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تلفن2234115 :
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ىدف کل :در پبیبى ایي درش داًػجْ قبدر هی ثبغذ :اًْاع رّظ ُب ّ الگُْبی آهْزغی را تػریخ ّ ثب
یکذیگر هقبیطَ کٌذ ّ ػلل ًیبز اًتخبة ّ کبرثرد رّظ ُبی جذیذ را ثب تْجَ ثَ اُذاف آهْزغی ثیبى ًوبیذ.
اىداف جزئی:
داًػجْ قبدر ثبغذ:
هجبًی اًتخبة رّغِبی تذریص را ثیبى ًوْدٍ ّ ارتجبط آى را ثب اُذاف ثیبى ًوبیذ.
الگْی ػوْهی تذریص را تْضیخ دُذ.
اصطالدبت آهْزظ ،تذریص ّ یبدگیری ّ فرایٌذ آى را غرح دُذ.
ثب ًظریَ ُبی هختلف یبدگیری آغٌب غْد.
رّظ تذریص ضخٌراًی ،اصْل ،هرادل ّ کبرثردُبی آى را در آهْزظ پرضتبری غرح دُذ.
رّظ تذریص پرضع ّ پبضخ ،اصْل ،هرادل ّ کبرثردُبی آى را در آهْزظ پرضتبری غرح دُذ.

رّظ تذریص ًوبیع ّ هرادل ّ کبرثردُبی آى را در آهْزظ پرضتبری ثیبى ًوبیذ.
رّظ تذریص ثذث گرُّی ّ هرادل ّ کبرثردُبی آى در پرضتبری را تْضیخ دُذ.
دالیل ثکبرگیری الگُْب را در آهْزظ تْضیخ دُذ.
الگُْبی تذریص را لیطت ًوبیذ.
ّیژگی ُب ّ هػخصبت الگُْبی تذریص را رکر ًوبیذ.
الگْی هٌبضت هْقؼیت ُبی هختلف آهْزغی را تػخیص دُذ.
الگْی پیع ضبزهبى دٌُذٍ آزّثل ،زیرثٌبی فلطفی ،هرادل ّ رّاثظ هذرش ّ گرٍّ را تْضیخ دُذ.
الگْی هػکل گػبیی هرادل ،اًْاع ّ کبرثرد آى را در ػلْم پسغکی تػریخ ًوبیذ.
هذل تذریص هِبرت آهْزی کبّغگری ضْگوي ،هرادل ّ کبرثرد آى را در ػلْم پسغکی تْضیخ دُذ.
هذل تذریص تفکر اضتقرایی ُیلذاتبثب ،هرادل ّ کبرثرد آى را در ػلْم پسغکی غرح دٌُذ.
هذل تذریص کبّغگری ػلوی غْاة ،هرادل ّ کبرثرد آى را در ػلْم پسغکی ثیبى ًوبیذ.
الگْی فردهذاری ،هجبًی ًظری ،اًْاع ّ کبرثرد آى را در ػلْم پسغکی ثیبى ًوبیذ.
رّظ آهْزظ یبدگیری تب دذ تطلظ را غرح دُذ
رّظ آهْزظ ثرًبهَ ای ّ رایبًَ ای را تْضیخ دُذ.
رّظ طلجگی ّ ّیژگی ُبی آى را تػریخ ًوبیذ.
ضَ الگْی پیع ضبزهبى دٌُذٍ ،هػکل گػبیی ّ فردهذاری را ثب رّظ یب الگْی طلجگی هقبیطَ ًوبیذ.
رّظ ُبی یبدگیری هػبرکتی غبهل الگْی تذریص اػضبی تین ّ الگْی اثرثخػی تین را تػریخ ًوبیذ.
اًْاع رّظ ُبی آهْزظ ثبلیٌی ،هرادل ّ کبرثرد آى ُب را در پرضتبری غرح دُذ.
چگًْگی هذیریت کالش ّ فضبی آهْزغی را تذلیل ًوْدٍ ّ ػْاهل هؤثر ثر آى را تْضیخ دُذ.

روش تدریش:
تذریص ایي ّادذ ثر دطت هْضْع ّ زهبى ثر هجٌبی الگْی هػکل گػبیی ّ داًػجْ هذْری ثَ صْرت
ضخٌراًی  ،دل هطئلَ ّ ثذث گرُّی در گرُِّبی کْچک  ،طرح کبرآیی تین ،طرح تذریص تین ،ژّرًبل
کالة ،پرضع ّ پبضخ ّ هطبلؼَ فردی اًجبم خْاُذ گرفت.
وظایف دانشجو:
 دضْر فؼبل در کالش
 دضتیبثی ثَ اُذاف از طریق جطتجْی هقبالت  ،گسارغبت تذقیقبتی ّ آخریي هطبلت هطتٌذ در
زهیٌَ هْضْػبت
 پػتکبر ّ جذیت در ارائَ ضریغ ّ ثوْقغ تکبلیف
 غرکت در ثذث گرُّی ثب اضتٌبد ثَ هطبلؼبت ّ هٌبثغ هْجْد
تکالیف درس:
الف) ارائَ کٌفراًص داًػجْیی
ة) ارائَ یک رّظ تذریص ًْیي خبرج از ثرًبهَ ثَ غکل ژرًبل کالة
ج)غرکت در اهتذبًبت پبیبى ترم ،داًػجْیبى در پبیبى ترم ثَ ضْاالت تطتی ّ تػریذی ثَ هٌظْر
ارزغیبثی ضطْح ػبلی دیطَ یبدگیری در دیطَ غٌبختی پبضخ خْاٌُذ داد.
نحوه ارزشیابی:
-1ارائَ یک رّظ تذریص ًْیي ثصْرت ژّرًبل کالة
-2ارائَ کٌفراًص
 -3اهتذبى فیٌبل
 -4دضْر فؼبل ّ تْام ثب آهبدگی در کالش
ّ ضبیر تکبلیفی کَ ُر اضتبد هؼرفی هی کٌذ.
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هْضْع

هذرش

هؼرفی طرح درش ،الگْی ػوْهی تذریص هرّری ثر اُذاف دکتر دطیٌی
آهْزغی ثلْم
دکتر دطیٌی
تؼبریف هفبُین آهْزظ ّ تذریص ّ یبدگیری  ،فرآیٌذ یبددُی-
یبدگیری
کٌفراًص داًػجْیی
ًظریَ ُب ّ ضجک ُبی یبدگیری
ّ دکتر دطیٌی
دکتر دطیٌی
رّظ تذریص ضخٌراًی ّ پرضع ّ پبضخ
کٌفراًص داًػجْیی
ًوبیع ّ ثذث گرُّی
ّ دکتر دطیٌی
دکتر دطیٌی
رّظ ُبی آهْزغی در ثبلیي
دکتر دطیٌی
رّظ ُبی آهْزغی در ثبلیي
دکتر دطیٌی
الگْی هػبرکتی)طرح کبرآیی تین ّ طرح تذریص اػضبی تین)
دکتر ػلوذاری
اًْاع الگُْبی تذریص ّ ّیژگی ُب ،الگْی پیع ضبزهبًذٌُذٍ
آزّثل
دکتر ػلوذاری
الگْی هػکل گػبیی یب دل هطئلَ ّ هِبرت آهْزی کبّغگری
ضْگوي
تفکر اضتقرایی ُیلذاتبثب ّ کبّغگری ػلوی غْاة
الگْی فردهذاری ،آهْزظ یبدگیری تب دذ تطلظ ،آهْزظ
ثرًبهَ ای ّ رایبًَ ای
رّظ طلجگی ّ ّیژگی ُبی آى ّ هقبیطَ ثب
ضَ الگْی پیع ضبزهبى دٌُذٍ ،هػکل گػبیی ّ فردهذاری
الگْی تفکر اًتقبدی
هذیریت کالش ّ رفتبر فراگیر
ژّرًبل کالپ
ژّرًبل کالپ

منابع:

دکتر ػلوذاری
دکتر ػلوذاری
دکتر ػلوذاری
دکتر ػلوذاری
دکتر ػلوذاری
دکتر ػلوذاری
دکتر دطیٌی
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