
 هب انم خدا 
 

میلیمعاونت آموزشی  و تحصیالت تک  
 

 یدانشکده روانشناسی و علوم رتبیت 

   کد فرم:

 
 

 گروه آموزشی:
      علوم تربیتی   تحصیلی: رشته  کارشناسیتحصیلی:   مقطع                                           ارزشیابی آموزشیعنوان درس: 

 سایر توضیحات:  یش نیاز:پ عملی:                2نظری:                2: تعداد واحد

 آموزش اصول و شیوه های ارزشیابی در نظام اموزشیهدف کلی درس:

 

 :درس اهداف ویژه) رفتاری(

آشنایی دانشجویان با مفاهیم اساسی ارزشیابی اموزشی  -1

و توانایی تشخیص تفاوت این مفاهیم و کاربرد 

 درست آنها

شناخت و توصیف انواع  ابزارهای اندازه گیری عوامل آموزشی و  -9

 توانایی تشخیص کاربرد درست آنها متناسب با هر طرح ارزشیابی

پی بردن دانشجویان به اهمیت ارزشیابی در نظام  -2

 آموزشی و علل ازشیابی در نظام آموزشی

تعریف و توصیف مفاهیم اساس در نظام اطالعات مدیریت  -10

 یآموزش

آشنایی دانشجویان با الگوهای ارزیابی و توانایی دسته  -3

 بندی انها

 بیان ضرورت طراحی و استقرار نظام اطالعات مدیریت آموزشی -11

توصیف الگوهای ارزیابی هدف گرا، مدیریت گرا،  -4

هدف آزاد، مبتنی بر نظر خبرگان، الگوی اعتبار 

سنجی، الگوی اجرای عمل و الگوی مشارکتی و 

 گرایانهطبیعت 

بیان چگونگی تنظیم و تحلیل داده های کمی و کیفی و تشخیص  -12

 روش های مناسب تحلیل داده ها

تشریح فرایند ارزیابی در الگوهای هدف گرا، سیپ و  -5

 اعتبار سنجی 

بیان فرایندهای پی بردن به واقعیت ها و نتیجه گیری براساس نتایج  -13

 حاصل از تحلیل داده ها

تفسیر داده ها برای قضاوت درباره فرایندنظام آموزشی و قضاوت  -14 ارزیابی درونی و ارزیابی بیرونی تشریح فرایند -6

 درباره برون داد نظام آموزشی

توصیف عناصر اصلی یک طرح ارزیابی و منابع مورد   -7

 نیاز در اجرای یک طرح ارزیابی

 ارزشیابیتدوین یک گزارش ارزشیابی مناسب برای مخاطبان طرح  -15

تشخیص شرایط مناسب برای تدوین و اجرای یک  -8

 طرح ارزیابی

 

 مطالب بندی ارائهجدول زمان

 تدریس  شیوه رئوس مطالب موضوع درس شماره جلسات
فاهیم اساااااسااای در  1جلسه  م

 ارزشیابی آموزشی

مفهوم ارزیااابی آموزشااای، اناادازه 

گیری، سااانجپ، پشوهپ و بیااان 

 تفاوت این مفاهیم

سخنرانی و مشارکت گروهی بصورت 

 در کالس و بحث و تبادل و نظر

فاهیم اساااااسااای در  2جلسه  م

 ارزشیابی آموزشی

ها و  ها، نشااااانگر تشاااریح مالا 

ها در  کاربرد آن ها و   ندارد تا اسااا

 ازیابی اموزشی و تفاوت این موارد.

با مشاااارکت  ئه از طریق اساااالید  ارا

 دانشجویان

 فرم طرح درس
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تشاااریح اصاااول اسااااسااای ارزیابی 

 اموزشی

چااه چیزی را ارزیااابی  3جلسه 

 کنیم؟ 

تشاااریح مفهوم کیفی در ارزیااابی 

یازها،  آموزشااای، نحوه سااانجپ ن

مل  یابی تنوینی و عوا تشاااریح ارز

 درون داد، فرایند و برونداد

بصاااورت بحث گروهی و مشاااارکت 

 دانشجویان 

های  4جلسه  با الگو نایی  آشااا

 ارزیابی

تشاااریح الگوهای ارزیابی و دساااته 

الگوهای ارزیابی  بندی آنها شاااامل

ها، مدیریت گرا، هدف  تحقق هدف

 آزاد و ...

بصورت سخنرانی و مشارکت گروهی 

 در کالس و بحث و تبادل و نظر

یابی در  5جلسه  های ارز ند فرای

 الگوهای ارزیابی

تشااریح فرایند ارزیابی در الگوهای 

هدف گرا، اعتبار سااانجی، ارزیابی 

 درونی و بیرونی

ئه از طریق اساااالید  با مشاااارکت ارا

 دانشجویان

 الگوی ارزیابی سیپ 6جلسه 

و گرفتن آزمون کتبی 

تا  ئه شااااده  لب ارا طا م

 6جلسه 

تشاااریح  الگوی ارزیابی سااایپ و 

 فرایند اجرای آن با یک مثال عملی

بصاااورت بحث گروهی و مشاااارکت 

 دانشجویان

نحوه تدوین یک طرح  7جلسه 

 ارزیابی

کردن  حوه مشاااخص  ن تشاااریح 

ارزیابی، نحوه اهداف، پرسااشااهای 

شااناخت موقعیت نظام آموزشاای و 

نقپ ارزیابی در کمک به موقعیت 

 نظام اموزشی

بصورت سخنرانی و مشارکت گروهی 

 در کالس و بحث و تبادل و نظر

روش هااای گردآوری  8جلسه 

اطالعااات در ارزیااابی 

 اموزشی

تشااااریااح نااحااوه انااتااخااا  روش 

گرداوری داده ها، نحوه تشاااخیص 

نه گیری،  نه و روش نمو حجم نمو

نحوه انتخا   یا تدوین ابزار اندازه 

 گیری متناسب با طرح 

بصورت سخنرانی و مشارکت گروهی 

 در کالس و بحث و تبادل و نظر

روش اجاارای طاارح  9جلسه 

 ارزیابی

و برگزاری آزمون میان 

 ترم

گردآوری، تنطیم، تشاااریح نحوه 

یک  ها در  یل و تفسااایر داده  تحل

طاارح ارزیاااباای و نااحااوه تاادویاان 

 گزارش

با مشاااارکت  ئه از طریق اساااالید  ارا

  دانشجویان

ندازه گیری  10جلسه  های ا ابزار

 برای ارزیابی اموزشی

نهااا شاااااماال  مو نواع آز تشاااارح ا

تعااداد،  هوش و اساااا نهااای  مو آز

فت تحصااایلی و  های پیشااار آزمون

و تشاااریح  سااانجآزمونهای نگرش 

 ویشگی های هر کدام از این آزمونها

بصورت سخنرانی و مشارکت گروهی 

 در کالس و بحث و تبادل و نظر
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انواع مقیاساااهای اندازه  11جلسه 

 گیری

تشااریح مقیاس های لینرت، افترا  

ندی و  به ب گاردوس، رت نایی، بو مع

 تفاوت انها

با مشاااارکت  ئه از طریق اساااالید  ارا

 دانشجویان

مصاااحبه و مشاااهده در  12جلسه 

 ارزیابی اموزشی

تشریح مصاحبه و انوع آن و کاربرد 

عیاات خااا  و  ق مو هر کاادام در 

 تشریح مشاهئده و ویشگی های ان 

بصورت سخنرانی و مشارکت گروهی 

 در کالس و بحث و تبادل و نظر

یایی و  روایی و پایایی 13جلسه  پا تشاااریح مفهوم روایی و 

هر کدام انواع آنها و نحوه ساانجپ 

 از روشهای روایی و پایایی

با مشاااارکت  ئه از طریق اساااالید  ارا

 دانشجویان

برای  14جلسه  طالعااات  نظااام ا

 ارزیابی آموزشی

ظام  فاهیم اساااااسااای ن تشاااریح م

اطالعااات ماادیریاات آموزشااای و  

معرفی پایگاه داده های الزم مربوط 

 به بخپ های مختلف نظام اموزشی

بصورت سخنرانی و مشارکت گروهی 

 در کالس و بحث و تبادل و نظر

ها  15جلسه  یل داده  و نحوه تحل

 تفسری نتایج

تشاااریح نحوه تحلیاال داده هااای 

به تفنیک داده  گردآوری شااااده 

ین  همین فی و  کی هااای کمی و 

تشریح نحوه نتیجه گیری و قضاوت 

در باره نتایج حاصاال از تحلیل داده 

 ها

بصورت سخنرانی و مشارکت گروهی 

 تبادل و نظر در کالس و بحث و

تااادویااان گااازارش  16جلسه 

 ارزشیابی

تشاااریح ویشگی های یک گزارش 

ارزشاایابی مناسااب و مواردینه باید 

در یک گزارشااارزشاایابی گنجانده 

 شود

با مشاااارکت  ئه از طریق اساااالید  ارا

 دانشجویان

 آزمون پایان ترم 17جلسه 
انجام تنالیف ارائه شده در طول ترم، نمرات بدست آمده از دو آزمون اجرا میزان فعال بودن دانشجو در کالس در طول ترم،  نوع ارزشیابی:

 شده درطول ترم و نمره حاصل از پایان ترم

 فهرست منابع:

 کتا  ارزشیابی آموزشی تالیف دکتر عباس بازرگان انتشارات سمت -1

 کتا  ارزشیابی آموزشی تالیف رییارد ام. ولف ترجمه علیرضا کیامنپ -2

 انتشار شده التین و فارسی درباره سرفصل های ذکر شده تازه ترین مقاالت -3

 


