
 هب انم خدا 
 

 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی 

 شناسی و علوم رتبیتیدادکشنه روان

   کد فرم:

 
 گروه آموزشی:

         تحصیلی: رشته  کارشناسیتحصیلی:   مقطع                                          اخالق حرفه ای در تعلیم و تربیتعنوان درس:  

  فالح دکتر درس: م -یش نیاز:پ عملی:                *:               نظری:  تعداد واحد

 رشد و تغییر نگرش و رفتار اخالقی در حرفه تعلیم و تربیت هدف کلی درس:

 

 :درس )رفتاری( اهداف ویژه

 توسعه رفتار اخالقی با یادگیرنده رشد توانایی مدیریت بر خود

 توسعه برنامه ریزی اخالقی در مراکز آموزشی رشد توانایی مدیریت فضای آموزشی 

 مطالب بندی ارائهجدول زمان
شماره 
 جلسات

 تدریس  شیوه رئوس مطالب موضوع درس

تفاوت تعلیم و تربیت با آموزش و پرورش با آموزش، - انگاره ها از تعلیم و تربیت 1جلسه 
 انگاره ما از معلمی/ تعلیم و تربیت  -تدریس، کارآموز

شییییوه لعا  و کاریاهی با اایییافااه از ام انات          
آموزشیییخپ پ پاورپی،ت، لیلم و ارا ه ک،فرانس  

 ار صورت توانایی اانشجویان(
تطبیق حرله بر تعلیم و -ویژیی های شپ یانه حرله- تعلیم و تربیت به مثابه حرله 2جلسه 

 "" تربیت

 اخالق بهنگرش ایسامی -به اخالقنگرش لرایرایانه - تربیت به مثابه یک ایسامتعلیم و  3جلسه 
 "" از تعلیم و تربیت لرایرایانه به ایسامی  -

مفهوم اازی جدید از  -تعریف قدما و ا،ای از اخالق- تعریف اخالق و اخالق حرله ای 4جلسه 
 "" تعریف اخالق حرله ای-اخالق

 تعریف بهره وری-تفاوت کارآمدی و اثرب شی- بهره وری آموزشی 5جلسه 
 "" ابعاا بهره وری آموزشی خاماناداری( -

مواجهه -یفاار اااوار و شفقت آمیز-تعامل اخالقی با خوا- شئون یاااهی ار تعلیم و تربیت 6جلسه 
 "" ویژیی 13و ... تا  -با اوا  یااییرنده

 ابک ارتباطی با ایگران-ابک ارتباطی با خویپ- مدیریت بر خوا 7جلسه 
 "" آثار مدیریت بر خوا-ابعاا مدیریت بر خوا -

 آایبهای خوالریبی-چگونه به اام خوالریبی می الایم؟- خوالریبی و قدرت توجیه 8جلسه 
 "" چگونه می توان از خوالریبی رها شد؟-

مدیریت زبان یا یفاار تا مدیریت کالس  9جلسه 
 "" ا،جپ یفاار -ایسامی به یفاار نگرش-انواع یفاار- آموزشی

 "" های اخالقی ار آموزش موثریااییری مهارت های آموزشی مدیریت کالس 10جلسه 
 "" های اخالقی ار آموزش موثریااییری مهارت ابک های ارتباطی 11جلسه 
مواجهه اخالقی بایساه های -انگاره ها از اوا  یااییرنده- مواجهه اخالقی با اوا  یااییرنده 12جلسه 

 "" با اوا  یااییرنده

رازااری و -حفظ حریم خصوصی-احارام به یااییرنده- ویژیی های اخالقی مراکز آموزشی 13جلسه 
 "" ویژیی 10....تا  -امانت ااری

مسئولیت های اخالقی مراکزش آموزشی ار  14جلسه 
 (قبا  یاااه،ده خمعلم یا ااااا

از همزیسای -حقوق-یاااه،دهمفاهیم پایه مان،د کیسای -
 "" و.... -ا،د جامع اخالقی-تا هم ارنوشای

مسئولیت های اخالقی مراکز آموزشی ار قبا   15جلسه 
 ...(آموز، اانشجو، ویااییرنده خاانپ

حفظ جامعیت ار تعلیم  -حفظ حریم خصوصی-اماناداری-
 "" و.... -و تربیت

آموزشی ار قبا  مسئولیت های اخالقی مراکز  16جلسه 
 ایگر ع،اصر ارتباطی

ار قبا  -ار قبا  اازمان های باالاات-ار قبا  اولیا -
 "" و .... -ار قبا  جامعه -همسایگان مراکز آموزشی

 آزمون پایان ترم 17جلسه 

 آزمون تشریحینوع ارزشیابی:
 فهرست منابع:

 / ااااا احد لرامرز قرامل ی ای ار مدراهاخالق حرله: کااب منبع اصلی درس
. کااب 3/اکار نیما قربانی؛  های ارتباطیها و مهارتابککااب .2/ ااااا احد لرامرز قرامل ی؛  ایاخالق حرله.کااب 1: منابع کمکی
 /ای معلمیحرلههجده جلسه لیلم آموزشی اخالق . 5/ راام لالح ؛  ه،ر خوب ماندن. 4االاالمی؛ ترجمه اکار زاهد شیخ /خوالریبی

 مدرس: راام لالح

 فرم طرح درس


