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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی 

 شناسی و علوم رتبیتیدانشکده روان

   کد فرم:

 

 گروه آموزشی:
        آموزش بزرگساالن تحصیلی: رشته   کارشناسی ارشد تحصیلی:  مقطع                                          نیازسنجی آموزشیعنوان درس:  

  دکتر جوادی پور :مدرس یش نیاز:پ نظری:          عملی:                      2: تعداد واحد

 هدف کلی درس:

 :درس اهداف ویژه) رفتاری(
 آشنایی با الگوهای توافق محور در نیازسنجی آموزشی نیازسنجی مفاهیم کلیات و

 آشنایی با الگوهای مساله محور در نیازسنجی آموزشی تعیین نیازهای آموزشی.

 آشنایی با الگوهای ترکیبی در نیازسنجی آموزشی چندبعدی در آموزش شناخت الگوی جامع نیازسنجی

  آشنایی با الگوی هدف محور در نیازسنجی آموزشی.

 مطالب بندی ارائهجدول زمان
شماره 
 جلسات

 تدریس  شیوه رئوس مطالب موضوع درس

آشننننایی با تعاریمف مفاهیم و ابعاد  1جلسه 
 سنجی آموزشی نیاز

 انواع نیازهای آموزشی -تعریم نیازها

 استفاده از روش تدریش فعال و مشارکتی

 معرفی مطالب توسط استاد

 بحث و بررسی و مشارکت دانشجویان در مباحث

 جمع بندی مطالب

 کاربرد الگوهای نیازسنجی آموزشس-معرفی الگوهای نیازسنجی الگوهای نیازسنجی 2جلسه 
 الگوی نیازسنجی اسقرایی-الگوی نیازسنجی کالسیک نیازسنجی آموزشی هدف محور 3جلسه 
الگوی نیازسنجی آموزشی کافمن -الگوی نیاز سنجی آموزشی قیاسی نیازسنجی آموزشی هدف محور 4جلسه 

 و کالین
 آشنایی با الگوی فیش بال-آشنایی با الگوی دلفی نیازسنجی آموزشی توافق محور 5جلسه 
 الگوی نیازسنجی سه بعدی-الگوی نیازسنجی آموزشی تل استار نیازسنجی آموزشی توافق محور 6 جلسه
 الگوی نیازسنجی تکنیک درخت خطا-الگوی نیازسنجی رویداد مهم نیازسنجی آموزشی مساله محور 7جلسه 
 الگوی نیازسنجی تحلیل شغل نیازسنجی آموزشی مساله محور 8جلسه 
 الگوی نیازسنجی دیکوم آموزشی در سازمان هانیازسنجی  9جلسه 
 الگوی نیازسنجی تحلیل شکاف مهارتی نیازسنجی آموزشی در سازمان ها 11جلسه 
 الگوی سنجش مبتنی بر قابلیت نیازسنجی آموزشی در سازمان ها 11جلسه 

 ارائه مطالب توسط یکی از دانشجویان

 بحث و بررسی توسط همه دانشجویان 

 مطالبجمع بندی 

 الگوی سنجش نیازهای راهبردی نیازسنجی آموزشی در سازمان ها 12جلسه 
 نقد و بررسی مدل-الگوی سازمانی روملر نیازسنجی آموزشی در سازمان ها 13جلسه 

 نقد و بررسی الگو-الگوی نیازسنجی روست نیازسنجی آموزشی در سازمان ها 14جلسه 
 الگوی جامع نیازسنجی-الگوی نیازسنجی شکاف سازمان هانیازسنجی آموزشی در  15جلسه 
 الگوی نیازسنجی کالین-الگوی تحلیل نیازهای یادگیری نیازسنجی آموزشی در سازمان ها 16جلسه 
 آزمون پایان ترم 71جلسه 

 نوع ارزشیابی:

 نمره 8تهیه یک مقاله علمی و پژوهشی

 نمره 4کالسی ارائه یک مطالب در کالس و مشارکت در بحث های 
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