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سایر توضیحات: پیش نیاز:

دانشجو بتواند اصول و قوانین روانشناسی یادگیری را توضیح دھد .

دانشجو بتواند علل وعوامل پدید آورنده مسایل ومشکالت تحصیلی را در 
حیطھ تخصص خود ،تشخیص دھد.

دانشجو بتواند مسایل ومشکالت تحصیلی دانش آموزان راتحلیل کرده و برای 
آن ھاراه حل مناسب پیدا کند.

دانشجو بتواند اصول و مفاھیم روانشناسی یادگیری را در طراحی فعالیت 
ھای آموزشی خود مورد استفاده قرار دھد.

شیوه رئوس مطالبموضوع درسشماره جلسات
تدریس 

آشــنایی بــا جلسھ 1
دانــشـجـویـان 
ابـالغ مـقررات 
وقـوانین ،اھ
میت و ضـرورت 
مــطــالــعــھ 
روانــشـنـاسی 

تربیتی

تعریف روانشناسی تربیتی، 
پیشگامان روانشناسی تربیتی، 
ابالغ تقویم آموزشی و شیوه 

تدریس و ارزشیابی

سخنرانی

مراحل جلسھ 2
فعالیت ھای 

آموزشی

تعریف آموزش ،یادگیری وتدریس 
مراحل فعالیت ھای معلم

سخنرانی

تفاوت ھای جلسھ 3
فردی در 
یادگیری

ھوش ،تفکر ،خالقیت ،سبک ھای 
تفکر،سبک ھای 

یادگیری ،نیازھای ویژه فردی

سخنرانی

طبقھ بندی جلسھ 4
ھدف ھای 
آموزشی

طبقھ بندی ھدف ھای آموزشی 
بلوم،تعریف حوزه 

شناختی،تعریف حوزه 
عاطفی،تعریف حوزه روانی 

حرکتی

سخنرانی

فرم طرح درس



معاونت آموزشی  و تحصیالت 
تکمیلی

دانشکده روان شناسی و علوم 
کد فرم:   به نام خدا 

تببین نقش جلسھ 5
انگیزش در 

یادگیری

مقایسھ انگیزش درونی و 
بیرونی: 

مقایسھ دیدگاه ھای شناختی و 
رفتاری 

نقش باور ھا و اھداف در 
انگیزش 

نظریھ انتظار –ارزش در 
انگیزش 

فنون ایجاد انگیزش در 
یادگیرندگان

سخنرانی

نظریھ ھای جلسھ 6
جدید در 
تبیین ھوش

استرنبرگ وھوش چند مولفھ ای 
نظریھ گاردنر در ھوش

سخنرانی

نظریھ جلسھ 7
رفتارگرایی 
در فرآیند 

یادگیری

نظریھ شرطی سازی پاسخگر یا 
کالسیک 

نظریھ شرطی سازی وسیلھ ای 
ثرندایک 

نظریھ شرطی سازی کنشگر 
اسکینر

سخنرانی

یادگیری جلسھ 8
شناختی

تعریف یادگیری شناختی 
نظریھ شناختی _اجتماعی 

بندورا 
فرضیھ ھای اساسی نظریھ 

بندورا 
تشریح فرآیند خودکارآمدی و 

خودتنظیمی 
راھبردھای مناسب برای ارتقای 

خودکارآمدی و خودتنظیمی

سخنرانی

الگوی جلسھ 9
پردازش 
اطالعات

نظریھ سھ مرحلھ ای خبرپردازی 
معرفی الگوی حافظھ دوگانھ و 

عمق پردازش 
کاربردھای آموزشی نظریھ ھای 

یادگیری خبرپردازی

سخنرانی

یادگیری جلسھ 10
مفاھیم و 

اصول

تعریف مفھوم و طبقھ بندی 
مفاھیم،روش آموزش مفاھیم 
تعریف اصول و روش آموزش اصول

سخنرانی

حل مِسیلھ و جلسھ 11
آفرینندگی

تعریف مسیلھ و حل مسیلھ 
مراحل آموزش و حل مسیلھ 
تعریف و ویژگی ھای تفکر 

انتقادی 
تعریف و ویژگی ھای آفرینندگی

سخنرانی

راھبردھا و جلسھ 12
شیوه ھای 

آموزشی

نقد و بررسی شیوه ھای سنتی 
آموزش 

معرفی روش اکتشافی وحوزه ھای 
آن 

آشنایی با دیدگاه کرشن 
اشنایدر 

سخنرانی
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نوع ارزشیابی: 
مشارکت در ارِایھ مطالب سر فصل ، 

تحقیق کالسی 
 امتحان کتبی میان ترم 
امتحان کتبی پایان ترم 

فھرست منابع: 
سیف ،علی اکبر(1386).روانشناسی پرورشی نوین ،تھران:نشر آگاه 
کدیور ،پروین (1381). روانشناسی تربیتی.تھران:انتشارات سمت 

منابع برای مطالعھ بیشتر: 
 .Woolfolk,A.E.(Last edition).Educational Psychology.Boston: Allyn and Bacon-

مدیریت کالس جلسھ 13
ومحیط 
یادگیری

انواع شیوه ھای اداره کالس و 
مدرسھ 

جو مطلوب در مدرسھ و کالس 
انتظار معلم 

سخنرانی

آموزش بھ جلسھ 14
کمک روش ھای 
تغییر رفتار

تعریف و ھدف تغییر رفتار 
روش ھای افزایش نیرومندی 

رفتار ھای مطلوب 
روش ھای ایجاد رفتارھای 
مطلوب در دانش آموزان 

روش نگھداری رفتار مطلوب 
برنامھ ھای تقویت 

روش ھای کاھش و حذف رفتارھای 
نامطلوب

سخنرانی

سنجش و جلسھ 15
ارزشیابی 
پیشرفت 
تحصیلی

انتخاب روش ھای مناسب برای 
سنجش ھدف ھای مختلف 

چگونگی انجام ارزشیابی 
پیشرفت تحصیلی 

دستھ بندی انواع ارزشیابی 
پیشرفت تحصیلی

سخنرانی

ارِایـھ تـحـقیـق جلسھ 16
دانـشجویان،ر
فــع اشکـال و 
آمـادگی بـرای 

امتحان

آزمون پایان ترمجلسھ 17


