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 آموزشي طراحي در مختلف الگوهاي و مراحل و اساسي مفاهیم از آگاهي و طراحي مفاهیم با آشنايي ف درس:اهدا

 طراحي رفتاري آموزشي و الگوهاي طراحي تاريخچه و نظري است و به طور ويژه به دنبال آشنايي دانشجويان با مباني

ه آموزش در حوز آموزشي طراحي ور درمساله مح آموزشي و الگوهاي طراحي شناختي آموزشي و همچنین الگوهاي

 باشد.مي بزرگساالن

 

 بع اصلیامن 
 سازمان نهضت سواد آموزي با گرايش بزرگساالن . تهران: درسي برنامه ريزي(. 1384. )دفتر پژوهش، تالیف کتب و فن آوري آموزشي.  

 سمتتهران: انتشارات . آموزش بزرگساالن و آموزش مدارم(. 1390. )غالمعلي، سرمد. 

 (، تهران: انتشارات سمت. آموزش جامع سازماني )با رويكرد آموزش بزرگساالن(. 1388یال. ) زهرا؛ اکبري، سه، صباغیان 
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 برنامه هفتگی 
 .برنامه نیمسال و تقسیم کار -آشنايي با کالس هفته اول:

  … , موزش عموميو تفاوت آموزش بزرگساالن با آ ، چهارچوب مفهوميبا آموزش بزرگساالن شامل آشنايي مقدمه :هفته دوم

 آموزشي طراحي تاريخچه و نظري مباني بررسي :سومهفته 

 .نظري در زمینه آموزش بزرگساالن با تاکید بر طراحيهاي واکاوي ديدگاهطراحي آموزش بزرگساالن با  :چهارمهفته 

 آموزشي طراحي رفتاري الگوهاي بررسي :پنجمهفته 

 براي آموزش بزرگساالنرفتاري  الگوهايطراحي  :ششمهفته 

 آموزشي طراحي شناختي الگوهاي :هفتمهفته 

 براي آموزش بزرگساالن  شناختي الگوهاي طراحي :هشتمهفته 

 آموزشي  طراحي مساله محور الگوهاي :نهمهفته 

 براي آموزش بزرگساالنآموزشي  طراحي مساله محور الگوهايدهم:  هفته

 کارهاي دانشجويان. با بررسي طراحي الگو  براي آموزش بزرگساالن به صورت عملي :یازدهم تا چهاردهمهفته 

 جمع بندي و ... انزدهم:پهفته 
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 شجویانکالیف دانت 
 و تدوين خالصه گويا. حضور در کالس توسط کلیه دانشجويان مباحث قبل از مطالعه

 .از جلسه دهم بر اساس مباحث کالسيبه صورت گروهي ارائه پروژه برنامه درسي 

 

  دانشجویانارزشیابی 
 %50آزمون تشريحي پايان نیمسال 

 %50 پروژه برنامه درسي و ارائه حضور فعال در مباحث کالس ،انجام تكالیف

 


