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منابعفعالیتهاي یادگیريروشهاي تدریسفهرست رئوس محتوااهداف یادگیريموضوع آموزشیجلسه

اول
معرفی درس-
آشنایی با کالس و دانشجویان-
مفهوم برنامه درسی-

مفهوم برنامه درسی را توضیح دهنددانشجویان-1
جایگاه و اهمیت درس طرح و -1

ریزي درسیبرنامه
Curriculumریشه لغوي برنامه درسی -2
مفاهیم اولیه در خصوص برنامه درسی-3

پرسش و پاسخی-1
سخنرانی-2
بحث گروهی-3

بحث و گفتگو-
یادداشت برداري-
-......
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و اصول-2
ریزي مفاهیم برنامه
درسی، دکتر 

کوروش فتحی 
واجارگاه

ریزي برنامه-3
درسی براي 

تدریس و یادگیري 
بهتر، تألیف 

الکساندروسیلور 
ترجمه دکتر 

نژادخوي

مقاالت فارسی -4
مرتبطو انگلیسی

دوم
ریزيبرنامهمفهوم برنامه درسی در 

درسی

بعنوان تجربیات یدانشجویان مفهوم برنامه درس-1
.یادگیري را با مفاهیم سنتی مقایسه کنند

مفاهیم و انواع برنامه درسی را تحلیل نمایند-2
ریزي درسی را تعریف ریزي درسی و طرحبرنامه-3

نمایند

شدهبرنامه درسی قصد -
برنامه درسی کسب شده-
برنامه درسی پنهان-
برنامه درسی خنثی-
برنامه درسی رسمی-
برنامه درسی بعنوان طرح-
ریزي درسیطرح–ریزي درسی برنامه-

بحث و گفتگو-
پرسش و پاسخ-
سخنرانی-

بحث و گفتگو-
طرح سوال-
مشارکت فعال-

مبانی برنامه درسی و انواع را توضیح دهید-مبانی برنامه درسیسوم
مبانی برنامه درسی در آموزش مامایی را تشخیص -

دهند

تعریف میانی برنامه درسی-1
انواع مبانی-2
مبانی روانشناختی-3
مبانی اجتماعی-4
مبانی فلسفی-5

بحث و گفتگو-
پرسش و پاسخ-
سخنرانی-
دریافت (حل مسأله -

)مفهوم

مسألهحل -
شرکت در بحث -
یادداشت برداري-

ریزي درسی در آموزش دانشجویان مبانی برنامه-1ادامه مبانیچهارم
مامایی را توضیح دهند و اهمیت آنرا تحلیل نمایند

گرایی و برنامه درسینظریه انسان-1
هاي یادگیري رفتاري و برنامه نظریه-2

درسی
گرایی و یادگیري سازندههاي نظریه-3

برنامه درسی
) ب(فرهنگ عام ) الف(مبانی اجتماعی -4

)اي ماماییهویت حرفه(فرهنگ تخصصی 
چهار ستون یادگیري در قرن بیست و -5

یکم
مبانی فلسفی-6

بحث و گفتگو-
کارگروهی-
سخنرانی-

هافعالیت در گروه-
بحث-
ارائه گزارش-
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ریزي ریزي و طرحمراحل برنامهپنجم
درسی

ریزي درسی و طراحی برنامهدانشجویان مراحل -1
برنامه درسی را توضیح داده و در عمل بکار گیرند

فهرست مراحل-1
نیازسنجی هاي تکنیک(نیاز و نیازسنجی -2

)آموزشی

بحث و گفتگو-
سخنرانی-
کار عملی در کالس-

شرکت در بحث-1
انجام کارهاي عملی -

گروهی
یادداشت برداري-
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و اصول-2
ریزي مفاهیم برنامه
درسی، دکتر 

کوروش فتحی 
گاهواجار

ریزي برنامه-3
درسی براي 

تدریس و یادگیري 
بهتر، تألیف 

الکساندروسیلور 
ترجمه دکتر 

نژادخوي

مقاالت فارسی -4
و انگلیسی مرتب

مهارتهاي -5
دکتر .آموزشی

حسن شعبانی

ششم
ریزي درسیمراحل برنامه

انتخاب اهداف آموزشی در حوزه -
آموزش مامایی

دهندمفهوم اهداف را توضیح -1
انواع اهداف و تفاوت آنها را تحلیل کنند-2
براي دروس مامایی هدفهاي آموزشی بنویسید-3
هاي  اهداف رفتاري را  نقد کنند و راه حل-4

جایگزین را تحلیل نمایند

مفهوم اهداف آموزشی و اهمیت آن-1
–عاطفی –شناختی (حیطه اهداف -2

)حرکتی–روانی 
نقد اهداف رفتاري-
به اهداف رفتاريبدیل رویکرد -

بحث و گفتگو-
سخنرانی-
نمایشی-

شرکت در بحث-1
انجام کارهاي عملی -2

فردي
پاسخ به پرسشها-
یادداشت برداري-

ریزي درسیمراحل برنامههفتم
محتواي آموزشی

دانشجویان مفهوم محتوا را توضیح دهید-1
داده و بکار منابع انتخاب محتواي را توضیح -2

گیرند
معیارهاي انتخاب محتوا را توضیح دهند-3

تعریف و مفهوم محتوا-1
هاي انتخاب محتواروش-2
معیارهاي انتخاب محتوا-3

پیش سازمان دهنده-
بحث و گفتگو-
پرسش و پاسخ-

یادداشت برداري-
مشارکت در بحث-
پاسخ به سوالها-

هشتم
درسیریزيمراحل برنامه

سازماندهی محتوا

دانشجویان انواع سازماندهی عمودي و افقی محتوا -1
را توضیح داده با هم مقایسه کنند

اهمیت سازماندهی محتواي برنامه درسی را -2
تحلیل نمایید

در خصوص هر یک از انواع سازماندهی در رشته -3
مامایی نمونه طراحی کنند

سازماندهی عموي محتوا-1
مارپیچی-
خطی-
نمونه هاي رایج در آموزش مامایی-
موضوعات (ارتباط و سازماندهی افقی -2

)مجزا
ايبین رشته-
ايچند رشته-
ايفرا رشته-

سخنرانی-
بحث و گفتگو-
پرسش و پاسخ-
هاي کوچککار در گروه-

انجام فعالیت عملی -1
و طراحی در کالس

ارائه پروژه-2
شرکت در بحث-3

ریزي درسیمراحل برنامهنهم
روشهاي تدریس

دانشجویان انواع روشهاي تدریس را توضیح دهند-1
و خانواده آنها را شناسایی کنند

روشهاي تدریس را در عمل بکار گیرند-2

تعریف روشهاي تدریس-
هاي مهم روشهاي تدریسخانواده-
مزایا و معایب هر یک از روشهاي تدریس-
موثر در انتخاب روشهاي تدریسعوامل -

روش یادگیري مشارکتی-1
بحث و گفتگو-2
سخنرانی-3

فعالیت در گروههاي -
مشارکتی

شرکت در مباحث-
یادداشت برداري-

دهم
ریزي درسیمراحل برنامه

هاي یادگیري و منابع فعالیت
آموزشی

هاي یادگیري را اهمیت هریک از انواع فعالیت-1
توضیح دهد

عوامل مؤثر در انتخاب منابع آموزشی را شرح دهد-2

هاي یادگیريمفهوم فعالیت-
هاي یادگیري پلکانی و تارعنکبوتیفعالیت-
عوامل مؤثر در انتخاب مواد یادگیري-

روش سخنرانی-
پرسش و پاسخ-

مشارکت در بحث-
یادداشت برداري-
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یازدهم
ریزي درسیمراحل برنامه

ارزشیابی

دانشجویان انواع ارزشیابی را با توجه به هدف -1
مقایسه کنند

انواع ارزشیابی را با توجه به کاربرد و زمان -2
مقایسه کنند

الگوهاي ارزشیابی را نام برده توضیح دهند و -3
کاربرد هر یک را مشخص کنند

تعریف ارزشیابی آموزشی-
ارزشیابی تشخیصی-
ارزشیابی تکوینی-
تراکمی–ارزشیابی پایانی -
الگوي ارزشیابی هدف محور-
هدف آزاد-
CIPPالگوي ارزشیابی -

سخنرانی-
پرسش و پاسخ-

مشارکت در بحث-
یادداشت برداري-
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و اصول-2
ریزي مفاهیم برنامه
درسی، دکتر 

کوروش فتحی 
واجارگاه

ریزي برنامه-3
درسی براي 

تدریس و یادگیري 
بهتر، تألیف 

الکساندروسیلور 
ترجمه دکتر 

نژادخوي

مقاالت فارسی -4
مرتبطو انگلیسی

دوازدهم
طرح درس نویسی

)طراحی سیستماتیک (
دانشجویان بتوانند عناصر طرح درس را نام ببرند-
براي یک موضوع طرح درسی بنویسند"عمال-

طرح درس و انواع آن-
مفهوم طراحی سیستماتیک آموزشی-
نحوه نوشتن طرح درس ترمی و روزانه-

سخنرانی و بحث-1
تدریس نمایشی-2

مشارکت در بحث-
نوشتن طرح درس-

اجراي برنامه درسی و استقالل سیزدهم
معلم

دانشجویان انواع روشهاي اجراي برنامه درسی را -
توضیح دهند و با هم مقایسه کنند

در برنامه درسی را ) معلم(انواع مشارکت مدرس -
توضیح دهند

مفهوم اجراي برنامه درسی-
سازگارانه و آزاد–اجراي وفادارانه -
مقاوم در برابر –برنامه درسی روییدنی -

معلم
روشهاي مشارکت مدرس در برنامه هاي -

درسی 

روش سخنرانی-
پرسش و پاسخ-

بحث و سوال کردن-
یادداشت برداري-

چهاردهم و 
به بعد

دانشجویان بتوانند براساس طرح درس نوشته -1تدریس عملی
نمایندتدریس 

ارزیابی استاد از روشهاي اجراي تدریس
تدریس

تدریس عملی


