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آهَزش  وبرضٌبسی ارضذ :ی تحصیلیرشتٍي مقطع   پسضىی آهَزش :گريٌ آمًزشی  پسضىی :داوشکدٌ

 پسضىی

 

 13: کد درس  ٍاحذ عولی 1،ًظریٍاحذ  1 :دوًع ياح    2:تعداد ياحد    یریاديی یاددُی یالگَّب :وبم درس

         )02د درسن)ًظریِ ّبی یبدگیری ٍ هْبرت ّبی همذهبتی تذریس :يب َمسمبن يش ویبزپ

 الدى فتیدوتر  :مسئًل درس

  
 :شرح ديرٌ

ّب ٍ هَاضع ّب، هْبرتیبدگیری آهَختي احسبسبت، اًگیسُ. یبدگیری فمظ آهَختي هغبلت درٍس علَم پسضىی ًیست

ًین ثرای ًیل ثِ یبدگیری ثبویفیت ثبیذ ثذا. گیرینهبى را یبد هیایعَر ولی هب ضخصیت حرفِثِ. ای ًیس ّستحرفِ

افتذ؟ ٍ ثرای ایي وِ یبدگیری اتفبق ثیبفتذ، چِ الگَّبیی ّبیی دارد؟ چگًَِ اتفبق هییبدگیری چیست؟ چِ هؤلفِ: وِ

ّبیی ثرای یبدگیری ٍجَد دارد ٍ ایي دٍ چگًَِ ثر حست ّذف ٍ ضرایظ یبدگیری ثب ّن ٍ چِ سجه ثرای یبددّی

 . ّب عراحی ضذُ استضًَذ؟ ایي درس ثرای پبسخگَیی ثِ ایي سؤالتلفیك هی

 : َدف کلی

 یبدگیری –وست آگبّی ٍ هْبرت در زهیٌِ عراحی ٍ اجرای فرایٌذ یبددّی 

 (حیغِ ضٌبختی)یبدگیری -آضٌبیی داًطجَیبى ثب هفبّین پبیِ ٍ اصلی الگَّبی یبددّی

 (حیغِ ًگرضی)وبرگیری الگَّبی یبددّی ٍ یبدگیری ایجبد اًگیسُ در ثِ

 (حیغِ هْبرتی)در استفبدُ از الگَّبی یبددّی ٍ یبدگیری تَاًوٌذسبزی فراگیراى 

: اختصبصیاَداف 

: در پايان اين درس دانشجو قادر خواهد بود

 .یبدگیری را ضرح دّیذ -فرآیٌذ یبددّی (1

 .ضرایظ درًٍی ٍ ثیرًٍی یبدگیری را رور وٌیذ (2

 .دیگر را ثیبى وٌیذّب در آهَزش ٍ ارتجبط آًْب ثب یهّب، فٌَى ٍ هْبرتراّجردّب، الگَّب، رٍش (3

 .ّبی اجتوبعی، رفتبری، پردازش اعالعبت ٍ اًفرادی را رور وٌیذهراحل الگَّبی خبًَادُ (4

 .حذالل از ّرخبًَادُ فَق دٍ الگَ را ثب ّوىبری اعضبی گرٍُ اجرا ًوبییذ (5

 . ّب را تطریح وٌیذعَاهل هؤثر در اًتخبة الگَّب ٍ رٍش (6

 .ّبی یبدگیری را اجرا وٌیذالیتّبی هذیریت والس ٍ سبزهبًذّی فعضیَُ (7

 .هفبّین ًَیي در یبددّی ٍ یبدگیری ثسرگسبالى حَزُ علَم پسضىی را ثذاًیذ (8

هب ثِ ایي اهیذ ّستین وِ فراگیراى ایي درس درًْبیت خَد هذرسبى خجرُ ایي هفبّین ضًَذ،  :آرمبن مدرسبن

والس داضتِ ثبضٌذ، در جلسِ ٍ ثیي  ضوي ضٌبخت هفبّین ثراستفبدُ از آًْب هسلظ ضًَذ، هطبروت فعبل در

 .جلسِ توریي ٍ فعبلیت وٌٌذ، خَدضبى سویٌبر ثذٌّذ
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 عىبييه مطبلب

 ّبی یبددّی ٍ یبدگیریثٌذی فعبلیتفرآیٌذ یبددّی ٍ یبدگیری ٍ دستِ (1

 یبدگیری –ّبی یبددّی ثٌذی فعبلیتیبدگیری ٍ دستِ -هسبیل ٍ هطىالت فرایٌذ یبددّی (2

 ّب در آهَزش ٍ ارتجبط آًْب ثب یىذیگرش، فٌَى ٍ هْبرتراّجردّب، الگَّب، رٍ (3

 پردازش اعالعبت ٍ اًفرادی -اجتوبعی -ّبی رفتبریالگَّبی تذریس در خبًَادُ (4

 یبدگیری -ضرایظ استفبدُ از الگَّبی یبددّی (5

 

 دريس سرفصل

 ُ عٌَاى یه سبختبر تعریف یبدگیری، یبدگیری ثِ عٌَاى یه فرایٌذ، یبدگیری ثِ عٌَاى یه هحتَا، یبدگیری ة -

ّب در یبدگیری ٍ یبددّی ثب تأویذ ثر فراگیراى ثسرگسبل گرٍُ ّب، فرایٌذّب، ٍ چبلصّب، سجهالگَّب، ًظریِ -

 علَم پسضىی

 ّب ثِ فراگیراىًمص الگَّبی هختلف یبددّی ٍ یبدگیری در اًتمبل داًص، ًگرش ٍ هْبرت -

 یبدگیری فرعیٍ ...( ری، ضٌبختی، سبختی ٍ رفتب)ًظریِ ّبی اصلی  -

 ّبّب، همبیسِ آًْب ثب ّن، وبرثرد ّریه در آهَزش علَم پسضىی ٍ ًمذ ًظریِهفبّین پبیِ در ّریه از ًظریِ -

. ًمص سجىْب در یبدگیری علَم پسضىی. ّبی فرعیّبی یبدگیری ضبهل سجىْبی ولت، ٍارن ٍ سجهسجه -

 همبیسِ سجىْب ثب یىذیگر

ش ّیجبًی، ضخصیت، ًظبم پردازش اعالعبت، ّیجبى، اًگیسُ، عَاهل هؤثر در یبدگیری ضبهل َّش، َّ -

 ثب تأویذ ثر علَم پسضىی... هحیظ، هحتَا، 

 الگَّبی یبددّی در چْبر خبًَادُ اصلی اجتوبعی، رفتبری، پردازش اعالعبت ٍ اًفرادی -

 یبددّی ٍ یبدگیری هجتٌی ثر ثبزی ٍ ضجیِ سبزی -

 یبددّی ٍ یبدگیری در عرصِ آهَزش ثبلیٌی -

 ّی ٍ یبدگیری در گرٍُ وَچهیبدد -

 الگَی تلفیمی یبددّی ٍ یبدگیری -

 یبددّی ٍ یبدگیری ثسرگسبالى در در علَم پسضىی لرى ثیست ٍ یىن، ثب ًگبّی ثِ آیٌذُ -

: َبی تدريسشیًٌ

 *پرسص ٍ پبسخ   *سخٌراًی ثرًبهِ ریسی ضذُ  *فعبل سخٌراًی

 * (TBL)ری هجتٌی ثر تینیبدگی  * (PBL)یبدگیری هجتٌی ثر حل هسئلِ  *ثحث گرٍّی

 *اجرای عولی الگَّب تَسظ فراگیراى       *آهَزش در گرٍُ وَچه
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  :يظبيف ي تکبلیف داوشجً

ٍ اًجبم تىبلیف هحَلِ  ضروت فعبل در والس

 ثحث گرٍّی
( تذریس)فعبلیت عولیًجبم ا

 

:   يسبيل کمک آمًزشی

   *پرٍشوتَر اسالیذختِ ٍ گچ  ت  *ٍایت ثرد

 

 (20 از ومرٌ کل) :درصد ومرٌبی ي وحًٌ ارزشیب

ًورُ  3 %-15: ٍ اًجبم تىبلیف فعبلیت ّبی والسی

ًورُ  4 %-20:یبدگیری–وبر عولی ضبهل اجرای تذریس هجتٌی ثر الگَّبی یبددّی 

ًورُ  5 %-25: آزهَى هیبى ترم

ًورُ  8  %-40:آزهَى پبیبًی

 

 :مىببع پیشىُبدی برای مطبلعٍ

 
Pritchard, A. (2009). Ways of learning: learning theories and learning styles in the 

classroom. New York: Routledge. 
Silberman, M. et al (last edition) Active training: A handbook of techniques, designs, 

case examples, and tips. San Francisco: John Wiley & Sons. 

Vella, j. (last edition) Learning to listen, learning to teach. New York: John Wiley & 

Sons. 

Gobert, J. D., Buckley, B. C., (last edition). Introduction to model-based teaching and 

learning in science education INT. J. SCI. EDUC., VOL. 22, NO. 9, 891- 894 

Tenant, M. (last edition). Psychology and adult learning. New York: Routledge. 
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 ی درسارائٍ کلیبت  جديل َفتگی

استبد  تبريخ عىًان مطبلب جلسٍ 

 هعرفی درس، آگبّی از اًتظبرات فراگیراى در هَرد درس، پیص آزهَى - 1

اّویت الگَ ، (... الگَ، سجه، ًظریِ، سیستن ٍ  )تعبریف، آضٌبیی ثب ٍاشُ ّبی ولیذی -

 در یبدگیری ٍ یبددّی

هجبًی ٍ اصَل، هفبّین پبیِ، ًمص : هرٍر ًظریِ رفتبری)تىلیف ثرای جلسِ ثعذارائِ  -

آًْب در یبدگیری اًسبى، ًمذ ٍارد ثرًظریِ یبدگیری، هَارد وبرثرد آى در علَم پسضىی، 

 (ًمبیص ٍ ووجَدّبی ایي ًظریِ در آهَزش علَم پسضىی

 فتیالدى دوتر  5/7

 هرٍر هغبلت یبفت ضذُ تَسظ افراد، ارائِ یه فرهت ثِ داًطجَیبى ثرای ارائِ هغبلجطبى - 2

هجبًی ٍ اصَل، هفبّین پبیِ، ًمص آًْب در یبدگیری اًسبى، ًمذ ٍارد )ارائِ ًظریِ رفتبری   -

ثرًظریِ یبدگیری، هَارد وبرثرد آى در علَم پسضىی، ًمبیص ٍ ووجَدّبی ایي ًظریِ در 

 تَسظ  داًطجَ ٍ استبد( ٍم پسضىیآهَزش عل

ًظریِ )ًظرسٌجی درثبرُ وبر ارائِ ضذُ تَسظ فراگیراى ٍ ارائِ تىبلیف ثرای جلسِ سَم  -

 (ضٌبختی

12/7  

هجبًی ٍ اصَل، هفبّین پبیِ، ًمص آًْب در یبدگیری اًسبى، ًمذ ٍارد )ًظریِ ضٌبختی  3

ٍ ووجَدّبی ایي ًظریِ در  ثرًظریِ ضٌبختی، هَارد وبرثرد آى در علَم پسضىی، ًمبیص

 ( آهَزش علَم پسضىی، همبیسِ ایي ًظریِ ثب ًظریِ رفتبری

19/7  

تىبلیف  ثررسی هرٍر جلسِ لجل ٍ  - 4

هجبًی ٍ اصَل، هفبّین پبیِ، ًمص آًْب در )گرایی وبر گرٍُ وَچه در حَزُ ًظریِ سبخت -

علَم پسضىی، ًمبیص  یبدگیری اًسبى، ًمذ ٍارد ثرًظریِ سبختگرایی، هَارد وبرثرد آى در

 (ٍ ووجَدّبی ایي ًظریِ در آهَزش علَم پسضىی، همبیسِ ایي ًظریِ ثب دٍ ًظریِ لجلی

ّبی ًظریِ)ارائِ ثبزخَرد ثِ ارائِ دٌّذُ ٍ ارزضیبثی ارائِ، تعییي تىلیف جلسِ ثعذ  -

 (اجتوبعی ٍ اًسبًی

26/7  

ًمص آًْب در یبدگیری اًسبى،  هجبًی ٍ اصَل، هفبّین پبیِ،)ّبی اجتوبعی ٍ اًسبًی ًظریِ 5

ّب، هَارد وبرثرد آى در علَم پسضىی، ًمبیص ٍ ووجَدّبی ایي ًظریِ ًمذ ٍارد ثر ایي ًظریِ

 (ّبی لجلیدر آهَزش علَم پسضىی، همبیسِ ٍ تلفیك ایي ًظریِ ثب ًظریِ

3/8  

 "التمبط" ٍ "تلفیك"دٍ هفَْم )ّب سبیر ًظریِ/ یبدگیری فعبل ثسرگسبالى: سخٌراًی فعبل - 6

 (ّبی یبدگیریدر الگَّب ٍ ًظریِ

اًتخبة الگَ ثرای یه درس علَم پسضىی ٍ ارائِ ًتبیج وبر : وبر عولی گرٍُ وَچه -

 گرٍّی در والس

10/8  

َّش، ضخصیت، َّش ّیجبًی، َّش اجتوبعی، : عَاهل هؤثر ثر یبدگیری ٍ یبددّی 8 ٍ 7

ثب )حیظ، ّیجبى، اًگیسُ، ٍ ارتجبط فراضٌبخت، حبفظِ، تَجِ، سبزٍوبر عصجی یبدگیری، م

 (تأویذ ثر ًمص آًْب در آهَزش علَم پسضىی ثِ ثسرگسبالى

17/8  

  1/9 ترماهتحبى هیبى 9

  8/9 ...(هذل ولت، ٍارن، )ّبی یبدگیری سجه 10
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  15/9 (توریي عولی)ّبی یبدگیری ثب درس ٍ داًطجَ ارزیبثی ٍ ثرازش سجه 11

  22/9 (توریي عولی)ثرًظریِ رفتبری  الگَّبی یبددّی هجتٌی 12

  29/9 (توریي عولی)الگَّبی یبددّی هجتٌی ثر ًظریِ ضٌبختی  13

  6/10 (توریي عولی)گرایی الگَّبی یبددّی هجتٌی ثر ًظریِ سبخت 14

  13/10 (توریي عولی)الگَّبی یبدّی هجتٌی ثر ًظریِ اجتوبعی ٍ اًسبًگرایی  15

ثحث گرٍُ )ثسرگسبالى ٍ در علَم پسضىی در لرى ثیست ٍ یىن  الگَّبی یبددّی ثرای 16

 ی ثبزخَردثٌذی ٍ خالصِ درس ٍ ارائِجوع( ثسري

20/10  

  27/10اهتحبى  17

در توبم جلسبت توریي عولی هحتَای جلسِ ثب تأویذ ثر علَم پسضىی ٍ در جوعیت ثسرگسبل درًظر گرفتِ : ًىتِ

 .ضذُ است


