونیکی 15جلسه 

 تدریس مشارکتی ... محتوی درسی، ارائه بازخورد و توضیحات در مورد امتحانجمع بندی  16جلسه 

 آزمون پایان ترم 17جلسه 

 :نوع ارزشیابی

 ارزشیابی مستمر

 (گردد مشخص درصد صورت به)

 میان ترم

 (گردد مشخص درصد صورت به)

 آزمون های نهایی

 (گردد مشخص درصد صورت به)

 پروژه

 (گردد مشخص درصد صورت به)

 %30 آزمون های نوشتاری %10 30%

30% 
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