
 تعوِ تؼالی

 

 داًؽگاُ آزاد اظالهی ٍاحذ اظتارا

 هذدجَ/ تیوار تِ آهَزغ اصَل ٍ یادگیری فرآیٌذهَضَع تذریط: 

 گرٍُ ّذف: داًؽجَیاى پرظتاری هقغغ کارؼٌاظی                      ظاػتِ(    5/6جلعِ    62ظاػت)   62هذت تذریط:      

                                                                           ػثاض ًصادهذرض:                                                                            ًذاردپیػ ًیاز: 

 ّذف کلی:

جَ را در پایاى ٍاحذ از فراگیر اًتظار هیرٍد هغالثی درتارُ اصَل آهَزغ تِ هذدجَ تیاهَزد تا تتَاًذ ًیازّای یادگیری هذد

تؽخیص دادُ ٍ رٍؼْا ٍ فٌَى هٌاظة را جْت تعْیل هراحل یادگیری ترگسیٌذ. ّوچٌیي تتَاًذ هیساى یادگیری هذدجَ را هَرد ارزیاتی 

 قرار دّذ. 

 اّذاف ٍیصُ: 

 در پایاى دٍرُ از فراگیراى اًتظار هیرٍد:

 هفَْم ٍ ضرٍرت آهَزغ تِ تیوار/ هذدجَ را تیاى کٌٌذ. -

 در آهَزغ رٍؼْای هختلف کعة ظالهتی را تَضیح دٌّذ. اّویت ًقػ پرظتاراى -

 را تؼریف کردُ ٍ اجساء ٍ ػٌاصر فرآیٌذ آهَزغ را تیاى ًوایٌذ. « آهَزغ»ٍاشُ  -

 را تؼریف کردُ ٍ هفَْم آى را تا رکر یك هثال تَضیح دٌّذ.. « یادگیری»ٍاشُ  -

 راتغِ تیي دٍ هفَْم آهَزغ ٍ یادگیری را تیاى ًوایٌذ. -

 ذ آهَزغ تِ هذدجَ را تغَر خالصِ تَضیح دٌّذ.هراحل فرآیٌ -

 ًحَُ ؼٌاظایی ًیازّای یادگیریٍ هذدجَیاى را تیاى ًوایٌذ.  -

 ًقػ ٍ اّویت اًگیسغ در یادگیری ٍ ػَاهل هَثر تر اًگیسغ در تیوار / هذدجَ را تیاى ًوایٌذ.  -

 ٌّذ.فٌَى هختلف ایجاد اًگیسغ در یادگیرًذگاى)تیواراى( را تا رکر هثال تَضیح د -

 گاهْای اصلیٍ عراحی هٌظن آهَزؼی را ًام تردُ ٍ درتارُ ّر یك از آًْا تَضیح هختصری ارائِ ًوایٌذ. -

 ظغَح هختلف اّذاف آهَزؼی را تجسیِ ٍ تحلیل ًوایٌذ. -

 ّذف آهَزؼی کلی را تؼریف کردُ ٍ در هَرد اّویت ٍ ًحَُ تذٍیي آى تِ اختصار تَضیح دٌّذ. -

 ِ ای را تؼریف کردُ ٍ در هَرد اّویت ٍ ًحَُ تذٍیي آى تا رکر هثال تَضیح دٌّذ.اّذاف آهَزؼی جسئی یا هرحل  -

 اّذاف آهَزؼی رفتاری را تؼریف کردُ ٍ در هَرد اّویت ٍ ًحَُ تذٍیي آى تا رکر هثال تَضیح دٌّذ.  -

یح دادُ ٍ عثقِ تٌذی اّذاف آهَزؼی تِ حیغِ ّای ظِ گاًِ یادگیری) ؼٌاختی ، ػاعفی ٍ رٍاًی ـ حرکتی( را تَض -

 کارترد آًْا را تیاى ًوایٌذ.

ارتثاط هَجَدٍ هیاى اّذاف آهَزؼیٍ حیغِ ّای ظِ گاًِ یادگیری ) ؼٌاختی ، ػاعفی ٍ رٍاًی ـ حرکتی ( تا ّوذیگر را   -

 تیاى ًوایٌذ.

 هحتَای آهَزؼی را تَضیح دادُ ٍ ًحَُ گسیٌػ ٍ تذٍیي آى را تیاى کٌٌذ. -

 ا ًام تردُ ٍ ًحَُ تؽكیل ایي گرٍّْا را تا تَجِ تِ اّذاف آهَزؼی تیاى ًوایٌذ.. اًَاع گرٍّْای آهَزغ ٍ یادگیری ر  -

 رٍؼْای هختلف ٍ ًَیي آهَزغ را ًام تردُ ٍ هسایا ٍ هؼایة ٍ هَارد کارترد ّر یك از آًْا را تیاى ًوایٌذ. -

 ػَاهل هؤثر در ًحَُ اًتخاب ٍ کارترد یك  رٍغ آهَزؼی را تیاى ًوایٌذ.  -



 آهَزغ را ًام تردُ ٍ ّریك را تِ اختصار تَضیح دٌّذ.   هْارتْای ضوي  -

 هفَْم رظاًِ ّا ٍ ٍظایل کوك آهَزؼی را تَضیح دٌّذ -

 یادگیری را تیاى ًوایٌذ.  –اّویت کارترد رظاًِ ّا ٍ ٍظایل کوك آهَزؼی در فرآیٌذ آهَزغ  -

 ٍیصگیْای یك رظاًِ آهَزؼیٍ هٌاظة را تیاى ًوایٌذ.  -

 ًِ ّا ٍ ٍظایل کوك آهَزؼی را تیاى کٌٌذ.رٍغ کلی اظتفادُ از رظا -

 اًَاع رظاًِ ّا ٍ ٍ ٍظایل کوك آهَزؼی را عثقِ تٌذی ًوَدُ ٍ هَارد کارترد ّر یك از آًْا را تیاى ًوایٌذ. -

 اّویت ٍ ضرٍرت ارزؼیاتی فؼالیتْای آهَزؼی را در چٌذ ظغر تیاى کٌٌذ.  -

 هفَْم ارزؼیاتی را تؼریف ًوَدُ ٍ اًَاع رٍؼْای هختلف ارزؼیاتی را تیاى کٌٌذ. -

 اتسارّای ارزؼیاتی را ًام تردُ ، ٍیصگیْا ، هسایا ٍ هؼایة ّر کذام از آًْا را تَضیح دٌّذ. -

 یك ترًاهِ آهَزؼی هٌاظة ترای تیوار/هذدجَ تا تَجِ تِ ًَع هؽكل یا تیواریِ ٍی عرح ریسی ًوایٌذ.  -

 ظت هحتَا ٍ ترتیة ارائِ درضفْر

 ػٌاٍیي هحتَای درظی تاریخ تؼذاد جلعات

 فرآیٌذ یادگیری ، تؼریف یادگیری ٍ هاّیت آى 03/2/99 6

ًظریِ ّای یادگیری ، ًقػ ٍ اّویت اًگیسغ در یادگیری ٍ ػَاهل هَثر تر  2/7/99 6

 اًگیرغ در تیوار

حرکتی( ٍ ظغَح هختلف  –اًی حیغِ ّای یادگیری)ؼٌاختی ، ػاعفی ، رٍ 60/7/99 0

 ّریك از آًْا ّوراُ تا رکر هثال

فرآیٌذ آهَزغ ٍ تؼریف آى ، راتغِ تیي آهَزغ ٍ یادگیری ، آؼٌایی تا هفَْم  63/7/99 9

 ترًاهِ ریسی آهَزؼی ٍ درظی 

عراحی آهَزؼی)تذٍیي اّذاف کلی ، جسئی ٍ رفتاری( ّوراُ تا رکر هثال ّای  67/7/99 5

 هرتَعِ

اداهِ عراحی آهَزؼی)تذٍیي اّذاف کلی ، جسئی ٍ رفتاری( ّوراُ تا رکر هثال  9/8/99 2

 ّای هرتَعِ

ًحَُ آهادُ ظازی هحتَای آهَزؼی ٍ ٍیصگیْای آى ، دادى ترتیة ٍ تَالی تِ  66/8/99 7

 هحتَی ، ؼٌاظایی گرٍّْای تذریط ٍ یادگیری

 ًقػ ، ًوایػ ػولی ٍ ....( رٍؼْای تذریط)ظخٌراًی ، تحث گرٍّی ، ایفای 68/8/99 8

 اداهِ هثحث رٍؼْای تذریط ، ػَاهل هَثر تراًتخاب ٍ کارترد رٍؼْای تذریط 65/8/99 9

 –رظاًِ ّا ٍ ٍظایل کوك آهَزؼی ٍ اّویت کارترد آًْا در فرآیٌذ آهَزغ  6/9/99 63

 یادگیری ، عثقِ تٌذی رظاًِ ّا ٍ ٍظایل کوك آهَزؼی

ِ ّا ٍ ٍظایل کوك آهَزؼی ، ٍیصگیْای یك رظاًِ آهَزؼی اداهِ هثحث رظاً 9/9/99 66

 هٌاظة ، رٍغ کلی اظتفادُ از رظاًِ ّا ٍ ٍظایل کوك آـوَزؼی

 



 

 ػٌاٍیي هحتَای درظی تاریخ تؼذاد جلعات

 تؼریف هفَْم ارزؼیاتی ، اًَاع رٍؼْای هختلف ارزؼیاتی ، اتسارّای ارزؼیاتی 62/9/99 66

 ، اًَاع آزهَى ، هسایا ٍ هؼایة ّر کذام ؼاخص ّای آزهَى 60/9/99 60

 ارائِ تعتِ ّای آهَزؼی ٍ اًجام ػولی رٍغ آهَزغ تِ تیوار 03/9/99 69

 ارائِ تعتِ ّای آهَزؼی ٍ اًجام ػولی رٍغ آهَزغ تِ تیوار 7/63/99 65

 ارائِ تعتِ ّای آهَزؼی ٍ اًجام ػولی رٍغ آهَزغ تِ تیوار 69/63/99 62

 

 ًی تِ ّوراُ پرظػ ٍ پاظخ ، ارائِ تعتِ ّای آهَزؼی تَظظ داًؽجَیاىرٍغ تذریط: ظخٌرا

 تكالیف ٍ رٍغ ارزؼیاتی داًؽجَ: 

 ًورُ 6  کالظی                            ؼرکت فؼال در تحث ّای ؼال در کالض ٍ حضَر ف -

 رًُو 63     ارائِ تعتِ ّای آهَزؼی ٍ اًجام ػولی رٍغ ّای آهَزغ تِ تیوار / هذدجَ     -

 ًورُ   9اهتحاى پایاى ترم                                                                                 -
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