تا گذضت سهاى ٍ تَسعِ ًیاسّای تطزی ًیاسّای ٍ تقاضای

 تحلیل ٍ تعییي هَقعیت آهَسضی

آهَسضی ًیش تغییز یافتِ است  .در عصز اًفجاراطالعات ،

 تحلیل ٍ تعییي هحتَا ،رٍشٍ،سایل آهَسضی

طزاحی آهَسضی هٌاسة ٍ اًعطاف پذیز ٍ تا تزًاهِ  ،تسْیل

 تحلیل ٍ تعییي ًظام ارسضیاتی

دٌّدُ ٍ ضتاب دٌّدُ ایي هسیز خَاّد تَد

 .تا تَجِ تِ

تغییز رٍیکزد آهَسضی در عصز حاضز ٍ اّویت تیطتز تِ
ًیاسّای داًص پضٍّاى ٍ تزسین فضایی تَام تا ضفافیت ٍ
احتزام ٍ صزاحت ٍ رٍضٌی در اتزاس تیاى ٍ در ًْایت تَسعِ
تفکز اًتقادی کِ السهِ حزکت در تزِّ کًٌَی است ٍ تٌْا
پٍُ ٍ استاد
راُ پیطزفت ّوکاری ٍ تزسین راُ تَسط داًص ص
تا ّن در هسیز تعالی است .تا تَجِ تِ ایٌکِ طزح درط یک

طراحی برنامه درسی
طرح درس ترمی و روزانه

ًقطِ راُ هی تاضد تز آى ضدین تا راٌّوایی سادُ جْت
ًَضتي آى تْیِ ًوایین.

بزای بزًاهِ ر یشی الگَی ّای هختلفی طزاحی ضذُ است .
ُ ر چٌذ ّوگی در چْار گام خالغِ هی ضًَذ
 تحلیل ٍ تٌظین اّداف آهَسضی
در ایي قسوت تَجِ بِ دٍ ّذف کلی ٍ جشیی اّویت دارد

گزداٍرًدُ :
هٌصَرُ تقَی ًیا ،هحودحسي کطاٍرسی

.اّذاف کلی غیز قابل اًذاسگیزی ،هبْن ،قابل تفسیزهی باضٌذ
در حالی کِ اّذاف جشیی ،رفتاری ٍ یا اختػاغی
سٌجص ،قابل هطاّذُ ،غزیح ٍ رٍضي

گزٍُ آهَسش پشضکی

تفاّن هی باضذ .

قابل

ٍ هاًغ ایجاد سَء

 تفاٍت طزح درط تزهی ٍ رٍساًِ
در طزاحی طزح درس تزهی بزای یک تزم یا یک سال
تحػیلی اػن هاُ ّا ،رٍسّا ٍ ،ساػت ّا پیص بیٌی ٍ تٌظین
بزًاهِ هی ضَد .در طزح درس تزهی غزفا اّذاف کلی ًَضتِ
هی ضَد ٍ ًیاسی بِ اّذاف اختػاغی ًیست .
اها در طزح درس رٍساًِ ضوا دقیقا بزًاهِ ّای ّز جلسِ
کالس را پیص بیٌی ٍ طزاحی هی ًواییذ  .یؼٌی هَضَع
درسسی کِ قزار است در ایي جلسِ یک الی د ٍ ساػتی در
کالس آهَسش دادُ ضَد  .بز خالف طزح درس تزهی کِ فقط
اّذاف کلی بیاى هی ضذ در ایي طزح درس اّذاف رفتاری
بایستی بِ تؼذاد اقذاهات ٍ بزًاهِ ّا ًَضتِ ضَد  .در سز
کالس ٍسایل ٍ اهک ا ًات کوکی آهَسضی پیص بیٌی هی
گزدد .حتی رٍش ارسضیابی هٌاسب در طَل تذریس ٍ یا
پیص بیٌی هی گزدد.

 چگًَِ یک طزح رٍساًِ آهادُ کٌین ؟
ضایذ پس اس ًَضتي اّذاف کلی درس کِ ػوَها با ػبارت
سیز آغاس هی ضَد هْوتزیي بخص ًَضتي اّذاف اختػاغی
باضذ.کِ بِ طَر اختػاظ تَضیح دادُ هی ضَد.
ّذف کلی درس  :آضٌایی داًطجَیاى با .......

 حیطه اهداف آموزشی(جهت اهداف ویژه)
هؼزٍفتزیي طبقِ بٌذی در حَسُ رٍاى ضٌاسی تزبیتی بلَم
هی باضذ  .در طبقِ بٌذی بلَم اّذاف آهَسضی در سِ حیطِ
ضٌاختی( ،)cognitionػاطفی ( ٍ )affectiveرٍاًی
حزکتی( )psychomotorقزار هی گیزد.
 حیطِ ضٌاختی
در ایي حیطِ کِ بیطتز بِ بخص یادآٍری ٍ باسساسی آًچِ
داًص پژٍُ یاد دادُ ضذُ بز هی گزدد  .در ایي حیطِ اس سادُ
تزیي سطح ضٌاخت تا پیچیذُ تزیي سطح اّذاف تَسط
استاد طزاحی هی گزدًذ  .سطح داًص ضاهل ضص سطح هی
باضذ:



درک ٍ فْن  :تَاًایی پی بزدى بِ یک هفَْم ٍ تبییي آى با
جوالت خَد داًص پژٍُ
تىضیح دادى خالصه کزدى تزجوه کزدى بحث کزدى
هقایسه کزدى بیاى هجذد کزدى تشخیص دادى

کارتزد  :استفادُ اس هفاّین اًتشاػی ،قَاًیي ،فزضیِ ّا ،در
هَقعیت ّای جذیذ
بکار بستي تطبیق کزدى هحاسبه کزد ى هسأله را حل
کردى ًشاى دادى ارتباط دادى تکویل کزدى

تجشیِ ٍ تحلیل  :ضکستي هطالب بِ اجشا  ،تَاًایی تجشیِ ٍ
تحلیل کزدى
تجشیه و تحلیل کزدى هقایسه کزدى طبقه بٌذی کزدى
هزتب کزدى تقسین کزدى ًتیجه گیزی کزدى ارتباط
دادى

تزکیة  :تَاًایی اخذ یک هؼٌی جذیذی ٍ آهیختي تجزبِ ٍ
ٍ ایجاد ضیَُ ای ًَ با استفادُ اس خالقیت ٍ ًَ آٍری
تزکیب کزدى طزاحی کزدى ایجاد کزدى هقاله ًىشتي
ابذاع کزدى تألیف کزدى

ارسضیاتی  :تَاًایی قضاٍت دربارُ پذیذُ ّای ػلوی بز

داًص :بِ تَاًایی یادسپاری ٍ باسیافت ٍ تطخیع اضارُ دارد

اساس هؼیار هتقاػذُ کٌٌذُ

فهزست کزدى تعزیف کزدى تىصیف کزد ًقل قىل کزد
جوع آوری کزدى هشخص کزدى

ارسیابی کزدى قضاوت کزدى درجه بٌذی کزدى آسهایش
صوین گزفتي
کزدى تىصیه کزدى هتقاعذ ساختي ت

 حیطِ عاطفی :
بز ًگزش ّا ػَاطف ٍ ارسش ّا هبتٌی است  .هتاسفاًِ بِ
ک در ایي بخص
ایي هقَلِ کوتز تَجِ ضذُ است .در غَرتی ُ
داًص پژٍُ بی تفاٍت ٍ خٌثی را هی تَاى بِ یک داضجَ
فؼال تبذیل کزد(.جْت تغییز ًگزش ٍ رفتا ر داًطجٍ اّذاف
آهَسضی هتٌاسب طزاحی هی گزدد).ایي حیطِ ًیش ضاهل
گام ّایی است کِ اس خَاًٌذُ تقاضا هی گزدد جْت اطالع
بیطتز بِ هٌابغ سیز هزاجؼِ ًوایذ
 حیطِ رٍاًی ٍ حزکتی
ایي حیطِ بیطتز ضاهل هْارت ّای ػولی در سهیٌِ فٌی ٍ
حزفِ ای ،تزبیت بذًیٌّ ،ز ،کار آسهایطگاّی ٍ پزاسیجز
ّای پشضکی ٍ درهاًی هی باضذ.
با هزاقبت استاد تیىپ گذاری بیوار را اًجام دهذ .بتىاًذ
هز ًىع تشریق وریذی را جهت بیواراى اًجام دهذ.
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