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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی 

 شناسی و علوم رتبیتیدانشکده روان

   کد فرم:

 
 گروه آموزشی:

      یعلوم تربیت   تحصیلی: رشته  کارشناسیتحصیلی:   مقطع                                      دور از آموزشعنوان درس: 

  مدرس: دکتر ابدی تکنولوژی آموزشیش نیاز:یپ      نداردعملی:       2 نظری:           2:  تعداد واحد

 :درس اهداف هدف کلی درس:

 طرح ، ها فرصت و ها چالش ،جهانی و ملی تجارب ، متول های سازمان ،تاريخچه ، اساسی مفاهیم ابعاد در دور راه از آموزش با دانشجويان آشنايی

 دور راه از آموزش قلمروهای و مديريت فرايند ، نوين های فناوری ، يونسکو های

 :درس اهداف ویژه) رفتاری(
 دانشجويان بتوانند بکارگیری انواع فناوری های نوين آموزشی را تشريح کنند ها را توضیح دهنددانشجويان با مفاهیم اساسی و بنیادين آموزش از دور آشنا شده و آن

کاربرد آموزش از راه دور را در دانشگاه ها به همراه نتايج احتمالی و دانشجويان بتوانند 

 قوت ها و ضعف ها تشريح کنند

 دانشجويان بتوانند استفاده از مديريت يادگیری را در اموزش از دور تشريح کنند

دانشجويان بتوانند قوت ها و ضعف های استفاده از آموزش از دور را از نظر اجتماعی، 

 .. نقد و تشريح کنندفرهنگی و .

 دانشجويان بتوانند نقش و تاثیر ذی نفعان را در آمزوش از دور نقد و تشريح کنند

 مطالب بندی ارائهجدول زمان
شماره 
 جلسات

 تدریس  شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 ، رايانه کمک به آموزش ، دور راه از آموزش نظام آزاد، يادگیری دور، راه از آموزش آموزش، آشنايی با مفاهیم اساسی 1جلسه 
 وب بر مبتنی آموزش ، الکترونیکی آموزش ، رايانه بر مبتنی آموزش

 سخنرانی

 سخنرانی تاريخجه ايران و جهان مروری بر تاريخجه آموزش از راه دور 2جلسه 
 - کمک به آموزش ، شنیداری ديداری آموزش ، شنیداری آموزش ، ای مکاتبه آموزش دور راه از آموزش های نسل 3جلسه 

 الکترونیکی آموزش ، رايانه
 سخنرانی

سخخخخنرانی و ب خخ   جهان و ايران در دور راه از آموزش متولی های سازمان نقش سازمانها 4جلسه 
 گروهی

بررسخخی تجارب اسخختفاده از اموزش از  5جلسه 
 دور در ايران و جهان

 ب   و گفتگو پیرامون دانشگاه های ايران 
 روش ها،
 نتايج و ...

سخخخخنرانی و ارا خخه 
 دانشجويان

بررسخخی تجارب اسخختفاده از اموزش از  6جلسه 
 دور در ايران و جهان

 ب   و گفتگو پیرامون دانشگاه های جهان
 روش ها،
 نتايج و ...

سخخخخنرانی و ارا خخه 
 دانشجويان

 از آموزش های فرصخخت و ها چالش 7جلسه 
 دور راه

سیاسی در ايران و  اقتصادی، ، فرهنگی ، اجتماعی ، آموزشی ، فنی های فرصت و ها چالش
 جهان

سخخخخنرانی و ب خخ  
 گروهی

 آموزش زمینه در يونسخخکو های طرح 8جلسه 
 دور راه از يادگیری و

سخخخخنرانی و ب خخ   معرفی و گفتگو پبرامون طرح هايی که پیرامون ذی نفعان وجود دارند
 گروهی

آموزش جخايگخاه فناوری های نوين در  9جلسه 
 از دور

 شبکه های اجتماعی
 فضای شخصی

سخخخخنرانی و ارا خخه 
 دانشجويان

جخايگخاه فناوری های نوين در آموزش  11جلسه 
 از دور

 چند رسانه ای ها
 م صوالت آموزشی فناورانه نوين

سخخخخنرانی و ارا خخه 
 دانشجويان

جخايگخاه فناوری های نوين در آموزش  11جلسه 
 از دور

 نرم افزاهای آموزشی
 رسانه ای هاچند 

 م صوالت آموزشی فناورانه نوين

سخخخخنرانی و ارا خخه 
 دانشجويان

جخايگخاه فناوری های نوين در آموزش  12جلسه 
 از دور

 وب سايت های آموزشی
 نرم افزاهای آموزشی

سخخخخنرانی و ارا خخه 
 دانشجويان

 سخنرانی يادگیری توایم  مديريت سیستم ، يادگیری مديريت سیستم جايگاه مديريت در آمزوش از دور 13جلسه 

 سخنرانی يادگیری م توای مديريت سیستم ، يادگیری مديريت سیستم جايگاه مديريت در آمزوش از دور 14جلسه 
 آموزش ضمن ، العمر مادام و مداوم آموزش ، دانشگاهی و ای مدرسه رسمی های آموزش قلمروهای آموزش از دور 15جلسه 

  معلمین آموزش ، کارکنان خدمت
سخخخخنرانی و ب خخ  

 گروهی
 بستری افراد ، آموزش زندانیان آموزش عشاير، آموزش ، شهروندی آموزش ، والدين آموزش قلمروهای آموزش از دور 16جلسه 

 ويژه نیازهای با افراد آموزش ، درمان ت ت و بیمارستان در
سخخخخنرانی و ب خخ  

 گروهی
 آزمون پایان ترم 71جلسه 
  

 مراه ارا ه دانشجويانه و به کتبی نوع ارزشیابی:

 فهرست منابع:

 .سمت انتشارات : تهران ش . آموز در جديد فناوريهای کاربرد .) 1385 ( شهناز ذوفن،

 انتشارات :تهران . 1389موحد، صفايی سعید و زوارکی زارعی اسماعیل ترجمه .دور راه از آموزش نظام .) 2112 ( يونسکو مشاوران گروه

 .فناوری و ت قیقات علوم، وزارت فرهنگی و علمی

 فرم طرح درس


