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 دوره اساتیدآموزشی مهارتهای عمومی ویژه دوره راهنمای 

 تدریس عمومی مهارت های :دورهنام 

 

 

 عولي ًظري 

 3 5 ساعت

 

ارتقاء سطح  ،مُارتُای تذریس  بٍ مذرسانديرٌ  َذف  از ارایٍ:مذرسیه يحرفٍ ای براساس صالحیت شغلیديرٌ َذف کلی الف: 

 اجراء تدریس وسنجش وارزشیابی یادگیری( طراحی درس،شامل )تذریس شاخص بکارگیری مُارتُا ی مىذی َایشىاخت ، عالیق يتًاو

،کارایی  کردن فعالیت َای خًد درکالس باعث افسایش یادگیریيَذفمىذتر بصًرت علمی يوظامىذ بگًوٍ ای کٍ بامًثرتر

 .اثربخشی آن درداوشجًیان گرددي

 ة: سر فصل آهَزضی:

 ّبی آهَزضی هٌبستسرفصل اّذاف یبدگیری ردیف

 زهبى آهَزش

 )سبػت(

 ػولی ًظری

1 

اوتظار می ريد مذرساان دراایاان ایاه    

مبحث بتًاوىذ بصًرت حرفٍ ای طراحی 

را درزمیىاااٍ  طررررر در يتاااذيیه 

مًضًعات مًرد تاذریس خاًد ایاادٌ    

 کىىذ.

 تذریس: طراحی -1

به چنذ بخش و هرحله قابل تقسین  ههارت تذریسطراحی آهوزشی از دیذگاه  

 گیرد..  طور هنظن انجام هی است که به

 مبحث يیژٌ طراحی آمًزشی

 هراحل هنظن طراحی آهوزشی:

 تعیین نیاز و دشواری آهوزشی)یادگیرنذگان( -1

 های یادگیری()باتاکیذ برحیطه های آهوزشی و یادگیری تعیین هذف -2

 های یادگیری ها و وظیفه تحلیل هذف -3

 ها تعیین هحذودیت و هوقعیت -4

 های یادگیری تعیین شرایط یادگیری با توجه به هذف -5

 ها های آهوزشی و تهیه و تولیذ آن گسینش هحتوا و رسانه -6

 َای ارزشیابی تعییه معیارَا ي شیًٌ -7

ٍتذٍیي طرر در  ثصَرت کبر ػولی:طریقِ ًَضتي ّذفْبی یبدگیری 

 )پجَست(الگَی ًوًَِ
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2 

اوتظار می ريد مذرسان دراایان ایه 

مبحث بتًاوىذ بصًرت حرفٍ ای مراحل 

را درزمیىٍ  اجرای تذریسوظامىذ 

مًضًعات مًرد آمًزش خًد اجراء 

 ومایىذ.

 :اجرای تذریس -2
بٍ آن بخشی از آمًزش اشارٌ دارد کٍ  مُارت َای تذریساجراء از وگاٌ 

َای یادگیری مخاطبان ي تذریس آمًزشگران را برای رسیذن بٍ وتیجٍ  فعالیت

ي تعامل میان فراگیران، معلمان ي مًاد  می شًدیادگیری مشخص مذیریت 

َای پیًستٍ  گیرد کٍ آن شامل مرحلٍ اوجام می مُارتآمًزشی تحت تأثیر ایه 

 زیر است. 

 رٍشْاي تدریسهبحث ٍیژُ 



 هراحل الگَي اجراي تدریس:
 اجرای آزمًن برای رفتار يريدی  -1-2

 َا ي پیش ویازَای یادگیروذگان شىاسایی اوگیسٌ -2-2

 ی مًضًع درسیارایٍ پیش ویازَا  -3-2

 اصلی  يداوش مًضًعَا ارایٍ آگاَی -4-2

 ای  ارزیابی مرحلٍ -5-2

 راوی تکمیلی ي جب يمًضًعاتَا ارایٍ آگاَی -6-2

 آزمًن ي ارزشیابی پایاوی -7-2

راَىمایی برای مطالعات بیشتردربارٌ مًضًع مًرد تذریس يتکمیل ضعف -8-2

 َای یادگیری

 الگَی پیطٌْبدی هرحل8ِکبر ػولی:اجرای ًوًَِ تذریس ثراسب 

3 

ایه اوتظار می ريد مذرسان دراایان 

بتًاوىذ بصًرت حرفٍ ای مراحل  مبحث

از فعالیت َای کالسی  سٌجص ٍارزضیبثی

زمیىٍ  داوشجًیان را در يیادگیری

مًضًعات مًرد تذریس خًد بذرستی 

 اوجام دَىذ.

 تذریس: سٌجص ٍارزضیبثی -3

ارزشیابي در فرایٌد تدریس بیش از ّر چیس از ًگاُ هْارتْاي تدریس هَرد 

طَر دقیق  پارُ کارکردّاي تدریس را بِ  زیرا کِ ارزشیابي ّوِ .تَجِ است

، اجرا  طراحي)اي رادر ًظام یادگیري   ًواید ٍ بٌاي تازُ تحلیل ٍ ترکیب هي

تَاًد هَجب بازًگري ٍاصالح درهراحل  ٍهي (سبب هي شَدٍ ارزشیابي 

 بعدي تدریس گردد. 

 هبحث ٍیژُ سٌجش ٍارزشیابي

 هراحل هٌظن ارزشیابي:

 ي آهَزشي هَرد استفادُ ارزشیابي برًاهِ ٍ ساهاًِ -1-3

 یادگیرًدگاى ٍرٍدي اطالعات ًٍیازّاازارزشیابي -2-3

 هیساى یادگیري داًشجَیاى ارزشیابي پیشرفت تحصیلي -3-3

 ّا( ّا)گرایش ارزشیابي استعدادّا ٍ عالقِ -4-3

 ارزشیابي هحتَاي ٍ هَاد آهَزشي  -5-3

 کیفیت یادگیريارزشیابي تکَیٌي از -6-3

 ارزشیابي پایاًي از تدریس ٍبرًاهِ یادگیري-3- 7 

ارزشیابي ازکل برًاهِ ٍاّداف بِ هٌظَر اصالح ٍبازًگري از فرایٌد -8-3

 تدریس

ثراسب  اّذاف اهتحبًی  طرر سئَال چگًَگیًوًَِ کبرکبرػولی:

 ًظر سٌجی ّبسئَاالت گیری ٍاًتظبرات ازپیص تؼییي ضذُ ٍدیب
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 مىابع مًرد استفادٌ 4

ٍ فٌَى  هْارتْاي آهَزشي ٍ پرٍرشي )رٍشْا ،حسي ،شعباًي -1

   1394، اًتشارات سوت،  3ٍیراست   - تدریس(

 –رزشیابي آهَزشي سٌجش ٍ ااًدازُ گیري، سیف، علي اکبر،  -2

  1394، ًشر دٍراى ٍیرایش ششن، 

 

 

  



:زهبى اجرای ّر فؼبلیت هخبطجیي)یبد گیرًذگبى(: ٍیژگی                      :در  هَضَع   

 تؼذادهخبطجیي:

 تاریخ:
:ضوبرُ کال   

:ّذف کلی در    
 

ی آهَزش ٍهَضَع هَردتذریس:کلیذ ًکبت   
1-  
2-  
3-  
4-  

......... 
 

:)تفصیلی( یبدگیری اّذاف   

1 -  

2-  

3-  

4-  

..... 
 
 
 

:ٍسبیل/ هٌبثغ هَرد ًیبز   
 

:رٍش یب رٍش ّبی تذریس   
 
 

کِ ثبیذ تَسط هذر )هؼلن(اًجبم ضَد:فؼبلیت ّبیی    
1-  
2-  
3-  
4-  

 
... 

:فؼبلیت ّبیی کِ ثبیذ تَسط یبد گیرًذگبى اًجبم ضَد   
1-  
2-  
3-  
4-  
5-  

:رٍش ّبی هٌبست سٌجص ٍ ارزضیبثی از آهَختِ ّب   
 

:هؼرفی هٌبثغ اضبفی ٍ تکویلی   
 
 

  
:تؼییي تکلیف یب تکبلیف ثرای جلسِ آیٌذُ   

 

 

فتحی  : آقبیبى دکتر فراّبًی ٍتْیِ  ٍ تذٍیي   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


