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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی 

 شناسی و علوم رتبیتیدانشکده روان

   کد فرم:

 
 گروه آموزشی:

       برنامه ریزی درسی  تحصیلی: رشته   کارشناسی ارشدتحصیلی:  مقطع                                          نظریه های یادگیری و تدریسعنوان درس:  

  دکتر جوادی پور :مدرس یش نیاز:پ نظری:          عملی:                     2:  واحدتعداد 

 هدف کلی درس:

 :درس اهداف ویژه) رفتاری(

 یادگیري - یاددهی نوین رویکردهاي واکاوي
کسب دانش و مهارتهاي الزم براي بهبود بخشیدن به فن معلمی و برنامه ریزي درسی 

 تدریس مناسب با شرایط کالسهاي درسی.در کالس با انواع الگوهاي 

  یادگیري و یاددهی هاي موقعیت بررسی و نقد تحلیل، در الزم توانایی کسب
 گوناگون هاي به نظام راستا این در آموزشی و علمی مناسب خدمات و راهکارها ارایه

 آموزشی

  آموزشی مختلف سطوح در مناسب یادگیري – یاددهی راهبرهاي طراحی

 مطالب بندی ارائهزمانجدول 
شماره 
 جلسات

 تدریس  شیوه رئوس مطالب موضوع درس

آشنننننایی بنا تعناریف، میاهیی یادگیري،  1جلسه 
 تدریس و برنامه درسی و میاهیی وابسته
 ارتباط بین میاهیی مذکور با برنامه درسی-تعاریف آموزش و تدریس-تعاریف یادگیري -

ستیاده از روش تدریس ا -
 مشارکتیفعال و 

معرفی مطالب توسط  -
 استاد

اظهار نظر و مشارکت  -
 دانشجویان در مباحث

 جمع بندي مطالب -

آشنایی با مبانی رویکردهاي و نظریه هاي  2جلسه 
 جدید تدریس و یادگیري

 سیر تاریخی برخی از نظریه هاي یادگیري-مبانی فلسیی رویکردها -

: آشننننایی با  نظریه هاي جدید در بخش  3جلسه 
 آموزش، تدریس و برنامه درسی

 نقش نظریه هاي جدید در پاسخ به نیازهاي آموزش-ماهیت نظریه هاي آموزشی -

 کاربرد نظریه شناخت گرایی در آموزش و نقد آن-نظریه شناخت گرایی - آشنایی با نظریه یادگیري جدید 4جلسه 
کاربرد نظریه یادگیري اجتماعی در آموزش و یادگیري نقد و -نظرینه یادگیري اجتماعی - آشنایی با نظریه هاي یادگیري 5جلسه 

 بررسی آن
 کاربرد نظریه سازاگرایی و نقد و بررسی آن در آموزش-نظریه سازاگرایی - آشنایی با نظریه هاي یادگیري 6جلسه 
 کاربرد نظریه فراشناخت و کاربرد و نقد و بررسی آن-نظریه فراشناخت - آشنایی با نظریه هاي یادگیري 7جلسه 
 کاربرد حافظه در آموزش-تعاریف حافظه و انواع آن - حافظه و کاربرد آن در آموزش 8جلسه 
 آشنایی با نظریه هاي انگیزش-میهوم انگیزش - آشنایی با نظریه هاي انگیزش 9جلسه 
آشنننایی با بافت هاي اجتماعی و نقش آن  11جلسه 

 در آموزش و یادگیري
 اهیت و جایگاه بافت هاي اجتماعی در آموزش-تعاریف میاهیی مربوطه -

 کاربرد آنها در تدریس دروس مختلف-معرفی الگواي جدید تدریس - الگوهاي نوین تدریس 11جلسه 
 کاربرد الگوهاي تدریس در دروس مختلف-تدریسالگوهی جدید معرفی  - الگواي نوین تدریس 12جلسه 
 انواع مهارت هاي هاي تیکر-تعریف مهارت هاي تیکر-تعریف و ماهیت تیکر - مهارت هاي تیکر 13جلسه 

توسط یکی رائه مطلب ا -
 از دانشجویان

بحث و بررسی توسط  -
 همه دانشجویان

 جمع بندي مطالب -

 انواع مهارت هاي تیکر - مهارت هاي تیکر 14جلسه 
 انواع راهبردها-تدریستعریف راهبردهاي تیکر و کاربرد آن در  - راهبردهاي تیکر 15جلسه 
 راهبرد میهوم آفرینی-راهبرد تصمیی گیري-راهبرد حل مساله - راهبردهاي تیکر 16جلسه 
 آزمون پایان ترم 71جلسه 

 نوع ارزشیابی:
 نمره8تهیه یک مقاله علمی و پژوهشی 

 نمره4ارائه یک مطالب در یک جلسه آموزشی و مشارکت جدي در مباحث کالس 
 نمره8امتحان پایان ترم 
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