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 حيمحمن الرّبسم اهلل الرّ

 برنامه درسي تجميع و بازنگري شده دوره كارشناسي رشته علوم قرآن و حديث

 دوره شهده  بهازنگري  و تجميهع  درسهي  رنامهه ب زشهي، وآم ريهزي  مهه ون برناكميسي 31/0/59 مورخ 07 جلسه هوبمص هب استناد اب -3

 هرا به  زشهي وآم ريهزي  نامهه بر عهالي  رايوش حديث و قرآن مطالعات در ولحت كميته پيشنهادي حديث و قرآن علوم رشته كارشناسي

 :كرد يبوتص زير شرح

 : درسي هاي برنامه زينگجاي تصويب تاريخ از مذكور درسي برنامه -۲

 عالي آموزش ريزي برنامه شوراي ۲0/9/5۲ مورخ ۰07 جلسه مصوب مجيد قرآن علوم كارشناسي دوره 

 عالي آموزش گسترش شوراي 1/33/۰1 مورخ 919 جلسه وبمص حديث علوم رشته كارشناسي دوره 

 عالي آموزش گسسترش شوراي 30/9/۰1 مورخ 930 جلسله مصوب ثحدي و قرآن علوم رشته كارشناسي دوره  

 عالي آموزش گسسترش شوراي 39/۶/۰۲ مورخ 0۰0 جلسله مصوب حديث علوم رشته اسالمي علوم كارشناساسي دوره  

 مسهجد  قهرآن  تفسهير  -1 قهرآن  كتابه،  و تهالوت  قرائه،،  فنون -۲ مجيد قرآن علوم -3: رشته 0 در قرآني علوم كارشناسي دوره 

 عهالي  شهوراي  030 جلسهه  ادامه در 3/0/۰7 مورخ سرپرستان شوراي( العاده فوق) 119 جلسه مصوب مجيد قرآن معلم تربي، -0

 ريزي برنامه

 ريزي برنامه عالي شوراي 3۰/37/05 مورخ 07۶ جلسه مصوب حديث و قرآن علوم رشته كارشناسي دوره 

 ريزي برنامه عالي شوراي ۲۰/3/05 مورخ 15۲ جلسه وبمص اسالمي علوم رشته يكارشناس دوره 

 شهوراي  ۲5/3/05 مهورخ  101 جلسهه  وبصه م ديثح علوم -۲ قرآن علوم -3:  هاي رشته در ديثح و قرآن علوم كارشناسي دوره 

 ريزي امهنبر عالي

 ۰/33/00 مورخ 13۲ جلسه مصوب اسالمي عارفم و الهيات آزاد كارشناسي دوره آموزشي برنامه  

 عالي شوراي ۲7/3۲/۶۰ مورخ 3۰5 جلسه مصوب( حديث و قرآن علوم شاخه) اسالمي معارف و الهيات كارشناسي دوره 

 باشد. مي ريزي، برنامه 

 بصوم مقررات قبط كه ركشو پژوهشي و عالي آموزش هاي سهومؤس ها اهگدانش تمامي رايب يبوتص تاريخ از رنامهب اين -1

 . شود مي ابالغ اجرا براي نندك مي عالي،ف ناوريف و تحقيقات م،وعل وزارت

 

 .اس، االجرا الزم وندش مي پذيرفته ها اهگدانش در برنامه، يبوتص تاريخ از عدب كه ينياودانشج براي برنامه اين -0

 

 .اس، رينگ ازب لبقا آن از پس و اجراس، لبقا سال 9 مدت به تصويب تاريخ از برنامه اين - 9

 

 ابراهيم عبدالرحيم نوه

 ريزي آموزشي دبير شوراي عالي برنامه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ل اولصف

 مشخصات كلي

  



  
 

1 

 مقدمه  

، دستور کار کمیته تحول در مطالعات قرآن و حدیث قرار گرفت تاا مام    1931های موجود علوم قرآن و حدیث، در شهریور ماه طرح بررسی و بازنگری رشته
ریایی  های شورای برنامهموجود با نیازسنجی و اخذ نظر استادان، مدلِ طراحی و پیشنهاد برنامه دوره کارشناسی ای  رشته را بر اساس رویکردبررسی ومعیت 
  ارائه نماید. های دانشگاهیرشته در بازنگری آموزش عالی

های مصوب، گردآوری و طیّ چند مطالعه از جهت محتاوا و  سرفصل سنجی آموزش عالی قرآن و تمامی در ای  طرح ملی، مجموعه مطالعات مرتبط با ومعیت
نظران توسعه فرهنگ قرآنی، تدوی  نگاشات   شناسی شد. رهاوردِ مساعیِ افیون بر سی ت  از اساتید حوزه آموزش عالی قرآن و صاحبساختار، تحلیل و آسیب

شرح مختصر، مبانی، اصول کلی  ،پرورشی و آموزشی اهداف ،رشته ل بر معرفیی کارشناسی علوم قرآن و حدیث است که مشتم ی درسی رشته نخست برنامه
باشد. عناوی  دروس رشته جدید کارشناسی علوم قرآن و حدیث نیای بار مبناای بروناداد     و عناوی  دروس میفلسفاه تأسیس و چشم انداز رشته  رییی،برنامه

های ذیل رییی درسی تدوی  یافت و سپس تعیی  سرفصل نظران برنامه قرآن و حدیث و صاحب مطالعات علمی و برآیند نظریات و تجارب استادان رشتۀ علوم
توان  را میکمیته  ای  اقدامات ای که دارای سابقه و تخصص در آن موموع می باشند، واگذار شد.های علمی با مدیریت اساتید برجستهعناوی  درسی به لجنه

 به چند دسته تقسیم کرد:

 ها، آمار و متون پشتیبان علمي پژوهشتجمیع اسناد، 

 تجمیع اسناد باالدستی و مطالبات نظام در حوزه آموزش عالی و پژوهش قرآنی کشور و تربیت نیروی انسانی قرآنی -

 های علوم قرآن و حدیثشناسی ومعیت موجود رشتهها، متون علمی و نظریات استادان در خصوص نیازسنجی و آسیبگردآوری پژوهش  -

علوم قرآن و حدیث و سایر آمار مورد نیاز تخصصای در  ها و مجریان برگیارکننده مجموعه رشتههای مصوب، سرفصلایجاد بانک اطالعاتی کلیه رشته  -
 ای  حوزه

 های علمي  برگزاری جلسات تخصصي و كارویژه

هاای علمای شاورای توساعه     می جهت استفاده از ظرفیتبرگیاری جلسات تخصصی با حضور استادان رشته علوم قرآن و حدیث و برگیاری جلسات عل -
 رییی درسی فرهنگ قرآنی، معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، مراکی دانشگاهی و متخصصان حوزه برنامه

 قرآنی عالی آموزش تحول همایش -

 جامعه شغلی نیازهای تأمی  و قرآنی عالی آموزش همایش -

 رو پیش افق و ها برنامه ومعیت، قرآنی، عالی آموزش و پژوهش توسعه نشست -

 موموع آن در تخصص و سابقه دارای اساتید مدیریت با هاسرفصل نخست ویرایش جلسات -

 مرتبط اساتید توسط مدون های سرفصل دوم ویرایش تخصصی های کارویژه -

 تدوین متون و اسناد  

 گیارش ومعیت نظام آموزش عالی قرآنی کشور -
 آموزش عالی قرآنینگاشت توصیفی نظام  -
 یهادورههای  های کارشناسی علوم قرآن و حدیث )مشتمل بر: استخراج اهداف و توانمندی های درسی دورهبندی اهداف برنامهگیارش استخراج و طبقه -

 ، نقد و بررسی(حدیث و قرآن مصوب یکارشناس هایدورههای بندی اهداف و توانمندی، طبقهحدیث و قرآن مصوب یکارشناس

 گانه علوم قرآن و حدیث  11های مصوب و محتوای عناوی  دروس رشته هااج و تدوی  نمودار درختی سرفصلاستخر -
 (مباني ها، مؤلفه مفهوم،) برنامه طراحي اركان تعیین، تصویب و ابالغ

 .رشاته، چشم انداز فلسفاه تأسیسرییی رشته، شرح مختصر رشاته، مبانی رشته، اصول کلی برنامه ،معرفی رشتاه، اهداف آموزشی و پرورشی -

 رشته تعريف و اهدف

 معرفي رشتـه

مأنوس  السالم علیهم کریم و حدیث پیامبر )ص( و کالم اهل بیت طیِّ تحصیل در آن با قرآن ای است که دانشجورشته علوم قرآن و حدیثکارشناسی رشته 
 نماید.یم از قرآن و حدیث و ارائه آن به جامعه را کسب میی مستقهای الزم برای دریافت و استفادهدانش، روش و مهارت شده،
 پرورشي و آموزشي اهداف

 روایی متون و آیات معانی بیان و ترجمه صحیح، قرائت توانایی .1

 مرتبط علمی متون به مراجعه توانایی و حدیث و قرآن از استفاده برای الزم هایمهارت و دانش کسب .2
 ترویجی ا تبلیغی و پژوهشی آموزشی، حوزه در عترت و قرآن هایفعالیت در نقش ایفای جهت الزم توانمندی و آمادگی کسب. 9

 شرح مختصر رشـته

ای هدفمند و منسجم برای رشته علوم قرآن و حدیث مروری با توجه به نقش مبنایی قرآن و حدیث در علم و فرهنگ جامعه اسالمی، طراحی و اجرای برنامه
های مرتبط با قرآن و عترت در در نظاام   کشور و گسترش ساختاری فعالیت راهبری امور قرآنی توسعه فرهنگ قرآنی به عنوان سند ملّیاست. تصویب منشور 
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کند. بر ای  اساس، رسالت ای  رشته تأمی  بخش قابل توجهی از فعااالن نظاام توساعه    علمی، آموزشی و فرهنگی، مرورت توجّه به ای  مهم را مضاعف می
  نیاز است. گویی به ای  ترویجی است. برنامه درسی حامر گامی در پاسخ پژوهشی و تبلیغی ا آموزشی، هایقرآنی در حوزه فرهنگ

 مباني رشته  

های قرآن، حدیث و منابع اسالمی، هماهنگ با اسناد فرابخشی حوزه علام، فرهناگ و توساعه فرهناگ قرآنای      مبانی رشته علوم قرآن و حدیث بر پایه آموزه
 ی فرهنگی کشور و منشور توسعه فرهنگ قرآنی استوار است. امل: نقشه جامع علمی کشور، نقشهش

  ریزی رشته اصول كلي برنامه

تدبر  در پرتو مت  قرآن کریم و در راستای علمی و آموزشی از ای  رو سایر متون و نیی هرگونه کوشش  محوریت داشته، . در ای  رشته مت  آیات قرآن کریم1
 شود.  می آن تعریف و تعلیم و فهم

 ناپذیری میان قارآن کاریم و اهال بیات     و جدایی السالم به عنوان تبیی  نظری و عملی آیات قرآن کریم علیهم اهل بیتکالم و سیره پیامبر و  . توجه به2

 السالمعلیهم
 السالمعلیهم فرهنگی و سیاسی قرآن کریم و حدیث معصومی  تربیتی،   ابعاد مختلف معرفتی، به. رویکرد جامع 9
 های نظام جمهوری اسالمیهای انقالب اسالمی و ارزش. پایبندی به آرمان4

 رشـته فلسفـه تأسیس

موموعیت داشته و اقامه آن از وظایف نظام اسالمی  نهاییتعلیم و انس با قرآن و حدیث، مقدمه تمسّک فردی و اجتماعی به قرآن و عترت است که خود به ت
تبلیغ و تحقیق قرآنی برآورده شود. رشته علاوم قارآن و حادیث باه ویاژه در       تعلیم، بایست نیاز جامعه اسالمی به کارشناسان توانمند برایاست. از ای  رو می

و فهام   السالم بر آشنایی و انس دانشجویان با قرآن و حدیث پیامبر و اهل بیت علیهممقطع کارشناسی تأمی  کننده اصلی ای  نیاز است. در ای  رشته عالوه 
  شود.های قرآن و عترت کشور کسب میهای الزم برای ایفای نقش در فعالیتمعارف آن، توانمندی

 چشم انداز

رود کارشناساانِ توانمنادِ ماوردِ نیااز     ها.ش، انتظاار مای  1444پایان سال ها و مراکی آموزش عالی کشور، تا با اجرای موفق ای  برنامه و توسعه آن در دانشگاه
های قرآن و اهل بیت علیهم الساالم تربیات شاوند و آماادگی الزم     سازی قرآنی در نظام آموزش عمومی و تبلیغ و ترویج قرآن کشور بر اساس آموزهفرهنگ

 السالم، کسب شود. علیهم سازی قرآنی مبتنی بر مکتب اهل بیتو نظام برای تحصیل افراد مستعد در مقاطع باالتر به منظور تولید علم
 مباني فلسفي

 کند. مهمتری  مبانی فلسفی حاکم بر ای  رشته عبارتند از:درسی موجود را بیان می برنامه یاعتقاد و یفکر یهاشهیر ،یفلسف یمبان
 الف. قرآن، کتاب هدایت 

 طیبه حیات الزمه نیل به گرانه قرآن،هاى هدایتآموزه ب. حاکمیت
 ج. قرآن، کتاب قانون جمهوری اسالمی ایران

 های آموزشی، پژوهشی و تبلیغی ترویجی جهت اشاعه حیات طیبه د. لیوم تعلیم و تربیت نیروی انسانی متخصص قرآنی در حوزه
 بنیان سازی قرآنی و تحقق علوم انسانی قرآن ها. مرورت حرکت در افق احیای نظام

 شناسی شناسی و ارزششناسی، معرفتهای متعددی است که مهمتری  آنها عبارتند از: مبانی انسانلسفی فوق مبتنی بر زیرشاخهمبانی ف
 شناسي مباني انسان

 ه عبارتند از:شناسی حاکم بر ای  رشتهای گوناگون انسانی است. مهمتری  مبانی انسانها و حقایق و ارزششناسی، ابعاد، ویژگیمنظور از مبانی انسان
 متعالی ظرفیت با و الهی روح حامل انسانالف. 

 ب. انسان، مخاطب کتاب خدا و هدایت انسان و جامعه انسانی موموع و فلسفه نیول قرآن مجید
 ا در تحول خود، دیگران و محیط توانو  موجودی دارای اختیار ،انسانج. 

 شناسيمباني معرفت

شناسی حاکم بار ایا    . مهمتری  مبانی معرفتاست یدرس برنامه یبرا الزم یهاشناخت به ناظر یفیتوص یهاگیاره ای میمفاه ،شناسیمعرفتمنظور از مبانی 
 رشته عبارتند از:

 کریم، تجلیِ جامعِ وحیِ الهی تری  منبعِ معرفتِ انسانی و قرآنالف. وحی الهی، اصیل
 ی الهی برای شناخت آیات تکوینی و تدوینی الهی ب. عقل، ودیعه

 بیت )ع( او، مهبط وحی و معادن علم الهیج. پیامبر )ص( و اهل
 شناسي مباني ارزش 

مهمتاری    .اسات  خلقت و خلق خود، خدا، چهارگانه هایعرصه ارتباط با در ارزشها مصادیق و ویژگیها منابع، درباره هاییگیاره شناسی،ارزش مبانی از مقصود
 شناسی حاکم بر ای  رشته عبارتند از:مبانی ارزش

 های اساسی و مورد تأکید قرآن و حدیث الف. ایمان، تقوا، اخالص و اخالق، ارزش
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 معارف قرآن و حدیث و برخورداری از هدایت آن درکمقدمه مروری برای آن آیات تدبّر در و انس با قرآن ب. 

 ، بسترِ فرهنگیِ تولیدِ دانش از قرآن و حدیثشگری و آزاداندیشیتفکر، تعهد علمی و روحیه کاوج. 

 د. تحقق تبعیت از قرآن و حدیث در پذیرش والیت پیامبر )ص( و جانشینان او و نظام اسالمی
 مباني اجتماعي  

 مهمتری  مبانی اجتماعی حاکم بر ای  رشته عبارتند از:ی مبَی ِ نسبت برنامه درسی با جامعه و مییان تأثیرگذاری آن است. هاگیارهمنظور از مبانی اجتماعی، 
 جویانه به برنامه زندگی فردی و اجتماعی الف. مرورت تغییر نگاه جامعه به قرآن از نگاه تبرک

 ب. توسعه تعلیم و ترویج قرآن و حدیث، مقدمه مروری تحقق حیات طیبه قرآنی به عنوان سبک زندگی جامعه اسالمی 
 محورشدنِ اخذِ مبانیِ اعتقادی و معارف دینی در سطوح عمومی و نخبگانی جامعهج. مرورتِ قرآن

 د. محوریت منابع انسانی در توسعه فرهنگ قرآنی و مرورت ارتقای کمی و کیفی ای  منابع
 مباني روانشناختي  

 شناسی حاکم بر ای  رشته عبارتند از:ت. مهمتری  مبانی رواندرسی اس رییی برنامه در روانشناسی کاربردی هایگیاره مهمتری  نشناختی، روا مراد از مبانی

 یادگیری و آموزش محورِ ،فراگیرندهالف. 
 فراگیران معنویو  اخالقی ،عقالنی عاطفی،مختلف روانی، ابعاد ب. توجه به 
 و مشکالت فراگیران عالیق نیازها،ج. توجه به 

 ضرورت و اهميت

 نظاام  گساتره  در کارآماد  انساانی  نیاروی  تأمی  مستلیم اجتماعی، و فردی طیبه حیات قانون و  هدایت محور و  سازی انسان  کتاب عنوان به  قرآن وری از بهره
 و قارآن  علاوم  هایرشته اجرای و ریییبرنامه مشخصاً و کشور قرآنی عالی آموزش نظام رویکرد عموماً بایست می اساس ای  بر و است قرآنی فرهنگ توسعه
همچنانکه اسناد باالدستی موجاود   .یابد تعالی و ارتقا و شده متحوّل سازی و نیازمداری، محوری، کاربردی نظام و با رویکرد قرآن ای  بستر در هادانشگاه حدیث

 نیی بر ای  مهم تأکید دارند. ای  اسناد عبارتند از:
 پنجم توسعه: برنامه 51بند الف و ب ماده 

های اسالمی و  افیاری و تعمیق مبانی اعتقادی، ارزش های علوم انسانی، تحقق جنبش نرم به منظور تحول بنیادی  در آموزش عالی به ویژه در رشته -11ماده»
و آموزش پیشکی مکلفناد  های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان  ای و با هدف ارتقاء کیفی در حوزه دانش و تربیت اسالمی، وزارتخانه اخالق حرفه

 اقدامات زیر را انجام دهند: 

ها و ارزشاهای دینای و هویات اساالمی ا ایرانای و انقالبای و تقویات          های آموزشی و درسی دانشگاهی مبتنی بر آموزهبازنگری متون، محتوا و برنامه -الف
 ولویت نیاز بازار کار گیری از آخری  دستاوردهای دانش بشری، با ا های تحصیالت تکمیلی با بهره دوره

گیاری   ای با بهره های علوم قرآن و عترت و مطالعات میان رشته های علوم انسانی به ویژه در رشته تدوی  و ارتقاء شاخصهای کیفی به خصوص در رشته -ب 
 «های علمیه و تأمی  آموزشهای مورد نیاز از امکانات و توانمندیهای حوزه

 نقشه جامع علمی کشور

 به علم و تسریع در فرایندهای اسالمی شدن نهادهای آموزشی و پژوهشی نهادینه کردن نگرش اسالمی: توسعه علم و فناوری 1کالن راهبرد 

 ها و محتواهای آموزشی بر اساس مبانی نظری و ارزشی و نگرش اسالمی بازنگری برنامه: توسعه علم و فناوری  1اقدامات ملی راهبرد کالن  1بند 

توسعه علم و فناوری: بازنگری و بازتولید محتوا و روشهای آموزشی و پرورشی به منظور تعمیق تربیت اساالمی و حیاات    6مات ملی راهبرد کالن اقدا 94بند 
 دینی و اعتقاد و التیام به ارزشهای انقالب اسالمی در دانش آموزان و دانشجویان و آشنایی آنان با فرهنگ و تمدن اسالمی

 قرآني و وظایف ابالغي توسط شورای توسعه فرهنگ قرآني منشور توسعه فرهنگ

 : توسعه نظریه پردازی در نظامهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مبتنی بر فرهنگ و معارف قرآنی 2ماده  9بند 

 ی در زندگی فردی و اجتماعی: هدایت فرآیندهای آموزشی، پژوهشی و تبلیغی ترویجی قرآنی به سمت کاربردی کردن تعالیم قرآن2ماده  8بند 

 های موثر با الهام از تعالیم قرآن کریم : ارتقابخشی نظام تعلیم و تربیت، نظام رسانه ای، نظام تبلیغات دینی و سایر نظام2ماده  14بند 

 بخشی منابع انسانی موجودهای مختلف امور قرآنی و کیفیت  : برنامه رییی برای تأمی  و توسعه منابع انسانی مورد نیاز حوزه4ماده  12بند

 های دانشگاهيرشته در بازنگری ریزی آموزش عاليهای شورای برنامه رویکرد

 ارشد )مدل لوزی( ها به مقطع کارشناسی های دانشگاهی در مقطع کارشناسی و انتقال کلیه گرایش. تجمیع رشته1
 جامعه ها و تطبیق برنامه درسی با نیازهای اشتغال در رشتهشدن کاربردی. 2

 شورای عالي انقالب فرهنگي« اهداف آموزش عمومي قرآن كشور»
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 دانشاگاه  همکااری  باا  کشاور،  قارآن  عماومی  آماوزش  اهداف تحقق برای الزم انسانی نیروی تأمی  منظور به است موظف فناوری و تحقیقات علوم، وزارت
 و مادیر  کارشاناس،  مادرس،  معلام،  مربای،  تربیات  عاالی  آموزش های دوره اجرای و طراحی به نسبت صالحیت، واجدِ عالی آموزش مراکی سایر و فرهنگیان
 ای  اهداف عبارتند از: .کند اقدام دکتری تا کاردانی مقاطع در قرآن عمومی آموزش پژوهشگر

)ص( و اهل بیت )ع( باه عناوان تبیای     اعتقاد قلبی به حقانیت، جامعیت و جاودانگی قرآن مجید و جایگاه پیامبر : تقویت ایمان و گرایش به قرآن و عترت. 1
 کنندگان علمی و عملی قرآن و محبت و مودت نسبت به قرآن و اهل بیت )ع(

 خواندن صحیح و روان قرآن کریم با تلفظ عربی حروف و حرکات در حد تمایی: توانایی خواندن قرآن کریم. 2

 ات قرآن کریمدرک معنای ظاهری عموم عبارات و آی: درک معنای آیات قرآن کریم. 9

 آشنایی با روش تدبر و پایبندی به اندیشه و دقت در آیات قرآن برای درک بهتر مراد و مقصود آیات: توانایی و التیام به تدبر در آیات قرآن کریم. 4

 به خاطرسپاری و ازبر خوانی بخش هایی از آیات و سور قرآن کریم )حداقل سه جیء(: حفظ قرآن کریم. 1

 اشتیاق به خواندن روزانه و استماع قرآن کریم، همراه با فهم و تدبر در آیات: کریم انس با قرآن. 6

 آشنایی با کلیات تاریخ و علوم قرآنی و شناخت معارف اسالمی و مروری قرآن کریم: آشنایی با علوم و معارف قرآن کریم. 1

 ی مورد نیاز از قرآن کریم با استفاده از منابع معتبرتوانایی جستجو و دریافت معارف عموم: توانایی استفاده از قرآن کریم. 8

 عمل به آموزه های قرآن و اهل بیت در ابعاد مختلف زندگی و تحقق سبک زندگی قرآنی: تبعیت از قرآن و عترت. 3
 

 صوص احصااء شاده و مادّ نظار کمیتاه     های مرتبط در ای  خ های سابق علوم قرآن و حدیث که از پژوهش های موجود در رشته اهمّ آسیببا وجود ای  اسناد، 
 قرار گرفت از ای  قرار بوده است، عبارتند از: تحول در مطالعات قرآن و حدیث

 عدم محوریت و اصل نبودن مت  آیات قرآن به عنوان منبع الییال وکتاب هدایت زندگی بشر مطابق باا قرائات اهال بیات علایهم الساالم در برناماه        -
  حدیثهای علوم قرآن و  آموزشی رشته

 های انقالب اسالمی و نظام توسعه فرهنگ قرآنی  های علوم قرآن و حدیث با اهداف و آرمانعدم تطابق محتوای رشته -

های آموزشای، پژوهشای و تبلیغای    های قرآنی موجود با نیازهای جامعه و ناتوانی از تأمی  نیروی انسانی جهت انجام فعالیتعدم تناسب محتوای رشته -
  عترتترویجی قرآن و 

  های قرآن و حدیثتوجهی به نیازسنجی در تعریف و محتوابخشی رشتهکم -

  های مختلف علوم قرآنینابسامانی و تکرار در عناوی  و سرفصل های رشته -

  ها و مراکی آموزش عالی مختلفهای قرآنی در دانشگاههای استاندارد در تعریف و هدفگذاری رشتهفقدان شاخص -

 التحصيالن نقش و توانايي فارغ

 گیری از آخری  دستاوردهای دانش بشری  های مختلف امور قرآنی، با بهره توانمند در رفع نیازهای شغلی جامعه در حوزه -
 توانمند در کاربردی کردن تعالیم قرآنی در زندگی فردی و اجتماعی -
 قرآن عمومی آموزش پژوهشگری و مدیریت کارشناسی، مدرسی، معلمی، گری، توانمند در حوزه مربی -

 های موثر، با الهام از تعالیم قرآن کریم ای، نظام تبلیغات دینی و سایر نظام دارای توانمندی ابتدایی در ارتقابخشی نظام تعلیم و تربیت، نظام رسانه -

 عارف قرآنیپردازی در نظامهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مبتنی بر فرهنگ و م دارای آشنایی ابتدایی با توسعه نظریه -

 مشاغل قابل احراز

قابال  « ترویجای  ا تبلیغای »و « پژوهشای  ا علمی»، «آموزشی»ی کلی شده در طرح مشاغل قرآنی در سه حوزه مهمتری  عناوی  مشاغل قرآنی شناسایی -
 ارائه است.

هاای عماومی قرآنای، کارشاناس     ش، کارشاناس آماوز  2، مدیر مراکی آموزش تخصصی قرآن1مشاغل حوزه آموزشی: مدیر مراکی آموزش عمومی قرآن -
-مربی قرآن، معلم قرآن، مادرس آماوزش   ،9تخصصی قرآنی، کارشناس مؤلف متون آموزشی قرآنی، کارشناس کارگاه آموزشی قرآن کریم هایآموزش

                                                                 
 هاي مختلف سني است.مراد از آموزش عمومي قرآن، آموزش خواندن، حفظ، ترجمه، مفاهيم و معارف عمومي آيات قران به گروه -1
 هاي مختلف قرآني است.هاي آموزشي است که هدف آن تربيت نيروي انساني متخصص در حوزهتخصصي قرآن يا تربيت فعاالن قرآني، برنامهمراد از آموزش  -2
 اين شغل از سوي معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه آزاد اسالمي پيشنهاد شده است. -3
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ف قرآنای، مادرس   مدرس تربیت مربی و معلم قرآن، مدرس علوم قرآنای، مادرس ترجماه، تفسایر و معاار      ،1های عمومی قرآنی، مدرس تالوت قرآن
 . 2«نگار قرآن»هنرهای قرآنی 

های تخصصای   های پژوهشی قرآنی، مدیر نشریات تخصصی قرآنی، مدیر همایشپژوهشی: مدیر مراکی پژوهشی قرآنی، مدیر طرح ا مشاغل حوزه علمی -
شناس آثار قرآنی، کتابدار تخصصای   قرآنی، نسخههای تخصصی قرآنی، کارشناس ترجمه و تفسیر قرآن، کارشناس علوم و معارف قرآنی، مدیر کتابخانه

های تخصصی قرآنی، مفسر قرآن، مترجم قرآن و آثار قرآنی، پژوهشاگر علاوم و معاارف    قرآنی، کارشناس نشریات تخصصی قرآنی، کارشناس همایش
 قرآنی، پژوهشگر امور قرآنی )پژوهشی، آموزشی و تبلیغی ترویجی(.

ای قرآنای، مادیر   های تلویییونی و مااهواره های رادیویی قرآنی، مدیر شبکهیر مطبوعات و نشریات قرآنی، مدیر شبکهترویجی: مد ا مشاغل حوزه تبلیغی -
رسانی قرآنی، مدیر نشر مصحف )قرآن کریم(، مدیر تولید و توزیع محصاوالت قرآنای   های اطالعها و پایگاههای اینترنتی قرآنی، مدیر خبرگیاریشبکه
-هاا و ماوزه  نویسی، تذهیب، طراحی، گرافیک، معرق و ....(، مدیر نمایشگاه نگاری )خوشهای آموزشی و ...(، مدیر مراکی قرآننی، لوحافیارهای قرآ)نرم

، کارشناس امور قرآنی در رادیاو،  9ها و مسابقات قرآنی، مدیر روابط عمومی مراکی قرآنی، مدیر جلسات قرآنی مساجدهای قرآنی، مدیر محافل، جشنواره
هاا، مراکای اطاالع رساانی و     های قرآنی، کارشناس اماور قرآنای در خبرگایاری   کارشناس امور قرآنی در تلویییون و ماهواره، گیارشگر و مجری فعالیت

ارشاناس  افیار و محصوالت قرآنای، ک های اینترنتی، کارشناس نویسنده قرآنی، مصحح قرآنی )نمونه خوان و ویراستار قرآنی(، کارشناس تولید نرم شبکه
هاای قرآنای، کارشاناس    هاا و ماوزه  های قرآنی، نرم افیار و ...(، کارشاناس نمایشاگاه  نشر، بازاریاب و پخش محصوالت قرآنی )مصحف شریف، کتاب

ب قرآن، هنرمند مسابقات قرآنی، کارشناس روابط عمومی مراکی قرآنی، قاری قرآن، کارشناس ارزیاب تالوت )داور قرآنی(، مبلّغ قرآنی، کات ها وجشنواره
 نگار، مشاور قرآنی.قرآن

 واحدهاي درسي

 واحاد  88 عماومی،  واحد 12 بینند، می آموزش کارشناسی مقطع دانشجویان که درسی واحد 191 مجموع از حدیث، و قرآن علوم ی  رشته جدیدِ مدلِ اساس بر
 شاش  راساتا  ایا   در. است اختیاری واحد 91 و دو ای  با مرتبط علمی متون و معارف فهم و روایی منابع و قرآن مختلف ابعاد با جامع نسبتاً آشنایی برای پایه

 :از عبارتناد  مجموعاه  شش ای . دید خواهد آموزش و کرده انتخاب را ها مجموعه ای  از یکی خود اختیار به دانشجو که است شده تعیی  واحدی 91 مجموعه
 حاوزه  در پیشانهادی  عنوان) سه مجموعه ،(حدیث مطالعات حوزه در پیشنهادی عنوان) دو مجموعه ،(قرآن مطالعات حوزه در پیشنهادی عنوان) یک مجموعه
 حاوزه  در پیشانهادی  عنوان) پنج مجموعه ،(حدیث و قرآن آموزش مربی تربیت حوزه در پیشنهادی عنوان) چهار مجموعه ،(حدیث و قرآن آموزش دبیر تربیت
 (. رسانه و فرهنگ حوزه در پیشنهادی عنوان) شش مجموعه و( کتابت و قرائتقرآنی هنرهای

 : ساختار كلي برنامه5جدول 

 تعداد واحد نوع درس
 واحد 12 عمومی

 واحد 92 پایه

 واحد 16 تخصصی

 واحد 91 اختیاری  مجموعه

 واحد 511 جمع

 طول دوره  

 رییی شده است. برنامهترم  1های درسی آن برای  طول متوسط ای  دوره حداقل سه و نیم سال است و برنامه -
باا موافقات نهاایی وزارت علاوم،      4هاا  مجری رشته علوم قرآن و حدیث، بسته به امکانات خاود و تاأمی  شااخص    هر دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی -

 ی اختیاری را ارائه دهد.  تواند هر یک از شش مجموعه تحقیقات و فناوری می
 خواهد بود.های اختیاری از ترم چهارم  ارائه مجموعه -
هاای   شود، دانشجو بایاد مجموعاه   مجری رشته علوم قرآن و حدیث که بیش از یک مجموعه اختیاری ارائه می ها یا مؤسسات آموزش عالی در دانشگاه -

خواسات دانشاجویان   اختیاری منتخب خود را به ترتیب اولویت و عالقه، تا قبل از اتمام ترم سوم به معاونت/گروه آموزشی اعالم دارد. در صورتی که در

                                                                 
بن دي ح حي    وت مرتّل  عاارت است از خواندن آهنگين آيات قرآن به قصد اققاي مفاهيم آن با رر  آهن  منمم و با رعايت قواع د تجوي دي و جمل ه   باشد. تالتالوت اعم از ترتيل و تحقيق )مرتّل و مجوّد( مي -1

نامه ت دوين   ا رعايت احکام تجويد و وقف و ابتدا، قحن بيان ححي  )توجيهب عاارات. تالوت مجوّد  عاارت است از قرائت آهنگين آيات قرآن مجيد به قصد اققاي مفاهيم آن با استفاده از تنوع نغمات موسيقيايي همراه

 (.1331هاي قرآني، تابستان بندي اعطاي مدرک تخصصي به قاريان معلمان تجربي قرآن کريم، دبيرخانه کميسيون پژوهش طرح طاقه
 هاي زياا و هنري.ه جهت ارائه متن آيات قرآن و مفاهيم و معارف قرآن در قاقبکارگيري هر يک از انواع هنرهاي تجسمي ب نگاري عاارت است از به مراد از قرآن -2
 اين شغل از سوي معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه آزاد اسالمي پيشنهاد شده است. -3

 .شد خواهد ابالغ اختياري متعاقااً هاي مجموعه مجري مراکز هاي . شاخص 4
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ها تا تارم ساوم بایش از     های اختیاری بیش از ظرفیت موجود باشد، ای  معاونت/گروه باید دانشجویانی را که معدل کل آن برای انتخاب برخی مجموعه
هاای خاود    الم اولویات مابقی است برای آن مجموعه اختیار کرده و مابقی دانشجویان در مجموعه دیگر مشغول به تحصیل شوند. اگر دانشجویی در اع

های اختیاری را برای دانشجو انتخاب نماوده و دانشاجو حاق     ی معاونت آموزشی است که به صالحدید خود یکی از مجوعه تأخیر داشته باشد، به عهده
 اعتراض ندارد.

رییی آموزشای، ابالغای    شورای عالی برنامه 28/1/39های کاردانی و کارشناسی )پیوسته و ناپیوسته( مصوب مورخ  نامه آموزشی دوره آیی  14طبق بند  -
ساعت الیامی  48ساعت و کارگاهی  92ساعت، عملی  16، مییان ساعت اجرای دروس نظری به ازای هر واحد درسی 244113/2به شماره  24/12/39

 است. 
أمی  نیازهای شغلی نظام توساعه فرهناگ قرآنای    دهی به دانشجویان ای  رشته در راستای ت از آنجا که رویکرد رشته جدید علوم قرآن و حدیث، مهارت -

 ها و مؤسسات آموزش عالی مجری ای  رشته، به اجرای صحیح دروس عملی و کارگاهی مروری است. است، اهتمام دانشگاه
داف و اصول حاکم بر ای  رشته از آنجا که بسیاری از محتوای ارائه شده، با ساختار جدید و بداعت ای  برنامه، نیازمند تألیف اثر مستقل با نگاهداشت اه -

بر است، مرکی هماهنگی و توسعه پژوهش  نامه و منابع آموزشی متق ، فرایندی زمان است، و نیی از آنجایی که ارائه محتوای برنامه درسی در قالب درس
دی را با اشخاص حقیقی و حقوقی باه امضاا   های متعد نامه و آموزش عالی قرآنی کشور، جهت تدوی  منبع آموزشی ای  رشته درسی، قراردادها و تفاهم

بع، به عناوان  رسانده و هر کدام از کتب که مراحل تدوی ، بررسی و تأیید نهایی را گذراند به عنوان منبع اصلی آن درس ابالغ خواهد شد. طبعاً ای  منا
 آیند.  منابع آزمون ارشد ای  رشته نیی به حساب می

   دانشجو پذيرش شرايط

 توانند از طریق قبولی در آزمون سراسری ای  رشته را اختیار کنند. های آموزشی می لیه گروهآموزان ک دانش

 امتحان ضرايب و مواد

 باشد. مواد و مرایب مطابق اعالم سازمان سنجش می
 

 . 
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 دومل صف

 جداول دروس
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  : دروس عمومي2جدول 

  پایه: دروس 1جدول 

 

  : دروس تخصصي4جدول 

نوع 
 شایستگی

کد 
 درس

 عنوان درس
تعداد 

 واحد

 ساعت
 پیش نیاز

 كل پروژه كارورزی كارگاهي عملي نظری

ي 
عموم

 

ان فارسیزب   3 48 -    48  

  48    - 48 9 زبان انگلیسی 

  92    92 - 1 1تربیت بدنی  

1تربیت بدنی  92    92 - 1 1ورزش    

  92    ا 92 2 خانواده دانش 

  92    ا 92 2  اسالمی انقالب 

  224    64 561 52 جمع

نوع 
 شایستگی

کد 
 درس

 عنوان درس
تعداد 

 واحد

 ساعت
 پیش نیاز

 كل پروژه كارورزی كارگاهي عملي نظری

 پایه

144 
 1 قرآن ترجمه و قرائت ارگاهک

2  64    64 
روانخااااااوانی و 
 تجوید مقدماتی

141 
 2 قرآن ترجمه و قرائت کارگاه

2  64    64 
 و قرائاات کارگاااه
 1 قرآن ترجمه

  92     92 2 1 کاربردی صرف 142

 1 کاربردی صرف 92     92 2 2 کاربردی صرف 149

  64     64 4 1 کاربردی نحو 144

 1 کاربردی نحو 64     64 4 2 کاربردی نحو 141

  92     92 2  منطق 146

  92     92 2 اسالمی کالم 141

  92     92 2 حقوق اسالمی مبانی و فقه کلیات 148

  92     92 2  اسالم تحلیلی تاریخ 143

  92     92 2 آسمانی کتب و بیرگ ادیان با آشنایی 114

  64    64  2  های آموزش و ترویج قرآن مهارت 111

  92     92 2 قیق در علوم قرآن و حدیثتح روش 112

  64    64  2 مجازی فضای و رایانه 119

  641    216 184 12 جمع

نوع 
 شایستگی

کد 
 درس

 عنوان درس
تعداد 

 واحد

 ساعت
 پیش نیاز

 كل پروژه كارورزی كارگاهي عملي نظری

ي
ص
ص
خ
 ت

  92     92 2 تخصصی زبان 244

 92     92 2 1قرائت و ترجمه متون تخصصی  241
(، 1صرف کاربردی)
 (1نحو کاربردی)

 92     92 2 2قرائت و ترجمه متون تخصصی  242

 صااااااااااارف 
 نحو ،(2)کاربردی

، (2)کااااااربردی 
 ترجمااۀ و قرائاات

 متااااااااااااون
 (1)تخصّصی

  92     92 2 قرآن مفردات 249
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  مجموعه اختیاری مطالعات قرآن: دروس 1جدول 

  92     92 2 نیول( وحی،) 1 قرآنی علوم 244

  92     92 2 ناپذیری( تحریف اعجاز،) 2 قرآنی علوم 241

 نیول، اسباب مدنی،و   مکی) 9 قرآنی علوم 246

 نسخ( متشابه، و محکم
2 92     92  

  92     92 2 )قرآنی های داللت) 4 قرآنی علوم 241

248 
تااریخ  تاریخ کتابت قرآن و قرائاات ) 

 (قرآن
2 92     92  

  92     92 2 سیر قرآنامأخذشناسی تف 243

  92     92 2 اصول و مقدمات تفسیر 214

  64     64 4 1 قرآن ترتیبی تفسیر 211

212 
 2 قرآن ترتیبی تفسیر

4 64     64 
 ترتیبااای تفسااایر
 1 قرآن

219 
 9 قرآن ترتیبی تفسیر

2 92     92 
 ترتیبااای تفسااایر
 2 قرآن

  92     92 2 1 قرآن موموعی تفسیر 214

211 
 2 قرآن موموعی تفسیر

2 92     92 
 موماوعی  تفسیر
 1 قرآن

  92     92 2 1 قرآن شناختی زیبایی و بالغی علوم 216

 92     92 2 2 قرآن شناختی زیبایی و بالغی علوم 211
 و بالغاای علااوم
 شااناختی زیبااایی
 1 قرآن

  92     92 2 حدیث تاریخ 218

 تاریخ حدیث 92     92 2 مأخذشناسی حدیث 213

  92     92 2 الحدیث مصطلح 224

  92     92 2 1 الحدیث فقه 221

 1 الحدیث فقه 92     92 2 2 الحدیث فقه 222

 2 الحدیث فقه 92     92 2 9 الحدیث فقه 229

  92     92 2 البالغه شناخت نهج 224

221 
ادعیاه و   ،صحیفه سجادیهآشنایی با 

 زیارات مأثوره
2 92     92  

  896     896 16 جمع

نوع 
 شایستگی

کد 
 درس

 عنوان درس
تعداد 

 واحد

 ساعت
 پیش نیاز

 كل پروژه كارورزی كارگاهي عملي نظری

ي
ص
ص
خ
 ت

944 
تاااریخ استشاااراق و ساایر تحاااول   

 مطالعات قرآنی در غرب
2 92     92  

  92     92 2 تفسیر ساختاری قرآن کریم 941

  92     92 2 1معناشناسی  942

 1معناشناسی  92     92 2  2معناشناسی  949
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  مطالعات حدیثمجموعه اختیاری : دروس 6جدول 

 92     92 2 قصص انبیا در قرآن و عهدی  944

 ادیاان  باا  آشنائی
 کتاااب و بااایرگ
 آسمانی،
 و استشراق تاریخ

 تحااااول ساااایر
 قرآناای مطالعااات

 غرب در

  92     92 2 شناسی مطالعات قرآنیِ معاصر جریان 941

  92     92 2 آیی  نگارش متون علمی 946

  92     92 2 آیی  ویرایش متون علمی  941

  92     92 2 های تفسیریروش 948

943 
 علااوم مأخذشناساای و کتابشناساای
تکیه بر مطالعات قارآن و   اسالمی با
 حدیث

2 92     92  

914 
شناسااای مطالعاااات قرآنااای    روش

 ای بینارشته
2 92     92  

911 
متااون تخصصاای مطالعااات قاارآن و 

 حدیث به زبان انگلیسی
 زبان تخصصی 92     92 2

912 
مراکی پژوهش قرآن و حدیث ایران و 

 جهان
1 16     16  

  92     92 2 رابطه قرآن و سنت  919

 92     92 2 (4)الحدیث  فقه 914
 (9الحدیث ) فقه

رابطاااه قااارآن و 
 سنت 

  92     92 2 های تدبر در قرآن ها و شیوه روش 911

  92     92 2 زبان قرآن 916

  92     92 2 های قرآنی و حدیثی هندسه دانش 911

  161     161 11 جمع

نوع 
 شایستگی

کد 
 درس

 عنوان درس
تعداد 

 واحد

 ساعت
 پیش نیاز

 كل پروژه كارورزی كارگاهي عملي نظری

ي
ص
ص
خ
 ت

  92     92 2 آشنایی با رجال 444

  آشنایی با رجال 92     92 2 یتوثیق و تضعیف  441

442 
 سااند باار تکیااه بااا کاااربردی رجااال
 شناس

2 92     92 
 ،الحادیث  مصطلح
 رجاال، با  آشنایی

 توثیق و تضعیف

 9الحدیث  فقه 92     92 2 الحدیث مشکل 449

 9الحدیث  فقه 92     92 2 الحدیث اختالف 444

943 
 علااوم مأخذشناساای و کتابشناساای

اسالمی با تکیه بر مطالعات قارآن و  
 حدیث

2 92     92  

441 
 دیاادگاه از حاادیث شااناخت مبااانی
 فریقی 

2 92     92  

446 
شناساای مطالعااات حاادیثی   جریااان
 معاصر 

2 92     92  



  
 

11 

 

  مجموعه اختیاری تربیت دبیر آموزش قرآن و حدیث: دروس 7جدول 

441 
شناسااای مطالعاااات حااادیثی  روش

 ای بینارشته
2 92     92  

912 
مراکی پژوهش قرآن و حدیث ایاران  

 و جهان
1 16     16  

911 
متاون تخصصای مطالعاات قاارآن و    

 حدیث به زبان انگلیسی
 زبان تخصصی 92     92 2

  92     92 2  یعلم متون نگارش  ییآ 946

  92     92 2  یعلم متون شیرایو  ییآ 941

  92     92 2 های دیجیتالی  کتابخانه 448

  92     92 2 رابطه قرآن و سنت  919

 92     92 2 (4)الحدیث  فقه 914
 (9الحدیث ) فقه

رابطااه قاارآن و  
 سنت

  92     92 2 تحقیق موموعی در حدیث  443

  92     92 2 های قرآنی و حدیثی هندسه دانش 911

  161     161 11 جمع

نوع 
 شایستگی

کد 
 درس

 عنوان درس
تعداد 

 واحد

 ساعت
 پیش نیاز

 كل پروژه كارورزی كارگاهي عملي نظری

ي
ص
ص
خ
 ت

  92     92 2 روانشناسی پرورشی 144

  92     92 2 نوجوانی روانشناسی رشد 141

142 
های کاالس داری در  اصول و روش
 دوره نوجوانی

2 16 92    48  

149 
برنامه رییی درسی با تاکید بار دوره  

 متوسطه
2 16 92    48  

  48    92 16 2 ارزشیابی یادگیری در دوره متوسطه  144

141 
دوره  در پیشرفت تحصایلی  یابیارزش

 متوسطه
2 16 92    48  

146 
آموزش و پرورش تطبیقی با تاکید بر 

 های تحصیلیدوره
2 92     92  

  48    92 16 2 راهبردهای آموزش قرآن و حدیث 141

148 
قارآن و   طراحی آموزشی در آماوزش 

 حدیث
1   48   48  

143 
 هااای رساامی وآشاانایی بااا برنامااه 
قارآن و   عماومی  غیررسمی آماوزش 

 حدیث

2 16 92    48  

114 
قرآن  کاربرد هنر و ادبیات در آموزش

 و حدیث
2 16 92    48  

111 
کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاات  

 در آموزش قرآن و حدیث
1   48   48 

هاااای  مهاااارت

 (ICDLهفتگانه )

112 
: پژوهش 1ایپژوهش و توسعه حرفه

 روایی
1   48   48  
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  مجموعه اختیاری تربیت مربي آموزش قرآن و حدیث: دروس 8جدول 

119 
کانش   :2ایپژوهش و توسعه حرفاه 

 پژوهی
1   48   48 

پژوهش و توسعه 
: 1ایحرفااااااااه

 پااژوهش روایاای،
 2کارورزی

114 
درس  :9ایپژوهش و توساعه حرفاه  

 پژوهی 
1   48   48 

پژوهش و توسعه 
کانش   :2ایحرفه

  پژوهی،

  128  128    2 1کارورزی  111

 1کارورزی  128  128    2 2کارورزی  116

 2کارورزی  128  128    2 9کارورزی  111

 9 یکارورز 128  128    2 4کارورزی  118

       2 کارنمای معلمی  113
 توسعه و پژوهش
 1 ای حرفه

  5584  152 241 224 218 11 جمع

نوع 
 شایستگی

کد 
 درس

 عنوان درس
تعداد 

 واحد

 ساعت
 پیش نیاز

 كل پروژه كارورزی كارگاهي عملي نظری

ي
ص
ص
خ
 ت

  92     92 2 روانشناسی پرورشی 144

  92     92 2 روانشناسی رشد کودکی 641

642 
های کاالس داری در  اصول و روش
 دوره کودکی

2 16 92    48  

649 
برنامه رییی درسی با تاکید بار دوره  

 پیش دبستانی و دبستانی
2 16 92    48  

  48    92 16 2 ارزشیابی یادگیری کودکان  644

641 
آموزش  در( یفیتوص) یفیک یابیارزش

 کودکان
2 16 92    48  

146 
آموزش و پرورش تطبیقی با تاکید بر 

 های تحصیلیدوره
2 92     92  

  48    92 16 2 قرآن و حدیث راهبردهای آموزش 141

148 
قارآن و   طراحی آموزشی در آماوزش 

 حدیث
1   48   48  

143 
رساامی و هااای آشاانایی بااا برنامااه 
قارآن و   عماومی  غیررسمی آماوزش 

 حدیث

2 16 92    48  

646 
قرآن و  کاربرد بازی و هنر در آموزش

 حدیث
2 16 92    48  

111 
کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاات  

 در آموزش قرآن و حدیث
1   48   48 

هاااای  مهاااارت

 (ICDLهفتگانه )

112 
: پژوهش 1ایپژوهش و توسعه حرفه

 روایی
1   48   48  

119 
کانش   :2ایپژوهش و توسعه حرفاه 

 پژوهی
1   48   48 

پژوهش و توسعه 
: 1ایحرفااااااااه

 پااژوهش روایاای،
 2کارورزی
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  مجموعه اختیاری هنرهای قرآني )قرائت و كتابت(: دروس 9جدول 
 مجموعه متعاقبا اعالم خواهد شددروس ای  عناوی  

 

  مجموعه اختیاری فرهنگ و رسانه: دروس 51جدول 

 

114 
درس  :9ایپژوهش و توساعه حرفاه  

 پژوهی 
1   48   48 

پژوهش و توسعه 
کانش   :2ایحرفه

  پژوهی،

  128  128    2 1کارورزی  111

 1کارورزی  128  128    2 2کارورزی  116

 2کارورزی  128  128    2 9کارورزی  111

 9 یکارورز 128  128    2 4کارورزی  118

       2 کارنمای معلمی  113
 توسعه و پژوهش
 1 ای حرفه

  5584  152 241 224 218 11 جمع

نوع 
 شایستگی

کد 
 درس

 عنوان درس
تعداد 

 واحد

 ساعت
 پیش نیاز

 كل پروژه كارورزی كارگاهي عملي نظری

ي
ص
ص
خ
 ت

های جامعه شناسی  مبانی و نظریه 844  2 92     92  

841 
و  های ارتباطات مبانی و نظریه

 فرهنگ
2 92     92  

  16     16 1 تاریخ رسانه 842

  16     16 1 اخالق و حقوق رسانه 849

  84   48 92  2 ویرایش و نگارش فارسی  844

841 
شناسی  مبانی روانشناسی و روان

 اجتماعی 
2 92     92  

ای افکار عمومی و سواد رسانه 846  1 16     16  

پژوهش و تحلیلروش  841  2 92     92  

(1ای ) کارگاه نگارش رسانه 848  2  92 48   84  

  92     92 2 زبان تخصصی فرهنگ و رسانه 843

گرافیک رسانه ارتباطات دیداری و  814  2 16 92    48  

ارتباطات اقناعیبرندسازی و  811  2 92     92  

  92     92 2 تحلیل محتوای رسانه 812

(2ای ) کارگاه نگارش رسانه 819  2  92 48   84  

814 
فناوری رسانه )چاپ، رادیو تلویییون 

 و فضای مجازی(
2 92     92  

ای و خبری  عکاسی رسانه 811  2 16 92    48  

  92     92 2 سردبیری و مدیریت رسانه 816

811 

از دروس اختیاری ذیل: دو درس  
ای بروزنگاری چندرسانه   
 بروزنگاری دیداری

 برزونگاری سبک زندگی 
  شعر و نویسندگی خالق
 کارگاه روابط عمومی

2 
2 

 
92 
92 

48 
48 

  
84 
84 

 

  812   241 224 168 11 جمع
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 511 شماره درس:

 (5كارگاه قرائت و ترجمه قرآن ) عنوان درس به فارسي:

 (5ورشة التالوة القرآن و ترجمانه )به عربي: 

 Quran Training Workshop (5) به انگلیسي:

 :مشخصات درس

 پایه نوع درس:

 2تعداد واحد: 

 )عملي( 64زمان درس: 

 :اهداف

 (نبأ)ناس تا  قرآنام  سيجزء  –هدف اصلي: آشنایي و انس با متن و مفاهیم قرآن مجید  -

به هنگام استماع و قرائت، بـدون  ام  سيهای جزء  درک معنای آیات سوره -5اهداف دانشي و مهارتي: 

از  ،ام سـي جزء های  خواني/قرائت صحیح و روان آیات سوره توانایي روان -2 نیاز به مراجعه به ترجمه

برای تدبر در آیات و دریافت و فهم روشمند  های الزم توانمندیكسب  -1حفظ یا از متن بدون اعراب 

 ناس تا ضحي  های سوره الزامي حفظ -4 ام سيهای جزء  سورهبا محوریت معارف و مفاهیم 

 5مقدماتي تجوید و روانخواني نیاز:دروس پیش

 ساختار آنهای یادگیری، محتوای درس و فرصت

 های مختلف سمعي و بصری به صورت گروهي و فردی به روشام  جزء سيهای  تمرین و تکرار قرائت صحیح آیات سوره . استماع و5

 به صورت دیداری و شنیداریام  جزء سيهای  . تمرین درک و بیان معنای كلمات و جمالت آیات سوره2

 و فهم تدبری )روشمند( آن توسط دانشجوام  جزء سيهای  . مطالعه مروری معارف/تفسیر عمومي آیات منتخب سوره1

 نمره( 4)با اعمال نمره تشویقي تا ام  جزء سيهای  و حفظ داوطلبانه بقیه سوره ناس تا ضحيهای  . حفظ سوره4

 از سوره ناس به نبأ خواهد بود.ها  ترتیب آموزش سوره -

 استماع و تمرین و تکرار آیات به صورت فردی و جمعي، محور اصلي آموزش است. -

 ها )از رو یا از حفظ( به صورت شفاهي اختصاص دارد. حداقل نیمي از نمره این درس به تسلط بر قرائت صحیح سوره -

 تکلیف عملکردی

 های معارفي آیات آیات و تدبر در آن و ثبت یافتهروز همراه با توجه به معنای  ها در طول شبانه قرائت مستمر آیات سوره

 یادگیری و تدریس راهبردهای

 تأكید بر حضور مستمر در كالس و انجام تکالیف عملکردی -

 گیرنده آموزش فعال با تأكید بر محوریت آموزش -

 پرهیز از صرف وقت كالس به مباحث نظری قرائت، زبان عربي و تفسیر -

 المقدور آیات را حفظ باشد. ها داشته و حتي تسلط كافي بر قرائت و درک معنای سورهمدرس این درس باید  -

فهرست 

 منابع

 منابع اصلي )آموزشي(
در  –و توسعه پژوهش و آموزش عالي قرآني كشور مركز هماهنگي –مصحف آموزشي حزب مفصل 

 دست تألیف

 منابع فرعي )پژوهشي(
 گروههای  های صوتی تالوت آیات سوره بسته -
 کتب مفردات -
 تفاسیر عمومی قرآن -

 ارزشیابي

 یادگیری

5 2 1 4 

ارزشیابي مستمر 

 
 ترم میان

های آزمون های نوشتاری آزمون

  نهایي

تکلیف  های نوشتاری آزمون

 درسي 
 

  آزمون عملکردی  آزمون عملکردی

 

 
 

  

                                                                 
 خ واني  روان» ش فاهي  آزمون وي از دانشجو، ورود بدو در است موظف گروه آن، از پيش و شد خواهد ارائه تحصيلي دوم نيمسال از( 1) قرآن ترجمه و قرائت کارگاه درس.  1

 اي ن  غي ر  در. ده د  ارائ ه  وي ب ه  دوم نيمس ال  در را( 1) قرآن ترجمه و قرائت کارگاه درس الزم، حدنصا  کسب حورت در و گرفته(« خواني فصي ) قرآن مقدماتي تجويد و

 ي ا  و حض وري  ح ورت  ب ه  (هفت ه  در س اعت  6) عمل ي  درس ي  واح د  3 ارزش به «مقدماتي تجويد و روانخواني» نياز پيش درس تحصيلي، اول سال نيم در بايست مي حورت

 .شود ارائه اند نکرده کسب را الزم نصا  حد که دانشجوياني به غيرحضوري
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 515 شماره درس:

 (2قرائت و ترجمه قرآن )كارگاه  عنوان درس به فارسي:

 (2ورشة التالوة القرآن و ترجمانه )به عربي: 

 Quran Training Workshop (2) به انگلیسي:

 :مشخصات درس

 پایه نوع درس:

 2تعداد واحد: 

 )عملي( 64زمان درس: 

 :اهداف

 (ملکتا  مرسالتام قرآن ) ونه جزء بیست -هدف اصلي: آشنایي و انس با متن و مفاهیم قرآن مجید  -

 ،به هنگام استماع و قرائـت ام  ونه جزء بیستهای  درک معنای آیات سوره -5اهداف دانشي و مهارتي: 

جـزء  هـای   خواني/قرائت صـحیح و روان آیـات سـوره    توانایي روان -2 بدون نیاز به مراجعه به ترجمه

های الزم برای تدبر در آیات و دریافت و فهم  افزایش توانمندی - -1 از متن بدون اعرابام  ونه بیست

 ام ونه بیستهای جزء  سورهبا محوریت روشمند معارف و مفاهیم 

 (5كارگاه قرائت و ترجمه قرآن ) نیاز:دروس پیش

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت

 های مختلف سمعي و بصری به صورت فردی و گروهي به روشام  ونه جزء بیستهای  تمرین و تکرار قرائت صحیح آیات سوره . استماع و5

 گذاری آن  . تمرین و امالی كتابت آیات قرآن مجید و اعراب2

 ام ونه جزء بیستهای  . تمرین درک و بیان معنای كلمات و جمالت آیات سوره1

 های گروه توسط دانشجو یر عمومي آیات منتخب سوره. مطالعه مروری معارف/تفس4

 ام ام و سي ونه جزء بیستهای  سوره و تصریف آیات تحقیق موضوعي ،. تمرین تدبر1

 نمره( 1های گروه )با اعمال نمره تشویقي تا  . حفظ داوطلبانه سوره6

 است. مرسالت به ملکها از  ترتیب آموزش سوره -

 آیات به صورت فردی و جمعي، محور اصلي آموزش است.استماع و تمرین و تکرار  -

 ها )از رو یا از حفظ( به صورت شفاهي اختصاص دارد. حداقل نیمي از نمره این درس به تسلط بر قرائت صحیح سوره -

 تکلیف عملکردی

 های معارفي آیات ت یافتهروز همراه با توجه به معنای آیات و تدبر در آن و ثب ها در طول شبانه قرائت مستمر آیات سوره -

 )به صورت رونویسي یا از حفظ(ي و موضوعي به صورت ترتیبام  ونه جزء بیستهای  كتابت آیات سوره -

 یادگیری و تدریس راهبردهای

 تأكید بر حضور مستمر در كالس و انجام تکالیف عملکردی -

 گیرنده آموزش فعال با تأكید بر محوریت آموزش -

 وقت كالس به مباحث نظری قرائت، زبان عربي و تفسیرپرهیز از صرف  -

 المقدور آیات را حفظ باشد. ها داشته و حتي مدرس این درس باید تسلط كافي بر قرائت و درک معنای سوره -

فهرست 

 منابع

 منابع اصلي )آموزشي(
در  –و توسعه پژوهش و آموزش عالي قرآني كشور مركز هماهنگي –مصحف آموزشي حزب مفصل 

 دست تألیف

 منابع فرعي )پژوهشي(
 های گروه های صوتی تالوت آیات سوره بسته -
 کتب مفردات -
 تفاسیر عمومی قرآن -

 ارزشیابي

 یادگیری

5 2 1 4 

ارزشیابي مستمر 

 
 ترم میان

های آزمون های نوشتاری آزمون

  نهایي

تکلیف  های نوشتاری آزمون

 درسي 
 

  آزمون عملکردی  آزمون عملکردی
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 512 شماره درس:

 (5صرف كاربردی ) به فارسي:عنوان درس 

 (5التطبیقیة )الصرف العربیة اللغة قواعدبه عربي: 

 Arabic grammar in use 5 (Arabic Morphology (5)) به انگلیسي:

  :مشخصات درس

 نوع درس: پایه

 2تعداد واحد: 

 12زمان درس: 

 :اهداف

 .شود مي شناخته صرف دانش به كه آنها دگرگوني و ساخت چگونگي و عربي زبان واژگاني ساختار با آشنایي -

 نیاز:دروس پیش

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت

 آن موضوع و صرف علم تعریف

 صرف علم مسائل ترین مهم

 ازجهت واژگان اقسام

 پذیری دگرگوني

  اسم

 فعل

 حرف

  ازجهت فعل انواع

  زمان

 مزید و مجرد

 ناقص و تام صرف

 مجهول و معلوم

 متعدی و الزم

 مضاعف مهموز، معتل، سالم،

 فعل های پیوست
  ضمیر

 تأكید نون

  جهت از اسم اقسام

 مشتق و جامد

 جمع و مثني مفرد،

 علم و جنس 

 نکره و معرفه

  مشتق اسم اقسام

 فاعل اسم

 مفعول اسم

 مشبهه صفت

 مبالغه صیغه 

 تفضیل اسم

 مکان و زمان اسم 

 اسم آلت

  مصدر انواع

 اصلي مصدر

 صناعي

 میمي 

 مصدر اسم

  نوع

 مرة

 و ،احادیـث  سـجادیه،ادعیه  البالغه،صـحیفه  ،نهـ   كـریم  قرآن از شده برگرفته عبارات وها  جمله در شده داده آموزش موارد كاربرد و تطبیق



  
 

13 

 اسالمي روایات

 یف عملکردیتکل

 شود. تصحیح و ارائهكالس  در و شده واگذار دانشجویان به ها و تمرین تکالیف درس در هر

 یادگیری و تدریس راهبردهای

  .بود خواهد تطبیقيـ  نظری صورت به و تلفیقي ارائه درس، شیوه سرفصل مباحث بودن كاربردی ضرورت به توجه با

  شده استفاده دستور زبان نکات سازی برجسته برای زبان بافت با ارتباطي روش از آموزش انتزاعي روش یبه جاگام اول: شیوه در  این در

  شده پرداخته قواعد شناختي های بندی دسته به :دوم گام و در

  شده تمركز شده داده آموزش مفاهیم پایدارسازی به متعدد های مثال و ها نمونه با :سوم گام در و

 ایجـاد  بـه  ممارست و تمرین شکل به روایي و حدیثي منابع دیگر و قرآن آیات همچون اسالمي منابع از متني های نمونه ارائه با :آخر گام در و

 .شود يكمک م دانشجویان در فعالي خود

 هـای  برنامـه  و افزارهـا  نـرم  همچـون  آموزشـي  نـوین  های فناوری از درس موضوع با دانشجویان مناسب ارتباط ایجاد و تأثیرگذاری * برای

 شود. استفاده پرژكتور ویدئو طریق از ارائه و پاورپوینت مانند شنیداریـ  دیداری

فهرست 

 منابع

منابع اصلي 

 )آموزشي(

 در زبـان  دستور قواعد كاربردی رویکرد با كه منبعي از است الزم دروس این ارائه در متفاوت رویکرد به توجه با

 گردد: مي پیشنهاد ذیل منابع اساس همین بر گردد است، استفاده شده تدوین اسالمي متون فهم و خوانش

 آن  تمرین دفتر و 5ج "الرائد" كتاب

 يمنابع فرع

 (ي)پژوهش

 ش. 1934انتشارات سمت، زاده، عبدالهادی، تهران:  آموزش صرف عربی، فقهی

 .ش 1919 تهران: دانشگاه انتشارات تهران: اکبر، علی شهابی، الصرف، اصول

 .ش 1962 خسرو، ناصر انتشارات تهران: مصطفی، غالیینی، العربیۀ، الدروس جامع

  .ش 1911 سمت، انتشارات تهران: ابراهیم، سید دیباجی، النحو، و الصرف یف الجدید

 .ش1981 طه، کتاب انتشارات قم: الرسول، عبد کشفی، صرف، عربی کاربردی زبان دستور

 .ش 1961 دارالعلم، انتشارات قم: ،ییطباطبا محمدرما ساده، صرف

 .ش1934 دارالعلم، قم: محمدی، حمید راستهیو رشید، شرتونی، ،4 جلد العربیۀ مبادئ
                                                                                                                                              ش. 1939   ،العطار انتشارات   ،قم  ،صالح شالش، طه هاشممهدی،  الفرطوسی، التصریف، علم یف المهذب

 .تایب حاذق، نشر قم: محمدجواد، ،یذهن ف،یتصر بر یفارس شرح: فیاللط الکالم

 درس موموع با مرتبط اسالمی متون سایر و کریم قرآن آیات از ای گییده
 افت نشد(ی) فرطوسی مهدی صالح دکتر/الصرف یف محامرات

... 

 ارزشیابي

 ییادگیر

5 2 1 4 

ارزشیابي 

 مستمر 
 ترم میان

های آزمون های نوشتاری آزمون

  نهایي

تکلیف  های نوشتاری آزمون

 درسي 
 

  آزمون عملکردی  آزمون عملکردی
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511: شماره درس  

 (2كاربردی )صرف  عنوان درس به فارسي:

 (2التطبیقیة )الصرف العربیة اللغة قواعدبه عربي: 

 Arabic grammar in use 2 (Arabic Morphology (2)) به انگلیسي:

  :مشخصات درس

 نوع درس: پایه

 2تعداد واحد: 

 12زمان درس: 

 :اهداف

 صرف علم در كه لفظيهای  دگرگوني اساس بر آنها معنایي تحول و عربي واژگان دگرگوني و ساخت با آشنایي -

 گیرد. مي قرار بررسي مورد

 (5صرف كاربردی )نیاز:  پیش

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت

 جهت ازها  اسم انواع

  پذیری نشانه

 مقصور

 ممدود

 منقوص

 مهموز 

  جمع انواع

 مکسر و سالم

 سالم مونث

 سالم مذكر

 كثرة و قلة 

 مونث اسمهای  نشانه

 مختلفهای  و چگونگي كاربرد آن در اسم «نسبت»

انواع اعراب و 

 هر یکهای  نشانه

 ظاهری

 نیابي

 تقدیری

 محلي

 اسم منصرف و غیر منصرف

 كلمات مبني و معرب )اسم، فعل و حرف(

 انواع ضمیر و كاربرد آنها

 انواع اسم 

 و كاربرد آنها

 اشاره

 موصول

 شرط

 استفهام

 كنایات 

 اسم فعل

 هر یکهای  ظروف زمان و مکان و ویژگي

 انواع عدد و قواعد آن

 و ،احادیـث  سـجادیه،ادعیه  البالغه،صـحیفه  ،نهـ   كـریم  قرآن از شده برگرفته عبارات وها  جمله در شده داده آموزش موارد كاربرد و تطبیق

 اسالمي روایات

 یف عملکردیتکل

 شود. تصحیح و كالس ارائه در و شده واگذار دانشجویان به ها تمرینو  تکالیف درس در هر

 یادگیری و تدریس راهبردهای

  .بود خواهد تطبیقيـ  نظری صورت به و تلفیقي ارائه درس، شیوه سرفصل مباحث بودن كاربردی ضرورت به توجه با

  شده استفاده دستور زبان نکات سازی برجسته برای زبان بافت با ارتباطي روش از آموزش انتزاعي روش یشیوه در گام اول: به جا این در
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  شده پرداخته قواعد شناختي های بندی دسته به دوم: گام و در

  شده تمركز شده داده آموزش مفاهیم پایدارسازی به متعدد های مثال و ها نمونه با سوم: گام در و

 ایجـاد  بـه  ممارست و تمرین شکل به و روایي حدیثي منابع دیگر و قرآن آیات همچون اسالمي منابع از متني های نمونه ارائه با آخر: گام و در

 .شود يكمک م دانشجویان در فعالي خود

 هـای  برنامـه  و افزارهـا  نـرم  همچـون  آموزشـي  نـوین  های فناوری از درس موضوع با دانشجویان مناسب ارتباط ایجاد و تأثیرگذاری * برای

 شود. استفاده پرژكتور ویدئو طریق از ارائه و پاورپوینت مانند شنیداریـ  دیداری

فهرست 

 منابع

منابع اصلي 

 )آموزشي(

 در زبـان  دستور قواعد كاربردی رویکرد با كه منبعي از است الزم دروس این ارائه در متفاوت رویکرد به توجه با

 :گردد مي پیشنهاد ذیل منابع اساس همین بر گردد ،استفاده است شده تدوین اسالمي متون فهم و خوانش

 آن تمرین دفتر و 2ج"الرائد" كتاب

 يمنابع فرع

 (ي)پژوهش

 ش. 1934زاده، عبدالهادی، تهران: انتشارات سمت،  عربی، فقهی آموزش صرف

 .ش 1919 تهران: دانشگاه انتشارات تهران: اکبر، علی شهابی، الصرف، اصول
 ش. 1962، ناصرخسروانتشارات  تهران:، مصطفی، غالیینی، العربیۀ الدروس جامع
 .ش 1911 ،(سمت)ها  دانشگاه انسانی علوم کتب تدوی  و مطالعه سازمان انتشارات تهران: ابراهیم، سید دیباجی، النحو، و الصرف یف الجدید

 .ش1981 طه، کتاب انتشارات قم: الرسول، عبد کشفی، صرف، عربی کاربردی زبان دستور

 .ش 1961 دارالعلم، انتشارات قم: ،ییطباطبا محمدرما ساده، صرف

 .تایب حاذق، نشر قم: محمدجواد، ،یذهن ف،یتصر بر یفارس شرح: فیاللط الکالم

 .ش1934 دارالعلم، قم: محمدی، حمید راستهیو رشید، شرتونی، ،4 جلد العربیۀ مبادئ

 .تا بی الحکمه، بیت بغداد، حسی ، عبید عبدالجلیل الفرطوسی، مهدی صالح شالش، طه هاشم التصریف، علم یف المهذب
 درس موموع با مرتبط اسالمی متون سایر و کریم قرآن آیات از ای گییده
... 

 ارزشیابي

 ییادگیر

5 2 1 4 

ارزشیابي 

 مستمر 
 ترم میان

های آزمون های نوشتاری آزمون

  نهایي

تکلیف  های نوشتاری آزمون

 درسي 
 

  آزمون عملکردی  آزمون عملکردی
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 514 شماره درس:

 (5نحو كاربردی ) درس به فارسي:عنوان 

 (1النحو التطبیقیة ) العربیة اللغة قواعدبه عربي: 

 Arabic grammar in use 5 (Arabic Syntax (5)) به انگلیسي:

  :مشخصات درس

 نوع درس: پایه

 4تعداد واحد: 

 64زمان درس: 

 :اهداف

و پیوست واژگان و پیکره جمله و اركان آن در زبان عربي و كسب توانایي درست خواني و  آشنایي با تركیب -

 و عبارات.ها  ساخت درست جمله در زیان عربي و فهم معنایي واحد زباني و نشانه گذاری واژگان در جمله

 

 نیاز:دروس پیش

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت

 بازشناسي موضوع و فایده آنتعریف علم نحو و 

 فع و نصب و جر و جزم( و عوامل آنانواع اعراب اسم و فعل)ر

 موارد رفع، نصب و جزم فعل مضارع

 رطیه و چگونگي ساخت و تركیب آنهاشهای  جمله

 با فعل فاعل و نائب فاعل و انواع آنها از جهت صریح و مؤول و مطابقت

 انواع  ،مرفوعات

 تاخیر هر یکو مواضع تقدیم و 

 فاعل

 نائب فاعل

 مبتدا 

 خبر

 نواسخ 

 هصافعال ناق

 حروف مشبهه بالفعل

 ما و ال شبیه به لیس

 ال نفي جنس 

 افعال مقاربه

 افعال قلوب

 ضمیر فصل، ضمیر شأن، حکایة

 إعمال، إلغاء، و تعلیق نواسخ

 صیغه تعجب و افعال مدح و ذم

المي سبرگرفته از قرآن كریم، نه  البالغه، صحیفه سجادیه و سایر متون اهای  و متنها  آموزش داده شده در جملهتطبیق و كاربرد موضوعات 

 با تاكید بر فهم معنایي متون

 یف عملکردیتکل

 شود. تصحیح و كالس ارائه در و شده واگذار دانشجویان به ها و تمرین تکالیف درس در هر

 یادگیری و تدریس راهبردهای

 . بود خواهد كاربردیـ  ای تلفیقي از شیوه نظری سازی مباحث سرفصل، نحوه ارائه به گونه با توجه به ضرورت كاربردی

  شده پرهیز نحو قواعد انتزاعي ارائه شیوه از روش این در

 اده شده استف موضوع دریافت برای دانشجو ذهن سازی آماده برای زبان، واقعي بافت از هایي نمونه ارائه طریق از و

 ها استخراج و برجسته شده  های متعدد از این جمله و سپس نکات نحوی با پرسش

  شود های متعدد به پایدارسازی مفاهیم آموزش داده شده پرداخته مي و سپس با ارائه مثال

كه ضمن انجـام آنهـا، نقـش موضـوعات     شود  از دانشجو خواسته مي ،هایي از متون اسالمي در قالب تمرین و در آخرین مرحله با طرح نمونه

 دستور زباني در فهم و درک متن را دریابد.

 هـای  برنامـه  و افزارهـا  نـرم  همچـون  آموزشـي  نـوین  های فناوری از درس موضوع با دانشجویان مناسب ارتباط ایجاد و تأثیرگذاری * برای

 شود. استفاده پرژكتور ویدئو طریق از ارائه و پاورپوینت مانند شنیداریـ  دیداری
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فهرست 

 منابع

منابع اصلي 

 )آموزشي(

 در زبـان  دستور قواعد كاربردی رویکرد با كه منبعي از است الزم دروس این ارائه در متفاوت رویکرد به توجه با

 :شود يم پیشنهاد ذیل منابع اساس همین بر گردد. است، استفاده شده تدوین اسالمي متون فهم و خوانش

 آن  تمرین دفتر و 1و  4ج  و 1الرائد ج كتاب

 يمنابع فرع

 (ي)پژوهش

 .ش 1912 تهران: دانشگاه انتشارات تهران: اکبر، علی شهابی، النحو، اصول

  .ش 1962 خسرو، ناصر انتشارات تهران: مصطفی، غالیینی، العربیۀ، الدروس جامع

  .ش 1911 ،(سمت)ها  دانشگاه انسانی علوم کتب تدوی  و مطالعه سازمان انتشارات تهران: ابراهیم، سید دیباجی، النحو، و الصرف یف الجدید
 عقیل اب  شرح

 .ش1934 دارالعلم، قم: محمدی، حمید راستهیو رشید، شرتونی، ،4 جلد العربیۀ مبادئ
 ج. 4ق،  1424، ر ک ف دارال ، ان م ، عصالحسامرایی،  ،النحو معانی
 دانش. آواندا تهران: مصطفی، امی ، علی؛ الجارم، ه،یالعرب اللغه القواعد یف الوامح النحو

 .ش 1961 ،یاحمد انتشارت تهران: عباس، حس ، ،یالواف النحو
 اسالمی متون دیگر و سجادیه صحیفه البالغه، نهج از عباراتی و کریم قرآن آیات از ای گییده
... 

 ارزشیابي

 ییادگیر

5 2 1 4 

ارزشیابي 

 مستمر 
 ترم میان

های آزمون های نوشتاری آزمون

  نهایي

تکلیف  های نوشتاری آزمون

  آزمون عملکردی  آزمون عملکردی درسي 
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511 شماره درس:  

 2نحو كاربردی  عنوان درس به فارسي:

 (2النحو التطبیقیة ) العربیة اللغة قواعدبه عربي: 

 Arabic grammar in use 2 (Arabic Syntax (2)) به انگلیسي:

  :مشخصات درس

 نوع درس: پایه

 4تعداد واحد: 

 64زمان درس: 

 :اهداف

خواني و  آشنایي با تركیب و پیوست واژگان و پیکره جمله و اركان آن در زبان عربي و كسب توانایي درست -

 و عباراتها  جملهساخت درست جمله در زیان عربي و فهم معنایي واحد زباني و نشانه گذاری واژگان در 

 (5)نحو كاربردی نیاز:  پیش

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت

 منصوبات شامل مفعول مطلق، مفعول به، مفعول فیه، مفعول له، مفعول معه

 عمل شبه فعل ها

 ندا و منادا و ندبه و استغاثه

 تحذیر، اغراء، اختصاص، اشتغال، تنازع

 حال

 تمییز

 استثناء

 مجرورات

 انواع اضافه

 اعراب اصلي و تبعي

 انواع حروف 

 استفهام

 شرط

 قسم

 تاكید

 عطف

 عطف توابع 

 عطف بیان

 بدل

 نعت

 تاكید

 حروف در زبان عربيو كاربرد معاني 

 انواع جمله از جهت دارا بودن محل اعراب و فاقد آن و كاربردهای هر یک

برگرفته از قرآن كریم، نه  البالغه، صحیفه سجادیه و سایر متون اسالمي های  و متنها  آموزش داده شده در جمله تطبیق و كاربرد موضوعات

 با تاكید بر فهم معنایي متون

 یف عملکردیتکل

 شود. تصحیح و كالس ارائه در و شده واگذار دانشجویان به ها و تمرین تکالیف درس در هر

 یادگیری و تدریس راهبردهای

  .بود خواهد تطبیقيـ  نظری صورت به و تلفیقي ارائه درس، شیوه سرفصل مباحث بودن كاربردی ضرورت به توجه با

  شده استفاده دستور زبان نکات سازی برجسته برای زبان بافت با ارتباطي روش از آموزش انتزاعي روش یشیوه در گام اول: به جا این در

  شده پرداخته قواعد شناختي های بندی دسته به دوم: گام و در

  شده تمركز شده داده آموزش مفاهیم پایدارسازی به متعدد های مثال و ها نمونه با سوم: گام در و

 ایجـاد  بـه  ممارست و تمرین شکل به و روایي حدیثي منابع دیگر و قرآن آیات همچون اسالمي منابع از متني های نمونه ارائه با آخر: گام و در
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 .شود يكمک م دانشجویان در فعالي خود

 هـای  برنامـه  و افزارهـا  نـرم  همچـون  آموزشـي  نـوین  های فناوری از درس موضوع با دانشجویان مناسب ارتباط ایجاد و تأثیرگذاری * برای

 شود. استفاده پرژكتور ویدئو طریق از ارائه و پاورپوینت مانند شنیداریـ  دیداری

فهرست 

 منابع

منابع اصلي 

 )آموزشي(

 در زبـان  دستور قواعد كاربردی رویکرد با كه منبعي از است الزم دروس این ارائه در متفاوت رویکرد به توجه با

 :گردد مي پیشنهاد ذیل منابع اساس همین بر گردد ،استفاده است شده تدوین اسالمي متون فهم و خوانش

 آن  تمرین دفتر و 1ج و 4الرائد ج كتاب

 يمنابع فرع

 (ي)پژوهش

 .ش 1912 تهران: دانشگاه انتشارات تهران: اکبر، علی شهابی، النحو، اصول

  .ش 1962 خسرو، ناصر انتشارات تهران: مصطفی، غالیینی، العربیۀ، الدروس جامع

  .ش 1911 ،(سمت)ها  دانشگاه انسانی علوم کتب تدوی  و مطالعه سازمان انتشارات تهران: ابراهیم، سید دیباجی، النحو، و الصرف یف الجدید
 عقیل اب  شرح

 .ش1934 دارالعلم، قم: محمدی، حمید راستهیو رشید، شرتونی، ،4 جلد العربیۀ مبادئ
 ج. 4ق،  1424، ر ک ف دارال ، ان م سامرایی، صالح، ع النحو، معانی
 تا. بی دانش، آواندا تهران: مصطفی، امی ، علی؛ الجارم، ه،یالعرب اللغه القواعد یف الوامح النحو

 .ش 1961 ،یاحمد انتشارت تهران: عباس، حس ، ،یالواف النحو
 اسالمی متون دیگر و سجادیه صحیفه البالغه، نهج از عباراتی و کریم قرآن آیات از ای گییده

.. 

 ارزشیابي

 ییادگیر

5 2 1 4 

ارزشیابي 

 مستمر 
 ترم میان

های آزمون های نوشتاری آزمون

  نهایي

تکلیف  های نوشتاری آزمون

  آزمون عملکردی  آزمون عملکردی درسي 
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 516 شماره درس:

 منطق عنوان درس به فارسي:

 المنطقبه عربي: 

 Logics به انگلیسي:

  :مشخصات درس

 نوع درس: پایه

 2تعداد واحد: 

 12زمان درس: 

 :اهداف

 حدیث و قرآن در آن كاربردی قواعد و منطق علم اساسي اصطالحات و مفاهیم با آشنایي -

 حدیث و قرآن در استدالل و تعریف قواعد ایجاد توانمندی تطبیق -

 نیاز:دروس پیش

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت

 كلیات علم منطق

 تعریف علم

 تقسیم علم به تصور و تصدیق

 تقسیم علم به بدیهي و نظری

 نظری های رسیدن به علم بدیهي و راه

 تعریف منطق یا نقش منطق برای رسیدن به علم نظری 

 دقیقه توسط استاد تذكر داده شود. 51تذكر: رابطه منطق با مباحث الفاظ در حد 

 منطق تعریف

 

 

 تعریف چیستي

 تعریف اهمیت

 تعریف اقسام
 حقیقي تعریف

 تعریف حد تام

 تعریف حد ناقص

 تعریف رسم تام

 رسم ناقصتعریف 
 تعریف به اشباه و نظایر

 تعریف به مصداق

 االسمي شرح تعریف

 تعریف شرایط

 سنت و كتاب در تعریف از هایي نمونه

 استدالل منطق

 قضایا

 

 حملیه

 بمتصله

 منفصله

 استدالل صورت

 استدالل مباشر

 تناقض در قضایا

 عکس مستوی

 عکس نقیض

اســتدالل غیــر 

 مباشر )حجت(

 قیاس 

 قیاس اقتراني

 آن شرایط و اول شکل

 آن شرایط و دوم شکل

 آن شرایط و سوم شکل

 آن شرایط و چهارم شکل

 قیاس استثنایي
 آن شرایط و اتصالي استثنایي

 آن شرایط و اقسام و انفصالي استثنایي

 استقراء 

 تمثیل

 سنت و كتاب در صوری های استدالل از هایي نمونه
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ــاده ــتدالل م  اس

 (خمس صناعات)

 صنعت برهان

 مبادی برهان

 برهان لم و إن

 شرایط مقدمات برهان

 های مادی در كتاب و سنت هایي از استدالل نمونه

 جدل با آن تفاوت و احسن جدال صنعت جدل

 صنعت خطابه

 صنعت شعر

 صنعت مغالطه

 مبادی مغالطه

 انواع مغالطات لفظي

 انواع مغالطات معنوی

 اند. مغالطاتي كه كتاب و سنت متذكر شده  نمونه

 یف عملکردیتکل

 این درس به دانشجو واگذار شود.تکالیف عملکردی به پیشنهاد استاد در راستای تحقق اهداف 

 یادگیری و تدریس راهبردهای

 باشد. اسالمي فلسفة ارشد كارشناسي یا كالم و فلسفه گرایش با حوزه سه سطح دارای حداقل بایست این درس مي استاد

فهرست 

 منابع

منابع اصلي 

 )آموزشي(

 های مرتبط با سرفصل از: بخش

ـ  وس م:   روت ی ب ا، ن دی  ان م ی ل س  ق ی ق ح ت ، ي طوس ال  ن دی رال ی ص ن  رح شمع  ا، ن ی س  ن ب  ي ل ع  ي االب  ات ه ی ب ن ت ال و  ارات ارش ال    ه س

                         ش 5175. =  م5992 ، ان م ع ن ال

ف  وســ ی ن ب ن ســ ح  ن دی ال ال م ج  رح شــ ، ف وســ ی  ن ب ن ســ ح ، ي ل ح  ه الم ع د ری ج ت ال  طــق ن م  رح شــ  ي ف النضــید  ر وه ج ال

                                                                      .ش 5181= ق 5427 ،  دار ی ب:    م ق بیدارفر، محسن تعلیق و تصحیح ، ي ل ح العالمةال 

ــرح ــیه، ش ــب ق الشمس ــ د، م ح م  ن دب م ح م ، رازی  ن دی ال ط ــ ی م  ه ی اش ــ د ی رس ــ ت ؛ ن دی ادال م ع داود، ، ف ری ش   ح ی ح ص

 .تا بي جا، بي ، ي ل ع د م ح الم م  ن ب ن ی س ح دال ب ع

 ش. 5169،  ه ی ق المنطق، المظفر، محمدرضا، تهران: ف

                                                   ش. 5191موسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني )ره(،    معیار دانش، سلیماني امیری، عسکری، قم: انتشارات

 ش. 5191منطق در آیینة معارف اسالمي، فتحي، علي و دیگران، مركز تخصصي علم كالم، قم نشر رائد،

 رضـوی،  انتشـارات  حسـین،  السـیباني،  المیرزایـي  الروایـات،  و اآلیـات  علي تمارین مع المنطق التعلیمي كتاب

 .ش5187

 يمنابع فرع

 (ي)پژوهش

                        .ش  1916 - 1911 ،  درا ص:  م ق صدرا، انتشرات مرتضی، مطهری، ،1 ج اسالمی علوم کلیات با آشنایی
                        .ش 1932 ،  دانش مفتاح: تهران قنبری، لیال: مترجم د، م ح م    دب م ح م ، رازی    دی ال طب ق الشمسیه، الرساله شرح فی تحریرالقواعدالمنطقیه ترجمه

... 

 ارزشیابي

 ییادگیر

5 2 1 4 

ارزشیابي 

 مستمر 
 ترم میان

های آزمون های نوشتاری آزمون

  نهایي

تکلیف  های نوشتاری آزمون

 درسي 
 

  آزمون عملکردی  آزمون عملکردی
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 517 درس:شماره 

 ياسالم كالم عنوان درس به فارسي:

 الکالم علمبه عربي: 

 Islamic Theology (Kalam) به انگلیسي:

  :مشخصات درس

 نوع درس: پایه

 2تعداد واحد: 

 12زمان درس: 

 :اهداف

 عقالني و روایي قرآني، رویکرد با اسالمي عقاید اصول آشنایي با -

 نیاز:دروس پیش

 محتوای درس و ساختار آن های یادگیری،فرصت

 كلیات
  اعتقادات شناخت ضرورت و اهمیت

 كالم علم روش و اهداف تعریف،

 یگانگي و خداوند شناخت

 او

 خداوند شناخت ادله وها  راه
 نظم() آفاقي آیات

 فطرت( نفس، معرفت) انفسي آیات

 توحید

 توحید اقسام و معنا

 تمانع( برهان) خداوند یگانگي دالئل

 توحید  به اعتقاد آثار

 الهي صفات
 جالل و جمال صفات

 خبریه صفات

 الهي عدل

 آن اقسام و عدل تعریف

 ها تفاوت و الهي عدل

 شرور و الهي عدل

 آن اقسام و قدر و قضا مفهوم

 عامه نبوت
 پیامبران وظایف و اهداف

 آن دریافت نحوه و وحي

 خاصه نبوت

 سلم( و آله و علیه اهلل صل) اسالم پیامبر نبوت و رسالت

 سلم( و آله و علیه اهلل صل) اسالم پیامبر رسالت بودن جهاني

 خاتمیت

 والیت و امامت 

 والیت و امامت تعریف

 شریعت، ...( تفسیر و تبیین و حفظ) امام وظایف

 عصمت( و علم) امامهای  ویژگي

 غدیر( حدیث) روایات و( االمر اولي و والیت تبلیغ،: آیات) قرآن در( السالم علیه)المومنین امیر امامت

 معاد

 

 برزخ

 معاد ضرورت و امکان

 جسماني و روحاني معاد

 شفاعت

 یف عملکردیتکل

 مکتوب صورت به و كند بندی دسته و آوری جمع مرتبط كتب از را( استاد تأیید با) كالمي جدید شبهات از یکي  به ها پاسخ ی مجموعه دانشجو

 .دهد ارائه درسي تحقیق قالب در

 یادگیری و تدریس راهبردهای

 اسالمي كالم مباحث بر تسلط و اسالمي فلسفه با آشنایي مدرس
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فهرست 

 منابع

منابع اصلي 

 )آموزشي(

 :از سرفصل با مرتبط های بخش
 ش.1932ایضاح المراد فی شرح کشف المراد، ربانی گلپایگانی، علی، رائد، قم: 

 ش.1989قم: إسراء،  عبداهلل، در قرآن، جوادی آملی، توحید
 ش. 1911صدارا،  تهران: عدل الهی، مطهری، مرتضی،

  ش.1981 قم:وحی و نبوت در قرآن، جوادی آملی، عبداهلل، إسراء، 
  ش.1931 قم:وحی شناسی، ربانی گلپایگانی، علی، نشر رائد، 

 ش.1939زشی پژوهشی امام خمینی، موسسه آمو قم:راه و راهنما شناسی، ییدی، مصباح، 
 ش.1939امامت در بینش اسالمی، ربانی گلپایگانی، علی، قم: بوستان کتاب، 

                                                   ش.1981،   ، مشهد: مام  آهو   ی س ح دال ب ، ع   دی ال رف المراجعات، ش

منابع فرعي 

 )پژوهشي(

 ق.1411الکتاب و السنه و العقل، سبحانی، جعفر، قم: المرکی العالمی للدراسات االسالمیه، دوم، االلهیات علی هدی 

 ش. 1988آموزش عقاید، ییدی، مصباح، شرکت چاپ و نشر بی  المللی، 
 ش.1981(، سعیدی مهر، محمد، قم: طه، 2و 1آموزش کالم اسالمی)

 ش.1934د، اول، براهی  و نصوص امامت، علی ربانی گلپایگانی، قم: رائ
 ش.1984حق الیقی ، سید عبد اهلل شبّر، قم: انوار الهدی، 

 ش.1983 قم:درآمدی بر علم کالم، علی ربانی گلپایگانی، دار الفکر، 
 ش.1932هاجر،  قم:عقاید استداللی، ربانی گلپایگانی، علی، 

 ش.1981 تهران:عقائد االمامیه، مظفر، محمدرما، مترجم:علیرما مسجد جامعی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
 ش.1911 ، قم:عالمه حلی، مؤسسه امام صادق)علیه السالم( کشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد،
 ش.1982إسراء،  قم:معاد در قرآن، جوادی آملی، عبداهلل، 

 ش.1986دارالفکر،  قم:لی شیروانی(، سبحانی، جعفر، معاد شناسی )ترجمه ع
 ش.1981 قم:(، جمعی از نویسندگان، نشر معارف، 2و 1معارف اسالمی )

... 

 ارزشیابي

 یادگیری

5 2 1 4 

ارزشیابي 

 مستمر 
 ترم میان

های آزمون های نوشتاری آزمون

  نهایي

تکلیف  های نوشتاری آزمون

 درسي 
 

  آزمون عملکردی  عملکردیآزمون 
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 518 شماره درس:

 ياسالم حقوق يمبان و فقه اتیكل عنوان درس به فارسي:

 االسالمیة الحقوق اسس و للفقه كلیاتٌبه عربي: 

 Generalities of Islamic jurisprudence and legal principles به انگلیسي:

  :مشخصات درس

 نوع درس: پایه

 2تعداد واحد: 

 12زمان درس: 

 :اهداف

 حقوقي فقهي ابواب و قواعد به مروری و اسالمي حقوق و فقه مباني و كلیات با آشنایي -

 حقوقي فقهي احکام استنباط در حقوق و فقه مباني اجمالي كاربرد توانایي ایجاد -

 نیاز:دروس پیش

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت

 اتیكل

 

 يفقه و حقوق اسالم يبا مبان یيضرورت آشنات و یاهم -5

 از به فقه، نسبت فقه با حقوق اخالقیده فقه، علل نیف فقه، موضوع فقه، غرض و فایتعر -2

 (ين المللیو ب ي، حقوق داخليو خصوص يمات حقوق )حقوق عمومیهدف حقوق، تقس -1

 يو حقوق يمسائل )احکام( فقه يبه ابواب و رؤوس كل یمرور

ــام فقهــ  ــابع احک و  يمن

 يحقوق

 مقدمه: انواع حکم

 يو وضع يفیتکل

 یو ظاهر يواقع

 یو ثانو ياول

 يسیو تأس یيامضا

 كتاب
 ت ظواهر كتابیحج

 يو حقوق يگاه قرآن در استنباط احکام فقهیجا

 سنت

 ف سنتیتعر

 به سنت يابیدست یها راه

 گفتار

 كردار

 امضا

 اجماع
 اجماع محصَّل و منقول

 ت شهرتیحج

 عقل
 يل عقلیت دلیحج

 یيقضا ی هیعقال، رو یاس، استحسان، عرف، بنایت قیحج يبررس

ه و نقش آنهـا  یاصول لفظ

ـ   يدر استنباط احکام فقه

 يحقوق

شـــرح كوتـــاه از 

 ه یاصول لفظ

 قت و مجازیحق یها قت و مجاز، نشانهیحق

 اشتراک و ترادف

 ه و متشرعهیقت شرعیحق

 يامر و نه

 نید، مجمل و مبیعام و خاص، مطلق و مق

ه و نقش آنهـا  یاصول عمل

ـ یدر انجام تکال و  يف فقه

  يحقوق

شـــرح كوتـــاه از 

 هیاصول عمل

 برائت اصل

 اطیاحت اصل

 رییتخ اصل

 استصحاب اصل

و نقش آنهـا   يقواعد فقه

ـ یدر انجام تکال و  يف فقه

 يحقوق

 از كوتـــاه شـــرح

 قواعــد از یا پــاره

 يفقه

 طهارت اصل

 دی و قاعده اباحه

 تسلط
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 نیمسلم سوق

 محذورات اضطرار

 قرعه

 یف عملکردیتکل

 ذكر شده است در منبع آموزشيتکالیفي كه بر اساس 

 یادگیری و تدریس راهبردهای

 حقوق باشد. يمبان و فقه یدكتر ای حوزه سه سطح یدارا استاد حداقل

فهرست 

 منابع

منابع اصلي 

 )آموزشي(

 های مرتبط با سرفصل از: بخش

                                                   ش.  5176 - 5175،   درا آشنایي با كلیات علوم اسالمي، مطهری، مرتضي، قم: ص

                                                                                               ش. 5192القربي، الساعدی، قم: ذوی  اسامة مراجعة عبدالهادی، ،  ، الفضليالفقه اصول مبادی  

 ق. 5171القواعد الفقه، مکارم شیرازی، ناصر، قم: مدرسه االمام علي بن ابي طالب، 

 ش. 5181تحریر اصول فقه )مظفر(، شیرواني، علي، قم: دارالعلم، 

 ش. 5188اصول الفقه، سبحاني، جعفر، مترجمان: مسعود رباني، محمدحسین محمدی، قم: جباری، الوسیط في 

 ش. 5195مبادی فقه و اصول، فیض، علیرضا، تهران: انتشارات و چاپ دانشگاه تهران: 

 ش. 5184مدخل علم فقه، اسالمي، رضا، قم: انتشارات حوزه علمیه قم مركز مدیریت، 

 ش. 5192ر، سعید، سازمان سمت و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، فلسفه علم فقه، ضیائي ف

منابع فرعي 

 )پژوهشي(

                                                   ش. 1981    ادوار فقه امامیه، تاریخ فقه و فقهای امامیه، سبحانی، جعفر، مترجم: حس  جاللی، تهران: دانشگاه امام صادق)ع(، 

 ش. 1988مظفر، محمدرما، محقق: موسسه النشر االسالمی التابعه لجامه المدرسی  بقم المشرفه، قم: دفتر انتشارات اسالمی، اصول الفقه، 

                                                   ق.1421،    ی الم االس  اب ت ک تاریخ التشریع االسالمی، فضلی، عبدالهادی، قم: دار ال

 ق. 1446،  مرکی نشر علوم اسالمى تهران:حقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، م

 ش. 1911انتشارات کتابخانه گنج دانش، تهران، مقدمه عمومی علم حقوق، جعفری لنگرودی، محمدجعفر، 

 ش. 1981شرکت سهامی انتشار،  تهران:مقدمه عمومی علم حقوق، کاتوزیان، ناصر، 

 ش. 1981دارالفکر،  قم:،  ان ی ب ا طال درم م ح ، م ان روی غ    س ح م    ی ی ب و ت  ه م رج الموجی فی اصول الفقه، سبحانی، جعفر، ت

... 

 ارزشیابي

 یادگیری

5 2 1 4 

ارزشیابي 

 مستمر 
 ترم میان

های آزمون های نوشتاری آزمون

  نهایي

تکلیف  های نوشتاری آزمون

 درسي 
 

  آزمون عملکردی  آزمون عملکردی
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 519 شماره درس:

 اسالم يلیتحل خیتار عنوان درس به فارسي:

 التحلیلي االسالم تاریخبه عربي: 

 Analytical History of Islam به انگلیسي:

  :مشخصات درس

 نوع درس: پایه

 2تعداد واحد: 

 12زمان درس: 

 :اهداف

 امیه تاریخي صدر اسالم تا دوران بنيآشنایي با تحوالت  -

 مند در تحلیل گزارشات تاریخي اسالم توانمندی در نگاه صحیح و روش -

 نیاز:دروس پیش

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت

 5جلسه 

 جهان در عصر بعثت

 جهان در عصر بعثت ياسیت سیموقع

 جهان در عصر بعثت يت فرهنگیموقع

 جهان در عصر بعثت ياجتماعت یموقع

 جهان در عصر بعثت یت اقتصادیموقع

 ره عربستان(ید بر شبه جزیجهان در عصر بعثت )با تأك ينیت دیموقع

 2جلسه 

 در( ع) میابراه حركت

 خیتار

 

 يره جهانیک جزیمفهوم ژئوپلت

 يره جهانیجز يانه به عنوان قلب فرهنگیخاورم

 و حجازم )ع( به مصر یدو سفر ابراه

 ل(یسه با نسل اسماعیامبران در نسل اسحاق در مقایاسحاق )ع( )با توجه به وفور پ يل )ع( و بنیاسرائ يبن

 م )ع(یامبران اولوالعزم از نسل ابراهیپ

 1جلسه 

 از والدت تا بعثت

 يتا هجرت نوشته استاد علخ اسالم از آغاز یامبر )ص( )با نقد داستان نذر عبدالمطلب و با توجه به منبع: تاریتولد پ

 (يدوان

 يدوران جوان

 كردند( يم يجه زندگیتنها با حضرت خد يسالگ 11تا  يسالگ 21امبر از ینکه پید به ایازدواج )با تأك

 4جلسه 

 هجرت تا بعثت از

 هاشم به اسالم يدعوت بن

 ش به اسالمیدعوت قر

 ارانشانیامبر)ص( و یه پیعل يجنگ روان

 ان مسلمان به حبشهیپناهجوهجرت 

 طالب يارانشان در شعب ابیامبر)ص( و یپ يو اجتماع یمحاصره اقتصاد

 شیشان در مقابل قریامبر )ص( و اصحاب ایمقاومت پ

 امبر)ص(یثرب با پیانه جوانان یعت مخفیب

 1جلسه 

 از هجرت تا فتح مکه

 جنگ بدر

 جنگ احد

 ياب بن عبدهلل یان نفاق به رهبریجر

 جنگ خندق

 بریفتح خ

 هیبیصلح حد

 6 جلسه

 رحلت تا مکه ازفتح

 شیقر يبست نظام بن

 شیورزان قر شهیشه اندیدر اند يپرست شکست بت

 امبر)ص( به دو گروه یه جامعه اصحاب پیان و تجزیابوسف یبه رهبر یش حزب امویدایپ

 انیامبر)ص( با امویپ يگروه اصحاب قرش یيهمگرا
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 ریغد

 امبر)ص(یرحلت پ

 7 جلسه

( ص) امبریپ رحلت از

 حضرت شهادت تا

 (س) فاطمه

 العمل انصار د و عکسیش محور قدرت جدیدایان و پیاز اصحاب با امو يبخش یيهمگرا

 ل نظام امامت به خالفتیان و تبدیبا امو یياعتراض حضرت فاطمه به همگرا

 )ص( یر اسالم ناب محمدیبه انحراف از مسخ و اعتراض یدر تار یان مقاوت علویش جریدایپ

 نظام امامت و اركان آن ياسیفلسفه س

 )ع(يامام عل ينینش ن علت خانهییتب

 8 جلسه

 حضرت شهادت از

 جنگ تا( س) فاطمه

 نیصف

 خالفت ابابکر

 ت یعصر جاهل یها ارزش يات نسبید حیتجد

 عصر فتوحات

 او يخواه دوران عثمان و قتل او و خون

 )ع( ينه با امام علیعت مدیب

 آن یيدر برپا یشه امویفتنه جمل و نقش اند

 هیتمرد معاو

 9 جلسه

 تا نیصف جنگ از 

 يعل امام شهادت

 جنگ ی روها در جبههیت نین و وضعیاز جنگ صف يلیتحل

 تیحکم

 ه كوفه به صورت نرم و سخت )غارات(یشام عل يجنگ روان

 هیله معاوید نخبگان كوفه به وسیخر

 كوفه  ياسیس يشناس جامعه

 دمشق يشناس جامعه

 )ع( يشهادت امام عل

 51جلسه 

زگرد جنگ خندق یم

ا دو یک ی)با شركت 

 استاد مهمان(

 در جنگ خندق يبست نظام بن

 ان پس از جنگ خندقیامو ياسیراهبرد س

 رات جنگ خندق بریتأث

 نهیمد

 مکه

 هودیل یقبا

 یامو يش حزب سکوالر و مخفیدایجنگ خندق بر پرات یتأث

 55جلسه 

فه یزگرد ترور خلیم

ا یک یدوم )با شركت 

 دو استاد مهمان(

 نحوه ترور

 م تروریت

 نفعان ترور یذ

 يجامعه اسالم یعواقب ترور برا

 52جلسه 

ه یزگرد شورش علیم

 فه سومیخل

 ساختار شورش

منتقدان  یبه معنا ينفعان شورش و عناصر ساخت یذ یبه معنا یشورش )عناصر عملکر يو ساخت یعناصر عملکرد

 عثمان(

 نفعان شورش یذ

 ر شورش بریتأث

 نهیمد

 ریر طلحه و زبینظ يشیاصحاب قر

 دمشق

 51جلسه 

 پن  چهره و پن  نقش

 خ: نبوتیامبر )ص( در تارینقش بارز پ

 امامتخ: ی)ع( در تار ينقش بارز امام عل

 العرب( نهیاز مد يالنب نهیسرنوشت مد يت )جداكنندگیخ: فاطمینقش بارز حضرت فاطمه )س( در تار

 امت یر وجودین تأثییخ: تبینقش بارز امام حسن )ع( در تار
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 رسالت يق عملیخ: شهادت به عنوان تصدین )ع( در تارینقش بارز امام حس

 یریگ جهیو نت یبند جمع 54جلسه 

 پرسش و پاسخ 51جلسه 

 پرسش و پاسخ 56جلسه 

 یف عملکردیتکل

 به دانشجو استناد. را،بسنجد «اسالم تاریخ به استناددهي رویکرد با روز مسائل تحلیل» موضوع در مقاله یک محتوای صحت بتواند دانشجو

 .شد خواهد امتیازی ی نمره موجب مرتبط آیات

 یادگیری و تدریس راهبردهای

 م، یازدهم و دوازدهم باشد.در جلسات ده میزگردتواند تشکیل  یکي از راهبردهای تدریس مي

 همچنین سه جلسه آخر صرفاً به پرسش و پاسخ گذرانده شود.

فهرست 

 منابع

منابع اصلي 

 )آموزشي(

 های مرتبط با سرفصل از: بخش

 ش5182اسالمي، فرهنگ نشر دفتر: تهران محمدحسن، زورق، ،(شد؟ چه مدینه گفت؟ چه فاطمه) گمشده شهر

                                               .ش 5191   ، اسالمي فرهنگ نشر دفتر: تهران محمدحسن، زورق، تاریخ، در حركت دو

                        ش5171،   ي الم اس  ارات ش ت ر ان ت دف  م ق  ه ی م ل ع  وزه ح  ن ی درس م  ه ع ام جتاریخ اسالم از آغاز تا هجرت، دواني، علي، قم: 

منابع فرعي 

 )پژوهشي(

 ش. 1986اکبر، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی،  ،رفسنجانی محمدجواد، هاشمی ،جهان در عصر بعثت، باهنر

 ش. 1941حسینه ارشاد،  تهران:محمد )ص( خاتم پیامبران، جمعی از نویسندگان، 

... 
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 551 درس:شماره 

 يآسمان كتب و بزرگ انیاد با یيآشنا عنوان درس به فارسي:

 المقدسة الکتب و الکبری الدیانات علي التعرفبه عربي: 

 Introduction to the great religions and scriptures به انگلیسي:

  :مشخصات درس

 نوع درس: پایه

 2تعداد واحد: 

 12زمان درس: 

 :اهداف

 جهان زنده و بزرگهای  دین با دانشجویان آشنایي -

 جهان زنده و بزرگ ادیان دیني شعائر و عقاید فهم ایجاد توانایي -

 جهان زنده و بزرگ ادیان دیني متون به مراجعه در مهارت كسب و ایجاد توانایي -

 جهان زنده و بزرگ ادیان پیروان با وگو گفت و ارتباط برقراری در مهارت كسب ایجاد توانایي -

 نیاز:دروس پیش

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت

 كلیات 5جلسه 

 يدانشگاه یها ن به حوزهیورود مطالعه د یها نهیتاریخچه و زم

 دین شناسي

 ادیانی  هپیشینه مطالعه دربار اهداف و

 دین شناسي و مسایل موضوع

 شریعت، الهیات، كالمنحله، فرقه،  ، مذهب، ملت،نید :ـفیتعر

 نید یهایژگیو

 منشاء دین

 طبقه بندی ادیان

 هندوئیزم 1و2جلسه 

 ها آریایي از پیش هند مردم اعتقادات

 (ودا اتهرو و ودا سام ودا، یجور ودا، ریگ) ودا كتاب

 ها برهمنه

 مهابهارته

 بهگودگیتا

 (ها دئوه وها  اسوره) ودایي انیخدا

 ( ویشنو و شیوا برهما،) گانه سه خدایان

 ( ها شودره وها  ویشیه ها، هیكشاتر برهمنان،) هند يطبقات نظام

 قرباني

 اهیمسا

 كرمه

 سمساره

 موكشه

 (موكشه و دهارما ارتا، كاما،) زندگي در مباح اربعه مقاصد

 (تایبهگودگ و انهیمهابهارات،راما)يحماس زمیهندوئ اتیادب

 ها رنیکه

 شادهایوپان

 ق عمل، طریق معرفت و طریق اخالص و محبت (یق نجات )طریسه طر

 بودیسم 4جلسه 

 نه ظهوریزم

 او يبودا و داستان زندگ

 فیو چهار حقیقت شر يه رن  جهانیفرض

 یيكتب مقدس بودا

 انه (ی)تراواده و مها یيمکاتب بودا
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سـتوه،   یهشتگانه رسـیدن بـه آن، بـود    یه سه كالبد، راه نجات و راههایمهم )رن ، نفس، نظر یها آموزه

 روانه(ین

 1جلسه 

 جینیسم

 او يمهاویرا و و داستان زندگ

 كتب مقدس؛ تعالیم

 مسایاه

 پنجگانة راهبان یعهدها

 یگانة مردم عاد دوازده یعهدها

 سفیدجامگان(ها )آسمان جامگان و  فرقه

 زمیکهیس

 نانک و گوروهای دیگر

 كتاب مقدس

 گرانت

 تعالیم

 پن  نشانه )كیس، كانگه، كاچه، كاره و كرپان(

 معاصر  زمیهندوئ

 8و6،7جلسه 
 دین زردشتي

  

 قبل از زرتشت یها يائید آریعقا

 زمان( و زردشت )مولد

 ...)و استمداریامبر، شمن، سیزردشت )پ مقام

 كتاب مقدس

 داد و خرده اوستا (یسپرد، وندیشت ها، ویسنه، یاوستا )

 آن( یها وآموزه )گاتهايگاهان یدر اوستا م اعتقادییتعال

 شتها(،ی و دادیها، وند سنهی دیجد یم اعتقادی در اوستایتعال

 (يتیسپنته ارمئه، هئورتات، امرتات و یریشته، خشتثره وئیامشاسپندان )وهومنه، اشاو ه

 سه گانه )همشیدر، هوشیدرماه و سوشیانت(های  آخرالزمان و ظهور منجي

 زندگي پس از مرگ، رستاخیز، بهشت و دوزخ. 

 يدین زرتشتي در دوره ساسان

 یبه زبان پهو يات زرتشتیادب

مربوط های  ، مراسميبه نام كشت یپنجگانه، سدره پوشي و بستن كمربند ی)نمازها ينیمناسک و آداب د 

 به درگذشتگان(

 يمذهب یها جشن

 ن مهر(یآذر برز بزرگ سه گانه )آذر گشنسب، آذر فرنبغ و های  آتش و آتشکده

 يدر دوران اسالم يانت زرتشتید

 ن زردشتيیدیدگاه اسالم در مورد د

 حدیث و قرآن میزان در زرتشتیگری: اسالم و زرتشتي

 يدین زرتشتي در دوره ساسان

 9جلسه 
ادیان خاور 

 دور

 ه، پرستش شانگ تي، تین و آسمانیان اولینید چیعقا يبررس

 مکاتب بزرگ )یین ـ یانگ، مینگ یا مکتب نام ها، چو یا فرزانگان، فا یا قانونیان، موهیزم و تائو(

 بهار و خزان( ایاممتون دیني )تغییرات، شعر، شعائر، تاریخ، موسیقي، وقایع 

 م اویوس و تعالیكنفوس

 انسان شناسي كنفوسیوس

 سمیتائوئ

 تائو ته چینگ

 الئوتسه و چوانگ تسه یها شهیاند

جلسه 

 52و51،55
 هودی نید

 هودین یش دیدایها قبل از پ ید عبریعقا

 وسف(ی تا میابراه از وخ )یش دوره سیر تاریخي
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 دوره نیا مهم حوادت و مصر از خروج دوره

 دوره نیا مهم حوادث و كنعان به ورود

 يپادشاه دوره 

 داوران

 س معبدیتأس

 آن یامدهایپ و يبابل اسارت

 اءیدوره انب

 ر معبدیه و تعمیهودی به بازگشت 

 ها و رومي ها هود در دوره یونانيی

كتاب مقدس )تـنخ  

 یا عهد عتیق(

 چگونگي شکل گیری كتاب مقدس )عهد عتیق(

 مختصر آنها عهد عتیق )تورات )اسفار خمسه(، كتب و انبیاء( و معرفيهای  بخش

 ای؛ تلمود )میشنا و گمارا( كتب مکاشفه

 ها )فریسي، صدوقي، زیلوت، اسني، قرائیم و...( مذاهب و فرقه

 مذهبيهای  اعیاد و جشن

 نبوت، معاد، مسیح و ظهور او( اعتقادات )توحید،

 احکام و شعائر دیني

 اخالقیات

 عرفان یهودی)عرفان نظری و عرفان عملي(

 هودی و ان؛ اسالمیحیمس و انیهودی رابطه

 دیهود بعداز رنسانس و دوره جدین ید

 حدیث و قرآن میزان در یهود: اسالم و یهود

جلسه 

 51و51،54

 مسیحیت

  

 تیحین و روم زمان ظهور مسیو دیني فلسط یتاریخي، فکروضعیت 

 و سرگذشت او(ظهور  يچگونگعیسي مسیح )زندگي، 

 رسوالن

 يحیمس هیاول یسایكلش جامعه ویدایپ

 روم یت در امپراطوریحیت مسیرسم

 ت در اروپایحیمس

 يمسیحیت در قرون وسط

 مسیحیت در دوره اصالحات دیني

  د.یمسیحیت در دوره بعد از رنسانس، روشنگری و عصر جد

كتــــاب مقــــدس  

ق یت )عهد عتیحیمس

 د(یعهد جد و

 دیچگونگي شکل گیری عهد جد

د )اناجیل چهارگانه )مرقس، متـي، لوقـا و یـوحني(، اعمـال     یعهد جدهای  بخش

 پولس، مکاشفه یوحني و ...(های  رسوالن، نامه

 گیری مسیحیت تاریخيپولس و سهم او در شکل 

 مذاهب مهم مسیحي )كاتولیک، ارتدكس و پروتستان(

  ت در مسیحیتیرهبان

 اعتقادات 

 مکاشفه خدا، تثلیث )خدای پدر، خدای پسر و روح القدس( ، خدا

 اعتقادنامه نیقیه و الوهیت مسیح، 

 معاد

 آخرالزمان و بازگشت مسیح

 انسان و گناه ذاتي

 فیض و نجات بوسیله ایمان
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 فدا

 شعائر مقدس هفتگانه

 اعیاد

 حدیث و قرآن میزان در مسیحیت: اسالم و مسیحیت

 یف عملکردیتکل

 استاد تعیین به دیگر مرتبط آیات و ح  سوره 57 آیه حفظ .5

 .كند مراجعه كند، مي تعیین استاد كه جهان زنده و بزرگ ادیان مقدس كتب از قسمت هر به شفاهي، آزموني در استاد، صالحدید صورت در. 2

 تحقیق قالب در و بررسي ادیان  آن مباني با را،( اسالم از غیر) جهان زنده و بزرگ ادیان به وارد ایرادات از یکي استاد، صالحدید صورت در. 1

 .دهد ارائه درسي

 باشد:تکالیف به پیشنهاد استاد در راستای تحقق اهداف ذیل . 4

 جهان زنده و بزرگ ادیان دیني شعائر و عقاید فهم ایجاد توانایي -

 جهان زنده و بزرگ ادیان دیني متون به مراجعه در مهارت كسب و ایجاد توانایي -

 جهان زنده و بزرگ ادیان پیروان با وگو گفت و ارتباط برقراری در مهارت كسب ایجاد توانایي -

 یادگیری و تدریس راهبردهای

 مطالعـاتي هـای   شـیوه  طبق ،... و حدیث و نآقر علوم دانشجویان برای جهانی  زنده و بزرگ ادیان اجمالي معرفي به درس این كه انجا از -

 تحصـیالت  اینکـه  بـر  عـالوه  بایـد  آن مدرس لذا هستند، متفاوت زبان و گیری شکل بستر لحاظ به ادیان این از یک هر و پردازد، مي جدید،

 در علمـي هـای   زبـان  بـه (5 بایـد  باشد داشته دیني مطالعات یا تطبیقي ادیان تطبیقي، عرفان و ادیان دكتری مقطع در دانشگاهي و آكادمیک

( 1. باشـد  برخـوردار  صـدر  سـعه  و همـدلي  احسـاس  از( خود دین از غیر) دیگر ادیان به پرداختن در( 2.باشند داشته تسلط دیني مطالعات

 .بپردازد آنها واقعي توصیف به و داشته معقوالنه طرفي بي با توأم رویکردی ادیان معرفي در( 4. باشد شخصي دیني تعهد نوعي از برخوردار

 .كالس فعالیت به نمره كل از نمره 5 اختصاص -

 .امر این به نمره 5 اختصاص و نباشد درس جلسات رسمي و مرتب برگزاری مانع كه ای گونه به دانشجویان یادگیری میزان ارزیابي -

 .ادیان از یک هر دیني متون به مراجعه به دانشجویان ترغیب -

 ترم پایان آزمون به نمره 58 اختصاص -

فهرست 

 منابع

منابع اصلي 

 )آموزشي(

 های مرتبط با سرفصل از: بخش

 ش.5192،فرهنگي و علمي انتشارات ، شركتحکمت اصغر : علي، مترجمناس. بي جان، ادیان جامع تاریخ

فرعي منابع 

 )پژوهشي(

                                                   ش.1984،      ی الم اس  گ ن ره ر ف ش ر ن ت دف تهران:ادیان زنده جهان، هیوم، رابرت ارنست، مترجم: عبدالرحیم گواهی، 

                                                                                                                                           ش. 1911،     ه م ش : چ   ران ه ت  ادیان آسیائی، بهار، مهرداد، 

 ش.1962انتشارات امیر کبیر،  تهران:های فلسفی هند، شایگان، داریوش،  ادیان و مکتب

،     ی الم اس  گ ن ره ر ف ش ر ن ت فد تهران:عبد الرحیم گواهی،  :، ویراستار کلی رابرت ویر، مترجم ران گ و دی  وش بارد  چ روز، ری ام  ان ه در ج  ان : ادی ی ب ذه م  ان ه ج

                                              ش.1984

 ش. 1939انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب،  تهران: و، مترجم: حس  قنبری، ج  ری ور، م در آمدی بر مسیحیت، وی

                                             ش. 1913،     ، تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکی ایرانی مطالعه فرهنگ ها ادی آب م ج ن    دی ال ف ی س. نیبرگ، مترجم: س ، ه. ان ت اس ب  ران ای  ای ه   دی

                                                   ش. 1988،    ران ای  ه ف س ل و ف  ت م ک ح  ی ش ژوه پ  ه س وس م تهران:دور، مترجم: بهیاد سالکی،  یی یهودیت: بررسی تاریخی، اپشتی ، ای

... 

 ارزشیابي

 یادگیری

5 2 1 4 

ارزشیابي 

 مستمر 
 ترم میان

های آزمون های نوشتاری آزمون

  نهایي

تکلیف  های نوشتاری آزمون

 درسي 
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 555 شماره درس:

 قرآن تروی  و آموزش های مهارت عنوان درس به فارسي:

 الکریم فنون تعلیم و تبلیغ القرآن به عربي:

 Arts of learning and propagation of Quran به انگلیسي:

  :مشخصات درس

 نوع درس: پایه

 2تعداد واحد: 

 )عملي( 64زمان درس: 

 :اهداف

 آشنایي با نظام توسعه فرهنگ قرآني و جایگاه آموزش عمومي و تبلیغ و تروی  قرآن در آن -5

 آموزش عمومي قرآن كشورهای رسمي و غیر رسمي  های برنامه آشنایي با ساختار، محتوا و رسانه -2

 های آموزش عمومي قرآن كشور كسب توانایي اولیه تدریس برنامه -1

 كشور يهای تبلیغي ترویجي قرآن رسانه فضاها و آشنایي با -4

 محصوالت تبلیغي ترویجي قرآنيتولید و عرضه  اولیه توانایيكسب  -1

 نیاز:دروس پیش

 آنهای یادگیری، محتوای درس و ساختار فرصت

 ابعاد تمسک و وظایف فرد و جامعه نسبت به قرآن

 نظام توسعه فرهنگ قرآني و تبیین مدل كاركردی آن

 های آن اهداف مصوب آموزش عمومي قرآن كشور و مؤلفه

 ایران جمهوری اسالمي های برنامه درسي آموزش قرآن در آموزش و پرورش مخاطبان، اهداف و مؤلفه

 آموزش عمومي قرآن تمرین عملي تدریس برنامه

 تمرین عملي تولید و عرضه محصوالت تبلیغي ترویجي قرآني

 های دولتي، عمومي و بخش مردمي كشور گاههای درسي آموزش غیر رسمي قرآن در دست های برنامه و مؤلفهاهداف 

 های تبلیغي ترویجي قرآني و ابعاد آن فضاها و رسانه

 قرآنبایدها و نبایدها در آموزش و تروی  

 یف عملکردیتکل

 طراحي گروهي برنامه درسي آموزشي عمومي قرآن برای گروهي از مخاطبان -

 حضور در جامعه و آموزش عمومي قرآن به گروهي از افراد و گزارش آن -

 تولید فردی و گروهي حداقل دو نوع محصول تبلیغي تروجي قرآن -

 یادگیری و تدریس راهبردهای

 ، به منظور انتخاب صحیح نقش دانشجو در این نظامآموختگان علوم قرآن و حدیث در توسعه فرهنگ قرآني دانششناساندن جایگاه  -

 های خود برای ایفای نقش فردی و گروهي در آموزش و تروی  قرآن هدایت دانشجو به سمت شناخت محیط و توانمندی -

 جویانه تأكید بر آموزش فعال و مشاركت -

فهرست 

 منابع

اصلي منابع 

 )آموزشي(

قرآني كشـور،  ها، مركز هماهنگي و توسعه پژوهش و آموزش عالي  ؛ ضرورت، ابعاد و روشقرآن تروی  و آموزش

 در دست چاپ

منابع فرعي 

 )پژوهشي(

 آشنایی با منشور توسعه فرهنگ قرآنی، شورای عالی انقالب فرهنگی
 قرآن و عترت کشورهای  های آن، اتحادیه تشکل کلیات آموزش عمومی قرآن و روش

 های قرآن و عترت کشور سازی آن، اتحادیه تشکل انس با قرآن و فرهنگ

 ارزشیابي

 یادگیری

5 2 1 4 

ارزشیابي 

  مستمر
  ترممیان

های آزمون  های نوشتاریآزمون

  نهایي

تکلیف   های نوشتاریآزمون

  درسي
 

  آزمون عملکردی  آزمون عملکردی

 

 

  



  
 

44 

 552 شماره درس:

 حدیث  و قرآن علوم در تحقیق روش :يبه فارسعنوان درس 

 مناه  البحث العلمي :يبه عرب

  Research methods: يسیبه انگل

 :مشخصات درس

 پایه نوع درس:

 2 تعداد واحد:

  12 زمان درس:

  :اهداف

قابل ارائه، ایجاد آمادگي هدف این درس، مأنوس ساختن دانشجو با تفکر خالق و منت  به یک نتیجه  -

پژوهشي ـ به خصوص های  ذهني برای اصطیاد مسائل، آشنا كردن وی در سطحي محدود با تنوع روش

كیفي ـ و دادن امکان برای انتخاب روش متناسب بـا تحقیـق، دادن آمـوزش كـافي بـرای       های  روش

بـا مستندسـازی قابـل    طراحي، اجرا و پیشبرد یک پژوهش تا مرحله نگارش و گزارش نویسي نهایي 

 قبول است.

  از:ینشیدروس پ

 درس و ساختار آن ی، محتوایریادگی یهافرصت

 ند پژوهش را خواهد داشتید از فرآن ابعایابد و دانشجو امکان آشنا شدن با ایتواند تحقق  مي ریاد شده در چارچوب محتوای زیاهداف 

 ت و استاندارهای پژوهشیالف. ماه

 شدن و طرح پرسش محوریب. مسئله دار 

 ه و رهنمودهای آنیج. مطالعه اول

 م وابستهیکرد و مفاهیم روش، روید. مفاه

 ي با مفهوم روش )متد (ی. آشنا5-د

 )متدولوژی( ي با مفهوم روش شناسيی. آشنا2-د

 کردیي با مفهوم روی. آشنا1-د

 . چارچوب نظری و الگو4-د

ان رشتگيیا رشته علمي و می نیپلیسید. 1-د  

 متنوع پژوهشهای  ي با روشیهـ. آشنا

 ل گفتمان، ...(یل محتوا، تحلیل معناشناختي، تحلیلي )تحلیتحلهای  ي با روشی. آشنا5-هـ

 خ فکر، ...(یخ انگاره، تاریخي )مانند تاریتارهای  ي با روشی. آشنا2-هـ

 متوازن و نامتوازن( سهیسه خرد و كالن، مقایقي )مقایتطبهای  ي با روشی. آشنا1-هـ

 كمّيهای  ي با روشی. آشنا4-هـ

 تال( و ساماندهي آنیجیي منابع )سنتي و دیهـ. شناسا

 و سرفصلهاها  هیدی، سؤاالت، فرضیم كلیات پژوهش: مفاهیو. طراحي كل

 ادداشت بردارییند یز. فرآ
 ک یادداشت برداری و كاربرد هر یي با انواع ی. آشنا5-ز

 ها ادداشتی. طبقه بندی و ساماندهي 2-ز

 . بخش بندی نوشته و مفهوم پاراگراف5-ح ند نگارشیح. فرآ

 . نگارش بدنه اثر2-ح

 دهیری، چکیجه گی. نگارش ملحقات: مقدمه، نت1-ح

 انيی. مستندسازی و مآخذ پا4-ح

  یف عملکردیتکل

 نـد كـل تـرم   یكند تا موارد آموخته را در عمـل تجربـه كننـد. برآ    مي كارهای عملي واگذاران ید خود در هر مرحله به دانشجویاستاد به صالحد

 ش رفته است.یارهای آموزش داده شده باشد كه مرحله به مرحله همگام با كالس پیک مقاله با همه معیتواند برای هر دانشجو  مي

 :  یریادگیس و یتدر یراهبردها

ن كند. ضـمناً  یجاد مهارت در وی را تضمیری و ایادگیتواند  مي ک كار عملي برای هر دانشجویف عملکردی گفته شد، یچنان كه در بخش تکل

 د.ینه آشنا شدن با كار پژوهشي گروهي هم فراهم آید تا زمیان واگذار نمایچند نفره به دانشجوهای  ف را به صورت گروهیتواند تکال مي استاد
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فهرست 

 منابع

 )آموزشي(منابع اصلي 

م مصطفي فروتن تنها، تهران: دانشگاه امام یق عمومي )درسنامه(، تنظیپاكتچي، احمد، روش تحق

 .ش5187صادق )ع(، 

ث، تهـران: دانشـگاه امـام صـادق )ع(،     یه بر حـوزه علـوم قـرآن و حـد    یق با تکیهمو، روش تحق

 .ش5195

 (ي)پژوهشيمنابع فرع

 ش1983تهران: پژوهشگاه علوم انسانی،  اجتماعی،ق در علوم یساروخانی، باقر، روشهای تحق
 ش1981م مصطفی فروت  تنها، تهران: دانشگاه امام صادق )ع(، یق عمومی )درسنامه(، تنظیپاکتچی، احمد، روش تحق

 .ش1931ث، تهران: دانشگاه امام صادق )ع(، یه بر حوزه علوم قرآن و حدیق با تکیهمو، روش تحق
 .م1331، ، عمان: مؤسسۀ رامۀیقواعد البحث العلمی و مناهجه و مصادر الدراسات االسالم  محمد، یۀ، امیالمناس

 .م1336ۀ، یمی، قاهره: المکتبۀ األکادبدر، احمد، اصول البحث العلمی و مناهجه
 .م1336 ۀ،یمیقاهره: المکتبۀ االکاد ،حس ، احمد عبدالمنعم، اصول البحث العلمی

 .م1336، ه: مکتبۀ الشعاعی، اسکندرۀیل الطالب فی کتابۀ االبحاث والرسائل العلمیالبحث العلمی: دلف، عبداهلل محمد، مناهج یالشر
 .م1338، عۀیروت: دار الطلی، بقیفضل اهلل، مهدی، اصول کتابۀ البحث و قواعد التحق

 .م1333، وائلقات، عمان: دار یۀ البحث العلمی: القواعد و المراحل و التطبیگران، منهجیدات، محمد و دیعب
 .م2444عمان: مؤسسۀ الوراق، ، ۀید، اسس البحث العلمی العداد الرسائل الجامعیم، مروان عبدالمجیابراه

 .م2444ث، یه: المکتب العربی الحدی، اسکندرۀ کتابۀ االبحاث و االعداد للمحامراتیفیی محمد، کیمسعد، مح
 .م2448، عمان: دار دجلۀ ،ونس کرو، مقدمۀ فی منهج البحث العلمییم یالعیاوی، رح

 .ق1446، ، جده: دار الشروقۀیم، کتابۀ البحث العلمی و مصادر الدراسات االسالمیمان، عبدالوهاب ابراهیابوسل
 .ق1411، ۀیجیدة: المرکی السعودی للدراسات االستراتی، مصر الجدط کتابۀ البحث العلمیی ، تبسیساعاتی، ام

 .ق1411، ، عمان: مکتبۀ الرسالۀۀیالعلمی و مصادر الدراسات االسالمب البحث یالدغمی، محمد راکان، اسال
 .ق1424، ، عمان: دار صفاءب البحث العلمییم، مناهج و اسالیان، ربحی مصطفی و عثمان محمد غنیعل

Lester, J.D., Writing Research Papers: A Complete Guide, Pearson: 11th
 ed, 2414 

Allen, M., Smart Thinking, Skills for Critical Understanding and Writing, Oxford: 

Oxford Univ. Prss, 2444 
Lipson, Charles, Cite Right: A Quick Guide to Citation Styles, Chicago: Univ. of 

Chicago, 2446 

 يابیارزش

 یریادگی

5 2 1 4 

مستمر  يابیارزش

 
 ترم انیم

 یهاآزمون ینوشتار یهاآزمون

 یينها

ف یتکل ینوشتار یهاآزمون

 يدرس

 
 یآزمون عملکرد یآزمون عملکرد
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 551 شماره درس:

 یمجاز یانه و فضایرا عنوان درس به فارسي:

 االفتراضیة اللبیئة و الحاسوببه عربي: 

 Computer and Cyberspace به انگلیسي:

 :مشخصات درس

 پایهنوع درس: 

 2تعداد واحد: 

 )عملي( 64زمان درس: 

 :اهداف

 آشنایي داده، قرار كاربران اختیار در ای رایانه های تکنولوژی كه ای گسترده امکانات با و امروزه -

 ازدر امر آموزش و پژوهش،  دقت و سرعت است؛ یافته ضرورت مهم این با پژوهشگران و دانشجویان

 استفاده دانشجویان، كه شود مي مشاهده وفور به عمل در اما. است كاربری این ممیزات مهمترین

 صورت به مختلفي افزارهای نرم آنکه با نمونه، برای. كنند نمي ابزارها این از ای بایسته و شایسته

 این با ناآشنایي روی از برخي همچنان اما است، شده مهیا و آماده برداری فیش برای رایگان

 های فیش تهیه گفت توان مي حتي. كنند مي فیش تهیه به اقدام كاغذی صورت به افزارها، نرم

 مخصوص افزارهای نرم محاسن و مزایا با مجزا های پوشه درون آن تعبیه با الکترونیک

 دلیل به اسالمي، علوم كتب سازی دیجیتال در گسترده اقدامات بانیز . كند نمي برابری برداری یادداشت

 از بسیاری. شود نمي ها آن از حداكثری استفاده دارند، هم با افزارها نرم این كه ظریفي های تفاوت

 مانده مغفول آشنایي، ضعف و دامنه گستردگي سبب به نیز مجازی فضای و اینترنت محاسن و ممیزات

پژوهان رشته علوم قرآن و  وری دانش كوشد این خأل جدی را برطرف نماید و بهره این درس مي .است

 حدیث را در این زمینه افزایش دهد. 

های دانشجویان در استفاده از رایانه و  ها و مهارت بنابراین هدف این درس، ارتقای سطح اندوخته

 است. فضای مجازی به منظور پیشبرد اهداف آموزشي و پژوهشي 

 نیاز:دروس پیش

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت

 آموزش فشرده نکات اصلي در استفاده از سیستم عامل ویندوز. -5

 كاراكتر در یک دقیقه(. 581انگشتي و  ای فارسي، عربي و انگلیسي )ده آموزش تایپ سریع حرفه -2

 .Excelو  Word، Power point افزارهای نرمهای كاربردی و مغفول  آموزش مهارت -1

 .ای رایانه متن ویرایش مختلف های تکنیک آموزش -4

 (. Citavi نگار و فیش ،One note، Endnote) برداری فیش مختلف افزارهای نرم با آشنایي -1

 Every things , Power Grepرایانه نظیر  در جستجو افزارهای بندی اطالعات و معرفي نرم طبقه -6

  آموزش مسائل عام كاربری اینترنت و استفاده بهینه از آن. -7

 تخصصي. جستجوهای موتور معرفي در اینترنت و پیشرفته جستجوی راهبردهای -8

 آنالین، با توجه به نیازهای دانشجوی رشته علوم قرآن و حدیث.  اطالعاتي های بانک معرفي -9

 دنیا و استخراج پیشینه پژوهش در امر تحقیق.  سراسر در دیجیتال های هكتابخان مهمترین از استفاده راهنمای -51

 ها. ها و موزه نامه و نسخ خطي در كتابخانه های جایابي كتاب، پایان معرفي پایگاه -55

 ها. آن از داده استخراج و كاربردی های المعارف دائرة مهمترین های پایگاه شناساندن -52

 الهیات. رشته تخصصي و عام صورت به كتاب بارگیری های سایت شناسایي -51

 م و غیره. اعال واژگان تلفظ مبدأ، زبان از ترجمه تاریخ، تبدیل نظیر كاربردی های دیگر سایت با آشنایي -54

 الهیات.  اینترنتي های انجمن و ها اجمالي فروم ، معرفيpaper gift جهاني، و ملي های كنفرانس از آموزش نحوه اطالع -51

  متون. كاوی داده افزارهای نرم آموزش -56

 البیت، اهل مکتبه نور، شركت محصوالت جمله از اسالمي افزارهای نرم كاربری تخصصي های آموزش تفصیلي مهارت -57

 به ویژه صورت به) االكبر المرجع الکبیر، الجامع الشامله، مکتبه همچون سنت اهل افزارهای نرم اصفهان؛ علمیه حوزه محصوالت

 .شود( مي اشاره داشت، نظر مد باید ها آن از گیری بهره در كه هایي التفات و یک هر معایب
 تکلیف عملکردی
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 در راستای وصول به اهداف ذیل به دانشجو واگذار كند:تکالیف 

 رایانه در پیشبرد اهداف آموزشي و پژوهشي خود استفاده كند.  از بتواند -5

 ها و اطالعات مورد نیاز خویش را از طریق منابع آنالین و آفالین به دست آورد.  پاسخ سوال -2

 های اطالعاتي مهم و كاربردی رشته علوم قرآن و حدیث را بشناسد و در چگونگي استفاده از آن، مهارت یابد.  بانک -1

 های هریک آشنا شود.  كاربریی عام در اینترنت را فراگیرد و با موتور جستجوهای مختلف و جستجو مهارت -4

 .نمایند كسب را حدیث و قرآن علوم ای كتابخانه افزارهای نرم كار با -1

 .كند استفاده نوت افزارهای آفیس، به ویژه ورد و وان گسترده نرم های قابلیت از بتواند -6

 های علمي اینترنتي نظیر آكادمیا را بشناسد و نحوه تعامل با دانشمندان سراسر جهان را فرا گیرد.  عضویت در مجمع -7

 .دهد انجام مجازی فضای در پستي مکاتبات و بسازد الکترونیک پست -8

 ..های علمي در سرتاسر جهان آشنا شود و نحوه ارسال مقاله بدانها را بداند و. های كنفرانس با سایت -9

 یادگیری و تدریس راهبردهای

های مختلف علوم قرآن و  آموختگان رشته های الهیات، به ویژه دانش ارشد رشته التحصیالن دوره دكتری و كارشناسي اولویت تدریس با فارغ -

های كاربردی  افزارهای اسالمي آشنایي دارند، است. در درجه بعد، مهندسان كامپیوتر كه با حوزه حدیث كه با رایانه، فضای مجازی و نرم

 :باشد بدین شرح مي های پیشنهادی جهت مدرسصالحیتهای الهیات نیز آشنایي داشته باشند قادر به تدریس خواهند بود.  در رشته رایانه

افزارهای  نرمتسلط كامل بر  .1 آشنایي با اصول و مباني روش تحقیق در علوم اسالمي .2 آشنایي با مباني فناوری اطالعات و ارتباطات .5

 . های دیجیتال علوم اسالمي رساني و كتابخانه های اطالع تسلط كامل بر پایگاه .4اهل سنت( اسالمي )شیعه و 

بنابراین دانشگاه و مجتمع آموزشي باید امکاناتي نظیر البراتوار و ویدئو . بود خواهد( عملي ـ نظریكارگاهي )صورت  بهتدریس این درس  -

بایست در سالن رایانه باشد و دانشجویان پس از فراگیری، در كالس  پروژكتور را فراهم آورد. نیز شایان ذكر است غالب جلسات كالس مي

 های خویش را به كار گیرند.  به صورت عملي، آموخته

 فعال مشاركت گروهي تمرینات ها و بحث در شده و كالس حاضر در تکالیف انجام قبلي و مطالعه با كه رود انتظار مي ندانشجویا ازنیز  -

 باشند. داشته

های  مندان به فعالیت های الهیات و پژوهشگران علوم اسالمي، و نیز عالقه تواند مورد استفاده دیگر دانشجویان رشته *** این درسنامه مي

توان پیشنهاد داد، این درس به عنوان درس اصلي و یا جایگزین )دروس اختیاری( دیگر  ی با علوم دیني نیز قرار گیرد. بنابراین ميا رشته میان

 های الهیات قرار گیرد.  رشته

فهرست 

 منابع

 منابع اصلي )آموزشي(
عـالي  ، مركز هماهنگي و توسعه پژوهش و آمـوزش  «رایانه و فضای مجازی»كتاب آموزشي درس 

 قرآني كشور، در دست چاپ

 منابع فرعي )پژوهشي(

توان به  با توجه به مالحظه فوق، منبع فرعی که تمامی نکات فوق در آن ملحوظ شده باشد، وجود ندارد؛ اما به صورت موردی، می
 آثار زیر اشاره داشت: 

 ش.1989،    ردازان وپ ، تهران: ن ی ان یم ال ب اح ص  ی ض رت م:  م رج ت م  س، د، الرن ی ج ر، م وت ی پ ام ا ک ب  ان آس  ی ای ن آش -

ای، اینترنت و کاربرد آن؛ باجالن، علی و معصومه  آشنایی با کتابخانه و منابع آن با نگاهی به کتاب، کتابخانه، منابع کتابخانه -
                      ش. 1983،   شکیبافر، اراک، نشر نویسنده

                      ش. 1988،    وان ج ن ار ل اپ رد، داود، تهران: چ ف  دی م ح ای، م ه ان خ اب ت ک  ای یاره اف  رم ن ا ب  ی ای ن آش -
 ش. 1914های کاربردی آن؛ محسنی، حمید؛ تهران: نشر کتابدار،  دستنامه پست الکترونیک و جنبه -
 ش. 1913، نشر نوید، های بازیابی اطالعات؛ النکاستر، ویلفرد، شیراز نظام -
تهاران:   ،یحیای  ،های اساالمی، در دسات نگاارش، میرحساینی     راهنمای کاربرد نرم افیارهای اسالمی و منابع آنالی  در پژوهش -

 .  )ع( دانشگاه امام صادق

 ارزشیابي

 یادگیری

5 2 1 4 

ارزشیابي مستمر 

 
 ترم میان

های آزمون های نوشتاری آزمون

  نهایي

تکلیف  های نوشتاری آزمون

 درسي 
 

 آزمون عملکردی  آزمون عملکردی 
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 211شماره درس: 

 زبان تخصصي عنوان درس به فارسي:

 القرآنیة و الحدیثیة الدراسات الختصاص االنجلیزیة به عربي: اللغة

 English for Students of Quran and Hadith Sciencesبه انگلیسي: 

 :مشخصات درس

 تخصصينوع درس: 

 2تعداد واحد: 

 12زمان درس: 

 :اهداف

 آشنایي با برخي متون اسالمي به زبان انگلیسي -

 آشنایي با برخي واژگان اسالمي )عمومي قرآن و حدیث( -

 یادگیری شیوه فهم و درک متون اسالمي -

 انگلیسي قرآن كریمهای  ـ آشنایي با ترجمه

 زه و عالقه برای یادگیری هدفمند زبان انگلیسيایجاد انگی -

 نیاز: دروس پیش

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت

 تـدریس  بـه  درسـي  جلسـة  4 دادن اختصاص

متـــوني بـــا موضـــوع معرفـــي قـــرآن     

(introductionاز بین متون مقابل ،) 

 مقدمه آقای محمد شاكر در ترجمه انگلیسي خود از قرآن كریم

 (The Quran in Islamای از قرآن در اسالم عالمه طباطبایي )ره( ) گزیده

 The Quran: The Word of God, the Source of knowledge and Actionدرس 

 English for the Students of Theology and Islamicاز جلد دوم از كتاب 

Sciences  از دكتر محمدرضا عطائي و حسین وحیددستجردی، انتشارات سمت 

مترجمین معروفي چون خانم طاهره صفارزاده، یوسف علي، پیکتال، آربری، های  مقدمه

 انگلیسي خود از قرآن كریم.های  قرائي و دیگران در ترجمه

ی درسـي بـه ترجمـه     جلسه 1اختصاص دادن 

مقابـل )بـه   چند سوره كوتاه از قـرآن، از سـور   

انتخــاب اســتاد( از ترجمــه شــاكر، قرائــي یــا 

 دیگران

 حمد

 عصر

 همزه

 قدر

 از قرآن كریم.ام  جزء سيهای  و دیگر سوره

 English for the Students ofتوحید، نبوت، معاد، امامت و عدل از جلد دوم از كتـاب  های  جلسه به مباحث اصول دین: درس 4اختصاص 

Theology and Islamic Sciences .از دكتر محمدرضا عطائي و حسین وحیددستجردی، انتشارات سمت 

 تـدریس  بـه  درسـي  جلسـة  4 دادن اختصاص

متوني با موضوع تاریخ و سـیره، از بـین متـون    

 مقابل

 English for the Students of Theology and Islamic Sciencesجلد سوم از كتاب 

امام حسین بن علـي  های  از دكتر محمد علي الحسیني و همکاران، انتشارات سمت )درس

 و تولد پیامبر )ص((ها  )ع(، امام علي بن ابي طالب )ع(، اهل البیت، نام

ی درسي بـه تـدریس    جلسه 2اختصاص دادن 

مداخل حدیثي، از بین مداخل مقابل )به انتخاب 

 استاد(

 انتشارات بریل، چاپ جدیدEI ( (Encyclopaedia of the Islamمدخل حدیث قدسي از 

 انتشارات بریل، چاپ جدیدEI ( (Encyclopaedia of the Islamمدخل حدیث از 

 انتشارات بریلEQ ( (Encyclopaedia of the Qurʾānمدخل حدیث از 

 تکلیف عملکردی

 صفحه با نقد و تحلیل لغوی( انگلیسي قرآن كریم )در حد چندهای  ارائه تحقیق در تطبیق ترجمه -5

 و اصطالحات اسالميها  لغت برای یافتن معاني دقیق واژههای  هفتگي در رابطه با شیوه استفاده از فرهنگهای  تحقیق -2

 گروه بندی دانشجویان برای مباحثه هفتگي و ارائه گزارش در كالس -1

 حفظ و ارائه سور كوچک قرآن كریم به زبان انگلیسي -4

 اصطالحي علوم قرآن و حدیث به زبان انگلیسيهای  رابطه با یافتن معادلارائه تحقیق در  -1

 ارائه تحقیقات كاربردی دیگر. -6

 یادگیری و تدریس راهبردهای

 استفاده از مدرسین مسلط به شیوه تدریس زبان انگلیسي در كنار تسلط بر مباحث علوم قرآن و حدیث -7

 تدریس به زبان اصلي )انگلیسي( -8
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 اصطالحي متون اسالميهای  آشنایي دانشجویان با انواع متون اسالمي و شیوه استخراج معاني و معادلتأكید اساتید بر  -9

 توجه به تلفظ صحیح كلمات -51

 توجه به ترجمه دقیق عبارات و متون -55

 لغت مختلف و شیوه استفاده از آن هاهای  تأكید بر آشنایي دانشجویان با فرهنگ -52

 آموزش شیوه درک متون اسالمي -51

 الیف مرتبط به صورت هفتگي و به عنوان تکلیف درسيارائه تک -54

 استفاده از ابزار مولتي مدیا -51

 آموزشي مرتبط با مباحث قرآني و حدیثي برای ایجاد انگیزه بیشترهای  ارائه فیلم -56

 برگزاری یک جلسه از كالس در محیطي انگلیسي خارج از كالس )مانند نشست تخصصي به زبان انگلیسي و...( -57

فهرست 

 منابع

 منابع اصلي )آموزشي(

EI ( (Encyclopaedia of the Islamانتشارات بریل، چاپ جدید  

EQ ( (Encyclopaedia of the Qurʾānانتشارات بریل 

The Glorious Quran )ترجمه انگلیسي محمد شاكر( 

English for the Students of Theology and Islamic Sciences انتشارات سمت )جلد ،

دكتر محمدرضا عطایي و دكتر حسین وحیددستجردی و جلد سوم از دكتر محمد علي دوم از 

 الحسیني و همکاران(

 منابع فرعي )پژوهشي(

 های انگلیسی طاهره صفارزاده، آربری، پیکتال، یوسف علی، عی قلی قرائی و دیگران. ترجمه -

- Encyclopedia of Islam & the Muslim World به سرویراستاری ،Richard C. Martin انتشارات ،

Macmillan 
- Shi'a Islam از عالمه طباطبایی با ترجمه سید حسی  نصر 

- roots of religion انتشارات در راه حق 
 ( )متون اسالمی تبلیغی، دکتر محمود واعظی، انتشارات بنیاد حقوقی مییان، جلد اول.1زبان انگلیسی تخصصی ) -
 و.... -

 ارزشیابي

 یادگیری

5 2 1 4 

ارزشیابي مستمر 

 
 ترم میان

های آزمون های نوشتاری آزمون

  نهایي

تکلیف  های نوشتاری آزمون

 درسي 

 
  آزمون عملکردی  آزمون عملکردی
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 215 شماره درس:

 (5قرائت و ترجمه متون تخصصي ) فارسي:عنوان درس به 

 (5) المتخصصةقرائة و ترجمة النصوص به عربي: 

 Lecture and translation of specialized texts (5) به انگلیسي:

 :مشخصات درس

 تخصصي نوع درس:

 2تعداد واحد: 

  12 زمان درس:

های ترجمة متون عربي تخصصي علوم قرآن و    ها و مهارت آشنا كردن دانشجویان با روش :اهداف

 های مقطع كارشناسي متوسّط متناسب با آموختهحدیث براساس منتخباتي از متون ساده و 

 (5( ؛ نحو كاربردی )5صرف كاربردی ) نیاز:دروس پیش

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت

 انواع ترجمه، شرایط مترجم، كلیاتي از مسائل نظری ترجمه -

 مقدمات الزم برای قرائت صحیح متون تخصصي علوم قرآن و حدیث؛ مانند كلمه شناسي، ساختارشناسي، اصطالح شناسي عربي،  -

 وصفي و اصطالحي_های ااضافي، وصفي، اضافي ترجمه مفردات و انواع تركیبب -

 ترجمه جمالت به اعتبار نوع )اسمیه/فعلیه( و زمان )اخباری، استمراری و التزامي( -

 ها هایي از متون چند اثر تخصصي و ترجمه شده با اصل عربي آن تطبیق بخش -

 هایي از متون ساده و متوسّط تخصصي قدیم و جدید به فارسي ترجمة نمونه -

 تکلیف عملکردی

و زمینه شناخت هایي از متون تفسیری و حدیثي قدیم و جدید بپردازد  استاد باید در هر جلسه به قرائت صحیح و درک مطلب از نمونه

های آثار كالسیک برجسته ترجمه شده در حوزه متون تخصصي را برای دانشجویان فراهم كند و در جلسات پایاني نیز به ترجمة عملي  ویژگي

 هایي از متون تخصصي به فارسي اقدام نماید و دانشجویان را نیز به ترجمه متون ساده تخصصي برانگیزد. بخش

 گیرییاد و تدریس راهبردهای

آشنا كردن دانشجویان با مباحث مقـدماتي در حـوزة مسـائل     ضمن استاد باید رویکردی كاربردی و تطبیقي داشته باشد و بر همین اساس، -

های آنان را در حوزة تطبیق و كـاربرد فـراهم    های فراوان عیني، زمینة رشد و مهارت های روزآمد و با پرداختن به نمونه نظری، با معرفي روش

 كند

نظر محتوایي متناسب با رشته تحصیلي دانشجویان باشد  های آموزش داده شده و از متون منتخب باید ساده و متوسط و در چهارچوب نکته -

 ها ارتباط برقرار كنند و در ضمن به تقویت دانش تخصّصي آنان نیز بینجامد. تا بتوانند بهتر با آن

ـ  استاد حتي االمکان باید مسلّط به زبان عربي و فنون قرائت و ترجمة متون دیني و دانش آموختة یکي از رشته - وم قـرآن و  های تخصصّي عل

حدیث باشد تا عالوه بر برخورداری از دانش زباني كافي، در پرتو شناخت منابع متناسب قرآني و حدیثي بـه زبـان عربـي و آثـار مـرتبط، از      

 توانائي تفهیم تخصصي نیز برخوردار باشد.

فهرست 

 منابع

 اصلي )آموزشي( منبع
هماهنگي و توسـعه پـژوهش و آمـوزش    (، مركز 5كتاب آموزشي قرائت و ترجمة متون تخصصي )

 عالي كشور، در دست تألیف

 منابع فرعي )پژوهشي(

 ش. 1916به اهتمام سعید نجفی اسد اللهی، تهران: دارالعلوم العربیه،  الطریقه الجدیده م  دروس دارالعلوم العربیه، النجفی، احمد،

 ش. 1919دانشگاهی، (، آذرتاش آذرنوش، تهران: مرکی نشر 2( و )1آموزش زبان عربی )

 ش. 1912صیینی و همکاران، قم: مدی ،  العربیه للناشئی ، محموداسماعیل

 ش. 1911ترجمۀ قرآن(، آذرتاش آذرنوش، تهران: انتشارات سروش،  -1تاریخ ترجمهاز عربی به فارسی )

انتشارات دانشگاه عالمۀ طباطبایی )ره(، فصوص م  النشر و الشعر فی العصر الحدیث؛ نادر نظام طهرانی و سعید واعظ، تهران: 
 ق. 1412

فصوص م  النثر و الشعر فی العصر الجاهلی؛ نظام طهرانی، نادر و سعید واعظ، تهران: انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی )ره(، 
 ق. 1419

 م. 1381دارالعلم للملالیی ، بیروت:  معجم التراکیب و العبارات االصطالحیه القدیم منها و الموّلد، ابوسعد، احمد،

 ق. 1421مغنیه، محمد جواد، قم: دارالکتب االسالمی،  التفسیر الکاشف،

 م. 1312فی مالل نهج البالغه، مغنیه، محمد جواد، بیروت: دارالعلم للمالیی ، 

 ق. 1418التفسیر و المفسّرون فی ثوبه القشیب، معرفت، محمد هادی، مشهد: دانشگاه علوم اسالمی رموی،  

 ق. 1311بیروت، دارالعلم للمالیی ،  مباحث فی علوم القرآن، صبحی صالح،

 ق. 1981اعجاز القرآن و البالغه اللنبویه، الرافعی، مصطفی صادق، مصر: المکتبه التجاریه الکبری،  



  
 

48 

 ق. 1981قاهره: داراحیاء، الکتب العربیه،  التفسیر الحدیث، عیّه دروزه، محمد، 

 ارزشیابي

 ییادگیر

5 2 1 4 

ارزشیابي مستمر 

 
 

ترم میان

 

های آزمون های نوشتاری آزمون

  نهایي
 

تکلیف  های نوشتاری آزمون

 درسي 
 

  آزمون عملکردی  آزمون عملکردی
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 212 شماره درس:

 (2قرائت و ترجمه متون تخصصي ) فارسي:عنوان درس به 

 (2) المتخصصةبه عربي: قرائة و ترجمة النصوص 

 Lecture and translation of specialized texts (2)به انگلیسي: 

 :مشخصات درس

 تخصصي نوع درس:

 2تعداد واحد: 

 12زمان درس: 

های اساسي قرائت و ترجمة متون عربي  ها و مهارت تقویت شناخت دانشجویان از روش :اهداف

های عملي ترجمة متون تخصصي قدیم و جدید  تخصصّي علوم قرآن و حدیث و آشنا كردن آنان با گام

های نحوی و حروف و ادوات خاص در زبان عربي و روش ترجمة  با تأكید بر آموزش ساختارها و نقش

 فارسيها به  آن
 (5(؛ قرائت و ترجمة متون تخصّصي )2(؛ نحو كاربردی )2صرف كاربردی ) نیاز:دروس پیش

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت

 های قرائت متون تخصصي علوم قران و حدیث و نقش قرائت صحیح در دستیابي به فهم دقیق عبارات ها و مهارت روش -5

 متون تخصصي عربي معاصر به فارسيهای اساسي ترجمة عملي  گام -2

 ها در زبان فارسي ترجمة افعال خاص در زبان عربي در قیاس با وضعیت كاربرد آن -1

ها در زبان فارسي مانند: نه...كه؛ به محض اینکه...؛ دیگر در  ترجمه ساختارهای خاص در زبان عربي در قیاس با وضعیت كاربرد آن -4

 ثبت و منفي؛ تقریباً در جمالت مثبت و منفيجمالت مثبت و منفي؛ هنوز در جمالت م

 های ویژه نحوی: مانند: تمییز، حال، مفعول مطلق، مفعول له، ضمیرشأن و ... . روش ترجمة واژگان در نقش -1

 روش ترجمة حروف و اوات خاص؛ مانند: انّها، ، ، سرعان، لعّل، من زائده، اذای فجائیه، باء زائده و ... . -6

 تخصصّي معاصر به فارسي -متون ادبيهایي از  ترجمه نمونه -7

 تکلیف عملکردی

ها در دورة معاصر بپردازد و  استاد باید به قرائت صحیح و ترجمة عملي منتخباتي از متون تخصصي علوم قران و حدیث و آثار مرتبط با آن

 عمالً دانشجویان را با فنون جدید ترجمة علمي و قرائت صحیح متون تخصصي آشنا كند.

 یادگیری و تدریس راهبردهای

های متعدّد از  ها و مباحث نظری در همة جلسات كالس نمونه استاد باید رویکردی كاربردی و تطبیقي داشته باشد و در كنار آموزش نکته -

به صورت  را عمالًهای دیگر در منابع مرتبط برانگزد واز این رهگذر مطالب  نمونهمتون تخصصّي ارائه كند و دانشجویان را به جستجوی 

 كارگاهي تدریس كند.

هایي از ترجمة آنان را هایي از منابع فرعي به دانشجویان جهت ترجمه، در هر جلسه قسمت استاد باید پس از در اختیار نهادن بخش -

 مالحظه و با بیان اشکاالت هر كدام زمینه رشد دانش و تجربه دانشجویان را فراهم كند.

 و قرآن علوم تخصصّي های رشته از یکي آموختة دانش و دیني متون ترجمة و قرائت فنون و عربي زبان به مسلّط باید االمکان حتي استاد -

 از مرتبط، آثار و عربي زبان به حدیثي و قرآني متناسب منابع شناخت پرتو در كافي، زباني دانش از برخورداری بر عالوه تا باشد حدیث

 .باشد برخوردار نیز تخصصي تفهیم توانائي

فهرست 

 منابع

 اصلي )آموزشي( منبع
(؛ مركز هماهنگي و توسعة پژوهش و آموزش 2كتاب آموزش قرائت و ترجمه متون تخصصي )

 عالي كشور، در دست تألیف

 منابع فرعی )پژوهشی(

 ش. 1983زاده، عبدالهادی، تهران، انتشارات سمت،  کارگاه روش ترجمه، فقهی

 ش. 1984نظری و عملی ترجمه(، معروف، یحیی، تهران: انتشارات سمت، ف  ترجمه )اصول 

 ش. 1981ناظمیان، رما، تهران: انتشارات سمت،  هایی در ترجمه از عربی به فارسی، روش

 ش. 1983امواء علی نصوص تفسیریه للقرآن الکریم، صدقی، حامد و خلیل پروینی، تهران: انتشارات سمت، 

زاده، تهران، انتشارات دانشگاه  عربی، عدنان طهماسبی و عالء نقی به فارسی ترجمه آموزشی کارگاه التعریب ورشه
 ش. 1934تهران، 

 ش. 1984درآمدی بر مبانی ترجمه، فاتحی نژاد، عنایت اهلل و سید بابک فرزانه، تهران، موسسۀ فرهنگی انتشاراتی آیه، 

 ش. 1919د و فرهنگ اسالمی، دروس مت  خوانی، سید محمد رادمنش، تهران، وزارت ارشا

 ق. 1412االساس فی التفسیر،حوّی، سعید، قاهره، داراالسالم، 

 ش. 1943الدی  و األدب، سید محمد باقر سبیواری، تهران، دانشگاه تهران، 

 ق. 1429شبهات و زدود حول القرآن الکریم، محمد هادی معرفت، قم، موسسه التمهید، 

 م.1388المعرفۀ،  فضل ب  الحسی  الطبرسی، بیروت: دار مجمع البیان فی تفسیر القران، 
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الدرر المتقطعه فی تفسیر اآلیات القرآنیه، محمد اسماعیل المازندرانی الخواجوئی، تحقیق سید ممهدی رجائی، قم:  
 ق. 1412دارالقرآن الکریم، 

 ق. 1442فی ظالل القرآن، سید قطب، بیروت: دارالشروق،  

 ق. 1414وعی، مصطفی مسلم، دمشق: درالقلم، مباحث فی التفسیر الموم

 ق. 1939التصویر الفنیّ فی القرآن، سید قطب، بیروت: دارالکتاب العربیِّ، 

 تا. مشاهد القیامه فی القرآن، سید قطب، مصر: درالمعارف، بی 

 ارزشیابي

 یادگیری

5 2 1 4 

ارزشیابي 

 مستمر 
 ترم میان

های آزمون های نوشتاری آزمون

  نهایي

تکلیف  های نوشتاری آزمون

 درسي 
 

  آزمون عملکردی  آزمون عملکردی
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 211 شماره درس:

 مفردات قرآن عنوان درس به فارسي:

 القرآن مفرداتبه عربي: 

 Quran's Terminology به انگلیسي:

 :مشخصات درس

 تخصصي نوع درس:

 2تعداد واحد: 

 12زمان درس: 

 :اهداف

 قرآن واژگان معاني استخراج شناسي روش و منابع معرفي و مفردات دانش شناخت -

 مرتبط منابع از قرآن واژگان معاني دریافت و جو و جست ایجاد توانمندی -

 نیاز:دروس پیش

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت

 .است يالزام جلسات در مطرحه مباحث رئوس یبند بودجه و درس طرح ارئه ترم، آغاز در

آشنایي با مباحث 

نظـــری دانـــش 

 مفردات 

 جلسه( 4)حدود 

 متون مهمترین و تعاریف، معنا، مصداق، اهمیت و پیشینه دانش مفردات، مآخذ بیان و بررسي از پس نخست جلسه دو در

 .شود معرفي و توصیف این حوزه

 نزول، توجه به سیاق، بهره گیری از حدیث و...(مباني شرح مفردات قرآن)شرح مفردات با تکیه به فرهنگ عصر 

آشنایي با مهمترین مباحث شرح كلمات شامل: اشتقاق و انواع آن،غریب القرآن، ترادف، اشتراک لفظي، اشتراک معنوی، 

 فروق لغوی، اضداد، چند معنایي، اصل تضمین، معربات و...

 قرآنبیان روش شرح مفردات قرآن با تکیه به فرهنگ عرب و 

 تکلیف عملکردی

از جزء آخر قـرآن گـزینش و در سـیاق    ها  جو و معنایابي یکصد واژه قرآن با تکیه به فرهنگ عرب )پیشنهاد این است كه واژه و تمرین جست

از آن واژه  خاص یک آیه ـ نه به صورت موضوعي در تمام قرآن ـ معنا شود، یا یکصد واژه قرآن كه روایتي از اهل بیت نیـز بـه بیـان معنـایي      

 و سپس مقایسه آن معنا با معاني كتب لغت و تفاسیر ادبي(. است؛ پرداخته

 یادگیری و تدریس راهبردهای

زبان شناسي جدید و آشنایي كامل با منابع اصیل لغوی و های  آشنایي با فقه اللغة و بحث، ادبي) صرفي، نحوی و بالغي(های  مسلط به بحث

 با مباحث تفسیری. و آشنایيها  استفاده از آن

فهرست 

 منابع

 منابع اصلي )آموزشي(
، مركز هماهنگي و توسعه پـژوهش و آمـوزش عـالي قرآنـي     «مفردات قرآن»كتاب آموزشي درس 

 كشور، در دست چاپ

 منابع فرعي )پژوهشي(

                                                  .ش 1931 القربی، ذوی قم: هارون، محمد عبدالسالم شرح و تحقیق ،     س ح    ب د م ح م د، دری    اب االشتقاق،
 و  ی م ل ع  ارات ش ت ان  ت رک ش:  ران ه ت ، ی ک اب ات ی روی پ ار ت راس وی ، ری اب ص    ی س ح  :م رج مت ،   م رح دال ب ع  ه ش ای ع اطی، ش ال ت ن ب ، رآن ق  ی ان ی ب از ج اع

 .ش1916 ، ی گ ن ره ف

                                                  .ق 1416 العربی، التراث احیاء دار قاهره، ،   وب ق ع ی    ب د م ح م ، ادی روزآب ی ف التمییی، ذوی بصائر

                                                  . ق1426 ،    ه ی الم االس وث ح ب ال ع م ج م د، ه ش م  زاده، ری ک س ع ا ررم ی ام  ق ی ق ح ت حسی ، ب  یحیی بحرانی، الناظر، نیهۀ و الخاطر بهجۀ
                                                                                                   .  ق1416 ،  ر ش ن ال و  ه اع طب ال  ه س وس م ، ی الم االس اد االرش و  ه اف ق ث ال  وزاره ،   ران ه ت حس ، مصطفوی، القرآن، کلمات فی التحقیق
 دارالفکر بیروت، محمدنورالدی ، المنجد، الکریم، القرآن فی التضاد و القرآن فی اللفظی واالشتراک الکریم القرآن فی الترادف
                                                    .ق1422 المعاصر،

 ،  والجامعه الحوزه مرکیالدراسات ،  قم هارون، محمد عبدالسالم مبط و تحقیق ، ارس ف    ب د م اح ، ارس ف    اب مقاییس، معجم ترتیب

                                                                                                                                                    .ش 1934  

                                                  . ق1418 ، ان ک ی ب ع ال  ه ب ت ک م ، اض ری    ر، م ع    ودب م ح م ، ری ش خ زم ،(لغویهای  بحث)  ل یی ن ت ال  ق ائ ق ح    ع  اف ش ک ال

                                                  .ش1932 ،  مهر سوره انتشارات شرکت تهران: کورش، صفوی، شناسی، معنی بر درآمدی
 خواهران، علمیه های حوزه مدیریت مرکی دانشگاه و حوزه پژوهشگاه قم: محمود، سید حسینی، طیب قرآن مفردات دانش بر درآمدی
                                                  .ش 1934 ،  هاجر نشر مرکی

 .ق 1421 المختار، موسسۀ قاهره، فارس، ب  احمد فارس، اب  ها، کالم فی العرب وسن ها  ومسائل العربیه اللغه فقه فی الصاحبی

 . ق1441 ، ره ه ج ال دار قم: ، ی رائ ام س ال  م ی راه اب ، ی یوم خ م ال  دی ه م  ق ی ق ح ت احمد، ب  خلیل فراهیدی، العی ،

 . ق1414 ، ی رت ی ص ب  ه ب ت ک م قم: ، ه ل دال ب ع    ب   س ح ، ری ک س ع اللغویه، الفروق

 .م1314 للمالیی ، دارالعلم بیروت، اللغه، فقه فی دراسات صبحی، صالح،

                                                                                                   .ش 1986 ،     ه ی الم االس ب ت ک دارال ،   ران ه ت اکبر، علی بنابی، قرشی قرآن، قاموس

 .ق 1412 بیروت، العربی، التاریخ مؤسسه العربی، التراث احیاء دار العرب، لسان. منظور اب 
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 قدس آستان فرهنگی معاونت مشهد، شیخی، حمیدرما: مترجم رمضان، عبدالتواب، عربی، شناسی زبان و اللغه فقه در مباحثی

 .ش 1961 رموی،

  راث ت ل ل  ان رق ف ال  ه س وس م ، دن لن ، ی ب ذه ال    ی س دح م ح م  ی طف ص م  ق ی ق ح ت ، الم داالس ب ع    ب ی یی ع دال ب ع ، الم س دال ب ع    اب، القرآن مجاز

 . ق1413 ی، الم االس

 .تا بی خسرو، ناصر انتشارات تهران: حس ، ب  محمد طبرسی، ،(اللغۀ بخش)البیان مجمع

 .ق 1414 فیروزآبادی، قم: ،   دی ال الل ج    م رح دال ب ع وطی، ی س ال ا، ه واع ان و  ه غ ل ال  وم ل ع  ی ف ر یه م ال

 .ق 1448 مصر، مکتبۀ قاهره، حسی ، نصار، العربی، المعجم
                                                  . ق1424 ،   وی ض رت م تهران: دیگران، و مصطفی ابراهیم الوسیط، المعجم

 .ق 1444 کتاب، نشر دفتر تهران: کیالنی، محمدسید تحقیق محمد، ب  حسی  اصفهانی، راغب القرآن، الفاظ مفردات
 علوم توسعه و تحقیق مرکی( سمت) دانشگاهها انسانی علوم کتب تدوی  و مطالعه سازمان تهران: بابک، سید فرزانه، قرآن، مفردات
                                                  .ش1932،  انسانی

 .ش 1986 توس، تهران: ای، بدره فریدون: مترجم جفری، آرتور قرآن در دخیلهای  واژه

 .تا بی تهران: دانشگاه تهران: ، ق ق ح م  دی ه م  ام م ت اه و  ی ع س ب  ، م ی راه اب   ب ش ی ب ح ل ض ف وال اب ی، س ی ل ف ت تفلیسی، قرآن وجوه

.... 

 ارزشیابي

 یادگیری

5 2 1 4 

ارزشیابي مستمر 

 
 ترم میان

های آزمون های نوشتاری آزمون

  نهایي

تکلیف  های نوشتاری آزمون

 درسي 
 

  آزمون عملکردی  آزمون عملکردی
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 214 شماره درس:

 نیول( وحی،) 5 يقرآن علوم فارسي:عنوان درس به 

 (5القرآن ) علومبه عربي: 

 Quran's Terminology (5) به انگلیسي:

  :مشخصات درس

 نوع درس: تخصصي

 2تعداد واحد: 

 12زمان درس: 

 :اهداف

 :با آشنایي -

 قرآن ساختار و عناوین قرآني، علوم كلیات .5

 نزول و وحي مباحث. 2

 نزول و وحي خصوص در شبهات و ها پرسش به پاسخ و قرآن فرهنگ تروی  برای توانمندی . كسب1

 نیاز:دروس پیش

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت

 .است يالزام جلسات در مطرحه مباحث روؤس یبند بودجه و درس طرح ارئه ترم، آغاز در

 علـوم  بـا  یيآشنا

 قرآن و يقرآن

 قرآن علوم يشناس مفهوم

 اهمّ منابع علوم قرآن يفیتوص شناخت

 ن قرآن )قرآن در قرآن(یل اسماء اوصاف و عناویتحل

 شمول، جهان جاودانه، آور، مژده و دهنده میب فصل، قول حق، زانیم ث،یالحد احسن حکمت، كتاب، قرآن،: نیعناو لیتحل

 ذكر  فرقان، شفابخش، تگر،یهدا

 ...(و هیآ جزء، سوره،) قرآن يساختارشناس

 يوح

 )در لغت و اصطالح( يمفهوم شناس

 يوح مبحث در منابع اهمّ يفیتوص شناخت

 ایؤ تفاوت وحي با الهام و كشف و شهود و ر

 ياقسام وح

 در قرآن  يكاربرد وح

 نزول

 )در لغت و اصطالح( يمفهوم شناس

 نزول مبحث در منابع اهمّ يفیتوص شناخت كردن اضافه

 آغاز نزول قرآن

 اقسام نزول )تدریجي و دفعي(

 ه و سوره نازل شده ین آین و آخریاول

 ب نزولیب موجود و ترتیترت

 یف عملکردیتکل

 .بخواند حفظ از است، كرده معرفي استاد كه را قرآن صفات و اسماء بر مشتمل آیات شفاهي، های آزمون قالب در جلسه هر در دانشجو .5

 كرده معرفي استاد كه را،( شبهه مخالف یا مؤید) قرآني علوم اول دست منابع نظرات نزول، و وحي موضوع با جدید شبهه یک مورد در. 2

 .دهد ارائه درسي تحقیق قالب در و گردآوری است،

 یادگیری و تدریس راهبردهای

 نظیر تدریس كاربردیهای  مهارت دارای عرب، ادبیات بر مسلط حدیث، و قرآن علوم دكتری دانشجوی یا دكتری مدرک دارای مربوطه استاد

 اسالمي و قرآني اخالق به مزیّن قرآني، نیاز مورد افزارهای نرم و اینترنت و ویدئوپروژكتور و رایانه مانند آموزشي كمک وسایل از استفاده

 .باشد

فهرست 

 منابع

منابع اصلي 

 )آموزشي(

 های مرتبط با سرفصل از: بخش

 ش. 5172 اسالمي، فرهنگ نشر دفتر تهران: محمدباقر، حجتي، كریم، قرآن تاریخ در پژوهشي

 ش. 5185 التمهید، فرهنگي موسسه قم: محمدهادی، معرفت، قرآني، علوم

 ش. 5177 مدرسین، جامعه انتشارات قم: ابوالفضل، زرندى، محمدى میر قرآن، علوم و تاریخ

منابع فرعي 

 )پژوهشي(

 .ش 1981 فاطیما، نشر: قم احمدی، اهلل حبیب قرآن، علوم در پژوهشی

 ش. 1981 قم: دانشگاه قم: تقی، محمد بیدگلی، دیاری قرآنی، علوم بر درآمدی
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 ش. 1988 کتاب، بوستان قم: حسی ، محمد طباطبایی، ، اسالم در قرآن

 .ش 1934 احسان، نشر: تهران ،(فشارکی لسانی علی محمد ترجمه) صالح، صبحی قرآن، علوم در مباحثی
 ش. 1989 نبأ، نشر تهران: مجید، معارف، قرآنى، علوم و تاریخ در مباحثى

 ش.1986 کتاب، بوستان: قم رما، مؤدب، حرف، هفت رؤیای و قرآن نیول

... 

 ارزشیابي

 یادگیری

5 2 1 4 

ارزشیابي 

 مستمر 
 ترم میان

های آزمون های نوشتاری آزمون

  نهایي

تکلیف  های نوشتاری آزمون

 درسي 
 

  آزمون عملکردی  آزمون عملکردی
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 211 شماره درس:

 ناپذیری( تحریف اعجاز،) 2 يفارسي: علوم قرآن عنوان درس به

 (2القرآن ) علومبه عربي: 

 Quran's Terminology (2) به انگلیسي:

  :مشخصات درس

 نوع درس: تخصصي

 2تعداد واحد: 

 12زمان درس: 

 :اهداف

 كـریم،  قـرآن  از اولویـت  ترتیـب  به مباحث قرآن، اصالت موضوع در) قرآن اعجاز و حقانیت اصالت، با آشنایي -

 .(شود بیان تاریخ و روایات

 آن از دفاع توانایي كسب و قرآن حقانیت و اصالت به( نظری مباني) باور تقویت -

  نیاز:دروس پیش

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت

.است يالزام جلسات در مطرحه مباحث روؤس یبند بودجه و درس طرح ارئه ترم، آغاز در  

 اعجاز

اصطالح( و لغت در) يشناس مفهوم  

العاده خارق یكارها با معجزه تفاوت  

اعجاز ابعاد   

ــرآن ســالمت  از ق

 فیتحر

روایات( آیات،) قرآن اعجاز ادله  

اصطالح( و لغت در) يشناس مفهوم  

فیتحر اقسام  

(يعقل ،ينقل) تحریف از قرآن سالمت ادله  

 یف عملکردیتکل

 از است، كرده معرفي استاد كه را قرآن ناپذیری تحریف و اعجاز موضوع بر مشتمل آیات شفاهي، های آزمون قالب در هرجلسه در دانشجو .5

 .بخواند حفظ

را، كـه  ( شـبهه  مخـالف  یـا  مؤید) قرآني علوم اول دست منابع نظرات قرآن، ناپذیری تحریف یا اعجاز موضوع با جدید شبهه یک مورد در. 2

 .دهد ارائه تحقیق درسي قالب در و گردآوری استاد معرفي كرده است،

 یادگیری و تدریس راهبردهای

 نظیر تدریس كاربردیهای  مهارت دارای عرب، ادبیات بر مسلط حدیث، و قرآن علوم دكتری دانشجوی یا دكتری مدرک دارای مربوطه استاد

 .باشد اسالمي و قرآني اخالق به مزیّن قرآني، نیاز مورد افزارهای نرم و واینترنت ویدئوپروژكتور و رایانه مانند آموزشي كمک وسایل از استفاده

فهرست 

 منابع

منابع اصلي 

 )آموزشي(

 های مرتبط با سرفصل از: بخش

 .ش 5162 رجاء، فرهنگي نشر مركز: تهران حسین، طباطبایي، محمد قرآن، اعجاز

 ش. 5185ي، معرفت، محمد حسین، قم: اتشاراتي التمهید، نعلوم قرآ

 اسالم، بزرگ علمای از اسالم بزرگ علمای از نفر بیست و السالم و علیهم عصمت بیت اهل نظر در قرآن اعجاز

 ش. 5179مؤدب، رضا، قم: احسن الحدیث، 

 ش. 5179 سمت، تهران: انتشاراتمعرفت، محمد حسین،  قرآن، ناپذیری تحریف

 .ش 5186 اسراء، نشر: قم ،جوادی آملي، عبداهلل تحریف، از قرآن نزاهت

منابع فرعي 

 )پژوهشي(

 ق. 1421 العربی، الکتاب بیروت، دار الدی ، جالل سیوطی، ،(القرآن اعجاز فی:  64 نوع)  القرآن، علوم فی االتقان

 ش. 1982 اسالمی، ارشاد وزارت تهران: نجمی، صادق محمد و هریسی زاده هاشم هاشم ابوالقاسم، مترجم: خویی، قرآن، کلی مسائل و علوم در بیان

 ش. 1984 مشعر، نشر تهران: اهلل، ، فتح(محمدی)زادگان نجار قرآن، ناپذیری تحریف
 ش. 1989 نبأ، نشر تهران: مجید، معارف، قرآنى، علوم و تاریخ در مباحثى

... 
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 ارزشیابي

 یادگیری

5 2 1 4 

ارزشیابي 

 مستمر 
 ترم میان

های آزمون های نوشتاری آزمون

  نهایي

تکلیف  های نوشتاری آزمون

 درسي 
 

  آزمون عملکردی  آزمون عملکردی
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 216 شماره درس:

 نسخ( متشابه، و محکم نیول، اسباب مدنی، و  مکی) 1 يعنوان درس به فارسي: علوم قرآن

 (1القرآن ) علومبه عربي: 

 Quran's Terminology (1) به انگلیسي:

  :مشخصات درس

 نوع درس: تخصصي

 2تعداد واحد: 

 12زمان درس: 

 :اهداف

 قرآن در نسخ و متشابه و محکم نزول، اسباب مدني، و مکي مباحث با آشنایي -

 ها و پاسخ به شبهات توانمندی برای پاسخ به پرسشها درباره محکم و متشابه و افزایش  تصحیح دیدگاه -

 نیاز: دروس پیش

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت

.است يالزام جلسات در مطرحه مباحث روؤس یبند بودجه و درس طرح ارئه ترم، آغاز در  

 يمدن و يمک

ائدهف  

 ضابطه

 ویژگي ها

، اسباب نزول و محکم و متشابه، نسخ يمدن ياهمّ منابع مک يفیشناخت توص  

 نزول اسباب

منسوخ و ناسخ طیشرا  

نزول شأن و نزول اسباب تفاوت  

النزول اسباب انواع  

سبب خصوص و لفظ عموم قاعده   

نزول اسباب خصوص در سقیم از سلیم تشخیص معیار  

 متشابه و محکم

  يشناس مفهوم

تشابه اقسام   

  متشابه اتیآ با مواجهه راهکار

 ات نسخیكل

  يشناس مفهوم

صیتفاوت نسخ با تخص  

 دو مثال

 یف عملکردیتکل

 از را كه استاد معرفي كرده است، را« نسخ»و « متشابه و محکم» موضوع بر مشتمل اتیآشفاهي،  های آزمون قالب در هرجلسه در . دانشجو5

 .خواند مي حفظ

 را كنـد  كه استاد معرفي مـي  مرتبط منابع نظرات «متشابه و محکم»یا « النزول اسباب»، «و مدني مکي» موضوع با دیجد شبهه کی مورد در. 2

 .دهد ارائه فرم درس روش تحقیق قالب در و یگرداور

 یادگیری و تدریس راهبردهای

 نظیر تدریس كاربردیهای  مهارت دارای عرب، ادبیات بر مسلط حدیث، و قرآن علوم دكتری دانشجوی یا دكتری مدرک دارای مربوطه استاد

 .باشد اسالمي و قرآني اخالق به مزیّن قرآني، نیاز مورد افزارهای نرم و واینترنت ویدئوپروژكتور و رایانه مانند آموزشي كمک وسایل از استفاده

فهرست 

 منابع

منابع اصلي 

 )آموزشي(

 های مرتبط با سرفصل از: بخش

 ش. 5185موسسه فرهنگي التمهید، علوم قرآني، معرفت، محمدهادی، قم: 

 ش. 5177اسباب النزول، حجتي، محمدباقر، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمي، 

منابع فرعي 

 )پژوهشي(

 ق. 1421: فی المحکم و المتشابه(، سیوطی، جالل الدی ، بیروت، دار الکتاب العربی،  49االتقان فی علوم القرآن ) نوع 

 ش. 1982وزارت ارشاد اسالمی،  تهران:بیان در علوم و مسائل کلی قرآن، خویی، ابوالقاسم، مترجم: هاشم هاشم زاده هریسی و محمد صادق نجمی، 

 ش. 1934علوم قرآنی در مکتب اهل بیت)ع(، ناصحیان، علی اصغر، مشهد، دانشگاه علوم اسالمی رموی، 

 ش. 1918،  ارات ش ت ی ان رک م  ی الم اس  ات غ ی ل ب ر ت ت . دف م ق  ه ی م ل ع  وزه ح قم: نیول قرآن و رؤیای هفت حرف، مؤدب، رما،

 ش. 1918نشر رایین،  تهران:نسخ در قرآن) نقد نظریه انکار نسخ در قرآن(، محمدهادی معرفت، مترجم عیت اهلل موالیى نیا همدانى، 

... 
 4 1 2 5 ارزشیابي
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 یادگیری
ارزشیابي 

 مستمر 
 ترم میان

های آزمون های نوشتاری آزمون

  نهایي

تکلیف  های نوشتاری آزمون

 درسي 
 

  آزمون عملکردی  آزمون عملکردی
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 217 شماره درس:

 های قرآنی( )داللت 4علوم قرآني  عنوان درس به فارسي:

(انواع الدالالت فی القرآن الکریم)( 4عللوم القرآن )به عربي: 

 Quran's Terminology (4)به انگلیسي: 

 :مشخصات درس

 تخصصي نوع درس:

 2تعداد واحد: 

 12زمان درس: 

 :اهداف

های متداول در نزد اهل زبان عربي و  آشنایي با روش قرآن كریم در بیان مطالب براساس روش -

 مقبول در نزد عقالء در طول تاریخ

های قرآن كریم مشتمل بر  قرآن در حوزة داللت شناخت بخش مهمي از مباحث اصول فقهيِ علوم -

 عامّ و خاصّ، مطلق و مقیّد، مجمل و مبیّن و مفهوم و منطوق

  نیاز:دروس پیش

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت

 ها های قرآني متعدد و توضیح آن ارائه نمونه و مسائل آن« عام و خاص»آشنایي با مبحث  -5

a.  ها با یکدیگر و بیان رابطة آنتعریف عام و خاص 

b. های عام صیغه 

c. انواع عام 

d.  ما من عامّ الّا و قد خاصّ»بیان قائده» 

e. انواع مخصّص 

 مطلق و مقیّده و مسائل آن»آشنایي با مبحث  -2

a. تعریف مطلق و مقیّد 

b. بیان فرق مطلق و مقیّد با عاّم و خاص 

c. توضیح قائده حمل مطلق بر مقیّد 

d. ها د و توضیح آنهای قرآني متعدّ ارائه نمونه 

 و مسائل آن« مجمل و مبّین» آشنایي با مبحث  -1

a. تعریف اهمال و عمل 

b. بیان اسباب وقوع اجمال در قرآن 

c. انواع مبیّن 

d. ها های قرآني متعدّد و توضیح آن ارائه نمونه 

 و مسائل آن« مفهوم و منطوق»آشنایي با مبحث  -4

a. تعریف منطوق و مفهوم اصطالحي 

b.  ،مجمل و موؤلانواع منطوق: نصّ، ظاهر 

c. انواع مفهوم 

i. )مفاهیم عرفي)معاني حقیقي و معاني مجازی 

ii. )مفاهیم اصولي) مفهوم موافق و مفهوم مخالف 

 انواع مفهوم مخالف: مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم غایت، مفهوم حصر -4-1-2-5

 ها های قرآني متعدد و توضیح آن ارائه نمونه -1

 تکلیف عملکردی

هایي از آیات مورد بحث در جلسة پیشین را در ارتباط با موضوع مورد نظر از حفظ ارائه كنند و وجه  هر جلسه نمونهدانشجویان مؤظفند در  -

 ها را تبیین كنند. عام یا خاص بودن، مطلق یا مقیّد بودن و ... در آن

های تکمیلي دیگری  لب جلسه پیشین نکتهاستاد باید در آغاز هر جلسه و پس از پایان تکلیف عملکردی دانشجویان ضمن بیان خالصه مطا -

 نیز به صورت فشرده در ارتباط ببا مباحث گذشته ارائه كند و از این رهگذر، زمینة پرداختن به مسائل جدیدرا بخوبي فراهم كند.

 یادگیری و تدریس راهبردهای

استاد باید دانش آموخته مقطع دكتری علوم قرآن و حدیث باشد و ضمن تسلّط بر منابع سنتي علوم قرآن در حوزه مباحث درس، آشنایي  -

های قران كریم و نیز مباحث الفاظ  نزدیکي نیز با دیدگاه های دانشمندان علم اصول فقه در زمینه مباحث سرفصل در ارتباط با مبحث داللت
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 داشته باشد. 

فهرست 

 منابع

 اصلي )آموزشي( منبع
های قرآن كریم(، مركز هماهنگي و توسعه پژوهش و  كتاب اموزشي درس علوم قرآني )داللت

 آموزش عالي قرآني كشور، در دست چاپ.

 منابع فرعي )پژوهشي(
 تا. الرمی، بی(، سیوطی، جالل الدی ، قم، منشورات الشریف 14و  43، 46، 41االتقان فی علوم القرآن )انواع 

 ش. 1981علوم قرآنی، معرفت، محمد هادی، قم: موسسه فرهنگی التمهید، 
 کتب اصول فقه؛ مانند اصول الفقه محمد رما مظفر و الملحقات الثالث شهید آیت اهلل محمد باقر صدر.

 ارزشیابي

 یادگیری

5 2 1 4 

ارزشیابي مستمر 

 
 ترم میان

های آزمون های نوشتاری آزمون

  نهایي

تکلیف  های نوشتاری آزمون

 درسي 
 

  آزمون عملکردی  آزمون عملکردی
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 218 شماره درس:

 (قرآن تاریخ) قرائات و قرآن كتابت تاریخ عنوان درس به فارسي:

 قراءاته و القرآن كتابة تاریخبه عربي: 

 History of Scribing and Readings of the Holy Quran به انگلیسي:

  :مشخصات درس

 نوع درس: تخصصي

 2تعداد واحد: 

 12زمان درس: 

 :اهداف

 نبوی؛ ی سیره در قرآن واحد متن تثبیت و تعلیم و آموزش ابعاد و چگونگي با . آشنایي5

 .قرآن متن كتابت بر( ص)اكرم پیامبر نظارت ابعاد و چگونگي با آشنایي .2

 بـه  نبـوی،  سـیرة  در قرآن تروی  و آموزش های شیوه و ها روش به توجّه با تا بتواند .ایجاد توانایي در دانشجو1

 پاسـخ  مستدل صورت به كریم قرآن واحد متن كتابت و قرائت تحوّل سیر و تاریخ با مرتبط شبهات و ها پرسش

 گوید.

 نیاز: دروس پیش

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت

  و تثبیت متن واحد قرآن آموزش، تروی  ابالغ، برای پیامبراكرم های شیوه

 نبوى عهد در قرآن نیتدو و جمع

 قرآن در عصر خلفا جمع

 (قرآن الخط رسم) المصحف رسم

 (گذاری اِعراب و گذاری نقطه) المصحف ضبط

 (هفت حزبو  واحد موضوعى 111، هیآ 6216، سوره 554به ) م قرآنیدهى و تقس سازمان

  اختالف در قرائتش یدایهاى پ نهیزم

 قرّاء سبعه و قرائات سبع

 ث نزول قرآن بر هفت حرفیبررسى حد

 ن)ع(ی( و معصومص)امبر اكرمیزول واحد و قرائت واحد پن

 مصحف هیته و قرآن كتابت آداب

  اسالم جهان مشهور مصاحف و قرآن چاپ

 یف عملکردیتکل

 جمـع  موضوع در دلیل بدون های شهرت و مطالعه را قرآن تاریخ موضوع با منابع از یکي دانشجو كالس، در شده تدریس محتوای به توجه با

 .نماید گزارش جدولي قالب در را قرآن

 یادگیری و تدریس راهبردهای

- 

فهرست 

 منابع

منابع اصلي 

 )آموزشي(

 های مرتبط با سرفصل از: بخش

 .ش 5189 كتاب، بوستان قم: محسن، قدسي، رجبي نبوی، سیرة در كریم قرآن كتابت و قرائت آیین

 قم: فشاركى، لسانى محمّدعلى: مترجم محمّد، دروزه، عزّت ،(پردازى نظریه پژوهشنامه، درسنامه،) قرآن تاریخ

 .ش 5195 زینى،

 اهلل آیت ،(«القرآن ظواهر حجیة» فصل ابتدای تا «القرّاء على أضواء» فصل ابتدای از) القرآن تفسیر فى البیان

  .ق5415 دارالزهراء،: بیروت خوئى، سیّدابوالقاسم

 .ش 5181 سمت، تهران: محمّدهادی، معرفت، قرآن، تاریخ

 تهران: محمّدعلي، فشاركي، لساني ،(پژوهش و آموزش و مقایسه بررسي، گزارش،) سبع قرائات و سبعه قرّاء

 .ش 5195 اسوه،

 و حوزه پژوهشگاه قم: ابوالفضل، منش، خوش مجید، قرآن تحفیظ و تعلیم شناسى روش در پژوهشى: قرآن حمل

  .ش 5188 دانشگاه،

منابع فرعي 

 )پژوهشي(

 .ق 1421 العربی، الکتاب دار بیروت، الدی ، جالل سیوطی، ،(16 نوع و 24 تا 16 نوع از) القرآن علوم فی االتقان
 تهران: همکاران، و ابراهیم( موالیى) پورفرزیب ،(کریم قرآن گذارى عالمت و نگارش شیوه) المصحف مبط و المصحف رسم تطبیقى ا علمى بررسى

  .ش 1984 ایران، اسالمى جمهورى قرآن نشر و طبع مرکی
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 .ش 1962 امیرکبیر، تهران: محمود، رامیار، قرآن، تاریخ
 قدّوری. غانم الحمد، لغویّه، تاریخیّۀ دراسۀ: المصحف رسم

 .ش 1919 اسالمى، انتشارات دفتر محمّدحسی ، سید طباطبائى، اسالم، در قرآن
 .ش 1918 مبی ، کتاب رشت، محمّدعلى، سید ایازى، کریم، قرآن هاى سوره ترتیب توقیفیت پیرامون تحقیقى قرآن، جمع تاریخ در کاوشى

 .ق1441 دارالفکر، دمشق، سعید، ب  عثمان دانى، ابوعمرو المصاحف، نقط فى المحکم

 .ق 1441 العلمیّه دارالکتب بیروت، عبداهلل، داود ابی اب  سجستانی، المصاحف،
.... 

 ارزشیابي

 یادگیری

5 2 1 4 

ارزشیابي 

 مستمر 
 ترم میان

های آزمون های نوشتاری آزمون

  نهایي

تکلیف  های نوشتاری آزمون

 درسي 
 

  آزمون عملکردی  آزمون عملکردی
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 219 شماره درس:

 قرآن سیراتف مأخذشناسي فارسي:عنوان درس به 

 الکریم القرآن تفسیر مصادر علي التعرفبه عربي: 

 Introduction to the Exegetical Sources به انگلیسي:

  :مشخصات درس

 نوع درس: تخصصي

 2تعداد واحد: 

 12زمان درس: 

 :اهداف

 فریقین معتبر و برجسته تفاسیر و بندی طبقه تاریخ، با آشنایي -

 نیاز:پیشدروس 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت

 .است يالزام جلسات در مطرحه مباحث روؤس یبند بودجه و درس طرح ارئه ترم، آغاز در

 كلیات 

 های تفسیری ها و گرایش شناسي مکاتب، روش اصطالح

 ضرورت شناسایي تفاسیر برجسته

 بندی تفاسیر شناسي و طبقه گونه

 در تاریخ تفسیر یریس

 تفاسـیر  آشنایي با

 شیعه مهم

 روایي

 محض

 العیاشي  تفسیر

 تفسیر فرات الکوفي

 ه السالمیعل یالعسکر يمحمد الحسن بن عل ياب ير المنسوب الیالتفس

 البرهان في تفسیر القرآن

 البرهان با آن مقایسه و نورالثقلین

 روایي اجتهادی

 القمى  تفسیر

 الصافي تفسیر

 الغرائب بحر و الدقائق كنز

 الجامع االثری التفسیر

 اجتهادی

 جامع

 از يقسمت ی مطالعه با آن گرایش و روش انیب، ياجمال يمعرف) يطوس القرآن، ریتفس يف انیالتب

 متن(

 با آن سهیمقا و آن گرایش و روش انیب، ياجمال يمعرف) يطبرس القرآن، ریتفس يف انیالب مجمع

 تبیان(

 و تسنیم تفسیر با آن سهیآن، مقا گرایش و روش انیب، ياجمال يمعرف)  القرآن ریتفس يف زانیالم 

 الفرقان(

 آن( گرایش و روش انیب، ياجمال يمعرف) همکاران و شیرازى مکارم ناصر نمونه، تفسیر

 آن( گرایش و روش انیب ،ياجمال يمعرف) یالجِنان و روح الجَنان، ابوالفتوح راز روض

 موضوعي

 صدر محمدباقر دیس القرآنیه، مدرسه

 جعفرسبحاني جاوید، منشور

 ناصرمکارم قرآن، پیام

 یزدی مصباح محمدتقي قرآن، معارف

 آملي جوادی عبداهلل مجید، قرآن موضوعي تفسیر
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 نگـارهِ تـک  چنـد  معرفـي  بـه  محتـرم  استاد است، سزاوار موضوعي تفاسیر معرفي در: آوری یاد

 ای مقدمـه  یگانه هفت مجلداتِ آبادی؛اسد التفسیریه، المقاالت :مانند. بپردازد نیز قرآني موضوعي

 در والیـت  آیـات  آملي؛ جوادی جمال، و جالل آینه در زن مطهری؛ مرتضي توحیدی، بیني جهان بر

ـ  یزدی؛ مصباح قرآن، در تاریخ و شیرازی؛ جامعه مکارم قرآن،  یمحمدمهـد  القـرآن،  رحـاب  يف

  ..و يآصف

 تفاسـیر  آشنایي با

 سنت اهل مهم

 روایي

 محض

 حاتم ابي ابن العظیم، القرآن تفسیر

 سیوطي المأثور، التفسیر فى المنثور الدر

 روایي اجتهادی

 ؛(آن ضعف و قوت نقاط، وگرایش روش انیب، ياجمال يمعرف)برى ، القرآن تفسیر فى البیان جامع

 و آن ضعف و قوت نقاط گرایش، و روش انیب، ياجمال يمعرف)كثیر ابن العظیم، القرآن تفسیر 

 (طبری تفسیر با آن مقایسه

 اجتهادی

 جامع

 و آن وضعف قوت نقاط، شیگرا و روش انیمؤلفان،ب و ریتفس ياجمال يمعرف)یزمخشر الکشاف،

 (الجامع جوامع با آن ی سهیمقا

 وضعف قوت نقاط ش،یگرا و روش انی،ب ياجمال يمعرف) یفخرراز ر(یالکب ری)التفس الغیب مفاتیح

 (آن

 (آن وضعف قوت نقاط ش،یگرا و روش انی،ب ياجمال يمعرف) آلوسي محمود ،يالمعان روح

 (وضعف قوت نقاط و شیگرا و روش انیمؤلفان،ب و ریتفس ياجمال يمعرف) رضا، رشید المنار،

 قوت نقاط و شیگرا و روش انیمؤلفان،ب و ریتفس ياجمال يمعرف) عاشور ابن التنویر، و التحریر

 (وضعف

 قوت نقاط و شیگرا و روش انیمؤلفان،ب و ریتفس ياجمال يمعرف)قطب  سید ؛ القرآن ظالل فى

 (وضعف

 نقاط و شیگرا و روش انیمؤلفان،ب و ریتفس ياجمال يمعرف) یضاویل بیو اسرار التأو لیالتنز انوار

 (وضعف قوت

 (وضعف قوت نقاط و شیگرا و روش انیمؤلفان،ب و ریتفس ياجمال يمعرف) یبروسو انیالب روح

 موضوعي

 نیز عاطف عیسم م،یالکر للقرآن يالموضوع ریالتفس

  مسلم مصطفى اشراف با م،یالکر القرآن لسور يرالموضوعیالتفس

 يمحمدالبه  م،یالکر للقرآن يالموضوع ریالتفس

 نگارهِ تک چند معرفي به محترم استاد است سزاوار موضوعي تفاسیر معرفي در: آوری یاد

 قضایا و القرآن شلتوت؛ محمود والمرأة، القرآن و والقتال القرآن: مانند. بپردازد نیز موضوعي

 ... .و قطب سید مشاهدالقیامه الشاطئ؛ بنت االنسان،

 تطبیقي آیات، سور و... در تفاسیر است.* دانشجو در این درس ملزم به انجام پژوهش 

 یف عملکردیتکل

 .دهند گزارش ،مقاله گزارشي قالب در را تفسیری منابع از یکي دانشجویان از یک هر. 5

 بـه  جلسـه،  هـر  تعیین شود و دانشجو بعد ازای خاص است، توسط استاد  . برای هر یک از دانشجویان، یکي از آیات قرآن كه دارای مسئله2

 كند مقایسه گذشته جلسات های یافته با و وارد جدول یک در مورد آن آیه در را مفسر آن نظر و كرده مراجعه جلسه آن در شده معرفي تفسیر

 دهد استاد تحویل را شده تکمیل جدول جلسه آخرین در نهایتاً و

 یادگیری و تدریس راهبردهای

 تفاسـیر  ،(جلسـه 1)شـیعه   اجتهادی تفاسیر ،(جلسه 1)شیعه  روایي تفاسیر ،(جلسه 2) سرفصل اجمالي ارائه و كلیات: تقریبي بندی زمان. 5

 (جلسه5)موضوعي  تفاسیر ،(جلسه1)سنت  اهل اجتهادی تفاسیر ،(جلسه2)سنت  اهل روایي تفاسیر ،(جلسه2)شیعه  موضوعي

 بحـث  بـه  نظـر،  مـورد  تفسـیر  ازهـای   نمونه ذكر با را آن اعتبار و تفسیر روش و نظری مباني تفسیر، اجمالي معرفي ضمن محترم، استاد .2

 .گذارد مي

 شود. آورده كالس در امکان حد در تفسیری منابع. 1

 گزارشـي  مقاله ارائه برای درس این نمره درصد 21. )نماید ارائه _ كالس در ترجیحا _ و تهیه را تفسیر یک از كوتاه گزارشي دانشجو هر. 4

 شود( داده اختصاص تفاسیر از دانشجویان از هریک
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 .گردد معرفي آن مانند و التفاسیر جامع مانند افزارهای نرم. 1

فهرست 

 منابع

منابع اصلي 

 )آموزشي(

 و نظـارت  بـا  سرفصـل  در شـده  یـاد  تفاسیر همان اصلي، منبع درس، این ماهیت به توجه با) استاد محوریت با

 (بود خواهد استاد هدایت

 يمنابع فرع

 (ي)پژوهش

 :یالف. منابع شیع

 ش.1911،  ق ح  در راه  ه س وس م قم:آشنایی با تفاسیر قرآن مجید و مفسران، استادی، رما، 

                               .ش 1934،   پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره( قم:، بابایی، علی اکبر، 1ر قرآن جیخ تفسیتار
                                                  ش. 1931  اطالعات،  تهران:تفاسیر و مفسران شیعه، شفیعی، محمد و فضل اهلل صلواتی، 

 ق. 1444نشر آفاق،  تهران:مظلومی، رجبعلی،  تفسیر شیعه و تفسیر نویسان آن مکتب،
                               ش.1981 ،  موسسه فرهنگی التمهید قم:التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب، معرفت، محمد هادی، 

                               ش.1731– 1916،    الم د اس وی ر ن ش ر ن ت دف قم:م، ی، عقیقی بخشایشی، عبدالرح1-1طبقات مفسران شیعه ج
. مرکی تحقیق و توسعه   )سمت(   سازمان مطالعه و تدوی  کتب علوم انسانی دانشگاه ها تهران:معرفی تفاسیر روایی معروف شیعه، ابوترابی، محمود، 

                                                                                           .ش1939،   علوم انسانی

                               ش. 1986،   ر ش ن وال  ه اع طب ال ه س وس ، م ی الم اداالس واالرش  ه اف ق ث ال وزاره تهران:المفسرون حیاتهم و منهجهم، ایازی، سیدمحمد علی، 
                                ش. 1981،    اه گ ش و دان  وزه ح  ده ک ش ژوه پ قم:) تفاسیر روایی محض(، بابایی، علی اکبر، 1مکاتب تفسیری ج
                                  ش.1981،    اه گ ش و دان  وزه ح  ده ک ش ژوه پ قم:، )تفاسیر اجتهادی قرآن به قرآن(، بابایی، علی اکبر، 2مکاتب تفسیری ج
                               ش. 1931،    اه گ ش و دان  وزه ح  ده ک ش ژوه پ قم:(، بابایی، علی اکبر، یتفاسیر اجتهادی ادب، اجتهادی روایی، )تفاسیر 9مکاتب تفسیری ج

 . منابع اهل سنت: ب
                                                                م.2442  ، صالح عبد الفتاح، دمشق، دارالقلم،ی ، الخالدی  بمناهج المفسریف الدارسیتعر

                                   م. 1362 – 1361،    ه ث دی ح ال  ب ت ک ، دار ال ره اه ق التفسیر و المفسرون، ذهبی، محمد حسی ، ال
 ق.1411،  م ک ح و ال  وم ل ع ۀ ال ب ت ک ، م ه ن دی ، م یی خ ال  ح ال ص    ب ان م ی ل س  ق: ی ق ح ت د، م ح م   ب د م ، اح وی ه طبقات المفسری ، ادن

 ق. 1421،  ی ان ن ب ل ال  اب ت ک : دارال روت ی ؛ ب ری ص م ال  اب ت ک : دارال  ره اه ، ق م ی ل ح دال ب ع  ع ی ن ود، م م ح  ، میمناهج المفسر
... 

 ارزشیابي

 ییادگیر

5 2 1 4 

ارزشیابي 

 مستمر 
 ترم میان

های آزمون های نوشتاری آزمون

  نهایي

تکلیف  های نوشتاری آزمون

 درسي 
 

  آزمون عملکردی  آزمون عملکردی
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 251 شماره درس:

 تفسیر مقدمات و اصول :عنوان درس به فارسي

 الکریم القرآن لتفسیر القواعد و المبادیء و االسسبه عربي: 

 Principles and Rules of Exegesis of the holy Quran به انگلیسي:

 :مشخصات درس

 نوع درس: تخصصي

 2تعداد واحد: 

 12زمان درس: 

 :اهداف

 ها با یکدیگر آشنایي با مباني، اصول و قواعد تفسیری و تفاوت آن -

 قواعد در جای خود و اصول كارگیری مباني،ایجاد توانایي سنجش عملکرد تفاسیر مختلف در به  -

 نیاز:دروس پیش

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت

 اتیكل

 ف قرآنیتعر

 ن تواتر قرآنییتب

ن یـــیو تب يبررســـ

ــا ــو یمعنـ و  یلغـ

ــطالح  ياصـــــــ

 رو شیمصطلحات پ

 ریتفس

 لیتأو

 ر مأثوریتفس

 یه رأیر یتفس

 مبنا

 اصل

 قاعده

ـ   ين مبــانیتبب

 ر قرآنیتفس

 «اهلل كالم»م به عنوان یات و سور قرآن كریب، ساختار و الفاظ آیبودن متن، ترت يانیوح

 به خداوند متعال "اهلل اصل مراد از كالم"اختصاص علم به 

 نیث معصومیاهلل در احاد ان مراد خداوند از كالمیصحت و اعتبار ب

 میت ظواهر قرآن كریحج

 مشروط به شروط آن يقرآن یها انواع داللتت یحج

 رتان(یقتان متغیقرآن و قرائات )القرآن و القراءات حق یر ماهویتغا

ن اصـول  یتبب

 ر قرآنیتفس

 للناس، بالغٌ للناس( یمخاطبان آن )هدً يخطاب قرآن و گستردگ یریت و فراگیعموم

 همه مخاطبان آن )با اختالف درجات و مراتب( یقابل فهم بودن قرآن برا

 بودن يو فرامکان ين فرازمانینزول آن در ع يطیان قرآن با انواع عوامل محیب يهماهنگ

 ز بودنین خاص بودن و متمایدر ع يعصر نزول و شعر و ادب جاهل ين( با زبان عربیمب يزبان قرآن )لسان عرب يهماهنگ

 ر یمفردات قرآن به مثابه اساس تفس يمعان يكنندگ نییتع

 ر قرآنیر )متناظر( در تفسیات نظید و آیب و بعیاق قریتوجه به س

 شروط و ضوابط ی ها در محدوده و استفاده از آن یریات تفسیبه روا یتوجه حداكثر

 ر قرآنیآن در تفس یآوردها گاه علم قرائات و دستیتوجه به جا

 ر قرآنیها در تفس و استفاده از آن يعلوم قرآن یآوردها توجه به دست

ن قواعـد  یتبب

 ر قرآنیتفس

 حیر صحیانتخاب تفس یاق برایدن شواهد و قرائن موجود در سیاق: حاكم گردانیقاعده س

 ممدوح یر به رأیح مأثور بر تفسیر صحیح دادن تفسیترج

 ر آنیاز وجوه و تفاس يبعضات و عبارت قرآن به یق: محصور نگرداندن آیو تطب یقاعده جر

 گرانیر مشهور و اقوال دیات به تفسیر آیدن تفسیمحصور نگردان

 قرآن یو اشار ير باطنیر از ظاهر به باطن در تفاسیالتزام به س

 ات در موارد اختالف با قرائاتیر آیدن متن متواتر قرآن در تفسیحاكم گردان

 ز زبان قرآنیات جز در موارد تمایر آیتفس ت و علوم بالغت دریالتزام به قواعد عرب
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 اتیر آیق مفردات قرآن در تفسیمناسب و دق يدن معانیحاكم گردان

 و اصول يات مگر در موارد تعارض با مبانیر آیدر تفس يعلوم قرآن یآوردها التزام به دست

 ر قرآنیات و مانند آن در تفسیلیدن اسرائیاجتناب از داخل گردان

 ر قرآنیدر تفس یعلوم بشر يمقبول و قطع یآوردها به دستالتزام 

 یف عملکردیتکل

 تفسیر متن به رجوع با جلسه هر از بعد دانشجو و شود تعیین كوچک سوره یک و ای دوره تفسیر یک دانشجویان، از یک هر برای هرجلسه در

 كوتـاه  طور به بعد جلسه در و بسنجد خود جای در را، جلسه آن در دیده آموزش قاعده یا اصل یا مبنا كارگیری به در تفسیر آن عملکرد سوره،

 .كند ارائه

 یادگیری و تدریس راهبردهای

- 

فهرست 

 منابع

 منابع اصلي )آموزشي(
، مركز هماهنگي و توسعه پژوهش و آموزش عـالي  «تفسیر مقدمات و اصول»كتاب آموزشي درس 

 قرآني كشور، در دست چاپ

 فرعي )پژوهشي(منابع 

 ش.1931زاده، عبدالهادی، تهران، تالوت،  فقهیدرآمدی بر تفسیر قرآن )اصول و مقدمات(، 
 .ق1424اتجاهات التجدید فی تفسیر القرآن الکریم فی مصر، شریف، محمدابراهیم، قاهره، 

 ق. 1446اصول التفسیر و قواعده، العک، خالدب  صالح، بیروت، 
 ش. 1932،   دارالفراقد قم:الحیدری،  کمال السیدوالتأویل،  التفسیر أصول

 م.1384قاهره،  آل جعفر، مساعد مسلم و السرحان، محی هالل، مناهج المفسری ،
 ش. 1913 تهران:شناسی تفسیر،  اکبر و همکاران، روش بابایی، علی

 ق. 1441البیان فی تفسیر القرآن، خویی، ابوالقاسم بی جا، 
 ق. 1441الرابع عشر، الرّومی، فهدب  عبدالرحم  ب  سلیمان، عربستان سعودی،  اتجاهات التفسیر فی القرن
 . ق 1418،  ه ال رس ال  ه س وس م:   روت ، بی م ی ل ح دال ب ع    ب د م ،اح ه ی م ی ت    مقدمه فی اصول التفسیر، اب

 ق.1441اهره، مناهج المفسری  م  العصراالول الی العصرالحدیث، محمودالنقراشی، السیدعلی، ق
 .ش 1911 قم:هادوی تهرانی، مبانی کالمی اجتهاد در برداشت از قرآن کریم، 

 .م 1319اتجاهات التفسیر فی العصر الحدیث، محتسب، عبدالحمید عبدالسالم، بیروت،
 ق. 1421السَّبت، خالدب  عثمان، قواعد التفسیر، قاهره، 
 ق. 1418 التوبه، سلیمان، الریاض: مکتبه ب  لیتفسیر القرآن الکریم اصوله و موابطه، العُبید، ع

 ق. 1444دراسات فی اصول التفسیر، عبدالحمید، محس ، مغرب، دارالثقافه، 
 ، (السالم علیهم)األطهار األئمّۀ فقه مرکی قم:المدخل الی التفسیر، لنکرانی، محمد فامل، 

 م. 2412والثقافۀ،  للفکر( ع) الجواد اإلمام مؤسسۀ قم:کمال،  منطق فهم قرآن، حیدری، سید
 م. 1386منهج اهل السنۀ فی تفسیر القرآن الکریم، متولی، صبری، قاهره، 

 ق. 1411مناهج المفسری ، مصطفی، مسلم، ریاض، 
... 

 ارزشیابي

 یادگیری

5 2 1 4 

ارزشیابي مستمر 

 
 ترم میان

های آزمون های نوشتاری آزمون

  نهایي

تکلیف  های نوشتاری آزمون

 درسي 
 

  آزمون عملکردی  آزمون عملکردی
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 255 شماره درس:

 (تحریم تا مجادلههای  سوره: 28جیء ) 5تفسیر ترتیبي قرآن  درس به فارسي:عنوان 
 (5تفسیر سور القرآن )به عربي: 

 Ordinary exegesis (5) به انگلیسي:

 :مشخصات درس

 تخصصي نوع درس:

 4تعداد واحد: 

 64زمان درس: 

 :اهداف

(مفردات) واژگان معنای از آگاهي با وحي معارف شناخت -  

ترجمهها بدون نیاز به مراجعه به  خواني و درک معنای آیات سوره توانمندی روان -  

 قرآن های آموزه بر مروری و ترجمه -

 قرآن معارف دربارة ها بینش گسترش و اصالح -

 كتبي یا شفاهي طور به دانشجو توسط بسیط صورت به آیات پیام و قرآن معارف ارائه -

 قرآن با زندگي و انس برای جاذبه ایجاد -

 قرآن معارف تبلیغ برای توانایي -

 قرآن تفسیر تخصصي مباحث به ورود برای آمادگي ایجاد -

  نیاز:دروس پیش

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت

 كلیات
 ترتیبي تفسیر روش در درنگي

 رو پیش متن در وحي معارف بیان شیوة شرح

 تجوید فراگیری برای( التجویدی المصحف) رنگ چند در احیاناً و( صفحه 614) رای  بندی صفحه اساس بر قرآن قرآن: متن متن

 مفردات() قرآني پژوهي واژه و لغوی منابع اساس بر( صفحه 614) طه عثمان خط براساس صفحه هر( مفردات) واژگان شرح واژگان:

 صفوی محمدرضا استاد بازخواني با مشکیني اهلل آیت ترجمه اساس بر متن ترجمه: ترجمه

 دانشجو سطح با متناسب صفحه هر و نکات كاربردی برای ترجمه در ادبي نکات از ای پاره ادبي: شرح ی نکته چند

 مخاطبان )در سوره حمد و بقره( سطح در فشرده و روان صورت به آیات كلیدی مطالب با همراه پیوسته، چهره ها: ارائه آموزه بر مروری

 قرآن معارف تروی  و تبلیغ در استفاده و كردن بر از برای تر بیش شرح با صفحه هر از آیه چند یا یک زندگي: گزینش ی آیه

 كوتاه عبارات در آنها ارائه و آیات از واقعبینانه و كوتاه پیام چند ها: استخراج پیام

 درس متن از پرسش سه تا دو پرسش: استخراج

 پژوهش و مراجعه برای مناسب منابع ذكر با مخاطبان سطح در پژوهش عنوان پژوهش: ارائه

 تکلیف عملکردی

- 

 یادگیری و تدریس راهبردهای

 یا مستقل تألیف صاحب قرآن تفسیر زمینه در و دیده آموزش تخصصي صورت به را قرآن جزء 1 تفسیر كم دست باید درس این مدرس

 حد در قرآن مفردات و بالغي علوم از ای پاره و نحو و صرف قواعد از و كرده تجربه را تفسیر تدریس مهارت. باشد تفسیری تألیف در همکار

 .باشد آگاه مطلوب

فهرست 

 منابع

 منابع اصلي )آموزشي(
در  –پژوهش و آموزش عالي قرآني كشورو توسعه  مركز هماهنگي –مصحف آموزشي حزب مفصل 

 دست تألیف

 - منابع فرعي )پژوهشي(

 ارزشیابي

 یادگیری

5 2 1 4 

ارزشیابي مستمر 

 
 ترم میان

های آزمون های نوشتاری آزمون

  نهایي

تکلیف  های نوشتاری آزمون

 درسي 
 

  آزمون عملکردی  آزمون عملکردی
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 252 شماره درس:

 (قمرتا  های حدید سوره) 2تفسیر ترتیبي قرآن  عنوان درس به فارسي:
 (2به عربي: تفسیر سور القرآن )

 Ordinary exegesis (2)به انگلیسي: 

 :مشخصات درس

 تخصصي نوع درس:

 4تعداد واحد: 

 64زمان درس: 

 :اهداف

(مفردات) واژگان معنای از آگاهي با وحي معارف شناخت -  

ها بدون نیاز به مراجعه به ترجمه خواني و درک معنای آیات سوره روانتوانمندی  -  

 و تفسیر فشرده از سوره های یاد شده ترجمه -

 قرآن معارف دربارة ها بینش گسترش و اصالح -

 كتبي یا شفاهي طور به دانشجو توسط بسیط صورت به آیات پیام و قرآن معارف ارائه -

 قرآن با زندگي و انس برای جاذبه ایجاد -

 قرآن معارف تبلیغ برای توانایي -

 قرآن تفسیر تخصصي مباحث به ورود برای آمادگي ایجاد -

  5قرآن تفسیر ترتیبي  نیاز:دروس پیش

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت

 تجوید فراگیری برای( التجویدی المصحف) رنگ چند در احیاناً و( صفحه 614) رای  بندی صفحه اساس بر قرآن قرآن: متن متن

 مفردات() قرآني پژوهي واژه و لغوی منابع اساس بر( صفحه 614) طه عثمان خط براساس صفحه هر( مفردات) واژگان شرح واژگان:

 صفوی محمدرضا استاد بازخواني با مشکیني اهلل آیت ترجمه اساس بر متن ترجمه: ترجمه

 دانشجو سطح با متناسب صفحه هر و نکات كاربردی برای ترجمه در ادبي نکات از ای پاره ادبي: شرح ی نکته چند

 مخاطبان  سطح در فشرده صورت به تفسیر اجمالي آیات با همراه پیوسته، چهره تفسیر فشرده از سوره های مذكور: ارائه

 قرآن معارف تروی  و تبلیغ در استفاده و كردن بر از برای تر تفسیری بیش شرح با صفحه هر از آیه چند یا یک زندگي: گزینش ی آیه

 كوتاه عبارات در آنها ارائه و آیات از واقعبینانه و كوتاه پیام چند ها: استخراج پیام

 درس متن از پرسش سه تا دو پرسش: استخراج

 پژوهش و مراجعه برای مناسب منابع ذكر با مخاطبان سطح در پژوهش عنوان پژوهش: ارائه

 عملکردیتکلیف 

- 

 یادگیری و تدریس راهبردهای

 یا مستقل تألیف صاحب قرآن تفسیر زمینه در و دیده آموزش تخصصي صورت به را قرآن جزء 1 تفسیر كم دست باید درس این مدرس

 حد در قرآن مفردات و بالغي علوم از ای پاره و نحو و صرف قواعد از و كرده تجربه را تفسیر تدریس مهارت. باشد تفسیری تألیف در همکار

 .باشد آگاه مطلوب

فهرست 

 منابع

 منابع اصلي )آموزشي(
در  –و توسعه پژوهش و آموزش عالي قرآني كشور مركز هماهنگي –مصحف آموزشي حزب مفصل 

 دست تألیف

  منابع فرعي )پژوهشي(

 ارزشیابي

 یادگیری

5 2 1 4 

ارزشیابي مستمر 

 
 ترم میان

های آزمون های نوشتاری آزمون

  نهایي

تکلیف  های نوشتاری آزمون

 درسي 
 

  آزمون عملکردی  آزمون عملکردی
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 251 شماره درس:

 های نجم تا قاف( )سوره 1تفسیر ترتیبي قرآن  عنوان درس به فارسي:

 (1به عربي: تفسیر سور القرآن )

 Ordinary exegesis (1)به انگلیسي: 

 :مشخصات درس

 تخصصي درس:نوع 

 2تعداد واحد: 

 12زمان درس: 

 :اهداف

(مفردات) واژگان معنای از آگاهي با وحي معارف شناخت -  

ها بدون نیاز به مراجعه به ترجمه خواني و درک معنای آیات سوره توانمندی روان -  

 و تفسیر از سوره های یاد شده ترجمه -

 قرآن معارف دربارة ها بینش گسترش و اصالح -

 كتبي یا شفاهي طور به دانشجو توسط بسیط صورت به آیات پیام و قرآن معارف ارائه -

 قرآن با زندگي و انس برای جاذبه ایجاد -

 قرآن معارف تبلیغ برای توانایي -

 قرآن تفسیر تخصصي مباحث به ورود برای آمادگي ایجاد -

  2قرآن تفسیر ترتیبي  نیاز:دروس پیش

 محتوای درس و ساختار آنهای یادگیری، فرصت

 تجوید فراگیری برای( التجویدی المصحف) رنگ چند در احیاناً و( صفحه 614) رای  بندی صفحه اساس بر قرآن قرآن: متن متن

 مفردات() قرآني پژوهي واژه و لغوی منابع اساس بر( صفحه 614) طه عثمان خط براساس صفحه هر( مفردات) واژگان شرح واژگان:

 صفوی محمدرضا استاد بازخواني با مشکیني اهلل آیت ترجمه اساس بر متن ترجمه ترجمه:

 دانشجو سطح با متناسب صفحه هر و نکات كاربردی برای ترجمه در ادبي نکات از ای پاره ادبي: شرح ی نکته چند

 مخاطبان  سطح در تفسیر آیات با همراه پیوسته، چهره تفسیر سوره های مذكور: ارائه

 قرآن معارف تروی  و تبلیغ در استفاده و كردن بر از برای تر تفسیری بیش شرح با صفحه هر از آیه چند یا یک زندگي: گزینش ی آیه

 كوتاه عبارات در آنها ارائه و آیات از واقعبینانه و كوتاه پیام چند ها: استخراج پیام

 درس متن از پرسش سه تا دو پرسش: استخراج

 پژوهش و مراجعه برای مناسب منابع ذكر با مخاطبان سطح در پژوهش عنوان پژوهش: ارائه

 تکلیف عملکردی

- 

 یادگیری و تدریس راهبردهای

 یا مستقل تألیف صاحب قرآن تفسیر زمینه در و دیده آموزش تخصصي صورت به را قرآن جزء 1 تفسیر كم دست باید درس این مدرس

 حد در قرآن مفردات و بالغي علوم از ای پاره و نحو و صرف قواعد از و كرده تجربه را تفسیر تدریس مهارت. باشد تفسیری تألیف در همکار

 .باشد آگاه مطلوب

فهرست 

 منابع

 منابع اصلي )آموزشي(
در  –و توسعه پژوهش و آموزش عالي قرآني كشور مركز هماهنگي –مصحف آموزشي حزب مفصل 

 دست تألیف

  منابع فرعي )پژوهشي(

 ارزشیابي

 یادگیری

5 2 1 4 

ارزشیابي مستمر 

 
 ترم میان

های آزمون های نوشتاری آزمون

  نهایي

تکلیف  های نوشتاری آزمون

 درسي 
 

  آزمون عملکردی  آزمون عملکردی
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 254شماره درس: 

 (5) قرآن عنوان درس به فارسي: تفسیر موضوعي

 (5) الکریم القرآن في الموضوعي به عربي: البحث

 Methods of Thematic Research in the Holy Quran (5)به انگلیسي: 

 :مشخصات درس

 نوع درس: تخصصي

 2تعداد واحد: 

 12زمان درس: 

 :اهداف

 آسان روشي ارائه و مختلف، موضوعات و مسائل تبیین برای مطمئن مرجع یک عنوان به قرآن معرفي -

 موضـوعات  و سـواالت  و مشـکالت  بـا  مواجهـه  در دانشجویان كه طوری خصوص، این در كاربردی و

 .بجویند آنها مورد در را قرآن دیدگاه و بروند قرآن سراغ به دیگر، مرجع هر از پیش گوناگون،

 نیاز:دروس پیش

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت

مقدماتي تحقیـق   الف: مراحل

 موضوعي در قرآن

ــاب5 ــوان . انتخ  و عن

 آن های واژه كلید

 قرآن بیان در آن جایابي و تحقیق موضوع با آشنایي -

 قرآن زبان به های تحقیق كلیدواژه ترجمة -

 المعجـم  بـه  عنـوان  كلمـات  اصلي )عرضـه  آیات فهرست به یابي دست های راه -

دارند، المفهرس، استفاده از نرم افزارهایي كه امکان جستجوی ریشه ای كلمات را 

 دیگر(های  مانند جامع التفاسیر ونور االنوار و راه

 ها كلیدواژه به پایبندی اهمیت -

 موضوعي تحقیق اولیة اوراق سازی . آماده2

 تحقیق آغاز گزارش ثبت و عنوان صفحة . نگارش1

 اصلي  آیات فهرست . تدارک4

 ها  سیاق فهرست . تدارک1

 (قرآني های سیاق یا ركوعات) موضوعي، واحد 111 به مجید اهلل كالم تقسیم -

 مجید قرآن در های تحقیق واژه كلید كاربرد به مربوط ارقام و آمار . ثبت6

 یابي از آیات مفهوم مراحل: ب

 آن نشاني و ردیف شمارة ذكر با اصلي آیة كامل متن .نگارش5

 آیه در فرایند مفهوم یابي مکرّر . تالوت2

 آیه مفاهیم . بررسي1

 سؤاالت . یادداشت4

 آن سیاق در آیه مفاهیم . بررسي1

 ها هماهنگي و ها نظم . یادداشت6

 مفاهیم به دست آمده سرتاسری . بازنگری8

 تفسیری متون به . مراجعه9

 یــا گســترش هــای شــیوه: ج

ــرده ــازی فشـ ــق  سـ تحقیـ

 موضوعي در قرآن

 هـــــــــــای . راه5

ــترده ــازی گســ  ســ

 موضوعي های تحقیق

 كلیدی كلمات با مترادف های واژه پیرامون تحقیق -

 اند گرفته قرار تحقیق و مطالعه مسیر در كه كلماتي درباره موضوعي تحقیق -

 هایشان سوره سرتاسری سیاق در آنها جایگاه مالحظه با اصلي آیات بررسي -

 فشــرده هــای . راه2

ــردن ــق ك ــای تحقی  ه

 موضوعي

 مفصّل حزب محدودة در موضوعي تحقیق -

 اصلي  آیة از قبل آیات كلّي بررسي -

 موضوعي تحقیق جای به موضوعي مطالعة -

ــدوین روش: د  ــألیف  و تـ تـ

 مفاهیم به دست آمده از آیات

 ها فصل و ها بخش عناوین طراحي و . تدارک5

 مفاهیم به دست آمده گذاری . شناسه2

 تحقیق و مطالعه دستاوردهای . نگارش1

 تکلیف عملکردی

 قرآن در نماز قرآن، در شفا قرآن، در منافقان سیمای قرآن، در توكّل قرآن، در یتیم مانند كریم قرآن در موضوعي تحقیق از هایي  نمونه انجام

 دیگر موضوعات و وحي های آموزه در دیني حاكمیت و سیاسي اجتماعي حقوق نظام ،قرآن در معاد ، (محبت و حقوق معرفت،) قرآن در بیت اهل
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 .شوند مي انتخاب دانشجویان و استاد سوی از كه

 یادگیری و تدریس راهبردهای

 قرآن كریم باشد. در موضوعي تحقیق استاد این درس باید دارای سابقه

فهرست 

 منابع

 منابع اصلي )آموزشي(
 موسسه:  قم حسین، زنجاني، مرادی محمدعلي؛ لساني، كریم، قرآن در موضوعي تحقیق روش

                                .ش 5195 ،  كتاب بوستان

 منابع فرعي )پژوهشي(

 .ش 1961 قرآن، بنیاد: تهران د، والدون ف  دی ه دم م ح م: مترجم ر، اق دب م ح م در، ص ، رآن ق  اه دگ دی از از س خ اری ت و  ول ئ س م  ان س ان
                                   .ق 1931 هجرت،:  م ق ، ی ل ع ، ری ائ ح  ی ائ ف ص ، رآن ق از  ت رداش ب  روش

 .ش 1986 کتاب، بوستان: قم فشارکی، لسانی محمدعلی تحقیق و ترجمه یوسف، قرماوی، قرآن، در صابران سیمای

 .ش 1918 ، ان ی ب ت:  ران ه ت ، ی ارک ش ف  ی ان س ل  ی ل دع م ح م: مترجم ر، اق دب م ح م ، م ی ک ح ، ی رآن ق  وم ل ع

 .ش 1989 ،  م ل ع دارال انتشارات:   م ق ، روز ه ب ور، پ ه دال ی ، رآن ق  ی وع وم م ر ی س ف ت  ی خ اری ت ر ی س و  ی ان ب م
 و داد اع ر، اق دب م ح م در، صا  ال ، ه ی رآن ق  االت ق م و رآن ق ال وم ل ع فای  بحاوث  و م ری ک ال  رآن ق ل ل  ی وع وما  م رال ی سا  ف ت ال  ی ل ع  وی ت ح ی القرآنیه المدرسه

=   . ق1421 ،  در صا  ال د ی ه شا  ل ل  ه ی صا  صا  خ ت ال  ات دراس وال  اث ح یاالب رک م:  م ق در، ص ال د ی ه ش ال  ام الم ل  ی م ال ع رال م وت م ل ل  ه ع اب ت ال  ق ی ق ح ت ال  ه ن ج ل  ق ی ق ح ت
                                                              .ش 1913

 .ش 1982 حر، انتشارات تهران، واد، دف م ح م ، ی اق ب دال ب ع الکریم، القرآن اللفاظ المفهرس المعجم

 ارزشیابي

 یادگیری

5 2 1 4 

ارزشیابي مستمر 

 
 ترم میان

 هایآزمون های نوشتاری آزمون

  نهایي

تکلیف  های نوشتاری آزمون

 درسي 
 

  آزمون عملکردی  آزمون عملکردی
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 251شماره درس: 

 (2) قرآن عنوان درس به فارسي: تفسیر موضوعي

 (2) الکریم القرآن في الموضوعي به عربي: البحث

 Methods of Thematic Research in the Holy Quran (2)به انگلیسي: 

  :مشخصات درس

 نوع درس: تخصصي

 2تعداد واحد: 

 12زمان درس: 

 :اهداف

 تحصیل انس با قرآن از طریق رویکرد موضوعي به قرآن كریم -

 آشنایي هرچه بهتر و بیشتر با روش تحقیق موضوعي در قرآن كریم -

متنوعي كـه  دانشجو بر اساس مراحل و قواعد روش تحقیق موضوعي كه قبال آموخته است و تمرینات  -

كند، قادر خواهد بود كه موضـوعات دلخـواه و    در قالب چندین تحقیق موضوعي در این كالس سپری مي

 در قرآن كریم تحقیق كند.ها  مورد نیاز خود را با التزام به آن قواعد و شیوه
 

 

 (5)تفسیر موضوعي  نیاز:دروس پیش

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت

 جلسه اول

 مروری بر مراحل و

قواعـــد تحقیـــق 

 موضوعي در قرآن

 انتخاب موضوع تحقیق

 تعیین كلیدواژه تحقیق

 نحوه استخراج و تنظیم آیات

 تعیین محدوده سیاق آیات

 مفهوم گیری از آیات و سیاق آنها و....

ــات  جلســ

 دوم و سوم

  

تحقیق موضـوعي  

 «لهو در قرآن»

  

آیـه در   51در بار  56ریشه لهو مجموعاً 

قرآن كریم به كـار رفتـه اسـت كـه بـه      

 ترتیب آخر به اول قرآن عبارت است از:

 - 9:  منافقون - 51:  عبس - 5:  تکاثر

 - 16:  محمد - 21:  حدید - 55:  جمعة

 - 17:  نـور  - 64:  عنکبوت - 6:  لقمان

ــاء ــاء - 57:  أنبی ــر - 1:  أنبی  - 1:  حج

  12:  أنعام - 71:  أنعام - 15:  أعراف

 و سیاق آنها 8تا  5جلسه دوم: مفهوم یابي از آیات ردیف 

:  حدید - 55:  جمعة - 9:  منافقون - 51:  عبس - 5:  تکاثر

  64:  عنکبوت - 6:  لقمان - 16:  محمد - 21

 و سیاق آنها: 51تا  9جلسه سوم: مفهوم یابي از آیات ردیف 

 - 15:  أعراف - 1:  حجر - 1:  أنبیاء - 57:  أنبیاء - 17:  نور

  12:  أنعام - 71:  أنعام

جلســــــه 

 چهارم

تحقیق موضـوعي  

ــدر در  » ــرح ص ش

 «قرآن

آیه به كار رفته است كه به ترتیب آخر به اول قـرآن   1بار در  1 ریشه شرح به همراه كلمه صدر مجموعاً

 عبارت است از:

  22:  زمر - 516:  نحل - 21:  طه - 521:  أنعام - 5:  شرح

با توجه به كم بودن تعداد كاربرد این كلیدواژه در قرآن، مفهوم یابي از همه آیات موضوع شرح صدر، در 

 گیرد. یک جلسه صورت مي

ــات  جلســ

پـــــنجم،  

ــم و  ششــ

 هفتم
  

تحقیق موضـوعي  

  «ابتال در قرآن»

آیه به  11بار در  18 مجموعاً« بلو»ریشه 

كار رفته است كه به ترتیب آخر بـه اول  

 قرآن عبارت است از:

 - 9:  طــارق - 51:  فجــر - 56:  فجــر

ــان ــم - 2:  إنس ــک - 57:  قل  - 2:  مل

 - 11:  دخان - 4:  محمد - 15:  محمد

:  نمــل - 55:  أحـزاب  - 516:  صـافات 

:  طـه  - 11:  أنبیاء - 11:  مؤمنون - 41

:  إبراهیم - 92:  نحل - 7:  كهف - 521

 57:  أنفال - 11:  یونس - 7:  هود - 6

 سـیاق  و 51 تـا  5 ردیـف  آیـات  از یابي مفهوم: پنجم جلسه

 :آنها

 - 57:  قلم - 2:  إنسان - 9:  طارق - 51:  فجر - 56:  فجر

:  صـافات  - 11:  دخان - 4:  محمد - 15:  محمد - 2:  ملک

516 

و سـیاق   25تـا   55جلسه ششم: مفهوم یابي از آیات ردیف 

 آنها:

:  طه - 11:  أنبیاء - 11:  مؤمنون - 41:  نمل - 55:  أحزاب

 - 7:  هــود - 6:  إبــراهیم - 92:  نحــل - 7:  كهــف - 521

 57:  أنفال - 11:  یونس
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 أعراف - 561:  أعراف - 568:  أعراف -

ــام - 545:  ــدة - 561:  أنع  - 94:  مائ

ــدة ــاء - 48:  مائ ــران آل - 6:  نس :  عم

ــران آل - 586 ــران آل - 514:  عم :  عم

:  بقرة - 511:  بقرة - 49:  بقرة - 512

  249:  بقرة - 524

و سـیاق   11تـا   22جلسه هفتم: مفهوم یابي از آیات ردیـف  

 آنها:

 561:  أنعام - 545:  أعراف - 561:  أعراف - 568:  أعراف

 - 586:  عمـران  آل - 6:  نسـاء  - 48:  مائدة - 94:  مائدة -

:  بقــرة - 49:  بقــرة - 512:  عمــران آل - 514:  عمــران آل

  249:  بقرة - 524:  بقرة - 511

ــات  جلســ

ــتم و  هشــ

 نهم

تحقیق موضـوعي  

 «تفکر در قرآن»

 

آیـه   58بار در  58 مجموعاً« فکر»ریشه 

به كار رفته است كه به ترتیب آخـر بـه   

 اول قرآن عبارت است از:

 - 51:  جاثیـة  - 25:  حشر - 58:  مدثر

 روم - 25:  روم - 46:  سبأ - 42:  زمر

:  نحــل - 44:  نحــل - 69:  نحــل - 8: 

:  أعـراف  - 24:  یونس - 1:  رعد - 55

ــراف - 586 ــام - 574:  أع  - 11:  أنع

:  بقـرة  - 266:  بقرة - 595:  عمران آل

259 

و سـیاق   51تـا   5جلسه هشتم: مفهوم یابي از آیات ردیـف  

 آنها:

 46:  سبأ - 42:  زمر - 51:  جاثیة - 25:  حشر - 58:  مدثر

 55:  نحل - 44:  نحل - 69:  نحل - 8:  روم - 25:  روم -

و سـیاق   58تـا   55جلسه نهم: مفهوم یابي از آیات ردیـف  

 آنها:

 - 574:  أعـراف  - 586:  أعـراف  - 24:  یـونس  - 1:  رعد

 259:  بقرة - 266:  بقرة - 595:  عمران آل - 11:  أنعام

ــات  جلســ

دهــــــم، 

ــازدهم،  یــ

ــم و  دوازده

 سیزدهم

تحقیق موضـوعي  

طغیان و طاغوت »

  «در قرآن

بـار در   19 ریشه طغي یا طغو مجموعـاً 

آیه به كار رفته است كه بـه ترتیـب    19

 آخر به اول قرآن عبارت است از:

 - 55:  فجـر  - 55:  شـمس  - 6:  علق

 - 22:  نبأ - 57:  نازعات - 17:  نازعات

ــة ــة - 55:  حاق ــم - 1:  حاق  - 15:  قل

 - 57:  نجـم  - 12:  نجـم  - 8:  رحمن

ــور ــات - 12:  ط  - 27:  ق - 11:  ذاری

 - 11:  صــافات - 11:  ص - 57:  زمــر

 - 41:  طـه  - 85:  طـه  - 71:  مؤمنون

ــه ــه - 41:  ط ــف - 24:  ط  - 81:  كه

 - 552:  هود - 16:  نحل - 61:  إسراء

:  أنعـام  - 586:  أعـراف  - 55:  یونس

:  مائدة - 64:  مائدة - 68:  مائدة -551

:  نسـاء  - 61:  نساء - 76:  نساء - 61

:  بقرة - 216:  بقرة - 217:  بقرة - 15

51  

 و سیاق آنها: 51تا  5جلسه دهم: مفهوم یابي از آیات ردیف 

 نازعات - 17:  نازعات - 55:  فجر - 55:  شمس - 6:  علق

 رحمن - 15:  قلم - 1:  حاقة - 55:  حاقة - 22:  نبأ - 57: 

 :8 

و سـیاق   59تا  55جلسه یازدهم: مفهوم یابي از آیات ردیف 

 آنها:

 27:  ق - 11:  ذاریـات  - 12:  طور - 57:  نجم - 12:  نجم

 71:  مؤمنون - 11:  صافات - 11:  ص - 57:  زمر -

و سیاق  11تا  21جلسه دوازدهم: مفهوم یابي از آیات ردیف 

 آنها:

 - 81:  كهـف  - 24:  طـه  - 41:  طـه  - 41:  طه - 85:  طه

 أعراف - 55:  یونس - 552:  هود - 16:  نحل - 61:  إسراء

 551:  أنعام - 586: 

و سیاق  19تا  15جلسه سیزدهم: مفهوم یابي از آیات ردیف 

 آنها:

:  نسـاء  - 76:  نساء - 61:  مائدة - 64:  مائدة - 68:  مائدة

  51:  بقرة - 216:  بقرة - 217:  بقرة - 15:  نساء - 61

جلســــــه 

چهاردهم و 

 پانزدهم

تحقیق موضـوعي  

ــتان آدم در » داسـ

 «قرآن

كلمــه آدم بــه تنهــایي )صــرف نظــر از 

 57 آدم( مجموعـاً  آدم و ابني تركیب بني

آیه به كار رفته اسـت كـه بـه     57بار در 

 ترتیب آخر به اول قرآن عبارت است از:

 - 557:  طـه  - 521:  طـه  - 525:  طه

 - 18:  مـریم  - 551:  طـه  - 556:  طه

 59:  أعـراف  - 65:  إسراء - 11:  كهف

 - 19:  عمــــران آل - 55:  أعــــراف -

 11:  بقـرة  - 17:  بقرة - 11 : عمران آل

 15:  بقرة - 11:  بقرة - 14:  بقرة -

و سـیاق   8تـا   5جلسه چهاردهم: مفهوم یابي از آیات ردیف 

 آنها:

 551:  طه - 556:  طه - 557:  طه - 521 : طه - 525:  طه

 65:  إسراء - 11:  كهف - 18:  مریم -

و سـیاق   57تا  9جلسه پانزدهم: مفهوم یابي از آیات ردیف 

 آنها:

 11 : عمران آل - 19:  عمران آل - 55:  أعراف - 59:  أعراف

:  بقـرة  - 11:  بقـرة  - 14:  بقرة - 11:  بقرة - 17:  بقرة -

15 



  
 

11 

جلســــــه 

 شانزدهم
 ارائه گزارشي از تحقیقات موضوعي توسط دانشجویان

 تکلیف عملکردی

 با ترم اوایل همان از نیز را خودشان اختصاصي موضوعات گیرند، مي قرار بررسي مورد كالس در كه مشترک موضوعات پای به پا دانشجویان

 تحقیـق  از مختصـری  گزارش سرگروه یا دانشجو هر پایان، در و برند مي پیش انفرادی یا گروهي صورت به و كنند مي انتخاب استاد مشورت

 .دهند مي ارائه را خودشان انتخابي موضوعي

 یادگیری و تدریس راهبردهای

ترتیب، : آیات مربوط به هر موضوع حتماً باید به ترتیبي كه مشخص شده است، از آخر به اول قرآن مورد بررسي قرار بگیرند؛ تا به این 5توجه

تحقیق موضوعي از آیات كوتاه تر و نسبتاً كلّي تر به سمت آیات مفصل تر و بلندتر پیش رود، بنابرین باید از گـزینش آیـات پرهیـز كنـیم و     

پیش ترتیب آخر به اول قرآن را كه بسیار اساسي و كارساز است رعایت كنیم. حال اگر نتوانستیم تمام آیات را بررسي كنیم و تا به اول قرآن 

 دهیم. مي آید؛ تا هر ردیف كه ممکن است تحقیقمان را ادامه نمي هیچ مشکلي پیش برویم،

مطرح شده اند، با توجه به كمّ و كیفي كـه دارنـد، بیشـتر بـرای جـا افتـادن روش تحقیـق        ها  : موضوعات پیشنهادی كه ذیل سرفصل2توجه

ضوعیت خاصي ندارند. بدیهي است كه دانشجویان محترم با آموختن ایـن روش  و به خودی خود مواند  موضوعي در قرآن، مدّ نظر قرار گرفته

 توانند بدون واسطه در قرآن تحقیق كنند. مي هر موضوعي را كه بخواهند

فهرست 

 منابع

 منابع اصلي )آموزشي(
: قـم  حسـین،  زنجـاني،  مرادی/ محمدعلي فشاركي، لساني كریم، قرآن در موضوعي تحقیق روش

 .ش 5194 سوم چاپ كتاب، بوستان

 منابع فرعي )پژوهشي(

 المییان( در مستقل مباحث و مربوطه آیات ذیل) طباطبائی عالمه القرآن، تفسیر فی المییان
 آملی جوادی اهلل آیت موموعی تفسیر
 ییدی مصباح آیۀاهلل قرآن، در اخالق
 آملی جوادی آیۀاهلل قرآن، در اخالق مبادی
 شهری ری محمدی محمد، الحکمۀ مییان
 حکیمی رما محمد الحیاة،
 مربوطه( آیات ذیل) سنی و شیعه تفاسیر سایر
... 

 ارزشیابي

 یادگیری

5 2 1 4 

ارزشیابي مستمر 

 

ترم میان

 

های آزمون های نوشتاری آزمون

  نهایي

تکلیف  های نوشتاری آزمون

 درسي 
 

  آزمون عملکردی  آزمون عملکردی
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 256شماره درس: 

 (5) علوم بالغي و زیبایي شناختي قرآن عنوان درس به فارسي:

 (5) العلوم البالغیة و جمالیات القرآن الکریمبه عربي: 

 Quran Rhetoric and Aesthetic (5)به انگلیسي: 

 :مشخصات درس

 تخصصي نوع درس:

 2تعداد واحد: 

 12زمان درس: 

 :اهداف

قرآن كریم به زبان بشر كرده است و نگاه به قرآن از حیث تأسیس و توسعه ادراک كلیات خدمتي كه  -

 ظرفیتهای بالغي و جمالیات زبان عربي؛

 دانشجو بعد از گذراندن این درس باید: -

ها را اجمـاال ادراک كنـد و زمینـه ادراک اسـرار      بتواند تفاوت سخن قرآن كریم با دیگر سخن -

 بدیل قرآن در وی ایجاد شود.بالغت و زیباییهای زبان و بیان بي 

 با مباحث علم معاني ارتباط برقرار كند.  -

 بتواند هنگام مطالعه تفاسیر، اصطالحات ناظر به مباحث علم معاني را فهم كند. -

 نیاز: دروس پیش

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت

 وضعیت عمومي و ظرفیتهای زبان عربي، قبل و بعد از نزول قرآن

 اسباب و عوامل شیوایي زبان قرآن نزد مخاطبان 

 و بررسي مفهوم آن در معنای كالسیک و جدید« بالغت»وجوه نیاز به 

 در آیات و روایات« بالغت»مفاهیم و تعابیر مرتبط با 

 شناختي لزوم توجه به بالغت قرآن  مباني زبان

 سرشت زباني وحي

 های قرآن بر عربي بودن آن  اتکاء داللت

 های قرآن بر اساس فرهنگ الهي آن ی داللت توسعه

 تعریف علوم بالغي )معاني، بیان و بدیع( و بیان مسائل كلي هریک 

 اقسام كالم و بیان اقسام خبر

 غرض خبر و فوائد آن

 اقسام انشاء و بیان معاني حقیقي و مجازی هر یک

 احوال مسند و مسندالیه

 اطالق و تقیید

 وصلقصر، فصل و 

 ایجاز، مساوات و اطناب

 تشبیه و اقسام آن

 استعاره و اقسام آن 

 مباحث جدید بالغت: بالغت تصویر در قرآن

 كنایه و اقسام آن

 تکلیف عملکردی

 شده در آنهاتدبر و تعمق در دو جزء از اجزای پایاني قرآن و یافتن مباحث بالغي تدریس

 راهبردهای تدریس و یادگیری

شناختي مربوط به آن، معطوف به باید با محوریت قرآن باشد و ذهن دانشجو پس از درگیر شدن با آیات قرآن و پرسشهای زیبایيتدریس 

 مباحث علوم بالغي گردد و پاسخهای خود را در این مباحث بیابد.

باحث علوم بالغت، آموزش دقیق دست های پیشنهادی جهت مدرس: معرفت عالي نسبت به زبان و بیان قرآن و آشنایي كامل با م صالحیت

 كم یکي از منابع علوم بالعت، مطالعه گسترده و به روز در مباحث علوم بالغي به ویژه بالغت قرآن، تسلط نسبي به مباحث صرف و نحو
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فهرست 

 منابع

 منابع اصلي )آموزشي(

 های مرتبط با سرفصل از: بخش

 .ش 5185 قم: علمیه حوزه انتشارات قم: احمد، الهاشمي، البالغه، جواهر

 ،(سمت) انساني علوم كتب تدوین و مطالعه سازمان تهران: ابراهیم، سید دیباجي، البالغه، بدایة

 .ش 5181

 ،(سمت) انساني علوم كتب تدوین و مطالعه سازمان یداهلل، نصیریان، قرآن، اعجاز و بالغت علوم

 .ش 5191

 ق5421 الکتب، عالم انتشاراتبیروت،  مایو، قدری البالغة، في المعین

 نصیری هادی البالغة، مختصر

 .ق5422 قرآن، فروغ انتشارات قم: امین، احمد شیرازی، البدیع، و البیان و المعاني في البلیغ

 .ق 5411 العالمي، آله و علیه اهلل صلي المصطفي مركز قم: امیر، االمیني، البالغه، جواهر تهذیب

 منابع فرعي )پژوهشي(

 .ق 1421 العربی، دارالکتب بیروت، زمرلی، احمد فواز: محقق ،2ج القرآن علوم فی االتقان

 .ش 1986 کتاب، بوستان قم: جعفر، سید حسینی، المعانی، اسالیب

 .ش1911 رموی، قدس آستانهای  پژوهش بنیاد مشهد، صابری، حسی  ترجمه محمود، بستانی، هنر، و اسالم

 .ق 1421 االسالمی، دارالمدار بیروت، العلوی، حمیة ب  یحیی الطراز، کتاب السرار االیجاز
 بیروت، مرعشلی، عبدالرحم  یوسف: محقق بهادر، ب  محمد بدرالدی  زرکشی، ،4 و 9ج ،46 نوع القرآن علوم فی البرهان

 .ق 1441. دارالمعرفه

 .م 1363 دارالمعارف، مصر، الجارم، علی و مصطفی امی ، الوامحه، البالغۀ
 ،(سمت) انسانی علوم کتب تدوی  و مطالعه سازمان تهران: ترکی، رما محمد:  مترجم میف، شوقی بالغت، علوم تطور و تاریخ

 .ش 1989

 .تا بی وهبه، مکتبه مصر، محمد، ابراهیم عبدالعظیم مطعنی، البالغیۀ، سماته و القرآنی التعبیر خصائص

 .ق1443 دارالبالغه، انتشارات بیروت، محمود، بستانی، القرآن، قصص فی فنیه دراسات

  .ش 1961 فرهنگی، تحقیقات و مطالعات موسسه مشهد، محمد، فاملی، هامۀ، بالغیۀ مسائل فی نقد و دراسۀ

 .ق1411 المعرفه، دار بیروت، عبدالقاهر، جرجانی، المعانی، علم فی االعجاز دالئل

 .ش1932 رموی، اسالمی علوم دانشگاه مشهد، حس ، خرقانی، بدیع، نگاه از قرآن شناسی زیبایی

 .ق1441 العربیه، دارالنهضه بیروت، عبدالعییی، عتیق، المعانی، علم

 .ق1494 ناشرون، للعلوم العربیۀ الدار بیروت، عماره، ناصر، الفلسفی، للخطاب حجاجیۀ مقارنۀ البالغۀ و الفلسفۀ

  .ش 1934 سخ ، انتشارات تهران: الدی ، جالل همایی، ادبی، صناعت و بالغت فنون

 .ش1931 رموی، اسالمی علوم دانشگاه مشهد، حس ، خرقانی، شناسی، زیبایی و قرآن

 .ش 1931 القربی، ذوی انتشارات قم: العلوی، حمیة ب  یحیی الطراز، کتاب

 .م1331 اول، چاپ العلمیۀ، الکتب دار بیروت، عویضه، محمد کامل: محقق محمد، ب  نصراهلل االثیر، اب  السائر، المثل

 . ق1422 الحدیث، دار فرهنگی موسسه قم: هوشمند، مهدی تصحیح حسی ، محمدب  الرمی، الشریف النبویۀ، المجازات

 .تا بی العلمیه، الکتب دار بیروت، تفتازانی، البدیع، و البیان و المعانی علم فی المطول

 .ش 1964 قرآن، بنیاد تهران: غالمحسی ، آهنی، بیان، و معانی

 .ش 1988 میترا، نشر تهران: سیروس، شمیسا، معانی،

 .م 2446 للموسوعات، دارالعربیه بیروت، احمد، مطلوب، تطورها، و البالغیۀ المصطلحات معجم
.... 

ارزشیابي 

 یادگیری

5 2 1 4 

ارزشیابي مستمر 

 
 ترم میان

های آزمون های نوشتاری آزمون

  نهایي

تکلیف  های نوشتاری آزمون

 درسي 
 

  آزمون عملکردی  آزمون عملکردی
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 257شماره درس: 

 (2عنوان درس به فارسي: علوم بالغي و زیبایي شناختي قرآن )

 (2) العلوم البالغیة و جمالیات القرآن الکریمبه عربي: 

 Quran Rhetoric and Aesthetic (2)به انگلیسي: 

 :مشخصات درس

 نوع درس: تخصصي

 2تعداد واحد: 

 12زمان درس: 

 :اهداف

 فراگیری علوم بالغت به منظور درک معارف عمیق و اسرار بالغت و اعجاز قرآن مجید. -

 اهداف رفتاری: دانشجو بعد از گذراندن این درس باید: -

 بتواند با مباحث معاني، علم بیان و بدیع ارتباط برقرار كند.  .5

 اصطالحات ناظر به مباحث علم بیان و بدیع را به خوبي درک كندبتواند هنگام مطالعه تفاسیر  .2

 به مطالعه قرآن ازمنظر مباحث علم بیان و بدیع عالقه مند گردد. .1

بیان قرآن در حوزه نظم بي بدیل قرآن در های  زمینه درک اسرار بالغت و اعجاز قرآن و زیبایي .4

 وی ایجاد شود

 ودبا مباحث جدید در حوزه بالغت قرآن آشنا ش .1

 (5علوم بالغي و زیبایي شناختي قرآن ) نیاز:دروس پیش

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت

 تعریف علم بدیع و پیشینه آن 

 صناعات بدیعي

 محسنات لفظي و معنوی

 صنایع لفظي: جناس و انواع آن، تصحیف، سجع، لزوم ما الیلزم، تصریح، ترصیع، موازنه، العجز علي الصدر

مشاكله، لف و نشر، مبالغه، تجرید، تشخیص، طباق، مقابله، مراعات نظیر، مدح شبیه به ذم، ، صنایع معنوی: التفات، ایهام)توریه(، استخدام

 ذم شبیه به مدح، اسلوب حکیم و...

 های واژگاني در قرآن گوني هم

 جناس

 اشتقاق اشتقاق و شبه

 مشاكله

 فراهنجارهای ادبي در پایان آیاتفواصل و انواع آن و 

 تکرارهای هنری در قرآن 

 های تکرار در قرآن گونه

 تکرارهای آوایي

 تکرارهای واژگاني

 تکرار عبارت

 های ترتیبي در قرآن آرایه

 لفّ و نشر

 تقسیم

 تفضیل بعد از اجمال

 جمع، تفریق و ترتیب

 آهنگ زبان قرآن و تطابق لفظ و معنا در آن

 بالغت قصه در قرآن 

 تکلیف عملکردی

 شده در آنهاتدبر و تعمق در دو جزء از اجزای پایاني قرآن و یافتن مباحث بالغي تدریس

 راهبردهای تدریس و یادگیری

 های قرآني فراوان باشد. . رویکرد استاد به تدریس، كاربردی باشد، یعني مباحث نظری به اختصار و تمرین و مثال5

هـای   مباحث بالغت سنتي را به گونه ای مطرح كند كه حتي االمکان مجال طرح همه مباحث در حد تعریف اصطالح و تحلیـل نمونـه   . استاد2

 متعدد قرآني باشد.

شناختي مربوط به آن، معطـوف  های زیبایي . تدریس باید با محوریت قرآن باشد و ذهن دانشجو پس از درگیر شدن با آیات قرآن و پرسش1
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 های خود را در این مباحث بیابد.  به مباحث علوم بالغي گردد و پاسخ

های پیشنهادی جهت مدرس: معرفت عالي نسبت به زبان قرآن و آشنایي كامل با مباحث علوم بالغي، آموزش دقیق دسـت كـم    . صالحیت4

 بالغت قرآن، تسلط نسبي به مباحث صرف و نحویکي از منابع علوم بالغي، مطالعه گسترده و به روز در مباحث علوم بالغي به ویژه 

فهرست 

 منابع

 منابع اصلي )آموزشي(

 های مرتبط با سرفصل از: بخش

 .ش 5185 قم: علمیه حوزه انتشارات قم: احمد، الهاشمي، البالغه، جواهر

 ،(سمت) انساني علوم كتب تدوین و مطالعه سازمان تهران: ابراهیم، سید دیباجي، البالغه، بدایة

 .ش 5181

 ،(سمت) انساني علوم كتب تدوین و مطالعه سازمان یداهلل، نصیریان، قرآن، اعجاز و بالغت علوم

 .ش 5191

 ق5421 الکتب، عالم بیروت، انتشارات مایو، قدری البالغة، في المعین

 نصیری هادی البالغة، مختصر

 .ق 5411 العالمي، آله و علیه اهلل صلي المصطفي مركز قم: امیر، االمیني، البالغه، جواهر تهذیب

 ش. 5175 ر،، نشر مشع ي ان رم ك  ي ت ج ح  ي ل ع مترجم:،  ک ال ي، م ب ن ن با،  ي رآن ق  ده دی پ

نقش قرآن در تکامل نقد ادبي، زغلول، سعد، مترجم: علي اوسط ابراهیمي، قم: بوستان كتاب، 

 ش. 5188

  حسین صابری شركت انتشارات علمي و فرهنگياعجاز بیاني قرآن عایشه بنت الشاطي / ترجمه 

 5182تاثیر قرآن بر زبان عربي مقدمه طه حسین ترجمه مهدی خرمي / انتشارات انتظار سبزوار 

 ش.

 م. 2118كرماني، نقید، بیروت: منشورات الجمل  ،جمالیات النص القرآني

 منابع فرعي )پژوهشي(

 ق. 1421زمرلی، بیروت، دارالکتب العربی،  ، محقق: فواز احمد2االتقان فی علوم القرآن ج

                                                                                          ش. 1981  ،   دانشگاه ادیان و مذاهب قم:مظفر،  ادبیات قرآن )مجموعه مقاالت(، مستنصر میر؛ مترجم: محمدحس  محمدی

. =  ق1419ر،  ش ن و ال  ه اع طب ال  ه س وس ، م ی الم اد االس و االرش  ه اف ف ث ال  وزاره تهران:اسالیب البیان و اسالیب البدیع، حسینی، سید جعفر، 
 ش.1912

 ش. 1986بوستان کتاب،  قم:اسالیب المعانی، حسینی، سید جعفر، 

 ش. 1334،  اپ و چ  ارات ش ت ان  ه س وس م  ران ه ت  اه گ ش دان تهران  ل، ی ل ج ت  ل ی ل ج  : م  رج اسرار البالغه، جرجانی، عبدالقاهر، مت

 ش.1911آستان قدس رموی، های  اسالم و هنر، بستانی، محمود، ترجمه حسی  صابری، مشهد، بنیاد پژوهش

و   ی م ل ع  ارات ش ت ان  ت رک : ش ران ه ، ت ی ک اب ی ات روی ار پ ت راس ، وی ری اب ص    ی س ح  م: رج ، مت   م رح دال ب ع  ه ش ای اطی، ع ش ال ت ن ، ب رآن ق  ی ان ی از ب ج اع
 ش.1916،  ی گ ن ره ف

االیجاز السرار کتاب الطراز فی الحقائق االعجاز:م  العلوم البیانیه و االسرار القرآنیه، العلوی، یحیی ب  حمیه، تحقیق: ب  عیسی 
 ش. 1986م=2441باطاهر، بیروت: دار المدار االسالمی،
                                               ش. 1916،   ( ت م )سها   اه گ ش و دان  ی ان س ان  وم ل ع  ب ت ک    دوی و ت  ه ع طال م  ان ازم س تهران:بدایۀ البالغه، دیباجی، سید ابراهیم، 

 ش.1968،  ارات ش ت و ان  اپ چ  ه س وس ، م وی رم  دس ق  ان ت د: آس ه ش ، م ی وح رل ی م  ی ل ع  م: رج ت م  ع، ب االص ی  اب    ری، اب ص م ، ال رآن ق ال  ع دی ب
، زرکشی، بدرالدی  محمد ب  بهادر، محقق: یوسف عبدالرحم  مرعشلی، بیروت، 4و  9، ج46لبرهان فی علوم القرآن نوع ا

 دیگر(های  ق. ) و نشر 1441دارالمعرفه. 
 م. 1363البالغۀ الوامحه، امی ، مصطفی و علی الجارم، مصر، دارالمعارف، 

 ش. 1986سخ ،  تهران:رودمعجنی، محمود بالغت تصویر، فتوحی

                                                   ش. 1939،   مدرسه اسالمی هنر قم:پدیده زیبا شناختی در قرآن کریم، حمدان، نذیر، مترجم: انسیه سادات هاشمی، 
ها  اه گ ش دان  ی ان س ان  وم ل ع  ب ت ک    دوی و ت  ه ع طال م  ان ازم س تهران:تاریخ و تطور علوم بالغت، میف، شوقی، مترجم: محمد رما ترکی، 

                                                   ش.1934،   (، مرکی تحقیق و توسعه علوم انسانی ت م )س
 .  ق1421،  روق ش ، دارال ره اه التصویر الفنی، سید قطب، ق

                                                   ش. 1934،   المللی ترجمه و نشرالمصطفی)ص( مرکی بی  قم:تهذیب جواهر البالغه، االمینی، امیر، 
                                                                                                                                                       ش. 1939  ،   مدرسه اسالمی هنر   قم:قرآنی، محمد ناجی مشرح، مترجم: رامیه کارگر، های  هنری در قصههای  جلوه

 ش. 1981 قم:انتشارات حوزه علمیه  قم:جواهر البالغه، الهاشمی، احمد، 

 ی تا.، مصر، مکتبه وهبه، بمطعني، عاداقعميم ابراهيم محمدخصائص التعبیر القرآنی و سماته البالغیۀ، 

 ق. 1443دراسات فنیه فی قصص القرآن دکتر محمود بستانی دارالبالغه بیروت 

 ش. 1916د(،  ه ش )م  ی ردوس ف  اه گ ش د، دان ه ش دراسۀ و نقد فی مسائل بالغیۀ هامۀ، فاملی، محمد، م
 ه، عبدالقاهر ب  عبدالرحم ، بیروت: دارالکتب العلمیجرجانی، ، الئل االعجاز فی علم المعانید

 روائع التشبیهات القرآنیۀ و النبویۀ و العلوی، السنجری، طالب، 

http://www.lib.ir/search/author/%D9%85%D8%B7%D8%B9%D9%86%DB%8C%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF/
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                                                   ش. 1939،   مدرسه اسالمی هنر قم:روش داستان گویی در قرآن کریم، شدید، محمد، مترجم: محمد علی بهشتی منش، 
 ش.1932حس ، مشهد، دانشگاه علوم اسالمی رموی، زیبایی شناسی قرآن از نگاه بدیع، خرقانی، 

                                                                                                     ش.1939،   ، مدرسه اسالمی هنر  زیبایی شناسی، هاسپرس، جان، گروه مترجمان، قم

 ش. 1986سخ ،  تهران:سبک شناسی اعجاز بیانی قرآن، الکواز، محمدکریم، مترجم: سید حسی  سیدی، 
صور خیال در شعر پارسی: تحقیق انتقادی در تطور ایماژهای شعر پارسی و سیر نظریه بالغت در اسالم و ایران، شفیعی کدکنی، 

 ش. 1914نیل،  تهران:محمدرما، 
 یی، بیروت، دارالنهضه العربیه، بی تا.علم البدیع، عتیق، عبد العی

 علم البیان، عبد العییی عتیق، بیروت، دارالنهضه العربیه، بی تا.
 ق.1441علم المعانی، عتیق، عبدالعییی، بیروت، دارالنهضه العربیه، 

 ش. 1939علوم بالغت و اعجاز قرآن، نصیریان، یداهلل، سازمان مطالعه و تدوی  کتب علوم انسانی )سمت(، 

 ق.1494الفلسفۀ و البالغۀ مقارنۀ حجاجیۀ للخطاب الفلسفی، ناصر، عماره، بیروت، الدار العربیۀ للعلوم ناشرون، 
 ش.  1934انتشارات سخ ،  تهران:فنون بالغت و صناعت ادبی، همایی، جالل الدی ، 

 ش.1931قرآن و زیبایی شناسی، خرقانی، حس ، مشهد، دانشگاه علوم اسالمی رموی، 

                                                   ش. 1981،   احمد، مترجم: حسی  سیدی، تهران: سخ  رد تصویر هنری در قرآن کریم، الراغب، عبدالسالمکارک
 ش. 1931انتشارات ذوی القربی،  قم:کتاب الطراز، یحیی ب  حمیة العلوی، 

 م.1331محقق: کامل محمد عویضه، بیروت، دار الکتب العلمیۀ، چاپ اول، المثل السائر، اب  االثیر، نصراهلل ب  محمد، 

 ق .1422موسسه فرهنگی دار الحدیث،  قم:المجازات النبویۀ، الشریف الرمی، محمدب  حسی ، تصحیح مهدی هوشمند، 

 المطول فی علم المعانی و البیان و البدیع، تفتازانی، بیروت، دارالکتب العلمیه، بی تا.
 ش. 1964بنیاد قرآن،  تهران:بیان، آهنی، غالمحسی ،  معانی و

 .معانی، جالل الدی  سیوطی، ناشرهای مختلف

 ش. 1988نشر میترا،  تهران:معانی، شمیسا، سیروس، 

 م. 2446معجم المصطلحات البالغیۀ و تطورها، مطلوب، احمد، بیروت، دارالعربیه للموسوعات، 

 ش. 1912دانشگاه تهران موسسه انتشارات و چاپ، تهران:وم بالغت، نصیری، محمد جواد، معیار البالغه: مقدمه ای در مباحث عل

 . ق1424،  ب ت ک ال  م ال : ع  روت ی ، ب وب ق ع ی  ع دی ب  ل ی ام  راف اش  دری، و، ق ای م (، ی ان ع م .ال   ع دی ب .ال   ان ی ب ۀ )ال الغ ب ال  ی ف    ی ع م ال
 . م1361، ۀ رف ع م ره، دارال اه ، ق   ی ام  ی، ول خ ، ال ر و االدب ی س ف ت ۀ و ال الغ ب و وال ح ن ال  ی فد  دی ج ت  ج اه ن م

                                                   ش. 1988،   محمد، مترجم: حسی  سیدی، تهران: سخ  ابراهیم بالغی بیان قرآن، المطعنی، عبدالعظیمهای  ویژگی

                                                   ش.  1986،   العلم دار قم:هنر بدیع، طباطبایی، سید محمد رما، 
 .ق1422 قرآن، فروغ انتشارات: قم امی ، احمد شیرازی، البدیع، و البیان و المعانی فی البلیغ
... 

ارزشیابي 

 یادگیری

5 2 1 4 

ارزشیابي مستمر 

 
 ترم میان

های آزمون های نوشتاری آزمون

  نهایي

تکلیف  های نوشتاری آزمون

 درسي 
 

  آزمون عملکردی  آزمون عملکردی
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 258 شماره درس:

 برای تدریس انتخاب نماید.را سرفصل به صالحدید خود یکي از دو  استاد .درس تاریخ حدیث دارای دو سرفصل است

 سرفصل اول:

 تاریخ حدیث  فارسي:عنوان درس به 

 الحدیث تاریخبه عربي: 

 History of Hadith به انگلیسي:

 :مشخصات درس

 تخصصي نوع درس:

 2تعداد واحد: 

 12زمان درس: 

 :اهداف

 آشنایي دانشجو با موارد زیر:

 الحدیث حدیث و مترادفات آن در علم -

 اهمیت و جایگاه حدیث در شناخت اسالم -

 حدیث در عصر رسالتهای نقل و نگارش  ریشه -

 گانه وضعیت حدیث در دوره خلفای سه -

 امیه تا اول عصر عباسیان وضعیت حدیث در دوران بني -

 وضعیت شیعه در قرن نخست هجری -

 البالغه، صحیفه سجادیه( آثار عمومي و اختصاصي شیعه در حدیث در قرن اول )جامعه علي )ع(، نه  -

 حدیث شیعهعصر صادقین )ع( و حیات دوباره  -

 كتابت حدیث در دوره صادقین )ع( و پیدایش اصول اولیه -

 اصول اربعمأه و نقش آن در پیدایش جوامع بعدی -

 راویان فقیه در اصحاب صادقین و پدیده اصحاب اجماع -

 نیاز:دروس پیش

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت

 جلسه( 2های آن )و شعبه «تاریخ حدیث»، « حدیث»شناخت مفهوم  -

o حدیث و معادل های آن 

o موقعیت حدیث در آثار اسالمي 

o تاریخ حدیث و تقسیمات آن 

 تاریخ حدیث اهل سنت )ادوار و مراحل( -5-1-5

 تاریخ حدیث شیعه )ادوار و مراحل( -5-1-2

 جلسه( 2حدیث در دوران پیامبر )ص( ) -
o )حدیث در احادیث پیامبر )ص 

o پیامبر و نقل حدیث 

o  پیامبر و كتابت حدیث 

o احادیث وارده در اذن به كتابت و نهي آن 

o كوشش های دانشمندان در جمع تعارض احادیث نهي و اذن 

o های حدیثي عصر پیامبر )ص( مکتوبه 

 جلسه( 2حدیث در دورة خلفای اولیه)  -

o ابوبکر و نقل و نگارش حدیث 

o عمر و نقل و نگارش حدیث 

o عثمان و نقل و نگارش حدیث 

o  های منع تدوین حدیث انگیزهبررسي 

o های حاكمان بررسي موضعگیری اصحاب پیامبر)ص( در مقابل سیاست 

 جلسه( 2حدیث در دورة بني امیه ) -

o : وضعیت حدیث در خالفت معاویه با توجه به 

 ادامه سیاست خلفای گذشته .5-5-5
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 ظهور پدیده جعل حدیث .5-5-2

 پیدایش و نشر اسرائیلیات .5-5-1

o :عمربن عبدالعزیز و تدوین رسمي حدیث 

 های آن صدور فرمان و بازتاب -4-2-5

 نخستین مدون حدیث -4-2-2

 جمع بندی كلي در خصوص وضع حدیث تا پایان عهد اموی -4-2-1

 ( جلسه1تدوین آغازین حدیث در شیعه در قرن نخست ) -

o شرایط اجتماعي، سیاسي، شیعه در قرن اول 

o :مواریث حدیثي شیعه در قرن اول شامل 

 امامان در حدیث از جمله: جامعة علي )ع(، مصحف حضرت فاطمه )س(مواریث اختصاصي  -1-2-5

 مواریث عمومي حدیث شیعه از جمله: نه  البالغه و صحیفه سجادیه -1-2-2

 بقایایي آثار حدیثي شیعه از قرن اول -1-2-1

 جلسه( 4عصر صادقین )ع( و حدیث شیعه ) -

o شرایط سیاسي، فرهنگي دوره 

o  آموزشي آنانمجالس درسي صادقین)ع( و سبک 

o )نقش راویان فقیه و اصحاب اجماع در یاران صادقین )ع 

o كتابت و تدوین حدیث در شیعه 

o اصل، كتاب، اصول اربعمأه و جایگاه آن 

 تکلیف عملکردی

 های فوق به دانشجو واگذار شود. به پیشنهاد استاد در راستای اهداف و سرفصل

 یادگیری و تدریس راهبردهای

هایي به عنوان پیش نمونه اشاره شود و بسط مطالب براساس مثال پیش نمونه  شود به مثال از محتوا، پیشنهاد مي در معرفي هر قسمت

شود نه صرفاً آشنایي با اشخاص و كتب به  صورت گیرد تا به خوبي در ذهن دانشجو جای گیرد. این درس به صورت جریان محوری دنبال مي

 با ارجاع به منابع مختلف تاریخ حدیثي تشویق به مطالعه و ارائه كنفرانس در كالس نمود. توان دانشجو را صورت حفظي. ضمناً مي

فهرست 

 منابع

 اصلي )آموزشي( منبع
 معارف، مجید، تاریخ عمومی حدیث، انتشارات کویر

 116-1بخش های اهل سنت 
 212 -131سیری در تاریخ حدیث شیعه 

 منابع فرعي )پژوهشي(

 چي، كاظم، تاریخ حدیث، تهران، انتشارات سمت،  مدیر شانه

 پاكتچي، احمد، تاریخ حدیث )درسنامه(، 

 مؤدب، سیدرضا، تاریخ حدیث، 

 معارف، مجید، پژوهشي در تاریخ حدیث شیعه،

 طباطبایي، كاظم، آشنایي با تاریخ و منابع حدیثي، 

 یه،مهدوی راد، محمدعلي، تدوین الحدیث عند الشیعه االمام

 الکیالني، السید مناظر، تدوین الحدیث،

 الکردی، عبداهلل جاسم، تدوین الحدیث النبوی، 

 ارزشیابي

 یادگیری

5 2 1 4 

ارزشیابي مستمر 

 
 ترم میان

های آزمون های نوشتاری آزمون

  نهایي

تکلیف  های نوشتاری آزمون

 درسي 
 

  آزمون عملکردی  آزمون عملکردی
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 سرفصل دوم:

 .تواند به صالحدید خود برخي مباحث را به صورت فشرده ارائه نماید به دلیل حجم زیاد این سرفصل، استاد مي

 تاریخ حدیث  عنوان درس به فارسي:

 تاریخ الحدیث  به عربي:

 History of Hadith به انگلیسي:

  :مشخصات درس

 تخصصينوع درس: 

 2 تعداد واحد:

 12 زمان درس:

  :اهداف

 ن درس در دو بخش ارائه شده است:سرفصل ای

  ف بخش نخست:اهدا

، هدف آن است كه دانشجو نخست با درک تاریخي و شیوه نگرش تاریخي آشنا شود قسمتدر این  -

 اسالمي را دنبال كند. و سپس با آن نگرش تحوالت مربوط به حدیث در تاریخ فرهنگ

كوشش بر آن است تا در اینجا بر تاریخ حدیث به مثابه آموزش  بخش دوماز  بخشبرای تمایز این  -

پیامبر )ص( و معصومان )ع( تکیه شود و در این راستا، شکل گیری مفهوم نخسـتین حـدیث در صـدر    

تحوالت روی داده در مواجهه با پدیده حدیث آشنا خواهد شد. برخي از مسائلي كه به  اسالم، و سپس

عصومان روی داده، همچون جعل و تحریف نیز هم از حیث نفس وقوع و طور ثانوی در حاشیه آموزش م

هم پیامدهای فرهنگي آن بررسي خواهد شـد و در مجمـوع ایـن درس، جایگـاه حـدیث در فرهنـگ       

 مسلمانان را با نگرشي تاریخي در طي قرون مرور خواهد كرد.

 اهداف بخش دوم:

فراگرفته و با همـان درک   بخش نخست، هدف آن است كه دانشجو به دنبال آنچه در قسمتدر این  -

 اسالمي را این بار با تکیه بر كتابت و تدوین آثار دنبال كند. تاریخي جایگاه حدیث در تاریخ فرهنگ

كوشش بر آن است تا حدیث به مثابه آموزش پیامبر )ص( و  بخش نخستبرای تمایز این درس از  -

)ع( موضوع اصلي بحث نباشد و مسائلي در خصوص كتابت حدیث در عصـر نبـوی و عصـر     معصومان

 و در ادامـه سـیر   در جهت كتابت حـدیث ها  صحابه، موضع شیعه در خصوص كتابت، نخستین كوشش

بررسي قرار گیرد. هدف آن است كه روند كتابت و تدوین  تاریخي تدوین حدیث در میان فریقین مورد

ی در میان شیعه و اهل سنت دنبال شود و مسیر تاریخي به صورت جریان محـور و  حدیث به طور مواز

 نه شخص محور یا كتاب محور ترسیم گردد.

  نیاز:دروس پیش

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت

 نخستبخش 

ــوم   ــناخت مفه ــف. ش ــاریخ "ال ت

 "حدیث

 چیستي تاریخ و تاریخ مضاف .5-الف

 حدیث و نسبت آن با اخبار و سنتمفهوم  .2-الف

 سابقه توجه به تاریخ حدیث در جهان اسالم و نزد مستشرقان .1-الف

ــور    ــر حضـ ــدیث در عصـ ب. حـ

 معصومان )ع(

 در عصر نبوی و زبان صحابه "حدیث"درک از مفهوم  .5-ب

 "حدیث"مواجهه صحابه و تابعین با پدیده  .2-ب

 )شیعه و اهل سنت(. ضبط و كتابت نخستین حدیث 1-ب

 . نگراني از جعل و رفع در صدر اسالم4-ب

 طرح مسئله اسناد و پیامدهای آن .1-ب

ــوم   ــری عل ج. حــدیث و شــکل گی

 حدیث

 فرآیند شکل گیری علوم حدیث و مقتضیات آن )مصطلح الحدیث، علل الحدیث، علم رجال ...( .5-ج

 صنف اصحاب الحدیث و تخصصي شدن مطالعه حدیث .2-ج

 نقدهای دروني و بیروني بر اصحاب حدیث .1-ج

د. علوم اسالمي و حدیث )رویکـرد  

 عالمان علوم مختلف به حدیث(

 بروز پدیده تجرید اسناد در ساحت علوم .5-د

 . گسترش پدیده رفع و حدیث انگاری2-د

 . خدمات عالمان علوم به توسعه دانش حدیث1-د
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 یافتن حدیثاخباریه و اهمیت مضاعف  .4-د

هـ. نگاه تاریخي به زبان حـدیث و  

 مسائل فهم آن

 زبان معصومان از منظر تاریخ زبان عربيهای  ویژگي .5-هـ

 پدیده نقل به معنا: از یک ضرورت تا گونه ای تحریف .2-هـ

 ماهیت تاریخي حدیث و سطوح فهم آن .1-هـ

 مروری بر تاریخ شرح نویسي در عالم حدیث .4-هـ

 محافل حدیثي و آموزش حدیثو. 

 آنانهای  اصحاب حدیث و تنوع فعالیت .5-و

 مروری بر مراكز آموزش حدیث و مکاتب محدثان .2-و

 . كلیت آموزش حدیثي، حُفّاظ حدیث، دار الحدیث ها1-و

 جایگاه علوم حدیث در نظام آموزشي مدارس و حوزه ها .4-و

 دومبخش 

و  الف. شناخت مفهوم كتابت حدیث

 تدوین

 آغازینهای  كاربردهای دیوان، مدونه و كتاب در سده .5-الف

 مروری بر مسئله منع كتابت و نقد آراء در این باره .2-الف

 ب. تدوین آغازین حدیث نزد شیعه

 

 نخستین مکتوبات حدیثي شیعه )آثار پسران ابورافع، كتاب سلیم، ...( .5-ب

 )صحیفه سجادیه، توحید مفضل، ...( مکتوبات منتسب به معصومان )ع( .2-ب

 اصول اربعمائة، مفهوم اصل و نسبت آن با مصنف .1-ب

 موضوعي نزد متقدمان امامیههای  تک نگاری .4-ب

 تدوین جوامع متقدم از جامع بزنطي تا محاسن برقي .1-ب

ج. تدوین آغازین حدیث نـزد اهـل   

 سنت

 

 نسخه هاو ها  نخستین مکتوبات حدیثي: صحیفه .5-ج

 متقدم در تفسیر، زهد و ...های  . تک نگاری2-ج

 . همراهي حدیث با آثار صحابه و تابعین، تضییق دایره سنت توسط شافعي1-ج

 . تدوین مسانید و مصنفات در محافل اهل سنت، موافقان و مخالفان تدوین موضوعي4-ج

 د. شکل گیری كتب سته اهل سنت

 

 كتب ستهتدوین های  انگیزه .5-د

 متمایز كتب سته، شروط ائمه ستههای  . ویژگي2-د

 ، مروجان و منتقدان آن"صحاح سته". طرح نظریه 1-د

 كتب سته، صحاح متأخرهای  و مستدرکها  . مستخرج4-د

 هـ. شکل گیری كتب اربعه امامیه

 

 آنهای  . انگیزه تدوین كافي كلیني و ویژگي5-هـ

 آنهای  ال یحضره الفقیه و ویژگي. انگیزه تدوین من 2-هـ

 . حدیث نگاری شیخ طوسي و شکل گیری تهذیبین1-هـ

 "طرح نظریه كتب اربعه"میزان مقبولیت كتب اربعه و  .4-هـ

 و. نه  البالغه و موقعیت ویژه آن در حدیث شیعه

 ز. نقش تدوین در گسترش نفوذ حدیث در فرهنگ اسالمي

 تکلیف عملکردی

 عملکردی، به پیشنهاد استاد در راستای تحقق اهداف فوق به دانشجو واگذار شود.تکالیف 

 راهبردهای تدریس و یادگیری : 

به عنوان پیش نمونه اشاره شود و بسط مطلب بر اساس مثال پیش نمونه صورت هایي  شود به مثال مي در معرفي هر بخش از محتوا، پیشنهاد

 گیرد تا به خوبي در ذهن دانشجو جای گیرد. 

 شود از ذكر نامها به صورت انبوه و فاقد بسط خودداری گردد. مي همچنین توصیه

دنبال شود و اشخاص یا ها  دروس بر اساس روند جریانشود  مي به دلیل آن كه هدف مرور تاریخ حدیث به صورت جریان محو ر است، تأكید

 كتب ـ مثال كتب اربعه یا صحاح سته عنوان موضوعي بحث نباشند.

فهرست 

 منابع

 ش5188پاكتچي، احمد، تاریخ حدیث )درسنامه(، تنظیم یحیي میرحسیني،  منبع اصلي)آموزشي(

 منابع فرعي)پژوهشي(
 برای بخش نخست:

   ش1981 حدیث، عمومی تاریخ مجید، معارف،
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 ق1938جوزی، عبدالرحم ، آفۀ اصحاب الحدیث، اب 
 ق1449، السامع  و آداب  الراوی  الخالق  بغدادی، الجامع  خطیب

 م1311،  الحدیث  اصحاب  همو، شرف
 ق1441ذهبی، شمس الدی ، االمصار ذوات اآلثار، 
 ق1931، ابوشهبه، محمد، االسرائیلیات و الموموعات

 ق1444محمد، الحدیث و المحدثون، ابوزهو، 
 ق1446المستطرفۀ،   کتانی، محمد، الرسالۀ

 م1334ابو ریه، محمود، امواء علی السنۀ المحمدیۀ، قاهره، 
 م2446، حب اهلل، حیدر، نظریۀ السنۀ فی الفکر االمامی الشیعی

 ، بی تاالحسنی، هاشم معروف، دراسات فی الحدیث و المحدثی 
 ش1914پژوهشی در تاریخ حدیث شیعه، معارف، مجید، 

 ش1984طباطبایی، کاظم، آشنایی با تاریخ و منابع حدیث، 
 ش1981مدیر شانه چی، کاظم، تاریخ حدیث، 

 ش1986غروی نایینی، نهله، تاریخ حدیث شیعه تا قرن پنجم هجری، 
 برای بخش دوم:

   ش1981 حدیث، عمومی تاریخ مجید، معارف،
   ق1444، دراسات فی الحدیث النبوی و تاریخ تدوینهاعظمی، محمد مصطفی، 

  ق1426، الیهرانی، محمد ب  مطر، تدوی  السنۀ النبویۀ

   ق1424، سبحانی، جعفر، الحدیث النبوی بی  الروایۀ و الدرایۀ
 ش1984طباطبایی، کاظم، آشنایی با تاریخ و منابع حدیث، 

  م1331فوزی، ابراهیم، تدوی  السنۀ، 

 ق1446المستطرفۀ،   الرسالۀکتانی، محمد، 
  ، بی تاالکردی، عبداهلل جاسم، تدوی  الحدیث النبوی

  م2444الکیالنی، السید مناظر، تدوی  الحدیث، 

  م2442المطیری، حاکم عبیسان، تاریخ تدوی  السنۀ و شبهات المستشرقی ، 

 ش1968جعفریان، رسول، مقدمه ای بر تاریخ تدوی  حدیث، 
 ش1914پژوهشی در تاریخ حدیث شیعه، معارف، مجید، 

 ش1984مؤدب، سید رما، تاریخ حدیث، 
 ق1491، مهدوی راد، محمد علی، تدوی  الحدیث عند الشیعۀ االمامیۀ

... 

ارزشیابي 

 یادگیری

5 2 1 4 

ارزشیابي مستمر 

 
 ترم میان

های آزمون های نوشتاریآزمون

 نهایي

تکلیف  های نوشتاریآزمون

 درسي

 
 آزمون عملکردی آزمون عملکردی
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 259 شماره درس:

 مأخذ شناسي حدیث عنوان درس به فارسي:

 تعرف علي مصادر الحدیث البه عربي: 

 introduction to hadith source به انگلیسي:

 :مشخصات درس

 تخصصي نوع درس:

 واحد 2تعداد واحد: 

 ساعت 12زمان درس: 

 :اهداف

 شناخت اهم منابع حدیثي شیعه در ادوار گوناگون  -

 شناخت اهم منابع حدیثي اهل سنت در ادوار گوناگون -

 ایجاد توانمندی استفاده پژوهشي از منابع حدیثي شیعه و سني -

 درک روابط طولي و عرضي منابع حدیثي -

 بررسي تطبیقي منابع شیعه و سني به منظور استخراج مشتركات و مختلفات -

 ایجاد توانمندی پژوهشي از نرم افزارهای حدیثي فریقین -

 تاریخ حدیث نیاز:دروس پیش

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت

 جلسه( 4منابع اهل سنت در دوره متقدمان )نمونه آثار، سبک شناسي( )  -4

 ظهور مصنفات فقهي، حدیثي از جمله موطأ مالک بن انس -4-5

 جمله مسند احمد بن حنبل جریان مسند نگاری از -4-2

 جریان صحاح و سنن نگاری از جمله صحاح سته و جز آن -4-1

 سایر منابع متقدمان اهل سنت مانند: -4-4

 معاجم طبراني معجم نگاری -5-4-5

 مستدرک حاكم نیشابوری مستدرک نگاری -5-4-2

 مستخرجات صحیحین مستخرج نگاری -5-4-1

 الجمع بین الصحیحین نگاری جمله:های نخست در پیدایش جوامع تکمیلي از  گام -4-1

 ادامه الجمع بین الصحیحین نویسي -1

 پیدایش جوامع متکامل حدیثي شامل: -2-2

 ها مانند جامع االصول تداول صحاح سته و كتب جامع آن -2-2-5

 جوامع فراگیر حدیثي از تمام كتب قبلي به اشکال: -2-2-2

 مانند: جامع المسانید ابن كثیر  -الف: محدود

 مانند: الجامع الکبیر سیوطي، كنزالعمال متقي هندی -طلقب: م

 زوائد نویسي در حدیث اهل سنت و كتب این رشته -2-2-1

 موضوعات نگاری در حدیث اهل سنت و كتب این رشته -2-2-4

تفاسیر روایي،  انواع دیگر كتب حدیثي اهل سنت مانند كتب: اطراف، اجزاء، اربعین، العلل، مختلف الحدیث، غریب الحدیث،-2-2-1

 مراسیل، طبقات، فهارس، شروح كتب روایي

 ترین آثار های آن با معرفي مهم علوم حدیث و شعبه -2-2-6

 جلسه( 4) منابع حدیثي شیعه در دوره متقدمان )نمونه آثار، سبک شناسي( -6
شیعه از بزنطي، یونس بن  كتب حدیثي اصحاب ائمه )ع( در قرن سوم: آثار تاریخي و مدارک موجود از جمله: جوامع اقدمین -6-5

 عبدالرحمن، حمید بن زیاد دهقان و ... محاسن برقي

 ها )الکافي، من الیحضره الفقیه، تهذیب و استبصار( ظهور كتب اربعه و ممیزات آن -6-2

سایر آثار مهم دوره متقدمان مانند: كتب حدیثي شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ طوسي، سید مرتضي و شناخت برخي  -6-1

 د الغیبه نویسيها مانن پدیده

 جلسه( 4)منابع حدیثي شیعه در دورة متأخران )نمونه آثار، سبک شناسي(  -7

 های حدیثي با ظهور اخباریان تحلیلي بر دوران فترت و دوران تجدید حیات فعالیت -7-5

 ظهور جوامع حدیثي دوران متأخر از جمله: بحار االنوار، وسائل الشیعه، الوافي و جزء آن -7-2
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 ه روایي مانند: البرهان، نورالثقلین، الصافي و جزء آنپیدایش تفاسیر گسترد -7-1

 های آثار حدیثي مهم دیگر محدثان متأخر در رشته -7-4

 ادعیه و زیارات -4-4-5

 احادیث فقهي -4-4-2

 اربعین نگاری و مناقب نویسي -4-4-1

 شروح و تعالیق حدیثي -4-4-4

 ای آثاره های آن با ذكر نمونه علوم حدیثي شیعه و معرفي شعبه -4-4-1

 تکلیف عملکردی

 های كالس های حدیثي در شیعه به عنوان مکمل آموزش مراجعه دانشجو به منابع فرعي)پژوهشي( جهت آشنایي با اقسام و دامنه كتاب -5

 و جوامع حدیثيكتب انجام تحقیق دانشجویي نسبت به شناخت تفصیلي  -2

 توسط استاد و دانشجویانارائه تحقیقات دانشجویي در كالس و رونق فضای نقد و بررسي  -1

 یادگیری و تدریس راهبردهای

 های علوم قرآن و حدیث و یا حدیث تطبیقي باشد. استاد این درس فارغ التحصیل دكتری در رشته

فهرست 

 منابع

 اصلي )آموزشي( منبع
 معارف، مجید، تاریخ عمومی حدیث، 

 )مباحث اهل سنت( 138 -111ص 
 )مباحث شیعه( 419 -923ص 

 منابع فرعي )پژوهشي(

  وم ل ع  ده ک شا  دان(:  ت م سا ) ا ه اه گ شا  دان  ی ان سا  ان  وم ل ع  ب ت ک    دوی ت و  ه ع طاال  م  ان ازم جوامع حدیثی اهل سنت، معارف، مجید، تهاران، سا  
                                  ش. 1988 ،   ث دی ح

 ،   ث دی ح  وم ل ع  ده ک شا  (: دان ت م ا )سا  ه اه گ شا  دان  ی ان سا  ان  وم ل ع  ب ت ک    دوی و ت  ه ع طال م  ان ازم س:  ران ه تجوامع حدیثی شیعه، حجت، هادی، 
                                  ش. 1988

 ش. 1981 اسالمی، علوم جهانی مرکی آشنایی با جوامع حدیثی شیعه و اهل سنت، نصیری، علی، قم،
                                  ش. 1932 ،  (ع) صادق امام دانشگاه جوامع حدیثی اهل سنت، پاکتچی، احمد، تهران،پژوهشی پیرامون 
مرکای  ، سازمان مطالعه و تدوی  کتب علاوم انساانی دانشاگاهها )سامت(     ،تهرانهای حدیثی، غالمعلی، مهدی،  سبک شناخت کتاب

                                  ش. 1988 ،  حدیث تحقیق و توسعه علوم انسانی: دانشکده علوم
 ش.1931الملل،  بی  نشر و چاپ شرکت امیرکبیر، های حدیثی، کردنژاد، نسری ، آوری کتاب های جمع بررسی تطبیقی شیوه

 ش. 1988مباحثی در تاریخ حدیث )سیر تدوی ، شناخت منابع(، معارف، مجید، انتشارات نبا، 

                                  ش. 1981 ،   ل ل م ال   ی ب ر ش ن و  اپ چ  ت رک ش ، ی الم اس  ات غ ی ل ب ت  ان ازم س ، ران ه سید محمود، ت مدنی،فرهنگ کتب حدیثی، 
 م1339الرساله المستطرفه، کتانی، محمدجعفر، بیروت، دارالبشائر، 

... 

 ارزشیابي

 یادگیری

5 2 1 4 

ارزشیابي مستمر 

 
 ترم میان

های آزمون های نوشتاری آزمون

  نهایي

تکلیف  های نوشتاری آزمون

 درسي 
 

  آزمون عملکردی  آزمون عملکردی
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 221شماره درس: 

 الحدیث مصطلح عنوان درس به فارسي:

 الحدیث به عربي: مصطلح

 Hadith Terminologyبه انگلیسي: 

 :مشخصات درس

 نوع درس: تخصصي

 2تعداد واحد: 

 12زمان درس: 

 :اهداف

 بندی روایات و اصطالحات اختصاصي هر نوع از احادیث آشنایي با دسته -5

 های سندی روایات شناخت علل و ویژگي -2

 های متني روایات شناخت علل و ویژگي -1

 های راوی شناخت آداب تحمل و ادای روایات همراه با آشنایي با ویژگي -4

 نیاز:دروس پیش

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت

 كلیات

 تقسیمات خبر
 متواتر

 واحد

هـــای  تقســـیم

مختلــف خبــر  

 واحد

 براساس ویژگي راویان

 براساس تعداد طرق 

 براساس گوینده اصلي حدیث

 براساس انقیاد و انقطاع سلسله سند

 ساختاری و ظاهری سندهای  براساس ویژگي

 تفاوت در نقل سند و متنبراساس 

 خبر احد با توجه به وجود مخالف

 سندیهای  خبر واحد با توجه به ویژگي

 خبر واحد با توجه به حدیث مؤید

 خبر واحد با توجه به پذیرش آن

 تحمل حدیث 

 تکلیف عملکردی

 براساس تمارین مندرج در كتاب آموزشي

 یادگیری و تدریس راهبردهای

 استاد این درس: های ژگي وی

 تسلط به زبان و ادبیات عربي جهت مراجعه به منابع مرجع -

 الحدیث از حیث تاریخ تحول علم و اصطالحات آن  تسلط به دانش مصطلح -

 های مصطلح الحدیث شناخت كتاب -

 توانایي عملي حهت بررسي درایي انواع روایات و تبیین حکم هر كدام -

فهرست 

 منابع

 )آموزشي(منابع اصلي 
  فـریقین، نفیسـي، شـادی، تهـران، سـازمان      نگاه در حدیثي مصطلحات بازپژوهي: الحدیث درایة

 ش. 5189، (سمت) دانشگاهها  انساني  علوم  كتب  تدوین و  مطالعه

 منابع فرعی )پژوهشی(

  ش. 1934، تهران، نشر خرسندی، صبحیعلوم الحدیث و مصطلحه، صالح، 
 .ق1411 قم، اول، چاپ التراث، إلحیاء السالم علیهم البیت آل مؤسسۀ ، مامقانی، عبداهلل،الدرایۀ علم فی الهدایۀ قباسم

 ق. 1913، تهران، بی نا. اهلل حبیب اب  ،اصفهانی ،الوجیی فی علم الدرایه
 ق. 1429بوستان کتاب، ، قم: علی ب  الدی  زی  شهید ثانی،، الدرایه علم فی البدادیه و الدرایه علم فی البدایهالرعایه لحال 

 ق. 1441، قم: مجمع الذخائر، الکوهکمری عبداللطیف تحقیق ،عبدالصمد ب  حسی  ،العاملیوصول األخیار إلی اصول األخبار، 
 ق. 1424لنشر، ، بیروت: موسسه ام القری للتحقیق و اعبدالهادیفضلی،  ،اصول الحدیث

 ش. 1983دانشگاه علوم اسالمی رموی، ربانی، محمد حس ، مشهد:  ،دانش درایه الحدیث
 للدراسات الهدى طحان، محمود، مرکی سیر المصطلح الحدیث،

... 
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 ارزشیابي

 یادگیری

5 2 1 4 

ارزشیابي مستمر 

 
 ترم میان

های آزمون های نوشتاری آزمون

  نهایي

تکلیف  های نوشتاری آزمون

 درسي 
 

  آزمون عملکردی  آزمون عملکردی
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 225 شماره درس:

 (5)ث یفقه الحد عنوان درس به فارسي:

 (5الحدیث ) فقهبه عربي: 

 The Way of Hadith Comprehension (Fiqh al-Hadith(5)) به انگلیسي:

  :مشخصات درس

 نوع درس: تخصصي

 2تعداد واحد: 

 12زمان درس: 

 :اهداف

 ها گوناگونموضوعو كاربرد آن در « متن حدیث»آشنایي با روش فهم  -

 توانمندی در فهم صحیح واژگان به كار رفته در احادیثایجاد  -

  نیاز:دروس پیش

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت

 كلیات

 تعریف فقه الحدیث

 ضرورت و اهمیت

 جایگاه در علوم حدیثي

 كاربرد فقه الحدیث

 پیشینه فقه الحدیث

 مباحث فقه الحدیث

 فهم متن

 فهم مقصود

 های گوناگونكاربرد در موضوع

 نیاز فهم حدیثپیش
 اطمینان به حدیث بودن متن

 دست یافتن به متن اصلي و صحیح

 های اخالقي و كالميقرائت و درک چند متن از موضوع

 فهم مفردات

 های متعدد از موضوعات مختلفنقش دانش صَرف در فهم حدیث همراه با نمونه

 روش تقلیدی در فهم مفردات

روش اجتهادی در 

 فهم مفردات

 شناسيمنابع لغت

 بررسي معاني استعمالي و گوهر معنایي

 بررسي لغات نزدیک و متضاد

 بررسي روایات معناكننده

 االخبار شیخ صدوقآشنایي با كتاب معاني

 شناسي روایات معناكننده در موضوعات گوناگونگونه

 يمان و الکفر كافیكتاب االبالغه و بررسي چندین واژه از كتاب نه 

 فهم تركیبات

 نقش دانش نحو در فهم حدیث همراه با نمونه از موضوعات مختلف

 اصطالحات مركب 

 چرایي كاربرد

 تأثیر اصطالحات مركب بر فهم حدیث

 روش دستیابي به معن

 هابررسي برخي نمونه

 مجازها

 چرایي كاربرد

 تأثیر مجاز بر فهم حدیث

 روش دستیابي به معنای اصلي

 ها با تأكید بیشتر بر روایات كالميبررسي برخي نمونه

 یف عملکردیتکل

 صرفي تحلیل بر تأكید با كفر، و ایمان بخش 2 جلد هایي از كتاب الکافي، نمونه بررسي .5

 نحوی  تحلیل بر تأكید با كفر و ایمان بخش 2 جلد الکافي كتاب از هایي نمونه بررسي .2
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 تركیبات و مجازها بر تأكید با البالغه نه  هایي از كتاب نمونه بررسي .1

 یادگیری و تدریس راهبردهای

 الحدیث.های لغت و غریبگیری از كتابتسلط استاد بر ادبیات عرب، بر متون حدیثي و بر بهره

فهرست 

 منابع

منابع اصلي 

 )آموزشي(

 های مرتبط با سرفصل از: بخش

:   ( ت م س)ها  اه گ ش دان  ي ان س ان  وم ل ع  ب ت ك  ن دوی ت و  ه ع طال م  ان ازم تهران: س مسعودی، عبدالهادی حدیث، فهم روش

                                                              ش. 5186   ،     ث دی ح  وم ل ع  ده ک ش دان

 ش. 5191جمال،  مهدی، قم: نشر غالمعلي، ،روشمند: درسنامه قرائت و درک متون حدیثي خواني  حدیث

منابع فرعي 

 )پژوهشي(

                                                 ش. 1989 ،   م( ق  ه ی م ل ع  وزه ح  ی الم اس  ات غ ی ل ب ت ر ت دف  ارات ش ت ان)  م ق  اب ت ک  ان ت وس ب قم:حس ،  محمد ربانی، الحدیث، فقه قواعد و اصول

 ش. 1934یید،  یید، دانشگاه میرجلیلی، محمد علی الحدیث، فقه مبانی و روش
 .(ع)صادق امام دانشگاهتهران: احمد،  پاکتچی، ،(الفاظ مباحث) الحدیث فقه

 ش. 1913 ، ی م ل ع ار آث ر ش ن ر ت دف ، درس م  ت ی رب ت  اه گ ش دان تهران:نهله،  نائینی، غروی مت ، نقد های روش و الحدیث فقه

 قه الحدیث: ف9مجموعه مقاالت حدیث پژوهی 

 ش. 1934خمینی )ره(،  امام مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی قم: کاظم، سیدمحمد طباطبایی، حدیث، فهم منطق

 

 ارزشیابي

 یادگیری

5 2 1 4 

ارزشیابي 

 مستمر 
 ترم میان

های آزمون های نوشتاری آزمون

  نهایي

تکلیف  های نوشتاری آزمون

 درسي 
 

  آزمون عملکردی  آزمون عملکردی
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 222 شماره درس:

 (2)ث یالحد فقه عنوان درس به فارسي:

 (2الحدیث ) فقهبه عربي: 

 The Way of Hadith Comprehension (Fiqh al-Hadith(2)) به انگلیسي:

  :مشخصات درس

 نوع درس: تخصصي

 2تعداد واحد: 

 12زمان درس: 

 :اهداف

 مختلف موضوعات در در آن كاربرد و «حدیث اصلي مقصود» فهم روش با آشنایي -

 (5الحدیث ) نیاز: فقهدروس پیش

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت

 فهم مقصود
 و اهمیت ضرورت

 تفاوت مفهوم با مقصود

ها در فهم نقش قرینه

 مقصود حدیث و انواع آن

 متصل و منفصل 

 لفظي و غیر لفظي

 های متصل لفظيقرینه

 تضمین

 تعلیل امام

 سؤال راوی

 نمونه از روایات فقهي، كالمي و اخالقي

های متصل غیر قرینه

لفظي )اسباب ورود 

 حدیث(

 ضرورت و اهمیت

 آثار و فواید با ذكر نمونه در موضوعات گوناگون

 روش یافتن سبب ورود حدیث

 های منفصل لفظيقرینه

 احادیث مرتبط

 تعریف؛

 ضرورت و اهمیت

 شیوه تأثیر احادیث مرتبط بر فهم مقصود

 روش دستیابي

هایي از نمونه

 موضوعات مختلف
 

بـاب  »و « التزوی  یزید في الرزقباب ان »، 51 ج ،(جلدی 51) يالکاف

 «الْمُؤْمِنَة كُفْوُ الْمُؤْمِنَ أَنَّ

همـراه بـا   « باب التجمل و اظهار النعمـة »، 51 ج ،(جلدی 51) يالکاف

 «باب كراهیة الشهرة»

 «.8و  7، 1، 4»های ، كتاب المعیشة، باب9ج  ،(جلدی 51) يالکاف

بـاب درجـات   »االیمـان والکفـر،   ، كتـاب  1ج  ،(جلـدی  51) يالکـاف 

 «االیمان

 ، كتاب االیمان والکفر64بحاراالنوار، ج 

 نه  الذكر، بخش یکم )تسبیح(، فصل سوم: تفسیر تسبیح.

نه  الدعاء: فصل سوم )اجابت دعا(، باب دوم )شرایط اجابت دعـا(،  

 هاشناخت، این خصلت

فهم عالمان 

 پیشین

 ضرورت و اهمیت

 های عالمان پیشینتبییننقش 

 روش دستیابي

 های علمان پیشین در موضوعات گوناگونبررسي برخي تبیین

 دانش بشری
 جواز و امکان تأثیر بر فهم حدیث

 مناسبات دانش بشری و فهم حدیث
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 هایي از موضوعات گوناگوننمونه

 یف عملکردیتکل

 آنچه كه در سر فصل آمده است؛ قبل از تشکیل كالساز موضوعات مختلف طبق هایي  انجام نمونه -5

 یابي برای آنان های موضوعات مختلف )به تعیین استاد( و قرینه انتخاب احادیثي از نمونه .2

 یادگیری و تدریس راهبردهای

 سني. و شیعه احادیث شرح های كتاب از گیری تسلط استاد بر ادبیات عرب، بر متون حدیثي و بر بهره

فهرست 

 منابع

منابع اصلي 

 )آموزشي(

 های مرتبط با سرفصل از: بخش

:   ( ت م سها ) اه گ ش دان  ي ان س ان  وم ل ع  ب ت ك  ن دوی ت و  ه ع طال م  ان ازم س تهران: عبدالهادی، مسعودی، حدیث، فهم روش

                                                                                   .ش5186   ،     ث دی ح  وم ل ع  ده ک ش دان

 .ش 5191 ،(ره) خمیني امام پژوهشي و آموزشي مؤسسة قم: كاظم، سیدمحمد طباطبایي، حدیث، فهم منطق

 .ق 5417 اإلسالمیة، - ط تهران: ،51 و 51 و 9 و 1 ج یعقوب، بن محمد كلیني، الکافي،

 الوفاء مجلسي، ،64 ج: بحاراالنوار

 5428 ، نشـر  و چـاپ  سازمان دارالحدیث، فرهنگي و علمي موسسه  :قم محمد، شهری، ری محمدی الذكر، نه 

   ق

 .ق 5428 نشر، و چاپ سازمان دارالحدیث، فرهنگي علمي موسسه قم: محمد، شهری، ری محمدی الدعاء، نه 

منابع فرعي 

 )پژوهشي(

 .الحدیث دار حدیثی، آثار دیگر و حدیث و قرآن دانشنامه در شهری ری اهلل آیت های تحلیل و ها بیان
 .الوفاء مجلسی، عالمه بحاراالنوار، های بیان

 .ق 1423 الحدیث، دار قم: محمد، ب  علی محمد اردکانی، االولیاء، تحفۀ
 .جاویدان تهران: االسالم، فیض البالغه، نهج ترجمه
 .تهران دانشگاه خوانساری، جمال آقا غررالحکم، شرح و ترجمه

 .اسالمیه مکتبۀ مازندرانی، صالح مولی شرح بر شعرانی عالمه تعلیقههای

 .ش 1981 االسالمی، الکتاب دار قم: تقی، محمد موال مجلسی، الفقیه، یحضره ال  م  شرح فی المتقی  رومه
 .العربی التراث احیاء صالح، موال مازندرانی، الکافی، شرح
 الکاشانی؛ الفیض محس  الوافی، م  الکافی الحادیث نافعه بیانات مع محمدباقر، المجلسی، السالم، علیهم الرسول آل اخبار شرح فی العقول مرآه

 .ش 1983 االسالمیه، دارالکتب: تهران:  نشر مشخصات الجعفری، بهراد التحقیق
 ق. 1446 اصفهان، مرتضی، شاه ب  محس  محمد کاشانی، فیض الوافی،

.... 

 ارزشیابي

 یادگیری

5 2 1 4 

ارزشیابي 

 مستمر 
 ترم میان

های آزمون های نوشتاری آزمون

  نهایي

تکلیف  های نوشتاری آزمون

 درسي 
 

  آزمون عملکردی  آزمون عملکردی
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 221 شماره درس:

 (1)ث یالحد فقه عنوان درس به فارسي:

 (1الحدیث ) فقهبه عربي: 

 The Way of Hadith Comprehension (Fiqh al-Hadith(1)) به انگلیسي:

  :مشخصات درس

 نوع درس: تخصصي

 2تعداد واحد: 

 12زمان درس: 

 :اهداف

 حدیثي كالن های موضوع فهم روش با آشنایي -

 (2الحدیث ) نیاز: فقهدروس پیش

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت

آشنایي با روش فهم 

 های كالن حدیثيموضوع

خانواده حدیث ـ 

های منفصل  )قرینه

 لفظي(

 تعریف و اهمیت

لزوم تشکیل 

 خانواده حدیث

 وحدت منبع علم اهل بیت

گوناگوني 

شرایط صدور 

 شامل

 تفاوت مخاطب

 مقتضیات زمان و مکان

 تحول زمان و...

گوناگوني 

ها حاصل نقل

 از

 تقطیع

 نقل معنا

 اختصار و...

 سیره محدثان

پیشینه تشکیل 

 خانواده حدیث

 نگاری )نقطه آغاز و اوج، رویکردها(؛سیر جامع

 هانمونه

 المحاسن باب لحم

 مقایسه تطبیقي القرائن در المحاسن و الخصال شیخ صدوق

توانمندی در موضوع شناسي 

احادیث ـ توانمندی در 

 دهي احادیثعنوان

 «باب معني الزهد»، كتاب المعیشة، 9جلدی(، ج  51الکافي )

 « هیضِ إِلَى اللَّهِ وَ التَّوَكُّلِ عَلَیبَابُ التَّفْوِ» 1جلدی(، ج  51الکافي )

 ، األكل1و  4دانشنامه قرآن و حدیث، ج 

فواید و آثار 

 خانواده حدیث

 متعددهای اطمینان افزایي به حدیث از راه دستیابي به منابع، اسناد و نقل

 دستیابي به مقصود نهایي حدیث

 دستیابي به دیدگاه معرفتي دین

روش تشکیل 

 خانواده حدیث

 تشکیل مجموعه واژگان اصلي، مرتبط و متضاد

 جویي موضوعيپي

 گردآوری متون

 بندی و چینش منطقي متوندسته

مانند: حیاء، عفت، حسن خلق، تواضع، قناعت، هایي های تشکیل خانواده احادیث در موضوعنمونه

 صوم، معاد.

های فهم به كارگیری روش

های حدیث در موضوع

 مختلف حدیثي

بررسي احادیث 

 خانواده

 انتخاب همسر

 عوامل پایداری خانواده

 اند(بررسي احادیث صبر )با تأكید بر روایاتي كه برای صبر كردن، روشي را بیان كرده

 اند(احادیث شکر )با تأكید بر روایاتي كه برای شکر كردن، روشي را بیان كردهبررسي 

 های كاربردی و مورد نیاز(بررسي احادیث مجالست و معاشرت )با تأكید بر نمونه

 بررسي احادیث شادی

 موانع شادی

توانمندی در شیوه استنباط 

 از متون حدیثي

 درمان شادی

 عوامل شادی

 احادیث فقهيبررسي 

 صاله

 صوم

 زكات
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 یف عملکردیتکل

 آن برای و انتخاب را اجتماعي و فرهنگي اقتصادی، سیاسي، به مبتلي مشکل و مسئله یک هفته، یک در خبرگزاری و روزنامه چند بررسي با

 .دهد تشکیل استاد مساعدت با و روشمند صورت به حدیثي خانواده یک

 یادگیری و تدریس راهبردهای

 باشد. های حدیثي همسومتون حدیثي و بر پژوهشبر ادبیات عرب، و مسلط  هاز حافظه حدیثي غني بود برخورداراستاد 

فهرست 

 منابع

منابع اصلي 

 )آموزشي(

 های مرتبط با سرفصل از: بخش

:   ( ت م س)ها  اه گ ش دان  ي ان س ان  وم ل ع  ب ت ك  ن دوی ت و  ه ع طال م  ان ازم تهران: س عبدالهادی، مسعودی، حدیث، فهم روش

                                                                                      ش.5186   ،     ث دی ح  وم ل ع  ده ک ش دان

 ش. 5191خمیني )ره(،  امام قم: مؤسسة آموزشي و پژوهشي كاظم، سیدمحمد طباطبایي، حدیث، فهم منطق

منابع فرعي 

 )پژوهشي(

 ق. 1914 ،دارالکتب االسالمیه مکتبه المصطفوی تهران: االسالمیه ،احمد ب  محمد ب  خالد برقی، المحاس ،

 .الحدیث دار کلینی، ،9 ج: الکافی

 ش. 1934الحدیث،  دار قم: ،محمد شهری، محمدی ری ،1 و 4 ج: حدیث و قرآن دانشنامه

 ارزشیابي

 یادگیری

5 2 1 4 

ارزشیابي 

 مستمر 
 ترم میان

های آزمون های نوشتاری آزمون

  نهایي

تکلیف  های نوشتاری آزمون

 درسي 
 

  آزمون عملکردی  آزمون عملکردی
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 224 شماره درس:

 البالغه نه  شناخت عنوان درس به فارسي:

 البالغة نه  علي اضواءبه عربي: 

 A Survey of Nahj al-Balaqa به انگلیسي:

  :مشخصات درس

 نوع درس: تخصصي

 2تعداد واحد: 

 12زمان درس: 

 :اهداف

 ها گوناگون آنالبالغه، مباحث پیراموني و موضوعآشنایي با كتاب نه  -

 البالغه نه  از روشمند گیری بهره در ایجاد توانمندی -

  نیاز:دروس پیش

 آنهای یادگیری، محتوای درس و ساختار فرصت

 جلسه 1

البالغه و نه 

 مؤلف آن

 رضي نامه سیدزندگي

 های سیاسي، اجتماعي و فرهنگي دوره سید رضيویژگي

 السالم()علیهپیشینه نگارش سخنان امیرالمومنین

 (دم ذكر اسنادهای معرفتي گوناگون، ع، مصادر، حوزهتبویب، بالغت، تالیفة انگیزالبالغه )های نه ویژگي

 )علوّ مضمون، مقبولیت، بالغت، تنوع موضوعات، گزینش هنری....( البالغهنه  ، شهرت و راز ماندگاریاعتبار

اطالعات 

 پیراموني

 

االسالم، عالمه محمدتقي جعفری، دكتر شـهیدی، حسـین انصـاریان، دكتـر سـیدمحمدمهدی      ها )فیضترجمه

 جعفری...(

الصباغه، شـرح و  اهلل خوئي، به البراعة میرزا حبیبالحدید، ابن میثم، منهاجها: ابن ابي ترین شرحها )مهمشرح

 (السالم()علیهالبالغه عالمه جعفری، پیام امام امیرالمؤمنینتفسیر نه 

البالغـه لبیـب بیضـون،    البالغه اویس كریم، تصـنیف نهـ   های لفظي و موضوعي )معجم الموضوعي لنه جممع

 مصطفوی، فرهنگ آفتاب عبدالمجید معادیخواه(الکاشف سیدجواد 

السعادة محمـدباقر محمـودی، تمـام    البالغه و اسانیده عبدالزهراء خطیب، نه مصادر و مستدركات )مصادر نه 

 البالغه سیدصادق موسوی(نه 

 جلسه 52
محتوای 

 البالغه نه 

 البالغه و قرآننه  ةرابط

 البالغهنه از زبان علي در  السالم()علیهعلي

 مباحث اعتقادی )توحید/ اختیاری یکي از موضوعات : نبوت، امامت، معاد(

 تقوا 

 اخالق

 روابط اجتماعي 

 سیاست 

 وصف دنیا و زندگي زاهدانه

 یف عملکردیتکل

 ارائـه  استاد مساعدت با و( پاورپوینت) نما ارائه صورت به را البالغه نه  در موضوعات از یکي محتوای دانشجو ترم، از نیمي گذشت از بعد-5

 .دهد

 .بخواند حفظ از شفاهي آزموني در( خود انتخاب به) را البالغه نه  قصار كلمات از حدیث بیست -2

 مـدت  در اختصـار  به... و دوستان اقوام، خانواده، مدرسه، مسجد، جمع در البالغه نه  مورد در ،5 شماره تکلیف جای به تواند مي دانشجو -1

 .دهد استاد تحویل ارزشیابي جهت را صوتي فایل و ارائه دقیقه 11 زمان

 یادگیری و تدریس راهبردهای

شناخت تاریخ اسـالم تـا   ، تسلط استاد بر ادبیات عرب و به ویژه علوم بالغي، تسلط بر متون حدیثي، احاطه بر مضامین و معارف نه  البالغه

 گیری از شروح و نرم افزارهای اسالمي.بهره یمندتوان، نیمه اول قرن اول
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فهرست 

 منابع

منابع اصلي 

 )آموزشي(

 های مرتبط با سرفصل از: بخش

 ش. 5176البالغه، مطهری، مرتضي، تهران: صدرا، سیری در نه 

 دانشـگاهها  انسـاني  علـوم  كتـب  تـدوین  و مطالعـه  سـازمان : البالغه، احمد غالمعلي، تهـران نامه نه شناخت

                                           ش. 5195    حدیث، علوم دانشکده: انساني علوم توسعه و تحقیق ،مركز(سمت)

منابع فرعي 

 )پژوهشي(

 ش. 1983همشهری،  تهران:، جعفری، سید محمد مهدی، (رمی سید آثار و زندگی بر مروری) علوی بالغت احیاگر
                                                                                                                                                 ش. 1981 ،  دریا انتشارات ،  تهران، دلشاد تهرانی، مصطفی،   البالغه نهج با آشنایی چشمه خورشید

 .(ع) البیت اهل معارف نشر و تحقیقات موسسه قم:سیمای نهج البالغه، علی قلی، محمد مهدی، 
                                           ش. 1913 ،  ( ع)   ی ن وم م رال ی ام  ی ات ق ی ق ح ت  ه س وس م ر ش ن:  م ق د، م ح ،م ی ت ، دش( ه الغ ب ال  ج ه ن  ارزش و  ت ظم ع  ون رام ی پ در  ش ژوه پ)  ه الغ ب ال  ج ه ن  ت اخ ن ش

 ش. 1931نشر جمهوری،  تهران:مسجدجامعی،  علیرما ، تحقیقجعفر سبحانی، ای بر شناخت نهج البالغهمقدمه

 ارزشیابي

 یادگیری

5 2 1 4 

ارزشیابي 

 مستمر 
 ترم میان

های آزمون های نوشتاری آزمون

  نهایي

تکلیف  های نوشتاری آزمون

 درسي 
 

  آزمون عملکردی  آزمون عملکردی
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 221 شماره درس:

 مأثوره زیارات و ادعیه ،سجادیه صحیفه با آشنایي عنوان درس به فارسي:

 السجادیة الصحیفة و الزیارات و االدعیة علي اضواءبه عربي: 

 A Survey of Invocations, Pilgrims and Sahiffa Sajjadia به انگلیسي:

  :مشخصات درس

 نوع درس: تخصصي

 2تعداد واحد: 

 12زمان درس: 

 :اهداف

 آشنایي با جایگاه دعا و زیارت و شناخت ادعیه و زیارات مشهور -

 نهادینه شدن روح مناجات در خواننده -

 توانمندی در گزینش و مطالعه دعاها متناسب با نیازها  -

 های كاذباجتناب از گرایش به عرفان -

 سجادیه و اطالعات پیراموني آنآشنایي با محتوا و ساختار صحیفه  -

 گیری روشمند از صحیفه سجادیه و تشخیص معارف آنتوانمندی در بهره -

 نیاز:دروس پیش

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت

 ارت، ذكر، مناجات، اهم منابعیم دعا، زیمفاه اتیكل

 ارت یدعا و ز يشناس گونه

ن قسـمت از  یا یها )مثال

ه یفه سجادیصح یمحتوا

 انتخاب شود(

 ندهیاز جهت گو
 مأثور

 ر مأثوریغ

 از جهت مضمون
 یه فردیادع

 يه اجتماعیادع

 از جهت زمان

 ها يخوش

 ها يناخوش

 ها بحران

 ام خاص(یهفته و ا یها )روزها امیا

اطالعات پیراموني 

 صحیفه

 آشنایي با فضای صدور صحیفه سجادیه

 صحیفه سجادیهاعتبار سنجي 

ها )ریاض السالکین، اللوامع العرشیه، في ظالل الصحیفة، شناخت و شهود، شرح صحیفه سجادیه حسـین  شرح

 انصاریان(

 ساختارشناسي صحیفه

 تحلیل دعاها بر پایه لحن ادبي

 صلوات و ...(، تحلیل ساختار ادعیه بر پایه رعایت آداب دعا )تمجید الهي

 دعا در دعاهای ارتباط با خدا، ارتباط با خود، ارتباط با دیگران، ارتباط با طبیعتهای تحلیل درخواست

 دعاهای رازگونه )مناجات(

 دعاهای نیازگونه

 محتوای صحیفه سجادیه

 اعتقادی
 )شکرگزاری پروردگار(  17)رضا به قضای الهي( ، 11، 5توحید : مانند دعاهای 

 (47، 4، 2بیت )گزینش متن از دعاهای و اهل (وآلهعلیهاهللجایگاه پیامبر )صلي

 اخالقي

شناخت فضـایل و راه كسـب آن و شـناخت    « : مکارم االخالق»21اخالق فردی مانند دعای 

 رذایل و راه برون رفت از آن

اخالق 

 اجتماعي

 .11، 22، 25، 54، 7های اجتماعي : دعاهای مهارت

، 26، همسـایگان دعـای   21و  24دعاهـای  اجتماعي : خـانواده  های  سرمایه

 27امنیت دعای 

 یف عملکردیتکل

 شرح صحیفه سجادیه 2انتخاب قسمتي از یک دعا از صحیفه و ارجاع به  -5

 پیام گیری از برخي از ادعیه مانند دعای كمیل-2

 پیام گیری از برخي از زیارات مانند امین ا.. و عاشورا -1
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 یادگیری و تدریس راهبردهای

، برخـورداری از روحیـات اخالقـي و معنـوی    ، های ادعیهها و ظرافتتسلط استاد بر ادبیات عرب، تسلط بر متون حدیثي، توانایي فهم لطافت

 گیری از شروح و نرم افزارهای علوم اسالميتوانایي بهره

فهرست 

 منابع

منابع اصلي 

 )آموزشي(

 فرعي منابع از استاد جزوهبا توجه به  صحیفه سجادیههای مرتبط با سرفصل  بخش

 .ق 5428 نشر، و چاپ سازمان دارالحدیث، فرهنگي علمي موسسه قم: محمد، شهری، ری محمدی الدعاء، نه 

منابع فرعي 

 )پژوهشي(

 ق. 1418 ر، ش ن ال ی رک م ، ی الم االس  الم االع  ب ت ک م قم: ب  ه ی م ل ع ال  وزه ح ال قم:،  ی وس م    ب ی ل ع ، طاوس   اب الحسنه، باالعمال االقبال

                                                 ق. 1421 ،  ر ش ن ال و  ه اع طب ل ل  ث دی ح دارال قم: عباس، جعفر حائری، الحسی ، ب  علی االمام بالغۀ

 ق. 1989 ٬الصدوق مکتبه تهران:،  ی ل ع    ب م ی راه اب ، ی م ع ف ک االمی ، البلد

 تا.نا، بیجا، بیبی جاللی، حسی  محمد سید السجادیه، الصحیفه حول دراسۀ

 ق. 1443، المعاصر دارالفکر: بیروت الدایه، رموان محمد: تحقیق الولید، ب  محمد الطرطوشی، الفهری آدابه، و المأثور الدعاء
 (عج)المهدی االمام مدرسۀ ،(طاووس ب  السید) موسی ب  علی السعود، سعد راوندی اهلل هبۀ ب  سعید الدعوات،

                                                 ش. 1962 ،  ۀ ی م ل ع حوزةال ال ی ف    ی درس م ۀال اع م ج قم: حسی ، محمد مظفر، السجادیه، الصحیفه موموعات الی الدلیل

 قم:،  ی ن ی االم  ی ن ی س ح ال    س ح م  ق ق ح م ال ، ان خ  ی ل ع رازی ی ش ال  ی دن م ال  ی ن س ح ال  ی ن ی س ح ، ه ی ل ع  ه ل ال وات ل ص    دی اج س دال ی س  ه ف ی ح ص  رح ش  ی ف    ی ک ال س ال  اض ری
                                                 ش. 1981 – 1968 ،   ی الم االس ر ش ن ال  ه س وس م قم: ب  ه ی م ل ع ال  وزه ح ال  ی ف    ی درس م ال  ه اع م ج

 ق. 1422 ا، م  ل ی دل قم: جواد، محمد سید الجاللی، مالک، ب  علی روایۀ السجادیه الصحیفۀ

 الوجدانی. مکتبۀ قم: فهد الداعی الحلی، احمد ب  عدة

 .3 تا 6 شماره سفینه فصلنامه
 ق. 1413 ر، ش ن ال ی رک م ، ی الم االس  الم االع  ب ت ک م قم: ب  ه ی م ل ع ال  وزه ح ال قم: ،(طاووس ب  السید) موسی ب  علی السائل، فالح

 تهران:،  اری ف غ ال ر ب اک ی ل ع  راف اش ه ب ؛ ری ف ع ج ال راد ه ب  ه ی ل ع  ق ل ع و  ه ح ح ص ، ی م ق ال  ه وی ول ق    ب  ی وس م    ر ب ف ع ج    د ب م ح م    ر ب ف ع ج  م اس ق ال ی اب ، ارات یی ال ل ام ک
                               ش. 1911 ،   دوق ص

 . ق 1413 ، وم ی ق ال ر ش ن قم:ر،  ف ع ج    دب م ح م ، دی ه ش م   اب الکبیر، المیار

 ق. 1443 المهدی، االمام مدرسه انتشارات قم: مفید، محمد ب  نعمان، المیار،
                                                 ش. 1913 ،  طارد ع تهران:،  ه ل یال یی ع ، ی ان وچ ق  طاردی ع ع، السجاد االمام مسند

 . ق 1411 ، ه ع ی ش ال  ه ق ف  ه س وس م ، روت ی ، ب   س ح    دب م ح م ، ی طوس المتهجد، مصباح

 ق. 1429محبی ،  قم: ،(الکفعمی) الحارثی علی ب  ابراهیم الییارات، و الصلوات و االدعیۀ فی المصباح
 (الکترونیکی) البیت آل جاللی، حسینی رما محمد سید ،(مشکاة و مرعشی مرحومی ) السجادیه الصحیفۀ حول توثیقیتان مقدمتان

 صدر شهید مقدمه

... 

 ارزشیابي

 یادگیری

5 2 1 4 

ارزشیابي 

 مستمر 
 ترم میان

های آزمون های نوشتاری آزمون

  نهایي

تکلیف  های نوشتاری آزمون

 درسي 
 

  آزمون عملکردی  آزمون عملکردی
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 5مـجموعه اخـتیاری 

   )عـنوان پـیشنهادی در حـوزه مـطالعات قـرآن(
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 111شماره درس: 

 غرب در قرآني مطالعات تحول سیر و استشراق تاریخ عنوان درس به فارسي:

 الغرب في القرآنیة الدراسات تطور و االستشراق به عربي: تاریخ

 History of Orientalism and a Review on the Quranic studies in the Westبه انگلیسي: 

  :مشخصات درس

 نوع درس: تخصصي

 2تعداد واحد: 

 12زمان درس: 

 :اهداف

 علـوم  حـوزه  در آنها مطالعات انواع با كلي آشنایي و آن تاریخ طول در استشراق مختلف های جریان با آشنایي -

  قرآن

 و هـا  جریـان  هـا،  روش ،هـا  انگیزه به توجه با مستشرقان سوی از شده طرح مطالب تحلیل در ایجاد توانمندی -

 های جنبه از گیری بهره در ایجاد توانمندی حال درعین و آنان آراء با مواجهه در انگاری ساده از پرهیز و ها نگرش

 آن مثبت

 نیاز:دروس پیش

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت

 غرب در قرآني مطالعات تحول سیر و استشراق تاریخ

 مباحث كلي
 تعریف استشراق 

 ضرورت 

 تاریخچه كلي

 تطورات تاریخي )جنگهای صلیبي، دوره استعمار، دوره معاصر...(

در هـر دوره  های  انگیزه

با توجـه بـه شـرایط و    

  اقتضاءات

 فرهنگي ) سیاسي ـ مذهبي ـ اقتصادی ( ـ  شرایط اجتماعي 

 جدید(های  آگاهي  وضعیت علمي )تحوالت علوم و دانشها،

 مطالعات های روش

 مستشرقان

تواند ضـمن بیـان    * استاد مي برون دیني 

این سه روش، به طور اجمـالي  

 به مباحث روبرو نیز بپردازد. 

همچنین اگر به مقتضای بحث، 

هـای   مطلبي در مـورد جریـان  

شناسـي، نیـاز بـه     غالب شرق

توانـد   مـي  بیان داشت، اسـتاد 

  بدان بپردازد.

 یابي در فرهنگهای دیگر  ریشه

درون دیني )تطبیـق بـا   

 بر عهدین(روند حاكم 

 گیری از مطالعات سامي شناسي بهره

 تاریخي

بهره گیری از 

دانشهای 

 دیگر 

 اللغــه، فقــه: زبانشــناختي هــای   روش

 ... ساختاری و معناشناسي

ــای روش ــاریخي ه ــد ت  باســتان مانن

  شناختي

 عهدیني مطالعات های روش

ــرو ــات قلمـ  مطالعـ

 بـه  تالیفـات  گستره)

ـ    لحـــاظ  كمـــي 

ــي ــای ویژگ ــي ه  كیف

 (موضوعات محتوایي

 ها ها در انتخاب كتاب ها ـ جهت گیری ها ـ معرفي شاخص احیاء تراث: نوع نگاشته

 موضوعي های  نگاری: مهمترین معجم معجم

 به اختصار مهمترین آثار  نگاری: فهرست

 جریان قوی شکاكان افراطيباستانشناختي با شکل گیری های  های قرآن: گسترش روند بررسي شناسي نسخه

تالیف و 

 تحقیق

 (ها مهمترین اجمالي معرفي) ها نگاری تک ها، المعارف دائره  مجالت،: ساختار به توجه با

 به توجه با

 موضوعات

 ...و  جهاد، زن: چالشي موضوعات

 به: قرآن المعارف دائره تا اول( )ویراست اسالم المعارف دائره از :معمول موضوعات 

 توصیفي نگاه به توجه با شیعه، دیدگاه به توجه لحاظ به نویسندگان، مذهب و ملیت لحاظ

 ... گذاری ارزش یا

 نویسندگان مهمترین به توجه با

ی زباني ـ دقت در انتقال معنا ـ تحـول در نگـرش بـه       ها در طول تاریخ با توجه به: گستره بررسي ترجمه ترجمه ها:

 ها  قرآن ـ تاثیر گذارترین ترجمه

 مطالعات كلي ارزیابي

 استشراقي

 ها روش

 ها نگرش

 آراء
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 تکلیف عملکردی

هـای   به اطالع وی رسیده، با توجـه بـه انگیـزه هـا، روشـها و حـوزه      دانشجو نظرات یک خاورشناس را كه توسط استاد انتخاب شده و قبال 

با استفاده از منابع فرعي )پژوهشي( ذیل سرفصل و منابع دیگر به راهنمایي استاد، به صورت كتبي حـداكثر در ده صـفحه معـادل    ، مطالعاتي

 كلمه تحلیل و ارائه كند.  1111

تواند تحقیق خود را در در قالب پاورپوینت بـه كـالس    مطالب یا تمایل به ارائه شفاهي، مي* در صورت عدم توانمندی دانشجو در ارائه كتبي 

 ارائه دهد.

 یادگیری و تدریس راهبردهای

 اصلي داشته باشد. منابع به مراجعه برای انگلیسي زبان( حداقل) به تسلط درس موضوع به آگاهي بر استاد عالوه

فهرست 

 منابع

اصلي  منبع

 )آموزشي(

، مركز هماهنگي و توسعه پژوهش «تاریخ استشراق و سیر تحول مطالعات قرآني در غرب»كتاب آموزشي درس 

 و آموزش عالي قرآني كشور، در دست چاپ

منابع فرعي 

 )پژوهشي(

 مطاابع  شارکه : الریااض، خرطاوم   –یاه  اهلل، جاییه نایف عبدالعییی آل سعود العالم وقیع احمد، محمد االسالم فی المناهج الغربیه المعاصره : عرض و نقد،

                                       م. 2448 ،   المحدوده للعمله السودان
 آراء المستشرقی  حول القرآن الکریم و تفسیره، رموان، عمر ب  ابراهیم، الریاض، دارالطیبه.

 ش. 1911 ، ه روزن تهران:، ترجمه صالح طباطبایی،    م رح دال ب ع ، دوی دائره المعارف مستشرقان، ب
                                       ، بی تا.  المفتوحه الجامعه: سالم، طرابلس ساسی الظاهره االستشراقیه و اثرها فی الدراسات االسالمیه، حاج،

                                       ق. 1429 ،  للجامعات دارالنشر د، مصر، م ح دم م ح م ، ه ل ی ول القرآن الکریم م  المنظور االستشراقی، اب
 م. 2412، الجمل منشورات السعدی، بیروت، سعداهلل القرآن فی محیطه التاریخی، زیر نظر : سعید رینولدز، جبرئیل، ترجمه

 م. 1333 ، ی رب ع ال  ورخ م ، دارال روت ی بالمستشرقون و الدراسات القرآنیه، علی الصغیر، محمد حسی ، 
 م. 2444 والتوزیع، للنشر داراألمل حس ، امی  عامر، محمد بنی محمد الکریم، القرآن و المستشرقون

 ،  انساانی  علاوم  توسعه و تحقیق مرکی ،( ت م س)ها  اه گ ش دان  ی ان س ان  وم ل ع  ب ت ک    دوی ت و  ه ع طال م  ان ازم س تهران:مطالعات اسالمی در غرب، محس  الویری، 
                                       ش. 1983

 ش. 1911دار، مصطفی حسینی طباطبایی، چاپخش،  ام ن  ان اس ن اورش خ از    ت  ت س ی ب ار آث د ق ن و  ی م ل ع  ه ام ن ی دگ زن  ل ام نقد آثار خاورشناسان: ش
EI2-v1-191- Mustashrikun-, J.D.J Waardeinburg 
Eq- v4-181-Post-enlightment academic study of Quran-, Marco Scholler- 
EQ-v4-291-Pre-1844 preoccupations of Quranic studies -, Hartmut Bobzin- 

 ارزشیابي

 یادگیری

5 2 1 4 

ارزشیابي 

 مستمر 
 ترم میان

های آزمون های نوشتاری آزمون

  نهایي

تکلیف  های نوشتاری آزمون

 درسي 
 

  آزمون عملکردی  آزمون عملکردی
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 115شماره درس: 

 ساختاری قرآن كریم تفسیر عنوان درس به فارسي:

 الکریم القرآن البنیوی به عربي: التفسیر

 Structural Exegesis of the Holy Quranبه انگلیسي: 

  :مشخصات درس

 نوع درس: تخصصي

 2تعداد واحد: 

 12زمان درس: 

 :اهداف

 به عنوان یکي از علوم قرآني« شناسيسوره»معرفي و تبیین  -

هـای   های مختلف و گروه آشنایي با قواعد و ضوابط شناخت سوره به سوره قرآن و تحصیل توان تدبر در سوره -

 ای سوره

السور( به عنـوان یکـي از علـوم قرآنـي      شناسي )علم خصائص سورهدانشجو در حوزه مطالعات نوین قرآني با  -

 شناخت الزم را پیدا كند.

های قرآن، شناخت پیدا آورد، نسبت به هریک از سورهدانشجو بر اساس نظامي كه از تقسیم قرآن به دست مي -

هـر سـوره در اندیشـه او،     یابد، در عین حال،كند. دانشجو و پژوهشگر متدبر، قرآن را پیراسته از اختالف ميمي

 یابد. های دیگر ميای متمایز از سورههویت و به نحوی پرونده

بندی آنها را در گروههای مـرتبط  كند و مهارت دستهای نیز شناخت پیدا ميهای سورهدانشجو نسبت به گروه -

  كند.پیدا مي ای نیز هویتي تدبری و مفهوميسوره كند. برای وی، گروههایكسب مي

 نیاز:دروس پیش

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت

 در لغت، قرآن و حدیث « سوره»مفهوم 

 شناسي در مباحث علوم قرآني سورهپیشینه 
 ها مروری بر اهم مباحث مناسبت مانند فواتح و خواتم سوره

 ها در مباحث علوم قرآني خواص و خصایص سوره

 بیت )ع( در سیره و سنت پیامبر و اهل نقش و جایگاه سوره

 احکام مرتبط با سوره در فقه اسالمي

 سوره 554تقسیم قرآن به 

 ای های سوره تبیین گروه

 ها با یکدیگر تبیین تناظر ساختاری و محتوایي سوره

 شناسي آثار و دستاوردهای سوره

 شناسي های دانش سوره تبیین گستره و ظرفیت

 های منتخب....شناسي از سورهبه صورت كارگاه سوره جلسه آخربرگزاری سه 

 تکلیف عملکردی

های یونس تا قاف را پـیش بـرده و در نهایـت در     سال با توجه به مباحث هر جلسه، تحقیق درسي با موضوع یکي از سوره دانشجو از آغاز نیم

 كند.كند ارائه  قالب نوشتاری با تعداد صفحاتي كه استاد تعیین مي

 یادگیری و تدریس راهبردهای

 حفظ حد در قرآن سور و آیات با آشنایي مجید؛ اهلل كالم با مؤانست استاد و ممارست

فهرست 

 منابع

اصلي  منبع

 )آموزشي(

، مركز هماهنگي و توسعه پژوهش و آمـوزش عـالي قرآنـي    «تفسیر ساختاری قرآن كریم»كتاب آموزشي درس 

 كشور، در دست چاپ

فرعي منابع 

 )پژوهشي(

 1934شناسی )روش تحقیق ساختاری در قرآن کریم(، دکتر محمدعلی لسانی فشارکی، دکتر حسی  مرادی زنجانی، نصایح، قم: سوره
 1989/قاهره. فیروزآبادی محمد. التمییی ذوی بصائر
 1334 مصر، للکتب، العامه المصریه الهیئۀ محمود؛ اهلل عبد شحاته،. مقاصدها و سورة کل اهداف
 1443/دارالسالم. قاهره. حوّی سعید التفسیر، فی االساس
 1384/ دک  حیدرآباد. بقاعی ابراهیم. الدرر نظم
 1962/ تهران. رامیار محمود. قرآن تاریخ
 1981/ قاهره. سیوطی الدی  جالل. االتقان
 مراغی، تفسیر قرطبی، تفسیر الحدیث، تفسیر. المییان. التبیان. البیان مجمع. القرآن ظالل فی. المنثور الدر. القران تفسیر فی البرهان مانند قرآن تفاسیر

 ..... و المعانی روح. رازی فخر. التنویر. الثقلی  نور
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 دارالمعرفه. بیروت. زرکشی الدی  بدر. القرآن علوم فی البرهان
 1446/ بیروت. سیوطی الدی  جالل. الدرر تناسق
 العلمیه دارالکتب. بیروت. واحدی احمد ب  علی. النیول اسباب
 1934/قاهره الحدیثه، دارالکتب محمود؛ محمد حجازى،. الکریم القرآن فى الموموعیه الوحدة
 ق1931/کویت الکریم، القرآن دار اهلل؛ عبد محمد درّاز،. الکریم القرآن الى المدخل
 1419/ قاهره الشروق، دار دوم، چاپ احمد؛ شیخ غیالى، الکریم، القرآن سور موموعى تفسیر نحو

 1986/تهران.گر خامه محمد. قرآنهای  سوره هندسی ساختار
... 

 ارزشیابي

 یادگیری

5 2 1 4 

ارزشیابي 

 مستمر 
 ترم میان

های آزمون های نوشتاری آزمون

  نهایي

تکلیف  های نوشتاری آزمون

 درسي 
 

  آزمون عملکردی  آزمون عملکردی
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 112درس: شماره 

 ( 5) معناشناسي عنوان درس به فارسي:

 (5) الداللة به عربي: علم

 Semantics (5)به انگلیسي: 

  :مشخصات درس

 نوع درس: تخصصي

 2تعداد واحد: 

 12زمان درس: 

 :اهداف

 شناسي توصیفي در قرآن آشنایي با مباني معني -

 

 نیاز:دروس پیش

 ساختار آنهای یادگیری، محتوای درس و فرصت

 شناسي تعریف معني

 انواع معني

 داللت
 زباني درون

 زباني برون

 نشانه
 دال

 مدلول

روابط مفهومي در 

 سطح واژه

 معنایي هم

 چندمعنایي

 نامي هم

 شمول معنایي

 تقابل معنایي

 داری نشانْ

 گي واحدواژه

 گي جزءواژه

 گي عضوواژه

روابط مفهومي در 

 سطح جمله

 استلزام معنایي

 انگاری پیش

 استنتاج

 تضاد معنایي

 معنایي هم

 تکلیف عملکردی

 بتواند كه یافت خواهد آشنایي ای اندازه به جمله و واژه سطح در مفهمومي روابط با سال، نیم پایان در پیشنهادی سرفصل اساس بر دانشجو

 درسي تحقیق قالب در و بسته كار به( استاد تشخیص به) قرآن از صفحه دو حدّ در قرآني جمالت و واژگان معنایي تحلیل در را اطالعات این

 .دهد ارائه

 یادگیری و تدریس راهبردهای

- 

فهرست 

 منابع

اصلي  منبع

 )آموزشي(

، مركز هماهنگي و توسعه پژوهش و آموزش عالي قرآنـي كشـور، در دسـت    «معناشناسي»كتاب آموزشي درس 

 چاپ

منابع فرعي 

 )پژوهشي(

 ش. 1934، تهران، نشر سوره مهر، کورش ،صفوی، شناسی معنا بر درآمدی
 ش. 1939علم، تهران: صفوی، کوروش: ترجمه، دیرک گیررتس، واژگانی، شناسی  معنیهای   نظریه
 ش.1981، کاووش فرهنگ انتشارات ،افراشی،آزیتا ،معناشناسی در هایی اندیشه
 .چاپ دست فرهنگی، در مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه انتشارات ،افراشی،آزیتا شناختی، شناسی معنا
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... 

 ارزشیابي

 یادگیری

5 2 1 4 

ارزشیابي 

 مستمر 
 ترم میان

های آزمون های نوشتاری آزمون

  نهایي

تکلیف  های نوشتاری آزمون

  آزمون عملکردی  آزمون عملکردی درسي 
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 111شماره درس: 

 (2معناشناسي ) درس به فارسي:عنوان 

 (2) الداللة به عربي: علم

 Semantics (2)به انگلیسي: 

  :مشخصات درس

 نوع درس: تخصصي

 2تعداد واحد: 

 12زمان درس: 

 :اهداف

 شناسي توصیفي در قرآن آشنایي با مباني معني -

 

 (5)نیاز: معناشناسي دروس پیش

 آنهای یادگیری، محتوای درس و ساختار فرصت

 5بخش 

 معني و تحول معني

 استعاره

 مجاز

 توسیع معنایي

 تخصیص معنایي

 تغییر بار عاطفي
 ترفیع بار عاطفي

 تنزل بار عاطفي

 تحول لفظ
 با تغییر معني

 بدون تغییر معني

 2بخش 

 شناسي مقدمات ریشه
 های زباني شناسي علمي: خانواده ریشه

 شناسي عامیانه ریشه

 شناسي تطبیقي ریشه

 مباحث
 بازسازی

 گیری قرض

 منابع
Zammit,M.R.(2112) A Comparative Lexical Study of Quranic 

Arabic , Brill. 
  الغامدی درآثار خصوص به متناسب در منابع «المقارن اللغه علم» عنوان

 تکلیف عملکردی

 این بتواند كه یافت خواهد آشنایي ای اندازه به مباحث مطرح شده در سرفصل با سال، نیم پایان در پیشنهادی سرفصل اساس بر دانشجو

 ارائه درسي تحقیق قالب در و بسته كار به( استاد تشخیص به) قرآن از صفحه دو حدّ در قرآني جمالت و واژگان معنایي تحلیل در را اطالعات

 .دهد

 یادگیری و تدریس راهبردهای

- 

فهرست 

 منابع

اصلي  منبع

 )آموزشي(

، مركز هماهنگي و توسعه پژوهش و آموزش عالي قرآنـي كشـور، در دسـت    «معناشناسي»كتاب آموزشي درس 

 چاپ

منابع فرعي 

 )پژوهشي(

 ش.1934، ع()صادق امام دانشگاه انتشارات، تهران: احمد پاکتچی، معنا، به نقل مباحث الحدیث فقه
... 

 ارزشیابي

 یادگیری

5 2 1 4 

ارزشیابي 

 مستمر 
 ترم میان

های آزمون های نوشتاری آزمون

  نهایي

تکلیف  های نوشتاری آزمون

 درسي 
 

  آزمون عملکردی  آزمون عملکردی

 

  



  
 

148 

 114شماره درس: 

  عهدین و قرآن در انبیا قصص عنوان درس به فارسي:

 العهدین  و القرآن في االنبیاء به عربي: قصص

 Prophetical Stories in The Quran and Testamentsبه انگلیسي: 

  :مشخصات درس

 نوع درس: تخصصي

 2تعداد واحد: 

 12زمان درس: 

  :اهداف

 شناخت همگرائي و واگرائي ادیان ابراهیمي -

 شناخت اشتراكات و افتراقات قرآن و عهدین -

 عهد جدید ان شناختعهد قدیم و داست قرآني، داستان شناخت داستان شناخت -

 آشنائي با رویکرد محققان اسالمي درباره داستانهای تورات و انجیل )عهدین( -

 آشنائي با رویکرد مستشرقان )خاصه مستشرقان یهودی و مسیحي( درباره قصص قرآن -

 قرآن و عهدین كتب از موضوعي استفاده ایجاد مهارت -

 تطبیقي روشهای از استفاده ایجاد مهارت -

 اسرائیلیات شناخت ایجاد مهارت -

 غرب در قرآني مطالعات تحول سیر و استشراق تاریخ، آسماني كتب و بزرگ ادیان با آشنائي نیاز:دروس پیش

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت

 پیشیني مباحث

 مسیحیت و یهودیت با اسالم مقایسه بر تاكید با ادیان تطبیقي مطالعات بحث شناسي پیشینه

  تطبیقي مطالعات در تحقیق روش

 عهدین و قرآن قصص موضوع در تطبیقي مطالعات( شناخت كتاب یا) شناسي ماخذ

 شناسي نوع مقدس، كتب در قصه اهمیت و جایگاه قصه، تعریف)عهدین  و درقرآن( گوئي داستان) قَصص تبیین

 اسطوره( و قصه فرق تاریخ، و قصه فرق قصه، عناصر قصه،

 انبیاء قصص كتب و قرآن تفاسیر در( مسیحیات و یهودیات) اسرائیلیات

قِصـص   از برخـي  مقایسه

 مشــترک( هــای داســتان)

 قدیم عهد با قرآن

 مختص قرآنهای  معرفي داستان

 داستان آدم)ع(

 داستان ابراهیم)ع(

 داستان موسي)ع(

 از برخـــــي مقایســـــه

( داســــتانهای)قِصـــص 

 عهــد بــا مشــترک قــرآن

 جدید

 داستان زكریا و یحیي

 داستان مریم و عیسي

 پیامبر اسالم و عهدین

 تکلیف عملکردی

 تکالیفي از سنخ تکالیف ذیل:

 . آفرینش زن را در تورات، قرآن و روایات مقایسه نمایید.5

 . اسراییلیات خلقت زن را در عرضه به قرآن مورد نقد قرار دهید.2

 قرآن و عهدین بررسي نمایید.های  . عصمت انبیاء را در داستان1

 السالم را در قرآن و اناجیل مقایسه نمایید.    . مقام یحیي علیه4

 . عناصر داستاني را در قرآن و عهد جدید مقایسه نمایید.1

6... . 

 یادگیری و تدریس راهبردهای

 دین با آشنائي، آنها مقدس كتب و ابراهیمي ادیانهای  آموزه با آشنائي مسیحیت، تاریخ و یهودیت تاریخ خاصة ادیان تاریخ با آشنائي استاد

 نویسي داستان با آن، آشنائي در تحقیقهای  روش و تطبیقي شناسي

فهرست 

 منابع

اصلي  منبع

 )آموزشي(
 الملل بین نشر و چاپ:تهران اشرفي، عباس عهدین، و قرآن در قصص مقایسه
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منابع فرعي 

 )پژوهشي(

 ،  سروش انتشارات ایران، اسالمی جمهوری سیمای و صدا تهران:قاسمی، حمید،  محمد قرآن، تفاسیر در انبیاء های داستان بر آن تأثیر و اسرائیلیات
                        ش. 1984

 ش. 1989فرهنگی،  و علمی انتشارات تهران: راستگو، محمد سید بیومی، ترجمه مهران، محمد ،(جلدی4)قرآن قصص تاریخی بررسی

اطالعات،  انتشارات تهران: پرست، ییدان حمید الریجانی، محمد، فارسی، ادبیات در آن بازتاب و قرآن و انجیل تلمود، تورات، در پیامبران داستان
 ش. 1984

 و ادیان دانشگاه انتشارات قم: ،(فضل حقانی محمد و زندی محس  ترجمه)سگال رابرت ،(ادیان مطالعه در رویکرد ده با آشنائی)پژوهی دی  راهنمای
 ش. 1931مذاهب، 

 ق. 1424 ه، ب ی ت ، دارق روت ی ب حس ، الباش، یفترقان، ای  یتفقان، التورات، ای  و القرآن

 م. 1339البولسیۀ،  المکتبۀ منشورات لبنان، دره، یوسف حداد، الکتاب، و القرآن

 ق. 1419االسالمیۀ،  دار بیروت، برو العاملی، محمد علی، المییان، فی المقدس الکتاب
 م. 1384النصریۀ،  المکتبۀ مکتبۀ قاهره، احمد، شلبی، االدیان، مقارنۀ

 ش. 1964اسالمی،  فرهنگ نشر دفتر تهران: دبیر، اهلل ذبیح ترجمه بوکای، موریس، علم، و قرآن انجیل، تورات، میان ای مقایسه

Les Grandes Religions,Emmanuel Aegerter,Paris: Universitair de France 
Comparative Religion,A.C.Bouquet,New York: Penguin Book 

... 

 ارزشیابي

 یادگیری

5 2 1 4 

ارزشیابي 

 مستمر 
 ترم میان

های آزمون های نوشتاری آزمون

  نهایي

تکلیف  های نوشتاری آزمون

 درسي 
 

  آزمون عملکردی  آزمون عملکردی

 

  



  
 

114 

 111شماره درس: 

 جریان شناسي مطالعات قرآني معاصر عنوان درس به فارسي:

 تیارات معاصرة في الدراسات القرآنیة به عربي:

  Contemporary Trends in Quranic Studiesبه انگلیسي: 

  :مشخصات درس

 نوع درس: پایه

 2 تعداد واحد:

 12 زمان درس:

  :اهداف

معاصر در مطالعات قرآني به نحوی آشنا شود های  جریاندر این درس، هدف آن است كه دانشجو با  -

در این باره وجود دارد و این امکان برای او فراهم گردد هایي  و احیاناً شبههها  كه كامالً دریابد چه مسئله

كه با عرضه محتوای درس حاضر با دروس سنتي علوم قرآني، دریابد چه نسـبتي میـان سـنت علـوم     

مطالعات قرآنـي چـه   های  العات عصر كنوني وجود دارد. در این درس، جریانقرآني در طي قرون با مط

شـود تـا    مـي  نزد مستشرقان و چه نزد مسلمانان از محققان ایران و دیگر كشورهای اسالمي بررسـي 

 تمایز وجود دارد.هایي  آشکار شود در میان این دو طیف تا چه حد همگرایي و در چه حوزه

  نیاز:دروس پیش

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت

ــف. مطالعــات   ال

 قرآني در غرب

مطالعـات   .5-الف

 پیرامون متن قرآن
  

 )با متد نقد كتاب مقدس(: وایل، ولهاوزن، هورخرونیه، گایگر، سیدرسکي؛  "نقد متن"رویکرد 

 )با متد تاریخي(: جیمز بالمي

نولدكه، شوالي، ریچارد بـل، بالشـر، جفـری، مینگانـا،      )با تنوع دیدگاه ها(: "تاریخ قرآن"رویکرد 

 ونزبرو، كرونه، ریپین، موتسکي

: برگشترسر، پرتسل )برای این دو همراه با قرائـات(، نویـا نـوزدا،    "نسخه شناسي قرآن"رویکرد 

 پوئین، كورپوس كورانیکوم

ــف ــه 2-ال . مطالع

پیرامون محتـوای  

 قرآن

 ژول البوم، ادوارد مونتیهنمایه سازی قرآن كریم: فلوگل، 

 ترجمه قرآن كریم )مباحث نظری(: پارت، بالشر، كراچکوفسکي، شوركي، ...

ادبي مستشرقان: واژه شناسي قرآن )جفـری، مـارگولیوث(، سـاختار متنـي      -مطالعات زبانشناختي

 )رابینسون، نویورت(، بالغت و مباحث سبکي )نولدكه، ونزبرو(

 مطالعات انسان شناختي: كوئیزینیه، میکل، مورن، دوستال، المبر 

 مطالعات موضوعي مستشرقان: عقاید، قصص، مسائل اجتماعي، مسائل فرهنگي، تفسیر علمي

ــات  ب. مطالعـــ

ــي در  ــد قرآن جدی

 جهان اسالم

ابولیلـة، عبدالراضـي   . پاسخ به مستشرقان شکاک : محمود ماضي، ابراهیم عوض، محمد هـادی معرفـت، محمـد    5-ب

 عبدالمحسن، عبدالرحمن دمشقیة، محمد امین بني عامر

ــوی 2-ب . فراسـ

مطالعـــــــــات 

 مستشرقان

 تاریخ قرآن: ابوعبداهلل زنجاني و بسیاری كتب تاریخ قرآن پس از آن

 متعدد پس از آنهای  نمایه سازی: المعجم المفهرس محمد فؤاد عبدالباقي و معجم

آذرتاش آذرنوش، شهرام هدایت، مجید صالحي، حسین عبـدالرؤوف، احمـد    زبانشناختي:مطالعات 

 پاكتچي

 محمد حمید اهلل، محمد بن خیره مطالعات انسان شناختي:

ــات 1-ب . مطالعـ

قرآني مسـتقل در  

 جهان اسالم

 محمد صادقي تهراني، .... رویکرد خودبسندگي معنایي قرآن: سید قطب، عالمه طباطبایي،

 شیعيهای  نگرش مکتب تفکیک به قرآن و جایگاه آن در آموزه

 رویکرد تهذیبگرایان به قرآن كریم: تهذیبگرایان سلفي، تهذیبگرایان روشنفکر

جریان قرآنیون در مواجهه با قرآن: احمد صبحي منصور، محمـود ابوریـة، محمـد الطـالبي، محمـد      

 شحرور، غالم پرویز

روشنفکران عرب در مواجهه با قرآن: محمد عمارة، حسـن حنفـي، نصـر حامـد     جریان نومعتزله و 

 هشام جعیط، محمد اركون، محمد عابد الجابری، ... ابوزید،

 تکلیف عملکردی 

 تکالیف عملکردی، به پیشنهاد استاد در راستای تحقق اهداف فوق به دانشجو واگذار شود.

 راهبردهای تدریس و یادگیری 
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به عنوان پیش نمونه اشاره شود و بسط مطلب بر اساس مثال پیش نمونه صورت هایي  شود به مثال مي بخش از محتوا، پیشنهاددر معرفي هر 

 شود از ذكر نامها به صورت انبوه و فاقد بسط خودداری گردد. مي گیرد تا به خوبي در ذهن دانشجو جای گیرد. همچنین توصیه

فهرست 

 منابع

 منبع اصلي)آموزشي(
، مركز هماهنگي و توسعه پـژوهش و  «شناسي مطالعات قرآني معاصر جریان»كتاب آموزشي درس 

 آموزش عالي قرآني كشور، در دست چاپ

 منابع فرعي)پژوهشي(

 .ق1416مامی، محمود، الوحی القرآنی فی المنظور االستشراقی و نقده، 
 .المبشری ، بی تاعوض، ابراهیم، مصدر القرآن: دراسۀ لشبهات المستشرقی  و 

 .ق1429همو، المستشرقون و القرآن، 
 .ق1429معرفت، محمد هادی، شبهات و ردود حول القرآن الکریم، 
 .ق1429، ابولیلۀ، محمد محمد، القرآن الکریم م  المنظور االستشراقی

 .ش1911، قرآنیهای  آذرنوش، تاریخ ترجمه از عربی به فارسی: ترجمه
 .ق1421محمد، الغارة علی القرآن الکریم،  عبدالمحس ، عبدالرامی ب 

 .ق1424، دمشقیۀ، عبدالرحم  محمد سعید، الرد علی شبهات حول اخطاء امالئیۀ فی القرآن الکریم
 .ش1984، از قرآن کریمهایی  هدایت، شهرام، بررسی زبانشناختی واژه

 .ش1988، اصفهانی، میرزا مهدی، رسائل شناخت قرآن
 .ش1934ان و جمع و تدوی  قرآن کریم، پارسا، فروغ، خاورشناس

 .ش1932پاکتچی، احمد، ترجمه شناسی قرآن: رویکرد نظری و کاربردی، 
 .م1331العالم، عمر لطفی، المستشرقون و القرآن، 

 .م1332رموان، عمر ب  ابراهیم، آراء المستشرقی  حول القرآن الکریم و تفسیره، 
 .م1333، راسات القرآنیۀالصغیر، محمد حسی  علی، المستشرقون و الد

 .م2444، بنی عامر، محمد امی ، المستشرقون و القرآن الکریم
 .م2412رینولدز، جبرئیل سعید )ویراستار(، القرآن فی محیطه التاریخی، 

Wansbrough, John, Quranic Studies, 1311  
Mir, Mustansir, Coherence in the Qur'an 1386  
idem, Dictionary of Qur'anic Terms and Concepts 1381  
idem, Verbal Idioms of the Qur’an 1383  
Dostal, W., 'Mecca before the Time of the Prophet: Attempt of an Anthropological 

Interpretation', Der Islam, 68, 1331 
Salehy, M., A Linguistic Approach towards the Qur’an: Literary Patterns- (Un) 

translatabilities 1336 
Abdul-Raof, Hussein, Qur’an Translation 2441 
idem, Qur’anic Stylistics 2444 
idem, Consonance in the Qur’an 2441 
idem, Arabic Rhetoric: A Pragmatic Analysis, 2446 
Rippin, Andrew (ed), The Blackwell Companion to the Qur’an, 2446 
... 

ارزشیابي 

 یادگیری

5 2 1 4 

ارزشیابي مستمر 

 
 ترم میان

های آزمون های نوشتاریآزمون

 نهایي

 تکلیف درسي های نوشتاریآزمون

 آزمون عملکردی آزمون عملکردی 
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 116شماره درس: 

 علمي متون نگارش آیین عنوان درس به فارسي:

 العلمیة النصوص كتابة مبادی به عربي:

 Academic Writing Rules به انگلیسي:

  :مشخصات درس

 نوع درس: تخصصي

 2تعداد واحد: 

 12زمان درس: 

 :اهداف

 ایجاد، و ارتقای توان علمي دانشجو برای مدون ساختن یک اندیشه، مبتني بر منابع علوم قرآن و حدیث -

 با ضوابط و استانداردهای مورد پذیرش مجامع علميتوانمندسازی دانشجو برای نگارش متني علمي  -

 

 نیاز:دروس پیش

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت

ی  مرحلــــه

مباحث  :اول

 نظری

 كلیات

 متن چیست

 جلسه 2

 مخاطب -متن –گانِ نویسنده  بررسي سه

 انواع متن

 پیرامون متن

 شناسي انواع متن علمي گونه

 ی علوم قرآن و حدیث( ویژگیهای متن علمي )عام؛ خاص در رشته

 متن خالق، متن انتقادی 

 محتوا

شناســــــایي 

 ی هدف جامعه

  ی سني رده

 جلسه 2

 ی علمي رده

 ی مخاطب گستره

... 

رویکرد نگـارش  

ــر  ــي بــ مبتنــ

 ی هدف جامعه

 متن علمي پژوهشي: رویکرد انتقادی

 مدار  تبلیغي/ ترویجي: رویکرد مذهب/ دین -متن علمي

 خبری: رویکرد گزارشي -متن علمي

 محور/ خالق هنری: رویکرد مخاطب -متن علمي

ــکل و  شـــ

 صورت

شناخت ساختار 

 كلي یک نوشته

ی متن )با  تقسیمات بدنه

هــا و  تمركــز بــر رســاله

 های پژوهشي( مقاله

 عنوان متن علمي

 جلسه 2

 ی متن علمي چکیده

 درآمد

 بیان مسئله

 روش تحقیق در متن

 متن اصلي

 گیری نتیجه

 منابع و مآخذ

 بندی دروني متن شاكله

 پاراگراف، و بررسي وظیفه و عملکرد آن

 جلسه 2

 تیتر و سوتیتر، و كاركرد آنها

 پانویس/ پي نوشت

 مآخذ 

آشنایي با استانداردهای جهاني پیرامون نگارش 

 ... ، ,MlA, APAمانند 

فــــن )هنــــرِ( 

 نگارش

 تبدیل فکر به نوشته

 استوارسازی مباني نظری بحث جلسه 1

 های زباني برای رسیدن به بیشترین میزان ارتباط با مخاطب استفاده از ظرفیت
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تأثیرگذاری در آثار  تبلیغي، زبان هنری، زبان ادبي،...؛ -زبان علمي، زبان عاطفي

 تبلیغي/ استناد در آثار غیرتبلیغي

 نویسي/ دشوارنویسي آسان

 بالغت و شیوایي

 نویسي نویسي/ بلند نقل قول مستقیم/ كوتاه

 پروراندن متن

 شناخت میزان برای حجم، و مأخذدهي 

ی  مرحلــــه

دوم: مباحث 

 -نظــــری

 عملي

ــارش و  نگـ

 تدوین

ــوزه  ــای  آمـ هـ

 بنیادین

 جلسه 5 ی علوم قران و حدیث طراحي اولیه برای نگارش متن علمي پژوهشي در زمینه

پاراگراف و مهارت پاراگراف سازی )پراهمیت ترین و اساسي ترین بخش در 

 نگارش متن(

 جلسه 5

 جلسه 5 چینش منطقي )موازی/ متوالي(

، مهارت یافتن در نوشتن اندیشه و تحلیل مفاهیم، مباني و پژوهشيی  نگارش رساله و مقاله

 ی علوم قرآن و حدیث؛ های علمي در مجموعه یافته

 

 جلسه 5

 ی خالصه نویسي شیوه 

 توجه:

 این درس، جلوی هر قسمت آمده است. پیشنهادی. بودجه بندی 5 

 ارتباط ماهوی با ادبیات فارسي ندارد؛ جایگاه ادبیات فارسي در این درس، كامالً حداقلي است« آیین نگارش متون علمي». موضوع درس 2 

 تکلیف عملکردی

قالب مقاله های مختلف علوم قرآن و حدیث تألیف كند و آن را در  ی یکي از شاخه دانشجو متن )/متوني( با موضوعي )/موضوعاتي( در زمینه -

 درس بـا  مشـترک  توانـد  درسي مي های نگارش در آن رعایت شده باشد. این تکلیف تمامي ضوابط و آموزهای كه  به گونه تحویل استاد دهد.

هـای نگـارش مقالـه در ایـن درس      ضوابط و آموزه موضوع و محتوا در درس دیگر تعیین شده و ترم انجام شود. بدین معنا كه دیگری در آن

 شود. استاد هر یک از دو درس نیمي از نمره را مشخص خواهد كرد. سنجیده

 یادگیری و تدریس راهبردهای

 آشنایي استاد با روش تحقیق. -

 ی علوم قرآن و حدیث( باشد. ی ظرایف و دقایق این درس موفق است كه خود اهل تألیف )خاصه در رشته مدرسي در ارائه -

ی  است، صـرف تـوان علمـي مـدرس در رشـته     « نوشته»به « اندیشه»توانمندسازی دانشجو برای تبدیل از آنجا كه هدف اصلي این درس  -

 ادبیات فارسي كارآمد نیست.

فهرست 

 منابع

اصلي  منبع

 )آموزشي(

، مركز هماهنگي و توسعه پژوهش و آموزش عالي قرآني كشور، «آیین نگارش متون علمي»كتاب آموزشي درس 

 در دست چاپ

فرعي منابع 

 )پژوهشي(

                                  ش. 1934 ،  مطاف انجم  قلم حوزه، نور قم:اخالق نگارش، اسفندیاری، محمد، 
 .ش 1918 کشور، عمومی های کتابخانه امنای هیأت تهران:آیی  نگارش علمی، حری، عباس، 

 ش. 1982نشر مییان،  تهران:درآمدی برروش تحقیق در حقوق، صبری، نورمحمد، 
 ش. 1984انتشارات سمت،  تهران:نگارش و ویرایش، سمیعی گیالنی، احمد، 

Writing Research Papers; Lester, J.D. Scott Foresman, 1316. 

Writing Research Papers; Weidenborner, Stephen, st. Martin’s Press, 1382. 

… 

 ارزشیابي

 یادگیری

5 2 1 4 

ارزشیابي 

 مستمر 
 ترم میان

های آزمون های نوشتاری آزمون

  نهایي

تکلیف  های نوشتاری آزمون

 درسي 
 

  آزمون عملکردی  آزمون عملکردی
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 117شماره درس: 

 علمي متون ویرایش آیین عنوان درس به فارسي:

 العلمیة للنصوص اللغوی التقویم به عربي: مبادی

 Academic Texts Editing Rulesبه انگلیسي: 

  :مشخصات درس

 نوع درس: تخصصي

 2تعداد واحد: 

 12زمان درس: 

 :اهداف

 ی علوم قرآن و حدیث؛ آشنایي دانشجو با اصول ویرایش محتوایي و ساختاری متون علمي به ویژه در زمینه -

 ویرایش ادبي و صوری.ی  ایجاد، و ارتقای توان علمي و فني دانشجو در زمینه -

 

 نیاز:دروس پیش

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت

ــنِ   ــات ف كلی

 ویرایش

ی  دربـــاره

 ویرایش

 تعریف ویرایش؛

 جلسه5

 پیشینه: ویرایش در غرب؛ ویرایش در ایران.

رجـال، درایـه،   ی تاریخي رویکرد ویرایشي در علوم قرآن و حدیث )اشاره به علـومي ماننـد    سابقه

 معرفة الحدیث، فقه الحدیث، موضوعاتي چون لحن، تصحیف، تنقیط، ترتیب، تبویب، تلخیص،...(

ی  دربـــاره

 ویراستار 

 تعریف ویراستار و وظایف او؛ تعریف نوع رابطة ویراستار با صاحب اثر؛

 ی تدوین اثر. ی ویرایش در زنجیره نوع رابطة ویراستار با متن؛ حلقه

آشنایي بـا  

آثار مهـم  

ــن  در فــ

 ویرایش

 معرفي آثار مهم به زبان فارسي؛ 

 معرفي آثار مهم التین )به طور خاص آثار تألیف شده در مسیر استانداردسازی بین المللي ویرایش(؛ 

 ی دید ویرایشي. كتابشناسي آثار مهم علوم قرآن و حدیث با زاویه

بنـــدی  الیـــه

ــدمات  خــــ

 ویرایشي

 نوع اثر؛ مبتني بر

 مبتني بر حجم اثر؛ جلسه5

 مبتني بر مخاطبان اثر.

 انواع ویرایش

ویــرایش 

 علمي* 

ــف و  تعری

بیان طول 

و عـــرض 

 كار

ــطوح  س

ویرایش 

 علمي* 

 محتوایي

افزودن؛ كاستن؛ تلخیص، اصالح؛ تشخیص حدود و ثغور متن؛ تشـخیص  

 ی سطح علمي و سطح زباني متن؛ حد و اندازه

 جلسه2

 شناسایي و برآورد متن بر اساس تخصصي/ غیر تخصصي بودن؛

 ی دید نویسنده؛ شناخت نقطه

 اعتبارسنجي مضامین متن اثر؛

نقد دروني اثر )بررسي اصالت متن/ بررسي نقش نویسنده در تـدوین، یـا   

 ی دیگران...(؛ های فراوان از متن یا اندیشه وامگرفتگي

 ساختاری 

 ی اثر؛ بررسي نظام و شاكله

 شناسایي ساختار متن: تاریخي، روایي، گاهنگاری؛

 بررسي اصالت ساختار متن: تاریخي، غیر تاریخي؛

 بررسي وقوع احتمالي انقطاع، درهم ریختگي/ در هم آمیختگي؛

 عدم انسجام؛

 تداخل مفاهیم؛...

انــــواع 

خــدمات 

ــ ویرایش

ی 

 علمي* 

 بررسي ساختار مقاله؛

 تنظیم بخشهای مختلف از منظر ساختار و ارتباطهای نظام مند متن؛

 جلسه1

 بررسيِِ منابع از نظر ارزشمندی ارتباط با متن؛

 صحت مباني علمي؛ 

 صحت تحلیلها؛

 صحت روند تدوین متن؛
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 مدعیات آمده در چکیده و پرسش متن؛صحت هماهنگي متن با 

 صحت زمان بندی در طبقات رجالي؛

 صحت تبیین آراء و نظرات فرق، و مکاتب؛

 ی موضوع؛ رعایت صحت در بیان جغرافیای دوره

 صحت اسامي اشهر؛ صحت اسامي و انساب رجالي؛

 تشخیص آثار منسوب، و شناسایي نویسندگان متون؛

 ی مخاطب؛ بررسي ارزشمندی كلي متن مبتني بر رده

 تشخیص صحت تفکیک مکاتب مختلف؛

 توجه به صحت روابط بینامتني؛

... 

 های ویرایشي. نکته

ویــرایش 

 ادبي 

 ویرایش ادبي چیست؟ تعریف؛

 جلسه2

جمله و فعل )ساده، مركب، زمـان  ها، پسوند و پیشوند، را، یای نکره،  ها، جمله ویرایش ادبي )تركیب

فعل، وجه وصفي، ...(؛ رعایت نقش نحوی واژگان، و اثر آن در فهم مخاطب؛ رسم الخط؛ توجـه بـه   

سرهم نویسي؛ برخي از بایدها و نبایدها؛ معادلهـای   -اعرابِ الزم؛ ساده سازی جمالت؛ جدانویسي

 پركاربرد مصوب فرهنگستان؛

 های ویرایشي. نکته

ویــرایش 

 صوری 

 ویرایش صوری چیست؟ تعریف؛

 جلسه2

ها، پاروقي،  های سجاوندی، ارجاعات، منابع، نمایه ویرایش صوری )التفات به پاراگراف بندی، نشانه

 نوشت، عالمت تُک، ایرانیک، ...(؛ پي

ی  پرسش، نشـانه ی  ها و بیان كاركرد آنها: نقطه، نشانه های سجاوندی: )شناخت انواع نشانه نشانه

 ی تعلیق، خط، پرانتز، قالب،...(؛ ی نقل قول، نشانه تعجب، ویرگول، نقطه ویرگول، دونقطه، نشانه

دهي؛  گذاری،...؛ رقم نویسي، تقویم تطبیقي، تاریخ ویرایش ارجاعات، منابع، مآخذ، آوانویسي، اعراب

 -داخل متن؛ ویـرایش فنـي، مقابلـه   نوشت، منابع  فهرست موضوعات اثر، منابع پایاني، پاورقي، پي

 نسخه پردازی؛

 های ویرایشي. نکته

ــر  ــرایش ب وی

اساس انـواع  

 متون*

 ی خطي؛ ویرایش )تصحیح( نسخه

 ویرایش متن ترجمه شده؛ جلسه5

 مقاله، كتاب، ترجمه، سخنراني...(. ویرایش مقاله یا كتابِ نوشته شده )بررسي تفاوتها مبتني بر نوع متون:

 جلسه2 ای  ویرایش رایانه 

ــه ــا و  نکتـ هـ

هــای  آمــوزه

ــژه و  ویـــــ

ضروری برای 

 ویراستار

 انواع زیرنویس: ارجاعي، توضیحي، اطالعي؛

 جلسه5
 های قمری، شمسي و میالدی؛ تبدیل تاریخ

 های مطبعي؛ های ویرایشي تصحیحي، نشانه نشانه

 آوانگاری/ چگونگي ارجاع به منابع دیجیتال.

 توجه: 

 های اصول اولیه در ویرایش محتوایي است. های دارای نشان ستاره بیانگر دروس صرفاً نظری، و آموزه * قسمت

 بودجه بندی پیشنهادی این درس، جلوی هر قسمت آمده است. -

 تکلیف عملکردی

اصطالحات ضروری و اولیه را صورت دهـد؛  ، حک و كه استاد تعیین كرده است در دانش قرآن و حدیث دانشجو در مواجهه با یک متني علمي

 ای كه: به گونه

 در ساحت ویرایش ادبي، دانشجو باید بتواند متن منتخب را، برای مخاطب مفروض، به بیشترین میزان قابل فهم نماید. -
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ار و نشـانه، مـتن را از آغـاز تـا     ی ساخت ی درست از استانداردهای موجود در زمینه رود دانشجو با استفاده در بُعد ویرایش صوری انتظار مي -

 انجام ویرایش نماید.

رود دانشجو اصول ویرایش  واحد ویراستار محتوایي نخواهیم داشت(، انتظار مي 2در ساحت ویرایش علمي )اگرچه طبیعي است با گذراندن  -

 محتوایي را در دیدگاه نظری آموخته باشد.

 گردد. واحد یا مجموع، متن نهایي تحویل استاد ميپس از انجام هر كدام از این مراحل، به صورت 

 یادگیری و تدریس راهبردهای

 داشتن شناخت كامل از منابع علوم قرآن و حدیث. های فارسي و عربي؛ تسلط استاد بر زبان -

 قرآن و حدیث( باشد. ی علوم ی ظرایف و دقایق این درس موفق است كه خود اهل تألیف، و ویراستار )خاصه در رشته مدرسي در ارائه -

توانـد   های كشور، نشریات، و مؤسسات پژوهشي بـا اسـتانداردهای قابـل پـذیرش، مـي      داشتن آثار پژوهشي چاپي در انتشارات دانشگاه -

 ی توانمندی علمي و مهارتي مدرس باشد. نشاندهنده

فهرست 

 منابع

اصلي  منبع

 )آموزشي(

مركز هماهنگي و توسعه پژوهش و آموزش عالي قرآني كشور، ، «آیین ویرایش متون علمي»كتاب آموزشي درس 

 در دست چاپ

منابع فرعي 

 )پژوهشي(

 ش. 1983آیی  نگارش و ویرایش، چناری، امیر، انتشارات زوار، 
 ش. 1981انتشارات نخستی ،  تهران:نویسی و ویراستاری، قهرمانی، ابوالفتح،  درستهای  راه

 ش.1931انتشارات دایرة المعارف بیرگ اسالمی، تهران:اسالمی، خاکی، محمد، ی دایرة المعارف بیرگ  نامه شیوه
 ش.1981 تهران:انتشارات دانشگاه  تهران:های علمی، حری، عباس،  های استناد در نگارش شیوه

 ش.1931انتشارات دانشگاه امام صادق )ع(،  تهران:نقد مت ، پاکتچی، احمد، 
 ش.1989انتشارات سمت،  تهران:نگارش و ویرایش، سمیعی گیالنی، احمد، 

... 

 ارزشیابي

 یادگیری

5 2 1 4 

ارزشیابي 

 مستمر 
 ترم میان

های آزمون های نوشتاری آزمون

  نهایي

تکلیف  های نوشتاری آزمون

 درسي 
 

  آزمون عملکردی  آزمون عملکردی
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 118شماره درس: 

 های تفسیریروش عنوان درس به فارسي:

 التفسیریة به عربي: المناه 

 Exegetical Methodsبه انگلیسي: 

  :مشخصات درس

 نوع درس: تخصصي

 2تعداد واحد: 

 12زمان درس: 

 :اهداف

  تفسیری و پیشنیه اجمالي تاریخ تفسیرهای  ترین روشكلي مهم بررسي آشنایي و -

 نیاز:دروس پیش

 یادگیری، محتوای درس و ساختار آنهای فرصت

 كلیات

 های تفسیری ها و گرایش اهمیت و ضرورت آشنائي با روش

های تفسیری، لون، اتّجاه و تفاوت آنها باعناوین  تفسیری و گرایشهای  مفهوم شناسي: تفسیر، تأویل، مکاتب تفسیری، روش

 مشابه

تفسیری؛ دسته بندی تفاسیر به لحاظ روش و های  )پیدایش روشهای تفسیری  پیشینه اجمالي تاریخي پیدایش روش

 مفسران( گرایش

های  روش

 تفسیری

 قرآن به قرآن

 روش تفسیر قرآن به قرآن در قرآن

 السالم روش تفسیر قرآن به قرآن در آثار اهل بیت علیهم

 روش تفسیر قرآن به قرآن در آراء صحابه و تابعین

 روش تفسیر روایي

 تفسیر روایي در قرآنروش 

 السالم روش تفسیر روایي در آثار اهل بیت علیهم

 روش تفسیر روایي در آراء صحابه و تابعین

 روش تفسیر عقلي

 روش تفسیر عقلي در قرآن

 السالم روش تفسیر عقلي در آثار اهل بیت علیهم

 روش تفسیر عقلي در آراء صحابه و تابعین

های  گرایش

 تفسیری

 ادبي

 كالمي

 علمي

 اجتماعي

 عرفاني )دو صفحه از تفسیر میبدی و یک صفحه از امام خمیني )ره( تدریس شود(

 تکلیف عملکردی

 ارائـه  ترویجيـ  علمي مقاله قالب در و بسنجد را روش آن به مفسر تعهد میزان و بررسي را تفاسیر از یکي تفسیری گرایش و  روش دانشجو،

 .دهد

 یادگیری و تدریس راهبردهای

- 

فهرست 

 منابع

اصلي  منبع

 )آموزشي(

، مركز هماهنگي و توسعه پژوهش و آموزش عالي قرآنـي كشـور، در   «های تفسیری روش»كتاب آموزشي درس 

 دست چاپ

منابع فرعي 

 )پژوهشي(

 ق. 1423 شریف، مصر، داراالسالم، ابراهیم، محمد الکریم، القرآن تفسیر فی التجدید اتجاهات
 ق. 1418الرحم ، ریاض، موسسه الرساله،  عبد ب  رومی، فهد عشر، الرابع القرن فی التفسیر اتجاهات
 ش. 1983حوزه و پژوهشگاه،  قم:همکاران،  و محمد اسعدی، تفسیری،های  جریان شناسی آسیب
 ش. 1931پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،  قم:اکبر،  بابایی، علی تفسیری،های  روش و مکاتب بررسی
 ش. 1981خمینی،  امام پژوهشی و آموزشی مؤسسه, دانشگاه و حوزه پژوهشگاه قم:اکبر،  علی بابایی، تفسیر، تاریخ
 ق. 1423الفتاح، دمشق، دارالقلم،  عبد خالدی، صالح المفسری ، بمناهج الدارسی  تعریف
                                      .ش 1981 ،  التمهید فرهنگی موسسه قم: هادی، محمد معرفت، القشیب، ثوبه فی المفسرون و التفسیر

    م ر ی س ف ت ال  ب ت ک  م اله  ل ام ک  ل ی ل ح ت و ،   ری س ف م رال ه الش  ل ام ش  رض ع  ع م ه، ب ذاه م و  ه وان ال و  طوره ت و ر ی س ف ت ال اه ش ن    ع  ی ل ی ص ف ت  ث ح ب:  رون س ف م ال و ر ی س ف ت ال
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                                       م. 1362 – 1361 ،   ه ث دی ح ال  ب ت ک ال دار ، ره اه ق الذهبی، محمدحسی ، ال ر، ام ح ال رنا ص ع  ی ال(  ص) ی ب ن ال ر ص ع
 ش. 1986 قم:دانشگاه  قم:مؤدب، سیدرما،  قرآن، تفسیرهای  روش

                                                                             ش. 1983 ،  ققنوس تهران:   عمر،  محمودب  ، زمخشری الکشاف،

                                       ش. 1981 ،    انتشارات و چاپ سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت تهران:زنجانی، عباسعلی،  عمید تفسیری،های  روش و مبانی
 ، قاهره.[ار ج ن ال  م ی ل ح دال ب ع  ح ح ص م] (، س ات ن گ ای ر، ی ه س ت د ول ر )گ ه س ت د ول ج  س ت ن ، اج ی الم االس ر ی س ف ت ال  ب ذاه م

 البیان مجمع ؛التبیان؛ البیان ؛جامع الصافی تفسیر ؛ الدقائق کنی ؛ تفسیرالقرآن فی ؛البرهان: مانند تفاسیر برخی مقدمۀ
 ق. 1422، (ع) الصادق االمام موسسه قم:سبحانی، جعفر،  التفسیریه، المناهج
 ق. 1421محمود، مصر، دارالکتب،  الحلیم، عبد منیع المفسری ، مناهج
 ق. 1414مکتب االعالم االسالمی،  قم:ابوطبره،  هدی، الکریم، القرآن تفسیر فی االثری المنهج

.... 

 ارزشیابي

 یادگیری

5 2 1 4 

ارزشیابي 

 مستمر 
 ترم میان

های آزمون های نوشتاری آزمون

  نهایي

تکلیف  های نوشتاری آزمون

 درسي 
 

  آزمون عملکردی  آزمون عملکردی
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 119شماره درس: 

 مأخذشناسي علوم اسالمي با تکیه بر مطالعات قرآن و حدیثكتابشناسي و  عنوان درس به فارسي:

 المصادر و المراجع للعلوم االسالمیة )خاصةً لعلوم القرآن و حدیث( به عربي:

  Bibliography of Islamic studies (Esp. Quran and Hadith Studies)به انگلیسي: 

  :مشخصات درس

 تخصصينوع درس: 

 2 تعداد واحد:

 12 زمان درس:

  

 :اهداف

از آن رو كه در امر تحقیق و پژوهش، یک ركن اساسي آشنایي با منابع و مآخذ مربوط و برخـورداری   -

از یک شناخت طبقه بندی شده از آنهاست، این درس در راستای یک برنامه پژوهش محور، برای این 

درس حاضـر بناسـت نـه    منظور پیش بیني شده است كه چنین بینشي را در اختیار دانشجو قرار دهد. 

مختلف علوم اسالمي به معنای اعم و علوم قرآن و حدیث به معنـای  های  تنها منابع تحقیق را در حیطه

توانـد نـوعي    مي اخص به دانشجو معرفي كند، بلکه با ارائه یک نظام سامان یافته و طبقه بندی شده،

 راهنما برای مسیر پژوهشي وی نیز باشد.

  نیاز:دروس پیش

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت

 الف. آشنایي با فهارس كتب شیعه

 فهارس سنتي شیعه: .5-الف

رسالة آل اعین از ابوغالب زراری، الفهرست شیخ طوسي، رجال نجاشـي، الفهرسـت منتجـب الـدین     

 اجازات مهم شیعهرازی، معالم العلماء ابن شهرآشوب، ارزش كتابشناختيِ اجازات بحار االنوار و دیگر 

 . فهارس متأخر و معاصر شیعه:2-الف

هـایي   كشف الحجب كنتوری، مرآة الکتب ثقة االسالم تبریزی، الذریعة آقابزرگ طهرانـي، فهرسـتواره  

مانند فهرستواره فقه هزار و چهارصد ساله اسالمي از دانش پژوه، مقدمه ای بر فقه شـیعه از مدرسـي   

 حسیني اشکوری طباطبایي، مؤلفات الزیدیة از

ــراث   ــارس می ــا فه ــنایي ب ب. آش

 مشترک اسالمي

 

 . فهارس سنتي اهل سنت:5-ب

شرقي مانند الفهرست ابن ندیم، التقیید ابن نقطـه، مجموعـه پـن  فهرسـت در رسـائل      های  فهرست

غربي مانند فهرسه ابن خیر اشبیلي، فهرس ابن عطیه، برنام  وادی آشي، های  خمسة اسانید، فهرست

 رعیني، صلة الخلف روداني، فهرس الفهارس عبدالحي كتاني برنام 

 . فهارس متأخر و معاصر عمومي:2-ب

كشف الظنون حاجي خلیفه و ذیول آن؛ الرسـالة المسـتطرفة از كتـاني، تـاریخ االدب العربـي كـارل        -

 بروكلمان، تاریخ التراث العربي فؤاد سزگین؛ معجم المؤلفین كحاله

نسخ خطي مانند المخطوطات العربیـة: فهارسـها و فهرسـتها و مواطنهـا فـي       برخي آثار در معرفي -

جمهوریة مصر العربیة از ابوهیبة؛ فهرس المخطوطات المصورة از معهد المخطوطات قـاهره؛ الفهـرس   

الشامل للتـراث العربـي االسـالمي المخطـوط از مؤسسـه آل البیـت اردن؛ كتابشناسـي فهرسـتهای         

دنیا از ایرج افشـار؛ فهرسـتواره كتابهـای فارسـي از احمـد      های  تابخانهخطي فارسي در كهای  نسخه

 منزوی

خطي )حدیث و علوم حدیث شـیعه(  های  معرفي نسخ خطي در رشته خاص، مانند فهرستگان نسخه -

 از علي صدرایي خویي

 اینترنتي اسالميهای  . آشنایي با نرم افزارها و پایگاه1-ب

 و دستنامه هاها  ج. دانشنامه

دائرة المعارف اسالم اروپا، ویراست اول تا سوم و ترجمه عربي آنها؛ دانشنامه ایران و اسالم؛ دائـرة   -

المعارف بزرگ اسالمي؛ دانشنامه جهان اسالم؛ دائرة المعارف تشیع؛ دائرة المعارف قرآن لیدن و ترجمه 

داخلي و های  و دیگر دانشنامه قرآن به فارسي؛ الموسوعة الفقهیة كویت؛های  دائرة المعارف فارسي آن؛

 خارجي

( و معرفـي  Handbuch der Orientalistikآشنایي با مجموعه دستنامه شرق شناسـي آلمـان )   -

 مجلدات مرتبط با مطالعات اسالمي از آن مجموعه؛ تاریخ جامع ایران؛ ...
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 د. دستیابي به مجالت

 Indexایـرج افشـار و نمایـه اسـالمي )    آشنایي با كشاف الدوریات العربیة، فهرست مقاالت فارسي 

islamicus) وجوی محتوا ؛ آشنایي با امکانات دیجیتالي برای جستبرای دستیابي به مقاالت اروپایي

كتابشناسـي مطالعـات قرآنـي در    در مجالت؛ آشنایي با راهنماهای مشترک بین كتب و مجالت ماننـد  

 زبانهای اروپایي از مرتضي كریمي نیا

فهرستي موجز از منابع تحقیق در علوم اسـالمي از مهـدی   مانند كتاب لمحات از محمد عجاج خطیب،  شناختي هـ. آثار روش

محقق؛ التراث العربي االسالمي از محمد فتحي عبدالهادی، الببلیوجرافیا و التکشـیف فـي المکتبـات از    

 احمد عبداهلل العلي

 تکلیف عملکردی

 راستای تحقق اهداف فوق به دانشجو واگذار شود. تکالیف عملکردی، به پیشنهاد استاد در

 راهبردهای تدریس و یادگیری : 

 این درس باید به صورت كامالً كارگاهي ارائه گردد. حجم وسیعي از منابع و فهارس وجود دارند كه باید به صورت دیجیتال یا كاغذی، امکـان 

 فراهم آیدآشنایي مستقیم دانشجویان با مرجع و محتوای آن در كالس 

فهرست 

 منابع

 منبع اصلي)آموزشي(
كتابشناسي و مأخذشناسي علوم اسـالمي بـا تکیـه بـر مطالعـات قـرآن و       »كتاب آموزشي درس 

  ، مركز هماهنگي و توسعه پژوهش و آموزش عالي قرآني كشور، در دست چاپ«حدیث

 منابع فرعي)پژوهشي(

 ش1963اسالمی برای دانشجویان و پژوهشگران مؤسسات علمی،  محقق، مهدی، فهرستی موجی از منابع تحقیق در علوم
 ق1422، الحلوجی، عبدالستار، المخطوطات و التراث العربی

 م1331، همو، مدخل لدراسۀ المراجع
 م1311خطیب، محمد عجاج، لمحات فی المکتبۀ و البحث و المصادر، 
 ق1413باالنتاج الفکری العربی، عبدالهادی، محمد فتحی، التراث العربی االسالمی: ببلیوجرافیۀ 
 م2444العلی، احمد عبداهلل، الببلیوجرافیا و التکشیف فی المکتبات، 

 1ق، ج صفر و ج1449سیگی ، فؤاد، تاریخ التراث العربی، 
... 

ارزشیابي 

 یادگیری

5 2 1 4 

ارزشیابي مستمر 

 
 ترم میان

های آزمون های نوشتاریآزمون

 نهایي

تکلیف  نوشتاریهای آزمون

 درسي

 
 آزمون عملکردی آزمون عملکردی
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 151شماره درس: 

 ای شناسي مطالعات قرآني بینارشته روش عنوان درس به فارسي:

 المتعددة التخصصات مناه  البحث في الدراسات القرآنیة به عربي:

  Methodology of Interdisciplinary Quranic Studiesبه انگلیسي: 

  :مشخصات درس

 تخصصينوع درس: 

 2 تعداد واحد:

 12 زمان درس:

  

 :اهداف

هدف از این درس آن است كه دانشجو با زمینه ها، مقتضیات و الزامات مطالعات میان رشته ای در  -

از آنجا كه الزمه توسعه علوم انساني . بیاموزدآن را های  حوزه قرآن كریم آشنا شود و اصول و روش

قرآن بنیاد، سامان دهي به مطالعات میان رشته ای بین علوم مختلف با مطالعات قرآني و تفسیر است، 

تواند دنبال گردد، در حالي  مي در این درس به عنوان هدف اقصي، رسیدن به علوم انساني قرآن بنیان

تواند به عنوان هدف نزدیک  مي معمول در علوم مختلف خودهای  روش كه فهم قرآن كریم با استفاده از

 مطرح باشد.

  نیاز:دروس پیش

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت

 الف. مباحث پیشیني

 مفهوم، سابقه و اقسام مطالعات میان رشته ای. 5-الف

 قرآنيمسئله میان رشتگي در سنت اسالمي، به خصوص علوم . 2-الف

 نسبت قرآن كریم و مطالعات قرآني با مطالعات میان رشته ای. 1-الف

 جایگاه و امکانات مطالعات میان رشته ای در ایران و كشورهای اسالمي. 4-الف

 مروری بر مسئله علم و دین و انتظارات بشر از دین د ركالم جدید. 1-الف

 رشته ای قرآنيمباني مشروعیت و حجیت مطالعات میان . 6-الف

ب. مقتضیات و الزامات 

 مطالعات میان رشته ای

 مقتقضیات و الزامات معرفت شناختي .5-ب

 . مقتضیات و الزامات زبانشناختي2-ب

 . مقتضیات و الزامات روش شناختي1-ب

 . مسائل عمومي میان رشتگي در فضای پژوهش4-ب

ج. علوم مختلف در 

 خدمت فهم قرآن

 

 زبانشناسي: مورد انتخابيمطالعات  .5-ج

 . مطالعات انسان شناسي: مورد انتخابي2-ج

 انتخابي . مطالعات ادیان: مورد1-ج

 . تفسیر علمي: مورد انتخابي4-ج

د. علوم انساني قرآن 

 بنیان

 . روانشناسي و علوم تربیتي: مورد انتخابي5-د

 . جامعه شناسي: مورد انتخابي2-د

 علوم انساني مانند اقتصاد، مدیریت، علوم سیاسي، ...: مورد انتخابيدیگر های  . شاخه1-د

 مختلف علوم محض مورد انتخابيهای  . حوزه4-د

 هـ. چشم انداز مطالعات میان رشته ای در مسیر تولید علم مشترک

 تکلیف عملکردی

 شود. تکالیف عملکردی، به پیشنهاد استاد در راستای تحقق هدف فوق به دانشجو واگذار

 راهبردهای تدریس و یادگیری : 

به عنوان پیش نمونه اشاره شود و بسط مطلب بر اساس مثال پیش نمونه صورت هایي  شود به مثال مي در معرفي هر بخش از محتوا، پیشنهاد

 خودداری گردد. شود از ذكر نامها به صورت انبوه و فاقد بسط مي گیرد تا به خوبي در ذهن دانشجو جای گیرد. همچنین توصیه

فهرست 

 منابع

 منبع اصلي)آموزشي(
، مركز هماهنگي و توسعه پژوهش «ای شناسي مطالعات قرآني بینارشته روش»كتاب آموزشي درس 

 و آموزش عالي قرآني كشور، در دست چاپ

 منابع فرعي)پژوهشي(

 (چاپ دست در) کریم قرآن ای بینارشته مطالعات شناسی روش قاسم، درزی،
 ق1934خسرو، نگاهی معرفت شناسی به نسبت دی  با علوم انسانی،  باقری،

 ش1932پاکتچی، احمد، ترجمه شناسی قرآن: رویکرد نظری و کاربردی، 
 ش1931همو، روش تحقیق با تکیه بر حوزه قرآن و حدیث، 
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، صص 1981، زمستان 1شماره: ، مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، "الیامات زبان شناختی مطالعات میان رشته ای"همو، 
111-196. 

 ش1932خسروپناه، عبدالحسی ، در جستجوی علوم انسانی اسالمی، 
 ش1981خورسندی طاسکوه، علی، گفتمان میان رشته ای دانش، 

 ش1981علوی پور، سید محس  و دیگران، مبانی نظری و روش شناسی مطالعات میان رشته ای، 
 ش1981مطالعات دینی،  فرامرز قراملکی، احمد، روش شناسی

 ش1984، از قرآن کریمهایی  هدایت، شهرام، بررسی زبانشناختی واژه
Klein, J.Th., Interdisciplinarity: History, Theory and Practice, 1334 
Klein, J.Th. & C. Mitcham, The Oxford Handbook of Interdisciplinarity, 2412 
Dostal, W., 'Mecca before the Time of the Prophet: Attempt of an Anthropological 

Interpretation', Der Islam, 68, 1331 
Salehy, M., A Linguistic Approach towards the Qur’an: Literary Patterns- (Un) 

translatabilities 1336 
 

ارزشیابي 

 یادگیری

5 2 1 4 

ارزشیابي مستمر 

 
 ترم میان

های آزمون های نوشتاریآزمون

 نهایي

تکلیف  های نوشتاریآزمون

 درسي

 
 آزمون عملکردی آزمون عملکردی
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 155شماره درس: 

  انگلیسي زبان به حدیث و قرآن مطالعات تخصصي متون عنوان درس به فارسي:

 الحدیث و القرآن لدراسات االنجلیزیة المتخصصة به عربي: النصوص

 Special English for Students of Quran and Hadith Studiesبه انگلیسي: 

 :مشخصات درس

 تخصصينوع درس: 

 2تعداد واحد: 

 12زمان درس: 

 :اهداف

 آشنایي با برخي متون تخصصي اسالمي به زبان انگلیسي -

 )تخصصي قرآن و حدیث(آشنایي با تعداد بیشتری واژگان اسالمي  -

آشنایي با اصطالحات و واژگان اسالمي )تخصصي اسالمي؛ كالم، عرفان، فلسفه و... مرتبط با مباحث  -

 قرآني و حدیثي(

 یادگیری شیوه فهم و درک متون تخصصي دایره المعارفي )متون آكادمیک و مشکل( -

 طالعات قرآني ـ اسالميو خاورشناسان در زمینه مها  آشنایي با برخي مقاالت، پژوهش -

 ایجاد انگیزه و عالقه به مطالعه و پژوهش در موضوعات استشراقي -

 نیاز: زبان تخصصي دروس پیش

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن )سرفصل(فرصت

 جلسة نخست به متون مرتبط با فروع و احکام دین )به انتخاب استاد( )متون ساده( 4ـ اختصاص 5

 پیشنهادی:منابع 

 English forدروس جهاد )جنگ مقدس(، ح  )زیارت مسلمانان(، عمره )زیارت آییني مسجد الحرام(، روزه از جلد سوم از كتاب  -

the Students of Theology and Islamic Sciences .از دكتر محمد علي الحسیني و همکاران، انتشارات سمت 

از دكتر  English for the Students of Theology and Islamic Sciencesكتاب درس مفهوم عبادت در اسالم از جلد دوم از  -

 محمدرضا عطائي و حسین وحیددستجردی، انتشارات سمت.

 جلسه به متون مربوط به معرفي شیعه، اسالم و مقدمه ای بر تفسیر قرآن كریم و علوم حدیث )به انتخاب استاد( )متون ساده( 4ـ اختصاص 2

 دی:منابع پیشنها

از دكتر محمد علي  English for the Students of Theology and Islamic Sciencesدرس شیعه از جلد سوم از كتاب  -

 الحسیني و همکاران، انتشارات سمت.

از دكتر محمدرضا عطائي  English for the Students of Theology and Islamic Sciencesدرس اسالم از جلد دوم از كتاب  -

 و حسین وحیددستجردی، انتشارات سمت.

 ترجمه انگلیسي تاریخ تشیع از غالمحسن محرم )گزیده معرفي شیعه از كتاب( -

- Shi'a Islam )از عالمه طباطبایي با ترجمه سید حسین نصر، )مبحث معرفي شیعه 

از دكتر  English for the Students of Theology and Islamic Sciencesدرس نگاهي به تفسیر قرآن از جلد سوم از كتاب  -

 محمد علي الحسیني و همکاران، انتشارات سمت.

 ترجمه انگلیسي البیان في تفسیر القرآن از آیت اهلل خوئي )مقدمه كتاب( -

از دكتر  English for the Students of Theology and Islamic Sciencesدرس نگاهي به علم رجال از جلد سوم از كتاب  -

 محمد علي الحسیني و همکاران، انتشارات سمت.

 جلسه به تدریس چند مدخل از دایره المعارف اسالم )به انتخاب استاد( )متون مشکل( 4ـ اختصاص دادن 1

The Encyclopedia of Islam, New (Second) Edition, Leiden-Brill, 5986 

- Al-KUR’ĀN: a: Derivation and Kur’ānic usage, Vol. 1, p.411; The collection of the Kur’ān, Vol. 1, p. 

414 

- I’DJĀZ Vol. 1, p. 5121 

- ḤADĪTH The development of Ḥadīth, Vol. 1, p. 21; Criticism of Ḥadīth, Vol. 1, P. 24 

- ḤADĪTH QUDSĪ Vol. 1, p. 28 

- ’ILM AL-RIDJĀl Vol. 1, P. 5511 

- Islam, Vol. 4 
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 قرآن كریم )به انتخاب استاد( )متون مشکل(های  جلسة درسي به تدریس چند مدخل از دایره المعارف 4دادن  ـ اختصاص4

Encyclopedia of the Quran – Jane Dammen McAuliffe (general editor) – Brill, Leiden-Boston, 2116 

- Resurrection, Vol. 4, pp. 414-11 

- Glorification of God, Vol. 2, pp. 154-51 

- Mushaf, Vol. 1, pp. 461-66 

- Sunna, Vol. 1, pp. 561-66 

- Friday prayer, Vol. 2, pp. 275-72 

The Quran: an Encyclopedia – Edited by Oliver Leaman – Routledge, 2116 

- COMPANIONS OF THE CAVE, p. 515 

- FEASTING, p. 217 

- HIZB, p.269 

- MARY, p. 191 

- SABR, p.114 

- ZABUR, p. 717 

 تکلیف عملکردی

 (لغوی تحلیل و نقد با صفحه چند حد در) كریم قرآن انگلیسيهای  ترجمه تطبیق در تحقیق ارائه -

 اسالمي اصطالحات وها  واژه دقیق معاني یافتن برای لغتهای  فرهنگ از استفاده شیوه با رابطه در هفتگيهای  تحقیق -

 كالس در گزارش ارائه و هفتگي مباحثه برای دانشجویان بندی گروه -

 انگلیسي زبان به حدیث و قرآن علوم اصطالحيهای  معادل یافتن با رابطه در تحقیق ارائه -

 .دیگر كاربردی تحقیقات ارائه -

 راهبردهای تدریس و یادگیری

 قرآن و حدیثاستفاده از مدرسین مسلط به شیوه تدریس زبان انگلیسي در كنار تسلط بر مباحث علوم  -58

 تدریس به زبان اصلي )انگلیسي( -59

 اصطالحي متون اسالميهای  تأكید اساتید بر آشنایي دانشجویان با انواع متون اسالمي و شیوه استخراج معاني و معادل -21

 توجه به تلفظ صحیح كلمات -25

 توجه به ترجمه دقیق عبارات و متون -22

 شیوه استفاده از آن هالغت مختلف و های  تأكید بر آشنایي دانشجویان با فرهنگ -21

 آموزش شیوه درک متون اسالمي -24

 های خاورشناسي تحلیل و تبیین مختصر مباحث نقل شده از خاورشناسان به منظور ترغیب و ایجاد انگیزه در مطالعه پژوهش -21

 ارائه تکالیف مرتبط به صورت هفتگي و به عنوان تکلیف درسي -26

 استفاده از ابزار مولتي مدیا -27

فهرست 

 منابع

 منبع اصلي )آموزشي(

28- The Quran: an Encyclopedia,Edited by Oliver Leaman,Routledge,2116 

29- Encyclopedia of the Quran, Jane Dammen McAuliffe (general editor), 

Brill, Leiden-Boston, 2116 

- The Encyclopedia of Islam, New (Second) Edition, Leiden-Brill, 5986 

 English for the Students of Theology and Islamicز كتاب جلد سوم ا -

Sciences .از دكتر محمد علي الحسیني و همکاران، انتشارات سمت 

 English for the Students of Theology and Islamicجلد دوم از كتاب  -

Sciences .از دكتر محمدرضا عطائي و حسین وحیددستجردی، انتشارات سمت 

- Shi'a Islam .از عالمه طباطبایي با ترجمه سید حسین نصر 

 منابع فرعي )پژوهشي(

- The Prolegomena to the Qur'an, Ayatullah Sayyed Abu Al4Qasim Al4Musawi 

Al-Khu'I, Translated by Abdulaziz A. Sachedina, Ansariyan Publication, Qum, 
2444 

- History of Shi'ism, Ghulam-Hasan Muharrami, Translated by Mansoor Limba, 
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Ahl al-Bayt World Assembly, 2448.  

- Encyclopedia of Islam & the Muslim World, Edited by: Richard C. Martin, 
Macmillan 

 ( )متون اسالمی تبلیغی، دکتر محمود واعظی، انتشارات بنیاد حقوقی مییان.2زبان انگلیسی تخصصی ) -

ارزشیابي 

 یادگیری

5 2 1 4 

ارزشیابي مستمر 

 
 ترم میان

های آزمون های نوشتاری آزمون

 نهایي

تکلیف  های نوشتاری آزمون

 درسي 

 
  آزمون عملکردی  آزمون عملکردی
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 152شماره درس: 

 مراكز پژوهش قرآن و حدیث ایران و جهان عنوان درس به فارسي:

 العالم و ایران في الحدیثیة و القرآنیة الدراسات به عربي: مراكز

 The Quran and Hadith Research Centers in Iran and Abroadبه انگلیسي: 

 :مشخصات درس

 نوع درس: تخصصي

 5تعداد واحد: 

 56زمان درس: 

 :اهداف

 های مختلف پژوهشي در عرصه قرآن و حدیثآشنایي با شیوه -

 گوناگون عالئق پایه بر مختلف مراكز با همکاری در توانمندی -

 حدیث و قرآن شبهات رصدكردن -

 نیاز:دروس پیش

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت

های حاكم كلیات: آشنایي با گرایش

 بر مراكز پژوهشي 

 شیعي

 سني

 الییک

 گرانص

 گراتهذیب

 گرا عقل

.... 

 مراكز پژوهشي بر اساس كاركرد

 تحقیقات بنیادین در عرصه قرآن

 تحقیقات بنیادین در عرصه حدیث

 فقه قرآني و روایي، طب اسالمي(، ای ) تفسیر روایيتحقیقات بینارشته

 های پیراموني ) تاریخ نگاری قرآن، تاریخ نگاری حدیث، رجال(پژوهش

دائرةالمعارف نویسي، تولید نگاری، بازسازی متون، احیاء نسخ، خدمات پژوهشي )مخطوطات، فهرست

 نرم افزار(

مراكز پژوهشي بر اساس پراكندگي 

 جغرافیایي

 مشهد، اصفهان( تهران: قم:) ایران

 تونس و...(، كشورهای عربي )عربستان سعودی، مصر، عراق، اردن، مراكش

 كشورهای آسیایي ) شبه قاره، مالزی، تركیه، روسیه .....(

 فرانسه، انگلستان، آمریکا .....(كشورهای غربي ) آلمان، 

 تکلیف عملکردی

 به توجه با و انتخاب تحقیق موضوع عنوان به( استاد تشخیص به) را جهان و ایران حدیث و قرآن پژوهش مراكز اهم از یکي گزارش دانشجو

 .نماید ارائه پاورپوینت قالب در و كند بررسي تفصیلي طور به آن، غیر و سرفصل

 یادگیری و تدریس راهبردهای

 بـا  آشـنا  معاصـر؛  عربـي  و انگلیسي هایزبان با عرب؛ آشنایي با علوم اسالمي، آشنا ادبیات بر تسلط مدرس: جهت پیشنهادی هایصالحیت

 جهان. علمي مراكز

فهرست 

 منابع

 اصلي )آموزشي( منبع
توسـعه   ، مركـز همـاهنگي و  «مراكز پژوهش قرآن و حدیث ایران و جهـان »كتاب آموزشي درس 

 پژوهش و آموزش عالي قرآني كشور، در دست چاپ

 منابع فرعي )پژوهشي(

 www.akdn.org  آقاخان سایت بنیاد

   /http://www.hawzeh.ac.irدانشگاه  و حوزه سایت پژوهشگاه

 /http://www.azhar.edu.eg األزهر سایت جامعۀ

 https://uqu.edu.sa/pubrel  القریام  سایت جامعۀ

 https://www.imamu.edu.sa/Pages/default.aspx سعود ب  جامعۀسایت 

قطر دانشگاه اسالمی هایپژوهش و شریعت سایت دانشکده

 http://ahgaff.edu/ahgaffold/sharia_about.asp 
  http://sharia.kuniv.edu.kw کویت دانشگاه اسالمی هایپژوهش و شریعت سایت دانشکده

  www.exeter.ac.uk سانگلی اگیتر سایت دانشگاه
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 www.bham.ac.uk بیرمنگام سایت دانشگاه

  www.iiu.edu.my مالیی اسالمی المللی بی  سایت دانشگاه

 http://www.tanta.edu.eg/ar/tanta/edu/index.html مصر طنطا سایت دانشگاه

 http://www.shams.edu.eg/edu/index.htm مصر الشمس عی  سایت دانشگاه

   دارالحدیث حدیث تخصصی کتابخانهسایت 

 http://library.aqr.ir/quran رموی قدس آستان حدیث و قرآن علوم تخصصی سایت کتابخانه

 http://www.universiteitleiden.nl/en لیدن تحقیقات سایت مرکی

-http://shii-studies-sites.uchicago.edu/page/about شیکاگو دانشگاه شناسی شیعه سایت مطالعات

shii-studies-group- 

 ارزشیابي

 یادگیری

5 2 1 4 

ارزشیابي مستمر 

 
 ترم میان

های آزمون های نوشتاری آزمون

  نهایي

تکلیف  های نوشتاری آزمون

 درسي 
 

  آزمون عملکردی  آزمون عملکردی
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 151شماره درس: 

 سنت و قرآن رابطه عنوان درس به فارسي:

 السنة و القرآن عالقةبه عربي: 

 Connection Between Quran and Sunnahبه انگلیسي: 

 :مشخصات درس

 تخصصي نوع درس:

 2تعداد واحد: 

 12زمان درس: 

 :اهداف

 نقد و بررسي با همراه سنت و قرآن رابطه باره در آنها دالئل و متفاوت دیدگاههای از آگاهي -

 احادیث و سنت و قرآن نسبت فهم -

 قرآن به حدیث عرضه راهکار فراگیری -

 تفسیری روایات شناسي گونه در توانایي -

 نیاز:دروس پیش

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت

 جایگاه قرآن و سنت در معارف دیني

 جامعه شناسي و...(، روان شناسي، قلمرو قرآن و سنت ) فقه، اعتقادات، پزشکي

 و سنت همساني تام معارف قرآن

 ها در باره نقش سنت در فهم قرآن دیدگاه

 عدم نیاز به سنت
 دالیل

 نقدها

 نیازتام به سنت
 دالیل

 نقدها

 معرفتيهای  تفصیل حوزه
 دالیل

 نقدها

 معرفتيهای  تفصیل الیه
 دالیل

 نقدها

 تفاوت حدیث و سنت

 ماهیت سنت

 ماهیت حدیث

 اعتبار و حجیت حدیث

 احادیث معصومان با سنت پیامبر صلي اهلل علیه و آله رابطه

 فرآیند عرضه حدیث به قرآن
 تفسیر مخالفت با قرآن

 تفسیر موافقت با قرآن

 روایات تفسیریهای  گونه

 كاركرد روایات تفسیری 

 تشریح فضای نزول

 تبیین واژه

 توضیح مفهوم

 تقیید و تخصیص 

 تبیین متشابه

 تعیین منسوخ

 تاویل

 جری و تطبیق

 تکلیف عملکردی

 تکالیف عملکردی، به پیشنهاد استاد در راستای تحقق اهداف فوق به دانشجو واگذار شود.

 یادگیری و تدریس راهبردهای

- 
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فهرست 

 منابع

 اصلي )آموزشي( منبع
قرآني ، مركز هماهنگي و توسعه پژوهش و آموزش عالي «رابطه قرآن و سنت»كتاب آموزشي درس 

 كشور، در دست چاپ

 - منابع فرعي )پژوهشي(

 ارزشیابي

 یادگیری

5 2 1 4 

ارزشیابي مستمر 

 
 ترم میان

های آزمون های نوشتاری آزمون

  نهایي

تکلیف  های نوشتاری آزمون

 درسي 

 
  آزمون عملکردی  آزمون عملکردی
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 154شماره درس: 

 4الحدیث  فقه عنوان درس به فارسي:

 (4فقه الحدیث ) به عربي:

 Hadith scholarship (Fiqh al-Hadith(4))به انگلیسي: 

  :مشخصات درس

 نوع درس: تخصصي

 2 تعداد واحد:

 12 زمان درس:

 اهداف: 

 1 – 5الحدیث  های فقه فهم روایات تفسیری در موضوعات گوناگون با توجه به آموخته -

 مفاهیم آیات و روایات ایجاد توانایي تشخیص عناصر و -

 ایجاد توانایي تنظیم و تدوین روایات در موضوعات مشخص بر پایه فهم روایات -

 رابطه قرآن و سنت -  1فقه الحدیث  نیاز:دروس پیش

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت

 مقدمات الف. 

 تاویل، جری و تطبیق، مفهوم شناسي تفسیر.5-الف

 نمونه ها. 2-الف

 یریتفس اتی.روا5.2-الف

 يقیتطب اتی. روا2.2-الف

 كمتر مطرح شود( اریبس يلیتاو اتی) روا يلیتاو اتی.روا1.2-الف

آیات شادی و اندوه، هدایت و ضاللت، تقدیر رزق، توكل،  ب.گردآوری

 دنیا و آخرت، انذار و تبشیر، تعامل والدین و فرزندان، رضایت...
 مسئله پژوهشي در آیات مذكور. تعیین 5-ب

 ج.گردآوری روایات ناظر به مسئله اصلي یا فرعي آیات مذكور

 د. مرحله فهم روایات و نسبت آن با آیات

 .گردآوری روایات مرتبط با مسئله اصلي یا فرعي5-د

 .گردآوری روایات متضاد با مسئله اصلي یا فرعي2-د

 .مضمون سنجي تطبیقي آیات و روایات2-د

 . ارتباط سنجي روایات با آیات مذكور ) تفسیری، تطبیقي، تأویلي(1-د

 و تدوین آیات و روایات طبقه بندی. ه

 (کنندیم ریو تفس نییمورد نظر را تبو مسئله كه مفهوم  ياتی) روا يشناس تیماه. 5-ه

 .زمینه و عوامل تحقق مفهوم و مسئله فوق الذكر2-ه

 . آثار و پیامدها1-ه

 و موانعها  آسیب. 4 -ه

 كلمه ای( 281صفحه  4تا  2و. جمع بندی و نتیجه گیری) ارائه نتیجه تحقیق در 

 تکلیف عملکردی

 ای بر اساس سرفصل كلمه 281صفحه  4تا  2تحقیق 

 راهبردهای تدریس و یادگیری

 .تركیبي احادیث بتوانند نسبت آن با آیات را بسنجدشود تا با دقت در مفهوم لغوی و  در هر قسمت برای دانشجویان تکالیفي تعیین 

فهرست 

 منابع

 منبع اصلي)آموزشي(
، مركز هماهنگي و توسعه پـژوهش و آمـوزش عـالي قرآنـي     «الحدیث فقه»كتاب آموزشي درس 

 كشور، در دست چاپ

 منابع فرعي)پژوهشي(

 بحار االنوار 
 1986کامرانیان، ، عباسعلی های قرآن مجید ها و اندرز بشارت

 تفاسیر روایی مانند نورالثقلی ، البرهان و....
 دنیا و آخرت در قرآن و حدیث .محمدی ری شهری، دارالحدیث.

 .هیدریو الضالله. صاحب ب  عباد.المطبعه الح هیالهدا یرساله ف
 1388،معوض، الموسسه العربیه الحدیثهعوض ابراهیم  ،عنصر الهدایه فی القرآن الکریم

 ش1986نایینی، نهله، تاریخ حدیث شیعه تا قرن پنجم هجری،  غروی
جامعه  یو البحث العلم یالعال میوزاره التعل ،ریاض حمود حاتم المالکی (،هی) دراسه دالل میالقرآن الکر یالفاظ الفرح و الحین ف

 ق.1426ه،یقسم اللغه العرب هیالترب هیکل هیالمستنصر
 1931محمدی ری شهری. دارالحدیث.الگوی شادی از نگاه قرآن و حدیث. 

 هدایت و ماللت از دیدگاه قرآن و روایات. محمد علی رستمیان .
 1984. دمشق. داراقراء. ی. مفهومها و خصائصها. نشوه العلوانمیالقرآن الکر یف هیالهدا

 الهدایه فی القرآن. عبداهلل جوادی آملی.بیروت. دارالهادی
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ارزشیابي 

 یادگیری

5 2 1 4 

ارزشیابي مستمر 

 
 ترم میان
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 151شماره درس: 

 قرآن در تدبر های شیوه و ها روش عنوان درس به فارسي:

 اسالیبه و الکریم القرآن في التدبر به عربي: مناه 

 Ways and Methods of Reflection of the Holy Quranبه انگلیسي: 

  :مشخصات درس

 نوع درس: تخصصي

 2تعداد واحد: 

 12زمان درس: 

 :اهداف

 های فهم قرآن و تدبر در قرآن ها و شیوه آشنایي با روش -

 كسب مهارت آغازینِ فهم مواضع و موضوعات مختلف قرآني به مدد یکدیگر -

 

 نیاز: دروس پیش

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت

 «تدبر»و « فهم»شناسي  مفهوم

 جایگاه، اهمیت، آثار و فواید تدبر در قرآن

 ها و پیامدهای ایجابي و سلبي تدبر در قرآن بررسي بازتاب

 ها، عوامل، موانع و آفات تدبر در قرآن بررسي زمینه

 معصومین )ع(  در احادیث و سیره« تدبر در قرآن»ها و مصادیق  رهیافتها،  بررسي و تبیین زمینه

 معرفي و بررسي طرح تفسیر آسان و تفسیر مبین

 های تدبر در قرآن، در حد دسترسي و امکان معرفي و بررسي رویکردها و طرح

 تکلیف عملکردی

 پیونـد  و ربط در بسته، كار به را قرآن به قرآن فهم مباني قرآن، باید بتواند در تدبر های شیوه و ها درس، با شناخت انواع روش این در دانشجو

 تجربـه  را تفسـیر  مباني و اصول بر تدبر های شیوه و ها روش ابتناء چگونگي و كوشیده آنها مفاهیم و الفاظ تداعي اساس بر سور و آیات میان

 در بیشـتری  توانمندی قرآن، در تدبر ی ملکه و مهارت پرتو در خود، قلب و ذهن در سور و آیات تداعي بر عالوه درس این در كند. دانشجو مي

 .آورد مي دست به قرآن آیات استنطاق و فهم راستای

 بیني كند.  آن، پیش استنطاق جهت قرآن به موضوعاتي بایست بر اساس هدف فوق، تکلیفي عملکردی از سنخ عرضه استاد مي

 یادگیری و تدریس راهبردهای

- 

فهرست 

 منابع

اصلي  منبع

 )آموزشي(

، مركز هماهنگي و توسـعه پـژوهش و آمـوزش عـالي     «های تدبر در قرآن ها و شیوه روش»كتاب آموزشي درس 

 قرآني كشور، در دست چاپ

منابع فرعي 

 )پژوهشي(
- 

 ارزشیابي

 یادگیری

5 2 1 4 

ارزشیابي 

 مستمر 
 ترم میان

های آزمون های نوشتاری آزمون

  نهایي

تکلیف  های نوشتاری آزمون

 درسي 
 

  آزمون عملکردی  آزمون عملکردی
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 156شماره درس: 

  زبان قرآن عنوان درس به فارسي:
  القرآنلسان به عربي: 

 Language of Qur’an به انگلیسي:

 :مشخصات درس

 نظری نوع درس:

 2 تعداد واحد:

 ساعت  12 زمان درس:

  :اهداف

 های آن آشنایي دانشجو با ماهیت و هویت زبان قرآن و تمایزات و توانایي -

 نیاز:دروس پیش

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت

  قرآن زبان با مرتبط مباحث درباره اجمالي كلیاتي

 تأثیر مستقیم زبان بر دانش و اندیشه بشری

 ، به مثابه پایه و مایه فرهنگ و تمدن «زبان»

 العرب در زمان نزول قرآن نگاهي به وضعیت فکری و فرهنگي جزیره

 های آن در زمان نزول قرآنوضعیت زبان عربي و پراكندگي لهجه

 زبان قرآن، نزول در محیطي بدوی با خطاب و گفتماني جهاني 

 فکری و روحي اعراب و مسلمانانبیني و گشایش تاثیر زبان قرآن بر جهان

 خدمت قرآن به زبان عربي و ترفیع و تقویت آن

 های زبان قرآن از نگاه قرآن ویژگي

 بیتهای زبان قرآن از نگاه روایات پیامبر و اهلویژگي

 زبان قرآن به مثابه حامي زبان و معارف احادیث و ادعیه

  تغییر در گذر زمانزبان قرآن، تنها نمونه زبان دیني مصون از 

 ها و طبقات مختلف جوامع انساني با زبان قرآنگیری نسلامکان ارتباط

 ترابط اجزای زبان قرآن، تصدیق بعضي با بعضي دیگر

 تفرّد و تمایزات زبان قرآن از زبان عربي دیروز و امروز 

 در دوران معاصرهای زبان قرآن ها و توانایيهای جدید به ظرفیتهایي از رهیافتنمونه

 تکلیف عملکردی

در انتهای هر جلسه استاد پرسشي متناسب با مبحث آن روز مطرح كرده و دانشجویان موظف خواهند بود پاسخ آن را در جلسه به صورت 

 مکتوب ارائه دهند.

 یادگیری و تدریس راهبردهای

- 

فهرست 

 منابع

 چاپ دست در كشور، قرآني عالي آموزش و پژوهش توسعه و هماهنگي مركز ،«زبان قرآن» كتاب اصلي )آموزشي( منبع

 منابع فرعي )پژوهشي(

 .1982ی مهدی خرمی، سبیوار: انتشارات انتظار،  ی دکتر طه حسی ، ترجمه الحس  الباقوری. مقدمه تأثیر قرآن بر زبان عربی احمد
 .1961ترجمه حمیدرما شیخی، مشهد: آستان قدس رموی، مباحثی در فقه اللغه و زبان شناسی عربی. رمضان عبد التواب، 

 .1919مجمع علمی اسالمی، . چاپ دوم، تهران: القرآن الکریم و روایات المدرستی . عسکریسید مرتضی 
 تا.  بی ، دارالمعارف: ، قاهره القرآن  فی  التصویر الفنّی ، قطبسید 

 ارتباطات،  منش( پژوهشگاه فرهنگ و هنر وفضل خوشهای فرهنگی و هنری زبان قرآن )ابوالدرآمدی به ظرفیت
 زبان قرآن و مسائل آن محمدباقر سعیدی روش ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم،

 . 1988منش، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، حمل قرآن، ابوالفضل خوش

 ارزشیابي

 یادگیری

5 2 1 4 

ارزشیابي مستمر 

 
 ترم میان

های آزمون های نوشتاری آزمون

  نهایي

تکلیف  های نوشتاری آزمون

 درسي 
 

  آزمون عملکردی  آزمون عملکردی
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 157شماره درس: 

 يثیو حد يقرآن هایهندسه دانش عنوان درس به فارسي:

 الحدیثة و القرآنیة المعارف و العلوم به عربي: هیکلیة

 Geometry of Quran and Hadith Studiesبه انگلیسي: 

 :مشخصات درس

 نوع درس: تخصصي

 2تعداد واحد: 

 12زمان درس: 

 :اهداف

 آشنایي بانظام حاكم بر علوم قرآن و حدیث -

های قرآني و حدیثياصول حاكم در شکل گیری دانش توانمندی در شناختایجاد  -  

 فهم دورنمای رشته قرآن و حدیث -

 نیاز:دروس پیش

 درس و ساختار آنهای یادگیری، محتوای فرصت

 مفردات و...(، بواطن متن، متن شناسي ) ظهور های مشترکدانش

 پیدایش متن

 آیه،سوره،نامه،خطبه....( ساختار متن) 

 گونه شناسي متن ) ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، خاص و عام، مجمل و مبین، مطلق و مقید...(

 فقهي، تاریخي....(معارف قرآن و حدیث ) اعتقادی، اخالقي، 

 علوم پیراموني ) تاریخ قرآن، تاریخ حدیث..(

 احادیث....( در مکانى و زمانى تحوالت انعکاس، های متفاوت ) خاورشناسان وقرآن و احادیثدیدگاه

اختصاصي های  دانش

 قرآن

 ماهیت وحي

 اعجاز قرآن

 صیانت قرآن

 قرائات

 و....(ها  كتابت قرآن ) اصل كتابت، رسم الخط

 تفسیر و مفسران

های اختصاصي دانش

 حدیث

 

 

 

 اعتبار احادیث ) دانش رجال و تخری  (

 منابع حدیثي

 فقه الحدیث

 مصطلحات

 نقد الحدیث

 تکلیف عملکردی

 نیاز ندارد

 یادگیری و تدریس راهبردهای

. دارای 1. دارای سابقه پژوهشکری در قرآن و احادیث 2قرآن و حدیث علوم های  . از فارغ التحصیالن رشته5بایست:  مدرس این درس مي

 سابقه تدریس دروس مختلف قرآن و حدیث باشد.

فهرست 

 منابع

 اصلي )آموزشي( منبع
، مركـز همـاهنگي و توسـعه پـژوهش و     «های قرآني و حدیثي هندسه دانش»كتاب آموزشي درس 

 آموزش عالي قرآني كشور، در دست چاپ

 فرعي )پژوهشي(منابع 

 قم، دوم، چاپ الرمی، ابراهیم، شریف ابوالفضل محمد تحقیق ؛ السیوطی   الرحم  عبد   الدی   القرآن، لجالل علوم فی االتقان
 ش.1962

 ش. 1963 ،( ع) ادق ص ال  ام االم  ه ع ام ر، تهران، نشر صدوق ج ب اک ی ل ع ، اری ف ، غ ی ان ق ام م ال  ه الم ع ل ل  ه دای ه ال  اس ب ق م  ص ی خ ل ت
 ش. 1932، مدرسان دانشکده علوم حدیث، قم: نشر جمال، دانش حدیث: پژوهه ای کاربردی در شناخت دانش های حدیثی

 ش. 1981 التمهید، فرهنگی قم: موسسه رما، ، مؤدب قرآنی، علوم

 ارزشیابي

 یادگیری

5 2 1 4 

ارزشیابي مستمر 

 
 ترم میان

های آزمون های نوشتاری آزمون

  نهایي

تکلیف  های نوشتاری آزمون

  آزمون عملکردی  آزمون عملکردی درسي 
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 2مـجموعه اخـتیاری 

   )عـنوان پـیشنهادی در حـوزه مـطالعات حـدیث(
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 411شماره درس: 

 آشنایي با رجال عنوان درس به فارسي:

 الرجال علم علي به عربي: التعرف

 Connection Between Quran and Sunnahبه انگلیسي: 

 :مشخصات درس

 تخصصي نوع درس:

 2تعداد واحد: 

 12زمان درس: 

 :اهداف

 رجال علم اساسي نکات و كاربردی مهم مباحث با آشنایي و رجال علم منابع و تاریخ شناخت -

 های رجاليتوانمندی در استفاده صحیح از كتاب -

 نیاز:دروس پیش

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت

 شناسي، ضرورت، نیاز و هدف، تاریخچه، منابع(كلیات )مفهوم

 های حدیثي جایگاه رجال در هندسه دانش

 ها )تراجم، تاریخ، فقه، تفسیر، كالم و ...(تعامل دانش رجال با دیگر دانش

 های منابع رجالي بندی دسته

 های طبقاتسبک

 فهرست

 جرح و تعدیل

 جوامع رجالي

 های )فوائد و قواعد نگاری(تک نگاری

 منابع كهن و متقدم رجال شیعه

 الرجال برقي

 اختیار معرفة الرجال

 الرجال طوسي

 الفهرست طوسي

 الرجال نجاشي

 الرجال ابن غضائری

 اصول ثانویه رجالي )خالصة االقوال و الرجال ابن داود(

 الرجال، معجم رجال الحدیث: بررسي تفصیلي( جوامع رجالي )جامع الرواة، تنقیح المقال، قاموس

 نرم افزارهای رجالي )درایة النور، اسناد شیخ صدوق(

 تکلیف عملکردی

 ه كتاب الرجال برقي و الرجال طوسيبا مراجعه ب راوی دوطبقه شناسي -5

 تن از راویان با مراجعه به رجال نجاشي و فهرست شیخ طوسي دوبررسي شخصیت فهرستي -2

 یادگیری و تدریس راهبردهای

 . ترجیحا4ًهای رجالي . پژوهش متناسب با دانش1. تسلط بر متون حدیثي 2. تسلط بر ادبیات عرب 5های پیشنهادی جهت مدرس: صالحیت

 داشتن تحصیالت حوزوی

فهرست 

 منابع

 اصلي )آموزشي( منبع
، مركز هماهنگي و توسعه پژوهش و آموزش عـالي قرآنـي   «آشنایي با رجال»كتاب آموزشي درس 

 كشور، در دست چاپ

 منابع فرعي )پژوهشي(

 حدیث و قرآن دانشگاه الکترونیکی مرکی جیوه ستایش، رحمان محمدکاظم رجالی، منابع و رجال علم آشنایی با

  حدیث و قرآن دانشگاه الکترونیکی مرکی جیوه مهدی، غالمعلی، رجال، علم با آشنایی
ها  دانشگاه انسانی علوم کتب تدوی  و مطالعه سازمان تهران: محمدکاظم، ستایش، رحمان شیعه، رجالی کتب با آشنایی

                                       ش. 1983 ،  حدیث علوم دانشکده: انسانی علوم توسعه و تحقیق ،مرکی(سمت)

 دارالحدیث، فرهنگی علمی موسسه: قم نژاد،جدیدی ستایش، محمدکاظم و محمدرمارحمان شیعه، رجال اصلی منابع بازشناسی
                                       ش. 1984 ،    نشر و چاپ سازمان

 ش. 1982 ر، ش ن و  اپ چ  ان ازم س ، ث دی ح ال دار قم: نژاد، جدیدی رما محمد سنت، اهل دیدگاه از رجال دانش

 اسالمی، علوم کامپیوتری تحقیقات مرکی النور، درایۀ افیار نرم راهنمای
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 ش. 1981 السالم، علیهم اطهار ائمه فقهی مرکی قم: ربانی، محمدحس  الحدیث، رجال دانش شناسی سبک

                                                             .ش 1966=    .ق1448 ،  العامۀ مدیریۀقم:ب العلمیۀ الحوزة قم: جعفر، سبحانی، الرجال، علم فی کلیات
                                          ش. 1981=      ق1429  ،    ث دی ح دارال قم: رسول، طالئیان، شیعه، رجال مأخذشناسی

... 

 ارزشیابي

 یادگیری

5 2 1 4 

ارزشیابي مستمر 

 
 ترم میان

های آزمون های نوشتاری آزمون

  نهایي

تکلیف  های نوشتاری آزمون

 درسي 
 

  آزمون عملکردی  آزمون عملکردی
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 415شماره درس: 

 تضعیف و توثیق عنوان درس به فارسي:

 التضعیف و به عربي: التوثیق

 Criticism of Transmittersبه انگلیسي: 

  :مشخصات درس

 نوع درس: تخصصي

 2تعداد واحد: 

 12زمان درس: 

 :اهداف

 های توثیق و تضعیفشناخت الفاظ، اصطالحات، مباني، قواعد و شیوه -

 توانمندی رجالي در شناخت احادیث قابل اعتماد -

 رجال با نیاز: آشنایيدروس پیش

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت

 كلیات

 شناسيمفهوم

 ضرورت و هدف

 جایگاه

 تاریخچه

 منابع

های قدما و متأخران  تبیین شیوه

 در احراز صدور حدیث

 وثوق به صدور روایت

 وثوق به سند روایت

 شرایط راوی

 های اثبات توثیقات خاص راه

 السالم()علیهتوثیق معصوم

 توثیقات قدما

 توثیقات متأخران

 اجماع بر توثیق 

 استفاده از مجموع قرائن

 مفهوم توثیق، بررسي معنای لغوی و اصطالحي ثقه و رابطه آن با شرایط راوی )عدل ضابط امامي( 

 الفاظ توثیق و مراتب آن

 الفاظ مافوق وثاقت

 تاكید بر وثاقت

 الفاظ وثاقت

 الفاظ مدح

 مفهوم تضعیف

 الفاظ تضعیف و مراتب آن

 الفاظ خنثي

 الفاظ غیر صریح

 الفاظ ضعف

 جعل و كذب الفاظ

 ها تعارض توثیق و تضعیف و بررسي دیدگاه

 تکلیف عملکردی

 تحلیل اوصاف راویان با مراجعه به كتب رجالي-5

 هم زمان هستند جمع بندی اوصاف راویاني كه دارای توثیق و تضعیف-2

 یادگیری و تدریس راهبردهای

 پرهیز از افراط و تفریط در جرح و تعدیل.تسلط استاد بر ادبیات عرب، تسلط بر متون حدیثي، تسلط بر دانش رجال الحدیث، 

فهرست 

 منابع

اصلي  منبع

 )آموزشي(

، مركز هماهنگي و توسعه پژوهش و آموزش عالي قرآني كشور، در دست «توثیق و تضعیف»كتاب آموزشي درس 

 چاپ
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منابع فرعي 

 )پژوهشي(

 . ق 1416 ر، ش ن ال و  ق ی ق ح ت ل ل  ری ق ال ام  ه س وس م ، روت ی ب، فضلی، عبدالهادی الرجال، علم اصول
 حس  تصحیح ؛ م ل ع م ال  ح ال ص ی ل دع م ح م، تحقیق:  داوری ال  م ل س م الشیخ الحاج اهلل آیه سماحه  ث ح ب ل را ری ق ت:  ق ی طب ت ال و  ه ظری ن ال    ی ب  ال رج ال م ل ع  ول اص

 ق. 1426 النشر، و للطباعه المحبی  موسسه: العبودی، قم
 ق. 1449الشهداء )ع(،  سید قم: المحسنی، محمد، آصف الرجال، علم فی بحوث
 حدیث و قرآن دانشگاه الکترونیکی مرکی جیوه ستایش، رحمان محمدکاظم تضعیف، و توثیق
 ،   م ق ،  ی م ری ک ال ی یی ع دال ب ع ، ی ل ح  م ی ل ح دال ب ع ، ان یی ری ب ت  اس ب ع  دون اع س م ال ، ی ت درای ال    ی س دح م ح م  ق ی ق ح ، ت م ی راه داب م ح م    دب م ح م ، ی اس ب ل ک الرجالیۀ، الرسائل

                                                                                                                ق. 1422 ،  والنشر للطباعه مرکی الثقافیه، و العلمیه دارالحدیث موسسه

... 

 ارزشیابي

 یادگیری

5 2 1 4 

ارزشیابي 

 مستمر 
 ترم میان

های آزمون های نوشتاری آزمون

  نهایي

تکلیف  های نوشتاری آزمون

 درسي 
 

  آزمون عملکردی  آزمون عملکردی
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 412شماره درس: 

 شناسي سند بر تکیه با كاربردی رجال عنوان درس به فارسي:

 االسناد معرفة علي التركیز مع التطبیقي الرجال به عربي: علم

 Practical Rijal based on Chain of Transmisionبه انگلیسي: 

 :مشخصات درس

 نوع درس: تخصصي

 2تعداد واحد: 

 12زمان درس: 

 :اهداف

 آشنایي عملي با دانش رجال ودرایه -

 توانمندی در بررسي اسناد احادیث شیعي -

 تضعیف و توثیق رجال، با آشنایي الحدیث، مصطلحنیاز: دروس پیش

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت

 كلیات

 شناخت سند

 إسناد

 پیشینه سندشناسي 

 آشنایي اجمالي با شبهات درباره سندهای شیعي

 مرحله اول: اتصال سند 

  تعلیق، شبه تعلیق )با تکیه به شناخت اساتید كلیني و بررسي عملي اسناد كافي(

  تحویل، عطف ) بررسي عملي اسناد كافي همراه با طبقه شناسي (

 اضمار )بررسي عملي اسناد كافي (

 بر كتاب معجم رجال الحدیث( تحریف و تصحیف )با تکیه

 مرحله دوم: راوی شناسي

 طبقات، ارسال )با تکیه بر كتابهای ترتیب اسانید الکافي و ترتیب اسانید تهذیب(

 مشتركات )با تکیه بر عنوان اصلي در برنامه درایة النور در بخش اسناد( تمییز

 النور در بخش اسناد(توحید مختلفات )با تکیه بر عنوان معیار در برنامه درایة 

 شناسایي راویان پركاربرد در اسناد كتب اربعه و شناسایي اساتید و شاگردان پر تکرار

 مرحله سوم: حکم سند

موجود نظیر اصـول علـم الرجـال یـا     های  طبقه بندی و شناسایي الفاظ توثیق و تضعیف )با توجه به دسته بندی

 بحوث في علم الرجال(

 تعدیلتعارض در جرح و 

 اسناد مشهور و پرتکرار )با تکیه بر جزوه المستوی االول (

 تکلیف عملکردی

  سندی )تعلیق، تحویل، اضمار( با توجه به اسانید كتاب كافيهای  بررسي یکي از آسیب-5

 النور درایههای  تمرین تمییز مشتركات و توحید مختلفات با توجه به عنوان اصلي و عنوان معیار در برنامه-2

 یادگیری و تدریس راهبردهای

. تسلط بر اسناد كتاب 1. سابقه پژوهشگری در دانش رجال 2رجالي های  . سابقه تدریس دانش5های پیشنهادی جهت مدرس: صالحیت

 الکافي

فهرست 

 منابع

 اصلي )آموزشي( منبع
 نشر، و چاپ سازمان دارالحدیث، فرهنگي - علمي موسسه:  قم ،مهدی غالمعلي، شناسي، سند

 ش. 5191

 منابع فرعي )پژوهشي(
 الرجال علم اصول

 زنجانی شبیری جواد سید کاربردی، رجال
  ترتیب اسانید کتاب الخصال، معانی االخبار، کافی، العلل، م  ال یحضره الفقیه، بروجردی، حس  نوری همدانی

 ارزشیابي

 یادگیری

5 2 1 4 

ارزشیابي مستمر 

 
 ترم میان

های آزمون های نوشتاری آزمون

  نهایي

تکلیف  های نوشتاری آزمون

 درسي 

 
  آزمون عملکردی  آزمون عملکردی
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 411شماره درس: 

 الحدیث مشکل عنوان درس به فارسي:

 الحدیث به عربي: مشکل

 Disputed Traditions (Mushkil al-Hadith)به انگلیسي: 

  :مشخصات درس

 نوع درس: تخصصي

 2تعداد واحد: 

 12زمان درس: 

 :اهداف

 های آنو راه حل احادیث دشوارآشنایي با  -

 توانمندی در شناخت احادیث دشوار ایجاد  -

 احادیث مشکلحلّ ایجاد توانمندی در  -

 

 1الحدیث  نیاز: فقهدروس پیش

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت

 پیدایش(های چیستي و چرایي )تعریف، زمینه

ی دشواری ها گونه

 محتوا

 دشواری واژگاني

 الحدیث غریب

 اصطالح

 بتركی

 علوّ مضمون
 تعریف

 هانمونه

ناسازگاری با 

 های پیشین دانسته

 مباحث نظری

 هانمونه

شیوه حل مشکالت 

 محتوایي

 دقت واژگاني

 شناخت فضای صدور

 هاتدبر در ظرافت

 شارحان در تبیین مشکلشناخت آراء مختلف 

 تأویل

 توقف

های كاربرد شیوه

شناخت و حل 

 احادیث مشکل

 (ها شرح، ها نه)نمو روایات اعتقادی

 (تأویل) روایات تفسیری

 (فقهي )جمع روایات فقهي

 تکلیف عملکردی

شـود، بـا مسـاعدت وی بـه      استاد تعیین مـي  دانشجو در هر یک از موضوعات اعتقادی، تفسیر و فقه، یک نمونه از احادیث مشکله كه توسط

 صورت روشمند بررسي نماید.

 یادگیری و تدریس راهبردهای

 فهـم  و مطالعـه  در متعـادل  روحیـه  داشـتن  .1 .حدیثي متون بر تسلط .2 .عرب ادبیات بر تسلط .5های پیشنهادی جهت مدرس: صالحیت

 .حوزوی تحصیالت داشتنترجیحاً  .6 .احادیث عرصه در روزآمد شبهات با آشنایي .1 .االحادیث مشکل هایكتاب بر تسلط .4 .احادیث

فهرست 

 منابع

اصلي  منبع

 )آموزشي(

، مركز هماهنگي و توسعه پژوهش و آموزش عالي قرآني كشور، در دسـت  «الحدیث مشکل»كتاب آموزشي درس 

 چاپ

منابع فرعي 

 )پژوهشي(

 ق. 1449الکتب،  بیروت، عالم درویش، محمدب  البیروتی، الرتبه، الحوت فی المشکله االحادیث

 ق. 1444دارالدعوه،  بصاره، منصور ب  نبیل اآلثار، مشکل احادیث علی االخیار ایقاف

 االسالمی مکتب عسعس، ابراهیم الحدیث، مشکل علم فی نقدیه دراسۀ

 الحدیث دار مسعودی، عبدالهادی ،(19حدیث،ش علوم مجله) الحدیث؛ غریب تدوی  سیر

 المتقی  رومه کافی، بر مالصدرا شرح مالصالح، شرح العقول، مرآة مانند اربعه کتب های شرح
 ق. 1424الرشد،  مکتبۀ شرمان، ریاض، محمد ب  خالد الطحاوی، محمد ب  احمد جعفر البی اآلثار شرح شرح کتاب فی الحدیثیه الصناعه

 ش. 1913النشر،  و الطباعه االسالمی موسسه االرشاد و الثقافه وزاره تهران: البیرجندی، حسی ، الحسینی بحاراالنوار، فی الحدیث غریب

 ریاض، دارالوط . جوزی، اب  الصحیحی ، حدیث م  المشکل کشف
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 ر ش ن ر ت دف تهران:،  ادل ع ود م ح م  ه ری ص ع ال  م اج ع م  ه ق طری  ی ل ع  ده ع ب ا م و  ه م ل ک ال    م  االول  رف ح ال  ی ل ع  ه ائ ن ب اد اع   ، دی رال خ ف ، ی ح طری ال ،   ری ح ب ال  ع م ج م
 ق. 1448 ، ی الم اس  گ ن ره ف

 صادر، بی تا. بیروت، دار الطحاوی، محمد ب  احمد اآلثار،  مشکل

 م. 2446 العربی، االنتشار موسسه بیروت، نجدی، علی ب  عبداهلل قصیمی، بیانها، و النبویۀ االحادیث مشکالت

 موسسه قم:االنصاری،  علی الحلی، عبدالحلیم المساعدان المحمودی، مجتبی تحقیق ر؛ ب ش  ه ل دال ب ع االخبار، مشکالت حلّ فی االنوار مصابیح
                                      ق. 1492 ،  والنشر للطباعه مرکی والثقافیه، العلمیه دارالحدیث

  ق1411،  ی ج ان خ ال  ه ب ت ک م ، ره اه ق،  ی اح طن ال د م ح م ود م ح م  ق ی ق ح ت ر؛ ی االث    د اب م ح م    ب  ارک ب م ال ، ب رائ غ ال  طوال  رح ش  ی ف  ب طال ال  ال ن م

 .ق 1421الجوزی،  داراب  ریاض، ،(اثیر اب ) محمد ب  مبارک االثر، و الحدیث غریب فی النهایه

... 

 ارزشیابي

 یادگیری

5 2 1 4 

ارزشیابي 

 مستمر 
 ترم میان

های آزمون های نوشتاری آزمون

  نهایي

تکلیف  های نوشتاری آزمون

 درسي 
 

  آزمون عملکردی  آزمون عملکردی
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 414 شماره درس:

 الحدیث اختالف عنوان درس به فارسي:

 الحدیث اختالفبه عربي: 

 Conflicting traditions(Ikhtalif al-Hadith) به انگلیسي:

 :مشخصات درس

 تخصصي نوع درس:

 2تعداد واحد: 

 12زمان درس: 

 :اهداف

 آشنایي با عوامل پیدایش اختالف در احادیث و راه حل زدودن اختالف -

 ایجاد توانمندی در تشخیص منشأ اختالف  -

 اختالفحلّ  ایجاد توانمندی در -

 (1الحدیث ) فقه نیاز:دروس پیش

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت

مباحث مقدماتي: 

تعریف و چرایي 

 اختالف الحدیث

های گونه

 اختالف

 تناقض

 تضاد

 تفاوت اختالف حدیث با تعارض ادله

شناسي كتاب

اختالف 

 الحدیث

 االستبصار فیما اختلف من االخبار، شیخ طوسي

 شافعياختالف الحدیث، 

 تأویل مختلف الحدیث، ابن قتیبه

 فراسباب اختالف الحدیث، محمد احساني

مباني رفع 

 اختالف

 طرد

 تخییر

 جمع میان روایات )ترجیحات ...(

های پیدایش زمینه

 اختالف الحدیث

 عدم دسترسي به معصومین

 ها(تدوین تدریجي متون حدیثي )اصول و كتاب

 صدورتفاوت فضای 

اسباب اختالف 

 احادیث

 اسباب دروني

 تقیه 

 احکامتدریجي بیان 

 نسخ 

 دقایق زبان عربي

 اسباب بیروني

 دفهمي راویان از سخن معصوم ب

 ها نیافتن قرینه

 نقل به معنا 

 جعل حدیث 

 درونياختالف سطح درک و بینش راویان 

 های عمدی یا سهوی راویان دخالت

 تقطیع حدیث 

های حل اختالف شیوه

 حدیث

 جمع عرفي

 عموم و خصوص

 اطالق و تقیید

 اجمال و تبیین

 جمع علمي

 زمان و مکان

 حکم اولي و ثانوی

 اختالف طبایع )در احادیث پزشکي(

 ترجیحات

 تکلیف عملکردی



  
 

141 

 شود، با مساعدت وی به صورت روشمند بررسي نماید. ميهایي از احادیث مخالف، كه توسط استاد تعیین  نمونه/نمونه

 یادگیری و تدریس راهبردهای

 .4 .متناسـب  حدیثي حافظه .1 .حدیثي متون بر تسلط .2 .عرب ادبیات بر تسلط.5مهارتي(:  و علمي) مدرس جهت پیشنهادی هایصالحیت

 .دیثح شرح هایكتاب از گیریبهره در توانمندی .6 .عملي و علمي هایحل راه ارائه مهارت .1 .هااختالف منشأ تشخیص در استنباط قدرت

فهرست 

 منابع

 اصلي )آموزشي( منبع
، مركز هماهنگي و توسعه پژوهش و آموزش عـالي قرآنـي   «الحدیث اختالف»كتاب آموزشي درس 

 كشور، در دست چاپ

 منابع فرعي )پژوهشي(

 الثقافیۀ. الکتب بیروت، مؤسسۀ ی، یی ع دال ب ع د م د اح م ح م  ق ی ق ح ت  س، ادری    دب م ح م ، ی ع اف ش ال الحدیث، اختالف

 ق. 1421دارالحدیث،  قم:فر،  احسانی محمد الحدیث، اختالف اسباب
 ش. 1969االسالمیۀ،  دارالکتب تهران:طوسی، محمد ب  حس ،  االخبار، م  اختلف فیما االستبصار

 ق. 1441 األمیریۀ، المطابع لشئون العامۀ الهیئۀ القاهرة، خلیفۀ، محمّد، رشاد الحدیث، مختلف بی  التألیف
 .[تا بی] العلمیّۀ، دارالکتب: بیروت الدینوری، قتیبۀ ب  مسلم ب  عبداللّه الحدیث، مختلف تأویل
 ق. 1414دارالوفاء،  حماد، مصر، حسی  نافذ المحدثی ، و الفقهاء بی  الحدیث مختلف

 ق. 1412بی جا، دارالدعوة،  سالم، علی السید عبداللطیف الحدیث، مختلف علم فی االسالمی المنهج

 ش. 1916دارالحدیث،  قم: محمد عبدالمجید، السوسوه، اسماعیل الحدیث، مختلف بی  الترجیح و التوفیق منهج

... 

 ارزشیابي
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ارزشیابي مستمر 
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 411شماره درس: 

 فریقین دیدگاه از حدیث شناخت مباني عنوان درس به فارسي:

 الفریقین منظار من الحدیث معرفة مبانيبه عربي: 

 Principles of understanding Hadith Regarding to Shi'i and Sunni Sectsبه انگلیسي: 

 :مشخصات درس

 نوع درس: تخصصي

 2تعداد واحد: 

 12زمان درس: 

 :اهداف

 های احراز آنها از دیدگاه فریقینآشنایي با سنت، حدیث، مباني اعتبار و شیوه -

 مباني صحیحگیری از منابع حدیثي شیعه و سني مطابق با توانمندی در بهره -

 نیاز:دروس پیش

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت

 حدیث و سنت

 

 حدیث و سنت شناسي مفهوم

 حدیث و سنت قرآن، مقایسة

 حدیث و سنت فلسفة

 سنت گسترة

 سنت و حدیث احراز

  حدیث به اهتمام چرایي

 ها دیدگاه و آرا: حدیث و سنت اعتبار

 سنت اعتبار دالیل
 نبوی سنت

 معصومان سنت

  حدیث اعتبار دالیل

  فریقین دیدگاه از سنت و قرآن تعامل

 تابعین و صحابه اقوال حجیت

 حدیث نقد و نشر
 ( السالمعلیهم)امامان جایگاه

 تابعین و صحابه جایگاه

 شیعه حدیث های ویژگي

 شیعه حدیث های ویژگي

 صدور مرحله

 گزارش مرحله

 نگارش مرحلة

 سنت اهل حدیث های ویژگي

صدور مرحله

 گزارش مرحلة

 نگارش مرحله

سنت اهل حدیث و شیعه حدیث مقایسه

 صحابه عدالت

 سنت اهل منظر از صحابه عدالت

 صحابه عدالت  بارة در شیعیان دیدگاه 

 تکلیف عملکردی

 بر حجیت آراء صحابه( احادیث شیعه و سني )با تأكید بررسي دو موضوع بحث انگیز مانند امامت و هدایت در-5

 به كتب اصول فقه در شیعه و سني و فقه مقارن محدوده حجیت آراء راوی با مراجعه-2

 یادگیری و تدریس راهبردهای
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. تسلط بر 4سني . تسلط بر تاریخ حدیث شیعه و 1. تسلط بر متون حدیثي 2. تسلط بر ادبیات عرب 5های پیشنهادی جهت مدرس: صالحیت

 . ترجیحاً داشتن تحصیالت حوزوی1مباحث اصول فقه مقارن 

فهرست 

 منابع

 اصلي )آموزشي( منبع
، مركز هماهنگي و توسعه پژوهش و «مباني شناخت حدیث از دیدگاه فرقین»كتاب آموزشي درس 

 آموزش عالي قرآني كشور، در دست چاپ

 منابع فرعي )پژوهشي(

 ق. 1428القربی،  ذوی تقی، محمد حکیم، المقارن، للفقه العامۀ االصول

 العربی، بی تا. الکتاب دار محمد، مصر، محمد ابوزهو، المحدثون، و الحدیث

 للمطبوعات. التعارف بیروت، دار الحسنی، هاشم، معروف المحدثی ، و الحدیث فی دراسات
 ق. 1411 دارالجیل، بیروت، عبدالخالق، عبدالغنی، السنّۀ، حجیّۀ ینکر م  علی الردّ
 ق. 1442اسالمی،  بیرگ کتابخانه بعثت بنیاد الخارجی، االعالم محمدتقی، قسم حکیم، اإلسالمیۀ، الشریعۀ فی السنۀ

... 

 ارزشیابي

 یادگیری

5 2 1 4 

ارزشیابي مستمر 

 
 ترم میان

های آزمون های نوشتاری آزمون

  نهایي

تکلیف  های نوشتاری آزمون

 درسي 
 

  آزمون عملکردی  آزمون عملکردی
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 416شماره درس: 

 جریان شناسي مطالعات حدیثي معاصر عنوان درس به فارسي:

 تیارات معاصرة في دراسة الحدیث به عربي:

  Contemporary Trends in Hadith Studiesبه انگلیسي: 

  :مشخصات درس

 تخصصينوع درس: 

 2 تعداد واحد:

 12 زمان درس:

  :اهداف

معاصر در مطالعات حدیثي بـه نحـوی آشـنا    های  در این درس، هدف آن است كه دانشجو با جریان -

در این باره وجود دارد و این امکان برای او فراهم هایي  و احیاناً شبههها  شود كه كامالً دریابد چه مسئله

نسبتي میان دانش حدیث در گردد كه با عرضه محتوای درس حاضر با دروس سنتي حدیث، دریابد چه 

مطالعـات حـدیث چـه نـزد     هـای   طي قرون با مطالعات عصر كنوني وجود دارد. در این درس، جریـان 

شود تا آشـکار   مي مستشرقان و چه نزد مسلمانان از محققان ایران و دیگر كشورهای اسالمي بررسي

 وجود دارد. تمایزهایي  شود در میان این دو طیف تا چه حد همگرایي و در چه حوزه

  نیاز:دروس پیش

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت

الــف. مطالعــات  

 حدیثي در غرب

 

نقـد و   .5-الف

 ارزیابي حدیث 

 

 رویکرد تاریخ بنیاد: وایل، اشپرنگر، میور، دوزی، ونسینک

 ویکرد شکاكانه: گلدسیهر، شاخت، كوک، كرونه، ونزبرو

 فوک، خوتیر یونبول، شولر، فان اس، كیستر، موتسکيرویکرد اعتدالگرا: 

متني از یونبول تا موتسکي،  -معرفي مطالعات فوک در باره انتقال میراث حدیثي، روش تحلیل اسنادی

 سنت شفاهي نزد شولر

 روایي باورها و رفتارهای مسلمانان(: های  . حدیث و فرهنگ مسلمانان )بررسي ریشه2-الف

 روبین، باكلي، گلیو، برونر ونسینک، كلبرگ،

 . پرداختن به علوم حدیث: 1-الف

 گلدسیهر، برتن، كلبرگ، دیکینسون، یونبول

ــات  ب. مطالعـــ

جدید حـدیثي در  

 جهان اسالم

 . پاسخ به مستشرقان شکاک5-ب

نبیه عبود، محمد مصطفي اعظمي، سعد المرصفي، محمد ابوشهبه، احمد عمر هاشم، محمد بهاء الدین، حـاكم  

 عبیسان مطیری، حیدر حب اهلل

. مطالعات 2-ب

حدیثي مسـتقل  

 در جهان تشیع

 اهل سنت: سید مرتضي عسکری، غیب غالمي، ... جدلي صحاح -نقد تاریخي

 كاوش در احادیث دخیل در كتب شیعه: محمد تقي شوشتری، صالحي نجف آبادی

 همفکران، محمد باقر بهبودیرویکرد تهذیبگرا به احادیث شیعه: سید ابوالفضل برقعي و 

 شیعيهای  نگرش مکتب تفکیک به حدیث و جایگاه آن در آموزه

. مطالعات 1-ب

حدیثي مسـتقل  

ــل  ــان اه در جه

 سنت

 نسخه شناسي آثار متقدم حدیثي: فؤاد سزگین، نبیه عبود

 رویکرد تهذیبگرا به احادیث اهل سنت: الباني و همفکران

مواجهه با حدیث: احمد صبحي منصور، محمـود ابوریـة، محمـد الطـالبي، محمـد      جریان قرآنیون در 

 شحرور، غالم پرویز

 جریان نومعتزله در مواجهه با حدیث: محمد عمارة، حسن حنفي، هشام جعیط

 تکلیف عملکردی

 تکالیف عملکردی، به پیشنهاد استاد در راستای تحقق هدف فوق به دانشجو واگذار شود.

 راهبردهای تدریس و یادگیری

به عنوان پیش نمونه اشاره شود و بسط مطلب بر اساس مثال پیش نمونه صورت هایي  شود به مثال مي در معرفي هر بخش از محتوا، پیشنهاد

 ردد.شود از ذكر نامها به صورت انبوه و فاقد بسط خودداری گ مي گیرد تا به خوبي در ذهن دانشجو جای گیرد. همچنین توصیه

فهرست 

 منابع

 منبع اصلي)آموزشي(
، مركز هماهنگي و توسعه پژوهش و «شناسي مطالعات حدیثي معاصر جریان»كتاب آموزشي درس 

 آموزش عالي قرآني كشور، در دست چاپ

  ق1444، اعظمی، محمد مصطفی، دراسات فی الحدیث النبوی و تاریخ تدوینه منابع فرعي)پژوهشي(
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 ق1444، المستشرقون و السنۀمرصفی، سعد، 
 ق1441شوشتری، محمد تقی، االخبار الدخیلۀ، 
 ق1449: علوم القرآن و الحدیث، 1سیگی ، فؤاد، تاریخ التراث العربی، ج 

  م1381ق/ 1446، دفاع ع  السنۀ، قاهره، ابوشهبه، محمد
  ق1414هاشم، احمد عمر، منهج الدفاع ع  الحدیث النبوی، 

 م1333ق/ 1424المستشرقون و الحدیث النبوی، عمان، بهاء الدی ، محمد، 
  ق1491، حب اهلل، حیدر، الحدیث و المستشرقون

 م1334ابو ریه، محمود، امواء علی السنۀ المحمدیۀ، قاهره، 
 م2442المطیری، حاکم عبیسان، تاریخ تدوی  السنۀ و شبهات المستشرقی ، 

 م2441االسالمی، منصور، احمد صبحی، القرآن و کفی مصدرا للتشریع 
 ش1988، برقعی، ابوالفضل، عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول
 ش1988سیدان، سید جعفر، روش ما در گفتگوهای علمی، 

 ش1988پارسا، فروغ، حدیث در نگاه خاورشناسان، 
 البانی، محمد ناصرالدی ، آثار متعدد در احادیث معاف در کتب حدیث

Goldziher, Ignaz, Muhammedanische Studien, 1834 
Wensinck, A.J., A Handbook of Early Muhammadan Tradition: Alphabetically 

Arranged 1321 
Schacht, J., The Origins of Muhammadan Jurisprudence 1314 
Rubin, Uri, Prophets and Progenitors in the Early Shi’a Tradition, 1313  
Juynboll, G.H.A., Muslim Tradition 1389Kohlberg, Etan, Belief and Law in Imami 

Shi’ism, 1331 
Burton, John, An Introduction to the Hadith 1331 Rubin, Uri, “Apocalypse and Authority 

in Islamic Tradition: The Emergence of the Twelve Leaders”, AQ, 1331  
Buckley, R.P., “On the Origins of Shi’i Hadith”, The Muslim World, 1338 
Gleave, Robert, “Between Hadith and Fiqh: The Canonical Imami Collections of 

Akhbar”, Islamic Law and Society, Vol. 8, No. 9, Hadith and Fiqh, 2441  
Dickinson, Eerik, The Development of Early Sunnite Hadith Criticism: The Taqdima of 

Ibn Abi Hatim al-Razi 2441 
Swarup, Ram, Understanding the Hadith, 2442  
Motzki, H. (ed), Hadith: Origins and Developments 2444 
Brunner, Rainer, “The Role of Hadith as Cultural Memory in Shi’i History”, Jerusalem 

Studies in Arabic and Islam 2441 
Schoeler, Gregor, The Oral and the Written in Early Islam 2446 
Juynboll, G.H.A., Encyclopedia of Canonical Hadith 2441 

ارزشیابي 
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 417شماره درس: 

 روش شناسي مطالعات حدیثي بینارشته ای عنوان درس به فارسي:

 المتعددة التخصصات مناه  البحث في دراسات الحدیث به عربي:

  Methodology of Interdisciplinary Hadith Studiesبه انگلیسي: 

  :مشخصات درس

 تخصصينوع درس: 

 2 تعداد واحد:

 12 زمان درس:

  :اهداف

هدف از این درس آن است كه دانشجو با زمینه ها، مقتضیات و الزامات مطالعات میـان رشـته ای در    -

از آنجا كـه الزمـه توسـعه علـوم     . آن را بیاموزدهای  حوزه حدیث و علوم آن آشنا شود و اصول و روش

سامان دهي به مطالعات میان رشته ای بین علوم مختلف با مطالعات اسالمي و از جمله انساني اسالمي، 

تواند دنبال گردد،  مي حدیث است، در این درس به عنوان هدف اقصي، رسیدن به علوم انساني اسالمي

تواند به عنـوان هـدف    مي معمول در علوم مختلف، خودهای  در حالي كه فهم حدیث با استفاده از روش

 زدیک مطرح باشد.ن

  نیاز:دروس پیش

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت

ــث   ــف. مباحـ الـ

 پیشیني

 ای رشته میان مطالعات اقسام و سابقه . مفهوم،5-الف

 حدیث مطالعات خصوص . مسئله میان رشتگي در سنت اسالمي، به2-الف

 رشته ای. نسبت حدیث و مطالعات حدیثي با مطالعات میان 1-الف

 اسالمي كشورهای و ایران در ای رشته میان مطالعات امکانات و . جایگاه4-الف

 مروری بر مسئله علم و دين و انتظارات بشر از دين درکالم جديد. 1-الف

 مبانی مشروعيت و حجيت مطالعات ميان رشته ای حديثی. 6-الف

 علوم حديثمسئله ميان رشتگی در سنت اسالمی در حوزه . 7-الف

 نسبت حديث و مطالعات حديث با مطالعات ميان رشته ای. 8-الف

ــیات و  ب. مقتضـ

الزامات مطالعـات  

 میان رشته ای

 . مقتقضیات و الزامات معرفت شناختي: توجه به منطق حدیث و تنوع آن5-ب

 مسئله نقل به معنا و زبان حدیث، .... مقتضیات و الزامات زبانشناختي: زبان حدیث در دوره زماني دو و نیم قرن، 2-ب

 فهم حدیثهای  نقد حدیث، میان رشتگي و روشهای  . مقتضیات و الزامات روش شناختي: میان رشتگي و روش1-ب

 پژوهش فضای در رشتگي میان عمومي مسائل. 4-ب

ج. علوم مختلـف  

در خــدمت نقــد و 

 فهم حدیث

 مطالعات زبانشناسي: مورد انتخابي .5-ج

 . مطالعات انسان شناسي: مورد انتخابي2-ج

 انتخابي . مطالعات ادیان: مورد1-ج

 . استفاده از علوم محض در فهم حدیث: مورد انتخابي4-ج

د. جایگاه حـدیث  

علـــوم انســـاني 

 اسالمي

 . روانشناسي و علوم تربیتي: مورد انتخابي5-د

 . جامعه شناسي: مورد انتخابي2-د

 علوم سیاسي: مورد انتخابي. مدیریت و 1-د

 دیگر علوم انساني مانند اقتصاد، حقوق، ...: مورد انتخابيهای  . شاخه1-د

 . احادیث طبي و دانش پزشکي: مورد انتخابي4-د

 مختلف علوم محضهای  . حوزه1-د

 هـ. چشم انداز مطالعات میان رشته ای در مسیر تولید علم مشترک

 تکلیف عملکردی 

 عملکردی، به پیشنهاد استاد در راستای تحقق هدف فوق به دانشجو واگذار شود.تکالیف 

 راهبردهای تدریس و یادگیری : 

به عنوان پیش نمونه اشاره شود و بسط مطلب بر اساس مثال پیش نمونه صورت هایي  شود به مثال مي در معرفي هر بخش از محتوا، پیشنهاد

 شود از ذكر نامها به صورت انبوه و فاقد بسط خودداری گردد. مي جای گیرد. همچنین توصیهگیرد تا به خوبي در ذهن دانشجو 
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فهرست 

 منابع

 منبع اصلي)آموزشي(
، مركـز همـاهنگي و توسـعه    «ای شناسي مطالعـات حـدیثي بینارشـته    روش»كتاب آموزشي درس 

 پژوهش و آموزش عالي قرآني كشور، در دست چاپ

 منابع فرعي)پژوهشي(

 ق1934باقری، خسرو، نگاهی معرفت شناسی به نسبت دی  با علوم انسانی، 
 ش1932پاکتچی، احمد، فقه الحدیث با تکیه بر مسائل لفظ، 

 ش1934همو، فقه الحدیث: مباحث نقل به معنا، 
، صص 1981زمستان ، 1، مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، شماره: "الیامات زبان شناختی مطالعات میان رشته ای"همو، 
111-196. 

 ش1932خسروپناه، عبدالحسی ، در جستجوی علوم انسانی اسالمی، 
 ش1981خورسندی طاسکوه، علی، گفتمان میان رشته ای دانش، 

 ش1981علوی پور، سید محس  و دیگران، مبانی نظری و روش شناسی مطالعات میان رشته ای، 
 ش1981دینی، فرامرز قراملکی، احمد، روش شناسی مطالعات 

Klein, J.Th., Interdisciplinarity: History, Theory and Practice, 1334 
Klein, J.Th. & C. Mitcham, The Oxford Handbook of Interdisciplinarity, 2412 
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 418شماره درس: 

 های دیجیتالي كتابخانه عنوان درس به فارسي:

 الرقمیة به عربي: المکتبات

 Digital Librariesبه انگلیسي: 

 :مشخصات درس

 نوع درس: تخصصي

 2تعداد واحد: 

 12زمان درس: 

 :اهداف

 اطالعات گردآوری و جستجو رساني، اطالع نوین های روش و ابزارها منابع، با آشنایي -

 اطالعات گردآوری مراحل انجام و اسالمي علوم تحقیقات های پایگاه و افزارها نرم از استفاده توانایي -

 الکترونیکي منابع از استفاده با تحقیق

 نیاز:دروس پیش

 ساختار آنهای یادگیری، محتوای درس و فرصت

 يتالیجید  كتابخانه یها يژگیو و فیتعر

 يکیمنابع الکترون یها بیو آس ایمزا

 يتالیجید یها كتابخانه انواع

 بر خط ریغ یها كتابخانه

 بر خط یها كتابخانه

 همراه یها كتابخانه

ــوزش ــرم آمـ ــا نـ  یافزارهـ

 يعلوم اسالم قاتیتحق

 جامع و مستقل یافزارها نرم

 مؤسسه نور یافزارها نرم

 مهم جهان اسالم یافزارها نرم

 بر خط یها كتابخانه يمعرف
 يداخل ينترنتیا یها  گاهیپا

 يخارج ينترنتیا یها گاهیپا

 همراه يقاتیتحق یها برنامه يمعرف

 اطالعات يابیجستجو و باز یترفندها

 یبــــردار ادداشـــت ی روش

 يکیالکترون

 یبردار شیآموزش اصول ف

 یبردار شیف یافزارها نرم يمعرف

 دهي های استناد افزارها و پایگاه معرفي نرم

 تکلیف عملکردی

 تکالیف عملکردی، به پیشنهاد استاد در راستای تحقق اهداف فوق به دانشجو واگذار شود.

 یادگیری و تدریس راهبردهای

. آشنایي با اصول و مبـاني روش تحقیـق در علـوم    2. آشنایي با مباني فناوری اطالعات و ارتباطات 5های پیشنهادی جهت مدرس: صالحیت

هـای دیجیتـال علـوم     رسـاني و كتابخانـه   های اطالع . تسلط كامل بر پایگاه4افزارهای تحقیقات علوم اسالمي  . تسلط كامل بر نرم1اسالمي 

 اسالمي

فهرست 

 منابع

 اصلي )آموزشي( نبعم
، مركز هماهنگي و توسعه پژوهش و آمـوزش عـالي   «های دیجیتالي كتابخانه»كتاب آموزشي درس 

 قرآني كشور، در دست چاپ

 منابع فرعي )پژوهشي(

 /http://nlai.irکتابخانه ملی  المعارف کتابداری، دائرة

 /http://www.ghbook.irقائمیه  کتاب سایت بازار
 (ع) البیت اهل مکتبه برنامه رسانی اطالع سایت پایگاه

 /http://www.noorhadith.ir االحادیث جامع سایت پایگاه

 /http://www.noormags.ir نور تخصصی مجالت سایت پایگاه

 /http://www.noorsoft.org اسالمی علوم کامپیوتری تحقیقات مرکی سایت پایگاه

 /http://www.pajoohyar.ir سایت پژوهیار

 http://www.noorlib.ir/view/fa/defaultنور  دیجیتال سایت کتابخانه
 ش. 1932والیت،  یاس شمیم حمید، سید پژوهش، حسینی، آموزش کتاب
... 
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 419شماره درس: 

  حدیث در موضوعي سي: تحقیقعنوان درس به فار

 الحدیث في الموضوعي به عربي: البحث

 Thematic Research in Hadithبه انگلیسي: 

  :مشخصات درس

 نوع درس: تخصصي

 2تعداد واحد: 

 12زمان درس: 

  

 :اهداف

 عملي به همساني قرآن و روایاتدستیابي  -

 ایجاد توانمندی در تفسیر روایي با تأكید بر روایات معتبر -

 های احتمالي برخي از روایات با آیات قرآن ایجاد توانمندی در پاسخگویي به ناسازگاری -

 ایجاد توانمندی در عرضه عملي روایات و قرآن -

 (5) حدیث و قرآن در موضوعي نیاز: تحقیقدروس پیش

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت

ــد   ــر مراحــل و قواع ــروری ب م

 تحقیق در احادیث

 انتخاب موضوع تحقیق

 گرداوری روایات

 تنظیم روایات

 ارائه ساختار منطقي برای روایات تنظیمي

 سازی برای روایات نمایه

تطبیــق ســاختار طــرح 

موضوع در روایـات بـا   

 آیات قرآن

 تبیین

 تقیید

 تخصیص

... 

تطبیق موضـوعات حـدیثي بـا    

 كاربرد آن در قرآن

 لهو در احادیث و نسبت آن با آیات، با یافتن آیات در بحاراالنوار و مراجعه به روایات ذیل آن

 شرح صدر در احادیث و نسبت آن با آیات، با یافتن آیات در بحاراالنوار و مراجعه به روایات ذیل آن

 در احادیث و نسبت آن با آیات، با یافتن آیات در بحاراالنوار و مراجعه به روایات ذیل آن ابتال

 تفکر در احادیث و نسبت آن با آیات، با یافتن آیات در بحاراالنوار و مراجعه به روایات ذیل آن

 مراجعه به روایات ذیل آنطغیان و طاغوت در احادیث و نسبت آن با آیات، با یافتن آیات در بحاراالنوار و 

داستان حضرت آدم در احادیث و نسبت آن با آیات، با یافتن آیات در بحاراالنوار و مراجعه به روایات ذیل 

 آن

 دانشجویان توسط موضوعي تحقیقات از گزارشي ارائه جلسه آخر

 تکلیف عملکردی

 درس در كـه ) نیـز  را خودشـان  اختصاصـي  موضوعات گیرند، مي قرار بررسي مورد كالس در كه فوق مشترک موضوعات پای پابه دانشجویان

 هـر  پایـان،  در و برنـد  مـي  پـیش  انفرادی یا گروهي صورت به ترم اوایل همان از ،(بودند  كرده انتخاب« 5 حدیث و قرآن موضوعي تحقیق»

 .دهد مي ارائه خودشان انتخابي موضوعي تحقیق از مختصری گزارش سرگروه یا دانشجو

 یادگیری و تدریس راهبردهای

- 

فهرست 

 منابع

 اصلي )آموزشي( منبع
، مركز هماهنگي و توسـعه پـژوهش و آمـوزش    «حدیث در موضوعي تحقیق»كتاب آموزشي درس 

 عالي قرآني كشور، در دست چاپ

 کتب، تفاسیر و مجامع روایی، ذیل موموعات مطرح شده در سرفصل منابع فرعي )پژوهشي(

 ارزشیابي

 یادگیری
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دیگر  مطالعات قرآن ذكر شد،های مجموعه  از آنجا كه دروس زیر مشترک با مجموعه مطالعات قرآن است، سرفصل آن كه در ذیل سرفصل

 شود: تکرار نمي

 حدیث و قرآن مطالعات بر تکیه با اسالمي علوم مأخذشناسي و كتابشناسي -5

  جهان و ایران قرآن و حدیث پژوهش مراكز -2

 انگلیسي زبان به حدیث و قرآن مطالعات تخصصي متون -1

 (عملي – نظری) علمي متون نگارش آیین -4

 (عملي – نظری) علمي متون ویرایش آیین -1

  4 الحدیث فقه -6

 های قرآني و حدیثي هندسه دانش -7

 سنت و قرآن رابطه -8
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 111شماره درس: 

 «روانشناسي پرورشي»سرفصل درس 

 . معرفي درس و منطق آن5
به آن در گرو آگاهی معلمان از اصول تدریس اثربخش است. چرا که در شرایط فعلی معلمان همواره خود  تدریس فعالیت هدفمندی است که نیل

ای که دانش آموزان با خود به  را با پرسش های جدیدی روبرو می بییند و نیازمند آن هستند تا با مسئله ها و موقعیت های پیش بینی نشده
ای خود  رخورد نمایند. آنها به طور مداوم باید به پرسش هایی از ای  دست در فرآیند عمل حرفهکالس درس می آورند، به شیوه خالقانه ای ب

پاسخ دهند: چه اهدافی برای یادگیری دارای بیشتری  ارزش است؟ دانش آموزان از چه توانمندی ها و ظرفیت هایی برخوردارند؟ نقش آنان در 
توان از موفقیت ها و خطاهای خود برای اتخاذ تصمیمات در آینده بهره گرفت؟ مطالعه  خلق موقعیت های یادگیری اثربخش چیست؟ چگونه می

پرسش هایی که با آن در موقعیت  روانشناسی تربیتی به دانشجومعلم کمک خواهد کرد تا از یافته های علمی پژوهشی برای پاسخ به مسئله ها یا
 عمل روبرو می شوند استفاده نموده و بتواند با تعمق در آن به توسعه ظرفیت ها و نیی متراکم شدن تجربیات خود در آینده کمک کند. 

 مشخصات درس
 نظری نوع درس:
  2تعداد واحد: 
 ساعت 92زمان درس: 

 روانشناسي پرورشينام درس: 

 یادگیری: در پایان ای  واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:اهداف/ پیامدهای 
نقش یافته های علمی در زمینه تدریس اثر بخش تصمیمات آموزشی/ و تربیتی اتخاذ شده در سطح کالس درس/ مدرسه  با شناخت

 را تحلیل و گیارش نماید.

 شایستگی اساسی:
ck &Pk 1&1-2 &1-1کد-
2&2-2 &9 -2 

 9سطح 2سطح 1سطح  هامالک 

یافته های 
 علمی

 پژوهشی-در بررسی منابع علمی
توانسته است اطالعات معتبری 
را جمع آوری کند اما، آن را در 
قالب یک مقاله منسجم ارائه 

 نکرده است. 

پژوهشی  -در بررسی منابع علمی
توانسته است اطالعات معتبری را 
جمع آوری کرده و آن را در قالب 

 ارائه کند.یک مقاله منسجم 

پژوهشی  -در بررسی منابع علمی
توانسته است اطالعات به روز و 
معتبری را جمع آوری کرده و آن را 
در قالب یک مقاله منسجم به 
همراه پیشنهادهای کاربردی ارائه 

 کند.

در بررسی عملکرد معلم در  تدریس اثربخش
کالس درس توانسته است 
برخی از مالک های تدریس 
اثربخش را شناسایی کند اما 
نتوانسته ارتباط میان آن ها را 
برای تأثیرگذاری بر یادگیری 

 دانش آموزان تحلیل نماید. 

در بررسی عملکرد معلم در کالس 
درس توانسته است مالک های 

موده تدریس اثربخش را شناسایی ن
و رابطه میان آن ها به جهت تأثیر 
بر یادگیری دانش آموزان تحلیل 

 نماید.

در بررسی عملکرد معلم در کالس 
درس توانسته است مالک های 
تدریس اثربخش را شناسایی نموده 
و رابطه میان آنها به جهت تأثیر بر 
یادگیری دانش آموزان تحلیل 
نماید و پیشنهادهایی برای لحاظ 

گی ها و موقعیت های نمودن ویژ
 فردی دانش آموزان ارائه کند. 

در بررسی موقعیت آموزشی و  کاربرد یافته ها
تربیتی در سطح مدرسه مییان 
تأثیر پذیری تصمیمات از نظریه 
های را بدون مستند نمودن 
کاربرد ها به پژوهش های 
رشدی )نظریه های رشد( تحلیل 

 کرده است. 

در بررسی موقعیت آموزشی و 
تربیتی در سطح مدرسه مییان تأثیر 
پذیری تصمیمات از نظریه های 
رشدی را با استناد به کاربرد نظریه 
ها در پژوهش های تربیتی تحلیل 

 کرده است. 

در بررسی موقعیت آموزشی و 
تربیتی در سطح مدرسه مییان تأثیر 
پذیری تصمیمات از نظریه های 

ستناد به کاربرد نظریه تربیتی را با ا
ها در پژوهش های مختلف بررسی 
  و با توجه به موقعیت و بافت
فرهنگی اجتماعی/ تفاوت های 

 فردی پیشنهاداتی ارائه کند.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2
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 فصل اول: کلیات 

 تعریف روانشناسی -
 موموعات و گرایشهای روانشناسی  -

 در آموزشکاربرد روانشناسی  -
 تکلیف یادگیری: 

 مقاالت علمی پژوهشی در خصوص نقش روانشناسی در آموزش و تحوالت آن را مطالعه و یافته ها را در قالب یک مقاله کوتاه ارائه نماید. 

 فصل دوم: روانشناسی پرورشی

 پرورشیتعریف روانشناسی  -

 و تدریس اثربخش پرورشیروانشناسی  -

 معلمان کارآمد -
 پرورشیروشهای پژوهش در روانشناسی  -

 تکالیف یادگیری:

مقاالت علمی پژوهشی در خصوص تدریس اثربخش و ویژگی های آن/ روش های پژوهش در روانشناسی پرورشی را مطالعه و یافته های خود را 
 در گیارشی مبنی بر چگونگی استفاده از یافته ها یا راهکار ها ارائه نماید. 

 فصل سوم: رشد

 انسان رشد -

 رشد چیست؟ -

 رشد شناختی -
 رشد اجتماعی و عاطفی -

 رشد اخالقی -
 تکالیف یادگیری:

 دیدگاه های مختلف در زمینه ابعاد رشد را مطالعه و در قالب یک جدول مقایسه ای شباهت ها و تفات های دیدگاه ها را گیارش نماید. 

 فصل چهارم: تفاوت های فردی

 عوامل مؤثر بر رفتار -

 احساس و ادراک -
 هوش -

o هوش و مسئله طبیعت و تربیت 
o  هوش و رشد شناختی 
o دیدگاه های مختلف درباره هوش 

 شیوه های یادگیری و تفکر -

 شخصیت و خلق و خو -

 انگییه، آموزش و یادگیری -

 تفاوت های فرهنگی و جنسیتی -

 تکالیف یادگیری:

پژوهش های انجام شده در زمینه تفاوت های فردی را در حوزه های مختلف را مطالعه و چگونگی استفاده از داللت های ای  یافته ها برای 
 تدریس اثربخش را شناسایی و گیارش کند. 

 تکلیف عملکردی: 

 العه و تأثیرات آن تحلیل نماید.با مشاهده یک موقعیت آموزشی تصمیمات معلم/ مربی را در مواجهه با تفاوت های فردی مط

 فصل پنجم: فرآیند های شناختی

 سطوح پایی  فرایند های شناختی -
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 فرآیند های شناختی پیچیده -
 درک مفهوم -

 تفکر -
 حل مسئله -
 خالقیت -

 تکلیف یادگیری: 

را شناسایی و چگونگی آموزش روش های بکارگیری فرآیندهای شناختی را در کتاب های درسی مهد کودک بررسی و نمونه ای از ای  مهارت ها 
 آن را مورد نقد و برسی قرار دهد. 

 روش های پرورش خالقیت در آموزش موموعات درسی مختلف را مطالعه و یافته های خود را به کالس گیارش نماید. 

 فصل ششم: مدیریت کالس درس

 اصول کلی مدیریت کالس -

 شیوه های مدیریت کالس -
 فضای مطلوب برای یادگیری -

 پیشگیری از مشکالت رفتاری -
 مداخله های خاص برای هدایت رفتار نامناسب -

o قرار داد گروهی 

o  قرارداد فردی 

o بازی رفتار خوب 

o دوری موقت 

 تکلیف عملکردی: 

در سطح مهد کودک را مشاهده و گیارشی از روش های مدیریت بکارگرفته شده تهیه و نتایج را به همراه  پرورشییک کالس درس/ موقعیت 
 نقد و بررسی و مبتنی بر یافته های علمی گیارش نماید. 

 فصل هفتم: کودکان با نیازهای ویژه

 دانش آموزان مبتال به ناتوانی -

 اختالالت حسی -

 اختالالت جسمی -

 کم توان ذهنی -
 زبانی و گفتاریاختالالت  -
 ناتوانی های یادگیری -

 اختالالت رفتاری و عاطفی -

 کودکان تییهوش -

 کودکان سرآمد  -

 تکلیف یادگیری: 

 . از یک مهد کودکان با نیازهای ویژه بازدید نموده و نحوه آموزش و نوع خدمات ارائه شده به ای  گروه از کودکان را بررسی و گیارش نماید

ه با مراجعه به منابع علمی روش های ارائه خدمات به کودکان با نیازهای ویژه را در سایر کشور ها مطالعه و یافته ها را در قالب یک مقال
 کوتاه ارائه کند. 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری1

ریس و کاربرد آن در موقعیت های استفاده از فرصت های یادگیری مستقیم/ فردی از طریق مطالعه نظریه های علمی در زمینه تد
آموزشس/تربیتی، بکارگیری راهبرد های شناختی برای مطالعه ویژگی های رشدی/تفاوت های فردی در موقعیت های آموزشی/ تربیتی 

 )کالس درس و مهد کودک(، تحلیل و ارائه پیشنهادهایی برای ارتقاء سطح اثربخشی تصمیمات معلم/ مربی در کالس درس/ مهد.
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 منابع آموزشي. 4

 منابع اصلي:

 .پروی  کدیور، چاپ چهارم، تهران: مرکی نشر دانشگاهی  (. کاربرد روانشناسی در آموزش. ترجمه1919بیلر، رابرت ) .1

 (. روانشناسی کاربردی برای معلمان. مترجم رابعه موحد. انتشارات ارجمند. 1931بنتهام، سوزان. ) .2

 تربیتی. ترجمه شاهده سعیدی و همکاران. انتشارات موسسه خدمات فرهنگی رسا. (. روانشناسی1931سانتراک، جان دبلیو. ) .9

 منابع فرعي:

 (. روانشناسی کاربردی برای معلمان. ترجمه مهشید فروغان. انتشارات ارجمند.1983فونتانا ، دیوید. ) .1

 علینقی خرازی. مرکی نشر دانشگاهی (. روانشناسی تربیتی اصول وکاربرد آن. ترجمه1988گالور، جان ای، برونینگ ،راجر اچ. ) .2

 (. روانشناسی تربیتی. ترجمه غالمرما خوی نژاد و همکاران. انتشارات حکیم فردوسی.1934گیج، نیتل، برالینر، دیوید سی. ) .9

 . راهبردهای ارزشیابي یادگیری1
 نمره  12ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به مییان 
 نمره  8ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول نیمسال، تکالیف عملکردی و آزمون پایان نیمسال انجام می شود. مبنای ارزیابی 
 تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیی  شده است. 
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 115درس: شماره 

 «روان شناسي رشد دوره نوجواني»سرفصل درس 

 . معرفي درس و منطق آن5
درک ویژگی های رشدی نوجوانان در دوره متوسطه برای برنامه رییی و کمک به آنان جهت غلبه بر مشکالت یادگیری و دساتیابی باه ظرفیات    

میان قابلیت های نوجوانان و حمایت های محیطی است که به یاری  های ممک  از اهمیت بسیاری برخوردار است. در حقیقت رشد مستلیم تعامل
ارتقاء می یابد. شناخت ویژگی های رشدی در ابعاد مختلف و روند تحول آن، توانایی معلمان را برای کمک به نوجوانان  معلم و از طریق یادگیری

ت های پیشی ِ خود، و تقویت انگییه آنان برای فهمیادن و یاادگیری   مواجه با شکست ها، و کمک گرفت  از موفقی در یافت  و پاالیش راه حل ها،
 بیشتر افیایش داده و آنان را برای برنامه رییی متناسب با نیمرخ و دامنه رشدی شاگردان توانمند می سازد. 

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: -
 ساعت 92زمان درس: 

 

 روان شناسي رشد دوره نوجواني نام درس:

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

با شناخت ابعاد رشد نوجوان و ویژگی های آن در دوره های مختلف رشدی، مییان تأثیرپذیری تصمیمات آموزشی و 
تربیتی از نظریه های رشد را در سطح کالس درس و مدرسه تحلیل و گیارش نماید؛ رفتارهای نوجوان در موقعیت 

، سطح رشدی نوجوان )رشد طبیعی/ اختالالت آزاد و ساختارنیافته را ثبت و با توجه به مشخصه های رشد طبیعی
 رشدی/ ظرفیت ها/ توانایی های خاص( را تعیی  و راهکار هایی برای توسعه سطح توانایی ها نوجوانان ارائه نماید. 

 شایستگی اساسی:
Ck&Pk 2 &1-1کد-
1&1-2&2-2 &9 -2 

 1سطح 2سطح 5سطح  هامالک 

فهم ابعاد 

 رشد

های قادر به معرفی ویژگی 
رشد در ابعاد مختلف آن، به 
مییان مباحث کالس، 

تواند به  باشد، اما نمی می
تشریح تماییات رشدی 
نوجوانان و تأثیرپذیری آنان از 
شرایط فرهنگی و اجتماعی 

 بپردازد.

قادر است به تشریح ویژگی 
های رشد در ابعاد مختلف 
و تماییات رشدی نوجوانان 
اقدام و دیگران را از 

ثیرپذیری رشد چگونگی تأ
نوجوان از شرایط فرهنگی 

 و اجتماعی باخبر سازد.

قادر است به تشریح و تبیی  
ویژگی های رشد نوجوان در 
ابعاد مختلف آن اقدام کند و 
دامنه رشدی و چگونگی 
تأثیرپذیری آن شرایط فرهنگی 
و اجتماعی نوجوان را مدلل سازد 
و بر اساس آن به پیشنهاد برنامه 

 اقدام کند.

مشاهده 

 موقعیت

به مشاهده رفتارها و ویژگی 
های رشدی نوجوان در ابعاد 
مختلف اقدام و آنها را ثبت 
نموده اما نتوانسته است سطح 
رشدی را با استناد به 
مالکهای رشد و ارتباط آن 
با رفتار های نوجوان، 

  مشخص کند.

در مشاهدات خود، کلیه 
رفتارها و ویژگی های 

 در ابعاد رشدی نوجوان
مختلف را ثبت نموده و 
توانسته است سطح رشدی 
را با استناد به مالکهای 
رشد و ارتباط آن با 
رفتارهای نوجوان را 

 مشخص کند.

در مشاهدات خود، کلیه رفتارها 
در  و ویژگی های رشدی نوجوان

ابعاد مختلف را ثبت نموده و 
توانسته است سطح رشدی را با 
استناد به مالکهای رشد و ارتباط 
آن با رفتارهای نوجوان را با ذکر 
شواهدی از نظریه های رشد 

 گیارش نماید.

كاربرد 

های نظریه

 رشد

در بررسی موقعیت آموزشی و 
تربیتی در سطح مدرسه 
مییان تأثیرپذیری تصمیمات 
از نظریه های رشدی را بدون 
مستند نمودن کاربردها به 

در بررسی موقعیت آموزشی 
و تربیتی در سطح مدرسه 
مییان تأثیرپذیری 
تصمیمات از نظریه های 
رشدی را با استناد به 

در بررسی موقعیت آموزشی و 
ح مدرسه مییان تربیتی در سط

تأثیرپذیری تصمیمات از نظریه 
های رشدی را با استناد به 
کاربرد نظریه ها در پژوهش 
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پژوهش های رشدی )نظریه 
 های رشد( تحلیل کرده است. 

کاربرد نظریه ها در 
پژوهش های رشدی 
)نظریه های رشد( تحلیل 

 کرده است. 

های مختلف بررسی و با توجه 
ای که نوجوان  به بافت و زمینه

در آن زندگی می کند، تحلیل 
 نموده است.

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2
 ای آن به شرح ذیل سازمان یافته است: درس در چارچوب زمان شانیده جلسهمحتوای مورد استفاده ای  

 مباحث فرعي موضوع اصلي نوبت 

طرح مرورت و جایگاه موموع  اول
و ایجاد انگییه جهات پیگیاری   
درس و ارزشاایابی تشخیصاای و 

 اعالم برنامه درس

 شناسایی انتظارات دانشجویان، سانجش ناوع نگارش و ساطح داناش مرباوط،      
معرفی برنامه و سرفصل درس، تشریح منطاق درس و کاربردهاای آن، معرفای    
تکالیف عملکردی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و 

 سطوح عملکرد. 

ها،  : هر دانشجو به بازیابی تجربیات رشدی خود اقدام و با یادآوری آن5تکلیف 

 اقدام کند. از ورود به دوره نوجوانی  های عمل ناشی به شرح یک جنبه از تفاوت

 نوجوانی از نگاه زیست شناسی نوجوانی و تعاریف و حدود آن دوم
 نوجوانی از نگاه روانشناسی

 نوجوانی از نگاه جامعه شناسی
 نوجوانی از نگاه حقوق
 نوجوانی از نگاه سیاست
 نوجوانی از نگاه اقتصاد
 نوجوانی از نگاه فلسفه

 تشریح ابعاد رشد  دوره نوجوانی ابعاد رشد در سوم 
 دیدگاههای مطرح در ابعاد رشد

 طبقه بندی مختار درس در بررسی ابعاد رشد نوجوانی

توانناد  : چرا معلمان نیاز دارند از رشد نوجوانی آگاه باشند و چگونه می2تکلیف 

 چنی  کنند؟

چهااارم تااا  
 نهم 

تشریح رشد جسمانی، عااطفی،  
و اجتماااعی، اخالقاای، عقالناای 

 ایمانی در دوره نوجوانی

 های مطرح شده شرح نظریه
 آثار تربیتی هر یک از نظریه های رشد نوجوانی

 نسبت بی  رشد نوجوانی و تربیت 
 ها پیامد پذیرش هر یک از نظریه

 دیدگاه اسالمی در باره رشد در هر یک از ابعاد

یاک از  : در ادبیات )منظوم و منثور فارسی(چه تصویری از رشاد هار   1تکلیف 

 ابعاد دوره نوجوانی ارائه شده است و آموزه آن برای آموزش و پرورش چیست؟

دهااام تاااا  
 پانیدهم 

هااای  تبیاای  پیاماادهای نظریااه
رشااد دوره نوجااوانی در حیااات 

 نوجوانان

های تحصیلی مبتنی بر نظریه  تشریح و تبیی  پیامدهای رشد نوجوانی در فعالیت
 ها 

های اجتماعی مبتنی بر نظریه  وانی در فعالیتتشریح و تبیی  پیامدهای رشد نوج
 ها

های سیاسی مبتنی بار نظریاه    تشریح و تبیی  پیامدهای رشد نوجوانی در فعالیت
 ها
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های اقتصادی مبتنی بر نظریه  تشریح و تبیی  پیامدهای رشد نوجوانی در فعالیت
 ها

نظریاه   های ورزسی مبتنی بار  تشریح و تبیی  پیامدهای رشد نوجوانی در فعالیت
 ها

های فلسفی مبتنی بار نظریاه    تشریح و تبیی  پیامدهای رشد نوجوانی در فعالیت
 ها

 های ادبی مبتنی بر نظریه ها تشریح و تبیی  پیامدهای رشد نوجوانی در فعالیت
های داوطلبانه مبتنی بر نظریه  تشریح و تبیی  پیامدهای رشد نوجوانی در فعالیت

 ها
هاای اجتمااعی ماورد     جاوانی را در یکای از فعالیات   : پیامدهای رشد نو4تکلیف 

 بررسی قرار داده و گیارش آن را ارائه کنید.

مسااائل نوجوانااان در مدرسااه   شانیدهم
 متوسطه ایرانی

 نسبت بی  مدرسه و نوجوان
 فهم و انتظار نوجوان از مدرسه
 فهم و انتظار مدرسه از نوجوان

 

گو کنید و تصویری که هر یاک  : با دو نوجوان و دو مدیر مدرسه گفت1 تکلیف

 از آنان از حقوق و تکالیف خود در مقابل دیگری دارند را ترسیم نمایید.
 

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری1

شود. دانشجوی ای  درس موظف است بر اسااس   جانبه آموزشگر ا دانشجو انجام می های کالس درس با مشارکت همه در ای  درس، آموزش
به مطالعه منابع نیی بپردازند و در مباحث شرکت نماید. همچنی ، دانشجویان حق دارند به طرح پرساش بپردازناد و بارای ارائاه      برنامه اعالم شده

دقیقه در کالس درس به ارائه نظر بپردازند. در همه جلسات درس،  11ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود با درخواست تعیی  وقت قبلی، تا دیدگاه
هاایی   حال، در جلسات درس ممک  است پرساش گیرد. درعی گردد و به صورت عملی مورد تمری  قرار میصورت نظری ارائه مییک مبحث به 

تواند به صاورت شافاهی در جلساه بعاد یاا باه       شود که به تشخیص آموزشگر یا به درخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها می مطرح 
تواند برای همه یا برخای از دانشاجویان جاایگیی  تکاالیف درس گاردد؛      ها میشود. ای  قبیل پرسش جام و ارائه صورت کتبی تا پایان نیمسال ان
 درصد تجاوز نکند. 14مشروط به آنکه تعداد آنها از 

 . منابع آموزشي 4

 ، تهران: ارسباران. یحیی سیدمحمدی؛ ترجمه جلد دوم )از نوجوانی تا پایان زندگی( -روان شناسی رشد (: 1931. )لوراای ،برک

 ، تهران: بیکران.نوجوانی( -شد )کودکی روان شناسی ر(: 1934نجاتی، حسی . )

 . راهبردهای ارزشیابي یادگیری1
 نمره  12ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به مییان 
 نمره  8ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای ارزیابی تکالیف 
 )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیی  شده است. 

 

  

http://www.adinehbook.com/gp/product/9646389526/ref=sr_1_1000_12/390-7958333-9839555
http://www.adinehbook.com/gp/product/B0009CC2ER/ref=sr_1_1000_4/390-7958333-9839555
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 112شماره درس: 

 «نوجوانيهای كالس داری در دوره اصول و روش»سرفصل درس 

 مشخصات درس
 عملی-نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: -
 ساعت 48زمان درس: 

 ينوجوان دوره در یدار كالس هایروش و اصول نام درس:

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

بتواند راهبرد های متناسب با موقعیت با شناخت مفرومات تأثیر گذار بر روش های مدیریت کالس درس، 
 های اموزشی را اتخاذ و تأثیر آن بر یادگیری دانش آموزان را مورد ارزیابی قرار دهد.

 شایستگی اساسی:
Ck&Pk 2 &1-1کد-
1&1-2&2-2 &9 -2 

 1سطح 2سطح 5سطح  هامالک 

روش های کار 
آمد در مدیریت 
 کالس درس 

در موقعیت آموزشی و تربیتی 
در سطح کالس درس با 

قوانی  و رویه های سازنده 
 آشنا باشد.

  

در بررسی موقعیت آموزشی 
و تربیتی مییان تاثیر 

قوانی  و رویه های 
سازنده در مدیریت 
را  کارآمد کالس درس

 تحلیل کند.

در موقعیت آموزشی و تربیتی 

کالس درس قوانی  و رویه 
دیریت های سازنده در م

 را بکار برد.کارآمد 

 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول: كلیات 

 داللت نظریه ها برای مدیریت کالس درس
 دیدگاه رفتاری
 دیدگاه رشدی

 دیدگاه شناختی 
 دیدگاه انسان گرا

 مفرومات معلم در اداره کالس 
 ارتباط میان معلم و دانش آموز

 توانمند سازی -

 رابطه دموکراسی -

 رابطه برابر  -

 قدرت طلبانه  -

 سهل انگارانه -

 فصل دوم: مدیریت كالس درس
 اصول کلی مدیریت کالس درس

 روش های کار آمد در مدیریت کالس درس 
 نقش معلم در برقراری رابطه سازنده 
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 سو گیری ها پیامد های تربیتی آن 
 واکنش های معلم در موقعیت های دشوار

 ای سازنده در کالس درسقوانی  و رویه ه
 آموزش قوانی  و رویه ها 

 مشارکت دانش آموزان در ومع قوانی 
 احترام متقابل و مسئولیت جمعی در اجرای قوانی 

 قوانی  و رویه ها در سطح مدرسه
 درگیر نمودن دانش آموزان 

 سازمان دادن گروه ها 
 وقفه ها و روش مدیریت آن 

 ر فصل سوم: راهبرد های مدیریت رفتا
 رفتار های عمومی در کالس درس

 رفتار های مطلوب 

 روش های تقویت رفتار های مطلوب -

 رفتار های نامطلوب

 دالیل رفتار های نامطلوب -

 مداخله های خاص برای هدایت رفتار  -

 پیش گیری از مشکل 

 رفتار پرخاشگرانه -

 زدو و خورد  -

 آزار دادن -

 مخالفت و خصومت با معلم -

 روش های مثبت کاهش رفتار

 روش های منفی کاهش رفتار

 قرار داد ها 

 پیامد ها

 پاداش های قابل لمس -

 پیامد مستقیم -

 پیامد های گروهی -

 پیامد در خانواده  -

 راهبرد هایی برای مدیریت کالس در س در موقعیت های مختلف

 فصل چهارم: فضای فیزیکي 
 چیدمان های استاندارد 
 چیدمان فضای فیییکی 
 اهداف یادگیریچیدمان کالس بر اساس 

 سازمان دادن فضا برای فعالیت های گروهی
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 استفاده از تجهییات و منابع 

 فصل پنجم: یک شروع خوب 
 شروع مدرسه  -

 اولی  روز مدرسه  -

 دو هفته اول  -

 شروع و پایان یک روز -

 پایان سال  -

 . راهبردهای تدریس و یادگیری1
موقعیت های واقعی، از روش حل مسئله برای ارائه راه حل های تأثیر گذار برای  روش مطالعه موردی، روش مشاهده برای تحلیل و تفسیر

 موقعیت های دشوار.

 . منابع آموزشي4
 الفبای مدیریت در کالس درس، محمد سرکار آرانی، روان شناسی تربیتی سانتراک، روانشناسی تربیتی سیف. 

 . راهبردهای ارزشیابي یادگیری1
 نمره 14احث نظری ارزشیابی پایانی: آزمون مب

 1ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری و فعالیت های عملکردی پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت های گروهی 
 نمره 

 نمره  1کارتولیدی: مجموعه تکالیف عملکردی فردی و گروهی 
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 111 شماره درس: 

 «دوره متوسطهبرنامه ریزی درسي با تاكید بر »سرفصل درس 

 . معرفي درس و منطق آن5

مند و گسترده، نیازمند آن های اساسی در آموزش و پرورش نوی  است. آموزش نظام، یکی از فعالیت«فرایند»رییی درسی به عنوان یک برنامه
-گر فعالیترا هدایت کند. اتخاذ تدابیر هدایتهای عامالن فرایند تربیتی توانند فعالیتاست که با اتخاذ تدابیر قبلی همراه شود. چنی  تدابیری می

های مروری معلم است. رییی درسی با ای  معنا، یکی از فعالیتشود. برنامهرییی درسی نامیده میهای معلم و متعلم در موقعیت تربیتی، برنامه
است. چنی  تکلیف و البته چنی  « ریی درسی اجراییامهبرن»یا « گیرریی درسی بهرهبرنامه»رییی درسی هم های متمرکی برنامهمعلم حتی در نظام
رییی درسی یا آشنائی با شود یادگیری استفاده از ای  پدیده مهم حیات آموزشی برای معلمان مروری گردد. دانست  زبان برنامهاختیاری سبب می

ای در تولید ندارد و مصرف کننده شود معلم نقش عمدهرییی درسی برای معلمان حتی در یک سیستم متمرکی که تصور میدانش آکادمیک برنامه
های آموزشی متمرکی هم شود و در بسیاری از ای  سطوح در نظامتعریف می« سطوح مختلف»صرف است، مرورت دارد؛ زیرا برنامه درسی در 

یت بدل شود، باید اتفاقا در نقش مقوم برنامه معلم )به شکل فردی یا جمعی( نقش دارد. پس معلم به جای آنکه به حلقه سست زنجیره تعلیم و ترب
تواند آنچه )برنامه درسی پوچ( تبدیل شود. یعنی معلم می« پوچ»تواند به یک پدیده کننده آن ظاهر شود. برنامه درسی در دستان معلم میو تقویت

وثر آموزش دهد. پرهیی از ای  دام، یکی از لوازم عمل در مرحله تولید به درستی تدوی  شده است، را از دستور کار خارج کند یا به صورت غیر م
-زنجیر، همانقدر قوت دارد که معیف»اند تری  حلقه زنجیره نظام آموزشی بدل شود و چنانکه گفتهتواند به معیفای معلم است. معلم میحرفه

رومیت ناشی از حذف آنچه باید آموزش داده شود، بر های دیگران نیاز به همّت و دقت معلم دارد تا محبه بار نشست  تالش«. تری  حلقه آن
رییی درسی آشنا شوند و بتوانند از فنون آن شاگردان تحمیل نشود. معلمان آینده به دلیل چنی  شرایطی نیاز دارند با مبانی، اصول و مراحل برنامه

ای معلم در موقعیت مدرسه است. برای تحقق دستاوردی، در عمل بهره بگیرند. کسب ای  مهارت به همراه فهم برنامه درسی، الزمه عمل حرفه
رییی درسی آشنا شوند و های برنامههای درسی و با برخی از اعمال و فعالیتهایی از برنامهمروری است معلمان با منابع ای  حوزه علمی، با نمونه

کمک کند تا معلمان آینده در طول دوره آموزشی در معرض تجربیات  تواند به آنانهایی داشته باشند. چنی  شرایطی میبرای اقدام به آن، تمری 
ته های متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به مطالعه، تصمیم گیری و ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت های پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یاف

 علمی و پژوهشی باشند. 

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 
 ساعت 92زمان درس: 

 نحوه آموزش: انفرادی

 متوسطه دوره بر دیتاك با يدرس یزیر برنامهنام درس: 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
رییی درسی اجرایی برنامههای درسی مصوب، به رییی درسی اقدام کند و با تحلیل برنامهبه تشریح مبانی، اصول و مراحل برنامه

درسی خود برای اداره یک  های درسی حادث در مدرسه، قادر خواهد بود برنامهدروس اقدام کند و مم  تشخیص و تبیی  انواع برنامه
ابع معتبر همچنی ، دانشجومعلم مم  آشنایی با برخی من درس را تولید و ارائه کند و به استناد دانش معتبر از برنامه خود دفاع نماید.

 رییی درسی، قادر است به شیوه مناسبی دانش خود را در ای  موموع به روز کند.حوزه برنامه

 1سطح  2سطح  5سطح  هامالک

 شایستگي اساسي:
PK  1-2 & 2-2كد 

PCK   2-1كد 

ـ فهم برنامه و 

ریزی برنامه

 درسي
 

توانسته است به بیان تعاریفی از 
رییی برنامه درسی و برنامه

 درسی اقدام کند. 

توانسته است به تبیی  برنامه 
درسی بر اساس متغییرهای 
مختلف متماییکننده آن اقدام 
کند و تشریحی به زبان خاص 

 خود ارائه کند.

توانسته است به شناسایی انواع 
های های درسی در موقعیتبرنامه

ای اقدام کند و عوامل مختلف مدرسه
ز انواع گیری هر یک اموثر بر شکل

برنامه درسی را تشریح و پیامدهای 
 آنها را آشکار نماید. 

نقش معلمان در 

ریزی برنامه

 درسي

توانسته است به شرح آنچه در 
منابع درس در ارتباط با موموع 

 آمده است، اقدام کند. 

توانسته است به زوایایی از 
های معلمان توجه دهد که نقش

در منابع درس بر آنها تاکید 
نشده است و حاصل مطالعه 

توانسته است خود را در نقش معلم 
متصور شود و بر آن اساس به تبیی  
نیازهای یادگیری دانشجومعلم برای 

 ای اقدام کند.ایفای نقش حرفه
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 بیشتر است.

هایی ارائه شده که حاصل پاسخ انجام تکالیف
جستجوی در منابع در دسترس و 
بازخوانی محدود تجربه شخصی 

 است. 

های ارائه شده عالوه بر در پاسخ
رعایت قواعد کلی پاسخگویی 
پژوهشی، سطحی عمیق از 

شود و بازخوانی تجربه دیده می
بیان نهایی دارای قابلیت پذیرش 

 است. 

های ارائه شده دارای بنیاد پاسخ
پژوهشی دقیقی است و مم  
بکارگیری زبان مناسب ارائه، از 
سازماندهی و حتی محتوای بدیع 

 برخوردار است. 

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2
 است:ای آن به شرح ذیل سازمان یافته  محتوای مورد استفاده ای  درس در چارچوب زمان شانیده جلسه

 مباحث فرعي موضوع اصلي نوبت 

طرح مرورت و جایگاه موموع و ایجاد انگییه  اول
جهت پیگیری درس و ارزشیابی تشخیصای و  

 اعالم برنامه درس

معرفی برنامه و سرفصل درس، تشاریح منطاق    انتظارات دانشجویان، سنجش نوع نگرش و سطح دانش مربوط،
درس و کاربردهای آن برای معلمان، معرفی تکالیف عملکردی و چگاونگی ارزیاابی از عملکارد دانشاجویان بار      

 اساس پیامدها و سطوح عملکرد.  
تاوب  رییی، مطالعه و اعالم نظر مک: دانشجویان درباره مفهوم، مرورت، انواع، و عوامل مؤثر بر برنامه5تکلیف 

 کنند.می

رییی درسی )به عناوان یاک علام(، تشاریح ساطوح و اناواع       شناسی و شرح گستره موموعی حوزه برنامهمفهوم رییی درسیتشریح برنامه دوم
ریایی درسای،   رییی درسی )مشتمل بر نهادهای برناماه های درسی و معرفی ومعیت ایران از حیث برنامهبرنامه

 رییی درسی.شریح ومعیت چند کشور از حیث جایگاه برنامهمنابع معتبر و اشخاص مهم( و ت

کنناد، و  شاان تجرباه مای   های درسی که دانشجویان در مدرسه تجربه کرده یا همتایانهایی از برنامهارائه نمونه هاها و یادآوری تجربهارائه نمونه سوم
 بحث در باره آنها بر اساس تجربه دانشجویان. 

ای را یادآوری و آن را استه شود تا یکی از تجربیات مواجهه خود با برنامه درسی مدرسهاز دانشجو خو :2تکلیف 

 روایت و تحلیل کند و بر اساس آن تحلیل به معرفی انواع برنامه درسی در تجربه خود اقدام نماید.

هاای  تبیی  نقش معلم در تحقق انواع برناماه  چهارم
 درسی

ریایی درسای و   های آموزشی و معرفی عوامل )کارگیاران( برناماه ی در نظامهای درستبیی  سطوح و انواع برنامه
 های متفاوت برنامه درسی با تشریح ومعیت ایران.های گوناگون معلمان در ظهور شکلنقش

 توانند چنی  کنند؟رییی درسی نقش فعال داشته باشند و چگونه می: چرا معلمان ایران باید در برنامه1تکلیف 

شناسای و تعیای    رییی درسی به عنوان عمل تولید برنامه درسی آشکار مشتمل بر موقعیات تشریح مراحل برنامه رییی درسیمراحل برنامه پنجم
های دهی محتوا و فرصتهای یادگیری، سازمانمنطق تولید برنامه درسی، تعیی  اهداف، انتخاب محتوا و فرصت

ی یادگیری، زمان برنامه درسی، مکان )فضا و روابط( برنامه درسای و  هاهای ارائه محتوا و فرصتیادگیری، شیوه
 ارزشیابی یادگیری مخاطبان.

یابی برای تولید برنامه شناسی و منطقموقعیت ششم
 درسی

مخاطب )ابعاد مختلف حیات یادگیرنده(، شناخت جامعه )ابعاد مختلف  شناسی مشتمل بر شناختموقعیت
-های محتوایی و روشی مورد تاکید است( و شناخت زیستفرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ...(، شناخت علم )جنبه

 محیطی )زندگی در کره خاکی و الیامات آن( 
نابع علمی در زمینه موموع بیش از آنچه هایی مطرح شود تا دانشجو به مطالعه مقاالت یا مپرسش: 4تکلیف 

 در کتاب )های( منبع درس ارائه شده، اقدام کند و نتیجه را مکتوب عرمه کند.

آزمون و شارح نسابت آن باا اهاداف برناماه       هفتم
 درسی

 آید. آزمون: از تمام دروس قبلی به طور کتبی یا شفاهی آزمون به عمل می
-)برنامه درسی آزمون شده( با اهداف ارتباط دارد، به طور عملی تبیی  میهمیمان، تشریح اینکه چگونه آزمون 

 شود.

درسی )اعم از مراحل، منابع، انواع و اصول(، مشتمل بر:  تشریح چگونگی تعیی  اهداف در هنگام تولید برنامه تعیی  اهداف برنامه درسی هشتم
رییی درسی، شرح اصول نقش آنها در فرایند برنامه ها ومعرفی انواع الگوهای انتخاب اهداف، معرفی انواع هدف

 های درسی به تناسب رشته تحصیلی دانشجویان. انتخاب اهداف و معرفی برخی از اهداف برنامه
های یک درس بر اساس اصول تدوی  اهداف و تحلیل یک نمونه از اهداف و تبدیل آنها به هدف :1تکلیف 

 ارائه کتبی آن است.

هاای  هاای یاادگیری؛ تشاریح اناواع تجاارب و فرصات      ها و اصول انتخاب محتوا و فرصتتبیی  مرورت، روش های یادگیریوا و فرصتانتخاب محت نهم
 یادگیری و نقش هر یک در یادگیری شاگردان.

شناسایی یک فرصت یادگیری الزم برای یک هدف و بازسازی آن در قاالبی دیگار جهات اساتفاده      :6تکلیف 

 شاگردان.
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هاای آن جهات   دهی و معرفی انواع، اصول )وحادت، ماداومت، تاوالی و تعاادل( و روش    تشریح مرورت سازمان های یادگیریدهی محتوا و فرصتسازمان دهم
 های یادگیری در سطح کالن و خرد.سازماندهی فرصت

 تحلیل و ارزیابی سازماندهی یک درس واقعی بر اساس اصول سازماندهی محتوا. :7تکلیف 

های ارائه محتوا در فضای واقعی و فضای مجازی )سپهری( و اصول حاکم بر هر یاک و آثاار   معرفی انواع روش های یادگیری ارائه محتوا و فرصت میازده
 آنها بر مخاطبان برنامه درسی.

ان در برناماه درسای و اصاول    تبیی  زمان به عنوان عنصر برنامه درسی و اهمیت توجه به آن و تشریح انواع زما  زمان برنامه درسی دوازدهم
 گیری از زمان برنامه درسی.های درسی و چگونگی بهرهتخصیص زمان به برنامه

 رییی درسی )همی  درس( را تحلیل کنید.های مورد انتظار درس برنامهنسبت زمان و هدف :8تکلیف 

روابط بی  آنها(، تحلیل چگونگی تاثیر مکان بر برناماه درسای   شرح ابعاد مکان )فضای فیییکی، عوامل فعالیت و  مکان برنامه درسی سییدهم
 های مربوط به فهم نسبت مکان و برنامه درسی.و شاگردان و مرورت

هاای آزماون و سانجش    برنامه درسی آزمون شده و نقش آن در یادگیری و تحقق برناماه درسای آکشاکار، روش    ارزشیابی یادگیری شاگردان چهاردهم
 ها و میایا و معایب آنها در ارتباط با اهداف برنامه درسی.انواع آزمونپیشرفت تحصیلی، 

 
های اجرا، عوامل موثر بر اجرا، مقاومت، فرهنگ سازمانی، مجریان، اقدامات اساسای بارای اجارای برناماه     نظریه اجرای برنامه درسی در نظام های آموزشی پانیدهم

 اختصاصی، تدارک نیروی انسانی، هدایت و نظارت.شامل: شناخت ومعیت، آماده سازی عمومی و 
هایی ممک  اسات ظهاور   هایی و با چه شکلمقاومت معلم در برابر تغییرات برنامه درسی به چه علت :9تکلیف 

 یابد؟

مه، مراحل ارزشایابی برناماه در نظاام    مفهوم ارزشیابی برنامه، مرورت ارزشیابی برنامه، روش های ارزشیابی برنا ارزشیابی برنامه های آموزشی و درسی شانیدهم
 آموزشی، بازنگری در برنامه ها.

 

 . راهبردهای آموزش و یادگیری1
شود؛ هرچند که در هر جلسه درس دانشجویان مشارکت دارناد و آنهاا    های کالس درس با محوریت آموزشگر انجام می در ای  درس، آموزش

منابع بپردازند و در مباحث شرکت نمایند. همچنی ، دانشجویان حق دارند به طرح پرسش بپردازند اند بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعه  موظف
-دقیقه در کالس درس به ارائه نظر بپردازناد. درعای    14ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود با درخواست تعیی  وقت قبلی، تا و برای ارائه دیدگاه

شود که به تشخیص آموزشگر یا به درخواست دانشجویان، پاساخگویی باه برخای از آنهاا      مطرح هایی  حال، در جلسات درس ممک  است پرسش
تواند برای همه یا برخای از  ها میشود. ای  قبیل پرسش تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایان نیمسال انجام و ارائه می

 درصد تجاوز نکند. 14آنکه تعداد آنها از  دانشجویان جایگیی  تکالیف درس گردد؛ مشروط به

 منابع آموزشي . 4
در ای  درس استفاده از منبع مکتوب الیامی است. استفاده از منابع مکتوب منتشر نشده پس از داوری و تاییاد شاورای گاروه آموزشای      -

 برای مدت مقرر در همان رشته بالمانع است.

 شود، عبارتند از:در ای  درس پیشنهاد میبرای استفاده  1931منابعی که تا پایان سال  -
 . مشهد: به نشر. رییی آموزش متوسطه مبانی برنامه(: 1939اهلل. ) پور، نعمت موسی

 . تهران: سمت.رییی درسیمقدمات برنامه(: 1981ملکی، حس . )

 . راهبردهای ارزشیابي یادگیری1
-گیرد که در آن دانشجویان یادگیریدرسی در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت میرییی ارزشیابی پایانی: ارزشیابی پایانی در درس برنامه

 کنند. های آموزشگر، ارائه میها و تجارب خود از مطالعه منابع و مباحثات کالس درس را بر اساس پرسش
شود و دستاورد آن جهت ارزشیابی نهایی ارزشیابی مم  نیمسال: ارزشیابی مم  نیمسال برای اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیری انجام می

 شود.بکارگرفته می
شوند. آموزشگر در مواردی که مصلحت بداند، اجازه ارزشیابی تکالیف: ارزشیابی انجام تکالیف کالس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ می

 نند. دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهای او به کار پژوهشی به اصالح آن اقدام کمی
 شود: سهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه می

 درصد امتیاز  21ا پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس: 
 درصد امتیاز  21ا آزمون مم  نیمسال: 
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 درصد امتیاز  14ا آزمون پایانی: 
 

 سایر نکات: 
 مواردی که توجه به آن در ای  درس مهم است:

  .آمادگی مدام برای گفتگوهای کالس 

  .مشارکت جدی و موثر در مباحث کالس 

  .رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان درس 

 .رعایت اخالق پژوهش در انجام تکالیف و در فعالیت عملی 

 .مطالعه منابع تکمیلی معرفی شده توسط آموزشگر و سایر منابع مفید 

  شود.صورت مکتوب به آموزشگر تحویل میظرافت و زیبائی ظاهری تکالیفی که به 
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 114شماره درس: 

 «ارزشیابي یادگیری در دوره متوسطه»سرفصل درس 

 . معرفي درس و منطق آن:5

درس ارزشیابی از یادگیری به عنوان یک حوزه تخصصی در بردارنده دروس متعددی چون آمار، روش تحقیق و اندازه گیری مای باشاد. در واقاع    
کمک میکند تا بتوان مییان تحقق اهداف کلی از آموزش را مورد ارزیابی قرار داده، سطح کیفی آموزش را ارتقا بخشیده و بطور نظامناد  ای  درس 

ماان  اثرات آنرا مورد بازبینی و واکاوی قرار داد. استفاده و بکارگیری الگوهای متعدد ارزشیابی برای قضاوت درخصوص برنامه های درسای باه معل  
کند تا نیازهای آموزشی را شناسایی نمایند و در سازماندهی مطالب و محتوای درسی انتقال دانش، نگرش و باالبردن سطح مهارتهاا را   کمک می

 بهبود بخشند.

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری

 2تعداد واحد: 
 ساعت 92زمان درس: 

 ارزشیابی از یادگیری نام درس:

 این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان 
با کسب مهارت در حوزه ارزشیابی قادر باشد اناواع آزمونهاا و الگوهاای ارزشایابی را پیااده ساازی نمایاد و در خصاوص اهاداف          

، نحاوه محاسابه ماریب پایاایی و آزمونهاای ارزیاابی عملکارد        محاسبه مریب دشواری آزماون ارزشیابی، آزمونهای عملکردی، 
 گیارشی را ارائه نماید.

 شایستگي اساسي:
CK 5-5& 2-5 

& 
PK 2-2&1-2 

 1سطح 2سطح 5سطح  هامالک

دانشجو قاادر اسات اناواع     رویکرد ارزشیابي
الگوهای ارزشایابی را ناام   

 ببرد. 
 

دانشااجو قااادر اساات در طبقااه  
بناادی از نقاااط قااوت و مااعف 
الگوهای ارزشیابی ارائاه دهاد و   
بر همی  اساس الگوها را درجاه  

 بندی نماید. 

دانشااجو قااادر اساات الگوهااا   
ارزشیابی را ماورد تحلیال قارار    
داده و کاااربرد هاار یااک را در  
نمونااه ای عیناای مااورد نقااد و 

 بررسی قرار دهد. 

دانشجو قاادر اسات اناواع     آزمونهای عملکردی
آزمونهاااای عملکاااردی را 

 طبقه بندی نماید . 

دانشجو قادر است انواع آزمونهاا  
را مقایسه نموده و برای هریاک  
نقاط قوت و معف را مشاخص  

 نماید. 

دانشجو قادر است انواع آزمونها 
عملکردی را به لحاظ کاربردی 
 مورد نفد و تحلیل قرار دهد.  

محاسبه ضریب 

 و روایيپایایي 

دانشجو قادر است در حوزه 
تعیاای  پایااایی و روایاای   

 تعریفی را ارائه دهد
 

دانشجو قاادر اسات محاسابات    
مربوط به تعیی  روایی و پایاایی  
آزمونهای پیشرفت تحصایلی را  

 انجام دهد. 

دانشااجو قااادر اساات مااریب  
پایایی و روایی انواع آزمونهاای  
پیشرفت تحصایلی را محاسابه   
نماید و مورد نفد و بررسی قرار 

 دهد. 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2
 

 محتوای درس نوبت بحث
 تکالیف عملکردی تکالیف یادگیری

ارزشایابی،  گیاری،  تعاریف و اصطالحات: آزمون، اندازه اول
 مقیاسها و انواع آن،

باذکر تعاریف و مثالهای گوناگون تعاریف مشاخص  
از دانشجویان خواسته شود با مراجعه به مناایع متعادد    و نقاط تفاوت و تشابه شناسایی و تحلیل گردد.

تعاااریف مختلفاای گاارآوری و در قالااب جاادولی ارائااه 
 نمایند.

هااایی از آزمونهااا در کااالس مطاارح و باار  نمونااه  انواع آزمونها و ویژگی آنها دوم
چگونگی و نحوه ساخت آنهاا بحاث و تباادل نظار     

 شود.

از دانشجویان خواسته شود نمونه هایی از آزمونها را در 
 پژوهشها یافته و با ویژگیهای آنها تطابق بدهند.

بحث و تبادل نظر در خصوص ارزشایابی و دیادگاه    رویکردهای مطرح در ارزشیابی سوم
مقایسه ای با توجه به اهداف مطرح شود و باا ذکار   
مثال های گوناگون الگوی متناسب باا هار سااختار    
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 مورد بررسی قرار گیرد

مراحل ارزشیابی آموزشی، تحلیال موقعیات، اهاداف و     چهارم
 مولفه های ارزشیابی آموزشی

در ای  جلسه با نمایش فیلم مرحله تحلیل موقعیات  
هدفها و پایش نیازهاا باا     مورد بررسی قرار گرفته و

 بحث و گفتگو مورد واکاوی قرار بگیرد.

از دانشجویان خواسته شود که فیلم را مجددا بررسی و 
نکات مطرح شده در خصوص اهداف و پیش نیازهاا را  

 بازبینی مجدد و گیارش جدید ارائه نمایند.

تعریف، اهداف، مراحل، روشها و طبقه بنادیهای طارح    پنجم
 پیشرفت تحصیلیارزشیابی 

با ارائه نمونه هاایی از اناواع طارح هاای ارشایابی      
پشیرفت تحصیلی، ویژگیها و ساطوح طبقاه بنادی    

 طرحها مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

از دانشجویان خواسته شود که باا انتخااب یاک درس    
مشااخص یااک نمونااه از طاارح ارزشاایابی پیشاارفت   

 تحصیلی آماده و در کالس ارائه نمایند.

با طرح نمونه های متفاوتی از اناواع آزماون هاا در     انواع آزمونها و کاربرد آنها و قواعد هر یک ششم
کالس نقاط قوت و معف هر یک از آزمونها به نقد 

 و بررسی گذاشته شود.

از دانشجویان خواساته شاود باا طراحای یاک نموناه       
ترکیبی از انواع آزمونها ویژگیهای هر یک از آزمونها را 

 ارزیابی قرار دهند.مورد 

نمونه های متعددی از طرح ها توساط دانشاجویان    طرح نمونه های عملی در کالس هفتم
شناسایی و نمونه های طراحی شده توسط ایشان را 

 در گروه )کالس( نقد و بررسی نمایند.

از دانشجویان خواسته شود نمونه های طراحی شاده و  
 بررسی شده را مورد بازبینی قرار دهند.

تعریف آزمونهای عملکردی و انواع آن، مراحال تهیاه    هشتم
آزمونهای عملکردی، روش واقعاه نگااری ، چگاونگی    

باا ارائاه یاک نمونااه کاار آزمونهاای عملکااردی و       تهیه چک لیست
چگونگی مقیاس بندی انها در کاالس باه صاورت    
عملی تهیه و نمونه طراحی انجاام شاده در جلساه    

 گردد. قبل در ای  قالب اجرای مجدد

از دانشجویان خواساته شاود یاک نموناه از روشاهای      
سنجش مشاهده ای را انتخااب و باا اساتفاده از روش    

 واقعه نگاری یک گیارش ارائه نمایند.

شرایط اجرای آزمون، نحوه نمره گذاری، نحوه تفسایر   نهم
 اطالعات، محاسبه مریب دشواری آزمون

ائاه و  یک نمونه از آزمونهای اجرا شده در کالس ار
موارد و مباحث کالس با نموناه تطبیاق و واکااوی    

 گردد.

از دانشجویان خواسته شود یک نمونه آزماون را ماورد   
تحلیال و بررساای قارار داده، اطالعااات انارا تفساایر و    

 مریب دشواری آزمون را محاسبه نمایند.

نقااش و کاااربرد آمااار توصاایفی در تفساایر داده هااا،    دهم
 پراکندگیشاخصهای مرکیی و شاخصهای 

به ذکر دالیلی اهمیت بکارگیری آماار توصایفی در   
تحلیل آزمونها پرداخته شود و شاخصهای مرکیی و 

 پراکندگی با ذکر مثال حل و تمری  شود.

از دانشااجویان خواسااته شااود در بخااش شاخصااهای  
مرکیی از میانگی  و در بخش شاخصاهای پراکنادگی   
یی واریانس و مریب همبساتگی مثالهاا و نموناه هاا    

 تمری  و نمرات آزمونهای قبلی محاسبه گردد.

در نمونه های آزمونهای قبلی محاسابات روایای در   و انواع آن تعیی  روایی، اهمیت یازدهم
کالس درس بطور عملای انجاام و اناواع آن ماورد     
بحث و گفتگو قرار گرفته و ترجیحا برای هر ماورد  

 نمونه ای انجام شود.

در ماوارد آزمونهاای قبلای     از دانشجویان خواسته شود
 روایی آزمونها محاسبه و گیارش گردد.

 دوازدهم

تعریف پایایی، روشهای پایایی، نحوه محاسبه ماریب   سییدهم
 پایایی

روش محاسبه پایایی در نمونه ذکر شده محاسابه و  
 موارد دیگر نیی طرح شود.

از دانشجویان خواسته شود نحوه محاسبه پایاایی را در  
 پژوهشی مورد بررسی قرار دهند. چند کار

موارد و رئوس درس در کالس به بحاث و گفتگاو    هدفهای ارزشیابی، تعریف ارزشیابی ، انواع ارزشیابی چهاردهم
گذاشته شود و نمونه هایی از انواع ارزشیابی بررسی 

 گردد.

از دانشااجویان خواسااته شااود در یااک جاادول انااواع،  
 ترسیم نمایند.تفاوتها و شباهتهای ارزشیابی را 

روشهای ارزشیابی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته  روشهای مشاهده موقعیت، مصاحبه، نظرخواهی پانیدهم
و محاسب و معایب هریک مورد نقد و بررسی قارار  

 گیرد.

از دانشجویان خواسته شود در یک نموناه عملای و در   
نفری روشهای ایا  جلساه را اجارا و     1جامعه کوچک 

 ارائه دهند.گیارشی 

آزمونهاای ارزیااابی عملکاارد آموزشای، خااود ساانجی،    شانیدهم
 ارزیابی همکاران

رئوس مطرح در ای  جلسه مورد بحث و گفتگو قرار 
گیرد و محاس  و معایاب هار یاک طارح و نقاد و      

 ارزیابی گردد.

از دانشجویان خواسته شود ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 
قالب یاک کاار    را در طرحی جامع و بطور یکپارچه در

پژوهشی طی یک هفته تا زمان برگیاری آزمون پایان 
 ترم ارائه نمایند.

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری1
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ای  درس به دلیل ماهیت عملی پیشنهاد میشود که به صورت حل مسئله و پروژه ای انجام شود و بیشتر مفاهیم به صاورت تحلیلای و باا ارائاه     
 شود.نمونه های مشابه تدریس 

 . منابع آموزشي4

 منبع اصلي:  
 روشهای اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، دکتر علی اکبر سیف، نشر دوران.

 منبع فرعي:
 ارزشیابی آموزشی، دکتر عباس بازرگان، ناشر سمت.

 روشهای ارزشیابی آموزشی، دکتر علیرما کیامنش، ناشر: دانشگاه پیام نور.

 . راهبردهای ارزشیابي یادگیری1
 نمره ارزیابی کارعملی که در جلسه آخر برای دانشجویان تعیی  گردیده است. 6

 نمره آزمون کتبی 14ارزشیابی پایانی: 
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 111شماره درس: 

 «ارزشیابي پیشرفت تحصیلي در دوره متوسطه»سرفصل درس 

 . معرفي درس و منطق آن:5

های سنجش پیشرفت تحصیلی است. ای  درس کماک خواهاد کارد تاا     شیوهدر بردارنده موموعات مربوط به  یلیتحص شرفتیپ یابیارزشدرس 
یادگیرنادگان دسات یابناد و در راساتای      یلیتحصا  عملکرد تیفیک ةدربار قضاوت یبرا یمرور طالعاتا آموزشگران و برنامه رییان آموزشی، به
 بهبود عملکرد آموزشی تالش کنند. 

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری

 2تعداد واحد: 
 ساعت 92درس: زمان 

 متوسطه دوره در یلیتحص شرفتیپ یابیارزشنام درس: 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
ی و تحلیل آزمونها به سنجش آموختاه هاای شاناختی و غیرشاناختی اقادام      لیتحص شرفتیپبا کسب مهارت در حوزه ارزشیابی 

 آزمونها را به لحاظ کاربردی مورد ن تحلیل قرار دهد.انواع نمایند و 

 شایستگي اساسي:
CK 5-5& 2-5 
& 

PK 2-2&1-2 

 1سطح 2سطح 5سطح  هامالک

 شرفتیپ یها آزمون

 يلیتحص

دانشجو قاادر اسات اناواع    
 شاارفتیپ یهااا آزمااون
ی را طبقااه بناادی لیتحصاا
 نماید . 

دانشجو قادر است انواع آزمونها 
را مقایسه نموده و برای هریک 
نقاط قوت و معف را مشاخص  

 نماید. 

دانشجو قادر است انواع آزمونها 
را به لحاظ کاربردی مورد نفاد  

 و تحلیل قرار دهد.  

دانشااجو قااادر اساات گااام  آزمونها انواع لیتحل
 ساااوال لیاااتحل هاااای
 برشمارد.

 

دانشجو قاادر اسات محاسابات    
مربااوط بااه تحلیاال آزمونهااای 
پیشاارفت تحصاایلی را انجااام   

 دهد. 

دانشااجو قااادر اساات مااریب  
دشواری و تمیی انواع آزمونهای 
پیشرفت تحصایلی را تفسایر و   

 نقد نماید. 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 مباحث فرعي موضوع اصلي نوبت 

 مفاهیم اساسی سنجش و پیشرفت تحصیلیتاریخچه و  اول
تعریاف   -روند گسترش تاریخی ابیارهاای انادازه گیاری و ارزشایابی     -مراحل آموزش

 تعریف سنجش -ارزشیابی

 مقیاسهای اندازه گیری دوم
مقیااس   -مقیااس رتباه ای  -تعریف و انواع مقیاس های اندازه گیری: مقیااس اسامی  

 مقیاس نسبی -فاصله ای

 سوم و

 چهارم
 طبقه بندی ارزشیابی های آموزشی

 -ارزشیابی مبتنی بر مدیریت -رویکردهای ارزشیابی آموزشی: ارزشیابی مبتنی بر هدف
  -ارزشیابی مبتنی بر مشارکت کنندگان -ارزشیابی مبتنی بر نظر متخصصان

 دسته بندی ارزشیابی های آموزشی با توجه به ارزشیابان

 پنجم و

 ششم
 ارزشیابی آموزشیمراحل و فعالیت های 

-طبقه بندی اهداف آموزشی )حوزه شناختی، عااطفی و روانای   -طرح مقدماتی آزمون
 انتخاب هدف های مناسب برای آزمون -حرکتی(

 هفتم و

 هشتم
 آزمون های پیشرفت تحصیلی

 نحوه تصحیص -نحوه تنظیم–انواع آزمونهای تشریحی: معایب و محاس  
 نحوه تصحیص -نحوه تنظیم–انواع آزمونهای عینی: معایب و محاس  
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 . راهبردهای تدریس و یادگیری1
پیشنهاد میشود که به صورت حل مسئله و پروژه ای انجام شود و بیشتر مفاهیم به صاورت تحلیلای و باا ارائاه      ای  درس به دلیل ماهیت عملی
 نمونه های مشابه تدریس شود.

 . منابع آموزشي4

 منبع اصلي:  

ـ گ انـدازه  حوزه اصطالحات و فیتعار: شامل يلیتحص شرفتیپ یریگ اندازه و سنجش ـ  و یری ـ  يابیارزش داود  ،يآموزش

 نشر آینده سازان. ،پری ناز بنی سی، معنیان

 .صایمح: نشر، (اهتمام به) یآباد شاه محمدرماي، لیتحص شرفتیپ يابیارزش

 منبع فرعي:

 ، دکتر علی اکبر سیف، نشر دوران.روشهای اندازه گیری و ارزشیابي آموزشي

 . راهبردهای ارزشیابي یادگیری1
 نمره ارزیابی کارعملی که در جلسه آخر برای دانشجویان تعیی  گردیده است. 6

 نمره آزمون کتبی 14ارزشیابی پایانی: 
  

 روشهای سنجش در یادگیری غیرشناختی دهم نهم و
انجام عملکارد در  -ازمون شناسایی-انواع آزمونهای عملکردی: آزمون کتبی عملکردی

 کارپوشه-نمونه کار -موقعیت های شبیه سازی شده

 یازدهم

 دوازدهم
 رفتارروشهای سنجش مستقیم 

ثبات رویاداد    -سانجش رفتاار  -انواع روشهای سنجش مستقیم رفتار : سانجش پیاماد  
 انتخاب روشهای سنجش مناسب با رفتارهای مناسب -بت دوره نهفتگی -رفتار

 سییدهم

 چهاردهم

 پانیدهم

 تحلیل انواع آزمونها

 -محاسابه و تفسایر ماریب دشاواری     -مراحل تحلیل سوال -نوشت  راهنمای آزمون
منحنای   -رابطه بی  مریب دشاواری و ماریب تمیای    -و تفسیر مریب تمیی محاسبه

 ویژگی سوال و استفاده از آن برای تحلیل سوال آزمون

 هنجار درصدی -هنجار ذهنی-هنجار کالسی-انواع هنجارها: هنجار سنی هنجارها و نیمرخ ها شانیدهم

http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/722-9557131-7261636?search-alias=books&author=%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF+%D9%85%D8%B9%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/722-9557131-7261636?search-alias=books&author=%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF+%D9%85%D8%B9%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/722-9557131-7261636?search-alias=books&author=%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF+%D9%85%D8%B9%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/722-9557131-7261636?search-alias=books&author=%D9%BE%D8%B1%DB%8C+%D9%86%D8%A7%D8%B2+%D8%A8%D9%86%DB%8C+%D8%B3%DB%8C&select-author=author-exact
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 116شماره درس: 

 «های تحصیلي آموزش و پرورش تطبیقي با تاكید بر دوره»سرفصل درس 

 . معرفي درس و منطق آن5
کند تا از تجربه جهانی آموزش و پرورش بهره گرفت و هم به عنوان روش،  آموزش و پرورش تطبیقی هم به عنوان دانش ای  امکان را فراهم می

دو جنبه آموزش و پرورش تطبیقی الزمه فعالیت اثربخش در دنیای کنونی  کند. ای  هر راه و رسم کنکاش در تجربه دیگر ملل را فراهم می
های  هستند؛ مخصوصا در موموعاتی که وجود رقیب یک واقعیت انکارناپذیر است. همچنی ، فهم آموزش و پرورش بدون عنایت به دوره

ند که وجه سازگاری آن با حیات انسانی را رقم نمای آموزش و پرورش هست حصیلی به واقع آیینه تمامهای ت تحصیلی ناممک  است. دوره
 زنند.  می

 مشخصات درس
نوع درس: نظری تعداد واحد: 

2  

 ساعت 12زمان درس:

 های تحصیلی نام درس: آموزش و پرورش تطبیقی با تاکید بر دوره

 قادر خواهد بود: اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم
آنها اقدام کند که در آن نقش برنامه درسی مذهبی های تحصیلی  های آموزشی کشورهای منتخب بر بنیاد دوره تصویری نظام به ارائه

های تحصیلی تبیی  شود. همچنی ، دانشجومعلم در پایان ای  واحد یادگیری با اصول عام  آشکار باشد و چگونگی پیگیری آن در دوره
های بکارگیری آنها در های آموزش مذهب را با قابلیتای منتخب آشنایی دارد و برخی روشهای مذهبی در کشوره و خاص آموزش

تر را دارد و به پیگیری شناسد و از منابع معتبر آموزش مذهبی آگاه است و امکان شناسایی منابع مناسبهای متفاوت میموقعیت
  ی علمی جدید حوزه آموزش مذهبی، متعهد است.دستاوردها

 1سطح  2سطح  5سطح  هامالک

 شایستگي اساسي:
PK  1-2 & 2-2كد 

PCK  4-1 & 1-1كد 

های  فهم نظام

آموزشي در 

كشورهای 

 منتخب
 

توانسته است به معرفی دو نظام 
 آموزشی اقدام کند. 

ها و  به تشریح و مقایسه شباهت
اساس های دو نظام بر  تفاوت
های تحصیلی اقدام کرده و  دوره

خود ارائه  شرحی به زبان خاص
 نماید.می

های دو  ها و تفاوت به تبیی  شباهت
های  نظام آموزشی بر اساس دوره

کند و الگوی تحصیلی اقدام می
 تبیینی ویژه خود را تولید کرده است. 

شناخت 

های آموزش

مذهبي در 

های  دوره

تحصیلي 

كشورهای 

 متنخب

توانسته است به شرح آنچه در 
منابع و مباحث درس در ارتباط 

های تحصیلی آمده است،  با دوره
 اقدام کند. 

های تحصیلی  به زوایایی از دوره
دهد و ارتباط آن با توجه می

کند به مراحل رشد را تشریح می
ای که در منابع درس بر  گونه

آنها تاکید نشده است ولی در 
 است. منابع ای  حوزه موجود

توانسته است با عنایت به مراحل رشد 
و تجربه کشورهای دیگر، به ارائه 

های تحصیلی اقدام  الگویی برای دوره
 کند و آن را مدلل سازد. 

انجام یک 

پژوهش به 

شیوه تطبیقي 

برای مقایسه دو 

 نظام آموزشي

هایی ارائه کرده که حاصل پاسخ
جستجوی در منابع در دسترس و 
بازخوانی محدود تجربه شخصی 

 است. 

های ارائه شده قواعد در پاسخ
کلی پاسخگویی پژوهشی رعایت 
شده و سطحی عمیق از 

شود که بازخوانی تجربه دیده می
 قابل پذیرش است. 

های ارائه شده دارای بنیاد پاسخ
 پژوهشی دقیقی است و مم 
بکارگیری زبان مناسب ارائه، از یک 
الگوی شناخته شده روش تطبیقی 
بهره گرفته و آن را به درستی اجرا 

 کرده است. 

  

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2
 ای آن به شرح ذیل سازمان یافته است: محتوای مورد استفاده ای  درس در چارچوب زمان شانیده جلسه
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 مباحث فرعي اصليموضوع  نوبت 

طرح مرورت و جایگاه موموع و  اول
ایجاد انگییه جهت پیگیری درس 
و ارزشاایابی تشخیصاای و اعااالم  

 برنامه درس

 شناسایی انتظارات دانشجویان، سنجش نوع نگارش و ساطح داناش مرباوط،    
معرفی برنامه و سرفصل درس، تشریح منطق درس و کاربردهای آن، معرفای  
تکالیف عملکردی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها 

 و سطوح عملکرد. 

ای خاود  : هر دانشجو به بازیابی تجربیات تدریس معلماان مدرساه  5تکلیف 

های عمل ناشای از دوره   فاوتها، به شرح یک جنبه از تاقدام و با یادآوری آن
 تحصیلی اقدام کند.  

-ها و یاادآوری تجرباه  ارائه نمونه دوم

های ناشی از تفاوت عمل مرباوط  
 به دوره تحصیلی

هایی از تدریس معلمان به صورت فایلم و بحاث و بررسای دربااره     ارائه نمونه
هاای تحصایلی    ای که نشان داده شاود دوره تجربیات دانشجومعلمان به گونه

  های متعددی در تدریس شده است.سبب بکارگیری روش

ساااوم تاااا  
 ششم

هااایی از  نمااایش یااا ارائااه نمونااه
آمااوزش مااذهبی یااا اخالقاای در 

 کشورهای مختلف 

های ارائه شده از چند کشاور   ها و تشابهات نمونه و بحث درباره تفاوت تشریح
 جهان.

تشریح آموزش و پرورش تطبیقی  هفتم تا نهم
 آن و روش مطالعه

 تشریح مفاهیم و اصول آموزش و پرورش تطبیقی
 معرفی رشته آموزش و پرورش تطبیقی

 معرفی روش پژوهش تطبیقی

هاای آماوزش و پارورش    : چرا معلمان نیاز دارند از اصاول و روش 2تکلیف 

 توانند چنی  کنند؟تطبیقی آگاه باشند و چگونه می

دهاااااام و 
 یازدهم 

 و تبیی  مفهوم دوره تحصیلی تشریح دوره تحصیلی و پیامدهای آن
 های تحصیلی اصول و موابط حاکم بر تعیی  دوره

 های تحصیلی در ایران و برخی کشورهای جهان تحوالت دوره
 های تحصیلی فواید و مخاطرات مربوط به آموزش و پرورش مبتنی بر دوره

: برنامه پژوهشی برای بررسی دو نظام آموزشی باه شایوه تطبیقای    1تکلیف 

 مایید.تهیه ن

دوازدهم تاا  
 شانیدهم

هااای تحصاایلی آمااوزش و    دوره
هاای   پرورش پانج کشاور از قااره   

 مختلف 

 های تحصیلی زمان و اصل حاکم بر دوره
 های تحصیلی آموزش مذهبی و اخالقی در دوره

 های تحصیلی های درسی دوره برنامه
 های تحصیلی نقش معلمان در دوره

 های تحصیلی ارزشیابی در دوره
 های تحصیلی بی  دوره ارتباط

: گیارش بررسی تطبیقی دو نظام آموزشی را باه اساتاد درس ارائاه    4 تکلیف

 کنید.

 

 . راهبردهای آموزش و یادگیری1
شود. دانشجوی ایا  درس موظاف اسات بار اسااس       جانبه آموزشگر ا دانشجو انجام می های کالس درس با مشارکت همه در ای  درس، آموزش
به مطالعه منابع نیی بپردازند و در مباحث شرکت نماید. همچنی ، دانشجویان حق دارند به طرح پرساش بپردازناد و بارای ارائاه     برنامه اعالم شده 

دقیقه در کالس درس به ارائه نظر بپردازند. در همه جلسات درس،  11ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود با درخواست تعیی  وقت قبلی، تا دیدگاه
هاایی   حال، در جلسات درس ممک  است پرساش گیرد. درعی گردد و به صورت عملی مورد تمری  قرار میورت نظری ارائه مییک مبحث به ص
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تواند به صاورت شافاهی در جلساه بعاد یاا باه       شود که به تشخیص آموزشگر یا به درخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها می مطرح 
تواند برای همه یا برخای از دانشاجویان جاایگیی  تکاالیف درس گاردد؛      ها میشود. ای  قبیل پرسش ام و ارائه صورت کتبی تا پایان نیمسال انج

 درصد تجاوز نکند. 14مشروط به آنکه تعداد آنها از 
 

 . منابع آموزشي 4

تاییاد شاورای گاروه آموزشای      در ای  درس استفاده از منبع مکتوب الیامی است. استفاده از منابع مکتوب منتشر نشده پس از داوری و -

 برای مدت مقرر در همان رشته بالمانع است.

 ، تهران: سمت.آموزش و پرورش تطبیقي(: 1931کوی، لوتان. ) -

 تهرا: آییژ.  ،ش تطبیقي: چشم اندازهای نوینآموزش و پرور (:1934معدن دار، عباس. ) -

، تهران: یادواره مطالعات تطبیقي آموزش و پرورش دوره اول متوسطه در كشورهای منتخب(: 1934عصاره، علیرما. ) -

 کتاب.

 . راهبردهای ارزشیابي یادگیری1

گیرد که در آن مکتوب پایانی صورت می های تدریس در قالب یک آزمونارزشیابی پایانی: ارزشیابی پایانی در درس اصول و روش
های آموزشگر، ارائه ها و تجارب خود از کار عملی، مطالعه منابع و مشارکت در مباحث کالس درس را بر اساس پرسشدانشجویان یادگیری

 کنند. می
شود و از سوی دیگر برای های بخش عملی درس را شامل میارزشیابی مم  نیمسال: ارزشیابی مم  نیمسال از سویی تمام فعالیت

 شود.گیرد و دستاورد هر دو قسمت جهت ارزشیابی نهایی بکارگرفته میاطمینان از پیشرفت مناسب یادگیری انجام می
شود. آموزشگر در مواردی که مصلحت بداند، ارزشیابی تکالیف: ارزشیابی انجام تکالیف کالس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ می

 هد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهای او به کار پژوهشی به اصالح آن اقدام کنند. داجازه می
 شود: سهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه می

 درصد امتیاز  94ا پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس: 
 درصد امتیاز  24ا آزمون مم  نیمسال: 

  درصد امتیاز 14ا آزمون پایانی: 
 

 سایر نکات: 
 مواردی که توجه به آن در ای  درس مهم است:

 آمادگی مدام برای فعالیت عملی.  .5

 مشارکت جدی و موثر در مباحث کالس.  .2

 رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان درس.  .1

 رعایت اخالق پژوهش در انجام تکالیف و در فعالیت عملی. .4

 سایر منابع مفید.مطالعه منابع تکمیلی معرفی شده توسط آموزشگر و  .1

 شود.ظرافت و زیبائی ظاهری تکالیفی که به صورت مکتوب به آموزشگر تحویل می .6

 

 

  

http://www.adinehbook.com/gp/product/9649705384/ref=sr_1_1000_12/390-7958333-9839555
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 117شماره درس: 

 «قرآن و حدیث راهبردهای آموزش»سرفصل درس 

 معرفي درس و منطق آن:  .5

آموزش قرآن کریم بدون شناخت اصول راهبردی قرآن امری اثر بخش نخواهد بود از نکات مهم در منطق ای  درس شناخت مفاهیم راهبردی 
 ومتدولوژی قرآن در فهم وانتقال مفاهیم است.ومیدانیم 

اسالمی، غایاتی مانند رشد و هدایت، طهارت و  بینی های دینی و جهان های برآمده از آموزه ها و آرمان تعلیم و تربیت اسالمی تحت تأثیر ارزش
طوری که کارویژة تربیت دینی در جامعۀ اسالمی  کند؛ به گیری می طیبه، ایمان و تقوا، قرب الهی، رموان احدیت، عبادت و عبودیت را پی  حیات

 .است ها و تعالیم دینی دهی به باورها و ایمان و اعتقادات فراگیران، متناسب با ارزش همانا شکل

هایی که با اهداف میبور هماهنگ است، ایمان به فلسفۀ غیبت و انتظار فرج در اصالح امور زمان که از بُعد  در ای  راستا، یکی از آرمان
عدالت »طوری که احساس  های اجتماعی و اصالح جامعه کارساز بوده، به شناختی، برای تأمی  سالمت روانی افراد، کنترل ناهنجاری جامعه
شناختی،  به عنوان نتیجۀ باور به مهدویت، انگییة مناسبی برای جلوگیری از ارتکاب جرم و ناهنجاری است. همچنی  از منظر روان« ماعیاجت

های رفتاری  انتظار، امیدواری و وعدة پیروزی حتمی، موجب سالمت و قوت روحی و روانی در شخص منتظر گردیده و نهایتاً هنجارها و مدل
است و باید از « تربیت مهدوی»گردد که ای  خود برگرفته از رویکرد  نوایی، همبستگی و نظم اجتماعی در جامعه را موجب می همغالب، زمینۀ 

 .های غالب و کالن تربیت دینی در جامعه باشد  گیری جهت

در حوزة تربیت دینی برای  ی تربیت قرآنیهای کارکرد تری  اهمیّت ای دینی است. بنابرای  مهم همچنی  باور به مهدویت و انتظار فرج، آموزه
عمر خود را در اختیار نهاد آموزش و پرورش قرار   زندگی و سرمایه  که بهتری  دوران _های اجتماعی جامعه  نوجوانان و جوانان به عنوان سرمایه

  از روزمرگی، نجات از ناامیدی و امیدوار به ها، ایجاد نشاط و امیدبخشی، فاصله گرفت های رشدی آن متناسب با سطوح سنی و ویژگی _دهند  می

در آموزش قرآن کریم راهبردها واصولی وجود دارد  .داشت ، مراقبت دائمی، انتظار عالی، پاسداری از آیی  الهی و... است  آینده بودن، الگوی عمل
 که توجه به آنها امر آموزش و.فهم قرآن را تسهیل مینماید:

گرایی و  ها که شامل کمک در شناخت معیارهای حق و باطل، خردورزی، نجات از دام شک در حوزة بینش زش قرآنیهای تربیت وآمو الف( داللت

 .تیلیل در حوزة اندیشه و تعمیق بینش و بصیرت مهدوی است

استقامت، وابستگی  ها که شامل تخلّق به فضایل انسانی، امید به آیندة روش ، صبر و در حوزة گرایش های تربیت وآموزش قرآنی ب( داللت
بخشی و رهایی از  نداشت  و تسلیم نشدن به اوماع موجود، شجاعت و شهامت در تغییر اوماع و شرایط، جوشش عواطف معنوی سازنده، هویت

 .هدفی است پوچی و بی

حول، مجاهدت در برپایی حق، در حوزة رفتارها که شامل پویایی و سازندگی، تعهد و مسئولیت، مدیریت ت های تربیت وآموزش قرآنی ج( داللت
 گرایی است  عدالت گرایی، وحدت و هم

 در نظام آموزشی  های راهبردی آموزش قرآن ها و چالش آسیب شناسی ظرفیت

 های بالقوة نظام آموزشی در حوزة آموزش قرآن  ها و ظرفیت الف( فرصت

ة اهداف و غایات نظام آموزش و پرورش، نسبت به مد نظر قرار پس از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ایران، مم  مطالعات گسترده دربار
تأکید شده  _که همان رسیدن به کمال و قرب الهی است  _ساز برای وصول به هدف غایی تعلیم و تربیت  گرفت  و توجه به چهار هدف زمینه

 :ساز عبارتند از که ای  چهار هدف زمینه

 آفرینش؛ یکم. تعلیم و تربیت فرد در ارتباط با مبدأ

 دوم. تعلیم و تربیت فرد در ارتباط با خویشت ؛

 سوم. تعلیم و تربیت فرد در ارتباط با جامعۀ خود؛

 چهارم. تعلیم و تربیت فرد در ارتباط با عالم طبیعت 

« پرورشاهداف اساسی وزارت آموزش و »، با عنوان 1966مصوب« قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش»همچنی  در فصل اول 

 :چنی  آمده است

آموزان از طریق تبیی  و تعلیم اصول و معارف احکام دی  مبی  اسالم و مذهب جعفری  . تقویت و تحکیم مبانی اعتقادی و معنوی دانش1مادة 

 .2عشری بر اساس عقل، قرآن و سنت معصومی )ع( ؛ مادة  اثنی
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ها، تقویت و  آموزان بر اساس آن های اسالمی و پرورش دانش لیۀ اسالم، تبیی  ارزشآموزان بر پایۀ تعالیم عا رشد فضایل اخالقی و تیکیۀ دانش
الیت تحکیم روحیۀ اتکا به خدا و اعتماد به نفس، ایجاد روحیۀ تعبد دینی و التیام عملی به احکام اسالمی، ارتقای بینش سیاسی بر اساس اصل و

گستری و  پذیری و عدالت شت سیاسی کشور، ... رشد دادن و تقویت روحیۀ عدالتهای مختلف جهت مشارکت آگاهانه در سرنو فقیه در زمینه
 ستییی و مبارزه با تبعیضات ناروا و حمایت از مظلومی  و مستضعفی ، ... .  ظلم

ی و اعتقادات اصیل و های قرآنی، اسالم که برگرفته از آموزه ویژه تربیت قرآنی در ای  راستا اهداف تربیتی در نظام تعلیم و تربیت اسالمی، به

 :گیرد، عبارتند از گرایانۀ شیعه بوده و همۀ ابعاد وجودی متربی )بُعد معنوی، جسمانی، عقالنی، اخالقی، عاطفی، اجتماعی( را در بر می منجی

 الف( اهداف تربیت قرآنی در وظایف انسان نسبت به خداوند: خداشناسی، پرهییگاری، عبادت و بندگی؛

ورزی و کسب علم و معرفت، کسب ایمان و فضایل اخالقی، تعدیل و هدایت  در وظایف انسان نسبت به خود: اندیشه رآنیب( اهداف تربیت ق
 غرایی، توجه همیمان به بعد جسمانی و روحانی و... ؛

 ارتباطات فرهنگی و... ؛ در وظایف انسان نسبت به دیگران: ارتباطات اجتماعی، ارتباطات اقتصادی، ارتباطات سیاسی، ج( اهداف تربیت قرآنی

 .در وظایف انسان نسبت به طبیعت: شناخت طبیعت و استفادة شایسته از آن د( اهداف تربیت قرآنی

های بالقوه و  شناسی رویکرد کنونی نظام تربیتی کشور به موموع آموزش قرآن کریم به فراگیران و بررسی ظرفیت همچنی  در راستای آسیب
های اخیر و به دنبال بازنگری و تدوی  فلسفۀ تربیتی برای نظام  توان استدالل کرد که اگرچه خوشبختانه در سال باره می ای های اساسی در  چالش

ط افراد تعلیم و تربیت کشور، با توجه به لیوم انطباق همۀ شئون زندگی آدمی با نظام معیار و مرورت انتخاب و التیام آگاهانه و آزادانۀ آن توس

وباید  .های تربیت، محوریت داشته و از اولویت برخوردار است های مطلوبی برداشته شده، تربیت دینی و اخالقی نسبت به سایر ساحت مجامعه، گا
 نحوه آموزش قرآن کریم در مدارس تحول جدی یابد وباروشهای نوی  وبا تعمق در مفاهیم صورت پذیرد.

های  و نظام معیار متناسب با آن، یعنی مبانی و ارزش _قرب الی اهلل  _های غایی زندگی  های اصلی حیات طیبه، تکیه بر ارزش یکی از ویژگی
ت مقبول دی  اسالم است؛ زیرا با توجه به لیوم پذیرش ربوبیت خداوند متعال، به عنوان یگانه رب حقیقی جهان و انسان، ای  نظام معیار، جه

نماید. بنابرای  انتخاب و التیام آگاهانه و آزادانۀ نظام معیار ربوبی و  د آن مشخص میاساسی نحوة تحقق حیات طیبه را در همۀ مراتب و ابعا
شود که نقطۀ اوج و حقیقت  انطباق همۀ ابعاد زندگی با ای  نظام، وجه تمایی اساسی حیات طیبه از زندگی غیردینی )= سکوالر( رایج محسوب می

گیری تربیت مهدوی بر پایه انتظار و.اقعی تمسک به آموزه های قیرآنی وشناخت گردد. رک  شکل  آن در جامعۀ جهانی مهدوی محقق می
 راهبردهای اساسی در آموزش قرآن است.

 

 و حدیثراهبردهای اموزش قرآن نام درس:  مشخصات درس
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  نوع درس:نظری عملی
 واحد2تعداد واحد: 
 ساعت2زمان درس: 

نحوه تدریس: نظری 
 کاربردی 

 یادگیری: در پایان ای  واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:اهداف/ پیامدهای 

آموزان از طریق تبیی  و تعلیم اصول  . تقویت و تحکیم مبانی اعتقادی و معنوی دانش .1

 و آموزش قرآن کریم 

 تعیی  جایگاه قرآن در بی  دروس ونظام آموزشی ما واهمیت فراگیری آن  .2

های  بر پایۀ تعالیم عالیۀ اسالم، تبیی  ارزشآموزان  رشد فضایل اخالقی و تیکیۀ دانش .9

 قرآنی وتشخیص رابطه آموزش قرآن وتهذیب نفس 

تقویت و تحکیم روحیۀ اتکا به خدا و اعتماد به نفس، ایجاد روحیۀ تعبد دینی و التیام   .4

 عملی به احکام اسالمی، 

ا تبعیضات ستییی و مبارزه ب گستری و ظلم پذیری و عدالت تبیی  وتقویت روحیۀ عدالت .1

  ناروا و حمایت از مظلومی  و مستضعفی ، ...در البالی آموزه های قرآنی

 

 9سطح  2سطح  1سطح  ممالکها  

دستیابی به اصول 
راهبردی در آموزش 

 قرآن کریم 

دانشجو به روش 
مفاهیم اولیه  وفهم

 قرآنیدست میابد 

دستیابی به روش 
ومتد زبان شناختی 

 قرآن وحدیث 

دستیابی به اصول 
وراهبردها در نحوه 
آموزش قرآن به کمک 

 مفاهیم اخالقی 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2
دانشجویان در  و تبیی  اهداف وبرنامه های استاد در طول ترم وتبیی  اهداف وتعیی  مییان توانمندی آموزش وفراگیری : تعیی  جلسه نخست

در ای  جلسه استاد دانشجویان را گروه بندی مینماید و برنامه نظری و عملی را  مییان هنر قرائت وتالوت وحفظ ایشانزمینه قرآن وتخیص 
شنا براساس سرفصلها برای دانشجو تفهیم نماید ای  جلسه اهمیت بسیایی دارد زیرا اگر دانشجو با اهداف وبرنامه های عملکردی و نحوه تدریس آ

 ملی قرار نگیرد از چارچوب درس جدا میماندنشود ودر تیمهای کارع
--------------------------------------------------------------------------------- 

آموزش قرآن وراهبردهای قرآنی بصورت نظری : تبیی  اصول وراهبردهای اساسی در مفاهیم قرآنی و آموزش آنها  1و6و 1و 4و9و2جلسه 
 وعملی (
 عدالت جویی در آموزه های قرآنی  الب/ اصل

 ب/ اصل مشارکت اجتماعی وتعاون همکاری 
 ج/اصل مشورت وتفکر گروهی 
 د/ اصل ایثار وفداکاری وگذشت 

 د/ اصل حق طلبی و مبارزه با ظلم وشرک 
 ه/ اصل کرامت و احترام متقابل 

  و/ اصل عمل به معروف در تعامالت اجتماعی
جلسه استاد جهت تبیی  اصول وراهبردهای قرآنی هریک از محورهای فوق را انتخاب وبه همراه استخراج آیات مرتبط با زیر محورها  6در ای  

تدریس آموزش آیه ومفهوم آیه ونکات راهبردی مینماید و در یک جلسه حداقل دانشجویان نمونه های عملی استخراج آیات را در کالس عرمه 
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یکنند هدف در ای  جلسات ای  است دانشجو با مفاهیم راهبردی قرآن کریم آشنا شود وبیاموزد تا بتواند در کالسهای درس بعدها به و ارائه م
 دتانش آموزان انتقال دهد.

--------------------------------------------------------------------------------- 
 ت روش شناختی راهبردی و آموزش اثربخش قرآن وحدیث: مطالعا 19و 12و11و 14و3و8جلسه 

 قرآن  الف/ تبیی  مقتضیات والیامات روش شناختی آموزش
 ب/ تبیی  مقتضیات و الیامات زبان شناختی قرآن کریم

 ج/تبیی  روشهای آموزش قرآن با تکیه بر مدلهای تصویری ودیداری وشنیداری
 ز زندگی د/ روش شناسی تطبیقی مفاهیم قرآن ومسائل رو

 ه/نظام آموزشی قرآن : اجیا/چشم انداز ورسالت وماموریتها برای آموزگاران قرآنی
در ای  جلسات استد به مباحث روش شناسی ومطالعات تطبیقی در متدولوژی آموزش قرآن وشباهتها وتفاوتهای آموزش قرآن با سایر زبانها 

 میگیرد دانشجویان هم با استفاده از نرم افیارها روشهای نوی  راتبیی  میکنند.میپردازد و از برنامه های جامع آموزش ربان قرآن بهره 
--------------------------------------------------------------------------------- 

   نقش به جوانان: تبیی  نقش قرآن در تعالی ورشد وپیشرفت جامعه وخانواده ومرورت فراگیری آن ونحوه آموزش ای 16و11و14جلسه 
جلسه استاد به طرح مسائل عینی در سبک ومدل زندگی ومحورها ومولفه هایی که در قرآن به عنوان کلیدهای اساسی رشد وتعای 9در ای  

وپیشرفت بشرمعرفی شده اشاره میشود در ای  قسمت مطالعات انسان شناسی که راهبرد اصلی قرآن است تبیی  میشود قرآن کتابی است برای 
 انسان ومحورش هدایت انسان است.

 . راهبردهای تدریس و یادگیری1

   درس بصورت نظری وعملی حتما ارائه شود ودانشجو در تکالیف عملکردی جدی ورود یابد وتحت نظارت استاد عمل نمایدمثال تبیی

  راهبردهای اخالقی یک سوره توسط استاد وارائه کارعملی مشابه به دانشجویان

 مفاهیم کلیدی قرآن آشنایی با تفسیر آیات وقوف استاد به 

 در جلسه نخست کلیه اهداف درس توسط استاد تبیی  گردد 

 .اصلی تری  راهبرد درس آمیختگی آموزش قرآن ومت  آیات توام با مفاهیم کلیدی وراهبردی است 

  چون در عنوان درس آموزش حدیث هم هست تکایف محوله به دانشجویان میتو اند یک خطبه از نهج البالغه یا یک دعا از صحیفه

 سجادیه باشد 

 .تکالیف یادگیری : 4
وروش بیانی  در اولی  جلسه استاد به هر فرد یا هر تیم تحقیقاتی در کالس یک سوره کوچک بدهد وتدریس در کالس توام با مفاهیم راهبردی

 ومفهومی وزبانی سوره باشد.

ی دانشجویان هریک سوره ای کوچک را بردارند ونکات راهبردی آن را استخراج وشیوه تدریس ای  سوره را با مت  آیات ومفاهیم در قالب کارعمل
  ارائه کنند.

 .تکالیف عملکردی :1

 شرکت در یکی از تیمهای علمی کالس 

 وبررسی پیرامون تدبر وتبیی  مفاهیم راهبردی سور انجام فعالیت علمی مقایسه ای  

 یادداشت برداری از مطالب کالس 
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  مطالعه مستمر وتحقیق پیرامون موموعی که استاد در اولی  جلسه به دانشجو محول کرده 

  ارائه یک کارعملی واستخراج نکات تفسیری یک سوره وتفکیک نکات راهبردی و راهکارها و روشها در درون سوره بررسی شده 

 . منابع آموزشي6
 ای  درس فعال منبع اصلی جامعی ندارد که بایبد نگارش شود اما منابع فرعی دارد.

 منابع فرعی:

 تهران ,بی نا  1984آن کریم ,هدایت, شهرام , بررسی زبان شناختی واژه های قر, 

  , تهران , امام صادق 1932پاکتچی , احمد ,ترجمه شناسی قرآن رویکردی نظری وکاربردی, 

  , قم,موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی  1934طباطبایی, سیدمحمد کاظم , منطق فهم حدیث, 

  , قم ,دارالحدیث 1934ری شهری ,محمد,دانشنامه قرآن وحدیث, 

 دهای ارزشیابي یادگیری. راهبر7
 در ای  درس راهبردهای ارزشیابی عبارتند از : 

 تدریس مبتی بر مقایسه وکارعملی 

  نظارت مستمر بر انجام فعالیت عملکردی 

 تقسیم بندی دانشجویان به گروههای علمی براساس سرفصلهای اصلی درس جهت انجام تکالیف کالسی وعملکردی 

  مدل ارزشیابی عبارتست از : ارزشیابی مستمر / آزمون نوشتاری پایان ترم / ارزشیابی عملکردی دانشجویان پس از ارائه کارعملی به استاد

 پایان دوره/ ارائه تکلیف کالسی جهت تعیی  نمره طول ترم دانشجو 

  



  
 

184 

 118شماره درس: 

 «قرآن و حدیث طراحي آموزشي در آموزش»سرفصل درس 

 معرفي درس و منطق آن. 5

مندی را طراحی کنند که تفاوت های فردی، عالیق و روش های معلمان بایدبتوانند در راستای اهداف نظام آموزشی فرصت های یادگیری نظام
را تضمی  نماید. ای  امر  یادگیری دانش آموزان، و نیی تأثیرات بافت و زمینه اجتماعی بر یادگیری را مد نظر قرار داده وبتواند موفقیت یادگیرندگان

زیابی مستلیم آن است که معلمان طراحی آموزشی را به عنوان یک رویکرد سیستمی بشناسند و بتوانند فرآیند آن را از مرحله شناسایی مسئله تا ار
های  د به خلق موقعیتجای اجرای طرح های از پیش تعیی  شده، خودر یک موقعیت های واقعی تجربه نمایند. در چنی  شرایطی معلمان به

 خواهند زد و طرحهای اثربخشی را برای پاسخ به نیاز یادگیرندگان در موقعیت های منحصر بفرد تولید خواهند نمود.  یادگیری دست

 مشخصات درس
 کارگاهی نوع درس:
  1تعداد واحد: 
 ساعت 48زمان درس: 

 ثیحد و قرآن آموزش درطراحي آموزشي نام درس: 

 پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:اهداف/ 
مؤلفه های طراحی آموزشی را به صورت نظام مند برای شناسایی، تحلیل، تصمیم گیری، و ارزیابی حل مسئله یادگیری مورد 

 استفاده قرار می دهد.
 

 شایستگي اساسي:
ck&pk&pck  5-2كد& 

2-2&5-1 &2-1&4-1 

 1سطح 2سطح 5سطح  هامالک 

مسئله تبیی  شده است، اما  تبیین مساله 
اطالعات جمع آوری شده 
از طریق نیاز سنجی و 
تحلیل آن از تبیی  مسئله 

 پشتیبانی نمی کند. 

مسئله تبیی  شده است، و 
اطالعات جمع آوری شده 
از طریق نیاز سنجی و 
تحلیل آن از تبیی  مسئله 

 پشتیبانی می کند.

تبیی  شده است، و اطالعات مسئله 
جمع آوری شده از طریق نیاز سنجی 
و تحلیل آن از تبیی  مسئله پشتیبانی 
نموده و نشان می دهد که چگونه 
موقعیت ها و نیاز های متفاوت 
یادگیرندگان را مورد توجه قرار داده 

 است.

فرایند شناسایی و تبیی   طراحي
مسئله/ مشکل را تا تعیی  

یادگیری عملیاتی تکالیف 
نموده اما میان مراحل 
مختلف طراحی ارتباط نظام 

  مندی وجود ندارد.

فرایند شناسایی و تبیی  
مسئله/ مشکل را تا تعیی  
تکالیف یادگیری عملیاتی 
نموده و میان مراحل و 
مؤلفه های طراحی ارتباط 

 نظام مندی وجود دارد.

فرایند طراحی آموزشی را در تمامی 
ورت نظام مند عملیاتی به ص مراحل

شده و مسئله/ مشکل، روش نیاز 
سنجی، اهداف آماج، محتوا و تکالیف 
یادگیری با توجه به تفاوت های 
 فردی از یکدیگر پشتیبانی می نمایند. 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول: كلیات طراحي آموزشي
 تعریف مرورت و منطق طراحی آموزشی

 مراحل طراحی آموزشی) تحلیل،تصمیم گیری، راهبرد، ارزشیابی(
 گستره طراحی آموزشی

 ارتباط تکنولوژی آموزشی با طراحی آموزشی
 ارتباط نظریه های آموزش/ یادگیری با طراحی آموزشی

 تکالیف یادگیری: 
 له کوتاه و ارائه در کالس.پژوهشی در زمینه مباحث مطرح شده، تلخیص در قالب مقا -مطالعه حداقل سه منبع علمی 
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 فصل دوم: فرایند طراحي آموزشي )تحلیل(
 تعریف مسئله/ مشکل

 شناسایی و تجییه و تحلیل منبع مسئله/ مشکل 
 تجییه و تحلیل نیازها

 روشهای نیازسنجی) الگوی ساندرز، الگوی هوتون، الگوی هناس(
 تحلیل نیازهای مربوط به یادگیرندگان 
 تحلیل نیازهای مربوط به موقعیت 

 تعیی  راه حلهای ممک  

 تکالیف یادگیری: 
اه حل با بکارگیری یکی از روشهای نیازسنجی، نیازهای یکی از گروه ها ) معلمان، دانش آموزان، کارکنان، اولیاء( را شناسایی و با تحلیل آن ر

 هایی برای مشکل/ مسئله ارائه دهد. 

 آموزشي )تصمیم گیری( فصل سوم: فرایند طراحي
 تدوی  اهداف آماج

 بازنگری در اهداف و تعیی  اولویت دست یابی به اهداف آماج

 مقایسه تحلیل نیازها و اهداف آماج
 تبدیل اهداف آماج به اهداف و پیامدهای یادگیری

 اهداف آموزشی
 محتوای آموزشی
 تکالیف یادگیری

 تکالیف عملکردی:
با استفاده از گیارش تکلیف عملکردی فصل دوم) تحلیل نیازها و تعیی  راه حل مشکل یا مساله( اهداف آماج را اولویت بندی نموده و   .1

 آنها را به پیامدهای یادگیری تبدیل نماید. 
ه انواع سبک های یادگیری تعیی  با توجه به اهداف آموزشی تدوی  شده، محتوای اصلی و تکمیلی و تکالیف یادگیری با توجه را با توجه ب .2

 نماید.

 فصل چهارم: فرایند طراحي آموزشي )راهبرد(

 بهره گیری از راهبرد در طراحی آموزشی
 الف( راهبردهای طراحی آموزشی بر اساس نوع محتوا

 یی  طرح مدیریت آموزشی(( به خاطر سپردن اطالعات) طراحی/ تعیی  رسانه/ نوشت  تمری  و پرسش/ارزشیابی تکوینی/ تع1طراحی آموزشی 
( به کار گیری مهارت طبقه بندی مفاهیم ) طراحی/ تعیی  رسانه/ نوشت  تمری  و پرسش/ ارزشیابی تکوینی/ تعیی  طرح 2طراحی آموزشی 
 مدیریت آموزشی(
تعیی  طرح مدیریت  ( به کارگیری مهارت روش کار) طراحی/ تعیی  رسانه/ نوشت  تمری  و پرسش/ ارزشیابی تکوینی/9طراحی آموزشی 

 آموزشی(
 ( به کار گیری مهارت اصل) طراحی/ تعیی  رسانه/ نوشت  تمری  و پرسش/ ارزشیابی تکوینی/ تعیی  طرح مدیریت آموزشی(4طراحی آموزشی 
 آموزشی( ( درک ارتباط مفهومی ) طراحی/ تعیی  رسانه/ نوشت  تمری  و پرسش/ ارزشیابی تکوینی/ تعیی  طرح مدیریت1طراحی آموزشی 
 تعیی  طرح مدیریت آموزشی( ( درک ارتباط علت و معلولی ) طراحی/ تعیی  رسانه/ نوشت  تمری  و پرسش/ ارزشیابی تکوینی/6طراحی آموزشی 
 ( مهارتهای تفکر برتر) طراحی/ تعیی  رسانه/ نوشت  تمری  و پرسش/ ارزشیابی تکوینی/ تعیی  طرح مدیریت آموزشی(1طراحی آموزشی 

 راهبردهای طراحي آموزشي بر اساس نیازهای یادگیرندگانب( 

 ( ویژه دانش آموزان فراگیر1
 ( ویژه دانش آموزان تییهوش2
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 (ویژه دانش آموزان با مشکالت عاطفی شدید9

 ج( راهبردهای طراحي آموزشي بر اساس موقعیت
 ( ویژه کالسهای چند پایه1
 (ویژه مسائل بومی خاص2

 : تکالیف عملکردی

  آموزشی مبتنی بر یکی از راهبردها) محتوا، نیازهای یادگیرندگان و موقعیت( و با در نظر گرفت  مراحل طراحی آموزشی، تهیه نماید. دو طرح

 فصل پنجم:فرایند طراحي آموزشي )ارزشیابي(
 منطق ارزشیابی طرح آموزشی) چرا؟ چه موقع؟ به منظور چه هدفی؟ چگونه(

 بازنگری توسط متخصص
 کوینیارزشیابی ت

 ارزشیابی نهایی
 ارزشیابی از طرح آموزشی

 تکالیف عملکردی

 تهیه مالک ها و سطوح کیفیت طرحهای آموزشی و روش بازنگری طرحهای آموزشی فصل چهارم 
 ارزیابی نقاط معف و قوت طرحهای تهیه شده در کالس و ارائه بازخورد برای اصالح آن.

 فصل ششم: طراحي تعاملي پیام
 شتعامل در آموز

 نظامهای تعامل متکی بر انسان
 نظامهای تعامل متکی بر چاپ

 شنیداری -نظامهای تعامل متکی بر وسایل دیداری
 نظامهای تعامل متکی بر رایانه

 تکالیف یادگیری:

 آن را بر اساس نظامهای تعامل تحلیل نماید. یک نمونه از گیارش مشاهدات کارورزی را بازنگری کند و

 و یادگیری. راهبردهای تدریس 1
روش  روش مطالعه غیر مستقیم در قالب مطالعه موقعیت و تحلیل نقاد برای شناسایی و تبیی  مسئله، تعیی  نیاز یادگیرندگان و موقعیت یادگیری،

ه مستقیم در مرور منابع علمی در زمینه نظریه های یادگیری، مدل های نیاز سنجی، و مدل های طراحی آموزشی برای طراحی و حل مسئل
 شناسایی شده است. برای طراحی، تولید و ارزیابی یک نمونه طراحی آموزشی از روش حل مسئله استفاده می شود. 

 . منابع آموزشي4

 كتاب ها:
 راهبردها و فنون طراحی آموزشی، لشی ، پوالک و رایگلوث. ترجمه هاشم فردانش، انتشارات سمت .5
 ویگر، ترجمه خدیجه علی آبادی، نشر دانا اصول طراحی آموزشی، نویسندگان: گانیه، بریگی و .2
 نیازسنجی برنامه رییی درسی مدرسه محور، نویسندگان: فتحی واجارگاه، آقازاده و ابوالقاسمی. انتشارات بال .1

 مقاالت:
، نویسندگان: هاشم فردانش و مرتضی کرمی. نشریه مطالعات برنامه درسی. ی آموزش های صنعتیشناسایی الگوی طراحی آموزشی مطلوب برامقاله:  .4

 8، شماره 1981سال 
فردانش، نشریه علوم انسانی دانشگاه الیهرا،  ، نویسنده: هاشمطراحی آموزشی از منظر رویکردهای رفتارگرایی، شناخت گرایی و ساخت گراییمقاله:  .1

 1911و بهار  1916زمستان 

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/388046
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/45156
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 1918، نویسنده هاشم فردانش، نشریه مدرس علوم انسانی . پاییی  نقد و بررسی دو دیدگاه سیستمی و ساخت گرایی در طراحی آموزشیمقاله:  .6

 . راهبردهای ارزشیابي یادگیری1

 نمره 1ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری 

 نمره  1ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری و فعالیت های عملکردی پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت های گروهی 

 نمره  14کارتولیدی: مجموعه تکالیف عملکردی فردی و گروهی 
ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای ارزیابی تکالیف 

 )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیی  شده است.
  

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/50110


  
 

188 

 119شماره درس: 

 «ثیحد و قرآن يعموم آموزش يررسمیغ و يرسم های برنامه با یيآشنا »سرفصل درس 

 معرفي درس و منطق آن: . 5
بندی تعلیم و تربیت بر اساس رسمی و غیر رسمی، از جمله مواردی است که در سند تحول بنیادی  تعلیم و تربیت کشور و اسناد پشتیبان  تقسیم

« فلسفه تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسالمی»کور به به آن اشاره شده است. اما با توجه به هدف تدوی  مبانی نظری، در نهایت مطالعات مذ
برای و ارائه راهکارهایی برای تحول در ای  گونه از تعلیم و تربیت ختم گردیده است. هر چند آغاز چنی  حرکتی امیدبخش است، اما تصور پایان 

چنان که در مجموعه اسناد تحولی و مطالعات پشتیبان آن.تواند مایه تأسف باشد ها به تربیت رسمی و عمومی می گذاری آن و محدود شدن سیاست
تر وزارت آموزش و پرورش( نیست و نهادهای مختلف  اند، تعلیم و تربیت یک فرآیند محدود به مدرسه )و در مقیاس وسیع نیی بر آن صحه گذاشته

ف نباشند. مم  اینکه همه امر تعلیم و تربیت نیر بر مرتبط و غیر مرتبط با فرهنگ نیی در آن سهم و دخالت دارند، هر چند خود به ای  امر واق
آموزی و مردمی و غیره در ای   های دانش های علمیه و مساجد( و تشکل عهده دولت و حاکمیت نیست، و خانواده، نهادهای دینی )از جمله حوزه

 .توانند و باید در کنار هم پازل تعلیم و تربیت را تکمیل نمایند رابطه می

 
شوند که البته ای  امر نیاز تعمق  های اصلی به حاشیه رانده می آفرینی گذاری و اجرا، نهادهای غیر از مدرسه از نقش ها، در مقام سیاست علیرغم ای 

و تأمل بیشتر دارد. مدارس وموسسات نقش بسیایی در آموزش رسمی وغیر رسمی کودکان وجوانان دارند وای  درس بدنبال کشف روشها وبرنامه 
 می وغیر رسمی در آموزش قرآن و حدیث است.برای آشنایی بیشتر ای  درس قدری به ادبیات واژگانی ای  درس میپردازیم:های رس

امروزه نیروی انسانی به عنوان عامل استراتژیک درهمه کشورها و  :(اهداف، روشها، ویژگی ها و مخاطبی  )آموزش های رسمی و غیر رسمی 
آید،لذا آموزش نیروی انسانی  تری  دالیل مطرح تغییرات شتابانی است که در دانش و اطالعات جهانی بوجود می مهمسازمانها مطرح است یکی از 

گذاری مفید و عامل کلیدی در توسعه ، محسوب میشود که در صورت برنامه رییی صحیح بازده اقتصادی قابل مالحظه ای در بر  نوعی سرمایه

ن یکی از ارکان سه گانه اقتصاد جمهوری اسالمی ایران که بمنظورتحقق اندیشه های بنیادی بشر همچون مسلما بخش تعاون نیی بعنوا .دارد

مخاطبی  ما در آموزش تعاون ، گروهای سنی بیرگسال است که  .عدالت، آزادی و برابری تعیی  گردیده است، نمی تواند از ای  مقوله خارج باشد
عی متفاوت با سایر گروهای سنی می باشند، قدر مسلم لحاظ نمودن ای  ویژگیها در برنامه آموزشی دارای ویژگیها ی فیییکی، روانی واجتما

بخش آموزش تعاون در برگیرنده طیف گسترده ای از  .توانند نقش تعیی  کننده ای درموفقیت های آموزشی داشته باشد خاص بیرگساالن می
ی و آگاهیهای اجتماعی وجنسیت متفاوت می باشد که قدر مسلم هریک ازای  فراگیران بیرگسال با س  ، سطح تحصیالت ، تجارب فرد

 . باشد طلبد که برگیاری آموزشهای جداگانه تخصصی برای هریک از آنان خارج از امکانات موجود می گروههای فراگیر آموزش خاص خود را می

ه در ذیل خواهد آمد به ما کمک می نماید تا روش بهینه لذا شناخت ویژگیهای بیرگساالن و فصل مشترک هریک از گروههای یاد شده ک

موموع ای  مقاله تبیی  آموزشهای رسمی و غیر رسمی و بیان اهداف ، ویژگیها، ومخاطبی  و تفاوتهای  . آموزش بخش تعاون را انتخاب نماییم

تری  بیان فرایندی است که منجر به یاد گیری می  آموزش به ساده . بی  ای  دو روش است، درابتدا دو تعریف مختصراز آموزش مطرح می کنیم

 .آموزند گردد، به عبارتی آموزش جریانی است که افراد طی آن مهارتها، نگرش وگرایش مناسب برای ایفای نقشی خاص را می
 یادگیری رسمی ، غیر رسمی و یاد گیری معمول ) نا خود آگاه(
، زشی ارایه می شود و ساختارمند است . ) از حیث دوره های یادگیری ، اهدافیادگیری رسمی ، یادگیری که از سوی یک موسسه آمو

 زمان............( و منجر به نوعی مدرک می شود و هدفمند است.

 ( ؛ یادگیری که از سوی موسسه آ موزشی ارایه نشده ومنجر به مدرک نیی نمی شود ساختارمند است. non-fornallیادگیری غیر رسمی ) 

( ؛ یاد گیری که از فعالیت های زندگی روزمره در ارتباط با خانه ، کار و اوقات فراغت برمی خیید دارای ساختار anformalی ناخود آگاه )یادگیر
 نیست و منجر به مدرک نمی شود . در اغلب اوقات هدفمند نمی باشد.

 جایگاه آموزش و پرورش و یادگیری غیر رسمی در مدارس
به ای  سو رشد کرد و به عنوان الگویی پیشرفته تا  64موزش و پرورش غیر رسمی را نوعی الگوی باز می خوانند که ازدهه کولی وهمکارانش ، آ 

را می توان در دوران عصر صنعتی و حتی تا قبل آن جستجو پیشرو در نظام کالسیک مدرسه ای در آمد اما بلیث اعتقاد دارد که رگه هایی از آن
روسو ، پستالوژی، فروبل ، دیویی وبرونر از جمله کسانی هستند که بر شکل گیری وتوسعه آموزش وپرورش غیر رسمی تاثیر نمود از نظر آنها ، 

 گذاشتند.
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، ( out of school( یادگیری خارج از مدرسه )  in formalityیادگیری غیر رسمی دارای نمونه های بارز کلیدی از جمله ، عدم رسمیت )-

( و  open –doorمدارس با درهای باز ) school comnunty( مدارس اجتماع محدود  lxtracuriculnrامه) فعالیتها فوق برن

 ( می باشد. suplementnry activitesسرانجام فعالیتهای کامل ) 
ر تحقق ای  اهداف علی رغم تالش ها و برنامه رییی مدیران ومسئولی  نظام آموزش و پرورش در سطوح مختلف نواقص و کاستی هایی در مسی

 وجود دارد برخی کا ستی ها عبارتند از :
 بی توجهی به یک پارچگی انسان-1
 عدم پرورش ابعاد شخصیتی دانش آموز - 2
 وجود برخی مشکالت تربیتی در مدرسه و جامعه -9
 تغییر در برنامه های درسی-4
 عدم توجه به توسعه مهارتها -1
 ومنطقه ایبی توجهی به نیازهای بومی  -6
 ظهور نظریه های جدید در روانشناسی یاد گیری -1

 در ای  راستا میتوان فعالیتهای مکمل متصل ومنفصل را تعریف کرد که عبارتند از:
 ویژگیهای فعالیتهای مکمل متصل : -الف

 .در طول برنامه درسی هستند 

 .هم جهت و هم سو با محتوای برنامه درسی می باشند 

   گونه فعالیت ها واقع بینانه است.زمان بندی ای 

 .همه دانش آموزان در تولید وانتخاب فعالیت سهیم هستند 

 .در خالل برنامه های درسی اتفاق می افتد 

 .منجر به تعمیق یادگیری و توسعه آن از مدرسه به جامعه می شوند 

 دهند. ای  برنامه ها بیشتر ابعاد نگرشی و مهارتی برنامه درسی را مورد توجه قرار می 

 .موجب تقویت نقش مداخله گری موثر معلم در طراحی برنامه درسی می شوند 

 .در راستای خوشایند کردن برنامه ها و ساعات زندگی ومدرسه ای می باشند 

 .تاکید بر آموزش غیر مستقیم ) ابعاد نگرش ومهارتی برنامه درسی ( دارند 

 ویژگی های فعالیتهای مکمل منفصل : -ب

 مه درسی هستند.در عرض برنا 

  منطقه ای و جهانی می باشند. –در راستای تحقق اهداف محلی 

 )تکمیل کننده برنامه های درسی هستند ) برنامه های درسی را کامل می کنند 

 .زمان بندی ای  گونه فعالیت ها واقع بینانه است 
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 ف دانش آموزان.تاکید بر داشت  اختیار و اراده در انتخاب و شرکت ای  گونه فعالیت ها از طر 

 .بر اساس نیاز های فردی دانش آموزان و توجه به استعداد های خاص آنها طراحی می شوند 

 .مالک طراحی وتدوی  اطالعات بدست آمده از نیاز سنجی های بعمل آمده است 

 .ای  گونه فعالیتها تحقق آن بخش از اهداف دوره تحصیلی که برنامه درسی به آن توجهی نکرده است 

   فعالیت ها ترویج و اشاعه فرهنگ و آداب و رسوم بومی و حفظ میراث فرهنگی جوامع ملی را به دنبال خواهد داشت .ای 

 .تمام عوامل اثر گذار در مدرسه می توانند در تولید مکمل های منفصل نقش بسیار داشته باشند 

 اهداف تهیه فعالیت های مکمل و فوق برنامه جهت آموزش عمومی قرآن 
 ونی سازی وتعمیق مفاهیم یاد گیری و کاربرد آن در زندگی واقعی و روزمرهدر -1
 غنی سازی برنامه درسی با تاکید بر اهداف محلی و منطقه ای و جهانی -2
 به سازی و روز آمد کردن فرایند یاد دهی و یادگیری -9
 خاص آنان دانش آموزان و پرورش استعداد هایبستر سازی جهت توجه به تفاوت های فردی -4
 و زمینه به منظور توسعه مهارت های زندگیایجاد -1
 استفاده از افرادی که مقبولیت باالیی در نید دانش آموزان دارند در یادگیری قران کریم  -6

 مشخصات درس
نوع درس: آشنایی با برنامه 
های رسمی وغیر رسمی 
آموزش عمومی قرآن 

 وحدیث
واحد نظری 2تعداد واحد: 

 وعملی 
 ساعت  2ن درس: زما

نحوه تدریس:نظری 
 وعملی بصورت کاربردی 

 نام درس: آشنایی با برنامه های رسمی وغیر رسمی آموزش عمومی قرآن وحدیث

  
 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان ای  واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

 آموزش قرآن کریمنحوه  دستیابی به اطالعات و تجارب ارزنده علمی در فراگیری .1

دانشجویان بایستی دریابند تحقق عملی ای  درس در کودکان ونوجوانان رابطه مستقیم  .2

 با رفتار واخالق عملی فرد دارد.

آموزش نقش وسبک زندگی وپیاده سازی قرآن در رفتارها با آموزش پنهان معلم  .9

 ومدرسه

 ه با عیم ملیتقویت ودستیابی به مهارت آموزش قرآن و اشاعه آن در سطح جامع .4

 ایجاد تاثیرات عمیق در فکر و عواطف ورفتار فراگیران در میل به آموزش قرآن .1

 9سطح  2سطح  1سطح  هامالک  

شناسایی مدلهای 
در آموزش  مختلف

 قرآن کریم 

بانقش وتاثیر 
اخالق ورفتار در 
آموزش قرآن آشنا 

 میشود 

باساختار برنامه های 
 رسمی و غیر رسمی
آموزش قرآن آشنا 

 میشود 

میتواند در مقام عممل 
با کمک برنامه های 
رسمی وغیر رسمی 
آموزش قرآن را فراگیر 

 نماید 
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 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2
 جلسه نخست : تبیی  برنامه های استاد در یک ترم و سرفصلها واهداف شناختی ومهارتی درس واهمیت ومرورت آن 

------------------------------------------------------------------- 
: تعاریف ومفاهیم اصلی شامل : تعریف برنامه درسی رسمی وغیر رسمی /برنامه درسی پنهان وممنی / برنامه درسی صریح وآشکار  2جلسه 

 وسایر مفاهیم
------------------------------------------------------------ 

 ) باتکیه بر احادیث وآیات ( : نقش و تاثیر عبادات وطهارت جسمی وروحی در آموزش قرآن کریم در فراگیری قرآن وحدیث 9جلسه 
----------------------------------------------------------- 

 در تمسک به قرآن و آموزش آن ورفتارهای دینی در جامعه در تشویق وترغیب افراد  :نقش وتاثیر اخالق فردی 4جلسه 
---------------------------------------------------------- 

 نقش وتاثیر رسانه در آموزش قرآن کریم و متون دینی  1جلسه 
----------------------------------------------------------- 

 نقش وتاثیر خانواده و مربیان مدرسه در فراگیری آموزش قرآن  6جلسه 
---------------------------------------------------------- 

 : مولفه ها و ویژگیهای برنامه های رسمی آموزش قرآن کریم : 14و 3و8و1جلسه 
 الف/ آموزش سماعی 

 ب/ آموزش دیداری شنیداری 
 مخاطب وشیوه های آن ج/آموزش برمبنای سطح

 د/ آموزش قرائت بر مبنای مفاهیم ترجمه
ه/ آموزش تجوید و اصول قرائت منظور ای  نیست که درس تجوید داده شود مهم ای  است مربی متوجه شود بخشی از برنامه های رسمی 

جلسه دانشجویان کار  2درس میدهد ودر  جلسه 2جلسه استاد  4آموزش قران کریم آموزش حروف وصفات وتجوید وآوا شناسی است که در ای 
 عملی ارائه میدهند و بر اساس یک سبک قرائت مدل تدریسشان را مثال برای سنی  ابتدایی ویا دبیرستان در کالس ارائه میکنند.

------------------------------------------------------------------- 
 آموزش غیر رسمی آموزش قرآن کریم : : مولفه ها وویژگیهای 14و19و12و11جلسه 

 الف/ تدریس روشهای آموزش پنهان و نحوه غنی سازی رفتار توسط مربی
 ب/ انتقال مفاهیم اجتماعی پنهان از قبیل اعتقادات ونظام ارزشی و نگرشهای فرهنگی و زیباییهای موجود در زندگی 

 ج/اقسام برنامه های درسی پنهان مانند:
 هیم برنامه ی درسی پنهان را براساس مطالعات انجام شده در چهار دسته تقسیم بندی تقسیم میکند:( مفا1339) "یورتلی

 برنامه ی درسی پنهان به عنوان انتظارات غیررسمی یا پیام های غیرصریح اما مورد انتظار. -1
 برنامه ی درسی پنهان به عنوان پیام ها یا نتایج قصد نشده ی یادگیری. -2
 درسی پنهان به عنوان پیام های غیرصریح ناشی از ساختار آموزشی.برنامه ی  -9
 برنامه ی درسی پنهان به عنوان آن چه فراگیر خلق می کند. -4

 د/ آسیب شناسی آموزش پنهان و چالشهای کنونی 
 :نقش وتاثیر تعامالت رفتاری میان شاگرد ومعلم و الگوهای سازمانی در فراگیری قرآن 11جلسه 

--------------------------------------------------- 
 وزشی مثل مساجد هیات و غیره «مبانی توسعه فرهنگ قرآنی ونحوه اشاعه آن در سطوح جامعه از طریق مراکی غیر رسمی آ 16جلسه 

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری1

  درس بصورت نظری وعملی حتما ارائه شود ودانشجو در تکالیف عملکردی جدی ورود یابد وتحت نظارت استاد عمل نمایدمثال آموزش

 یک سوره با فنون تجویدی و لح  



  
 

132 

 وقوف استاد به اینکه با رفتار وکردارش باید جذب حداکثری نماید تا بتواند تدریس کیفی درس بانماید شد 

 اهداف درس توسط استاد تبیی  گردد در جلسه نخست کلیه 

 .استاد نقش بسیای رفتار واخالق را در آموزش غیر رسمی متون قرآنی تبیی  کند 

 
 .تکالیف یادگیری : 4

ی  در ای  درس استاد اولی  جلسه دانشجویان را به تیمهای علمی تقسیم مینماید وهرتیم مسئولیت یک کار عملی مقایسه ای را انجام میدهد . ا
تکالیف به حسب سرفصلهای درس هر جلسه مختصر به یک تیم داده میشود واعضای تیم کار رابی  خود تقسیم وارائه کار خواهند نمود.استاد 

بهتر است تکالیف از بی  کتب روش شناسی آموزش قرآن ومت   میتواند یک یا دو جلسه را به سمینار کالسی توسط دانشجو نیی تخصیص دهد.
 آموزشی باشد .  خوانی وسبکهای

 
 .تکالیف عملکردی :1

 شرکت در یکی از تیمهای علمی کالس 

  انجام فعالیت علمی مقایسه ای وبررسی پیرامون روشها ومدلهای آموزش قرآن 

 یادداشت برداری از مطالب کالس 

  مطالعه مستمر وتحقیق پیرامون موموعی که استاد در اولی  جلسه به دانشجو محول کرده 

 ارائه  برگرفته از ارتباط مستمر مثال با اولیا دانش آموزان در مورد نحوه ترغیب دانش آموزان به قرآن ارش عملی کارورزیارائه یک گی

 در آخر ترم 

 
 .منابع آموزشی:6

  برای ای  درس کتاب جامعی تدوی  نشده ومیتوان نوشت زیرا هر قسمت از سرفصلها را از کتب مختلف میتوان فراگرفت.و

 علمی وعملی در درون درس نهفته است.اسلوب خاص 
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 -  حبیبی پور، مجید و باتوانی ، مرتضی. تاثیر برنامه ی درسی پنهان در یادگیری. ماهنامه ی رشد 

 .1981،  111تکنولوژی آموزشی : شماره ی 

 

 - عابدی ، احمد و تاجی ، مریر. نقش برنامه ی درسی پنهان مدارس در شکل گیری شخصیت و رفتار 

 .1984،  3دانش آموزان. فصلنامه ی آموزه : شماره ی 
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 -  ، 1981ملکی ، حس . برنامه رییی درسی )راهنمای عمل(. تهران : انتشارات مدرسه. 

 

  -1981 ی : نظرگاه ها ، رویکردها و چشم اندازاها. مشهد : انتشارات آستان قدس رموی ،مهرمحمدی ، محمود. برنامه رییی درس. 

 , انسیه سادات هاشمی ) مترجم (, قم , مدرسه اسالمی هنر 1939نذیر , حمدان , پدیده زیبا شناختی در قرآن کریم , 

  , تهران , مرکی طبع ونشر قرآن 1939فریدونی , محمد حسی  , آشنایی با برنامه های آموزش عمومی قرآن کریم ,  

 

 .راهبردهای ارزشیابي یادگیری7
 در ای  درس راهبردهای ارزشیابی عبارتند از : 

  تدریس مبتی بر انجام عملی آموزش به یک کالس درس مثال کودکان در یک مدرسه یا مسجد بصورت کارورزی وارائه

 گیارش به استاد 

  نظارت مستمر بر انجام فعالیت عملکردی 

 تقسیم بندی دانشجویان به گروههای علمی براساس سرفصلهای اصلی درس جهت انجام تکالیف کالسی وعملکردی 

پایان مدل ارزشیابی عبارتست از : ارزشیابی مستمر / آزمون نوشتاری پایان ترم / ارزشیابی عملکردی دانشجویان پس از ارائه کارعملی به استاد 
 تعیی  نمره طول ترم دانشجودوره/ ارائه تکلیف کالسی جهت 
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 151شماره درس: 

 «قرآن و حدیث و ادبیات در آموزش هنر كاربرد»سرفصل درس 

 معرفي درس و منطق آن: . 5

 
 کردن ادا وهیش کی است، انیب وهیش کی یین هنر واقع، در. است امیپ غیتبل و ابالغ ابیار  یتر یکار و  یتر غیبل  ،یرساتر از یکی ،یهنر یابیارها
 انیب و یژگیو  یا یدارا یعاد ای یعلم زبان اگر. است ماندگارتر و نافذتر تر، قیدق رساتر، گر،ید  ییتب وهیش هر از انیب وهیش  یا منتها ، است،
 انگریب هنر، زبان که تفاوت  یا با است، قیحقا  یهم میمستق ریغ انیب که بود خواهد دارا را یژگیو  یا ی،ین هنر زبان است، قیحقا میمستق
  .است استوار لیتخ عنصر بر بلکه ست،ین ها آن یواقع صورت به قیحقا
 دعوت که جا آن از یول است، نشده وارد آن ارزش و هنر درباره یا هیآ صراحت به م،یکر قرآن در چند هر: گفت توان یم  یچن ،یکل نگاه کی در

 امور از شتریب جذب یبرا یهنر مختلف یها وهیش از استفاده و ییبایز به لیم است یآدم فطرت در که است یییهایچ به اسالم و میکر قرآن
واز سویی دیگر تاثیرات  باشد، پرداخته آن ارزش و هنر ییبایز به یا گونه به ست،یبا یم میکر قرآن قهراً و است انسان وجود در که است یفطر

 و مترسالن و رانیدب یها نوشته و سخنوران و شاعران یها سروده و آثار به گذرا ینگاه باقرآن کریم بر ادبیات فارسی نیی غیر قابل انکار است 
 از یاریبس که میابی یدرم هستند، ما ییافتخارآم یها هیسرما از که مسلمان یرانیا لسوفانیف و مانیحک یها شهیاند و عارفان تأمالت و سندگانینو

 از گرفته الهام ای و -السالم  همیعل - یمعصوم ائمۀ ثیاحاد ای و  یمب کتاب  یا از اقتباس به آنان یها استدالل و اشارات و راتیتعب و عبارات
 و اتیآ از شیکماب دارند، شیگرا مذهب  یا به ای اند مذهب عهیش اند، نام صاحب یفارس اتیادب حوزة در که یکسان اغلب آثار خوشبختانه. هاست آن
بنابر ای  درس کاربرد  .نباشد ثیحد و قرآن از متأثر که افتی توان ینم را یاثر رانیا یادب خیتار حوزة در امروزه اصوالً. است رفتهیپذ ریتأث ثیاحاد

 آموزش قرآن کریم واحادیث وتاثیر متقابل قرآن برای  دو علم مقوله مهمی است که قابل واکاوی است.  هنر و ادبیات در

 مشخصات درس
 هنااار کااااربردناااوع درس: 

 قاارآن آمااوزش در اتیااوادب
 ثیوحد میکر

 واحد  2تعداد واحد: 
 ساعت   2زمان درس: 

نحوه تدریس: نظری وعملی 
 وبصورت کاربردی 

 ثیوحد میکر قرآن آموزش در اتیوادب هنر کاربردنام درس: 
  

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان ای  واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
 اهداف : 

 وادبیات در فراگیری قرآن کریم وحدیثدستیابی به کاربرد هنر  .1

 شناسایی تاثیرات قرآن کریم بر هنر وادبیات  .2

 آشنایی با اقسام هنرهای قرآنی و سبکهای ادبی قرآن و حدیث   .9

 ایجاد مهارت شناخت هنر وادبیات در ساختار قرآن کریم واحادیث  .4

 
 

 9سطح  2سطح  1سطح  هامالک  :یاساس یستگیشا

راهبردهااای آشاانایی 
با ظرافتهاای هناری   
وادباای قاارآن کااریم 

 واحادیث  

میتواند با ساختار هنر 
قصااااه نویساااای و 
هندسه قصص آشانا  

 شود 

میتواند باا سااهتار ادبای    
وبالغااااای قصاااااص  
وظرافتهااای ادباای قاارآن 

 کریم آشنا گردد

میتواناااد عاااالوه بااار  
دسااتیابی باار هندسااه   
هنری قرآن نقش تعاملی 
هناااار وادبیااااات را در 

 موزش قرآن فرگیرد آ

بکاااااااااارگیری و 
شناسااایی مصااادیق  
زیبااایی شناساای در  

 قرآن 

میتواند با گونه هاای  
زیبایبی شناسی ادبی 

 آشنا شود 

میتواند گونه های زیبایی 
شناساای را در قااران بااا  
سوره شناسی وریشه یابی 

 کلمات بیابد

میتوانااد باای  آرایااه هااا 
در ادبیااا  وصاانایع ادباای

 ونص قران مقایسه نماید 
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 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2
در ای   و تبیی  اهداف وبرنامه های استاد در طول ترم وتبیی  اهداف وتعیی  مییان توانمندی ادبی وهنری دانشجویان : تعیی  جلسه نخست

ی و عملی را براساس سرفصلها برای دانشجو تفهیم نماید ای  جلسه اهمیت بسیایی جلسه استاد دانشجویان را گروه بندی مینماید و برنامه نظر
 نددارد زیرا اگر دانشجو با اهداف وبرنامه های عملکردی و نحوه تدریس آشنا نشود ودر تیمهای کارعملی قرار نگیرد از چارچوب درس جدا میما

---------------------------------------------------------------------------- 
  :قرآن در ی وتکرارهای آواییهنر اشکال , هنر:  2جلسه 

 تومیحات :
 دارد، دهیسنج و خاص یگاهیجا کلمه، کی دهنده لیتشک حروف. است یقرآن عبادات توازن و تجانس و داشت  آوا آهنگ، از مراد - آهنگ هنر
 شود، یم خدشه دچار قرآن، بالغت و فصاحت گردد، حذف ای و شود آن مشابه ریتعب  یگییجا بخواهد قرآن، ریتعاب از یریتعب هر اگر که یشکل به

 قرار و گرید  کلمه با کلمه کی یصوت یهمسان گر،ید عبارت به است، یانسان هر قلب در آن نشست  دل بر موجب حروف، افتهی سازمان آهنگ
 یهماهنگ و یهمسان و یداخل آهنگ و موزون عبارات ای یشعر اوزان همانند ،یپ در یپ و مکرّر یصوت ستمیس کی در آواها و اصوات داشت 
 ا تیب اهل و ا آله و هیعل اهلل یصل ا اکرم امبریپ ثیاحاد و میکر قرآن مت  در یروشن به توان یم که است ییها وهیش جمله از مفهوم، با اصوات

  .نمود مشاهده ا السالم همیعل
 میکر قرآن در و است گرفته قرار  ید انیشوایپ شیستا مورد همواره که است، میکر قرآن تالوت صداها، و اصوات انیم وندیپ در هنر  یتر یعال
. در ای  جلسه استاد اشکال هنری مختلف را در قرآن معرفی میکند وسپس در طول ترم در جلسات مختلف هریک است شده دیتأک بدان یین

 پردازش میگردد
---------------------------------------------------------------------------- 

 : نقش وتاثیر متقابل شعر و آموزش قرآن کریم واحادیث 1و 4و 9 جلسه
 تومیحات :

جلسه بررسی  9در موموع شعر ونقش وتاثیرات آن در آموزش قرآن کریم وبالعکس نقش وتاثیر قرآن کریم در غنی سازی ومحتوا بخشی اشعار 
جلسه استاد نظریه ها ومباحث تئوریک را مطرح میکند ودر یک جلسه دانشجویان نمونه های عینی وعملی را بعنوان فعالیت  2میشود که در 

 کالسی ارائه میکنند.
  .است آن خیتار شناسنامه و یعرب زبان وانید بلکه داده، اختصاص خود به را عرب اتیادب از یبیرگ اریبس حجم ،یخیتار نظر از تنها نه شعر

 مم  قرآن،. داد یاخرو ثواب وعده و واال و ارزشمند یگاهیپا شاعران به پرداخت، آن قیتشو به و شناخت تیرسم به را یهنر کار  یا اسالم،
 به. ندارند یا یهیانگ و محرک ،یوانیح پست غرائی و یجنس احساسات نامشروع ارماء و یماد منافع  یتأم جی که هدف یب شاعران از نکوهش

 یکارها به دعوت و باطل با مبارزه قت،یحق انیب به عشق از ی،یشورانگ و پاک احساسات را آنان سروده که پرداخته یندگانیگو و شعراء از لیتجل
و از سویی دیگر شعر به مدد آموزش . و شعرای زیادی با الهام از قرآن کریم محتوا وسیاق اشعار را تغییر داده و غنا بخشیدند. است برخوردار ک،ین

  بهتر آیات وسور بر آمده و ترجمه های منظوم و مفاهیم قرآن کریم که در قالب شعر است موید ای  مساله میباشد.
  یا به نه آنان، سرودن شعر یحت و شعر به آنان استشهاد ای ا، السالم همیعل ا امامان و ا آله و هیعل اهلل یصل ا امبریپ یسو از شعر از دیتمج
 در چه آن یین لیدل  یهم به و قیحقا انیب راه در است یابیار شعر که روست آن از بلکه شود، یم محسوب هنر انواع از یکی شعر که است جهت
 خوانده میشد های جنگ به عنوان رجیدانیم در چه آن همانند ،یهنر یارهایمع و کیتکن و ساختار نه بود شعر «مفهوم» داشت، تیاهم شانیا نید

---------------------------------------------------------------------------- 
 و آموزش قرآن کریم وحدیث  گویی وقصه پردازی قصه هنر : نقش وتاثیر متقابل 8و1و6جلسه 

 تومیحات :
 قصص یبخش ومحتوا یساز یغن در میکر قرآن ریوتاث نقش وبالعکس میکر قرآن آموزش در آن راتیوتاث ونقش قصه وهنر قصه پردازی موموع

 را یوعمل ینیع یها نمونه انیدانشجو جلسه کی ودر کندیم مطرح را کیتئور ومباحث ها هینظر استاد جلسه 2 در که شودیم یبررس جلسه 9 در
وفرق رادارد که در قالب داستان تعالیم انبیا برای قرآن کریم در بخشی از آیات در دل خود قصص اقوام و ملل . کنندیم ارائه یکالس تیفعال بعنوان

  جذب مخاطبی  تبیی  شده است

 گرفته قرار توجه مورد مؤثرتر، یتیترب ریتأث و شتریب یرسان امیپ یبرا که ش آموز و یآسمان یها کتاب و ا السالم همیعل ا یاله یها وهیش از یکی
  .است
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 کوتاه «ینگاه» ای و «کشف» ای «تیحکا» صرفاً که آن نه است، «تیواقع» یقیحق طرح از ینوع شده، مطرح میکر قرآن در که یواقع داستان
 در چه آن خالف بر م،یکر قرآن یها داستان گر،ید عبارت به دارد، قرار داستان در محتمل ای ممک  یها تیواقع رهیدا در که باشد یتیواقع به

 موجود یها تیواقع به پرداخت  ،یقرآن داستان بلکه ست،ین «مجهول حوادث» پرداخته و ساخته است، بشر شهیاند پرداخته و ساخته یها داستان
 به پرداخت  نحوه  یا و نشیگی  یا. است نظر مورد و مناسب یها طیمح و ها تیشخص رخدادها، ،«نشیگی» اساس بر تیواقع به پرداخت  است،
 و حوادث از یا پاره به ،یخیتار یها  است ییمتما کامالً ،یخیتار یها  نام به بشر فکر ساخته یها داستان از که است یا گونه به ها تیواقع

 .  یم یواقع یرخدادها

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 و مقایسه با داستانهای ادبی  آن در ثابت یقواعد آوردن دست به و قرآن های قصه یفن یبررس 14و 3جلسه 
 تومیحات :

در  قصه همواره حضوری پیدا و پنهان در زندگی روزمره ما داشته و دارد. شاید از همی  روست که ادیان الهی و کتب آسمانی اغلب پیام خویش را
 .اندپیشینیان بسی تأکید ورزیدهآموزی از سرگذشت اند و بر تأمل و عبرتقالب قصه و حکایت بیان داشته

ای را به خوانی، هر خوانندهگویی و قصهمثال دارد. اصرار قرآن بر قصهآوردی بیرگ و بیشک از ای  جهت رهدر میان کتب آسمانی، قرآن بی 
  .داردشگفتی وا می

سرزمی  روشنایی و هدایت است. ولی مم  آن، گاه مناسبتی ها عبوردادن انسان از گذرگاه تاریک و رساندن او به هدف اصلی قرآن از نقل قصه
آفرینی، بلکه پردازی و قصهی متناسب و با زیبایی هنری راستی ، ایراد شود؛ لیک  نه براساس خیالای به شیوهکند که داستان برگییدهایجاب می

ها تحت رو روش قرآن در نقل قصهتردیدناپذیر. از ای  های قاطع وبراساس ابتکار و آفرینش هنری در چگونگی گیارش و اتکا بر واقعیت
  .شودیاد می« پردازی قرآنروش قصه»عنوان

 :هاستهای قرآن از لحاظ روش دارای ای  ویژگیقصه

 در مقدمه همگی یا اغلب دارای تم)فکر غالب بر قصه(؛

ند( از مقام بلند یوسف، بلندنظربودن پدرش و حسادت برادرانش کی یوسف تم قصه)خواب یوسف و خطری که او را تهدید میبرای نمونه در سوره
ی برادران و فروخت  یوسف بحران اول قصه است؛ زیرا از ای  لحظه سرنوشت ی داستان تومیح ای  عناصر)تم( است. توطئهبقیه .دهدخبر می

جاست، دربار رفت  یوسف است. شاید اوج داستان هم در همی  کند. بحران دوم مبارزه با زلیخا و زندان رفت  وی و بحران سوم بهیوسف تغییر می
ی ها در اول داستان)تم( با سجدهی ستارهافتند و سجدهشود و عاقبت همگی به دربار آمده و به سجده میهای داستان باز میاز ای  به بعد گره

 .گرددآخر داستان کامال مرتبط می

ها کامال براساس شخصیت وگوگردد و گفتی دید، با دلیل عوض میشود، در قصه، زاویهف دیده میروابط علت و معلول در حوادث داستان یوس
ی قرآن از نماد استفاده شده است. هفت گاو چاق گردند. در قصهشود و بقیه، در حد لیوم پرداخت میهر فرد و شخصیت اصلی)یوسف( آورده می

 ندشوو الغر به هفت سال راحتی و قحطی تعبیر می
توان نامید و نباید ی ادبی نیی میی قرآن را قصهباشند. قصهی امروزی، شامل شروع، اوج و پایان میهای فنی قصههای قرآن دارای مالکقصه

-داستان شان مستعدها، طنی  آرامخاطر بلندی آیهروست که بههای بلند، از ای های قرآنی در سورهکثرت قصه ی تاریخی دانسترا قصهتنها آن

 .گویی و استعمال قالب داستان برای ابالغ پیامند

-گیرد، بهشود و مدار قصه قرار میی کوتاه عنصری خاص برجسته میی کوتاه هستند. در قصههای قرآن از لحاظ پراکندگی عناصر، قصهقصه

مند با شتاب بخواند، بلکه بایستی با درنگ و تأنی از آن بهره گیرند. داستان کوتاه را خواننده نبایدی آن قرار میای که دیگر عناصر در سایهگونه
داستان کوتاه حد فاصل رمان و قصه است و از  .خوردگردد. حس  داستان کوتاه بیشتر در ای  است که خواننده به طول و تفصیل زائد بر نمی

 .به دور باشد« تصنع»پیدا کرد که تا ای  حد ازتوان حیث لح  طبیعی به رمان برتری دارد، هیچ شکل و قالبی در دنیای ادب نمی

ی جهان و عوامل ی دیدگاه انسان دربارهکنندهی پیدایش زبان و گویایی انسان است. قصه همواره منعکسگویی به اندازهعمر قصه و قصه
های بوده است. در میان اقوام و فرهنگی انتقال و آموزش آداب و سن ، اعتقادات و تاریخ نسلی به نسل دیگر ی اطرافش و وسیلهناشناخته

گاه که با بالغت و اعجاز وحی همراه گشته، بسی افیون شده ی قصه نافذ و مؤثر نبوده است. ای  تأثیر آنگوناگون، هیچ قالب بیانی به اندازه
  .گویی قرآن از ابیار تبلیغی آن بوده استاست؛ بنابرای  در همان آغاز دعوت نیی قصه

 .آور رمی و نماد، به همی  معنایندهای یک کالم بلیغ است. در اصطالح ادبی، کنایه و توریه، دو گونه نامن قرآن نیی از ویژگینمادی  بود
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بخش هنرمندان، نویسندگان و محققان اسالمی بوده که در های قرآن، همچون سایر ابعاد ادبی ای  کتاب بیرگ از دیرباز الهامها و تمثیلداستان
  .اندنه آثار ماندگار و ارزشمندی را پدید آوردهای  زمی

اند. در ادبیات عرب نیی اب  کثیر، فخر رازی و ثعالبی آوران بدیل ای  عرصهاز دانشوران بیرگ فارسی زبان، فردوسی، عطار، سعدی و مولوی نام
اند که های قرآن اهتمام ورزیدهگروهی سرشناس به قصهاند. از دانشوران معاصر عرب، های پیشی  نشان دادهآوری قصهای خاص به جمععالقه

  .اهلل تعالیالرسل الی محمد عدوی با دعوهاالنبیا، شیخاند؛ همچون عبدالوهاب نجار با قصصبیشتر از مصر برخاسته

« رویداد»ی هدف اصلی است،دههایی که انذار و بیمشود: شخصیت، رویداد و گفتگو. در قصههای قرآن، سه عنصر برجسته دیده میدر قصه
است. و « شخصیت»بخشی به پیامبر و مؤمنان، عنصر مهمهایی با هدف انگییش عاطفی یا آرامشرود. در قصهشمار میی قصه بهعنصر برجسته

  .سازدعنصر مهم را می« گفتگو»گویی به مخالفان باشد،اگر هدف اصلی دفاع از دعوت اسالمی و پاسخ

« رویداد»ها عنصر اصلیهای شمس و قمر آمده است. در ای  جلوههای آن، در سورهکنیم. نخستی  جلوهصالح)ع( را مرور میی برای نمونه قصه
های اعراف و شعرا، عنصر هایی در سورهرود، در جلوهگاه که دعوت اسالمی پیش میبار قوم ثمود. اما آناست؛ یعنی حوادث مصیبت

گردد که نیول عذاب باز می« رویداد»بار انذار برای ستییندگان پیامبر است و عنصر اصلی قصه بهی نمل ای ورهکند. در سبروز می« گفتگو»قوی
 .الهی است

  

  هندسه ساختاری سور قرآنی با تاکیدی بر تبیی  گستره و ظرفیتهای دانش ساختار شناسی سور 19و 12و 11جلسه 
سور قرآنی و احادیث و تبیی  گستره و ظرفیتهای دانش ساختار شناسی سور میپردازد در ای  جلسه استاد به تبیی  هندسه ساختاری  9در ای  

 راستا بایستی مطالعه تطبیقی در شناخت قصص و پیامهای آنها ونظم بالغت وسبکهای نگارش ومخاطب سنجی سور مورد بررسی قرار گیرد
 :  تومیحات

 قصه یهندس فرم

  .بینانه است و به اصطالح رمانتیک نیستانگییی واقعکه در عی  خیالتفاوت قرآن با سخنان دیگر آن است 

دادند؛ همه پیامبران ی پیامبران پیش از محمد)ص( پیام اصلی واحدی را تعلیم میشویم؛ همههای قرآن چند نکته را متوجه میاز تکرار قصه
های سرسختانه دلسرد شود؛ زیرا نا نهند؛ محمد)ص( نباید در برابر مخالفتکردند تا رفتارشان را بر پایه عقاید درست بهای خود را دعوت میامت

گونه اند؛ مخالفان محمد)ص( اگر روششان را اصالح نکنند، خدا با آنان همانهایشان مورد انکار قرار گرفتهقبل از او نیی پیامبران از سوی امت
 .های سرکش قبلی رفتار کرده استرفتار خواهد کرد که با امت

 یقرآن یها قصه ساختار 

 از یکی. یندیمتما و متفاوت هست، قصه جیرا مفهوم به نسبت چه آن با نخست نگاه در بسا و دارند را شیخو به منحصر ساختار قرآن یها قصه
 کوشند-یم مخاطبان جذب و جلب یبرا انیگو قصه. است یپرور داستان و پردازش لطف کند،-یم دلکش و یخواندن را ها-قصه که یموجبات
 بسا. ندیجو بهره یفراوان به احساس و شور و افسانه و اسطوره عاطفه، و لیتخ عنصر از و کنند طرح یتریبرانگ جانیه را داستان عیوقا

 در مبالغه و قصه اشخاص تنوع  یچن هم. باشند سرا داستان لیتخ و ذه  دةییزا و نداشته یخارج و ینیع وجود اساس، از داستان های-تیشخص
 .دیافیا یم داستان لطف به آنان متفاوت اتیخصوص و اتیخُلق

 خواننده که کند-یم نشیچ چنان را مختلف عیوقا س،ینو داستان و برخوردارند یموموع نظم و یخط تیروا و یهارمون کی از ها-قصه ییسو از
 و محتوا منظر از  ،یا بر افیون. باشد داشته انیپا و فرجام تا را ماجرا بیتعق و یهمراه یةیانگ و نگردد آشفته ذهنش نکرده، گم را موموع سرنخ

 و غثّ ،یناکژ و یکژ افسانه، و قتیحق ناسره، و سره ناراست، و راست از گردد،-یم افتی یامیپ و کالم نوع هر یبشر های-قصه در مضمون
 قصص، ریسا با تیروا و قالب و افتیره نگرش، جوهر، و اساس از قرآن های-داستان که گفت توان-یم اساس  یا بر. حشو و الزم و  یسم

 .دارند پردامنه و یماهو ییتما و تفاوت

 منحصر های-اسلوب در ها،-داستان یخط تیروا و نسق و نظم از فارغ بلکه ست،ین مرسوم گویی-قصه وةیش به غالباً قرآن در قصه ،یرو  یا از
 در. ندیمایبپ دیبا که رندیگ شیپ در را یراه و اموزندیب آنان یزندگ از گروندگان تا است آمده انینیشیپ حال شرح و اتیآ یال البه در و شیخو به

 یب ،ییگو قتیحق ،ییگرا واقع: جمله از دنمای-یم متفاوت یبشر های-داستان از را ها-آن که هست هایی-یژگیو و مختصات قرآن های-قصه
 یحداقل استفادة ،یخط تیروا به اعتنا عدم ،یزمان وحدت شدن شکسته ها،-گیاره یدرست مرده، های-زمان و وگوها-گفت حذف ،یمکان و یزمان
 سربسته و ییگو فیعف ،ای-قصه انیم وگوهای-گفت داستان، از ها-یریگ خالصه و گویی-مجمل قصه، مقدمۀ یب و یناگهان طرح زن، عنصر از
  و موموعات یبرخ گذاشت  مرموز و
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 های-وهیش و قرآن یها داستان یبرخ انیم ییمحتوا یحت و یفرم و یشکل اشتراکات از ای-پاره وجود ینف یمعنا به سخ   یا است، وامح پر
 هنرمندانه، یرسازیتصو ها،-صحنه انیم یهنر های-یدگیبر داستان، یاصل مت  آغاز یبرا ینیچ مقدمه جمله از ستین یکنون یداستان اتیادب

 جداگانه ای-نوشته ۀیدستما تواند-یم خود که یگرید موارد و وگو-گفت و ها-کشمکش و یپرداز صحنه و صحنه ،یپرداز تیشخص و تیشخص
 یآسمان ییانگ دل و بلند معارف و یمعنو سرشار یها هیما به محدود قرآن العادة خارق های-ییبایز البته. گردد اشتراکات  یهم  ییتب یراستا در
 زبان قرآن که ییجا تا. شود-یم شامل هم را قرآن یظاهر و یگفتار اعجاز و عیبد یهنر های-جلوه با،یز های-اسلوب بلکه گردد-ینم آن
 کَیعَلک نکقُصُّ نکح ُ: »است کرده یمعرف ها-سرگذشت  یبهتر را خود های-داستان و( 29/  زمر...« ) ثِیالحد أحس ک نکیَّل اهللُ: »ستوده را شیخو

 های-یژگیو و یاختصاص وةیش ،یقرآن های-قصه از یاندک های-نمونه و اتیآ ارائۀ با نکیا وصف،  یا با (9/ وسفی...« ) القکصَصِ أحس ک
 .شودیم یبررس اند-دهیکوش نهیزم  یا در شتریپ که یسندگانینو و محققان دگاهید از استفاده با را قرآن گویی-قصه

 یخیتار های-سرگذشت بازتاب و ییبازگو در مطلق ییگرا قتیحق و محض ییگو راست ،یقرآن های-قصه های-یژگیو ازها-گیاره یدرست -1
 و مطلق میعل خداوند گو، قصه و یراو قرآن، های-داستان در که ردگی-یم هیما جا آن از مسلّم قتِیحق  یا. است  یشیپ های-امت و امبرانیپ

 در ذرّه  یتر کوچک و ندارد راه یجهل کرانشیب علم در. است کسانی او علم گسترة در( ندهیآ و حال گذشته،) یهست علوم که است یریخب و ریبص
 یراو که چرا است، قرآن مختصّ و ندارد وجود یبشر های-داستان در یتیروا ۀیزاو  یچن» اما. ماند-ینم نهان اش-دهید از  یزم و ها آسمان
 و نقل را ها-تیشخص سخنان که اوست و است خداوند داستان یراو یعنی. است شاءی ما فعال و شاءی ما خالق مطلق، میعل قرآن، های-داستان

 که اوست پردازد؛-یم ها-آن انیب به لیوم، مواقع در و است آگاه ها-تیشخص رفتار و دیعقا افکار، عواطف، به که اوست کند؛ یم لیتحل انایاح
 قهرمانان مانند ها،-داستان شتریب قهرمانان ها،- یا همۀ بر عالوه. دهد-یم حیتوم را داستان حوادث که اوست ند؛یب یم را ها-صحنه پشت
 .« رساند-یم جهینت به را داستان که هموست و شوند-یم اعیام رسالت تیمأمور به او اذن به ایانب های-داستان

 یوقت ،یرو  یا از( 62/  عمران آل...« ) الحَقُّ القکصَصُ لکهُوَ هذا إنَّ: »کند-یم یمعرف قتیحق و حق را خود ییگو قصه زبان یین میکر قرآن
 که یهنگام مثالً باشد، کرده یپرداز صحنه هنرمند کی الیخ قوة ای قلم را کلمات  یا که مدهی-ینم احتمال م،خوانی-یم را قرآن های-قصه
 است کرده یجار زبان بر را سخنان  یا و داشته یخارج وجود پرنده  یا که مکنی-یم  یقی کند-یم بازگو مانیسل نید را «هدهد» سخنان قرآن
 های-وانیح که مدانی-یم م،کنی-یم مرور را «دمنه و لهیکل» های-قصه یوقت که یصورت در است، کرده نقل را او های-حرف یبراست خداوند و

 و است افتاده اتفاق خیتار در که است ییها صحنه» یادآوری ،یقرآن های-قصه های-یژگیو از  یبنابرا. اند-یساختگ و  ینماد داستان،
 .« اند-داشته حضور مشخص یمکان و زمان در و خاص، یرفتار و مستقل یوجود با که هایی-تیشخص

 است، داده رخ یانسان اتیح و خیتار ریمس در ناًیع که کند-یم بازگو را یموارد و رخدادها تنها قرآن که معناست  یبد بودن یواقع بودن یواقع -2
 قتیحق از که ندینما مواجه یحوادث با را انسان کوشند-یم و دارند سروکار الیخ و وهم با تنها که ستندین یلیتخ های-داستان قرآن های-داستان»
 عنوان به داستان های-تیشخص دادن جلوه با که است  یا ها-آن عمدة هدف. دارد سروکار اتیواقع با قرآن های-داستان بلکه است دور

 .«ندینما تیهدا یانگی-شگفت عیوقا در ای و مشقات و ها-یسخت تحمل از اعم یزندگ احوال و طیشرا تمام در را ها-انسان ژه،یو یالگوها

 یبرا یعبرت آنان سرگذشت در...:  یفتری ثاًیحد کان ما األلباب یألول عبرةٌ قکصَصِهم یف کانک لقد: »دفرمای-یم یین میکر قرآن موموع،  یا دربارة
 (111/  وسفی.« )نبود  یدروغ داستان ها  یا. بود شهیاند صاحبان

 زبان از وگوها-گفت بودن یواقع ندارد، وجود یبشر های-داستان در وجه چیه به که عنصر بخش در قرآن های-داستان گرید یژگیو»
 قۀیحد دمنه، و لهیکل در جمله از ییها داستان در» است یعیطب یامر یبشر های-داستان در تیواقع عدم یها رگه کهیحال در .هاست-تیشخص
 ینوع و اند-نرفته کار به خود یقیحق یمعنا در اءیاش و واناتیح که مینبی-یم... و نامه مرزبان و یمولو یمثنو عطار، های-یمثنو ،یسنائ قۀیالحد
 اهللِ مِ ک أصدَقُ مَ  و»...  است کرده نقل قت،یحق و واقع  یزم از را ها-آن پرودگار که اند-یواقع یریتصاو قرآن های-داستان.« »هست مجاز
 احساس  یا به آن، وگوهای-گفت مضمون در کردن تأمل و قرآن های-داستان خواندن با انسان  یبنابرا( 14: 1988 وسف،ی( « )81/نساء) ثایحَد
 .« شود-یم نقل یواقع های-تیشخص زبان از سخنان  یا که رسد-یم اعتقاد و

 یراو و است مرسوم های-وهیش از ییپرگو و اطناب و لیتفص( رمان) بلند های-داستان ژهیو به یسینو داستان ف  دروگوها-گفت یفشردگ -9
 گوها-و-گفت یفشردگ و اعتدال و جازیا یژگیو از عموماً یقرآن های-قصه اما کند، سرگرم و همراه خود با را مخاطب یشتریب زمان کوشد-یم

 پرداخته ها-تیشخص یمعرف به وجه  یبهتر به ممک ، الفاظ  تری-کم با میکر قرآن که است  یا اعتدال و جازیا اصل از منظور» برخوردارند،
 .« است

  یهم از و است شده مختلف و متعدد های-لیتأو و رهایتفس ها،-برداشت ۀیدستما قرآن از ای-هیآ هر و است جازیا و اعجاز قرآن همۀ گرچه
 شتریب دارد را انینیشیپ تیحکا و سرنوشت جنبۀ که یموموعات انیب در جازیا  یا یول است، شده نگاشته قرآن بر ریتفاس از یانبوه تاکنون یرو
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 در نوح روز و حال از یییچ مت ، با او کردن ریدرگ و ها-ناگفته یرسازیتصو نقش بر دیتأک و جازیا وةیش رویپ: »نمونه عنوان به دیآ یم چشم به
 ای قالک.« »کند یم تیحکا نوح روز و حال از یکاف قدر به طوفان، نشست  فرو از پس بالفاصله کردن، ادی پسر از  یا امّا است، نشده ارائه یکشت
 آن، بر حاکم تیروا و کهف اصحاب داستان لیتحل در قرآن های-قصه یشناس ختیر کتاب سندةینو( 46/  هود...« )أهلِک مِ  سَیل إنَّه نوحُ

 . داند-یم قرآن یسینو گفتگو های-یژگیو  یبارزتر از یکی را گفتگوها یفشردگ

 های-تیشخص رامونیپ دادهای-رخ و حوادث کم دست ای داستان کی با مرتبط موموعات ،ییسرا داستان عرف دری نشیگی و انهیگرا انتخاب -4
 و نشیگی اساس بر را خود یداستان حوادث» میکر قرآن امّا شود؛-یم داده بازتاب آنان یزندگ مختلف یایزوا و گردد-یم بازگو داستان، یاصل
 کرده انتخاب است، تیهدا و عبرت محل که را یحوادث یامبریپ هر یزندگ طول در متعدد حوادث انیم از یعنی. است داده ارائه هدفمند یانتخاب
 از یکی که آن دوم. شود-یم مستفاد( 124/  هود...« ) فؤادَک به نُثکبِّتُ ما الرُّسُلِ أنباءِ مِ  کَیعل نکقُصُّ وکاُلّ: »مانند یاتیآ از اوالً امر  یا. است
 گیارش تو یبرا دنیچ و انتخاب با و ینشیگی طور به را حوادث ما یعنی ک،یعَل نکقُصُّ»  یبنابرا. است دنیبر و دنیچ «قکصَص» ماده یمعان
 از لیدل  یهم به ندارد؛ هم گویی-قصه زبان و ستین قصه کتاب قرآن و است مردم دل و جان تیهدا زبانِ قرآن، یاصل زبان میگفت.« مکنی-یم
 ازمندین آن به -یتگریهدا یعنی - شیخو یاصل تیمأمور تیتثب و میتحک یراستا در که کند-یم انتخاب و نشیگی را یبخش و حلقه قصه، هر
 .است مشهود کامالً قرآن یپرداز قصه روش در وهیش  یا. است

 حوادث ،یشخص خواست و لیم اساس بر سینو قصه شوند،-یم طرح یزمان وقوع بیترت به حوادث ها،-قصه دری زمان وحدت شدن شکسته -1
 صحنه دهد،-یم رخ داستان آن در که یمکان و زمان به یداستان اتیادب در. »شود-یم تیروا اتفاق، زمانِ اساس بر ییچ همه بلکه ند،بی-ینم را
 از یکی یمکان و یزمان یب» وصف  یا با.« شود-یم داده تیاهم ابدی تحقق که یزمان در و فتدیب اتفاق که یمکان به امروزه و ندگوی-یم
 را مکان و زمان از ییردپا ها-قصه در ما و ندارد یچندان نقش حوادث، روند به دادن شکل در عامل دو  یا و است قرآن های-قصه های-یژگیو

 بودن یجاودان و یجهان بر لیدل  یا و کنند-یم حرکت مکان و زمان یورا قرآن های-قصه و ها-داستان رایز م،یابی-ینم و مکنی-ینم جستجو
 .« هاست-قصه

  یا به یکار چیه: »ییطباطبا عالمه گفتۀ به و ستین یسینو رمان اش-وهیش و خیتار میتعل آن هدف و است تیهدا و دعوت کتاب م،یکر قرآن
 کی که یمشخصات به متعرض نداشته، است، داده رخ یمکان و یزمان چه در او به مربوط یخیتار حوادث و ستیچ نسبش و ستیک پسر یفالن که
 و عیتقط  یا» حال، هر به.« ندارد ریتأث و دخالت قرآن، هدف در اتیخصوص  یا به تعرض چون. شود-ینم ست،ین ها آن از ازین یب سینو خیتار

 اهداف انیم موجود رابطۀ قیطر  یا از و کرد تأمل ها آن دربارة دیبا که است یهنر اسرار یدارا آن، یزمان وحدت شکست  و داستان اجیاء برش
 .« آورد دست به را آن یساختار های-وهیش و داستان

 فرجام تینها در و مت  و  تنه شروع، مقدمه، داستان، هر که است ای-گونه به دادها رخ تسلسل و حوادث ها،-قصه در هیپا هیپا پردازش - 6
 تفاوت یبشر کالم با خداوند کالم امّا برد-یم همراه به را خواننده که است یآهنگ و نظم کی به یمتک قصه، مجموع در و دارد یتلخ ای  یریش

 های-بخش و ها-پرده و ها-حلقه یگاه میکر قرآن در. ندارد انطباق یبشر یارهایمع و ها-اسیمق با کامل طور به ای-نهیزم چیه در و دارد
 به است، شده عیتوز متعدد های-سوره در که نوح حضرت از ینقل هر: »مثال عنوان به است، شده ارائه مختلف های-سوره در قصه کی مختلف
 را شده عیتوز های-بخش تمام اگر گر،ید یطرف از. است خاص یچهارچوب با کامل یداستان خود یخود به و است داستان از یخاص شکل ییتنها
 .«دآی-یم دست به نوح حضرت سرنوشت و سرگذشت از یکامل ریتصو و چهره م،یبگذار هم کنار

 یتوجه قابل اطالعات قرآن. خورد-یم چشم به قرآن های-قصه شتریب در دهد-یم نشان را یخط تیروا به قرآن یبندیپا عدم که وهیش  یا
 کنار را شده ارائه های-داده مجموعۀ اگر که آورد-یم یمتعدد های-سوره در پله پله و هیپا هیپا را یمشخص داستان ای و واحد سرگذشت رامونیپ

 است رفته سخ  انسان نشیآفر رامونیپ قرآن، در که ای-پراکنده اتیآ در: مثال عنوان به گردد،-یم کامل داستان، ای سرگذشت آن مینیبچ هم
 و آمده انیم به انسان نشیآفر از سخ  ای-مقدمه گونه چیه بدون 94 ۀیآ بقره سورة در قرآن در بار  ینخست. است مشهود کامالً موموع  یا

 .شد گفته او بر فرشتگان سجدة و( ع) آدم قصۀ رامونیپ یشتریب نکات و اطالعات متعدد، های-سوره از یاتیآ در سپس

 بارها سبب  یهم به دیشا و داشتند  یشیپ یبارها با یین هایی-تفاوت بار هر امّا گشتند-یم واحد ییماجرا مدار بر شده وصف اتیآ یتمام چه اگر 
 به را مخاطبان تا است برده سود گرید مواقع در هم و جا  یا در هم یژگیو  یا از قرآن» کردند،-ینم جادیا یکسالت و شدند-یم دهیشن بارها و
 .«ندارند تیهدا و تیترب جی یهدف که بنشاند ییماجراها چندبارة دنیشن
 کردن برجسته یرو  یا از شود،-یم قصه در حرکت مدار و محور شخص، و تیشخص ،یخیتار های-قصه دریی گو مبهم و یافکن گره -1

 یبشر ییسرا داستان یارهایمع تابع قرآن یین منظر  یا از. است یسینو داستان متداول عرف جیو آنان به یلیتفص پردازش و قصه قهرمانان
 داستان، کی تیشخص از یین یگرید موارد در یول کند،-یم انیب را آنان های-فیتوص یبرخ و ها-تیشخص نام ،یفراوان موارد در گرچه و ستین
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 رایز ستند،ین هدف و مقصود بالذات باشند، یکس هر یقرآن یپرداز قصه در ها-تیشخص پس» آورد،-یم انیم به سخ  مرموز و سربسته طور به
 ها،-داستان از یبرخ در.« است کردارشان حیتقب و میتکر ای و احوال کشف آن از منظور و مقصود که اند-یخیتار های-تیشخص آنان
 نوح، حضرت زنان نام ای وسفی برادران رس، اصحاب اُخدود، اصحاب کهف، اصحاب: مانند اند،-شده یمعرف یاصل نام ذکر بدون ها-تیشخص
 مانیسل حضرت شیپ یزدن برهم چشم در را سیبلق تخت که کس آن مورد در مانیسل حضرت داستان در: » یهمچن. مصر ییعی و ایزکر عمران،
 هم و یهنر نظر از هم مورد،  یا. است شده استفاده(. 44/  نمل) «الکتابِ مِ ک عِلمٌ عِندَه یالذ» صفت از ،یاصل نام ذکر یجا به کند،-یم حامر
 استفاده «عبادِنا مِ  عبداً» وصف از بلکه امده،ین انیم به خضر از ینام ،یموس رازآلود سفر انیجر در  یهمچن .«است یفیلطا یدارا یتیترب نظر از

-193 اتیآ) صافات سورة در موجی اریبس صورت به که است امبریپ ونسی داستان م،یکر قرآن در مبهم های-داستان از( 41/ کهف. )است دهیگرد
( ع) ونسی به نسبت یو که است یحال در  یا و خورد-یبرم است داستان قهرمان که( ع) ونسی به ناگهان خواننده» است شده اشاره آن به( 148
 .« است امبرانیپ از او که داند-یم قدر  یهم تنها و ندارد یقبل اطالعات گونه چیه

 ییمکررگو و تکرار - 8

 در و است گرفته بهره ینید قیحقا  ییتب یبرا قصه، از قرآن. شود-یم دهید فراوان خصوصاً آن های-داستان در و عموماً قرآن در تکرار دةیپد
 تکرارِ دةیپد خصوص در. است کرده استفاده مکرر های-قصه از ها،-آن بر دیتأک یبرا و دهیورز یشتریب اصرار ینید میمفاه یبرخ یرو انیم  یا

 سخ  کوتاه. است رونیب مقال  یا حوصلۀ از آن لیتفص که است شده آورده آن یبرا یادیز لیدال و شده، گفته فراوان سخ  قرآن، های-قصه
 البته. است داستان ارائۀ در قرآن یهنر های-یژگیو از یکی تکرار» اند،-دانسته آن مراتب  یباالتر در قرآن بالغت نشانۀ را قصه تکرار که،  یا
 تکرار هم ای-حلقه اگر» «القرآن یف یالفن ریالتصو» سندةینو اعتقاد به.« آن کل نه است داستان از هایی-حلقه و ها-بخش به مربوط تکرارها  یا
 با سوره چند در متعدد، یایزوا و ها-موموع اهداف، بودن دارا لحاظ به ها-داستان از یبعض» که  یا ای دارد یاماف و دیجد یمطلب شود-یم
 و هدف ،ای-سوره هر در و است شده اشاره بار چند یموس حضرت و نوح حضرت های-داستان به. است شده مطرح مختلف یانیب های-وهیش

 قرآن های-داستان تکرار لیدال از یکی داستان، انیب به دنیبخش تنوع  یهمچن( 121: همان) «است بوده نظر مورد داستان از یخاص موموع
 یین یبرخ.« است کالم بالغت و فصاحت نشانۀ و انجامد-یم قصه آن یمعنا تیتثب به متفاوت واژگان با قصه کی تکرار. »است شده شمرده

  «اند-کرده قلمداد اتیآ تکرار لیدل متعدد، های-درس و گوناگون های-استنتاج یبرا ینگار عیوقا تیقابل و قرآن نیول بودن یجیتدر اصل»

 در تکرار عنصر از استفاده است مبره  آنچه امّا شده برشمرده یمتعدد لیدال آن، های-قصه ژهیو به و قرآن در تکرار دةیپد یبرا اگرچه
 داستان» میکر قرآن در که ییجا تا. است قرآن یانیب یها یژگیو از و ندارد یرینظ یبشر های-داستان در ،یحجم  یچن در و قرآن های-قصه

 .« دارند فرق بودن یطوالن و یکوتاه جهت از بار هر در یول است شده ادی سوره یس از شیب در( ع)یموس حضرت

 ای-قصه انیم وگوهای-گفت -3

 های-روش و ها-یژگیو از گرید یکی  یا و آورد-یم یین را داستان آن از ای-جداگانه مطالب ای مطلب گاه ،یخاص داستان انیب مم  در قرآن
  یا و برسد است، داشته مدنظر آن کردن تیحکا از که یهدف به داستان، انیب مم  در است خواسته قرآن رایز» است یپرداز داستان در قرآن

 یاری ها-قصه  یا امیپ درک و برداشت در را او جمالت  یا موقع به نقل بلکه دارد-ینم نگه دور داستان اصل از را خواننده تنها نه جمالت
 مُحَرّراً یبَطن یف ما لککَ نکذکرتُ یإنّ رَبِّ عِمرانک امرأة قالکت إذ:» شود-یم آغاز گونه  یا میمر حضرت تولد داستان عمران، آل سورة در. «دهد-یم

 بِما أعلکمُ وَاهللُ: »است آمده هیآ ادامۀ در و( 96-91/  عمران آل) «یاُنث وَمکعتُها یإنّ رَبِّ قالکت وَمکعَتها فکلکمّا. میالعَل عُیالسَّم أنتَ إنَّکَ یمِنّ فکتکقکبَّل
 است یتعال یخدا کالم بلکه ستین عمران همسر از جمله دو  یا: »سدنوی-یم هیآ  یا ریتفس در ییطباطبا عالمۀ.« یکاالُنث الذَّککرُ سَیلک وَ وَمکعَت
 ادی «ای-قصه انیم وگوهای-گفت» عنوان با آن از که یقرآن های-قصه در یانیب وةیش  یا.« است شده آورده معترمه جمله عنوان به که

 انیم در قرآن روش مخالف  یا و است گرفته قرار داستان انیم در یاتیآ ای ای-هیآ ای جمله که هست قرآن های-داستان از یاریبس در مای-کرده
 .ستین ها-قصه

 داستان در داستان -14

  یا که ییجا تا شود-یم محسوب قرآن در پردازی-داستان های-وهیش گرید از»  که است داستان در داستان قرآن، های-قصه های-یژگیو از
 مورد در اگر.« دانست قرآن روش  یا وامدار و گرفته الهام را آن توان-یم که شود-یم دهید ادب منظوم و منثور آثار یبرخ در وهیش و روش

 از ای-پاره در قرآن آن، بر افیون یگاه امّا گردد-یم انیب داستان آن مضمون با متفاوت یاتیآ ای هیآ داستان، کی مم  در که میگفت  یشیپ
 موقتاً و پروراند یم را یگرید قصه قصه، کی دل در واقع در و کند-یم همراه خود با را خواننده و کند-یم انیب را گرید ای-قصه ها،-قصه
 لیتکم به د،یجد داستان افت ی انیپا از پس و کشد-یم انیم به را یگرید داستان یپا و کرده قطع را  یشیپ داستان یدادهایرو یوستگیپ

  یا اول: شود-یم اشاره مورد دو به تنها جا  یا در امّا گرفت، سراغ را یادیز موارد توان-یم قرآن در ها-قصه نوع  یا از. پردازد-یم یقبل داستان
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 داستان به ای-اشاره اند،-شده عذاب دچار ای دندیرس ییخدا برکت به که یاقوام و نوح نانیجانش خیتار یادآوری مم  در: »هود سورة در قرآن که
 .« شدند عذاب گرفتار که است لوط قوم قصۀ انیب مم  خود  یا و افته،ی تحقق یاله برکات آن در که کند-یم میابراه

 ایزکر داستان م،یکر قرآن: »کند-یم بازگو یاپیپ را تولد سه داستان که مینبی-یم عمران آل سورة در را داستان در داستان وةیش از یگرید نمونۀ 
 میمر داستان میترس به( ع) ایزکر داستان افت ی انیپا از پس و... است کرده میترس( س) میمر داستان آغاز در و عمران زن داستان از پس را( ع)

 .« است پرداخته

 یپرداز داستان در تفنّ  و تنوع -11

 و است -بوده میکر قرآن آن یاصل خاستگاه و بالغت علم موموع مدانی-یم. است اعجاز متعدد، وجوه و مختلف یایزوا از که است یکتاب قرآن
 یداستان سبک و روش. اند-کرده میترس یانیب های-قالب و کلمات قیتلف واژگان، جهت از را قرآن یکالم و یبالغ اعجاز ،یبیرگ سندگانینو

 آن لیتفص به گاه آن و آورد-یم شیشاپیپ را داستان جۀینت و فرجام گاه م،یکر قرآن. است ای-ارزنده یبالغ و یهنر یالگوها واجد یین قرآن
 بار گرید د،یگرد بازگو یلیتفص شکل به داستان که  یا از پس یعنی شود،-یم آورده آن لیتفص از پس داستان از ای-فشرده گاه و پردازد-یم
 و تنوع ینوع بلکه ست،ین کننده خسته و کسانی و واحد قرآن، داستان روش و سبک اساس  یا بر. کند-یم بازگو را آن از ای-خالصه و دهیچک
 از ای-فشرده مقدمه، در و اعراف سورة در نمونه عنوان به. انجامد-یم گفتار کردن دلکش و لطف به که دارد وجود آن یپرداز داستان در تفنّ 

 فِرعَونک یإل اتِنایبآ یموس بعدِهم مِ  بَعَثنا ثُمَّ: »پردازد-یم ماجرا ییر به لیتفص به سپس کند،-یم انیب را فرعون با او مبارزة و( ع)یموس داستان
 را یموس داستان ل،یتفص به یبعد اتیآ در گاه آن و.«  کیالمُفسِد عاقِبۀُ کانک فَیک فکانظُر: »دفرمای-یم هیآ ادامۀ در سپس( 149/  اعراف...« )
 آن گرد بر که یمحور و سوره اقیس با و است قصص انیب در قرآن ژةیو های-روش از خود داستان کردن آغاز گونه  یا: »کند یم بازگو
 از ای-دهیچک و فشرده  ،یشیپ اسلوب برعکس گاه. «دهد-یم نشان را کار فرجام نخست، لحظۀ همان از چه است، تر-مناسب چرخد،-یم

 ای-فشرده داستان، یانتها در ماجرا، مفصل انیب از پس( ع) یسیع حضرت داستان در نمونه، عنوان به. شود-یم آورده آن انیپا از پس داستان،
.« کونیفک کُ  له قالک ثُمَّ تُرابٍ مِ  خکلکقکه آدمَ ککمَثکلِ عِندَاهللِ یسیع مَثکلک إنَّ: »دنمای-یم بازگو است بوده داستان یاصل امیپ قتیحق در که را آن از
 و است لیتفص از پس اجمال قت،یحق در و آورد-یم خالصه طور به را( ع) یسیع داستان انیب از یاصل هدف فهیشر ۀیآ  یا(: »13/  عمران آل)
 .« شود-یم شمرده کالم یایمیا از -گفتار از یریگ خالصه -وهیش  یا

 قصه یناگهان طرح -12

 از منظور» کنند یم ادی آن از «عنصرالمفاجاة» عنوان با یعرب در که است قصه یناگهان طرح قرآن، یپرداز قصه سبک های-یژگیو گرید از
 در» که داستان وةیش و روش  یا.« شود-یم مواجه رمترقبهیغ و یناگهان حالت کی در یرخداد با داستان، خوانندة که است  یا یناگهان عنصر

 قرآن پردازی-قصه های-روش از گرداند،-ینم ازین یب تماشا  یا از هرگی را نندگانیب آن، یدوتماشاآی-یدرم شینما به ژهیو یناگهان حالت کی
 .«است

 اِذ.  کیالمُرسَل لکمِ ک ونُسَیُ إنَّ وَ: »است آمده( ع) ونسی حضرت داستان در مثالً. خورد-یم چشم به ادیز قرآن های-داستان در ها-شینما گونه  یا
 قرعه در و زد قرعه آنان با خت،یگر مردم از پر یکشت آن به چون. بود امبرانیپ از ونسی « کیالمُدحَض مِ ک فککانک فکساهَمَ. المَشحونِ الفُلکِ یإل أبَقک
 (148-193/  صافات.« )باخت

 کی باره کی حال  یا با. است امبرانیپ از او که کند-یم اشاره قدر  یهم و دهد-ینم ونسی دربارة یچندان اطالعات ه،یآ  یا مینیب یم چنانکه
 ایدر به یکشت از را او دبای-یم قرعه اساس بر و است ختهیگر تیجمع از پر یکشت به( ع) ونسی که گذارد-یم شینما به را او یزندگ از پرده
 هم هایی-اسلوب  یچن» است برخوردار ییواال یاثربخش از است، گرفته قرار داستان ریمس در کبارهی و یناگهان طور به که وهیش  یا. افکنند

 .« کند یم باتریز را داستان ساختار هم و دارد مت  نظر مورد مفهوم به دنیبخش عمق در مثبت ریتأث هم و یدانگی-یبرم را خواننده احساسات

 ییگو فیعف و یپوش پرده -19

 را یقیحق و یواقع های-سرگذشت و ها-داستان و ندارد وجود وهم و الیخ از یاثر قرآن در که گونه همان. است خداوند کالم و یوح زبان قرآن،
 ند،گیی-یبرم یعموم عفت از دور ظاهر به و آور شرم های-صحنه میترس یبرا که را یزبان و اتیادب کند،-یم بازگو ها-انسان یآموز عبرت یبرا
 ها-صحنه انیعر و دهیدر زبان با گاه که یبشر های-داستان با قرآن های-داستان منظر  یا از و است یپوش پرده و عفت تینها در و پاک زبان
 .است ییمتما و متفاوت کنند،-یم بازگو را

 غکلَّقکتِ و نکفسِه عَ  تِهایب یف هُوَ یالّت راوَدَته وَ: »است وسفی به مصر ییعی زن سرکش عشق داستان شده، انیب قرآن در که یعشق های-صحنه از
 تو یبرا آنچه یسو به گفت و بست کامالً را درها کرد، ییکامجو یتمنا او از بود، او خانۀ در وسفی که زن آن«  لککَ تَیهَ قالکت وَ األبوابَ

 .کند-یم تیروا پرده، در کامالً را یعشق صحنه کی اوج ه،یآ  یا( 29/ وسفی.« )ایب است،یمه
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 یا «اًیّبَغ أُمُّکِ کانکت ما و سوءٍ امرکأ أبوکِ کانک ما هارونک اُختَ ای: »ندگوی-یم میمر کار یزشت از ابتدا مردم ی،ین یسیع حضرت تولد داستان در 
 ای. گردد-یم انیب سربسته و پرده در یجنس اتهام کی هیآ  یا در( 28/ میمر.« )ای-بدکاره زن مادرت نه و بود یبد مرد پدرت نه!  هارون خواهر
 پاک را خود دامان که را یزن آور ادی به و....:  روحِنا مِ  هایف فکنکفکخنا فرجَها أکحصَنت یالَّت وَ» :دفرمای-یم میمر حضرت یدامن پاک از دفاع یبرا
 مسائل اش-یداستان گره  تری-برجسته که ای-قصه» لوط حضرت داستان  یچن هم( 31/  اءیأنب.« )میدیدم او در خود روح از ما و داشت، نگه
 .« شود-یم تیروا پرده در کامالً حال  یا با یول است یجنس

 دهیبرگی را گفت  سخ  پرده در و کالم عفت ،یجنس مسائل به مربوط یواقع های-صحنه و رهایتصو ارائۀ در قرآن است مسلم آنچه  یبنابرا
 .است

 قرآن های-قصه در زن یحداقل حضور -14

 و یفضاساز یبرا یبشر های-داستان در یرو  یا از گردد،-یم یابیار استفادة زن از یهنر های-تیفعال در ژهیو به و دیجد تمدن در متأسفانه
 زن و است برعکس کامالً موموع قرآن، در که یحال در. شوند-یم انتخاب زنان از قهرمانان و ها-تیشخص از یتوجه قابل تعداد شتریب تیجذاب
 بارها چنانکه اما گردد قلمداد یکاست کی  یا دیشا شود، نگاه قرآن به داستان کتاب نگاه با اگر البته. دارد رنگ کم یحضور قرآن های-قصه در
 .است ییسرا داستان ،یبشر های-داستان مانند قرآن های-قصه یاصل قصد که پنداشت دینبا و است ینید و یمعنو تیهدا کتاب قرآن میگفت

 چیه یول است شده ذکر یموس خواهر و یموس مادر ا،یزکر زن عمران، زن نوح، حضرت زن مصر، ییعی زن جمله از زن چند نام قرآن در گرچه
 رایز است، شده ذکر ،(س)میمر ،(ع) یسیع حضرت مادر یاصل نام تنها زن، یها تیشخص انیم از» است امدهین قرآن در آنان یاصل نام کدام

 میمر حضرت که آن دوم. کند یم ذکر را تیشخص نام اغلب موارد  یا در قرآن و است یاصل تیشخص مربوطه، داستان در( س) میمر حضرت
 چهره( ع) نوح حضرت قصۀ در.« است عبادت و یدامن پاک عفت، نماد که چرا بخورد، گوش به ادیز او نام دیبا و است مثبت یتیشخص( س)

 و نوح همسر به اند،-شده کافر که یکسان یبرا خداوند...:  لوطٍ امَرأةک و نوحٍ امرکأکةک ککفکروا  کیلِلّذ مَثکالً اهللُ مکرکبَ وَ:» است شده میترس زن دو یمنف
 از و نشاندش یم لوط زن کنار در قرآن که یزن م،شنوی-یم نوح زن از که است یبار  ینخست  یا» و( 14/  میتحر..« ) است زده مثل لوط همسر

 اگر خصوصاً دارد، انهیگرا حداقل یحضور قرآن در زن و ستین یرسازیتصو با توأم چندان قرآن در زن حضور که میگفت: دگوی-یم انتشیخ
  یا که رایز بکاهد، زنان یمعنو و یانسان ارزش از شود-ینم سبب یقرآن های-قصه در زن رنگ کم حضور است وامح پر.« باشد هم ناصالح
 لیدل به را شیخو امبرانیپ همۀ متعال خداوند که ییجا تا گردد-یم بر مردان به نسبت زنان یروح و یجسمان ،یعیطب های-تفاوت به موموع
 .است دهیبرگی مردان انیم از آنان، های-تیمأمور یدشوار

 تر-گسترده قاتیتحق و شتریب نظر امعان با بسا و مای-داشته مدنظر را آن یهنر های-یشگفت و قرآن قصص های-ییبایز شتر،یب ما جا،  یا در 
  ..افیود شده، ادی  یعناو بر بتوان

بیند که ادبیات داستانی ما ادبیات غربی و گاه شرقی را الگو ساخته برد، میهای قرآن حظ میهای هنری در قصهکه انسان از ای  جلوهدرحالی
ها باید از منبع کامل و جمیلی باشد که به سرچشمه جمال جهان و زندگی متصل است. اگر تم داستان از قرآن است، در صورتی که اندیشه و الهام

 مه بگیرد و به روش آن توجه کند اثری کامل و جاودانه خواهد شدسرچش
---------------------------------------------------------------------------. 

 بررسی ریشه شناسی لغات قرآن کریم وآشنایی با معانی مفردات به منظور شناخت سیاق معانی  11و14جلسه 
 تومیحات :

جلسه با تبیی  ریشه شناسی لغات سور قرآن کریم و طرح معانی در سوره دانشجو را با تفاوتهای معانیی کلمات در متون ادبی با استاد در ای  
لقمان وحجرات کلمات مندرج در مت  قرآن ریشه شناسی میشوند و  کاربرد معنایی در سوره آشنا میکند. بعنوان مثال در سورههای قرآنی مانند

در آیه بررسی میشود چه بسا ای  معنا با آنچه در کتب ادبی آمده متفاوت باشد. ای  جلسه به فهم معانی قرآن کریم ومقایسه سپس معنای کلمه 
ساختاری بسیار کمک خواهد کرد که استاد یک جلسه حداقل تبیی  وتومیح دهند وجلسه بعدی کارعملی روی ریشه های کلمات انجام شود. 

 نموده ومع یمتعدّد الفاظ معنا، کی یبرا گاه عرب، زبان در که خصوصاً. است یقرآن یها واژه با قیدق ییآشنا رآن،ق معارف فهم در قدم  یاوّل
 با کردن نگاه ای و شود؛ یم گفته «یمصلّ» دوم، اسب به و «یمجلّ» است یدوان اسب دانیم اول ی برنده که یحال در اسب، به: که آن مثال اند؛ 

 یحتّ ای و. بُرد کار به یگرید یجا به را کیهر توان ینم که دارند گریکدی با یفیظر تفاوت کدام هر یول رود؛ یم کار به «نظر» و «ۀیرؤ» ی کلمه
 داد؛ اصیتشخ را ها آن یمعنا توان یم عابارت اقیس از تنها که هستند، متضاد یمعان یدارا ،«شراء» و «عیب» ،«قر» ،«قسط» مثل ها، واژه یبرخ

 أکقْاسِطُوا وَ: “ی  هیآ در « یالمقسط» و است «الظالمون» یمعنا به [8]”حَطکبا لِجَهَنَّمَ فککانُوا الْقاسِطُون أکمَّا وَ:“ی اهیآ در «الاقاسااطون» چناناچه
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 اعراض» یدوم و «کردن لیم» یمعنا به یاوّل است، «هیف رغب» مادّ «عنه رغب» ای و « یالعادل» یمعانا به[3]” یالْمُقْاسِطاا ااحِبُّیُ اللَّهَ إِن
 .دارد متعدد یمعان گوناگون، یها  اشتقاق و أتیه ها ده در ماده هر که است، فراوان یبالغ و یادب قواعد کنار در همه  یا و است، «کردن

 

 یادب آثار خلق در ابیار همه  یا تواند ینم و ندارد، را نغی و بلند یمعان یبایز و کامل انتقال قدرت یعرب زبان ی اندازه به یزبان چیه که، آن جهینت
 .دهد قرار قلم صاحب اریاخت در ییبرانگ اعجاب و ماندگار

 یها نامه واژه بر عالوه راستا،  یا در و. ستین قرآن کلمات مفردات از یآگاه جی یا چاره یاله اتیآ یمعان یها ظرافت با ییآشنا یبرا  ،یا بر بنا
 «قرآن الفاظ مفردات» کتاب به توان یم که شده،  یتدو دیجد و میقد از یین یقرآن یشناس واژه یتخصّص یها کتاب ،یتاز لغت در یعموم
واخیرا کتابی توسط  .کرد اشاره یمصطفو حس  دکتر مرحوم دیفق استاد اثر «میالکر القرآن کلمات یف قیالتّحق» کتاب و یاصفهان راغب ی نوشته

سال تالش علمی است وریشه شناسی کل لغات قرآن کریم را همراه با معانی مفردات  14نگارش شده که حاص  دکتر فائیه عظیم زاده اردبیلی
 پرسش وپاسخ تفسیری است .  844در آیه به همراه 

 بررسی کارکرد تصویر هنری در قرآن کریم و آشنایی با هنرهای مرتبط با کتابت قرآن کریم  16جلسه 
 تومیحات :

 باتیترک و واژگان حروف، آواها، از یریگ بهره با میکر قرآن. رود یم بشمار میکر قرآن یهنر اعجاز وجوه از یکی یدازرپریتصو و یرگریتصو
 توان یم یاله یموهبت و گر نشیآفر یذهن با که است گذاشته شینما به ها دهیپد تمام از ایپو و زنده یریتصو خود مخاطبان ذه  در موجود،
 قرآن یتیهدا هدف با ها آن یهماهنگ ر،یتصاو  یا  همه یاصل رک  و است اریمع یدارا همه قرآن ریتصاو. نمود درک را اتیآ در موجود ریتصاو
 الفاظ یها هیسا و ها صورت و جمالت ییایقیموس نواخت و ها آن یمعنو و یلغو یها داللت و الفاظ به دیبا ریتصاو  یا بهتر فهم یبرا که است
 و تغاب  جمعه، صف، حشر، د،یحد اسراء،) مسبّحات سُوَر در م،یکر قرآن یها یرسازیتصو و ها یرگریتصو  یباتریز از یکی. نمود توجه آهنگ هم
 .است یمتجلّ( یاعل

 دو هیسا در ،یآدم کمال در آن برجسته نقش و انفاق ،(ع)تیب اهل و امبریپ ژهیو گاهیجا و دیتحم و حیتسب به اهتمام با شهیاند وحدت گفت دیبا
 ارتباط ینوع واجد ،یتیّشخص استقالل کی از یبرخوردار  یع در ریتصاو  یا از کی هر و است حاکم سُوَر  یا ریتصاو بر ییعی و میحک صفت
 . است ریتصاو ریسا با یدرون

 است؟ شده صحبت هنر درباره قرآن از آیاتی چه در

 براى و اوست، از و اوست، در زیباست و خوب چه هر است، زیبائى و جمال آورنده پدید و زیبا آفریدگار رهنمود هنر است، زیبایى خلق براى هنر
 زیبا و گفته سخ  زیبا و بنویسم زیبا بگوئیم، زیبا و باشیم زیبا نیی ما خواهد مى و دارد، دوست را ها زیبائى و زیباست آفریننده خداى. اوست
 قرآن هنری آیات از است کرده توصیف و کشیده تصویر به را هستی عالم موجودات و آفرینش نظام های زیبایی که آیاتی تمام واقع در. بسرائیم
 نمو و رشد. چگونگی و خورشید و ماه و ستارگان و سیارات مانند هستی موجودات بر حاکم پیچیدگی و ظرافت و نظم بیان آید می شمار به کریم
 صورت تری  عالی به مومنون و حج های سوره در که انسان جنی  تکامل و گیری شکل العاده خارق مراحل خصوص به و حیوانات و گیاهان
 هنری آیات از همگی کشد می تصویر رشته به را جهنمیان احوال و جهنم چهره نیی و آن اهل احوال و بهشت چهره که آیاتی نیی و شده ترسیم
 انواع البالغه نهج در و شیعه روائى منابع در.  الجمال یُحبّ جمیل اهلل:  که شده وارد مضمون ای  فراوانی احادیث در.  گردند می محسوب قرآن
 همه به کند؛ مى درک قابل جامعه اقشار تمام براى را ها واقعیت هنر است، هنر ها واقعیت با ها انسان ارتباطى پل: زیرا است، توجه مورد هنر
. شود مى اشاره مورد چند به دارد گوناگونى جوانب «هنر» مهم رسالت ای  و. است ها واقعیت کردن همگانى هنر رسالت حقیقت در شناساند؛ مى
 چنانکه. ببخشد آرمان کند سیراب را انسانها جان و عقل هم و را مردم احساس تواند مى هم که است ارزشمندى هنرهاى از: سخنورى هنر -1

 امام اخالقى سخ  یک پرتو در. زد مى گره بهم را دلها و ساخت مى جارى را اشک کرد، مى عوض را ها جان( قاصعه) خود خطابه با امیرالمؤمنی 
 خصوصاً( ع)معصومی  سخنان و کریم قرآن: نویسى قصه هنر و نویسندگى هنر -2. کرد تهى قالب و زد اى ناله «همام» دلدارش یار( ع)على

 براى. )است فرموده بیان تجسّمى هنر از استفاده با روش  و جالب بسیار را زمان شیری  و تلخ ماجراى و گذشتگان داستانهاى( ع)على حضرت
 هدف و آرمان هنر و شعر به( ع)معصوم امامان: شعر جاذبه و هنر -9(. شود مطالعه البالغه نهج 21 و 91 نامه و کهف قصص، سوره نمونه

 در. اند کرده محکوم را دشم  شعر سرودن با سیاسى گفتگوى و بحث در هم و اند زده حرف خود خداى با شعر صورت به نیایش در هم. بخشیدند
 عاشورا مناجات و رجیها و حماسه. باشند مى شعر قالب در مناجات و حماسه میدان تاز یکّه خصوصاً( ع)حسی  امام و عموماً( ع)ائمه مورد ای 
 على ترجمه ،(ع)حسی  امام سخنان جامع فرهنگ. امی  سیدمحس  طالب، ابى ب  على دیوان: ک.ر مورد ای  در. مدعاست ای  بر صادق شاهد

 ایجاد در قرآن موسیقى و آهنگ. است متعالى اهداف پیشبرد در مهم ابیارهاى از هنر ای : لح  و صدا و آهنگ هنر -4. معروف نشر مؤیدى،
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 حضرت است شده وارد روایت در چنانکه. نیست مستثناء قاعده ای  از نیی دلنشی  و زیبا صوت و. زند مى را اول حرف قلوب تسخیر و جذبه
 خیابان به( ع)سجاد امام قرآن صداى وقتى چنی  هم و. نداشت را او با مقابله یاراى قرآنى قارى هیچ و صدائى هیچ خواند مى که قرآن( ع)على
 و نمایشنامه و فیلم به شیعه روائى منابع در: نمایشنامه هنر -1. شد مى ایجاد کوچه در طوالنى صف که شدند مى مجذوب چنان مردم رسید مى
 مورد کرد مى بازى بااو اى بچه که را مرغى تخم( ع)صادق امام پرسند، مى خدا از که وقتى( ع)صادق امام از. است شده فراوانى توجه تجسمى بیان
 یک( ع)على حضرت از که وقتى یا. رساند مى اثبات به را خدا سپس کرده مطرح یک به یک را آن حیاتى و علمى عظمت و دهد مى قرار توجه
 هر به چرا: پرسیدند مسیحى علماى. آورد مى روى نمایشنامه به گفتارى بحث جاى به تعجب جاى به امام. پرسند مى فلسفى و کالمى مطلب
 و کند مى روش  آتش منیل حیاط در مناظره، و بحث جاى به( ع)على امام ندارد؟ رو و پشت چییى هر مگر خدائیم؟ روبروى بیاوریم روى طرف
 حضرت آنگاه. ایم ایستاده آتش روبروى: گفتند همه دارد؟ قرار آتش روى در رو شما از یک کدام: پرسید آنها از و داده قرار آتش اطراف در را آنها

 اکللَّهُ. ندارد مادى وجود بیرگ خداوند دارى، قرار آن روى در رو بایستى آن طرف هر نور، شعله، ندارد، رو و پشت که چییى هر: که گیرد مى نتیجه
 .کنید تشبیه مادى موجودات با را جهان خداوند نباید پس اید ایستاده خدا روى در رو باشید که جا هر در  اکلْأکرْضِ وَ اکلسَّماواتِ نُورُ

 هنر و قرآن رابطه
 هر ا تقلیدی صرفاً هنر و است خداوند واسطه بی کالم قرآن که نظر ای  از محال ؛ محال هم است سهل هم قرآن و هنر رابطه از گفت  سخ 
 یک قرآن و هنر ، دیگر نگاه از اما ؛ برساند قرآن رفیع ساحت به سر تواند نمی هرگی هنر ترتیب بدی  و هستی های جلوه از است ا خالقانه چند
 جی خود ماهیت در نیی هنر ، دیگر سوی از و است آفرینش رموز عصاره دربردارنده کریم قرآن ، سو یک از که صورت بدی  ، اند هستی از جلوه

 می عیان را آفرینش پنهان های جلوه از ای جلوه هنری اثر هر خلق در واقعی هنرمند ، چه ، نیست هستی رموز به بخشیدن تجلی و آفرینش
 جای قرآن دل در ، خود غایت در و رود فراتر مکان و زمان از قرآنی حقایق کننده بازگو ا خود راستی  مفهوم در ا تواند می هنر ، رو ای  از.  سازد
 . گیرد

 سرچشمه و منشا ، تاکنون وحی شدن جاری زمان از و دارد نیاز آنها به خود رستگاری برای انسان که است چییهایی آن همه بردارنده در قرآن
 است بوده قرائت و تالوت آداب و نگارگری ، تذهیب ، خوشنویسی همچون هنرهایی و ادب و شعر ، معارف و ها حکمت تکامل و تطور و پیدایش

. 

 خردورزی و عقل ، اندیشه ، تفکر به را انسان ، اعصار و قرون همه در و خداست سخ  زیرا.  است آن بودن کامل و جامعیت در کتاب ای  عظمت
 راهی و شیوه ، زبان و مکان و زمان از فراتر است شده نازل معی  مقتضیاتی برپایه و مشخص زبانی قالب در که آن وجود با و کند می دعوت
 اال الیمسه ، مکنون کتاب فی.  کریم لقرآن انه: »  بود تواند صادق و مبی  گری هدایت مکنوناتش درک شرط به که نهد می انسان روی پیش

 (13 ا 11/  واقعه.)  ننهند آن بر دست پاکان جی که.  پنهان ای نوشته و کتاب در گرانمایه است کتابی قرآن راستی به« .  المطهرون

 همه با را عالم اشیای تمام ، خود آفرینش در موحد هنرمند.  نیست آن بیان و زیبایی هم آن غایت و نیست زیبایی و خلق نیی هنر ، سو دیگر از
 هنر ، تعبیر ای  با.  نمایاند می را وحدت ، کثرت عی  در و داند می خدا از ا خاک تا افالک از و نباتات و جمادات تا آسمان و زمی  از ا کثرت
 . نیستند مقدس هنرها اشکال همه اما.  کند می جلوه مقدس امری

 هنر و گیرد قرار دی  خدمت در هنر از ای گونه است ممک .  گیرد می شکل معتقد مؤمنان باور و دینی دستور اساس بر مقدس هنر در اصالت
 اما ؛ گرفته انجام زورمندان توسط دی  از ها تحریف و متفاوت های قرائت و ها پیرایه که بسا چه زیرا نباشد مقدسی هنر اما شود قلمداد دینی
 الهی عنایت با یعنی ؛ دارد مقدس ماهیتی ، باشد گر جلوه را ابدی و ازلی حقیقت دائمی تذکر و بوده برخوردار قدسیت راسیت  اعتبار از که هنری
 از. مقدس و آراسته و جامع قالبی در آن ارائه حال عی  در و زیبا و پاک گوهر آن رهانیدن و قدسی ساحت تجلی برای است ای وسیله است توام
 عمل عمر یک حتی یا دوره یک یا مرز یک از فارتر و دارد خود ذات در را حق به عشق بیرون در هم و درون در هم قدسی هنر که روست ای 
 زیرا است ساری و جاری ادوار و ها لحظه گذر در همواره که هنرمند درون از است جوششی ، نیست خاصی مکان و زمان به محدود ؛ کند می

 . است مقدس و حق به تقرب آن اساس

 و گیری بهره. گیرد شکل هنر در قدسی چهره تا دارد عهده در را آن هیات ساز و ساخت ، میان ای  در ، هستی جمیل و محبوب یگانه به عشق 
 ای گونه به تاریخ فرود و فراز در که است بوده جاری سنتی ، اسالم جهان در هنری و فرهنگی گسترده های حوزه در کریم قرآن از تاثیرپذیری
 ای  بسیارش غنای و گسترده حجم که شده گرانقدری آثار پدیداری منشا نیی اسالمی ایران در سنت ای .  است داشته رونق و رواج ، مختلف
 به انسان نید خداوند که دانست الهی عطیه دو توان می را هنر و قرآن ، ترتیب بدی . است ساخته متمایی اسالمی های سرزمی  دیگر از را سامان
 بگشاید نجات سوی به ای روزنه بتواند انسان آنها رهگذر از تا است گذارده امانت
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 آسمانخراش در امطراری پلکان ، هنر»  واقع در و کند تکیه قرآن دیوار بر آنکه شرط به ، شود می منتهی حقیقت بام به که است نردبانی هنر
 : نیست ممک  دیانت با جی انسان اجتماعی حسی بردارنده در ، قرآن در هنر البته.  است روح

 به بخواهد که هنرمندی هر...  هستند او مخاطب مردم از جماعتی کند احساس آنکه مگر بپردازد کار به دل و جان از تواند نمی هنرمندی هیچ
 رابطه که کسانی.  است بوده دیانت همان«  اجتماعی حس»  باالتری  کنون تا و جوید توسل مردم اجتماعی حس به باید ، برسد عالی مرتبه

 را دینی غیر تاریخی مداومت یک ، هنر برای که کنند پیدا دیانت معادل دیگری اجتماعی حس باید ، منکرند را دیانت و هنر میان مروری
 ... کند تضمی 

 می تر پویا و پویا لحظه هر انقالبی اشراق پای به پا و گیرد می کار به معنوی های آرمان به دستیابی برای را جهانی ای  تمایالت قرآن در هنر
 شود

 هنر و قرآن متقابل خدمات

 واسطه به که راستی  هنرمندان میان ای  در و کرد نفوذ جانها اعماق در قرآن رفته رفته الهی معجیه ای  با مسلمانان شدن آشنا و قرآن نیول با
 . گرفتند کار به خود هنر در و پذیرفتند را آن وجود تمام با بودند حق انوار پذیرش مستعد ، ظریف طبعی داشتند
 خوش های عرصه در همچنی  بلکه مسجد معماری یعنی ، آن مظهر بارزتری  در تنها نه که است معنوی و دینی ماهیتی دارای اسالمی هنر

 گورکانی ، اسالم جهان مرزهای درون در.  است مسلمان توحیدی ایمان روح تبلور ، واقع در و است گر جلوه تصویری و تیئینی هنرهای ، نویسی
 که بودند وفادار یگانه آرمانی به خود ذات در ولی داشتند را خود خاص های ویژگی یک هر چند هر که شدند پدیدار غیره و عثمانی ترکی ، هند
 . بود قرآنی های آموزه روح همان

 بخش همواره هنر که آنجا از و داده قرار شعاع تحت را مسلمانان فرهنگ شئون و زوایا تمام که بود گسترده چنان اسالمی جوامع در قرآن تاثیر
 هنری بیان خدمت در قرآنی مضامی  سو یک از.  است داشته قرآن با ستدهایی و داد خود نوبه به ، است بوده بشری جوامع از ناپذیری جدایی
.  کوشید قرآن جایگاه گسترش و تقویت در خود سهم به نیی هنر ، دیگر سوی از و کوشیدند وحی های آموزه گسترش و اشاعه در و گرفتند قرار
 های مجموعه و ها موزه در و دارند قرار جهان هنری محافل توجه مورد هنری های جنبه لحاظ از صرفاً ، اکنون که نفیسی های قرآن نیستند کم

 شایان واقعیت به نیی اسالمی غیر جوامع در حتی بلکه ، اسالمی جوامع در تنها نه قرآن طریق ای  از و شوند می نگهداری جهان سراسر هنری
 است یافته دست توجهی

 هنری های قرآن و قرآن هنرهای

 مصحف و قطعات دیگر سوی از و یافت تکامل هنرهایی و شد ابداع هنرهایی ، سو یک از ، اند داشته یکدیگر با قرآن و هنر که ستدی و داد در■
 : کرد اشاره توان می ذیل موارد به ، میان ای  از.  درخشید می اسالمی هنر تارک بر که آمد پدید قرآن از نفیسی های

 : نویسی خوش ا1

 آنجا تا.  است بوده قرآن نیی هنر ای  پیدایش سرچشمه و علت اساساً و دارد قرآن با را پیوند تری  نیدیک نویسی خوش اسالمی هنرهای میان در
 ابی اب  علی حضرت متقیان موالی نیی هنر ای  حلقه سر در ؛ زیبا هنری هم و شد می محسوب ربوبی توفیقی هم مجید اهلل کالم کتاب که

 به توانست می خوشنویسی هنر رفته رفته.  فرمود کتابت کمال و زیبایی اوج در مطلق والیت و امامت مقام در را کوفی خط که دارد حضور طالب
 از تنها که شریفی های مصحف فراوانند.  یابد دست بصری هنرهای سایر میان در محوری جایگاهی به شناختی زیبایی کمال به دستیابی سبب
 از ا آن های شاخه گوناگونی و تنوع که رفت پیش آنجا تا خوشنویسی هنر.  دارند هنری اهمیت شان خوشنویسی شیوه بودن فرد به منحصر جنبه
 طلبد می را خود خاص استادی و مهارت یک هر ا خط نقاشی تا گرفته رایج های خط انواع

 هنر ، تذهیب.  شد شکوفا و یافت رواج سازی کتاب هنر اسالمی تمدن برآمدن با ، است قرآن اسالم اساسی جوهر عنصر که آنجا از: تذهیب ا2
 دی  ای  اما ، داشت باستانی سوابق وسطی قرون اروپایی کشورهای برخی و ژاپ  و چی  در اسالم از پیش چند هر که است کتاب صفحات تییی 
 جلدهای و مذهب صفحات اکنون که جایی تا رساند عظمت اوج به و پروراند وسیع سطحی در را هنر ای  که بود ا قرآن کتاب مشخصاً و ا اسالم
 . است جهان سراسر های موزه بخش زینت قرآن شده کاری طال

 شده آورده بشری های عبرت نمادی  ای گونه به آنها در که است آموز پند های داستان و ها قصه از سرشار قرآن: قرآنی قصص گری نگار ا9
 ای  و است شده آن در هنری های جنبه و هنر به که است توجهی نشانگر ، خود مقصود بیان برای قصه قالب از قرآن گیری بهره اساساً.  است
 از انگیی شگفت و بدیع تصاویری و بردند را بهره نهایت قرآن ویژگی ای  از نیی اسالمی هنرمندان.  آید می شمار به قرآن اعجاز وجوه از یکی خود
 دیوار حتی و تابلوها و کتابها صفحات الی البه در را... (  و اسرائیل بنی سرگذشت ، زلیخا و یوسف ، حوا و آدم خلقت همچون)  قرآنی های قصه
 . آفریدند ها کاخ
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 هنرمندان و گرفت رونق مساجد ساز و ساخت اسالمی های سرزمی  سراسر در ، اسالمی تمدن بالیدن با همراه: کاشیکاری و نویسی کتیبه ا4
 زیبا های کتیبه و ها کاشی روی بر قرآن آیات نوشت  ها تالش ای  جمله از که گرفتند کار به مساجد سازی زیبا در را خود تالش نهایت مسلمان

 رییه انواع از آنها همراه و شد تبدیل مستقلی هنر به و آمد پدید نویسی کتیبه و کاشیکاری در متنوعی های سبک رفته رفته که ای گونه به ؛ بود
 . شد گرفته بهره ها ای  جی و بته و گل نقش و کاری معرق همچون هایی کاری

 زبان به قرآنی عبارات.  است بوده مسلمانان واجبات نخستی  از ، اسالم اوایل در ویژه به ، مجید قرآن حفظ و قرائت: کالمی هنر و قرآن ا1
.  بود یافته مرجعیت مدن سیاست و قول تدبیر ، اخالق تهذیب ، انشا ، لغت ، شرع ، دی  از کار هر در و بود جاری نویسندگان و گویندگان
 هیچ تقریباً.  است رفته اشاره تلمیح به شاعران شعر در بارها قرآنی قصص از.  اند گرفته ها بهره قرآنی سبک از شاعران و نویسندگان ، خطیبان
 دوسویه یقی  به رابطه ای .  باشد نکرده استفاده قرآنی مضامی  از خود شعری ا ادبی های تجربه در که است نبوده مسلمانی شاعر یا نویسنده
 و پرباری رمی ، قرآنی مفاهیم همی  از گیری بهره ، دیگر سوی از و است کوشیده قرآنی مفاهیم اشاعه و نشر در ادبیات ، سو یک از:  است بوده
 و شود نمی خالصه شده یاد مورد چند به صرفاً قرآن با هنر رابطه که است بدیهی. است بوده... (  و قصه ، داستان ، شعر)  کالمی هنر غنای
 همچون هنرهای ؛ اند بوده مؤثر آن ترویج در یا اند پذیرفته تاثیر قرآن از مستقیم غیر یا مستقیم که هستند نیی دیگری بسیار هنری های شاخه

  غیره و سفالگری ، نساجی ، قالیبافی ، معماری

 

 یادگیری. راهبردهای تدریس و 1

    استاد محترم با بکارگیری توامان قرآن کریم وهنر و متون ادبی درس را کمقایسه ای تدریس نماید یعنی اصل آرایه ها وسااختار قارآن

 باشد ومقایسه طبق سرفصل با یک هنر یا یک مت  وسبک ادبی

 وتحت نظارت استاد عمل نماید درس بصورت نظری وعملی حتما ارائه شود ودانشجو در تکالیف عهملکردی جدی ورود یابد 

 وقوف استاد به فنون زیبایی شناسی وبالغت و سبکهای ادبی میتواند موید تدریس کیفی درس باشد 

 در جلسه نخست کلیه اهداف درس توسط استاد تبیی  گردد 

 
 .تکالیف یادگیری : 4

وهرتیم مسئولیت یک کار عملی مقایسه ای را انجام میدهد . ایا   در ای  درس استاد اولی  جلسه دانشجویان را به تیمهای علمی تقسیم مینماید 
تکالیف به حسب سرفصلهای درس هر جلسه مختصر به یک تیم داده میشود واعضای تیم کار رابی  خود تقسیم وارائاه کاار خواهناد نمود.اساتاد     

تکالیف از بی  احادیث ومتون حدیثی مانند نهج البالغه  بهتر است میتواند یک یا دو جلسه را به سمینار کالسی توسط دانشجو نیی تخصیص دهد.
 هم باشد. 

 تکالیف عملکردی : .1

 شرکت در یکی از تیمهای علمی کالس 

  انجام فعالیت علمی مقایسه ای وبررسی پیرامون یک سبک ادبی یا یک مت  اصیل ادبی وقران کریم وتاثیرات قرآن واحادیث بر آن و یا

 انتخاب صنایع شعری ومقایسه با ساختار قرآن 

 یادداشت برداری از مطالب کالس 

 و محول کرده مطالعه مستمر وتحقیق پیرامون موموعی که استاد در اولی  جلسه به دانشج 

  ارائه یک گیارش تحقیقی برگرفته از مطالعه مقایسه ای روی مباحث ارائه شده توسط استاد وارائه در آخر ترم 

 

 منابع آموزشي:  .6

 الف ( منابع اصلی درس : 
 1931خرقانی ,حس  ,قرآن وزیبایی شناسی , مشهد , دانشگاه علوم رموی ,  .1
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  39ریم ,محمد علی بهشتی منش )مترجم ( , قم , مدرسه اسالمی هنر , شدید ,محمد , روش داستانگویی در قرآن ک .2

, تهران , انتشاارات دانشاگاه اماام صاادق ع ,     کل قرآن کریم  پرسش وپاسخ تفسیری وریشه شناسی 844عظیم زاده اردبیلی , فائیه ,  .9

1934   

  1934لسانی فشارکی , محمد علی , سوره شناسی , حسی  مرادی زنجانی ) مصحح( , قم , نصایح ,  .4

 
 ب( منابع فرعی درس : 

  ق1448 ،یاألول الطبعۀ ،یالعرب التراث اءیدارإح: روتیب العرب، لسان محمد، منظور، اب. 

  اشرفی , عباس , مقایسه قصص در قرآن وعهدی  ,تهران , چاپ ونشر بی  الملل , بی تا 
 

 آساتان  یاساالم  هاای -پاژوهش  ادیا بن: مشهد دانش، یموس ترجمۀ قرآن، های-داستان یهنر های-جلوه در یپژوهش محمود، ،یبستان 
 .ش1911 اول، چاپ ،یرمو قدس
 

 ش1981 هفدهم، چاپ ر،یرکبیام: تهران ،یقرآن قصص  ،یصدرالد ،یبالغ. 

 

  , 1989جلدی , سید محمد راستگو ) مترجم ( , تهران , انتشارات علمی فرهنگی ,  4بیومی , محمد , بررسی تاریخی قصص قرآن  
 

 ش1911 اول، چاپ برگ، انتشارات: تهران داستان، عوامل الهه، ،یبهشت. 

 

  , 1931پاکتچی , احمد, نقد مت  , تهران , امام صادق 
 

 ش1913 اول، چاپ گستر، فرهنگ: تهران ،یقرآن های-داستان یهنر و یادب لیتحل ل،یخل ،ینیپرو. 
 

 ش1961 دوم، چاب ،یفرهنگ و یعلم انتشارات: تهران ،یفارس ادب در یرمی های-داستان و رمی ،یتق ان،ینامدار پور. 
 

  , اسالم دیدگاه از هنر فلسفه به نگاهىجعفری , محمد تقی, 
 

 ،ق1414 ،یاألول الطبعۀ دارالقلم،: دمشق ،یالقرآن القصص ر،یزه عماد حافظ. 
 

  ش 1914,تیب اهل انتشارات, قم, ششم چاپ قرآن، یها قصه دمحمد،یس نژاد، حس. 
 

 ش1984 دوم، چاپ ققنوس، انتشارات: تهران قرآن، های-قصه یشناس ختیر محمد، ،ینیحس. 

 

 , 1986تهران , بی نا ,  خامه گر , محمد, ساختار هندسی سوره های قرآن کریم 
 

 ش1981 اول، چاپ ۀ،یالعالام یالمصطف انتشاراتجامعۀ: قم قصص، لیتحل محمد، ،یفاتیشر. 
 

 م1334 ،یاألول الطبعۀ المعاصر، دارالفکر: روتیب یان،یالم یف بروکلمان کارل ل،یأبوخل ،یشوق. 
 



  
 

248 

 ق1449 ،یالطبعۀاألول ،یاألعلم مؤسسه: روتیب القرآن، ریتفس یف یانیالم  ،یمحمدحس ،یالطباطبائ. 
 

 م1312 ،یاألول الطبعۀ ،یاللبنان دارالکتاب: لبنان القرآن، قصص یف بحوث. عبدالحافظ ربّه، عبد. 
 

 ،ش1916 اول، چاپ ،یفرهنگ و یعلم انتشارات: تهران قرآن، زبان مقصود، فراستخواه. 
 

 م1332,الثالثه الطبعه, معاصر دارالفکر, روتیب, القرآن یف الحوار,  یمحمدحس, اهلل فضل. 
 

 ش1918 دوم، چاپ سبحان، نشر: تهران یان،یالم در قرآن های-داستان  ،یحس ،یعراق فعال. 
 

 ،القرآن، یف یالفن ریالتصو ، ااااااااااااا. ش1991 اول، چاپ ،یعلم انتشارات: تهران آرام، احمد ترجمۀ القرآن، ظالل یف د،یس قطب 
 .ش1913 اول، چاپ انقالب، نشر مرکی: تهران ،یعابد یعل محمد ترجمۀ

 

 ،ش1983 دوم، چاپ ،یالمصطف نشر مرکی: قم قرآن، های-قصه صالح، قناد. 
 

 ش1913 اول، چاپ ث،یالحد أحس  انتشارات: قم ،(ع) میابراه داستان در یهنر نشیآفر شهاب، ،یکاظم. 
 

 ش1918 چهاردهم، چاپ ر،یرکبیام: تهران  ،یمع فرهنگ محمد،  ،یمع. 
 

 ش1916 اول، چاپ ر،یرکبیام: تهران قرآن، قصص از نو یلیتحل ،یمحمدتق ،یملبوب. 
 

 ش1916 سوم، چاپ ،یعلم انتشارات: تهران ،یداستان اتیادب جمال، ،یرصادقیم. 
 

 ش1988 اول، چاپ کردستان، انتشارات: تهران ،یگیولدب ریجهانگ ترجمۀ اء،یاالنب قصص و القرآن قصص سعد، وسف،ی. 
 

 راهبردهای ارزشیابي یادگیری. 7
 در ای  درس راهبردهای ارزشیابی عبارتند از : 

 تدریس مبتی بر مقایسه وکارعملی 

  نظارت مستمر بر انجام فعالیت عملکردی 

 تقسیم بندی دانشجویان به گروههای علمی براساس سرفصلهای اصلی درس جهت انجام تکالیف کالسی وعملکردی 

  ارزشیابی مستمر / آزمون نوشتاری پایان ترم / ارزشیابی عملکردی دانشجویان پس از ارائه کارعملی باه اساتاد   مدل ارزشیابی عبارتست از :

 پایان دوره/ ارائه تکلیف کالسی جهت تعیی  نمره طول ترم دانشجو 
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 155شماره درس: 

 «كاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش قرآن و حدیث»سرفصل درس 
 درس و منطق آن.معرفي 5

اد رایانه، سواد ای با فناوری اطالعات و ارتباطات عجی  شده است، که برخورداری از ابعاد گوناگونی از سواد از جمله سواد اطالعاتی، سواد رسانه ای، سو زندگی بشر در عصر کنونی به گونه
های رسمی وارد  موجب گردیده است که آموزش ان در آموزش اطالعات و ارتباطات  فناوری مرورت توجه بهگردد.  فناوری، سواد دیجیتال، سواد اینترنتی، یک مرورت در زندگی محسوب می

رصه زندگی دارند، آموزان را برای ورود به ع رو معلمان که وظیفه آماده سازی دانش آموزان امروز وشهروندان فردا است. از ای  مندی از ای  بعد سواد یکی از نیازهای دانش گردد. لذا آشنایی و بهره
های  های خود بهره گیرند و با تلفیق ای  فناوری در فرصت ی فناوری اطالعات و ارتباطات، از ای  ظرفیت در آموزش ها و سواد الزم در حوزه خود نیی باید مم  برخورداری از شایستگی

آمده بواسطه ای  فناوری در  های پیش وزان را آموزش دهند که چگونه خود را برای استفاده صحیح از فرصتآم گیری از افیایش و بهبود کارآیی آموزش ، دانش یادگیری عالوه بر بهره-یاددهی
 زندگی آماده کنند. 

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری/عملی

 1+1تعداد واحد: 
 ساعت  48زمان درس: 

 كاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش قرآن و حدیثنام درس: 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: 
 -1برنامه درسي و ارزشیابي ،  -2در آموزش ،  ICTدرک  -5 مولفه 6ها دانشجو معلمان در  جدول شایستگی

به  1در سواد فناوری یادگیری حرفه ای معلم -6و  سازمان بندی و مدیریت-ICT ،1 -4پداگوژی ، 

 باشد. شرح جدول زیر مي

 
 )تولید دانش( 1سطح  )تعمیق دانش( 2سطح  فناوری()سواد  5سطح  مالک ها

در  ICTدرک 

 آموزش
 

 ها درک سیاست

 1سطح  2سطح  5سطح 

های ملی  با داشت  دانش عمیق از سیاست
و اولویت های اجتماعی، درجهت حمایت 

نمونه  1حداقل ها،  از ای  سیاست

را )مبتنی بر فاوا(  هایي كالسي فعالیت

 طراحي نماید.

های ملی و  با داشت  دانش عمیق از سیاست
اولویت های اجتماعی، درجهت حمایت از ای  

هایي  نمونه فعالیت 1حداقل ها،  سیاست

كالسي )مبتني بر فاوا( را طراحي و 

و  سپس با توجه ارزیابي گروه همتا

خود طراحي مورد نظر را مورد اصالح 

 قرار دهد.

های ملی  با داشت  دانش عمیق از سیاست
و اولویت های اجتماعی، درجهت حمایت 

چندین فعالیت ها،  از ای  سیاست

كالسي )مبتني بر فاوا( را طراحي، 

 اصالح، و پیاده سازی نماید.

های  مهارت

 فاوا

 ابزارهای پیچیده

 1سطح  2سطح  5سطح  

مم  آگاهی در مورد انواع ابیارها و  
موموع درسی  های کاربردی ویژه برنامه

را  مسئله محور  یک موقعیتخود، 

ی  طراحی نمایند که در آن با استفاده
ی فاوا از جمله منابع شبکه به  منعطفانه

دانش آموزان در جهت دسترسی به 
اطالعات و برقراری ارتباط با کارشناسان 
خارج از مدرسه برای تجییه و تحلیل 

 مک نماید.مسئله انتخاب شده ک

مم  آگاهی در مورد انواع ابیارها و 
موموع درسی خود،  های کاربردی ویژه برنامه

های مسئله محور و یک  یک موقعیت

را طراحی نمایند که  موقعیت پروژه محور

ی فاوا  ی منعطفانه ها با استفاده بتوانند در آن
)از جمله منابع شبکه در جهت کمک به 

ی به اطالعات آموزان، دسترس همکاری دانش
و برقراری ارتباط با کارشناسان خارج از 
مدرسه برای تجییه و تحلیل مسائل انتخاب 

آموزی  های فردی و گروهی دانش پروژه شده(
 ها نظارت نماید. آن سازی نموده و بر را پیاده

های  مم  آگاهی در مورد انواع ابیارها و برنامه
موموع درسی خود،  کاربردی ویژه

متنوع مسئله و پروژه  های موقعیت

ها  را طراحی نمایند که بتوانند در آن محوری

ی فاوا )از جمله منابع  ی منعطفانه با استفاده
شبکه در جهت کمک به همکاری 

آموزان، دسترسی به اطالعات و برقراری  دانش
ارتباط با کارشناسان خارج از مدرسه برای 
تجییه و تحلیل مسائل انتخاب شده( 

آموزی  ردی و گروهی دانشهای ف پروژه
 ها نظارت نماید. آن سازی نموده و بر پیاده

 كاربرد دانشبرنامه درسي 

                                                                 
1
 یادگیری کارآتر و موثرترسواد فناوری : استفاده از فاوا برای  
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 1سطح  2سطح  5سطح  و ارزشیابي

مم  برخورداری از دانش عمیق در مورد 
موموع رشته خود و توانایی بکارگیری 

های گوناگون،  ی آن در موقعیت  منعطفانه

یک مسئله با استفاده از فاوا، حداقل 

آموزان  در رشته درسی برای دانش پیچیده

های ارائه شده  راه حلطراحی نماید و 

آموزان را در پاسخ به  توسط دانش

 این مسئله مورد ارزیابي قرار دهد.

مم  برخورداری از دانش عمیق در مورد 
موموع رشته خود و توانایی بکارگیری 

های گوناگون، با  ی آن در موقعیت  منعطفانه

 در  یک مسئله پیچیده ستفاده از فاوا،ا
ای  گونه  آموزان را به رشته درسی برای دانش

های( ارائه  راه حل )طراحی نماید که 

آموزان  شده برای مسائل، درک دانش

گیری قرار  از مسئله را مورد اندازه

 دهد.

مم  برخورداری از دانش عمیق در مورد 
موموع رشته خود و توانایی بکارگیری 

های گوناگون،  ی آن در موقعیت  طفانهمنع

در ای  مسائل پیچیده با استفاده از فاوا،

  آموزان به رشته درسی را برای دانش

های  راه حلای طراحی نماید که  گونه

ارائه شده برای مسائل، درک 

آموزان از مسائل را مورد  دانش

 گیری قرار دهد. اندازه

 حل مسائل پیچیده پداگوژی

 1سطح  2سطح  5سطح 

)آموزش  تکلیف مسئله محور دو

ی گروهی دانش  آموز محور( و پروژه دانش
آموزی مبتنی بر فاوا را تعریف و طراحی 

و ضمن طرح مسائل در گروه نماید 

همتا با استفاده از نظرات ارزیابانه 

ها، طراحي خود را مورد اصالح  آن

 قرار دهد.

)آموزش  دو تکلیف مسئله محور

ی گروهی دانش  آموز محور( و پروژه دانش
آموزی مبتنی بر فاوا را تعریف و طراحی 

ضمن اصالح طرح خود، مراحل نموده و 

 سازی طرح را تشریح نماید. پیاده

)آموزش  چندین تکلیف مسئله محور

ی گروهی دانش  آموز محور( و پروژه دانش
آموزی مبتنی بر فاوا را تعریف و طراحی نماید 

سازی و و ارائه  مراحل طراحي، پیادهو 

آموزان در  ها توسط دانش راه حل

های  تکالیف مسئله محور و پروژه

گروهي را مورد نظارت و ارزیابي قرار 

 دهد.

سازمان بندی 

 و مدیریت

 شاركتيهای م گروه

 1سطح  2سطح  5سطح 

انعطاف پذیری را  یک محیط یادگیری

در کالس درس طراحی نمایدکه در آن 

آموز  های دانش به تلفیق فعالیتقادر 

فناوری برای  و بکارگیری منعطفانه محور

 باشد.  حمایت از ای  فعالیت

انعطاف پذیری را در  یک محیط یادگیری

کالس درس خلق نمایدکه در آن قادر به 

و  آموز محور های دانش تلفیق فعالیت

فناوری برای حمایت از  بکارگیری منعطفانه

 باشد. و همکاری گروهي  ای  فعالیت

انعطاف پذیری را در  محیط های یادگیری

کالس درس خلق نمایدکه در آن قادر به 

و  وز محورآم های دانش فعالیتتلفیق 

فناوری برای  بکارگیری منعطفانه

ها و همکاری  حمایت از این فعالیت

 باشد.گروهي 

یادگیری 

 ای معلم حرفه

 مدیریت و راهنمایي

 1سطح  2سطح  5سطح 

یک  با استفاده از مهارت و دانش الزم

  در راستای یادگیری  پروژه پیچیده

 ها ای را طراحی نماید که در آن حرفه
با سایر معلمان، و استفاده از همکاری 

شبکه ها برای دستیابی به اطالعات 
همکاران و کارشناسان خارج مدنظر قرار 

 گرفته شده باشد.

دو پروژه  با استفاده از مهارت و دانش الزم 

 ای حرفه  را در راستای یادگیری  پیچیده

همکاری  ها ایجاد و مدیریت نماید که در آن
ده از شبکه ها برای با سایر معلمان، و استفا

دستیابی به اطالعات همکاران و کارشناسان 
 خارج مدنظر قرار گرفته شده باشد.

پروژه  ب با استفاده از مهارت و دانش الزم

  را در راستای یادگیری ای های پیچیده

 ها ایجاد و مدیریت نماید که در آن ای حرفه
همکاری با سایر معلمان، و استفاده از شبکه 

دستیابی به اطالعات همکاران و ها برای 
 کارشناسان خارج مدنظر قرار گرفته شده باشد.

 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن.فرصت2

 درک فاوا در آموزش  :5فصل

 شایستگي
 ها درک سیاست

 1سطح  2سطح  5سطح 

های ملی و  با داشت  دانش عمیق از سیاست
اولویت های اجتماعی، درجهت حمایت از ای  

 هایی کالسی نمونه فعالیت 9حداقل ها،  سیاست
 را طراحی نماید.)مبتنی بر فاوا( 

های ملی و اولویت  با داشت  دانش عمیق از سیاست
ها،  های اجتماعی، درجهت حمایت از ای  سیاست

هایی کالسی )مبتنی بر فاوا(  فعالیتنمونه  9حداقل 
و خود  را طراحی و سپس با توجه ارزیابی گروه همتا

های ملی و  با داشت  دانش عمیق از سیاست
اولویت های اجتماعی، درجهت حمایت از ای  

چندی  فعالیت کالسی )مبتنی بر فاوا( ها،  سیاست
 ح، و پیاده سازی نماید.را طراحی، اصال
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 طراحی مورد نظر را مورد اصالح قرار دهد.
 

 ی فاوا در تدریس های آموزشي در باره درک سیاست
 های مبتنی بر فاوا  در اجرای فعالیت فرصت ها و موانع 
 فاوا در مدرسه  های کالسی رشته درسی مبتنی بر هایی از مسائل واقعی به هنگام پیاده سازی فعالیت معرفی نمونه 
  های مختلف برای اجرای اهداف سیاست های فاوا روشتجییه و تحلیل میایا و معایب 

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان:

 های متفاوت کار معلمان تعیی  کنند های فاوا را تجییه و تحلیل نموده و تاثیرات بالقوه آن را بر یادگیرنده و جنبه یک نمونه از اسناد مربوط به سیاست 
  در مورد اصول بکارگیری فاوا در آموزش و پرورش تومیح داده و ای  اصول را مورد و تجییه و تحلیل قرار دهند 
 در مورد چگونگی جای دادن ای  اصول در فرآیند آموزش پیشنهاداتی ارائه گردد 
 نگی اداره و نظارت بر مسائل راهکارهایی ارائه دهند.گردد مورد تجییه و تحلیل قرار داده و در مورد چگو مسائلی که با اجرای ای  اصول ایجاد می 

 

 های فاوا : مهارت2فصل

 شایستگي
 ابزارهای پیچیده

 1سطح  2سطح  5سطح 

های  مم  آگاهی در مورد انواع ابیارها و برنامه
  یک موقعیتموموع درسی خود،  کاربردی ویژه
را طراحی نمایند که در آن با  مسئله محور

ی فاوا از جمله منابع شبکه به  منعطفانهی  استفاده
دانش آموزان در جهت دسترسی به اطالعات و 
برقراری ارتباط با کارشناسان خارج از مدرسه 
برای تجییه و تحلیل مسئله انتخاب شده کمک 

 نماید.

های  مم  آگاهی در مورد انواع ابیارها و برنامه
های  یک موقعیتموموع درسی خود،  کاربردی ویژه

را طراحی  ئله محور و یک موقعیت پروژه محورمس
ی  ی منعطفانه ها با استفاده نمایند که بتوانند در آن

فاوا )از جمله منابع شبکه در جهت کمک به 
آموزان، دسترسی به اطالعات و  همکاری دانش

برقراری ارتباط با کارشناسان خارج از مدرسه برای 
های  پروژه تجییه و تحلیل مسائل انتخاب شده(

سازی نموده و  آموزی را پیاده فردی و گروهی دانش
 ها نظارت نماید. آن بر
 

های  مم  آگاهی در مورد انواع ابیارها و برنامه
های متنوع  موقعیتموموع درسی خود،  کاربردی ویژه

را طراحی نمایند که بتوانند در  مسئله و پروژه محوری
ه منابع ی فاوا )از جمل ی منعطفانه ها با استفاده آن

آموزان،  شبکه در جهت کمک به همکاری دانش
دسترسی به اطالعات و برقراری ارتباط با کارشناسان 
خارج از مدرسه برای تجییه و تحلیل مسائل انتخاب 

آموزی  های فردی و گروهی دانش شده( پروژه
 ها نظارت نماید. آن سازی نموده و بر پیاده

 

 آموزان یادگیری مشاركتي و پروژه محور دانشفاوا در طراحي و مدیریت  كاربرد
 های نرم افیاری مت  باز متناسب با رشته خود و نرم افیارهای تولید محتوا معرفی بسته 
 های مسئله محور و پروژه محور در رشته علمی. استفاده در یادگیری ویژگی منابع وب )صحت مطالب و سودمندی منابع وب( مورد 
 های  آشنایی با انواع وب( آموزشیI ، II و ویژگی )های( هر کدام  های )میایا و محدودیت و معنایی 
 مبتنی بر یکی از انواع وب های مسئله محور و پروژه محور طراحی فعالیت 

 یا ابیار های خاص برخط 5طراحی مواد آموزشی با استفاده از محیط نوشتاری  

 های گوناگون دانش آموزی  ابی پیشرفت پروژهمعرفی شبکه یا نرم افیار مناسب برای مدیریت، نظارت، اری 

 آموزان. آموزان، همتایان، والدی  و جوامع بیرگتر در جهت پرورش یادگیری دانش نقش فاوا در ارتباط و همکاری با دانش 

 آموزان داخل و خارج از کالس درس شبکه و پشتیبانی از همکاری دانش 

 های مشترک ل منابعی برای یافت  افراد و منابع برای پروژهای داده بر خط و ایمی موتورهای جستجو، پایگاه 

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان:

 نرم افیاری را در یک موموع خاص در رشته خود در  های نرم افیاری آموزشی را به طور عملی نمایش دهند و چگونگی استفاده از ای  بسته های متنوع جستجو در مورد بسته
 کالس نشان دهند. 

 های هر کدام از منابع آموزشی  در مورد ویژگیI  ،II های تعاملی و مشارکتی بحث و گفتگو نمایند. ها برای طراحی فعالیت های آن و معنایی میایا و مدودیت 
 ی بر یکی از انواع وب را طراحی نمایند و طراحی خود را در کالس ارائه و با استفاده از نظرات ارزیابانه آن طراحی را مبتن یک یا چند فعالیت آموزشی مسئله محور و پروژه محور

 اصالح نمایند.
 و دستورالعمل های  زمینه تخصصی خود را جستجو نماید. معیارهای ها و کاتالوگ ها نرم افیارهای مناسب برای یادگیری مسئله محور و پروژه محور در موموع سایت در وب

 های خود برای موثر بودن در جهت اهداف خاص آموزشی قصد شده توجیه نماید. ارزیابی را توسعه داده و انتخاب

 ی نمایند.در رشته مربوطه را به صورت بر خط طراح طرز استفاده از محیط نوشتاری یا ابیارهای آن را به نمایش در آورد. به صورت گروهی دانشجویان یک واحد مطالعه 

                                                                 
1
 authoring environment  مجموعه ابیارهایی برای تولید محتوای دیجیتال یا ساخت نرم افیار 
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 آموزان را در آن وارد  و داده های پروژه کارهای دانش آموزی را به نمایش درآورد مدیریت، نظارت و ارزیابی پروژه دانش ای پروژه برای چگونگی استفاده از نرم افیارهای شبکه
  کنند.

 آموزان بحث شود. دانشجویان در محیط های مذکور یک الگ را برای  ادگیری دانشهای ارتباطی و همکاری بر خط توسط معلم برای پشتیبانی از ی در مورد استفاده از محیط
 هایی از تعامالت برخط خود را نمایش دهد. خود تهیه نموده، ونتایج چاپی خود را در آن به اشتراک بگذارد و نمونه

 کند بحث نمایند. معلمان یک الگ را برای  های مشترک کاری و یادگیری پشتیبانی میآموزان را در انجام پروژه  ارتباطی و همکاری برخط که دانش های در مورد میایای محیط
 تعامالت برخط دانش آموزان را نمایش دهند. خود تهیه نموده، ونتایج چاپی خود را به اشتراک گذاشته و

 جستجوهای خود را در راستای پروژه رشته  های مشترک بحث نمایند، ع برای پروژههای داده برخط و ایمیل برای یافت  افراد و مناب در مورد استفاده از موتورهای جستجو، پایگاه
ها بحث  ها را با افراد دیگر به اشتراک گذاشته و در مورد آن خود هدایت نمایند، در پروژه مشترک بر خط شرکت و تعامل نمایند، تجربیات خود را در آن جا منعکس نمایند و آن

 نمایند.

 

 درسي و ارزشیابيبرنامه  :1فصل

 شایستگي
 كاربرد دانش

 1سطح  2سطح  5سطح 

مم  برخورداری از دانش عمیق در مورد موموع 
ی آن در   رشته خود و توانایی بکارگیری منعطفانه

های گوناگون، با استفاده از فاوا، حداقل  موقعیت
در رشته درسی برای  یک مسئله پیچیده

های ارائه  حلراه آموزان طراحی نماید و  دانش
آموزان را در پاسخ به ای  مسئله  شده توسط دانش

 مورد ارزیابی قرار دهد.

مم  برخورداری از دانش عمیق در مورد موموع 
ی آن در   رشته خود و توانایی بکارگیری منعطفانه

یک مسئله  های گوناگون، با استفاده از فاوا، موقعیت
  آموزان را به رشته درسی برای دانش در  پیچیده
های( ارائه شده  راه حل )ای طراحی نماید که  گونه

آموزان از مسئله را مورد  برای مسائل، درک دانش
 گیری قرار دهد. اندازه

مم  برخورداری از دانش عمیق در مورد موموع 
ی آن در   رشته خود و توانایی بکارگیری منعطفانه

مسائل  با استفاده از فاوا،های گوناگون،  موقعیت
  آموزان به در رشته درسی را برای دانشای  پیچیده
های ارائه شده  راه حلای طراحی نماید که  گونه

آموزان از مسائل را مورد  برای مسائل، درک دانش
 گیری قرار دهد. اندازه

 

 درسي و ارزشیابي از طریق فاوا دستیابي به اهداف برنامه
 های کلیدی رشته درسی  نقش فاوا در معرفی مفاهیم و فرآیند 

 افیاری در رشته درسی   های نرم بسته  عملکرد و اهداف بکارگیری 
 گیری(های یاد های داخل و خارج از کالس )فاوا در نظریه های مربوطه در محیط های کلیدی با بکارگیری بسته آموزان از مفاهیم و فرآیند چگونگی افیایش درک دانش 
 آموزان از مفاهیم و فرآیندهای کلید برنامه درسی های مبتنی بر فاوا در ارزشیابی برای ارزیابی درک دانش دستورالعمل 

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجومعلمان

 شود. )فاوا باید منجر به درک عمیقتر از مفاهیم گردد(توانند بوسیله فاوا آموزش داده شوند انتخاب  در بخشی از برنامه درسی داده شده، مفاهیم و فرآیندهایی که می 
 توانند با فاوا آموزش داده شوند، شناسایی نمایند. برای مت  آموزشی )متناسب با رشته( داده شده، مفاهیم و فرآیندهایی که می 
 های نرم افیاری رشته درسی خود را شناسایی و در کالس به نمایش در آورند تعداد متنوعی از بسته. 
 ،با یک کارشناس به صورت برخط در کالس تعامل و گفتگو ترتیب دهند. در مورد دستیابی به اهداف برنامه درسی و ارزشیابی از طریق فاوا 

 های مرتبط با رشته خود بازدید برخط در کالس ترتیب دهند.  از موزه 
  ها در  آموزان از مفاهیم کلیدی موموعات درسی و کاربرد آن توانند درک دانش ها می چگونه ای  برنامهبرنامه های شبیه ساز مبتنی بر وب را در کالس اجرا و در خصوص اینکه

 حل مسائل پیچیده توسعه دهند، بحث و گفتگو نمایند.

 الس بحث و مورد تجییه و تحلیل قرار گیرد.های یادگیری، یک مقاله علمی و پژوهشی شناسایی و در مورد آن در ک از طریق جستجو در اینترنت در مورد فاوا در یکی از نظریه 

 در محیط افیاری ویژه موموعات درسی رشته خود را مورد تجییه و تحلیل قرار دهند و تومیح دهند که چگونه ای  بسته ها مفاهیم و حل مسائل پیچیده  های نرم بسته
 کنند. یادگیرنده محور را حمایت می

 وا در برنامه درسيهای استفاده از محصوالت فا دستورالعمل
 درسی.  های دانشی و عملکردی معلمان در استفاده از محصوالت فاوا برای افیایش درک دانش آموزان از مفاهیم، مهارت ها و فرآیندهای موموع کلیدی دستورالعمل 

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان: 

 ی س  و موموع درسی خاص بحث شود. و ویژگی محصوالت فاوا ویژه آموزش و کیفیت های مختلف آموزان در سال های واکنش دانش در مورد ویژگی 
 دهند، ارائه دهند. ها را توسعه و بهبود می ها تبعیت می کنند و آن هایی که از ای  ویژگی دستورالعمل 
 ها ارائه گردد. ارائه شده در کالس ارزیابی شده و پیشنهاداتی برای بهبود آن های دستورالعمل 

 طراحی کنند. های مبتنی بر فاوا ای مت  آموزشی و اهداف ارزشیابی )متناسب با رشته( داده شده، دستورالعملبر 

 شیمی(آموزی از نتایح آزمایش  های دانش العملی برای ارائه گیارش )به عنوان نمونه دستور هایی را تهیه نموده و در فرآیند آموزش بکار گیرند. برای محصوالت فاوا دستورالعمل 

 ارزشیابي مبتني بر فاوا
 های مربوطه بررسی دیدگاه ارزشیابی مبتنی بر فاوا )بر خط و برون خط( و 
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 های ارزشیابی های مبتنی بر فاوا ویژگی 

 معرفی ابیارهای ارزشیابی مبتنی بر فاوا 
 های مبتنی بر فاوا راهبردهای طراحی آزمون 

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجومعلمان

 های حل مسئله، تفکر انتقادی، و ..(و درک  های سطوح باالتر ) از جمله مهارت ابیارهای ارزشیابی فاوای در اختیار قرار داده شده، را ازمنظر ای  که کدامیک برای ارزیابی مهارت
 بنیادی از مفاهیم کلیدی مناسب هستند مورد تجییه و تحلیل قرار دهد. 

 ت ارزشیابی )متناسب با رشته( داده شده، یک ابیار مناسب را شناسایی نمایند.برای مت  آموزشی و اهداف مهار 
یندهای کلیدی برنامه درسی مورد برای موموعی در برنامه درسی دستورالعمل های مبتنی بر فاوا برای ارزشیابی را طراحی نماید که در آن درک دانش آموزان از مفاهیم و فرآ -

 ارزیابی قرار گیرد.
 ها را مورد تجییه و تحلیل قرار دهند. های آن های حاکم بر ارزشیابی مبتنی بر فاوا )برخط و برون خط( در کالس بحث کنند و میایا و محدودیت دیدگاهدر مورد  -

رد و اصالحات الزم را با توجه به یک نمونه آزمون برخط و برون خط برای یک موموع در رشته خود طراحی نموده و آن را در کالس ارائه نموده تا مورد ارزیابی قرار گی -
 بازخوردها انجام دهند.

 

 : پداگوژی4فصل

 شایستگي
 حل مسائل پیچیده

 1سطح  2سطح  5سطح 

آموز محور(  )آموزش دانش تکلیف مسئله محور دو
ی گروهی دانش آموزی مبتنی بر فاوا را  و پروژه

و مم  طرح مسائل در تعریف و طراحی نماید 
ها،  استفاده از نظرات ارزیابانه آنگروه همتا با 

 طراحی خود را مورد اصالح قرار دهد.

آموز محور( و  )آموزش دانش دو تکلیف مسئله محور
ی گروهی دانش آموزی مبتنی بر فاوا را تعریف  پروژه

مم  اصالح طرح خود، مراحل و طراحی نموده و 
 سازی طرح را تشریح نماید. پیاده

آموز محور(  )آموزش دانش چندی  تکلیف مسئله محور
ی گروهی دانش آموزی مبتنی بر فاوا را  و پروژه

سازی و  مراحل طراحی، پیادهتعریف و طراحی نماید و 
آموزان در تکالیف مسئله  ها توسط دانش و ارائه راه حل
های گروهی را مورد نظارت و ارزیابی  محور و پروژه

 قرار دهد.
 

 

  های یادگیری مشاركتي و پروژه محور مبتني بر فاوا با تمركز بر مسائل واقعي زندگي فعالیتسازی  طراحي و پیاده
 های کلیدی در حل مسائل  آموزان از طریق بکارگیری مفاهیم و فرآیندها و مهارت محور مبتنی بر فاوا و ایجاد در توسعه تعامالت اجتماعی و تفکر در دانش نقش یادگیری پروژه

 واقعی
   آموزی با استفاده از منابع فاوا های دانش در پروژه طراحی مسائل پیچیده و مسائل زندگی واقعی )که با کمک موموعات کلیدی درسی قابل حل هستند(چگونگی 
  های طراحی، واحد طرح درس مشارکتی و پروژه محور مبتنی بر فاوا  ویژگی 
 آموزان تقویت  برای فعالیت های کالسی که قدرت استدالل، گفتگو، مشارکت و حل مسائل پیچیده را در دانش های کاربردی موموعات ویژه معرفی ابیارهای مت  باز و برنامه

 نماید. می
 های گروهی سازی تکالیف مسئله محور و پروژه های مناسب برای پیاده های دیجیتال و شبیه سازی یکی از روش داستان و بازی  

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 معلمان:دانشجو 
 آموزان و بکارگیری علمی دانش رشته مربوطه را حمایت کند بحث نموده  تواند درک دانش در مورد چگونگی بکارگیری فاوا و انواع ویژه نرم افیارهایی که می 
  تواند مورد حمایت شود شرح داده شود.  ها یادگیری پروژه محور می هایی که در آن در یک ارائه کالسی راه 
 های  های حفاظت از سامانه ها در کالس بحث شود )به عنوان نمونه شناسایی راه آن  ی ها در کالس در باره مختلفی در ای  خصوص تولید نموده و پس از ارائه نمونه های نمونه

 اکولوژی با استفاده از وب و مفاهیم کاربردی(
 ند.از طریق ارتباط و گفتگو برخط کالسی با کارشناسان مربوطه همکاری نمای 

 .با جستجو در اینترنت برای اهداف یادگیری داده شده، مسائل زندگی واقعی مناسبی انتخاب شود 
 های پروژه محور فاوا را در آن تلفیق نمایند. با توجه به مسائل واقعی داده شده، در فرآیند طراحی فعالیت 

 آموزان ارائه دهند. ها به دانش ی آنهای مناسب مبتنی بر فاوا برای معرف برای مسائل واقعی زندگی منتخب، روش 
 ها تلفیق گردد. تواند در آن های یادگیری مورد استفاده قرار می گیرند، توصیف نموده و تومیح دهند که فاوا چگونه می یادگیری گوناگون را که در فعالیت -راهبردهای یاددهی 
 محور، ارائه سناریو در کالس و نقد و ارزیابی  های پروژه ی حل مسائل پیچیده و واقعی زندگی و یا فعالیتبرا سازی طراحی و یا شناسایی یک داستان و بازی دیجیتال و یا شبیه 

 آن

 

 : سازمان بندی و مدیریت 1فصل

 شایستگي 
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 های مشاركتي گروه

 1سطح  2سطح  5سطح 

انعطاف پذیری را در کالس  یک محیط یادگیری
به تلفیق درس طراحی نمایدکه در آن قادر 

و بکارگیری  آموز محور های دانش فعالیت
  فناوری برای حمایت از ای  فعالیت منعطفانه
 باشد.

انعطاف پذیری را در کالس  یک محیط یادگیری
های  تلفیق فعالیتدرس خلق نمایدکه در آن قادر به 

فناوری برای  و بکارگیری منعطفانه آموز محور دانش
 باشد. و همکاری گروهی  حمایت از ای  فعالیت

انعطاف پذیری را در کالس  محیط های یادگیری
های  فعالیتدرس خلق نمایدکه در آن قادر به تلفیق 

فناوری برای  و بکارگیری منعطفانه آموز محور دانش
 باشد.ها و همکاری گروهی  حمایت از ای  فعالیت

 

 محیط یادگیری بندی منابع فیزیکي، انساني و زمان برای تلفیق فاوا در مدیریت و سازمان
 های یادگیری و تعامالت اجتماعی(  ها یا سایر منابع دیجیتال در کالس درس )به منظور پشتیبانی و تقویت فعالیت  سازمان بندی رایانه 

 از طریق کابل،  شبکه و شبکه( سازیWifi ،Blutooth  در کالس درس )...5و 

 های مبتنی بر فناوری آموزان در محیطهای یادگیری پروژه محور دانش  چگونگی مدیریت فعالیت 

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان:

 اموزان را  ها شرکت و تعامالت دانش یک از آن که هر کدام  های متفاوت رایانه و سایر منابع دیجیتال را برحسب ای  به طور عملی در یک کالس چینش
 نوع چینش را طراحی نموده و در مورد منطق خود برای ای  طراحی بحث نماید. یک نماید را بیازماید. می حمایت نموده یا ممانعت

  .با استفاده از امکانات موجود در کالس یک آزمایشگاه فاوا در کالس ایجاد کنند 
 خود بر حسب آموزی درمم  انجام یک پرورژه بحث نمایند. درمورد طرح درس  های مدیریت فعالیت های کالسی پروژه محور دانش در مورد روش

 های گوناگون رایانه و منابع دیجیتال بحث نمایند. مدیریت کالسی با تمرکی روی میایا و معایب چینش

 

 ای معلم : یادگیری حرفه6فصل

 شایستگي
 مدیریت و راهنمایي

 1سطح  2سطح  5سطح 

یک پروژه  با استفاده از مهارت و دانش الزم
ای را طراحی  حرفه  در راستای یادگیری  پیچیده

همکاری با سایر معلمان، و  ها نماید که در آن
استفاده از شبکه ها برای دستیابی به اطالعات 
همکاران و کارشناسان خارج مدنظر قرار گرفته 

 شده باشد.

  دو پروژه پیچیده با استفاده از مهارت و دانش الزم 
یجاد و مدیریت ا ای حرفه  را در راستای یادگیری

همکاری با سایر معلمان، و  ها نماید که در آن
استفاده از شبکه ها برای دستیابی به اطالعات 
همکاران و کارشناسان خارج مدنظر قرار گرفته شده 

 باشد.

پروژه های  ب با استفاده از مهارت و دانش الزم
ایجاد و  ای حرفه  را در راستای یادگیری ای پیچیده

همکاری با سایر معلمان،  ها که در آن مدیریت نماید
و استفاده از شبکه ها برای دستیابی به اطالعات 
همکاران و کارشناسان خارج مدنظر قرار گرفته شده 

 باشد.
 

 ای استفاده از منابع دیجیتال و همکاری برخط برای یادگیری حرفه
 بررسی نقش فاوا در:

 ای  ها و یادگیری حرفه اشتراک منابع برای پشتیبانی از فعالیت 
 ای خود  ها و یادگیری حرفه دسترسی به کارشناسان بیرون از محیط کار و جوامع یادگیری به منظور پشتیبانی از فعالیت 
 ای  مدیریت، تجییه تحلیل، تلفیق و ارزیابی اطالعات به منظورحمایت از یادگیری حرفه 

 لکردی و یادگیریتکالیف عم
 دانشجو معلمان:

 ای را حمایت نمایند بحث نمایند.  توانند یادگیری حرفه استفاده از سایر منابعی که می در مورد منابع اطالعاتی برخط گوناگون و 
 کند هدایت نمایند ای آنان را حمایت می در جهتی که اهداف یادگیری حرفه جستجوهای بر خط خود را برای مواد آموزشی 
  .نتایج ای  جستجو را به اشتراک گذاشته و در مورد آن بحث نمایند و برای اجرای ان برنامه رییی نمایند 
 ای را حمایت کنند بحث نمایند. ملیم به انجام تحقیقات برخط خود برای  تواند یادگری حرفه در مورد منابع گوناگون کارشناسی برخط و جوامعی که می

های خود در ای   امعی باشند. با کارشناسان ارتباط برقرار نموده و در ای  جوامع شرکت نموده و سپس مباحثات و نتایج فعالیتیافت  چنی  کارشناسان و جو
 زمینه را به اشتراک بگذارند.

 و  خود تلفیق نمایند ها ها در فغالیت های مدیریت دانش مربوطه در جهت تجییه و تحلیل منابع بر خط بحث نمایند و آن در مورد اهمیت توسعه مهارت
های خود را در ای  مورد توصیف نموده و به نمایش در آورده و در مورد آن  ها را مورد اریابی قرار داده. دانشجو معلمان نمونه هایی از فعالیت کیفیت آن

 بحث نمایند.

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری1

                                                                 
 به پیوست مراجعه شود. 1
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 نمایشی-سخنرانی 

 آزمایشگاه 

  پروژه 

  +آزمایشگاه( فردی و گروهیکشفی )کاوشکری 

 حل مسئله 

 حل خالق مسئله 

 های هدایت شده و مباحثهها و پاسخ پرسش 

 طوفان مغیی 

 ...................... 
 

 حداقل امکانات سخت و نرم افزاری

 منابع اطالعاتی مکتوب یا برخط 

 شبکه آزمایشگاهی )آزمایشگاه رایانه( مجهی به اینترنت پرسرعت 

 حه نمایش، رایانه، تخته هوشمنددیتا پروژکتور ، صف 

 های قابل در دسترس انواع رسانه 

 امکانات الزم برای تهیه رسانه آموزشی مورد نظر مدرس 

 های جدید )ترجیحا اصلی(نرم افیار بسته آفیس، ورژن 

 های عاملرایانه با انواع سیستم 

 دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند 

  های دانشجویان(های عامل )تلف انواع سیستمهای همراه با تلف 

  نرم افیارهایwindows, Mac, Linux 

 های برون خطانواع ذخیره کننده 

 های رایج و قابل دسترس قابلیت اتصال به اینترنت را داشته باشد ) با خط تلف  )از طرق دایال آپ، چند رایانه که به اینترنت متصل نباشد و از طریق یکی از شیوهADSL
به  +

 Wimaxکارت دیتا،  ( wirelessیا lanصورت 

 حداقل یک پردازشگر موجود در بازار 

 سخت افیارهای داخلی و خارجی و جانبی رایانه 

 تاپ و رابط انواع موبایل، تبلت، لپOTG 

 های آموزشی مربوط به رشته عامل افیارها و سیستم افیارها، سخت نرم 

 تواند مواردی چون  مخصوص کودکان استثنایی میهای  عامل برای نرم افیارها و سیستمVinu
1
x, Deaf Apps

2
 (for chat) .را پیشنهاد نمود 

  نرم افیارهای 

Flash, Photoshop, paint, DVD cutter, sound recorder , sound cutter, concept mapping or mind mapping, Simulators  
 :امکانات الزم برای راه اندازی شبکه شامل 

Cross cable, Wi-Fi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall 

  در مورد لپ تاپ 2حداقل( ها مجهی به رایانه و یا لپ تاپ Bluetoothبرای هر گروه ) 

 فیلم و کلیپ های نمونه در زمینه کاربرد سخت افیار های آموزشی 

 افیارها بروشورهای معرفی سخت 

 های مربوطه به انتخاب گروه های آموزشی گروه عامل نرم افیارهای و سیستم 

 افیارهای مربوطه راهنمای نرم 

 نرم افیارهای الزم برای مبط و ویرایش صدا و تصویر و فیلم دیجیتال سخت افیارها و 

 افیارهای شبیه ساز متناسب با رشته نرم 

 افیارهای  نرمLMS ،CMS ،LCMS 

 . منابع آموزشي4
 ساله جمهوری اسالمیانداز بیست  سند چشم .1

 سند تحول بنیادی  آموزش و پرورش  .2

 مبانی نظری سند تحول بنیادی  آموزش و پرورش .9

 برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران .4
 نقشه جامع علمی کشور .1

                                                                 
1 http://distrowatch.com/table.php?distribution=vinux
2 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.successfulmatch.deafs&hl=en )نرم افیارهای مخصوص ناشنوایان در گوگل پلی( 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.successfulmatch.deafs&hl=en
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 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان .6

 سازی مدارس راهبرد تحول وزارت آموزش و پرورش در توسعه فاوا. هوشمند .1

 (، تدوی  سیاست های راهبردی فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش.1989و نفیسی، عبدالحسی  )مهرمحمدی، محمود  .8

 ( مقدمات تکنولوژی آموزشی، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور1934آبادی، خدیجه ) علی .3

 ییژ.( مقدمات تکنولوژی آموزشی، تهران، آ1934محمدی داود، احدیان، محمد، رمضانی، عمران )  .14

 نوآور  :، تهران نشردرما اصغرزادهمحمم عامل مکینتاش، مترجم (مرجع کامل سیست1983، ) هارت دیویس گای .11

 های موجود در هنگام تدریس آخری  نسخه راهنماهای لینوکس و ویندوز  .12

 های تولید محتوای الکترونیکی آموزشی.  ( الیامات و چارچوب1932) سازمان فناوری اطالعات ایران .19
 /http://www.projectlooksharp.orgکانادا  محتواهای الکترونیکی تولید در پروژه لوک شارپ .14

 

 . راهبردهای ارزشیابي یادگیری1

طح کالس و استفاده که در بخش مهارت های اساسی فاوا برای تعیی  س 1ارزشیابی ورودی یا تشخیصی در فاوا  -1دو الی سه نوع ارزشیابی انجام خواهد شد.  در ارزشیابی هر واحد درسی
گیرد که در هر بخش مواردی به عنوان  ارزشیابی تکوینی که در حی  فرآیند آموزش و در طول کالس انجام می -2گیرد،  ها صورت می بهینه از زمان به منظور ایجاد و یا تقویت مهارت

نمره از نمره نهایی به  14گردد  ارزشیابی نهایی یا پایانی که پیشنهاد می -9ارزشیابی را تشکیل دهند و  توانند بخشی از ای  های عملکردی و یادگیری پیشنهاد شده که می پیشنهاد در فعالیت
مدرس  باشد و ( می9الی  1نمره به پروژه پایانی اختصاص یابد که در اجرای آن دانشجو معلم ملیم به رعایت تمامی موارد مورد آموزش در آن واحد درسی )فاوا  14ارزشیابی تکوینی و 

 نماید. ای دانشجو معلم تعیی  می مربوطه موموع آن را با توجه به سال تحصیل دانشجو معلم، دانش و مهارت موموعی و مهارت حرفه

 

 ها . پیوست6

 :تولید محتوای الکترونیکي 

 استانداردهای تولید محتوای الکترونیکي  

  آشنایی با استانداردهایSCORM  وAICC در تولید محتوای الکترونیکی و آموزش الکترونیکی 

 تولید محتوای الکترونیکي  
  های الکترونیکی دیداری رسانه

 معرفی پوستر، انواع چارت، اسالیدها، نمودار، .....، کاربرد ، میایا و محدودیت ها 

 های الکترونیکی دیداری در آموزش فرآیند انتخاب رسانه 

 های الکترونیکی دیداری )نوشته، شکل، عکس، ..( ههای آموزشی رسان طراحی پیام 

 افیارهای  الکترونیکی دیداری از طریق نرم  تولید رسانه هایpower point ،publisher و ،photo shop 
 معرفی برخی از محتواها

 LO
 اشیاء یادگیری،  1

  کارورزی مبتنی برشبکه 

 ،ناهمیمان مطالعه راهنمایی شده خودآموزی 

  یادگیری همیمان (  2هدایت مربیپیشامدها با( 

  همکاری گروه کوچک 
 فرآیند طراحی تولید محتوای یادگیری الکترونیکی : 

 های یادگیری و راهبردهای آموزشی مربوطه  طراحی آموزشی واحد ) یا موموع (یادگیری براساس نظریه 

 انتخاب مدل آموزشی مربوطه 

 طراحی فرصت های یادگیری 

  انتخاب و طراحی فعالیت های یادگیری 
 فرآیند انتخاب رسانه مناسب با هرفعالیت یادگیری 

  طراحی پیام های آموزشی 

 تنظیم جدول ارائه محتوای نهایی 
 افیارهای تولید محتوای الکترونیکی ) برخط و برون خط(  معرفی نرم

 Auto paly , flash builder, hyper studio, ,Director, Multimedia Builder, Adobe Flash, Camtasia Studio, 

advanced power point (off line) 
 power point , hyper studio , flash , mu. Builder 

 

 

 :كالس هوشمند 

                                                                 
1 Learning Object 
2 Instructor – led Events 

http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/314-7325106-7674649?search-alias=books&author=%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%B3+%DA%AF%D8%A7%DB%8C&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/314-7325106-7674649?search-alias=books&author=%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%B3+%DA%AF%D8%A7%DB%8C&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/314-7325106-7674649?search-alias=books&author=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87&select-author=author-exact
http://www.projectlooksharp.org/
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 طراحي آموزشي كالس هوشمند 

 طراحی محیط یادگیری الکترونیکی براساس راهبردهای آموزشی مناسب 

 های یادگیری و راهبردهای ارزشیابی براساس مدل های نوی  آموزشی طراحی فرصت های یادگیری ، فعالیت 

 انات ) ارتباط استاد با شاگرد ، استاد بامحتوا ، محتوا بامحتوا ، گروه با گروه ، کالس باخارج کالس و...(کالس هوشمند براساس نیازها وامک طراحی مدل ارتباطی
 )تجهییات الکترونیکی و..( 

  آموزشي كالس هوشمنداجرای و ارزشیابي 

  ازطریق ( ثبت نام از شاگردانLMS) 

  اجرای ارزشیابی ورودی) آزمون رفتار ورودی ، پیش آزمون ، آزمون تشخیصی سبک های شناختی ، نیاز سنجی و...( از طریقLMS  وثبت گیارشات آزمون
 ها

 گروه بندی شاگردان براساس نتایج وگیارشات آزمون ها از طریقLMS 

 ل آموزشی ، محتوا وفعالیت های یادگیری مناسب برای هر گروهانتخاب مد 

  به اشتراک گذاری و ارسال محتواها وفعالیت های یادگیری برای هر گروه از طریقLCMS 

 )ارائه تکالیف تکمیلی وبازخورد آن به روش برخط )همیمان و ناهمیمان 

  فاده از روش های ارزشیابی معلم ، خود ارزشیابی ، دگر ارزشیابی ،گروه ارزشیابی از طریق ارائه بازخورد مناسب ، اجرای ارزشیابی مستمر وتوصیفی با است
LCMS وLMS 

 اجرای ارزشیابی پایانی به شکل متنوع ) انواع آزمون های الکترونیکی( از طریقLMS 

 ثبت نتایج وگیارشات آزمون 

 اجرای پس آزمون و اصالح برنامه براساس گیارشات آزمون 

  پوشه کارتنظیم وثبت 

 شبکه 
 شبکه و شبکه سازی 

 تعریف شبکه 

 دالیل شبکه سازی، میایا و محاس  ایجاد شبکه 

 تاریخچه شبکه 

   معرفی بیرگتری  شبکه 

 های شبکهسلسه مراتب ایجاد شبکه و مولفه 
 

 cable, Wifi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall, DNS Server, Mail Server 

 Wi-Fi, Bluetooth, cableایجاد یک شبکه کوچک ) دو یا سه کاربر( با استفاده از امکانات موجود، 
 های اجتماعی  شبکه
 

 الکترونیکي محتوا هایي از نرم افزارهای تولید محتوای الکترونیکي و انتشار نمونه 

 تولید

 Auto paly , flash builder, hyper studio, ,Director, Multimedia Builder, Adobe Flash, Camtasia Studio, advanced power 

point (off line) 
 power point , hyper studio , flash , mu. Builder 

 انتشار

 Forums, networks, Atutor, Moodle, emails, Educreatiosn, snagit, blendspace, bayanbox, net support school, softgozar, 

aparat, googlesite, electa, kelas,…(on line 
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 152شماره درس: 

 «: پژوهش روایي5ای پژوهش و توسعه حرفه» سرفصل درس 
 معرفي درس و منطق آن .5

مؤثر با موقعیت های واقعی  های تربیت معلم امروزه با آن روبرو هستند، خلق فرصت های یادگیری است که بر توانایی معلمان جهت رویارویی یکی از چالش هایی که مؤسسات و دانشگاه
ای دانشجو معلمان فرصت پژوهش در تجربه را بدست آورند، به توانایی های مورد نیاز برای مواجهه با  تربیتی/ آموزشی تأثیرگذار باشد. درصورتی که در طول برنامه آموزش حرفه

از آنجا که، روایت های شخصی که حاصل تأمالت دانشجو  .آموزان خود منتقل کنند د ای  توانایی را به دانشورند دست خواهند یافت و قادر خواهند بو های نامعلومی که در آن غوطه موقعیت
تا کند، لذا آموزش پژوهش روایی به عنوان پیش نیاز برنامه کارورزی ای  امکان را فراهم می کند  از تجربه را ممک  می های واقعی کالس درس است فرصت یادگیری معلمان در موقعیت

زشی و تربیتی، سهیم نمودن دیگران در تجربیات خود و دانشجویان به شیوة روایی به مطالعه تجربیات خود پرداخته و در آینده بتوانند از ای  توانایی برای تأمل بر عمل خود، بهبود شرایط آمو
 ای خویش بهره بگیرند.  نیی توسعه حرفه

 مشخصات درس
 کارگاهی نوع درس:
 1تعداد واحد: 
 ساعت 48زمان درس: 

 نام درس: پژوهش روایی

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان ای  واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

با آگاهی از چیستی و چگونگی پژوهش روایی، تجربیات شخصی خود/ دیگری را از موقعیت های آموزشی/ 

 ای استفاده کنند.  تربیتی مورد واکاوی )تأمل( قرار داده و از ای  تجربیات برای توسعه ظرفیت های حرفه

 شایستگي اساسي:

pck  1-4&1-1& 1-5كد 

 1سطح 2سطح 5سطح  هامالک 

با تأمل بر یک روایت/  تجربه روایت
تجربه جدید آن را در قالب 
یک داستان ساده با 
 جیئیات کم روایت می کند.

با تأمل بر یک روایت یا تجربۀ 
جدید، آن را در قالب داستانی با 

و پیچیدگی ها روایت   جیئیات
 می کند.

 

با تأمل بر یک روایت یا تجربۀ 
جدید، آن را در قالب داستانی با 

و پیچیدگی هایی که   جیئیات
منعکس کننده احساسات، افکار 
و توالی منطقی آن ها، روند ها 

 روایت می کند. و.. است را

بر روایت خود تأمل کرده و  تأمل بر تجربه
ها، واکنشها، و  کنش

های افراد  رفتارها، دیدگاه
حامر در موقعیت را در 
بیان تجربیات مورد توجه 

 قرار داده است. 

های  های شخصیت دیدگاهبر 
می تواند  داستان تأمل می کند و

با ارائۀ شواهدی از یافته های 
علمی و پژوهشی از آن دفاع کند 

آنها را با ذکر دلیل زیر سؤال  یا
 برده و نقد کند..

با تأمل مجدد بر تجربۀ تفکر 
خود/ روایت درک خود را از ای  
تأمالت را با بهره گیری از یافته 

پژوهشی در قالب های علمی/ 
دانش قابل عرمه به دیگران 

 ارائه کند. 

توانسته است داده های  تحلیل و تفسیر
جمع آوری شده را طبقه 
بندی نموده و ارتباط میان 
طبقات را برقرار کند، اما 
نتوانسته آن را تحلیل 

  ساختاری نماید.

توانسته است داده های جمع 
آوری شده را تحلیل و تفسیر 

یافته های خود را با کند و 
استفاده از نقل قول ها معتبر 

 نماید.

توانسته است داده های جمع 
آوری شده را تحلیل و تفسیر 
کند و تحلیل و تفسیر خود از 
یافته ها را با استفاده از روش 

 های مختلف معتبر نماید. 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول: كلیات

 تجربه، یادگیری از تجربه، و تأمل بر تجربه و تمایی آن با سایر انواع یادگیریماهیت 
 ای برای پژوهش در عمل روایت نویسی وسیله

 ای  پژوهش روایی در خدمت رشد حرفه
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  چگونه روایت ها بی  دانش آشکار و دانش ممنی پیوند می زنند؟
 اهداف پژوهش روایی و کاربردهای آن 

 انواع پژوهش روایی
 

 تکلیف عملکردی: 
 ای در قالب یک مقاله کوتاه ارائه نماید. با مطالعه داستان زندگی معلمان و مقاالت علمی در زمینه پژوهش روایی تأثیر ای  شیوه مطالعه را در بهبود عملکرد حرفه

 کند(. )البته قالب مذکور قبالً باید توسط استاد تومیح داده شود.ها و مراحلش ارائه  یک پژوهش روایی را به صورت خالصه یا در قالب یک مقالۀ مروری با ذکر ویژگی

 فصل دوم: ابزار های گردآوری اطالعات
 ماهیت اطالعات در پژوهش روایی

 ابیار های گردآوری اطالعات در پژوهش روایی

 یادداشتهای میدانی از تجربه های مشترک -

 دفترچه یادداشت های روزانه -

 مصاحبه ها -

 داستان گویی -

 نگاری نامه -

 های خودزیست نگارانه و زیست نگارانهنوشته -

 سایر منابع -

 فرآیند تحلیل داده ها

 ها برای تحلیل، آماده کردن داده -

 انجام تحلیل های مختلف -

 هادرک عمیق و عمیق تر داده -

 ها و تفسیر معنای کالن بازنمایی داده  -

 معنا دهی به داده ها

 تکلیف عملکردی: 

نمایش بگذارد/ در قالب یک مقاله کوتاه ای از ابیار های جمع آوری اطالعات در پژوهش روایی را از منظر نوع تجربیات مطرح شده تحلیل و تمایی و تشابه آن ها را در یک جدول به  نمونه
 ارائه کند. 

 یک 
 منظر فرایند تحلیل اطالعات مطالعه و یافته های خود را گیارش نماید. مقاالت علمی پژوهشی که با استفاده از شیوه پژوهش روایی تهیه شده است را از 

 فصل سوم: كد گذاری
 انواع کدگذاری 

  1کد گذاری اولیه -

 2مرور کد های اولیه -

 9کد گذاری محوری -

 مرور کد ها و طبقه بندی داده ها -

 مضامی / مفاهیم -

 عمق و بینش برای ایجاد ارتباط -

 تکلیف عملکردی: 

صل از واکاوی تجربیات را با دیگران به فرایند کدگذاری و طبقه بندی را تا مرحله شناسایی و تبیی  مضامی  بر روی تجربیات شخصی خود از دوران تحصیل اجرا و یافته ها/ بینش حا
 مشارکت بگذارد. 

 فصل چهارم: تحلیل ساختاری

                                                                 
1
- Initial/Open coding 
2
- Selective coding  
3
- Axial coding  
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 فرآیند تحلیل ساختاری

 ی حذفقاعده -

 حذف شدید -

 تعمیم -

 ساخت  -

 قاعده صفر -

 تحلیل سه بعدی: 

داشت  سایر افراد و قصد، اهداف، ها، و خلق و خو هم چنی  تعامل اجتماعی برای دربرتعامل: تعامل شخصی بر اساس احساسات، امیدها، واکنش -

 های آنان فرمیات، و دیدگاه

  ینده، مشتاقانه منتظر تجربیات احتمالی استتداوم: بررسی گذشته که به خاطر آمده است؛ حال به تجربه اتفاقات مرتبط است؛ و آ -

 ها های متفاوت شخصیتموقعیت: اطالعات در مورد شرایط، زمان، و مکان در موقعیت فیییکی، با حدود و قصد، اهداف، و دیدگاه -

 تکلیف عملکردی: 

 را گیارش کند.  با استفاده از فرایند تحلیل ساختاری/ تحلیل سه بعدی مجموعه تجربیات شخصی/ تجربیات سایری )همکالسی ها/ معلمان( را تحلیل و یافته ها

 فصل پنجم: اعتبار بخشي 

 روایی و اعتبار در پژوهش روایی
 همکاری با شرکت کنندگان 

 بیان دوباره روایت ها 
 ول هااستفاده از نقل ق

 رعایت مسایل اخالقی 
 محدودیت ها و مخاطرات پژوهش روایی 
 استفاده از نظریه ها و یافته های علمی

 چگونه یافته های پژوهش روایی را ارزیابی می کنیم؟

 تکلیف عملکردی: 

 دگان/ یافته های علمی پژوهشی اعتبار بخشی نماید. یافته های حاصل از تکلیف عملکردی در فصل چهار را با استفاده از شیوه مثلث سازی/ همکاری با شرکت کنن

 . راهبردهای تدریس و یادگیری1
کرد توسعه فردی و به کمک واکاوی مطالعۀ منابع، جستجو، سؤال کردن و پژوهیدن در زمینۀ پژوهش روایی، برگیاری کارگاه آموزشی برای آموزش پژوهش روایی با استفاده از روی

یات کمک رد. استفاده از راهبردهای مشارکتی، برای به اشتراک گذاشت  تجربیات و ارائه یافته به تحقق اهداف ای  درس و نیی تنوع بخشیدن به تجربتجربیات شخصی صورت می گی
 می کند.

 . منابع آموزشي4
 منبع اصلی: پژوهش روایی دکتر عطاران )در دست تألیف(

 فصلنامه ها و نشریات علمی و تخصصیمنبع فرعی: مقاالت و پژوهش های منتشر شده در 

 . راهبردهای ارزشیابي یادگیری1
صیف( و تفسیر تجربیات حاصل از فعالیت ارزشیابی پایانی: از آنجایی که هدف ای  درس یادگیری از و به کمک تجربه است، لذا در ارزشیابی خود ارزیابی دانشجو بر اساس تحلیل )تو

رای اهمیت است. ارزیابی استاد بر اساس مجموعه تکالیف عملکردی دانشجو در طول و شرکت در سمینار های کالسی برای ارائه یافته ها/ به ها در طول ترم بر اساس مستندات دا
 اشتراک گذاشت  تجربیات نیی بخش دیگر از ارزشیابی دانشجو را تشکیل می دهد. 

 نمره 14ای بر اساس مستندات ارائه شده در گیارش عملکرد پایانی  حرفهتفسیر دانشجو از تجربیات شخصی و نقش آن در توسعه توانایی های 
 نمره  14ارزیابی استاد از فعالیت ها و مشارکت در سمینار ها 
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 151شماره درس: 

 «: كنش پژوهي2ای پژوهش و توسعه حرفه» سرفصل درس 
 . معرفي درس و منطق آن:5

آموزان،  آموزش پژوهش به دانش های پژوهشی تولید شده توسط دیگران و وظیفۀ ۀ مهم دیگر او مبنی بر وظیفۀ استفاده از یافتهپذیرش نقش پژوهشی از سوی معلم در کنار دو وظیف
فاصله گرفته و به سوی تدریس و عمل  1سازد. ای  امر بدان معناست که معلم باید ازتدریس و عمل تربیتی عادی شده مرورت دانا و توانا کردن آنها در حوزه اقدام پژوهی را روش  می 

ها و اخذ بازخورد مداوم به  ها، کاربرد بالفصل یافته حل اندیشی به یافت  راه به نحوی که با بینشی پژوهشی مسائل کالس و مدرسه را بکاود و با اقدام پژوهی و ژرف پیش برود،  2فکورانه
توانایی جمع آوری سیستماتیک اطالعات درباره، موقعیت های خاص آموزشی، تدریس، و یادگیری دانش آموزان و   ر ای  اساس،اصالح و بهبود فرآیند های آموزشی و پرورشی بپردازد. ب

خدمت بایدبه آن مان در آموزش های بدو متعاقباً بکارگیری روش های خاصی برای بهبود آن است که منجر به ارتقاء توانایی دانش آموزان می شود، یکی از شایستگی هایی است که معل
 دست یابند. 

 مشخصات درس
 نوع درس: کارگاهی

 1تعداد واحد: 
 ساعت 48زمان درس: 

 : كنش پژوهي2ای پژوهش و توسعه حرفهنام درس: 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

 با مطالعه و تحلیل گیارش یافته های اقدام پژوهی ها توسط معلمان تأثیر آن در بهبود فرآیند یادگیری گیارش کند. 
یک مسئله را با استفاده از فرآیند رفت و برگشت میان مسئله و موقعیت آموزشی/ تربیتی مطالعه نموده و بازتاب های حاصل از 

 وقعیت های بعدی طراحی، اجرا و گیارش نماید ای  فرآیند را برای بهبود عملکرد در م

 شایستگي اساسي:

Ck&pck  1 &5-2كد-

1& 4-1& 

 هامالک
 1سطح 2سطح 5سطح 

یافته های اقدام پژوهی را  تحلیل یافته ها
از نظر تأثیر آن بر فرآیند 

تحلیل وتفسیر  یادگیری
کرده اما به محدودیت ها 
و فرصت هایی که ای  

اقدامات مطالعه برای 
بعدی ایجاد می کند اشاره 

 نکرده است.

یافته های اقدام پژوهی را از 
 نظر تأثیر آن بر فرآیند یادگیری
تحلیل تفسیر کرده و به 
محدودیت ها و فرصت هایی 
که ای  مطالعه برای اقدامات 
بعدی ایجاد نموده را گیارش 

 کرده است.

یافته های اقدام پژوهی را از 
آیند نظر تأثیر آن بر فر

تحلیل و تفسیر کرده  یادگیری
و به محدودیت ها و فرصت 
هایی که ای  مطالعه برای 
اقدامات بعدی ایجاد نموده و 
نحوه بهره گیری از ای  نتایج 

ای خود را  در عمل حرفه
 گیارش کرده است.

فرآیند کار نشان می دهد  چرخه عمل
که در پژوهش انجام شده 
چرخه رفت و برگشت 
میان برخی از مراحل 

 رعایت شده است. 

فرآیند کار نشان می دهد که 
در پژوهش انجام شده چرخه 
رفت و برگشت میان کلیه 
مراحل برای اطمینان از یافته 

 ها رعایت شده است.

فرآیند کار نشان می دهد که 
شده چرخه در پژوهش انجام 

رفت و برگشت میان کلیه 
مراحل برای اطمینان از 
اطالعات جمع آوری شده، 
تفسیر و تبیی  یافته ها در هر 

 مرحله رعایت شده است.

گیارش با استفاده از  گزارش یافته ها
روزنگار/ زبان روایت 
نویسی ثبت شده نشان 
ها،  دهنده تأمل بر کنش

واکنشها، و رفتارها، 
افراد درگیر در های  دیدگاه

موقعیت برای بازکاوی 

گیارش با استفاده از روزنگار/ 
زبان روایت نویسی ثبت شده 
ها،  نشان دهنده تأمل بر کنش
های  واکنشها، و رفتارها، دیدگاه

افراد درگیر در موقعیت برای 
بازکاوی عمل و تصمیمات 

 اتخاذ شده است.

ار/ گیارش با استفاده از روزنگ
زبان روایت نویسی ثبت شده 
ها،  نشان دهنده تأمل بر کنش
های  واکنشها، و رفتارها، دیدگاه

افراد درگیر در موقعیت برای 
بازکاوی عمل و تصمیمات 
اتخاذ شده برای قرار گرفت  در 

                                                                 
1
-routinized 

2
 - reflective 
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ای  حرفه چرخه پژوهش و عمل عمل و تصمیمات نیست.
 شده است

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 بخش اول :
 در آموزش و پرورش سطوح، گستره،ماهیت و اهداف پژوهش  انواع،  

عنوان مدرس پژوهش به  های دیگران،معلم بۀعنوان پژوهشگر، معلم به های پژوهش عنوان بکارگیرنده یافته پژوهش در حرفه معلمی )معلم به -
 دانش آموزان(

ای،اشتراک دانش و تجربیات،  های رشد حرفه های معلم محور) برخورد آزادمنشانه،هم افیایی، تفکر و بازاندیشی ، دغدغه استلیامهای پژوهش -
 (…مشارکت و کار گروهی ، نقادی و نقد پذیری، تعهد و مسئولیت برای عمل مبتنی بر پژوهش، اخالق پژوهشی و 

 عمل پژوهی و ادراک هنرمندانه معلم -

 عمل پژوهی و رشد حرفه ای معلم -

 فعالیت یادگیری:
 یتی ارائه نماید. پژوهشی را مطالعه و در قالب یک گیارش یافته های خود رابه جهت تأثیر ای  نوع مطالعات در حل مسائل آموزشی/ تربیتی یا توسعه علوم ترب -مقاالت علمی

 : فعالیت عملکردی

 ی در سطوح متفاوت عملکرد بتواند نقات قوت و معف آن ها را شناسایی و گیارش نماید. با مطالعه نمونه گیارش های اقدام پژوه -

 بخش دوم :

 تعریف، ابعاد، گستره،(  چیستی عمل پژوهی در آموزش و پرورش ) ماهیت، -
 مرورت و اهمیت(  چرایی عمل پژوهی در آموزش و پرورش) اهداف ، پیامدها، -

 پژوهیتاریخچه و خاستگاه های عمل  -
 های موجود در زمینه اقدام پژوهی ها و دیدگاه نظریه -
 فعالیت یادگیری:

 مشارکت در نقد و ارزیابی گیارش های ارائه شده در کالس در زمینه اقدام پژوهی هی ارائه شده. -
 : فعالیت عملکردی

 اقدام پژوهی در آموزش و پرورش و ارائه آن در کالس برای بررسی و نقد تهیه یک نوشته انتقادی در مورد باورها و عقاید شخصی خود در مورد چیستی و مرورت -

 بخش سوم :

  چگونگی تشخیص مسئله، -

   چگونگی تدوی  طرح اقدام پژوهی،-
 روش اجرای مراحل اقدام پژوهی-

 چگونگی گردآوری داده ها و شواهد مهم در اقدام پژوهی -
 ح فرایند اقدام پژوهیباز اندیشی در باره داده ها و شواهد و اصال -
 نقش مشورت و مشارکت در اقدام پژوهی -

 نقادی و اعتباریابی در اقدام پژوهی ارزشیابی ،-

 چگونگی بازخورد ،اصالح و کاربرد نتایج در اقدام پژوهی
 اشاعه دستاوردهای اقدام پژوهی چگونگی مستند سازی، ثبت و مبط مراحل و تهیه گیارش نهایی و اطالع رسانی و -

 ها( مشارکت در نقد مطالب گیارش شده در کالس )گیارش حاصل از فعالیت عملکردی گروه
 : فعالیت عملکردی

 پژوهی انجام شده توسط معلمان دیگر و تهیه گیارش نقد برای ارائه به کالس ای از اقدام هایی متشکل از دانشجو معلمان و مشارکت آنها در نقد نمونه تشکیل کارگروه -

 :بخش چهارم 

 تدوین طرح و انجام مراحل اقدام پژوهي -

 فعالیت یادگیری:
در هر مرحله ازتدوی  طرح و اجرای آن،  مشارکت در ارزشیابی و نقد طرح اقدام پژوهی دانشجو معلمان و یکایک مراحل اجرایی آن در خالل جلسات متناظر با روند پیشرفت اجرای طرح) -

 کنند.( ه و از مشورت، ارزشیابی و نقد دیگران استفاده میدانشجویان گیارش الزم را به کالس ارائ
 : فعالیت عملکردی

 هایی متشکل از دانشجو معلمان و مشارکت آنها در مراحل زیر:  تشکیل کارگروه -
 بررسی متأمالنه کالس درس و مدرسه و انتخاب مسئله برای اقدام پژوهی -
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 تدوی  طرح  -
 انتخاب روش و تدوی  مراحل -

 کردن شواهد مهم و ساخت  یا یافت  ابیار گردآوری داده ها  مشخص -
 باز اندیشی در باره داده ها و شواهد و اصالح فرایند  -
 ربط  افراد ذی انجام مشورت و جلب مشارکت -
 نقادی و اعتباریابی فرایند و نتایج ارزشیابی ، -

 ر مورد پژوهشاخذ بازخورد، اصالح و کاربرد نتایج در حل مسئله یا بهبود ام -

 اشاعه دستاوردها مستند سازی، ثبت و مبط مراحل و تهیه گیارش نهایی و اطالع رسانی و -

 راهبردهای تدریس و یادگیری -1

در خالل بیان فلسفه،  حل مساله، نقادی و پژوهش به صورت گروهی و مشارکتی است. در کالس  های اصلی شامل پرسش و پاسخ، راهبرد -
(  و مراحل اجرای اقدام پژوهی به تحلیل و نقادی گیارش های مطالعات اقدام پژوهی معلمان ) به تناسب رشته آموزشی دانشجو معلماناصول، روش  مبانی،

 شود. و آشنا سازی دانشجو معلمان با تجارب معلمان پژوهنده پرداخته می
های مناسب، به انتخاب مسئله متناسب با رشته آموزشی خود و تدوی  پیشنهاده کامل اقدام پژوهی  دانشجو معلمان در قالب گروه  در بخش عملی، -

مشارکت  پردازند و گیارش کار خود در هر مرحله را به کالس ارائه داده و از نقد و و اجرای آن در محیط واقعی )درصورت دسترسی به کالس و مدرسه( می
 کنند.  سایر دانشجو معلمان استفاده می

 . منابع آموزشي4

 -منبع:

 . راهبردهای ارزشیابي یادگیری1
های  های با یکدیگر همکاری و مشارکت دارند. در ای  ارزشیابی عالوه بر جنبه شخص دانشجو و سایر همکالس  فرایندی مبتنی بر مشارکت است که در آن استاد،  ارزشیابی در ای  درس،

صورت  -شود او گردآوری می 1کار که در پوشه –شود. ای  ارزشیابی به صورت مداوم و بر اساس فعالیت های انجام شده توسط دانشجو  ای می های کیفی تأکید و توجه ویژه کمی بر جنبه
 شود.  ای می گیرد و بر ارزیابی توسط خود دانشجو تأکید ویژه می

  نمره به آزمون پایانی اختصاص می یابد . 8کار عملی در حوزه اقدام پژوهی و  نمره به 8ارزشیابی دانشجو به صورت تکوینی طی نیمسال ، نمره  4  در ای  ارزشیابی،
 

 سایر نکات
 کنش پژوهی قبل از آغاز کارورزی سه به دانشجویان ارایه شود.

  

                                                                 
1 - portfolio 
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 151شماره درس: 

 «: درس پژوهي1ای پژوهش و توسعه حرفه»سرفصل درس 
 . معرفي درس و منطق آن:5

در ، آن معلمان با یکدیگر در تدوی  طرح درس پژوهشی ، اجرا و اعتبار یابی آن همکاری می کنند . ای  رویکرد ظرفیت شگرفی  درس پژوهی یک رویکرد برای توسعه حرفه ای است که
ازد. درس پژوهی، گیری در مدرسه فراهم می س –برای تحقق اهداف مدرسه بعنوان سازمان یادگیرنده و بستری برای گفتگوهای حرفه ای در باره آموزش ، تدریس و فرایندهای یاددهی 

یادگیری توسعه می بخشد . به ای  ترتیب  –دانش آموزشی محتوا را در معلمان توسعه بخشیده و با سازوکارهای خود ، قدرت و شایستگی معلمان را برای مواجهه با مسایل فراروی یاددهی
ای بطور همیمان توان تخصصی خود در حوزه دانش تربیتی، دانش موموعی، دانش  عه حرفهدانشجو معلمان با گذراندن ای  درس، مم  کار گروهی و درک اهمیت هم افیایی در توس

 فناوری آموزشی توسعه می دهد.

 مشخصات درس
 نوع درس: کارگاهی

   1تعداد واحد: 
 ساعت 48زمان درس: 

 درس پژوهي :1ای پژوهش و توسعه حرفه نام درس:
 

 یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد 

ای در توسعه ظرفیت ها و توانایی های شخصی، و تأثیر آن در شکل گیری سازمان  با درک نقش مشارکت حرفه
 یادگیرنده یک برنامه درس پژوهی را با مشارکت یک گروه همکار طراحی و اجرا نماید..

 

 شایستگي اساسي:

Ck&pck  1-1 &5-2كد& 

 1سطح 2سطح 5سطح  هامالک &4-1

افزایي و مشاركت  هم

 ای حرفه

در فرآیند کار جمعی 
وظایف محوله را انجام می 
دهد اما به هنگام قرار 
گرفت  در موقعیت های 
دشوار قادر نیست گروه را 

 پشتیبانی کند. 

در فرآیند کار جمعی وظایف و 
مسئولیت هایی را که منجر به 
حل مسایل گروه میشود را می 

 پذیرد. 

در فرآیند کار جمعی برای 
پذیرش وظایف و مسئولیت ها 
برای حل مسایل گروه استقبال 
می کند و می تواند به هنگام 
قرار گرفت  در موقعیت های 
 دشوار گروه را پشتیبانی کند.

برای مطالعه بافت و زمینه  طرح درس پژوهي 
نیاز/ مسئله شناسایی شده 
و ترسیم چشم انداز در 

مشارکت مدرسه  سطح
نموده اما تحلیل نتایج 
یادگیری دانش آموزان 
نشان دهنده تأثیر عملکرد 
او بر شکل گیری یک 

ای برای ادامه  گروه حرفه
  ای نیست. مشارکت حرفه

در فرآیند مطالعه بافت و زمینه 
نیاز/ مسئله شناسایی شده و 
ترسیم چشم انداز در 

مدرسه مشارکت نموده و  سطح
آموزان نتایج یادگیری دانش 

نشان دهنده تأثیر عملکرد او بر 
 بهبود عملکرد مدرسه است.

در فرآیند مطالعه بافت و زمینه 
نیاز/ مسئله شناسایی شده و 
ترسیم چشم انداز در 

مدرسه مشارکت نموده و  سطح
نتایج یادگیری دانش آموزان 
نشان دهنده تأثیر عملکرد او 
بر مشارکت برای توسعه 

د ای و بهبود عملکر حرفه
 مدرسه است.

گیارش با استفاده از  گزارش
روزنگار/ روایت نویسی 
ثبت شده نشان دهنده 

ها، واکنشها،  تأمل بر کنش
های افراد  و رفتارها، دیدگاه

درگیر در موقعیت برای 
بازکاوی عمل و تصمیمات 

 نیست.

گیارش با استفاده از روزنگار/ 
روایت نویسی ثبت شده نشان 

ها،  کنشدهنده تأمل بر 
های  واکنشها، و رفتارها، دیدگاه

افراد درگیر در موقعیت برای 
بازکاوی عمل و تأثیر تصمیمات 
اتخاذ شده بر عملکرد دانش 

 آموزان/ مدرسه است.

گیارش با استفاده از روزنگار/ 
روایت نویسی ثبت شده نشان 
ها،  دهنده تأمل بر کنش
های  واکنشها، و رفتارها، دیدگاه

در موقعیت برای  افراد درگیر
بازکاوی عمل و تصمیمات 
اتخاذ شده و تأثیرات آن بر 
عملکرد دانش آموزان/ مدرسه 
 در چرخه پژوهش و عمل

 شده است ای مشارکتی حرفه
 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول :
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 تمهید شرایط و آماده سازی
 مدرسه بعنوان یک سازمان یادگیرنده -
 تاریخچه ، تعریف و اهداف درس پژوهی-
 توسعه دانش و شایستگیهای معلمان درس پژوهی انتخابی استراتژیک برای -
 ابعاد و گستره درس پژوهی -
 فرایند درس پژوهی -
 و حمایتهای مورد نیاز درس پژوهی   شرایط ، فرهنگ -

 فعالیت یادگیری: 
نقش آن در تولید دانش بومی تدریس می پردازد . همچنی  سواالتی را برای شارح بیشاتر موماوع مطارح مای نمایاد . همچنای          با مشارکت در بحث به مرورت و اهمیت درس پژوهی و
 سواالتی را برای شرح بیشتر موموعات مطرح می نماید .

 :  فعالیت عملکردی
 پژوهی در حرفه معلمی و تهیه گیارش برای ارائه به کالس،هایی متشکل از دانشجو معلمان و مشارکت آنها در تحلیل جایگاه و نقش درس  تشکیل کارگروه

 فصل دوم :

 چگونگي تدوین برنامه درس پژوهي :

 تشکیل گروه درس پژوهی -

 تبیی  رویکرد درس پژوهی در گروه -

 برنامه رییی و تدوی  جدول فعالیتهای اجرایی گروه -

 انتخاب زمینه پژوهشی برای فعالیت گروه -

 تعریف مساله و انتخاب موموع  -

 روش های نیاز سنجی -

 پیش بینی شرایط و نیازمندیهای اجرای درس پژوهی -

 فعالیت یادگیری: 

 با مشارکت در بحث موموعاتی را برای فعالیت درس پژوهی مطرح می کند . همچنی  سواالتی را برای شرح بیشتر موموعات مطرح می نماید .

 :  فعالیت عملکردی
 ارگروههای دانشجویی ، یک زمینه پژوهشی را تعریف و مساله و موموع مرتبط با آن را مشخص می کند .در قالب ک

 فصل سوم :

 درس مورد پژوهش چگونگي تدوین طرح

 تعیی  اهداف و سوالهای پژوهشی
 تدوی  طرح درس پژوهشی متناسب با سوالهای پژوهشی:

 ترسیم ومع موجود و مطلوب -

 شناسایی تغییرات مورد نیاز  -

 تعیی  هدفهای درس -

 تعیی  تجارب و فعالیتهای یادگیری -

 تعیی  رفتار ورودی -

 پیش بینی منابع و وسایل آموزشی -

 پیش بینی نحوه مدیریت و سازماندهی کالس -

 پیش بینی نحوه تفکر و واکنش دانش آموزان به تدریس -

 تعیی  معیارهای تحقق هدفها -

 شیابی تعیی  روش سنجش و ارز -

 تعیی  چارچوب اجرایی طرح در س پژوهشی -

 فعالیت یادگیری: 

 بحث می کند . و دالیل و اهمیت هر یک از مولفه ها را بر می شمارد. در باره چارچوب طرح درس پژوهشی

 :  فعالیت عملکردی
 در قالب کارگروههای دانشجویی یک طرح درس پژوهشی را تهیه و به کالس ارایه می نمایند.

 سوم :فصل 

 چگونگي اجرای طرح درس مورد پژوهش

 تعیی  شواهد و مستندات مورد نظر گروه -
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 تعیی  روش و چگونگی مشاهده طرح درس -

 تقسیم وظایف اعضای گروه در حی  مشاهده -

 طراحی فرمهای گردآوری اطالعات و مستند سازی مشاهده -

 فعالیت یادگیری: 

 می سازند . کنند و نکات جدیدی را برای اجرای بهینه آن مطرحبحث می  چگونگی اجرای طرح درس پژوهشی در باره

 :  فعالیت عملکردی
 طرح درس پیش بینی شده در گروه را بصورت آزمایشی در کالس اجرا می کنند .

 فصل چهارم:

 ژرف اندیشي در باره داده ها و شواهد

 نحوه انتخاب چارچوب تجییه و تحلیل داده ها و شواهد -

 ها و شواهد : تجییه و تحلیل داده -
 تحلیل نتایج یادگیری

 تحلیل انگییش

 تحلیل رفتار اجتماعی دانش آموزان

 و اجرای آن طراحی مجدد درس

 اجرای طرح درس جدید و مشاهده آن
 ژرف اندیشی در باره اجرای دوم درس و اصالح نهایی طرح درس

 فعالیت یادگیری: 
 می سازند . پژوهشی در کالس بحث می کنند و نکات جدیدی را در ای  زمینه مطرحدر باره چگونگی نقد مناسب تر نحوه اجرای طرح درس 

 :  فعالیت عملکردی
 نحوه اجرای آزمایشی طرح درس گروه را مورد نقد و بررسی قرار می دهند .

 فصل پنجم : چگونگیژرف اندیشي در باره روند اجرای فعالیت گروه
 رشد دانش آموزان)تحلیل نتایج یادگیری، تحلیل انگییش،  و  نتایج مربوط به یادگیری الف (نحوه تحلیل

 تحلیل رفتار اجتماعی دانش آموزان(،
 ب( نحوه تحلیل نتایج مربوط به رشد حرفه ای معلمان عضو گروه.

 فعالیت یادگیری: 
 در باره نتایج فعالیت گروه بر توسعه یادگیری و رشد حرفه ای خود بحث می کنند .

 فعالیت عملکردی
 ارایه مستندات الزم به جمع بندی از تاثیر فعالیت گروه خود بر یادگیری دانش آموزان و رشد حرفه ای خود می پردازند .با 

 تهیه گزارش نهایي و اشاعه دستاوردهای گروه درس پژوهي فصل ششم :

 مرورت اشاعه نتایج درس پژوهی -

 روش های اشاعه و انتشار دستاوردهای گروه -

 نهایی درس پژوهینحوه تدوی  گیارش  -

 فعالیت یادگیری: 

 در باره مرورت اشاعه نتایج درس پژوهی بحث می کنند .
 :  فعالیت عملکردی

 گیارش کار گروه خود را تدوی  و ارایه می نمایند .

 . راهبردهای تدریس و یادگیری 1

در فرایند تدریس به تحلیل و  رکتی است. در کالسحل مساله، نقادی و پژوهش به صورت گروهی و مشا  های اصلی شامل پرسش و پاسخ، راهبرد -
اخته نقادی گیارش های مطالعات درس پژوهی ) به تناسب رشته آموزشی دانشجومعلمان( و آشنا سازی دانشجو معلمان با تجارب معلمان درس پژوه پرد

 شود. می

متناسب با رشته آموزشی خود و تدوی  برنامه درس پژوهی و اجرای های مناسب، به انتخاب مسئله  دانشجو معلمان در قالب گروه  در بخش عملی، -
پردازند و گیارش کار خود در هر مرحله را  می کالس درس ( آن در محیط واقعی )درصورت دسترسی به کالس و مدرسه( یا نمونه ای ) مشابه سازی شرایط

 کنند.  میبه کالس ارائه داده و از نقد و مشارکت سایر دانشجو معلمان استفاده 

-  

 . راهبردهای ارزشیابي یادگیری4
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های با یکدیگر همکاری و مشارکت دارند. در ای  ارزشیابی عالوه بر  شخص دانشجو و سایر همکالس فرایندی مبتنی بر مشارکت است که در آن استاد،  ارزشیابی در ای  درس،
او گردآوری  1کار که در پوشه –های انجام شده توسط دانشجو شود. ای  ارزشیابی به صورت مداوم و بر اساس فعالیت  ای می های کیفی تأکید و توجه ویژه های کمی بر جنبه جنبه
 شود.  ای می گیرد و بر ارزیابی توسط خود دانشجو تأکید ویژه صورت می -شود می

  یانی اختصاص می یابد .نمره به آزمون پا 8کار عملی در حوزه درس پژوهی و  نمره به 8نمره به ارزشیابی دانشجو به صورت تکوینی طی نیمسال ،  4  در ای  ارزشیابی،

 . منابع آموزشي1
 .  1932درس پژوهی ، مبانی ، اصول و روش اجرا ، دکتر رما ساکی ، انتشارات جهاد دانشگاهی ، 

 ( درس پژوهی راهنمایی عملی برای مدیران و معلمان ، ترجمه دکتر رما ساکی و داریوش مدنی ، انتشارات حکمت علوی 1983استیپانک و همکاران ) 

 سایر نکات
 انجام می شود . 4تدریس درس پژوهی پس از تدریس کنش پژوهی و قبل از اجرای کارورزی 

 

  

                                                                 
1 - portfolio 
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 151شماره درس: 

 «5كارورزی »سرفصل درس 

 . معرفي درس و منطق آن5

مطالعه، تصمیم گیری  آموزش اثربخش نیازمند آن است که معلمان در طول دوره آموزشی در معرض تجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به
ار و ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت های پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته های علمی و پژوهشی باشند. برنامه کارورزی فرصت برقر

عه شایستگی عمق بخشیدن به تجربه های پیشی  در جهت توس تربیتی و -ساخت  پیوند میان آموخته های نظری با محیط های واقعی آموزشی

ای  برنامه در دانشگاه فرهنگیان، با تأکید بر مشاهده  .های حرفه ای و دست یابی به ظرفیت غایی کنش عملی در کالس درس را فراهم می کند
س پژوهی و اقدام پژوهی، در نیی ابیارهای سه گانه ؛ وواکاوی تجربیات به عنوان عناصر سازنده/شکل دهنده عمل فکورانهنگاری و  تأملی، روایت

در پژوهش روایتی به عنوان روش های مورد تاکید در برنامه تربیت معلم فکور ای  هدف را تعقیب می نماید. مطالعه مسئله های آموزشی/تربیتی 
سطح کالس درس و مدرسه زمینه ساز عمل مستقل حرفه ای معتبر و کسب تجربیات دست اول است. فرصت های یادگیری تدارک دیده شده از 

قابل وی استادان و بازخوردهای ارائه شده از سوی آنان باید امکان تلفیق نظر و عمل تربیتی را در موقعیت های واقعی، برای یافت  راه حلهای س
بی ادفاع و پاسخ به مسئله های آموزشی/ تربیتی تدارک ببیند. بهره گیری از مبانی نظری/ تکنیک ها و فنون در برنامه کارورزی به منظور دستی
آموزان  دانشجو به یک نگاه همه جانبه و غنا بخشیدن به تصمیمات اتخاذ شده در ابعاد برنامه رییی، اجرا و ارزیابی برای حمایت از یادگیری دانش

فرصت کسب تجربه برای درک عمل اثربخش، تأمل بر روی آن به منظور پذیرش مسئولیت  مروری است. در طول برنامه کارورزی دانشجو
 ی را کسب می نماید. ا حرفه

در کارورزی یک دانشجو با کسب مهارت در به کارگیری روش ها و فنون مشاهده تأملی، موقعیت های آموزشی و تربیتی در سطح مدرسه و 
فته ها از کالس درس را مورد مطالعه قرار داده و دریافت های خود را در قالب روایت ها، روزنگارها، تجربیات شخصی ارائه می نماید. ای  یا

موقعیت مدرسه و کالس درس می تواند همراه با عکس و فیلم/ گیارش گفتگو با کادر مدرسه/ معلم راهنما/ اولیاء/ دانش آموزان)با هماهنگی 
و  تکمیل شود. روایت های دانشجو از موقعیت های مختلف مورد واکاوی قرار گرفته و مسئله های شناسایی شده با استفاده از شواهد مدرسه(

 مستندات علمی گیارش می گردد.

 
 

 مشخصات درس
 نوع درس: کارورزی

  2تعداد واحد: 
 ساعت 128زمان درس: 

 نحوه آموزش: مشترک

 1نام درس: کارورزی 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان ای  واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
های آموزشی/ تربیتی در سطح کالس درس و مدرسه را شناسایی و با استفاده از شواهد و مستندات علمی آن با مشاهده تأملی مسئله 

 را تبیی  نماید. 
 های تجربی حاصل از واکاوی روایت ها را ثبت و گیارش نماید. مشاهدات تأملی و یافته

 شایستگی اساسی:

Ck &pk P 9-1&2-9 &2-2کد 

 9 سطح 2سطح  1سطح  هامالک

توانسته است موقعیت های  مشاهده تأملی
آموزشی/ تربیتی در سطح 
کالس درس و مدرسه را با 
جمع آوری اطالعات توصیف 
نماید اما نتوانسته است 
اطالعات را به صورت نظام 

 مند تحلیل و تبیی  نماید. 

های توانسته است موقعیت
آموزشی/ تربیتی در سطح کالس 

آوری درس و مدرسه را با جمع
مند اطالعات به صورت نظام

توصیف نموده و با استفاده از 
شواهد و مستندات آن را تبیی  

 نماید.

های آموزشی/ توانسته است موقعیت
تربیتی در سطح کالس درس و مدرسه را 

مند آوری اطالعات به صورت نظامبا جمع
توصیف نموده و با کمک شواهد معتبر/ 

های  مستندات علمی و پژوهشی یافته
 خود را ارائه نماید.
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واکاوی 
 تجربیات 

-توصیفی جمع هایگیارش

آوری شده از مطالعه موقعیت 
فیییکی، عاطفی، آموزشی، 
تربیتی را به صورت روایت 
نقل و کدگذاری نموده اما 

ها را نتوانسته است کدگذاری
در قالب مضامی  سازماندهی 

 و یافته ها را گیارش کند. 

آوری جمعهای توصیفی گیارش
شده از مطالعه موقعیت فیییکی، 
عاطفی، آموزشی، تربیتی را به 
صورت روایت نقل و کد گذاری 

ها را در قالب نموده و گیاره
ها را مضامی  سازماندهی و یافته

 گیارش نموده است.

آوری شده از های توصیفی جمعگیارش
مطالعه موقعیت فیییکی، عاطفی، 

روایت نقل آموزشی، تربیتی را به صورت 
ها را در قالب و کدگذاری نموده و گیاره

مضامی  سازماندهی نموده و با ایجاد 
ارتباط میان مضامی  در قالب یک مسئله 

 آموزشی/ تربیتی تبیی  نموده است.

تدوی  و ارائه 
 گیارش 

در گیارش ارائه شده ساختار 
کلی گیارش نویسی رعایت 
شده اما شواهد و مستندات 

ها ارائه نشده  یافتهکافی برای 
 است.

در گیارش ارائه شده ساختار 
گیارش نویسی به صورت نظام مند 
در ثبت و ارائه یافته ها رعایت شده 
است و یافته ها به کمک برخی 
شواهد و مستندات پشتیبانی شده 

 است. 

در گیارش ارائه شده ارتباط میان فصل 
ها و عناوی  ذیل فصل ها رعایت شده و 

مبتنی بر شواهد و مستندات یافته ها 
 تجربی و علمی گیارش شده است .

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2 
 هفته اول:

وایت ارائه یک تصویر کلی از برنامه کارورزی در طی چهار ترم و انتظارات از دانشجو، معرفی برنامه کاروزی یک با تأکید بر مشاهده تأملی و ر 
نویسی )ماهیت روایت ها و چگونگی نگارش آن(، تکالیف عملکردی در طول ترم، برنامه زمان بندی سمینارها در سطح مدرسه و پردیس/ واحد 

زشی، و تبیی  فرم های ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد، توزیع دانشجویان در مدارس )هماهنگی با مناطق آمو
آموزشی و سازماندهی دانشجویان در مدارس باید قبل از شروع ترم و با تشکیل ستاد کارورزی در سطح استان صورت گیرد(. تعامل از نیدیک 

و دانشجو از طریق مطالعه گیارش ها و ارائه بازخورد به موقع و سازنده، و نیی تشکیل جلسات بحث و گفتگو پیرامون تجربیات حاصل  میان استاد
کرد از حضور در موقعیت های واقعی از استلیامات اجرایی برنامه کارورزی است. تشکیل سمینار در کلیه هفته ها برای بحث و بررسی پیرامون عمل

گفتگو در خصوص بازخورد های ارائه شده از سوی اساتید مروری است. مشارکت دانشجویان در نقد و بررسی گیارش ها/ روایت های  دانشجو و
 کند. همکالسی ها/ همقطاران فرصت یادگیری انتقال تجربیات به یکدیگر را فراهم می

 هفته دوم: 
 کارگاه مطالعه موقعیت

 موقعیتی در سطح کالس درس/ مدرسه بر اساس گام های زیر: تکلیف یادگیری: مشاهده فیلم تدریس/ 
 الف: توصیف موقعیت )بیان ویژگی ها و مشخصه های متمایی کننده(

 ب: تشریح/ استنباط از موقعیت )شناسایی اجیاء و روابط( 
های اگر، آنگاه، شش کاله تفکر، اسکمپر... در ج: بازنگری )به گونه دیگر دیدن/ از زاویه دید دیگری به موقعیت نگاه کردن( با استفاده از تکنیک 

 یافت  نقطه کانونی
د آن د: تبیی  مسئله با استفاده از استدالل قیاسی یا استقرایی به کمک شواهد و مستندات جمع آوری شده )از آنجایی که آموزش ای  بخش نیازمن

 هیه کرده باشد، لذا آموزش ای  بخش در جلسه ششم ارائه می شود(. است که دانشجو گیارشی از مطالعه موقعیت بر اساس محور های چهارگانه ت
 هفته سوم:

 مشاهده آزاد  
 حضور دانشجویان در مدارس )جلسه آشنایی با مدرسه، مدیر و معلم راهنما(

  روز کارورزی از زمان آماده تکلیف یادگیری: تجربه اولی  روز کارورزی م  در مدرسه. از دانشجو خواسته شود تا اولی  تجربیات خود را از اولی
شاهده شدن برای رفت  به مدرسه تا زمان برگشت  در قالب داستان یا خاطره یادداشت روزانه ثبت و ارائه نماید. دانشجو در اولی  روز کارورزی م

رخ داد ها در مسیر رفت و آمد به  آزاد دارد و آنچه را مشاهده می کند بدون هیچ محدودیتی ثبت و مبط خواهد نمود. ای  موارد می تواند شامل
مدرسه؛ فضا و موقعیت مدرسه؛ احساسات، تصورات و انتظارات؛ نحوه برخورد کادر مدرسه؛ نحوه مواجه شدن با دانش آموزان؛ گفتگو ها با 

 کارکنان مدرسه، معلمان و.... باشد. 
 هفته چهارم:
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 مطالعه موقعیت 
گیارش های )روایت( تهیه شده از مشاهده آزاد از جهت رعایت روش ها و فنون توصیف و تشریح موقعیت و به صورت گروهی مورد نقد و بررسی 

ای متشکل از سه تا چهار دانشجو و ارائه بازخورد توسط همقطاران/ گروه همساالن امکان به مشارکت  قرار می گیرد. تشکیل گروه های حرفه
 ای تقویت می کند. محور هایی که گیارش ها بر اساس آن مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت:  ربیات را به عنوان یک مهارت حرفهگذاشت  تج

 الف: توصیف موقعیت )بیان ویژگی ها و مشخصه های متمایی کننده(
 ب: تشریح/ استنباط از موقعیت )شناسایی اجیاء و روابط( 

 دن/ از زاویه دید دیگری به موقعیت نگاه کردن( با استفاده از تکنیک های اگر، آنگاه، شش کاله تفکر و اسکمپر.ج: بازنگری )به گونه دیگر دی
  د: تعیی  نقطه کانونی )بازبینی شواهد جمع آوری شده برای دستیابی به درک عمیق تر و همه جانبه تر نسبت به موقعیت/ طرح مسئله(.

 هفته پنجم: 

 مطالعه موقعیت
ر مدرسه و تکمیل اطالعات مورد نیاز/ شواهد بیشتر برای بیان مسئله. در ای  جلسه دانشجو با توجه به بازخورد های ارائه شده از سوی حضور د

همساالن/ همقطاران یا استاد به مطالعه مجدد موقعیت)مدرسه( پرداخته و با جمع آوری اطالعات/ شواهد بیشتر گیارش خود را برای یادگیری 
   مسئله تکمیل می نماید. روش تبیی

 هفته ششم:
 مطالعه موقعیت

آوری شده از موقعیت مورد مطالعه  گفتگو در ای  جلسه پیرامون روش ها و فنون مشاهده تأملی ادامه می یابد و دانشجو با استفاده از شواهد جمع
 به تبیی  مسئله. به تبیی  مسئله مبادرت می نماید. مرور محور ها در جلسه دوم و آموزش نکات مربوط 

 الف: توصیف موقعیت )بیان ویژگی ها و مشخصه های متمایی کننده()مرور(
 ب: تشریح/ استنباط از موقعیت )شناسایی اجیاء و روابط( )مرور(

تفکر، ج: بازنگری )به گونه دیگر دیدن/ از زاویه دید دیگری به موقعیت نگاه کردن( با استفاده از تکنیک های اگر، آنگاه، شش کاله 
 اسکمپر...)مرور(

 ه: تبیی  مسئله با استفاده از استدالل قیاسی یا استقرایی به کمک شواهد و مستندات جمع آوری شده )آموزش(. 
شرح تنظیم پوشه کار... توسط چه کسی تنظیم می شود؟: نسخه ای از مجموعه فعالیت های انجام شده در مطالعه موقعیت به همراه بازخوردهای 

پرونده توسعه حرفه  ای دانشجو مبط گردد. ... منظور همان پوشه کار است؟ ه در محورهای مختلف تبیی  مسئله در پرونده توسعه حرفهارائه شد
پورتفولیو بوده ایم ؟ باید به سمتی برویم که دانشجو خود متکفل  -ای با چه فرمتی باید تشکیل شود؟ آیا به دنبال پرونده الکترونیکی یا همان ای

 امر شود. ای 
 هفته هفتم: 

 مشاهده تأملی و مسئله شناسی موقعیت فیییکی مدرسه/ بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح پردیس/ مدرسه
تکلیف عملکردی: تهیه گیارش از موقعیت فیییکی مدرسه شامل: موقعیت جغرافیایی و محیط بیرونی مدرسه، انواع فضا ها )کتابخانه، زمی  

سرویس ها، کالس ها، راهرو ها....( نور، جریان هوا، ومعیت بهداشت، امکانات و تجهییات ) کارگاهی، آزمایشگاهی، شبکه  ورزش، آبخوری،
. ای  مجازی، سایت و......( شناسایی و تبیی  مسئله )فرآیند مسئله شناسی و تبیی  مسئله رعایت شود( ارائه یافته ها در سمینار مدرسه/ پردیس

ای از توصیف موقعیت فیییکی و تحلیل تحلیل و تفسیر آن در کالس بحث  وایت نگاری )فرم پیوست( تنظیم شود. نمونهگیارش در قالب ر
 کارورزی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بازخوردها از سوی استاد به منظور تکمیل اطالعات و شواهد ارائه گردد.

شده توسط استاد به منظور درک موقعیت فیییکی و تأثیر آن بر یادگیری دانش آموزان در پوشه کار: گیارش دانشجو به همراه بازخوردهای ارائه 
 پوشه کار مبط گردد. 

 هفته هشتم: 
 مشاهده تأملی و مسئله شناسی ساختار و سازمان مدرسه/ بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح مدرسه/ پردیس

روش های بکارگرفته شده در اداره مدرسه، ساختار سازمانی، نحوه گردش کار در سطح  تکلیف عملکردی: تهیه گیارش از ساختار سازمانی،
 مدرسه، تعامالت میان مدیر، معلمان،کارکنان و نحوه تعامل با اولیاء مدرسه و تدوی  . آن در قالب روایت نویسی )فرم پیوست( تنظیم شود.
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ر آن در کالس بحث کارورزی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بازخوردها از سوی ای از توصیف ساختار و سازمان مدرسه و تحلیل و تفسی نمونه
 استاد به منظور تکمیل اطالعات و شواهد ارائه گردد.

 پوشه کار: گیارش دانشجو به همراه بازخوردهای ارائه شده توسط استاد به منظور درک ساختار و سازمان مدرسه و تأثیر آن بر یادگیری دانش
 پوشه کار مبط گردد.  آموزان در
 هفته نهم:

 مشاهده تأملی و مسئله شناسی موقعیت عاطفی روانی/ تعامالت در سطح مدرسه/ بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح پردیس/ مدرسه
ت روانی دانش تکلیف عملکردی: تهیه گیارش از موقعیت عاطفی روانی مدرسه شامل: روابط عاطفی میان معلم و دانش آموزان )درک حاال

 و....(، آموزان، برنامه رییی برای ایجاد جو مثبت و سازنده در فضای کالس و...( تعامالت دانش آموزان با یکدیگر )مییان احترام، همدلی، همکاری
الب روایت نویسی )فرم روابط عاطفی میان معلمان و کارکنان و مدیر شناسایی و تبیی  شود. یافته ها در سمینار مدرسه/ پردیس. ای  گیارش در ق

ای از توصیف تعامالت و روابط عاطفی در سطح کالس درس/ مدرسه و تحلیل و تفسیر آن در کالس بحث کارورزی  پیوست( تنظیم شود. نمونه
 مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بازخوردها از سوی استاد به منظور تکمیل اطالعات و شواهد ارائه گردد.

شجو به همراه بازخورد های ارائه شده توسط استاد به منظور درک روابط عاطفی و تعامالت در سطح کالس درس و مدرسه پوشه کار: گیارش دان
 و تأثیر آن بر یادگیری دانش آموزان در پوشه کار مبط گردد.

 هفته دهم، یازدهم، دوازدهم و سییدهم: 
 مدرسه  ز مدرسه و تشکیل سمینار در سطح پردیس/مشاهده تأملی کالس درس و مسئله شناسی فرآیند آموزش/ بازدید ا

تکلیف عملکردی: تهیه گیارش از موقعیت آموزشی شامل: جو و فضای عاطفی و روانی، طراحی آموزشی، راهبرد های آموزش، سازماندهی 
مییان درگیر نمودن دانش آموزان  تکالیف یادگیری، تعامالت میان معلم و دانش آموزان و دانش آموزان با یکدیگر، وموح و شفاف بودن مباحث،

ست( در فرآیند یادگیری، مواد و منابع آموزشی، ارزشیابی از یادگیری و...( شناسایی و تبیی  شود. ای  گیارش در قالب روایت نگاری )فرم پیو
مورد نقد و بررسی قرار  ای از توصیف فرآیند آموزش در سطح کالس درس و تحلیل و تفسیر آن در کالس بحث کارورزی تنظیم شود. نمونه

 گرفته و بازخود ها از سوی استاد به منظور تکمیل اطالعات و شواهد ارائه گردد.
 پوشه کار: گیارش دانشجو به همراه بازخورد های ارائه شده استاد در پوشه کار مبط گردد. 

 هفته چهاردهم: 
 ثبت و واکاوی تجربیات 

اطالعات، روش ها و ابیار های بکارگرفته شده، و یافته های آن در کالس توسط استاد مورد بررسی  از جهت نوع های روایتی ای از پژوهش نمونه
 قرار گیرد و با تبیی  نقش روایت نویسی و واکاوی آن در آموزش حرفه ای مراحل تحلیل ساختاری روایت ها )بند الف و ب( بر روی گیارش های

  ه شود.تهیه شده از سطح کالس درس/ مدرسه آموزش داد
 تعریف و کاربرد پژوهش روایتی در کارورزی

 تحلیل ساختاری روایت ها

 کدگذاری باز (1

 کدگذاری محوری و انتخاب مضامی   (2

ق و جمع تکلیف یادگیری: مطالعه مقاالت یا منابع علمی در زمینه پژوهش روایتی... قرار نشد از ای  تعبیر استفاده نکنیم؟ در یکی از محورهای فو
 ها برای ارائه به کالس.  بندی یافته

 تکلیف عملکردی:

 الف: تحلیل یک نمونه پژوهش روایتی بر اساس مراحل ذکر شده به صورت گروهی
 کدگذاری آن ها برای یافت  مضامی  ب: تحلیل و واکاوی گیارش های تهیه شده از مدرسه/ کالس درس و

 هفته پانیدهم: 
 ثبت و واکاوی تجربیات 

های روایتی از جهت نوع اطالعات، روش ها و ابیار های بکارگرفته شده، و یافته های آن در کالس توسط استاد مورد بررسی ای از پژوهش  نمونه
  قرار گیرد و مراحل تحلیل ساختاری بر روی روایت های تهیه شده )بند ج و د( از کالس درس/ مدرسه آموزش داده شود.

 تحلیل ساختاری روایت ها
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 یکدیگرارتباط مضامی  با  (9

 تبیی  مسئله  (4

 تکلیف عملکردی:

 الف: تحلیل یک نمونه پژوهش روایتی بر اساس مراحل ذکر شده به صورت گروهی
 ب: تحلیل و واکاوی گیارش تهیه شده از سطح کالس درس و مدرسه به منظور یافت  ارتباط میان مضامی  و تبیی  مسئله

 ختار آن بر اساس فرآیند شناسایی و تبیی  مسئله در سطح مدرسه/ پردیس(جلسه شانیدهم: سمینار )بررسی گیارش ها و تحلیل سا
در ای  نشست دانشجویان یافته های خود از مطالعه موقعیت مدرسه و کالس درس را در قالب مسئله های تبیی  شده به همراه راه حل های 

 مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. مبتنی بر یافته های علمی ارائه نموده و یافته ها در کالس به صورت گروهی 
خود را تکلیف عملکردی: دانشجویان گیارش یافته های خود را در طول ترم را زیر نظر استاد تنظیم نمایند. در ای  گیارش دانشجو باید یافته های 

 ماید. از مسئله های مطالعه شده و تبیی  و آن را به کمک شواهد و مستندات علمی پژوهشی قابل دفاع ارائه ن
 پوشه کار: گیارش تنظیم شده در پوشه کار توسعه حرفه ای مبط می گردد.

 . راهبردهای تدریس و یادگیری1
کارگیری راهبرد های شناختی در تحلیل موقعیت های واقعی، تحلیل راهبردهای مستقیم، غیر مستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده تأملی، به

 های مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینار های گروهی و فردی ارائه می گردد.  مسئله، راهبردنقادانه برای شناسایی و تبیی  

 . منابع آموزشي4
 منبع اصلی:

 (. تهران: دانشگاه فرهنگیان.1(. راهنمای عملی برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور )1934احمدی، آمنه )-
 منبع فرعی:

 شود(می)متعاقبا اعالم 

 . راهبردهای ارزشیابي یادگیری1
ز ارزشیابی پایانی: ارزشیابی پایانی در درس کارورزی یک در قالب سمینار پایانی صورت می گیرد که در آن دانشجویان باید یافته های خود ا

در دروس نظری( از آن دفاع نمایند. ای   مطالعه موقعیت های تربیتی و آموزشی را ارائه و با استناد به یافته های علمی پژوهشی )مطالعه شده
 شود.جلسه با حضور معلم راهنما تشکیل می

ارزشیابی فرآیند: ارزشیابی فرآیند بر اساس بازخورد های داده شده به گیارش های ارائه شده در طول ترم و سمینارهای سطح مدرسه و واحد 
 ته های جدید، پاسخ به بازخورد های داده شده و... آموزشی صورت می گیرد. مییان مشارکت در بحث ها، ارائه یاف

 ارزیابی پوشه کار: کلیه گیارش ها به همراه بازخورد های داده شده در پوشه توسعه حرفه ای دانشجو مبط و مبنای برنامه رییی برای آموزش
پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ای در پایان دوره قرار می گیرد. یک نسخه از  های بعدی و نیی دفاع از توانایی های حرفه

 ثبت و مبط می گردد. 
ما و ارزشیابی عوامل مدرسه )مدیر و معلم راهنما(: بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ترم مربوط به گیارش عملکردی است که از سوی معلم راهن

 مدیر مدرسه ارائه می گردد. 
 و به شرح زیر محاسبه می شود:  144امتیاز درس کارورزی بر مبنای 

 امتیاز  24 ا شرکت فعال در جلسات کالسی، سمینارها و مدرسه:
 امیتاز  44 ا گیارش های عملکردی مرحله ای:

 امتیاز  44 ا تدوی  و ارائه گیارش پایانی:

 سایر نکات: 
 نکات اساسی در تنظیم گیارش پایانی: 

 بندیتنظیم فهرست و فصل .7

 تعاریف و مفاهیم کلیدی ارائه مقدمه، هدف و .8

 نگارش ادبی و فنی .9
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 اعتبار داشت  گیاره ها .51

 ظرافت و زیبائی ظاهری .55

 صحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گیاره ها .52

 ارایه نمودارها و عوامل دیداری و هنری مکمل .51

 هاارائه راه حل ها و پیشنهادهای برخاسته از یافته .54

 پیوست هاارجاعات روش ، استفاده از منابع معتبر و ارائه  .51

 رعایت ساختار علمی و کلی گیارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلی .56
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 156شماره درس: 

 «2كارورزی»سرفصل درس 

 معرفي درس و منطق آن. 1

های  و خالقیت در موقعیت 1های علمی، شهود گیری از یافته یافته، اخالقی و متعهدانه بدانیم که نیازمند بهره را فرایندی سازمانتدریس اگر 
فرد است، در آن صورت برنامه کارورزی به جای تمرکی انحصاری بر آموزش فنون، نیازمند آن است که دانشجومعلم فعاالنه بدیل و منحصر به بی

به بررسی های استداللی/ منطقی  های واقعی در سطح کالس درس روبرو شود و به آنان کمک کند تا با به کارگیری روش با موقعیت
هایی بپردازند که به آنان  واره پرداخته و با آگاهی انتقادی نسبت به تجربیات اندوخته شده به آفرینش الگوهای ذهنی و طرح های یادگیری موقعیت

 رییی کمک کند. در اتخاذ تصمیمات اثربخش و ارزیابی نتایج حاصل از تصمیمات جهت برنامه
دهد مرتبط است. از  انجام می مکان و زمان خاصچه او در یک  و آنهای شخصی معلم  ویژگی است و با وابسته به موقعیت، تدریس عملی 

که ترکیبی از انواع  دانش کاربردیدانشجومعلم را در معرض ، به دنبال آن است تا 2های یادگیری تدارک دیده شده در کارورزی  ای  رو فرصت
 بپردازند.  های تربیتی تأمل در باره موقعیتاست قرار داده، به آنان کمک کند تا به  (1فراشناختی، 4، موقعیتی9ای ، رویه2بیانی)مختلف دانش 

های  بازاندیشی در خصوص دیدگاهو  بررسی نتایج، کسب تجربیات مستقیمامکان  های یادگیری طراحی فعالیتدر ای  برنامه از طریق 
را به  تأمل در عمل توانایی، 6، دانشجو با قرار گرفت  در معرض تکالیف اصیل2کارورزی  را به دست آورند. در برنامه های خود دریافتو  مختلف

های یادگیری در  اجرای مستقل فعالیتهای بیرگ( و نهایتاً  های کوچک/گروه  )فردی، گروه مشارکت در فرآیند آموزشطور مقدماتی از طریق 
آگاهی نسبت به تصمیمات ناظر یابد.  چه درکالس جریان دارد دست می درک صحیحی نسبت به آن بهدرس کسب خواهد نمود و  سطح کالس

 دانشجو کمک خواهد کرد.سبک تدریس و  نوع تفکر، ای گیری حرفه جهتبه شناخت  فرآیند تأملی، به عنوان یک رییی، اجرا و ارزیابی به برنامه
 

 مشخصات درس
 نوع درس: کارورزی

  2تعداد واحد: 
 ساعت 128ن درس: زما

  1پیشنیاز: کارورزی 
 نحوه آموزش: مشترک

 2نام درس: کارورزی 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان ای  واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
های کوچک/ بیرگ  ، گروهمشکالت/ نیازهای فردیدرس یا مدرسه(  )در سطح کالس مطالعه موقعیت یادگیری. با تداوم 1
 نماید.  هایی را برای رفع مشکالت/ نیازهای یادگیری طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی فعالیتکند و  بازشناسی/ شناساییرا 
 نماید.های خود را روایت  یافتهنموده و  واکاویرا  مشارکت در فرآیند آموزشاز  تجربیات خود. 2

 شایستگی اساسی:
 آنهای یادگیری، محتوای درس و ساختار . فرصت2

 

 1سطح  2سطح  5سطح  هامالک

مطالعه 

 موقعیت

های یادگیری را با  موقعیتتوانسته است 
. اما آوری اطالعات توصیف نماید جمع

نتوانسته است مشکل/ نیاز را به کمک شواهد 
 تبیی  نماید. 

آوری  های یادگیری را با جمعتوانسته است موقعیت
مشکل مند برای شناسایی اطالعات به صورت نظام

حل/های بهینه را  یادگیری/ نیاز توصیف نموده و راه
آوری شده از موقعیت تبیی   با کمک شواهد جمع

 نماید

را با  های یادگیریموقعیتتوانسته است 
برای  مندصورت نظامبه  آوری اطالعات جمع

توصیف نموده و  شناسایی مشکل یادگیری/ نیاز
ک روش مداخله را با کمو  حل/های بهینه راه

 تبیی  کند. های علمی شواهد معتبر و یافته

                                                                 
1
- Intuition 
2 - Declarative knowledge  
3
- Procedural knowledge 
4
 - Conditional knowledge  
5
 - Metacognitive Knowledge 
6
-Authentictask 
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فعالیتِ 

آموزش/ 

 یادگیری

فعالیت یادگیری طراحی شده ناظر به نیاز/ 
مسئله شناسایی شده در یکی از انواع )فردی، 
گروه کوچک، جمعی( است، اما گیارش اجرا و 
ارزیابی نشان دهنده تأثیر گذاری بر حل 

 مشکل/ رفع نیاز نیست.

ی طراحی شده از انسجام برخوردار فعالیت یادگیر
است و گام های اجرای آن به وموح مشخص 

دهنده  شده است. ارزیابی از اجرای فعالیت نشان
مسئله/ رفع نیاز در انواع )فردی،  تأثیرگذاری بر حل

 گروه کوچک/ جمعی( است.

فعالیت یادگیری طراحی شده، امکان ایجاد انعطاف 
به موقعیت و اتخاذ تصمیمات آگاهانه ناظر 

آموزش/ یادگیری را فراهم نموده و نتایج ارزیابی 
های به  حل کننده تأثیر راه از اجرای نیی منعکس
مسئله/ رفع نیاز در انواع  کارگرفته شده در حل

 کوچک/ جمعی( است. )فردی، گروه

توسعه 

 ای حرفه

های انجام شده  گیارش عملکرد شامل فعالیت
ای  ها به گونه یافتهسال است، اما  در طول نیم
ها،  دهنده دالیل موفقیت/ توانایی که انعکاس
هایی برای  ای خود و راه های حرفه محدودیت

 توسعه آن ارائه نشده است.

های انجام شده در  گیارش عملکرد شامل فعالیت
دهنده دالیل  ها انعکاس سال است و یافته طول نیم

ست ای ا های حرفه ها، محدودیت موفقیت/ توانایی
ای ارائه نشده  اما راهکارهایی برای توسعه حرفه

 است.

های انجام شده در  گیارش عملکرد شامل فعالیت
دهنده دالیل  ها انعکاس سال است و یافته طول نیم

ای است  های حرفه ها، محدودیت موفقیت/ توانایی
ای ارائه  و راهکارهای عملی برای توسعه حرفه

 شده است.

تدوین و 

 ارائه گزارش

های یادگیری  در گیارش ارائه شده از موقعیت
ها در قالب بندی گیاره کد گذاری، و طبقه

مضامی  و ساختار پژوهش روایتی انجام 
ها  شده،اما شواهد و مستندات کافی برای یافته

 ارائه نشده است.

های یادگیری  در گیارش ارائه شده از موقعیت
امی  و ها در قالب مضبندی گیاره کدگذاری، و طبقه

ساختار پژوهش روایتی رعایت شده و شواهد و 
 ها ارائه شده است. مستندات کافی برای یافته

های یادگیری  در گیارش ارائه شده از موقعیت
ها در قالب مضامی  بندی گیاره کدگذاری، و طبقه

و ساختار پژوهش روایتی رعایت شده و شواهد و 
ست مستندات مبتنی بر مستندات تجربی و علمی ا

. 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن . فرصت2

 جلسه اول: 
بندی سمینارها در  ها، برنامه زمان های یادگیری، شیوه تنظیم روایت معرفی برنامه کارورزی و تکالیف عملکردی، نحوه طراحی فعالیت

 سطح مدرسه و واحد آموزشی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد. 

  :جلسه دوم تا شانزدهم
تواند در سطح مدرسه یا واحد آموزشی  جلسات دانشجو در مدرسه حضور خواهد داشت و جلسات بحث کارورزی برحسب مورد می  در طول ای 

کند و  های یادگیری که در سطح کالس درس مشارکت می ، دانشجو در مقیاس خرد در فعالیت2جایی که در برنامه کارورزی  تشکیل شود. از آن
اول در زمینه یادگیری دست خواهد یافت لذا، مروری است دانشجویان بر اساس گیارش پایانی ارائه شده در  از ای  طریق به تجربیات دست

ها را در قالب  های کوچک، گروه کالسی شناسایی و آن آموزان را در سطح فردی، گروه ها/ نیازهای تأثیرگذار بر یادگیری دانش سال اول، مسئله نیم
تدوی  نموده و با هدایت معلم راهنما )به صورت مشترک با معلم راهنما یا به صورت مستقل زیر نظر معلم راهنما های یادگیری طراحی و  فعالیت

آموزان  هیجانی دانش-تواند ناظر به عملکردهای شناختی یا عاطفی ها/ نیازها می اجرا نماید( به حل مسئله / پاسخ به نیازها اجرا نماید. ای  مسئله
ای که منجر  شجو قبل و بعد از اجرا در ارتباط با طرح طراحی شده، و فرآیند اجرای فعالیت باید در فضایی ام  و راحت به گونهباشد. گفتگو با دان

 های گفتگو قبل و پس از اجرای فعالیت ممیمه است(. به یک خود ارزیابی و شناسایی نقاط قوت و معف و راهکارهای ارتقاء/ بهبود آن باشد)فرم
توان برحسب  های شناسایی شده از سوی دانشجویان از عمق و پیچیدگی متفاوتی برخوردار است لذا، می جه به ای  که مسئلهتوصیه: با تو

گیری در خصوص تقدم  های یادگیری به صورت فردی، گروه کوچک، جمعی اقدام نمود. تصمیم های مطالعه شده نسبت به اجرای فعالیت موقعیت
 های یادگیری بر عهده مدرس محترم است(.  ی  موقعیتو تأخر در اجرای هر یک از ا

شود در یک نشست مشترک  های شناسایی شده در ترم یک را دارا نباشد، توصیه می درصورتی که بنا به دالیلی دانشجو امکان کار بر روی مسئله
های یادگیری بر اساس آن طراحی، اجرا و  ه و فعالیتها/ نیازها اقدام شد میان معلم راهنما، استاد کارورزی و دانشجو نسبت به شناسایی مسئله

توانند با در نظر گرفت  یک برنامه ترمیمی از یک تا چهار  اند می ارزیابی شود. دانشجویانی که بنا به دالیلی موفق به اتمام کار در ترم یک نشده
نظر استاد راهنما اقدام نمایند. بدیهی است که نمره ای  گروه  ها برای ورود به عرصه با ها و شناسایی مسئله هفته نسبت به تهیه/ تکمیل گیارش

 گردد.  نامه آموزشی ناتمام اعالم می از دانشجویان بر اساس آیی 

 های كالسي:  تکالیف عملکردی برای مشاركت در فعالیت
 ما.ها با هماهنگی معلم راهن های یادگیری و اجرای مستقل فعالیت تهیه طرح برای مشارکت در فعالیت .1
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طراحی فعالیت یادگیری برای رفع نیاز/ حل مسئله به صورت فردی و مشارکت در اجرای آن زیر نظر معلم راهنما، تهیه گیارش از اجرای  .2

 ها و ارائه پیشنهادها برای طراحی موقعیت یادگیری بعدی. بینی فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

ی رفع نیاز/ حل مسئله به برای گروه کوچک و مشارکت در اجرای آن زیر نظر معلم راهنما، تهیه گیارش از طراحی فعالیت یادگیری برا .9

 ها و ارائه پیشنهادها برای طراحی موقعیت یادگیری بعدی. بینی اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

سطح جمعی/ کالس درس و مشارکت در اجرای آن زیر نظر معلم راهنما، تهیه  طراحی فعالیت یادگیری برای رفع نیاز/ حل مسئله در .4

 ها و ارائه پیشنهادها برای طراحی موقعیت یادگیری بعدی. بینی گیارش از اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

 تکالیف عملکردی برای اجرا توسط دانشجو

نیاز/ حل مسئله به صورت فردی زیر نظر معلم راهنما، تهیه گیارش از اجرای فرآیند اجرای فعالیت،  طراحی فعالیت یادگیری برای رفع .1

 ها و ارائه پیشنهادها برای طراحی موقعیت یادگیری بعدی. بینی ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

ر نظر معلم راهنما، تهیه گیارش از اجرای طراحی فعالیت یادگیری برای رفع نیاز/ حل مسئله به برای گروه کوچک به صورت فردی زی .2

 ها و ارائه پیشنهادها برای طراحی موقعیت یادگیری بعدی. بینی فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

رش از درس به صورت فردی زیر نظر معلم راهنما، تهیه گیا طراحی فعالیت یادگیری برای رفع نیاز/ حل مسئله در سطح جمعی/ کالس .9

 ها و ارائه پیشنهادها برای طراحی موقعیت یادگیری بعدی. بینی اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

 های الزامي محور طراحي فعالیت

 آموزان طراحي فعالیت یادگیری برای درگیر نمودن دانش -

 طراحي فعالیت یادگیری برای مرور مباحث  -

 های كار مشاركتي یادگیری برای آموزش مهارتطراحي فعالیت  -

 های تفکر طراحي فعالیت برای پرورش مهارت -

 طراحي تکلیف یادگیری برای یکي از موضوعات درسي -

 آموزان  های دانش طراحي فعالیت رفع بدفهمي -

 های تحصیلي  طراحي فعالیت برای رفع عقب ماندگي -

 نظمي، عدم رعایت قوانین( عاطفي )مثل بيطراحي فعالیت برای تقویت/ بهبود عملکردهای  -

 ها طراحي فعالیت یادگیری برای سنجش آموخته -

 ها به تشخیص معلم راهنما سایر فعالیت -

 ساختار طراحي فعالیت ها: 

 هدف/ پیامد -

 های اجرای فعالیت مراحل/گام -

-..... 
- .... 

- .... 
- ..... 

 مواد/ منابع آموزشی مورد نیاز -

 آموزان در فرایند اجرا دانشروش بازخورد دادن به  -

 ها/ سنجش عملکرد سنجش آموخته -
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 تهیه گزارش از اجرا

........... 

 سمینارها

 شود: سمینارها در دو شکل اجرا مي
بینی شده با مشارکت معلم راهنما برای کمک  ها و بر اساس طرح پیش الف: در سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجرای فعالیت

 رییی. دانشجو در ارزیابی عملکرد خود و برنامهبه 
 تر از تجربیات کسب شده. ها و دستیابی به درک عمیق ب: در سطح واحد آموزشی به صورت مشارکتی برای به مشارکت گذاشت  تجربیات و یافته

 انواع سمینارها
 سال و الیامی سمینار با حضور معلمان راهنما و دانشجویان دو نوبت در نیم

 رییی و اعالم قبلی از سوی مدرس( نظر به صورت ماهیانه و الیامی)با برنامه ها و تجربیات و تبادل سمینارهای جمعی برای انتقال یافته
 سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موموعات مشترک )اختیاری و با درخواست دانشجویان(

 . راهبردهای تدریس و یادگیری1
های یاگیری با رویکرد شناختی، و به کارگیری راهبردهای شناختی برای مطالعه و تحلیل  طراحی فعالیت برگیاری کارگاه آموزشی برای

های  درس به صورت فردی، گروه ها در سطح کالس درس، رویکرد تجربی برای اجرای فعالیت های یادگیری در سطح کالس نقادانه موقعیت
 سمینارهای کالسی و به بحث گذاشت  تجربیات و ارائه یافته.کوچک/ جمعی، راهبردهای مشارکتی، برای مشارکت در 

 . منابع آموزشي4
 منبع اصلی:

 (. تهران: دانشگاه فرهنگیان.1(. راهنمای عملی برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور )1934احمدی، آمنه )-
 منبع فرعی:

 شود()متعاقبا اعالم می

 ابي یادگیری. راهبردهای ارزشی1

ارزشیابی پایانی در درس کارورزی دو بر اساس تهیه طرح فعالیت در سطح کالس، مشارکت با معلم راهنما در اجرای  ارزشیابي پایاني:

 ها، شرکت در سمینارهای کالسی برای ارائه بینی های یادگیری و ارزیابی از نتایج بر اساس پیش های یادگیری، اجرای مستقل فعالیت فعالیت
های تربیتی و آموزشی را ارائه و با  های خود از مطالعه موقعیت ها و تجربیات به سایر دانشجویان. در ای  سمینارها دانشجویان باید یافته یافته

 های علمی پژوهشی )مطالعه شده در دروس نظری( ارائه و از آن دفاع نمایند.  استناد به یافته

سال و سمینارهای سطح مدرسه  های ارائه شده در طول نیم اساس بازخوردهای داده شده به گیارش ارزشیابی فرآیند بر ارزشیابي فرآیند:

 های جدید، پاسخ به بازخوردهای داده شده و...  ها، ارائه یافته گیرد. مییان مشارکت در بحث و واحد آموزشی صورت می

ای دانشجو  ها به همراه بازخوردهای داده شده در پوشه توسعه حرفه ها از اجرای فعالیت طرح تهیه شده و کلیه گیارشكار:  ارزیابي پوشه

گیرد. یک نسخه از پوشه در  ای در پایان دوره قرار می های حرفه های بعدی و نیی دفاع از توانایی رییی برای آموزش مبط و مبنای برنامه
 گردد.  ر واحد آموزشی ثبت و مبط میاختیار دانشجو و یک نسخه د

سال مربوط به گیارش عملکردی است که از  بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان نیم ارزشیابي عوامل مدرسه )مدیر و معلم راهنما(:

 گردد.  سوی معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می
 شود:  و به شرح زیر محاسبه می 144امتیاز درس کارورزی بر مبنای 

 امتیاز  24 ا شرکت فعال در جلسات کالسی)معلم راهنما(، سمینارها )استاد راهنما(:
 امتیاز 94 های ذکر شده: ا نظر معلم راهنما در مورد سطح عملکرد دانشجو بر اساس مالک

 94های ذکر شده  مالکها با توجه به سطح عملکرد دانشجو براساس  نظر استاد راهنما در طراحی، تدوی ، اجرای و ارزیابی فعالیت -

 امتیاز
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های ذکر  تدوی  و ارائه گیارش پایانی توسط استاد راهنما با کسب نظر از معلم راهنما با توجه به سطح عملکرد دانشجو بر اساس مالک -

 امتیاز 24 شده:

 . باشد می 14% امتیاز یا نمره 14 2حد نصاب قبولی در درس کارورزی  -

 سایر نکات: 

 م گزارش پایاني: نکات اساسي در تنظی

 بندیتنظیم فهرست و فصل .57

 ارائه مقدمه، هدف و تعاریف و مفاهیم کلیدی .58

 نگارش ادبی و فنی .59

 ها اعتبار داشت  گیاره .21

 ظرافت و زیبایی ظاهری .25

 ها صحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گیاره .22

 ارایه نمودارها و عوامل دیداری و هنری مکمل .21

 هااز یافته ها و پیشنهادهای برخاسته حل ارائه راه .24

 ها ارجاعات روش ، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست .21

 رعایت ساختار علمی و کلی گیارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلی .26

شود در یک نشست های شناسایی شده در ترم یک را دارا نباشد، توصیه میدر صورتی که بنا به دالیلی دانشجو امکان کار بر روی مسئله
های یادگیری بر اساس آن طراحی، ها/ نیازها اقدام شده و فعالیتمیان معلم راهنما، استاد کارورزی و دانشجو نسبت به شناسایی مسئله مشترک

ک تا توانند با در نظر گرفت  یک برنامه ترمیمی از یاند میاجرا و ارزیابی شود. دانشجویانی که بنا به دالیلی موفق به اتمام کار در ترم یک نشده
ها برای ورود به عرصه با نظر استاد راهنما اقدام نمایند. بدیهی است که نمره ای  ها و شناسایی مسئلهچهار هفته نسبت به تهیه/ تکمیل گیارش

 T1) /4/ص9گردد. )پنامه آموزشی ناتمام اعالم میگروه از دانشجویان بر اساس آیی 

 

 شود:  زیر محاسبه ميو به شرح  511امتیاز درس كارورزی بر مبنای 
 امتیاز  24 ا شرکت فعال در جلسات کالسی)معلم راهنما(، سمینارها )استاد راهنما(:

 امتیاز 94 های ذکر شده:ا نظر معلم راهنما در مورد سطح عملکرد دانشجو بر اساس مالک
 امتیاز 94های ذکر شده  عملکرد دانشجو براساس مالکها با توجه به سطح نظر استاد راهنما در طراحی، تدوی ، اجرای و ارزیابی فعالیت -

های ذکر تدوی  و ارائه گیارش پایانی توسط استاد راهنما با کسب نظر از معلم راهنما با توجه به سطح عملکرد دانشجو بر اساس مالک -

 امتیاز 24 شده:

  T)1،8/1/صص9. )پباشدمی 14% امتیاز یا نمره 14 2حد نصاب قبولی در درس کارورزی  -
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 157شماره درس: 

 «1كارورزی »سرفصل درس 

 .معرفي درس و منطق آن5
ای که  گیرد و با مطالعه بافت و زمینه دقیقه( را بر عهده می 34/ 41) ، دانشجو معلم مستقیماً مسئولیت تدریس و اداره کالس درس9در کارورزی

نماید. چنی  طرحی تدوی  می 1های علمی ارائه شده در برنامه درسیمهارتآموزش در آن جاری است، طرح یادگیری را برای آموزش مفاهیم/ 
ها ارتباط برقرار  آموزان حساس بوده و عمیقاً با بافت و بستر واقعی زندگی آنکه نسبت به یادگیری دانش هایی باشد ی فرصت باید دربرگیرنده

های پیشی  و جدید  میان تجربیات و دانستهح یادگیری نیی باید بتواند بینی شده در طرنماید. ماهیت تکالیف یادگیری و عملکردی پیش می
 سازی یادگیری فراهم نماید.یکپارچهآموزان ارتباط برقرار کند و امکان  دانش
در به آموزان تواند به دانش هایی که در بافت و زمینه یادگیری وجود دارد و میهایی در خصوص ظرفیترییی دانشجو با طرح پرسشبرنامه

ها، هایی برای به تجربه گذاشت  دریافتکارگیری دانش و تجربه پیشی  و عالیق شخصی آنان کمک نماید آغاز شده و با تدارک دیدن فرصت
ها، در موقعیت  تر/رفع بدفهمیهای حاصل از ای  تجربه برای درک عمیق یابد. یافته آموزان، ادامه میها از سوی دانش ها/ فرمیهطرح پرسش

های متفاوتی را دارا  با توجه به ای  که یادگیرندگان امکان طرح پرسش/ فرمیه -هاشود و نتایج/ آموختهسازی شده به کارگرفته میاقعی/ شبیهو
آموزان فرصت خواهند داشت تا دانش کسب شده را با شود. در ای  فرآیند دانش اشتراک گذاشته می برای استحکام بیشتر یادگیری به -هستند

هایی که در فرآیند یادگیری طرح شده پاسخ دهند. در طی ای   ستفاده از راهبردهای یادگیری در شرایط جدید به کار بگیرند و به عالیق/ پرسشا
ها بصیرت بیشتری نسبت به اثربخشی طرح  های تأملی و پاسخ به آن ها با طرح پرسشها( دانشجو از طریق ثبت و واکاوی روایت مراحل )گام

های شخصی، و نحوه سازگار  مندی ها و توان های محیط آموزشی، تأثیر آن بر عملکرد خود، ویژگی ری و هدایت ای  فرآیند، درک واقعیتیادگی
ها باید بتوانند حس کنجکاوی دانشجو را  آورد. ای  پرسش های پیچیده و منحصر به فرد آموزش، به دست می های خود با موقعیت نمودن توانایی

های تجربی/ علمی و... را در قالب کنش ای در کالس، ارزیابی اثربخشی یک نظریه در عمل، آزمون مجدد یافته های مسئله عه موقعیتبرای مطال
ساز عمل جدید زمینهشود  گیری و پس از آن مطرح میهایی که در فرآیند تصمیمپژوهی محدود فردی برانگیید. عالوه بر ای  پاسخ به پرسش

ای  مرحله شیوه مطالعه کنش در  کند. ای که در آن دست به عمل خواهد زد، یاری میای و بافت و زمینه را در فرآیند توسعه حرفهبوده و دانشجو 
ای خود در موقعیتی است  سازی درک و فهم، و اصالح عملکرد حرفه پژوهی فردی است و هدف از عمل فکورانه دانشجو معلم به سازی عمل، به

 مل زده است.که در آن دست به ع

 مشخصات درس
 نوع درس: کارورزی

  2تعداد واحد: 
 ساعت 128زمان درس: 

 نحوه آموزش: مشترک

 9نام درس: کارورزی 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان ای  واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
شناسایی و طرح یادگیری را طراحی، اجرا و ارزیابی نموده، و های اساسی را درسی/ کتاب درسی مفاهیم و مهارتبا تحلیل محتوای برنامه 

 ها به موقعیت جدید را مورد ارزیابی قرار دهد.آموزان در انتقال آموختهتأثیرات آن بر نتایج توانایی دانش
پژوهی فردی در قالب کنشنتایج تجربیات خود از فرآیند طراحی، اجرا و ارزیابی و بازبینی و بازاندیشی را با تکیه بر عقالنیت عملی 

 گیارش کند. 

 شایستگی اساسی:

Ck &pk P 1&2-9 &2-2کد-
 9سطح  2سطح  1سطح  هامالک 9

در طرح یادگیری مفاهیم و  طراحی
های اساسی برنامه مهارت

شناسایی شده اما تکالیف 
یادگیری و عملکردی پیش

ها و بینی شده با محدودیت
امکانات موقعیت یادگیری، 

در طرح یادگیری مفاهیم و 
های اساسی برنامه مهارت

شناسایی شده و تکالیف یادگیری 
 و عملکردی ناظر به بافت

آموزان فرهنگی و اجتماعی دانش
است و تجربیات، دانش پیشی  و 

های اساسی ح یادگیری مفاهیم و مهارتدر طر
های یادگیری برنامه شناسایی شده و فرصت

در  های منحصر به فردتدارک دیده شده ویژگی
را برای پاسخ به دامنه تفاوت 2یک بوم خاص

آموزان مورد توجه قرار داده های فردی دانش
 است.

                                                                 
 ود(.برنامه درسی/ کتاب درسی )با توجه به این که سند برنامه درسی معموالً در اختیار معلمان قرار ندارد می توان از کتاب درسی لستفاده نم - 1

2 کالس درس/ مدرسه -   
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تجربیات و دانش پیشی  
 آموزان تناسب ندارد. دانش

آموزان را مبنای عالیق دانش
 طراحی قرار داده است.

هدایت فرآیند 
 یادگیری

در فرآیند یادگیری تکالیف 
و عملکردی طراحی یادگیری 

شده را مطابق پیش بینی اجرا 
می کند و فرایند آموزش از 
انعطاف الزم برای متناسب 
نمودن آن با اقتضائات محیط 
واقعی و پاسخ به نیازها 

  برخوردار نیست.

هدایت فرآیند یادگیری از 
انعطاف الزم برخوردار است و 
تکالیف یادگیری و عملکردی 

ضائات طراحی شده متناسب با اقت
محیط واقعی، نیازهای ایجاد 

در فرآیند یادگیری تعدیل  شده
  گردد.می

هدایت فرآیند یادگیری ناظر به تقویت سطوح 
پیچید تفکر است و عدول از تصمیمات پیش

های یادگیری  بینی شده در طراحی فرصت
متناسب با اقتضائات محیط واقعی، نیازهای 

به  ایجاد شده در فرآیند آموزش برای پاسخ
بدیل موقعیت یادگیری مورد توجه شرایط بی
  گیرد.قرار می

چرخه فرآیندعمل از مرحله  ای  توسعه حرفه
شناسایی مسئله تا بازتعریف 
مسئله دنبال شده است اما 
گیارش مستند به تجربیات 
کسب شده و همراه با 
پیشنهادات عملی برای 

 های بعدی نیست. موقعیت

 چرخه فرآیندعمل از مرحله
شناسایی مسئله تا بازتعریف آن 
دنبال شده است و گیارش ارائه 
شده مستند به تجربیات کسب 
شده به همراه پیشنهادات عملی 

 برای اقدام بعدی است.

چرخه فرآیندعمل از مرحله شناسایی مسئله تا 
بازتعریف آن دنبال شده است و گیارش ارائه 
شده مستند به تجربیات حاصل از عمل تأملی 

رآیند کنش پژوهی فردی است و منعکس در ف
سازی در عمل، بهبود درک و کننده مسیر به

فهم و اصالح عملکرد خود در موقعیتی است 
 که دانشجو در آن دست به عمل زده است.

تدوی  و ارائه 
 گیارش 

در گیارش ارائه شده ساختار 
کلی گیارش رعایت شده اما 
ها تحلیل و تفسیر روایت

و مستندات  مبتنی بر شواهد
مند برای دفاع از   متق / نظام

 ها نیست.یافته

در گیارش ارائه شده ساختار کار 
مند حاصل ثبت و به صورت نظام
ها و متکی بر واکاوی روایت

عقالینت عملی در فرآیند کنش
ها به پژوهی فردی است و یافته

کمک برخی شواهد و مستندات 
 پشتیبانی شده است. 

شده ساختار کار به صورت نظامدر گیارش ارائه 
ها و متکی بر مند حاصل ثبت و واکاوی روایت

عقالنیت عملی است و نتایج در چرخه 
پژوهی فردی نشان از تأثیر تصمیمات در  کنش

آموزان دارد و ای  نتایج یادگیری دانش
تصمیمات به کمک شواهد و مستندات تجربی 

 و علمی معتبر شده است .

  

 یادگیری، محتوای درس و ساختار آنهای . فرصت2

 جلسه اول: 
بینی شده، شیوه ثبت تجربیات و واکاوی آن پژوهی فردی، نحوه تهیه طرح یادگیری با تمرکی بر فرایند پیشمعرفی برنامه کارورزی و فرآیند کنش

طح مدرسه و واحد آموزشی و چگونگی ارزیابی بندی سمینارها در س در هر یک از مراحل کنش پژوهی، ساختار گیارش کنش پژوهی، برنامه زمان
 و سطوح موفقیت.  ها از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدهای یادگیری و مالک

  :جلسه دوم تا شانزدهم
های یادگیری برای بر عهده گرفت  مسئولیت تدریس در سطح کالس درس مبتنی بر محتوای برنامه درسی)کتاب درسی(، اجرا و تهیه طرح
ها به موقعیت جدید است. استاد راهنما )برای دوره متوسطه مشارکت استاد آموزان برای انتقال آموختهتأثیر آن در کسب توانایی دانشبررسی 

برای دوره ابتدایی استاد تربیتی و مشاوره تخصصی بر حسب نیاز موموعات درسی( باید بر فرآیند تهیه طرح کنش  -راهنمای تربیتی و تخصصی
و اجرای آن تا مرحله تهیه گیارش نظارت داشته باشد و بازخوردهای ارائه شده به منظور ارزیابی عملکرد دانشجو در پوشه توسعه پژوهی فردی

های اساسی برای تهیه طرح یادگیری و تولید مواد و درسی و استخراج مفاهیم و مهارتای ثبت و مبط گردد. فرآیند تحلیل محتوای برنامه حرفه
گیرد. از نظر زمانی تنظیم جلسات برای بررسی طرح و ی مورد نیاز نیی زیر نظر استاد راهنما و با مشارکت معلم راهنما صورت میمنابع آموزش

بینی شده را اجرا و نتایج آن را گیارش نماید. در پژوهی فردی پیش ای صورت گیرد که دانشجو بتواند طرح کنش تولیدات دانشجو باید به گونه
ات حضور دانشجو در مدرسه مروری است و جلسات بررسی برای بازخورد دادن، انتقال تجربیات و... در قالب سمینارها بر حسب طول ای  جلس

گفتگو میان استاد/ معلم راهنما قبل و پس از اجرای طرح یادگیری  1تواند در سطح مدرسه یا واحد آموزشی تشکیل شود. )فرم پیشنهادیمورد می
 ممیمه است(.

های شناسایی شده برای شروع کنش پژوهی فردی از اهمیت زیادی برخوردار است لذا، با توجه به ای  که مطالعه موقعیت و مسئله :توصیه

رییی الزم را به منظور کمک به دانشجو برای تهیه طرح کنش  برنامه 2و 1شود استاد راهنما با مطالعه پیشینه دانشجو در کارورزی توصیه می

                                                                 
1 تواند با توجه به شرایط و اقتضائات مورد بازنگری قرار گیرد. ها می فرم -   
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های متعدد آمیی آن از سوی دانشجویان بنمایند. فرآیند رفت و برگشت برای حل مسئله ممک  است نیازمند طراحی اجرای موفقیتپژوهی فردی و 
 باشد. 

درس متمایی است و نیازمند های رایج آموزشی در سطح مدرسه و کالسهای یادگیری تهیه شده احتماالً با روشبا توجه به ای  که ماهیت طرح
های یادگیری از باشد لذا، هماهنگی با معلم راهنما و مدیریت مدرسه برای اجرای طرحمنابع و مواد آموزشی/ فضای یادگیری متفاوتی میتدارک 

شرط تأیید استاد راهنما از سوی واحد  سوی استاد راهنما و دانشجو الیامی است. تأمی  منابع/ امکانات و همکاری با دانشجو برای تهیه آن به
 شی الیامی است.آموز

 تکالیف عملکردی: 

 الف: طراحي و اجرای طرح كنش پژوهي فردی
 تهیه طرح کنش پژوهی و تأیید آن توسط استاد راهنما بر مبنای چرخه کنش پژوهی فردی (1

 ای که در فرایند کنش پژوهی فردی به دنبال دستیابی به آن است( تبیی  وامح و روش  از مسئله )تعیی  انتظارت حرفه (2

 ها در موقعیتی)آموزشی/ تربیتی(  شناسایی و تحلیل ظرفیت (9

 ها و سطوح عملکرد  ها/ سئواالت/ اهداف به همراه مالکتعیی  فرمیه (4

 طراحی و تدوی  طرح عمل در گفتگو با استاد راهنما/ معلم راهنما )قبل و بعد از عمل(  (1

 2و جمع آوری اطالعات از فرآیند طراحی و اجرا 1اجرای طرح یادگیری (6

 تأمل درباره عمل انجام شده، تبیی  و فهم آن و بازگشت به مرحله اول )به صورت رفت و برگشت تا حل مسئله( (1

های شخصی )تأمل قبل، و پس از عمل(، جلسات بحث و گفتگو با استاد  ها، روایت آوری اطالعات از فرایند اجرا )شامل دست نوشته جمع (8

 آموزان و....(  ، نتایج سنجش از یادگیری دانشآموزان های دانش و معلم راهنما، کاربرگ

 ها تحلیل و تفسیر یافته (3

 ها و سطوح عملکرد ها بر اساس فرمیه؟ سئوال یا... طرح شده و مالک تحلیل و تفسیر یافته بندی اطالعات، کد گذاری و طبقه (14

 تهیه گیارش کنش پژوهی فردی  (1

 ب: طرح یادگیری

 طرح یادگیری 

  های فردی/جمعی در بافت/ زمینه یادگیری( برای تهیه طرح یادگیریهای آن )ظرفیتو شناسایی ظرفیتمطالعه موقعیت یادگیری 

 ها درسی(، شناسایی مفاهیم و مهارت درسی )کتاب تدوی  طرح یادگیری بر اساس تحلیل برنامه 

 بینی شده طراحی تکالیف یادگیری و عملکردی برای مراحل یادگیری پیش 

  مورد نیاز برای اجرای طرح یادگیریتولید مواد آموزشی 

  هدایت فرآیند یادگیری در سطح کالس درس/ مدرسه 

 ها به موقعیت جدیدآموزان در انتقال آموختهارزیابی از توانایی دانش 

 ساختار طرح یاددهي یادگیری:

 درسیدرسی/ کتابها در برنامهمفاهیم و مهارت 

 پیامد یادگیری 

 های طرح یادگیریمراحل/گام 

برخاسته از مسایل/ چالش آموز بوده وبرقراری ارتباط )فرصت یادگیری تدارک دیده شده در ارتباط با زندگی روزمره دانش -
  آموز با آن روبرو است(هایی است که دانش

                                                                 
 ار آن به طور کامل توضیح داده شده است.. در صفحه ی بعد این طرح و ساخت1
 ها/ سؤاالت یا .... در چرخه کنش پژوهی فردی اجرا نماید.های الف، ب، ج و د پیوست برای پاسخ به فرضیهحد اقل طرح یادگیری را بر اساس فرم 6دانشجو باید  - 2
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 کردن )فرصت یادگیری تدارک دیده شده قابل تجربه/ آزمایش/ بررسی باشد، به یادگیرنده کمک کند تا با بروزتجربه -
های های نو بیاندیشد/ از طریق پژوهش به پرسشها دست پیدا کند، اختراع کند و به ایدهحلخالقیت خود به کشف روابط/ راه

  خود پاسخ دهد(
به کار بست  )فرصت کاربردی نمودن مفاهیم و اطالعات کسب شده برای دستیابی به درک عمیق و به کارگیری آن توسط  -

ای در ارتباط با  آوردن یک تصور حرفهثل: ایجاد ارتباط بی  تئوری و عمل/ بکارگیری آن برای به دستآموز فراهم شود. مدانش
 مسئله/ حل مسئله یا پژوهش انجام شده(

ها را در موقعیتی قرار دهد آموزان را به کار گروهی تشویق کند و آنگذاشت  )فرصت یادگیری تا حد امکان دانشبه اشتراک -
ها و عرمه ان در قالبی جدید/ نیاز به تعامل و تلفیق یافته هاآوری اطالعات و تجییه و تحلیل آنپژوهش یا جمع تا برای انجام

 افیایی کند( مطالعه موموع از زوایای مختلف کند/ ایجاد هم
 فراهم شود(  ها به موقعیت جدیدهای جدیدی برای به کارگیری و بسط آموختهبه موقعیت جدید )فرصت هاانتقال آموخته -

 مواد/ منابع آموزشی موردنیاز/ تدارک دیدن فضای یادگیری 

 آموزان در فرایند یادگیریروش بازخورد دادن به دانش 

 ها/ سنجش عملکردسنجش آموخته 

 ای تأمل و واكاوی تجربیات حرفه
های ممک  موقعیت یادگیری )فردی/ جمعی که ها )با مطالعه مجدد تجربیات واکاوی شده در ترم اول و دوم ظرفیتبینیبررسی پیش -

گیری از ای  ظرفیت برای ورود به مرحله برقراری ارتباط را مشخص  در بافت و زمینه وجود دارد( را شناسایی نموده و چگونگی بهره

 نماید. 

 ها و چگونگی مدیریت آن در فرایند آموزشتعیی  موانع و محدودیت -

 اجرا )تطبیق با شرایط/ نیازهای یادگیری و...(  بررسی علل تغییرات طرح در فرآیند -

 بررسی نتایج یادگیری و چگونگی دستیابی به آن -

 ای و تجربیات کسب شده واکاوی فرایند عمل حرفه -

 گیری از آن در موقعیت بعدی آموزشهای خود برای بهرهشناسایی نقاط قوت و ظرفیت -

 بعدی اتخاذ تصمیمات برای به کارگیری تجربیات در موقعیت  -

 سمینارها

های شناسایی شده در  به منظور گفتگو پیرامون ظرفیتالف( جلسات بحث و گفتگوی فردی/ گروهي/ جمعي قبل از طراحي: 

های یادگیری )مراحل برقراری ارتباط و....( و سنجش، نحوه هدایت یادگیری در سطح موقعیت و چگونگی پیوند آن با پیامد یادگیری/ فرصت
 شود ای  جلسات در سطح مرکی یا پردیس تشکیل شود.یابی به آن است. توصیه میای که دانشجو به دنبال دست رفهکالس و مقاصد ح

در ای  جلسات دانشجو باید گیارشی از فرآیند اجرا که شامل طرح یادگیری، ب( جلسات بحث و گفتگو پس از اجرای طرح یادگیری: 

آموزش، تحلیل و تفسیر را به همراه داشته باشد. ای  جلسات باید به دانشجو کمک کند تا تصویر بازخوردهای ارائه شده در هر یک از مراحل 
گیری از آن در موقعیت بعدی به دست آورد. ای  مهم به کمک بازخوردهای )در  ای خود و چگونگی بهره های حرفهتری نسبت به ظرفیتروش 

 شود.پذیر میامکان سطه سطح تأمل بر روی عمل( ارائه شده از سوی استاد

 تواند در دو شکل زیر اجرا شود:سمینارهای پس از اجرا مي

 بینی شده با هماهنگی معلم راهنما و ارائه بازخورد برای ادامه کار در سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجرای برنامه پیش الف:

تر از تجربیات کسب  ها و دستیابی به درک عمیق راک گذاشت  تجربیات و یافتهدر سطح مرکی یا پردیس به صورت مشارکتی برای به اشت ب:

شود برگیاری سمینارها در هر یک از مراحل پژوهی فردی دنبال می های دانشجویان در قالب کنش شده. با توجه به ای  که در ای  ترم فعالیت
کند. سمینارها فرصت ارزشمندی را از طریق به انتقال تجربیات کمک می قبل و پس از اجرای هر مرحله به شیوه مشارکتی به درک انتظارات و

 دهد. ای در اختیار دانشجویان قرار می های حرفهاشتراک گذاشت  تجربیات برای کسب مهارت
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 انواع سمینارها
 سمینار با حضور استاد راهنما/ دانشجویان و معلمان راهنما 

 رییی و اعالم قبلی از سوی استاد(و تجربیات و تبادل نظر به صورت ماهیانه و الیامی)با برنامهها سمینارهای گروهی برای انتقال یافته
 سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موموعات مشترک )اختیاری و با درخواست استاد/ دانشجویان(

 . راهبردهای تدریس و یادگیری1
های واقعی، تحلیل تأملی، به کارگیری راهبردهای شناختی در تحلیل موقعیت راهبردهای مستقیم، غیرمستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده

 گردد. نقادانه برای شناسایی و تبیی  مسئله، راهبردهای مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینارهای گروهی و فردی ارائه می

 . منابع آموزشي4

 منبع اصلی:

 (. تهران: دانشگاه فرهنگیان.1دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور )(. راهنمای عملی برنامه کارورزی 1934احمدی، آمنه )-
 منبع فرعی:

 شود()متعاقبا اعالم می

 . راهبردهای ارزشیابي یادگیری1

خود از های گیرد که در آن دانشجویان باید یافتهدر قالب سمینار پایانی صورت می 9ارزشیابی پایانی در درس کارورزی  ارزشیابي پایاني:

 شود.تواند با حضور معلمان راهنما تشکیل مینتایج کنش پژوهی فردی ارائه و از آن دفاع نمایند. ای  جلسه می

های ارائه شده در طول ترم و سمینارهای سطح مدرسه و ارزشیابی فرآیند بر اساس بازخوردهای داده شده به گیارش ارزشیابي فرآیند:

 های جدید، پاسخ به بازخوردهای داده شده و... ها، ارائه یافتهمییان مشارکت در بحثگیرد. واحد آموزشی صورت می

ای دانشجو ها در مراحل مختلف کنش پژوهی فردی به همراه بازخوردهای داده شده در پوشه توسعه حرفهکلیه گیارش كار:ارزیابي پوشه

گیرد. یک نسخه از پوشه در ای در پایان دوره قرار می های حرفهز تواناییهای بعدی و نیی دفاع ارییی برای آموزشمبط و مبنای برنامه
 گردد. اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و مبط می

  های های ارزیابي طرح یادگیری: مالک

 های یادگیری انعطاف فرصت 

 انعطاف در فرایند اجرا 

 های یادگیری به کارگیری مهارت 

 ی تفکر فراخواندن سطوح باال 

 آموزان یادگیری/ تولیدات دانش تنوع محصول 

ارزشیابی عوامل مدرسه )مدیر و معلم راهنما(: بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ترم مربوط به گیارش عملکردی است که از سوی معلم 
 . 1گرددراهنما و مدیر مدرسه ارائه می
 شود: محاسبه میو به شرح زیر  144امتیاز درس کارورزی بر مبنای 

 امتیاز  24 ا شرکت فعال در جلسات کالسی، سمینارها و مدرسه:

 امتیاز  94 ای:های عملکردی مرحلها گیارش
 امتیاز  94 پژوهی فردی: ا گیارش کنش

 امتیاز 24ا دفاع در جلسه پایانی 

 % امتیاز از مجموع امتیازها است14مبنای قبولی کسب حداقل  -

 سایر نکات: 

                                                                 
 در فرم ارزيابي ارائه خواهد شد.  - 1
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 نکات اساسي در تنظیم گزارش پایاني: 
 بندیتنظیم فهرست و فصل .27

 ارائه مقدمه، هدف و تعاریف و مفاهیم کلیدی .28

 نگارش ادبی و فنی .29

 هااعتبار داشت  گیاره .11

 ظرافت و زیبائی ظاهری .15

 هاصحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گیاره .12

 ارایه نمودارها و عوامل دیداری و هنری مکمل .11

 هاپیشنهادهای برخاسته از یافتهها و حلارائه راه .14

 هاارجاعات روش ، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست .11

 رعایت ساختار علمی و کلی گیارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلی .16
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 158شماره درس: 

 «4كارورزی »سرفصل درس 

 معرفي درس و منطق آن .5

)مجری فعال( حامر شده و 1ریی درسی تجربیات کسب شده، بتواند در نقش معلم به عنوان برنامهرود دانشجو با  انتظار می در ترم چهارم کارورزی
را  مم  تحلیل برنامه درسی تجوییی، واحد یادگیری را برای پاسخ به نیاز ها/حل مسایل یادگیری دانش آموزان طراحی، تولید، اجرا و نتایج آن

رسی، مورد ارزیابی قرار دهد. با توجه به ویژگی نظام برنامه رییی درسی در ایران، تطبیق آن در کسب شایستگی های پیش بینی شده در برنامه د
تدوی  می شود.  2با موقعیت های تربیتی/ آموزشی و به منظور حفظ استانداردهای برنامه درسی ای  فرآیند با استفاده از رویکرد طراحی معکوس

ای که  های نظری و نحوه بکارگیری آن در عرصه عمل است، به گونه قالنی و مؤثر از آموختهو استفاده ع 9طراحی معکوس مبتنی بر درک اصیل
( 4کند. ای  فرایند با تحلیل برنامه درسی )تحلیل کتاب درسی ها برای ساخت معنا هدایت  بینند و استفاده از آموخته سوی آنچه می دانشجو را به آن

ها و سطوح عملکرد، طراحی تکالیف یادگیری و عملکردی برای هدایت فرآیند یادگیری و  تظار، مالکآغاز شده و با تعیی  شایستگی های مورد ان
ها در آغاز برای روش  شدن تصمیمات معلم  یابد. تعیی  شایستگی ادامه می 1کمک به یادگیرندگان در بسط قابلیت ها و ظرفیت های وجودی

شود تا نگاه معلم را همواره بر شایستگی های مورد انتظار برنامه درسی متمرکی  و موجب میبرای تعیی  مسیری است که یادگیرنده باید طی کند 
1های اساسی / مفاهیم و مهارت 6ایده کلیدی"نگاه دارد. محتوا در چارچوب 

گردد تا در طراحی واحد یادگیری امکان  شود و باعث می مطرح می "
ی توجه به حافظه و به عبارتی  یادگیری از محدوده -د. در چنی  شرایطی فرایند یاددهیتلفیق در درون و بیرون از حوزه یادگیری فراهم شو

در طی ای  مسیر، یادگیرندگان  کامالً خارج شده و همواره آموزش بر دستیابی به شایستگی ها متمرکی میماند. "آموزش برای به خاطر سپردن"
و روزمره ای « مسائل کلی»ها و حقایق را به  ای پیشی  خود ارتباط برقرار کنند، واقعیتقادر خواهند بود، بی  اطالعات جدید و دانش و آموخته ه

کنند پیوند دهند و آن را در زمینه های جدید به کار گیرند. از آنجایی که ای  شیوه از طراحی نیازمند درهم نوردیدن مرز های  که با آن برخورد می
طح پایه یا دوره تحصیلی است، لذا اتخاذ تصمیمات باید با مشارکت معلمان در سطح مدرسه دانش و تلفیق موموعات در برنامه درسی در س

های مستقیم، غیر مستقیم، تعاملی، رشد فردی( برای طراحی  های مختلف )راهبرد صورت بگیرد و در طراحی فرصت های یادگیری از راهبرد
ها در فرآیند طراحی، تدوی ، اجرا و ارزیابی    مرحله ناظر به کاویدن منظم رخدادتکالیف یادگیری و عملکردی استفاده شود. عمل فکورانه در ای

واحد یادگیری، یافت  روابط علت و معلولی میان شیوه کار و کارکرد ها، نتایج و علل آن در سطح مدرسه به شیوه مشارکتی و در قالب درس 
 پژوهی است. 

 مشخصات درس
 نوع درس: کارورزی

  2تعداد واحد: 
 ساعت 128زمان درس: 

 نحوه آموزش: مشترک

 4نام درس: کارورزی 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان ای  واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
با تحلیل محتوای برنامه درسی/ کتاب درسی واحد یادگیری برای کسب شایستگی های مورد انتظار در برنامه درسی را با مشارکت  

 معلمان در سطح مدرسه طراحی، اجرا و تأثیر آن را در بهبود عملکرد دانش آموزان مورد ارزیابی قرار دهد. 
 ای خود در سطح مدرسه را گیارش نماید. یافته های حاصل از عملکرد حرفه با ثبت و واکاوی تجربیات در فرایند درس پژوهی،

 شایستگی اساسی:

Ck &pk P 9-1&2-9 &2-2کد 

                                                                 
مسئولیت تطبیق، تدوی ، اجرا و ارزشیابی برنامه  ]معلم [ برای خلق فرصت های تربیتی و آموزش»  12نقش معلم در برنامه درسی ملی ) صفحه  -دی سند تحول بنیا 11هدف عملیاتی  - 1

 «(.های درسی و تربیتی در سطح کالس درس را بر عهده دارد
2 - backward design  
9
 - Genuine understanding 

 درصورتی که سند برنامه درسی در اختیار دانشجویان قرارنداشته باشد.  - 4
با شناخت و » نقش معلم «. یادگیری و تربیت پذیری و توسعۀ شایستگی های خویش به لحاظ ذاتی نقش فعال دارد -در فرآیند یاددهی» 12برنامه درسی ملی نقش دانش آموز صفحه  - 1

 «. ان و خلق فرصت های تربیتی و آموزشی زمینه درک و انگییه اصالح مداوم موقعیت آنان را فراهم سازدبسط ظرفیت های وجودی دانش آموز
6 - Key idea 
  «.است دربرگیرنده مفاهیم و مهارت های اساسی و ایده های کلیدی مبتنی بر شایستگی های مورد انتظار از دانش آموزان]محتوا[بند دو محتوا ) 19برنامه درسی ملی صفحه  - 1
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 9سطح  2سطح  1سطح  هامالک

در طراحی و تولید واحد  طراحی و تولید
یادگیری استاندارد های 
برنامه درسی را مورد توجه 
قرار داده است اما نتوانسته 
پیوند میان موموعات 
مختلف در درون یا بیرون 
حوزه یادگیری را مورد توجه 

ای که ایده  قرار دهد، به گونه
ارائه شدهه منجر به 
مشارکت معلمان در فرآیند 

 درس پژوهی شود. 

راحی و تولید واحد یادگیری در ط
استاندارد های برنامه درسی را 
حول مفاهیم و مهارت های 

سازمان داده و از ای   اساسی
طریق امکان تلفیق موموعات 
مختلف در درون حوزه یادگیری 
برای خلق فرصت های یادگیری 
را فراهم نموده است. ای  ایده به 
دلیل تأثیر گذاری بر یادگیری 

ز سوی معلمان دانش آموزان ا
پایه تحصیلی مورد پذیرش قرار 

 گرفته است.

در طراحی و تولید واحد یادگیری 
استاندارد های برنامه درسی را حول 
ایده کلیدی مفاهیم و مهارت های 
اساسی سازمان داده است و از ای  
طریق امکان تلفیق میان موموعات 
در درون و بیرون حوزه یادگیری را 

یادگیری برای خلق فرصت های 
 فراهم نموده است. ای  ظرفیت

حاصل فرایند گفتگو با معلمان در 
سطح مدرسه کنار آمدن با چالش ها، 
یافت  راه حلها، شناسایی نقاط کور و 

 اصالح طرح است. 

هدایت فرآیند 
 یادگیری

هدایت فرآیند یادگیری 
متمرکی بر پرسش اساسی/ 
مسئله نیست و فرصت های 

امکان یادگیری طراحی شده 
طرح تجربیات دانش آموزان 
را برای پاسخ به پرسش 
های برخاسته از موقعیت 

 فراهم نمی کند.

پرسش اساسی/ مسئله طرح شده 
امکان طرح تجربیات دانش 
آموزان را حول ایده کلیدی فراهم 
نموده است و پاسخ دانش آموزان 
به تکالیف یادگیری/ عملکردی 

نشان دهنده  پیش بینی شده
آنان نسبت مفاهیم و  درک عمیق

مهارت های اساسی در درون 
  حوزه یادگیری است

هدایت فرآیند یادگیری متمرکی بر 
پرسش اساسی/ مسئله طرح شده 

ای است که امکان به  است به گونه
مشارکت گذاشت  تجربیات دانش 
آموزان حول ایده کلیدی و درک 
عمیق مفاهیم و مهارت های اساسی 

اف در فرآیند را فراهم می کند. انعط
آموزش موجب شده است تا 
یادگیرندگان خود به پرسش ها/ 
مسئله های برخاسته از موقعیت پاسخ 
 دهندن و در ای  رابطه از مشارکت
پشتیبانی معلمان در دوره و پایه نیی 

 برخوردار است. 

در بررسی و واکاوی  ای  تأمل حرفه
تجربیات در طول دوره 
کارورزی توانسته است 
تجربیات شخصی کسب 
شده در تعامل با معلمان/ 
همقطاران و ارتباط آن با 
عملکرد خود را مورد بررسی 
قرار دهد اما تأثیر آن بر 

خود در آینده را   عمل حرفه
 تبیی  نکرده است. 

بررسی و واکاوی تجربیات در 
لید، اجرا واحد طول طراحی، تو

یادگیری منجر به درک همه 
جانبه نسبت به ابعاد عمل 

ای شده است و توانسته  حرفه
ای با  تأثیر گفتگوی حرفه

معلمان/همقطاران را در بهبود 
عملکرد خود منعکس نمایده و بر 
اساس آن تصمیماتی را برای 

 ای خود اتخاذ کند.  توسعه حرفه

بررسی و واکاوی تجربیات در طول 
راحی، تولید و اجرای واحد یادگیری ط

با مشارکت معلمان/ همقطاران 
انعکاس دهنده، درک همه جانبه 

ای است و  نسبت به ابعاد عمل حرفه
تصمیمات اثر بخشی که حاصل 

ای  و گفتگوی حرفه 1خویشت  کاوی
است را برای بازتعریف  با معلمان

 سبک تدریس خود اتخاذ نموده است. 

                                                                 
1
- Self- reflection inquiry  
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در گیارش پایانی ارائه شده  تدوی  و ارائه گیارش 
داده های حاصل از عملکرد 
طبقه بندی شده است، اما 
تحلیل و تفسیر آن مبتنی بر 
شواهد تجربی و مستندات 
کافی برای دفاع از عملکرد 

ای در فرآیند درس  حرفه
 پژوهی نیست.

در گیارش پایانی مجموعه داده 
های گردآوری شده از اجرای 

حد یادگیری را بر اساس سطح وا
تأثیر گذاری بر عملکرد دانش 
آموزان به صورت نظام مند 
کدگذاری، طبقه بندی و مضمون 
یابی کرده است و نتایج را با 
استفاده از شواهد مبتنی بر تأثیر 

ای در فرآیند درس  عملکرد حرفه
 پژوهی گیارش کرده است. 

در گیارش پایانی مجموعه داده های 
برای انعکاس  شده راگردآوری 

قابلیت های حرفه ای به صورت نظام 
مند کدگذاری، طبقه بندی و مضمون 
یابی کرده و یافته های حاصل از 
تحلیل و تفسیر اطالعات جمع آوری 
شده را با نگاهی نقادانه نسبت به 
عملکرد حرفه ای خود و تأثیر آن بر 
یادگیری دانش آموزان/ معلمان/ 

درس پژوهی را همقطاران در فرآیند 
 گیارش نموده است. 

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 جلسه اول: 
در ای  ترم دانشجویان با توجه به تجربیات کسب شده در طول اجرای برنامه، درک عمیق تری نسبت به توانایی های خود، نحوه برخورد با 

چالش ها و... بدست آورده اند و می توانند تصمیمات خود را در فرایند طراحی، تولید و موقعیت های واقعی کالس درس، نحوه کنار آمدن با 
هی، اجرای واحد های یادگیری با مشارکت سایر معلمان/ همقطاران به مرحله اجرا بگذارند. لذا مروری است اساتید در آغاز کار فرآیند درس پژو

نتایج آن را با تمرکی بر: شیوه ثبت تجربیات و واکاوی آن در هر یک از مراحل درس پژوهی،  فرآیند تهیه طرح واحد یادگیری، اجرا و ارزیابی از
و ارزشیابی از نتایج واحد یادگیری، ساختار گیارش درس  نحوه تعامل با معلمان/ همقطاران در سطح مدرسه در فرآیند طراحی، تدوی ، اجرا

و سطوح  واحد آموزشی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس مالک هاپژوهی، برنامه زمان بندی سمینارها در سطح مدرسه و 
موفقیت بر اساس پیامد های یادگیری را در یک نشست جمعی به بحث بگذارند. توصیه می شود در ای  نشست نسبت به نحوه گروه بندی 

 احد های یادگیری اقدام شود. دانشجویان به عنوان تیم درس پژوهی برای طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی و
نفر)حد اکثر( برای تشکیل تیم درس پژوهی سازمان داد. روش مشارکت دانشجویان در فرآیند  4می توان دانشجویان را در گروه های دو تا 
 طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی به شرح زیر است: 

اسی و سازمان دادن آن ذیل ایده کلیدی، تولید واحد یاگیری. مطالعه برنامه درسی )کتاب درسی( استخراج مفاهیم و مهارت های اس .1

 انجام می شود.  ای  فعالیت توسط تیم دانشجویان زیر نظر استاد تربیتی و تخصصی

اجرای واحد یادگیری در کالس درس توسط یکی از اعضا و مشاهده و ثبت عملکرد توسط سایر اعضاء تیم به طور همیمان و به  .2

 )معلمان/ همقطاران( تفکیک هر عضو گروه

جمع آوری اطالعات از فرآیند تدریس توسط کلیه اعضاء برای ارائه در جلسه گروهی )دیدن فرآیند آموزش از زوایای مختلف( به همراه  .9

از نتایج ارزشیابی از یادگیری دانش آموزان با استفاده از روش های رسمی/ غیر رسمی. ای  جلسات به طور مستمر در طول اجرا و بعد 

هر جلسه تشکیل و بر روی نتایج بازخورد های ارائه شده از سوی همکاران/ همقطاران برای بهبود عملکرد در جلسه بعد تصمیم گیری 

می شود. کل مذاکرات در ای  جلسات ثبت و مبط شده و در نشست پایانی به منظور شناسایی نقاط قوت و معف و تأثیر گروه در 

 (. 6، 1و  4تایج حاصله مورد بررسی مجدد قرار می گیرد)بند عملکرد هر یک از اعضاء و ن

و نقد و ارزیابی نتایج یادگیری دانش آموزان و تنظیم آن در قالب  بررسی گیارش مشاهدات و اطالعات جمع اوری شده در گروه  .4

 گیارش پایانی کل گروه )دانشجویان(
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هادات برای اصالح/ بهبود آن برای دستیابی دانش آموزان به سطح باالتر تعیی  نقاط کور/ محدودیت ها در طراحی/ اجرا و ارائه پیشن .1

 یادگیری

ای  ای و صورت بندی مجدد هویت حرفه تحلیل عملکرد گروه، شناسایی یافته ها و تأثیر گفتگو ها در درک و پذیرش مسئولیت حرفه .6

 ای و...( رفهتوسط هر یک از اعضاء )مییان تأثیر گذاری بر عملکرد گروه، یادگیری های ح

  تشکیل نظام مند ای  نشست ها برای بررسی نتایج یادگیری دانش آموزان و تصمیم گیری در خصوص روش هایی که منجر به بهبود

یادگیری همه دانش آموزان می شود، دارای اهیمت است. تأمل فردی و تأمل گروهی، انعکاس یادگیری روش ها، اصولی که در کار از 

و...، چگونه تفکر آن ها تحت تأثیر فرایند عمل مشارکتی قرارگرفته است، ایده هایی که آن ها از ای  بحث ها به آن تبعیت شده است 

 کالس های درس خود خواهند برد.

  ،روایت نویسی از مجموعه ایده پردازی ها برای طراحی،تولید، و اجرا، یاداشت های شخصی قبل، حی  و پس از اجرا، نشست ها گروهی

 اجرا.....فرایند 

  هماهنگی با معلم راهنما و مدیر مدرسه به منظور تشکیل جلسات درس پژوهی در سطح مدرسه بر عهده استاد راهنما است. درصورتی

که امکان شکل گیری تیم درس پژوهی در سطح مدرسه وجود نداشته باشد می توان تیم را در سطح پردیس/ مرکی تشکیل داد. 

 های فوق بر عهده ای  تیم در سطح مدرسه خواهد بود.  مسئولیت انجام کلیه فعالیت

  :جلسه دوم تا شانزدهم
در ای  ترم دانشجو مسئولیت تدریس در سطح کالس درس را بر اساس تهیه طرح واحد یادگیری )حد اقل یک فصل/بخش کتاب درسی( را بر 

و مهارت های اساسی و... در کتاب  ه محتوای برنامه درسی) مفاهیمعهده دارد و باید واحد یادگیری خود را حول یک ایده کلیدی که پوشش دهند
نفره در سطح پرددیس/ مرکی به همراه دفاعیه آن در شورای معلمان  4تا  2درسی( است طراحی نماید. طرح تهیه شده پس از بررسی در گروه 

نظرات معلمان بر روی طرح اعمال و طرح با مشارکت معلمان دوره/ دوره/ پایه تهیه و در سطح مدرسه با حضور استاد راهنما از آن دفاع می شود. 
ها  شپایه اجرا و نتایج اجرای آن به شیوه درس پژوهیُ مورد تحلیل و تفسیر قرار می گیرد. در گفتگو استاد راهنما و دانشجو پاسخ به ای  پرس

های کلیدی، مفاهیم اساسی،  ر جلسه معلمان کمک می کند: ایدهمسیری که دانشجو قصد طی نمودن آن را دارد روش  شده و به دفاع از طرح د
های مورد انتظار تحقق  مهارت های اساسی که یادگیرندگان باید به آن دست یابند، کدام اند؟ چه مدارک و شواهدی بیانگر آن است که شایستگی

های جدید به کار  ی خود را به نحوی معنادار و موثر در موقعیتها یافته و دانش آموزان به راستی مطالب را فرا گرفته اند و می توانند آموخته
های یادگیری، تکالیف عملکردی( به یادگیرندگان  گیرند؟ مالک ها و سطوح ارزیابی شایستگی ها چیست؟ چه راهبردها و راهکارهایی )فعالیت

 زمینه ای خاص تبدیل شوند؟ کمک خواهد کرد تا خود، مفاهیم را بسازند و به افرادی صاحب دانش و توانمندی در
برای دوره ابتدایی استاد تربیتی و مشاوره تخصصی بر حسب نیاز  -استاد راهنما )برای دوره متوسطه مشارکت استاد راهنمای تربیتی و تخصصی 

نهایی نظارت داشته باشد و موموعات درسی ( باید بر فرآیند تهیه طرحِ واحد یادگیری و فرآیند درس پژوهی و اجرای آن تا مرحله تهیه گیارش 
ای او ثبت و مبط گردد. فرآیند تحلیل محتوای برنامه درسی و تعیی   بازخورد های ارائه شده به منظور ارزیابی عملکرد دانشجو در پوشه حرفه

شارکت معلم راهنما صورت می گیرد. ایده کلیدی برای تهیه واحد یادگیری و تولید مواد و منابع آموزشی مورد نیاز نیی زیر نظر استاد راهنما و با م
ای صورت گیرد که دانشجو بتواند طرح درس پژوهی پیش بینی  از نظر زمانی تنظیم جلسات برای بررسی طرح و تولیدات دانشجو باید به گونه

برای تعامل با معلمان/ کادر شده را با مشارکت معلمان در سطح مدرسه اجرا و نتایج آن را گیارش نماید. در طول ترم حضور دانشجو در مدرسه 
مدرسه مروری است و جلسات گفتگو برای بررسی عملکرد دانشجو در مدرسه و رفع محدودیت ها یا تدارک شرایط برای اجرای واحد یادگیری، 

 ود. بازخورد دادن، انتقال تجربیات و... در قالب سمینار ها بر حسب مورد می تواند در سطح مدرسه یا واحد آموزشی تشکیل ش
نیاز های شناسایی شده برای شروع فرآیند درس پژوهی از اهمیت زیادی برخوردار است و ای   توصیه: با توجه به ای  که سئوال/ مسئله ها/

 سئوال/ مسئله ها/ نیاز ها باید از بستر مدرسه و کالس درس برخاسته باشد لذا، مشارکت کادر مدرسه در طول اجرای ای  برنامه مروری است.
رییی الزم را برای کمک به دانشجو برای تهیه طرح درس  برنامه 9و 2، 1وصیه می شود استاد راهنما با مطالعه پیشینه دانشجو در کارورزی ت

 پژوهی و اجرای موفقیت آمیی آن از سوی دانشجویان بنمایند. تعداد واحد های یادگیری تهیه شده و اجرای آن وابسته به طرح درس پژوهی است
 د اقل یک واحد یادگیری )یک فصل/ بخش در کتاب درسی( است. اما ح

 شرط تأیید استاد راهنما الیامی است. همکاری پردیس ها و واحد های تابعه با دانشجو و مدرسه برای تأمی  منابع/ امکانات به
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 تکالیف عملکردی:  (5

 پژوهیتهیه طرح درس پژوهی و تأیید آن توسط استاد راهنما بر مبنای چرخه درس 

 تعیی  هدف )تعریف روش  سئوال/ مسئله/ نیاز( با مشارکت معلمان -

 طراحی واحد یادگیری  -

 ارزیابی مییان اثر بخشی واحد یادگیری بر اساس مسئله/ نیاز تعریف شده با مشارکت معلمان -

 اجرای واحد یادگیری با مشارکت معلمان و ثبت آن در فرآیند اجرا -

 ای با آنان فرآیند اجرا، تأمل و گفتگوی حرفه تبیی  و جلب مشارکت معلمان در -

 ای در فرآیند طراحی، تولید و اجرا  بازبینی و بازاندیشی در مورد تصمیمات اتخاذ شده بر اساس گفتگو های حرفه -

 ثبت و واکاوی تجربیات در طول ترم توسط دانشجو

 تکالیف عملکردی  (2

 تهیه طرح واحد یادگیری مطالعه موقعیت یادگیری و شناسایی ظرفیت های آن برای -

 تهیه طرح واحد یادگیری بر اساس تحلیل برنامه درسی )کتاب درسی(، شناسایی ایده کلیدی/ مفاهیم و مهارت های اساسی.....  -

 تدوی  شایستگی  -

 طراحی تکالیف یادگیری و عملکردی -

 تولید مواد آموزشی مورد نیاز برای اجرای طرح واحد یادگیری -

 ی در سطح کالس درس/ مدرسههدایت فرآیند یادگیر -

 ارزیابی از شایستگی های کسب شده توسط دانش آموزان بر اساس مالک ها و سطوح عملکرد.  -

 ساختار طراحي واحد یادگیری: 

 منطق واحد یادگیری  (1

 شایستگی های مورد انتظار (2

 ایده کلیدی که واحد یادگیری حول آن سازماندهی می شود  (9

 ها/ و....( )قوانی / اصول/ خرده مفاهیم/ خرده مهارتمفاهیم و مهارت های اساسی  (4

 طرح پرسش های اساسی  (1

 مالک های سنجش و سطوح عملکرد دانش آموزان )تکالیف عملکردی( (6

 تعیی  شواهدی برای ارزیابی عملکردی و معیار های ارزیابی تولیدات یادگیرندگان  (1

 (9س مراحل یادگیری در کارورزیبراسا -فرصت های یادگیری ) سازماندهی فعالیت های یادگیری (8

 تعیی  اطالعات و مهارت های مستقیم)پایه ( و مورد نیاز یادگیرندگان برای انجام فعالیت های یادگیری و تکالیف عملکردی (3

 تجربیات خارج از کالس درس برای انتقال آموخته ها به موقعیت واقعی  تعیی  محدوده ی (14

 الیت های یادگیری و تکالیف عملکردی و نحوه ارزیابی آنتعیی  تولیدات یادگیرندگان در جریان فع (11

روش تفسیر، سطح دستیابی یادگیرندگان به شایستگی ها و راهبرد بازخورد دادن به دانش آموزان )تکالیف یادگیری، جبرانی، تکمیلی،  (12

 توسعه ای(

 انواع راهکار های سنجش  (19

 راهکار هایی برای بررسی بدفهی های یادگیرندگان (14

 ای واكاوی تجربیات حرفهتأمل و 
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 تعیی  هدف -

 بررسی پیش بینی ها -

 روش  نمودن موانع و محدودیت ها و راه حل ها -

 طراحی و تولید واحد یادگیری -

 تأمالت و تعدیل ها در فرآیند اجرا -

 تحلیل و تفسیر نتایج یادگیری دانش آموزان -

 تحلیل و تفسیر نتایج کسب شده در گروه معلمان -

 ای با معلمان/ همقطاران تأملی و تجربیات حاصل از نشست ها و فرآیند گفتگوی حرفهواکاوی یادداشت های  -

 ای اتخاذ تصمیمات برای آینده حرفه -

 سمینارها

 سمینار ها در دو شکل اجرا مي شود:

 ه بازخورد برای ادامه کار الف: در سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجرای برنامه پیش بینی شده با هماهنگی معلم راهنما و ارائ
ب: در سطح واحد آموزشی به صورت مشارکتی برای به مشارکت گذاشت  تجربیات و یافته ها و دستیابی به درک عمیق تر از تجربیات کسب 

ک از مراحل قبل و شده. با توجه به ای  که در ای  ترم فعالیت های دانشجویان در قالب درس پژوهی دنبال می شود برگیاری سمینار ها در هر ی
پس از اجرای هر مرحله به شیوه مشارکتی در گروه های پیش بینی شده به دانشجویان در درک انتظارات و انتقال تجربیات به یکدیگر بسیار 

 کمک می کند. 

 انواع سمینار ها
 سمینار با حضور استاد راهنما/ دانشجویان و معلمان راهنما 

 افته ها و تجربیات و تبادل نظر به صورت ماهیانه و الیامی)با برنامه رییی و اعالم قبلی از سوی مدرس(سمینار های گروهی برای انتقال ی
 سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موموعات مشترک )اختیاری و با درخواست دانشجویان(

 . راهبردهای تدریس و یادگیری1
ه تأملی، بکارگیری راهبرد های شناختی در تحلیل موقعیت های واقعی، تحلیل راهبردهای مستقیم، غیر مستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهد

 های مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینار های گروهی و فردی ارائه می گردد.  نقادانه برای شناسایی و تبیی  مسئله، راهبرد

 . منابع آموزشي4
 منبع اصلی:

 (. تهران: دانشگاه فرهنگیان.1دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور )(. راهنمای عملی برنامه کارورزی 1934احمدی، آمنه )-
 منبع فرعی:

 شود()متعاقبا اعالم می

 . راهبردهای ارزشیابي یادگیری1

بر اساس واحد یادگیری طراحی شده و گیارش پایانی تهیه شده صورت می گیرد،  4: ارزشیابی پایانی در درس کارورزی ارزشیابي پایاني

که در آن دانشجویان باید یافته های خود از نتایج عملکرد خود و تجربیات کسب شده در تعامل با معلمان/ همقطاران را به منظور تعیی  
گروه مییان اثر بخشی عملکرد خود و تأثیر آن بر یادگیری دانش آمیان ارائه و از آن دفاع نمایند. ای  جلسه با حضور معلمان راهنما/ اساتید 

 شود. ورزی تشکیل میکار

ارزشیابی فرآیند بر اساس بازخورد های داده شده به نشست های گروهی در مرحله طراحی و تولید واحد یادگیری،  ارزشیابي فرآیند:

گیارش نشست ها در سطح مدرسه و واحد آموزشی با مشارکت معلمان/ همقطاران و نیی سمینار های درس پژوهی در سطح مدرسه که در 
نشجویان باید از طرح تهیه شده در جمع معلمان دفاع و یافته های خود از نتایج درس پژوهی و نتایج مشارکت معلمان/ همقطاران آن دا

 شود.درنتایج کسب شده را گیارش نماید. ای  جلسه می تواند با حضور معلمان راهنما/ کادر مدرسه تشکیل می
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در مراحل مختلف درس پژوهی به همراه بازخورد های داده شده در پوشه توسعه حرفه کلیه روایت های نوشته شده  ارزیابي پوشه كار:

ای در پایان دوره قرار می گیرد. یک نسخه  ای دانشجو مبط و مبنای برنامه رییی برای آموزش های بعدی و نیی دفاع از توانایی های حرفه
ط می گردد. پوشه کار می تواند شامل مبط جلسات دانشجو با معلمان در از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و مب
 ای تدارک دیده شده باشد.  سطح مدرسه و نیی سایر مستنداتی که برای دفاع از عملکرد حرفه

ارزشیابی عوامل مدرسه )مدیر و معلم راهنما(: بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ترم مربوط به گیارش عملکردی است که از سوی معلم 
 راهنما و مدیر مدرسه ارائه می گردد. 

 و به شرح زیر محاسبه می شود:  144امتیاز درس کارورزی بر مبنای 
 امتیاز  24 مدرسه: ا شرکت فعال در جلسات کالسی، سمینارها و

 امتیاز  24 ا گیارش های عملکردی تعامالت در سطح مدرسه:
 امتیاز 24ا طراحی، تولید و اجرای واحد یادگیری 

 امتیاز  24 ا گیارش درس پژوهی:
 امتیاز 24ا دفاع در جلسه پایانی 

 سایر نکات: 

 نکات اساسي در تنظیم گزارش پایاني: 
 بندیتنظیم فهرست و فصل .17

 مقدمه، هدف/پرسش و تعاریف و مفاهیم کلیدیارائه  .18

 روش جمع آوری و اعتبار اطالعات .19

 روش تحلیل، تفسیر اطالعات .41

 ارائه یافته ها بر اساس پرسش های پژوهش روایی .45

 ارجاعات روش ، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست ها .42

 ظرافت و زیبائی ظاهری .41

 نگارش ادبی و فنی .44

 پژوهش های کیفی یارش بر اساس اصول حاکم بررعایت ساختار علمی و کلی گ .41
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 159شماره درس: 

 )پروژه(« كارنمای معلمي»سرفصل درس 

  معرفي درس و منطق آن – 5

 سطح عالی مورد انتظار ای  است که یادگیرنده بتواند با درونی نمودن دانش کسب شده، آن را در قالب دانش کاربردی بارای   ای، در آموزش حرفه
عمل تخصصی خود تجسم بخشد. انجام پروژه پایانی در برنامه تربیت معلم با  صورتبندی و حل مسائل و ارائه خدمات اثربخش در حوزهشناسایی، 

جانبه باه تجاارب   با نگاه ژرف، تاملی و همه "م ِ حرفه ای"امکان به تصویر کشیدن  (1پژوهش روایتي )از نوع خودكاوی روایتيتکیه بر 

های دانشای، منشای و مهاارتی حرفاه     م از نظری و عملی در طول دوره تربیت معلم و ارایه روایت شخصی از سایه روش کسب شده )زیسته( اع
دانش و یافته های حاصل از ایا    دهد. ها و ابهامات معلمی، قوت ها و معف های ادراک شده را به دانش آموخته تربیت معلم می معلمی، بصیرت

نیل به آینده حرفه ای متامالنه، پویاا و   رییی برای حرفه ای رهاوردی قابل اتکاست که به پشتوانه آن برنامه پژوهش برای ورود به عرصه خدمت
ممک  می شود. انتظار می رود ای  درس)پروژه(، شایستگی دانشجومعلمان را در انجام عمل فکورانه )تاملی( ارتقاء داده و کماک نمایاد تاا     بالنده

 رفه ای آنان هم بروز و ظهور داشته باشد. ای  شایستگی در طول حیات ح

 مشخصات درس
نام درس: کارنمای معلمی 

 )پروژه(
 2 تعداد واحد:
به تشخیص  زمان درس:
 استاد راهنما

نحوه تدریس: راهنمایی در 
 حی  عمل

 كارنمای معلمي )پروژه( نام درس: 

 خواهد بود: اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر

ای و ساایر   دانشجویان با واکاوی، تحلیل و تفسیر تجربه های روایت شده در طول دوره آماوزش حرفاه  
تجربیات روایت نشده )تجربیات پیشی (، با استفاده روشامند از خودکااوی روایتای، تجربیاات متناوع و      

تحریار درآورده و از آن در   باه رشاته   "م  حرفه ای"پراکنده خود را در قالب روایت در برگیرنده ای از 
 جلسه گروهی دفاع نمایند.

 شایستگی اساسی:
CK& PCK  

 کد :
2-1 & 1-2 & 9-9 
&4-9 

 1سطح  2سطح  5سطح  هامالک

اساات روایاات  توانساته  ای من حرفه
های خود را باه گوناه   
ای سازماندهی کند که 
زاویااد دیااد یااا جهاات 
گیری های او را بدون 
 پرداخت به جیئیاات در 
ابعاااد مختلااف عماال  

ای )روش  حرفااااااااه
تااادریس، سااانجش،  
ماادیریت کااالس و...( 

 به تصویر بکشد.

توانسته اسات تجربیاات   
خود را در ابعااد مختلاف   
عمل حرفه ای به تصویر 
بکشااد و تااأثیر آن را باار 
یااادگیری خااود، دانااش  
آموزان و همقطارن تبیی  

 کند.

در سازماندهی تجربیات خود 
ابعاد عمل حرفاه ای ) روش  
تدریس، سانجش، مادیریت   
کااالس و...( را در پیونااد بااا 
یکدیگر و به صورت سازمان 
یافته به تصویر کشیده اسات  

ای که تاأثیر و تاأثیر    به گونه
متقابال ابعاااد باار یکاادیگر و  
مجموعاً بار یاادگیری خاود،    
دانش آماوزان و همقطااران   
به وموح به تصاویر کشایده   

 شده است. 

ــا/   ــت ه قابلی

 توانایي ها 

در تحلیااال و تفسااایر 
تجربیاااات خاااود )از  
گذشته تا حال( توانسته 
برخاای قابلیاات هااای  

ر در تحلیاااال و تفساااای
تجربیات خود )از گذشاته  
تا حال( توانساته قابلیات   
های شخصی خود را که 

در تحلیل و تفسیر تجربیاات  
خااود )از گذشااته تااا حااال(  
باه  توانسته قابلیت های خود 

عناااوان یاااک یادگیرناااده، 
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شخصی خود را که بار  
ای او در  عماال حرفااه 

آینده تاأثیر گاذار مای    
باشد را شناسایی کرده 
امااا نتوانسااته پرسااش 
هااای فااراروی خااود و 
نحوه پاسخ به آن ها را 
باار اساااس تجربیااات  
  کسب شده تبیی  کند.

ای او در  بر عمال حرفاه  
آینده تأثیر گذار می باشد 
را شناسااایی کاارده بااه   
پرسااش هااای فااراروی  
خود بر اسااس تجربیاات   
   کسب شده پاسخ دهد.

آموزشگر و عضاوی از یاک   
ای را تبیی  کناد،   گروه حرفه

و پرسش های فرا روی خود 
را با توجه به تجربیات کسب 
شده و تنوع نقش ها مطارح  
و به آن ها پاساخ دهاد، باه    

ای که مسیر آینده حرفه  گونه
ای خود را به روشنی تبیای   

  نماید.

خودكــــاوی 

 روایتي

پژوهشی درکی در مت  
از کل و ارتبااط آن باا   
جیئیات را بارای قابال   
دریافت نمودن حرکات  
خواننده میان گذشاته،  
حال و آینده، و ارتبااط  
زمااان و مکااان را بااه  
نمایش گذاشاته اسات   
اما ای  رابطه منجر باه  
پاسخ دادن به پرساش  
هااای پااژوهش نشااده 

 است.

در مت  پژوهشی درکای  
از کاال و ارتباااط آن بااا  

ا باارای قاباال جیئیااات ر
دریافات نماودن حرکاات   
خواننااده میااان گذشااته، 
حااال و آینااده، و ارتباااط 
زمان و مکان و م  های 
مختلااف، را بااه نمااایش 
گذارد و به پرسش هاای  

 پژوهش پاسخ دهد.

در ماات  پژوهشاای درکاای از 
کل و ارتباط آن با جیئیات را 
برای قابال دریافات نماودن    
حرکت خواننده میان گذشته، 

ه، و ارتباط زماان  حال و آیند
و مکان و م  های مختلاف  
را باااه نماااایش گذاشاااته و 
توانسته باه کماک باازگویی    
دوباره روایت )ساخت  صحنه 
و پیرنااگ( و بااا پاسااخ بااه   
پرساااش هاااای پاااژوهش، 
بصیرت حرفه ای خاود را باا   
صورت بندی جدید در قالاب  
دانش کااربردی باه نماایش    

 بگذارد.

 

 ارائه و دفاع

برای از اعتماد به نفس 
دفاااع از یافتااه هااای  
پاااژوهش برخاااوردار  
نیست و نظام منطقای   
میان معرفای ایاده هاا    
حفااظ رابطااه علاات و  
معلولی میان یافته ها و 
پرسش های پاژوهش  
در ارائه مشااهده نمای   

 شود.

از اعتماد به نفس کاافی  
برای دفاع از یافته هاای  
پژوهش برخوردار است و 
می تواند نظم منطقای را  

پرساش  میان ایده هاا و  
هااای پااژوهش برقاارار   
نماید و پاسخ به پرساش  
هاااای طااارح شاااده در 
جریان دفااع متکای بار    
یافته های پژوهش است 
و تصااااویر روشاااانی از 

ای او  توانایی های حرفاه 
 را منعکس می کند.

از اعتماااد بااه نفااس باااالیی 
باارای دفاااع از یافتااه هااای  
پژوهش برخوردار است و می 
تواند نظام منطقای را میاان    

و پرسااش هااای   ایااده هااا 
پژوهش برقارار نمایاد و باه    
پرسش های طارح شاده در   
جریااان دفاااع بااا اسااتفاده از 
یافته هاای پاژوهش پاساخ    
های مساتدل و قابال دفااع    
ارائه نماید و چگاونگی طای   

در آینااده را بااا  مساایر حرفااه
تکیه بر تجربیات کسب شده 

 روش  کند.
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ماهیت درس پروژه از نوع خودکاوی روایتای و متکای بار مجموعاه تجربیاات کساب شاده در طاول دوره آموزشای و تجربیاات پیشای             
دانشجومعلم و فرصت های یادگیری مبتنی بر آموزش های ارائه شده در سرفصل درس پژوهش روایتی است، دانشاجو بایاد باا توجاه باه      

ره کارورزی و سایر تجربیات کسب شاده در طاول دوره تحصایلی( نسابت باه تنظایم طارح        مجموعه تجربیات خود )تجربیات پیشی ، دو
پژوهشی )خودکاوی روایتی(، شناسایی منابع اطالعاتی، جمع آوری اطالعات و تحلیل و تفسیر اطالعات، آزمون اعتبار یافته ها اقدام کند و 

ودکاوی روایتی اقدام نماید. ای  طرح زیر نظر استاد راهنما اجرا و نتایج نسبت به ارائه گیارش خود در قالب گیارش پژوهش روایتی از نوع خ
 آن برای دفاع در جلسه پایان دوره آماده می گردد. 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری چگونگي هدایت درس 1
ت کاه دانشاجومعلم یافتاه    های اصلی شامل حل مساله، تفکر تأملی، تفکر نقاد و پژوهش است. هدف اصلی در ای  درس ای  اسا  راهبرد

های حاصل از تجربیات خود را صورتبندی نموده و در قالب دانش کاربردی ارائه نماید. در فرایند عمل، اقداماتی به شارح زیار باه انجاام     
 رسد: می

تادریس، تولیادات   . تهیه فهرستی از کلیه تجربیات، گیارش ها، دست نوشته ها، یادداشت های شخصی، خاطرات، تصاویر، فایلم هاای   1
فیییکی و... در طول دوره تحصیلی )ای  مطالب می تواند مربوط به دوره تحصیالت مدرسه ای نیای باشاد( و ترسایم آن در قالاب نقشاه      

 (.mind mapذهنی )
ایی کاه  . ایجاد شرایط برای آنکه دستاوردها و تجارب دانشجومعلم بر اساس یک روال منطقی مثل روند زمانی، چالش ها و پرساش ها  2

 دانشجومعلم با آن روبرو بوده است یا ذه  او را به خود مشغول کرده است و... تنظیم شود.
سازی برای مرور و مرور دوباره تمام داده های جمع آوری شده از تجربیاات و حاشایه نویسای بار آن بار اسااس دریافات هاا،          . فرصت9

ه در ایا  مرحلاه نوشاته مای شاود، در مرحلاه تحلیال و تفسایر باه          هاایی ک احساسات، قضاوت ها و... توسط دانشجومعلم. )یادداشت 
 دانشجومعلم کمک می کند. توصیه می شود ای  کار با فاصله زمانی دست کم یک روز انجام گیرد(.

تی دوره . درخواست مراجعه مجدد به همتایان )دانشجومعلمان(، معلمان راهنمای دروس کارورزی، آموزشگران دروس دوره تحصیلی و ح4
اند. ای  گفتگوها باید درخدمت باه تصاویر    های قبلی یا سایر کسانی که در طول دوران تحصیل با آن ها سروکار داشته مدرسه، همکالس
ای باشند. )ای  مراجعات می تواند به صورت غیررسمی باشد و موموع گفتگو،  تر از م  حرفهای و یافت  تصویری شفاف کشیدن م  حرفه

ی شخصی دانشجومعلم یا پرسش ها و چالش هایی باشد که با آن روبرو شده است. توصیه می شود فضای گفتگو به صورتی یادداشت ها
تنظیم گردد که امکان نقادی و نه ارزیابی را تدارک ببیند(. ای  گفتگوها بهتر است در دو مرحله صاورت بگیارد: یکباار قبال از تحلیال و      

 از دستیابی به یافته های و به منظور اعتبارسنجی یافته های پژوهش. تفسیر تجربیات و در مرحله دوم پس
ای توسط دانشجومعلم؛ پرسش هایی کاه تصاویر روشانی از     . کمک به مشخص نمودن پرسش هایی برای به تصویر کشیدن م  حرفه1

دادن آیناده   به تصاویر مای کشاد )نشاان    کند و مسیر آینده او را  هویت حرفه ای دانشجومعلم )مبتنی بر تجربیات کسب شده( را مهیا می
 ممک ، آینده محتمل و آینده مطلوب و نحوه حرکت در ای  مسیر حرفه ای(.

سازی برای آنکه دانشجومعلم بتواند هر نوع تحلیل ممک  قابل دفاع و یا با طی فرآیند کدگذاری و تحلیل و تفسایر یافتاه هاای     . زمینه6
آوری شاده را بارای تنظایم گایارش      ها و اطالعات جمع شرح مطرح در دروس کارورزی، روایت حاصل از روایت هایی که تدوی  کرده به

 بکار گیرد و گیارش اولیه خود را تدوی  کند. « ها آرمان»و « دانشها»، «تجربیات»
دانشجومعلمان  دیگر های مکرر مت  تدوی  شده و گفتگوی بر سر آن و ایجاد فرصت برای ارائه گیارش به ایجاد فرصت برای بازخوانی .1

هاا و   و فرصت دادن برای بازتدوی  گیارش. حرکت رفت و برگشتی از گذشته به حال و از حال به آینده حرفه ای در طاول ایا  باازبینی   
 ها الزم است.   نقادی

 راهبردهای ارزشیابي یادگیری –4 
ارزشیابی عملکرد دانشجومعلم است. در ای  درس، مردودی فرایندی مبتنی بر مشارکت است. استاد درس، مسئول   ارزشیابی در ای  درس،

مطرح نیست اما نتظیم گیارش نهایی بر اساس اصول باید به انجام رسد و استاد درس کیفیت آن را تایید نماید. ارائه گایارش در جلساات   
شود. استاد درس بار   ام میان انجکم یک نوبت توسط سایر دانشجومعلم گیرد و نقادی هر گیارش دست گروهی دانشجومعلمان صورت می

 کند. ، نظارت میدر اصالح گیارش نهایی بکار گرفته شود ی گروهیها ای  نقادیاینکه 

 



  
 

211 

 ساختار گزارش پایاني كارنمای معلمي )گزارشي از نوع خودكاوی روایتي( -1

، «عنوان گیارش»آرم و نام دانشگاه )باالی صفحه(، اسم پردیس، نام گروه آموزشی، نام درس، صفحه عنوان: مشتمل بر:  .5

دوره تحصیلی، نام و نام خانوادگی دانشجومعلم، نام و نام خانوادگی استاد راهنما و زمان پذیرش گیارش توسط استاد راهنما )با 

 ذکر روز، ماه و سال(. 

 مشابه(  بسم اهلل الرحمن الرحیم )یا عناوین .2

 )بر اساس فرمت دانشگاه(صفحه تاییدیه استاد راهنما و تعهد دانشجومعلم  .1

 )در صورت تشخیص دانشجومعلم(نامه  تقدیم .4

 )در صورت تشخیص دانشجومعلم(پیشگفتار  .1

 کلمات»و در زیر آن « عنوان»کلمه که اصل یافته نویسنده را آشکار کند. در باالی چکیده،  214-244: مشتمل بر چکیده .6

 شود. کلمه/ مفهوم( ذکر می 1-1« )کلیدی

ها، فهرست  فهرست مطالب الیامی است و در صورت نیاز فهرست جداول، فهرست نمودارها و شکلفهرست مطالب:  .7

شود. هر گونه نمونه سوال و یا تصویر و فیلم و غیره که به عنوان بخشی از تحلیل و تفسیر مورد استفاده  ها هم امافه می پیوست

 رفته است به صورت پیوست در پایان گیارش و بعد از منابع قرار می گیرد.قرار گ

های اصلی گیارش است. در ای   مت  گیارش نیازمند ساختار خاصی نیست. آنچه مطرح است، وجود مولفه متن اصلي گزارش: .8

 انند ساختاری را شکل دهند:تو های زیر وجود داشته باشند؛ که اگر به همی  ترتیب دنبال شوند می گیارش الزم است مولفه

تواند خود دارای  آوری به کار معلمی به زبانی برانگییاننده برای شروع. ای  قسمت می ساز روی شرحی از تجربیات زمینهمقدمات: 

مربوط به های ورود و تجارب  تواند به صورت یک مت  پیوسته ارائه شود. آنچه مطرح است ارائه شرحی از انگییه عناوینی باشد یا می
  کردن دیگران است. معلمی

دهد که بر دانشجومعلم در دوره تربیت معلم )در  ای  شرح نشان میشرح تجارب تحصیلي در دوره آموزشي تربیت معلم: 

در با آن مواجه شده و »، از آنچه «انتظار داشته»دانشگاه فرهنگیان( چه گذشته است. شرحی از ابتدا تا انتهای تحصیل. شرحی از آنچه 
تصمیماتی که اتخاذ کرده و »، شرحی از «به رخدادهای واقع شده در فرایند تحصیل داشتهنوع نگاهی که »، شرحی از «آن زیسته

آنچه پذیرفته است )دانش »و شرحی از « آنچه در ای  جریان شنیده است )دانش ارائه شده(»، شرحی از «اعمالی که به انجام رسانده
ت ها، گیارش ها، دست نوشته ها، تولیدات، یادداشت های توانند بر اساس مجموعه روای اصوال می ای  موموعات«. مورد قبول(

های ارزیابی عملکرد دانشجو، طرح های یادگیری، برگه های فعالیت یادگیری/ آزمون دانش آموزان، تصاویر و سایر  روزانه، کاربرگ
نشجومعلم بهتر است به آنها استناد کند. باوجودای ، الیامی به ارائه اطالعات جمع آوری شده.... در طول دوره تنظیم شوند و دا

 مستندات نیست. آنچه مطرح و مقبول است، گیارش دانشجومعلم است.

 

رسد که اعالم  وقتی دانشجومعلم به شرح تجارب علمی و عملی خود پرداخت، زمان آن میكردن خود در آینده: تشریح معلمي

چه باورهایی درباره »دارای چهار وجه اساسی است: اول اینکه  کند اینکه او چگونه معلمی می« می کند؟بناست او چگونه معل»کند 
چه »سوم آنکه «. داند کردن متعهد می هایی در معلمی خود را به رعایت چه اصولی یا چه نظریه»دوم آنکه «. یادگیری و آموزش دارد

هایی مواجه  های واقعی با چه چالش عمل معلمی را در موقعیت»و چهارم آنکه «. ستکردن خود لحاظ کرده ا هایی را برای معلمی آرمان
 ، موموع ارزشمندی است. «شود ها مواجه می او چگونه با چالش»شرح اینکه «. بیند می

  

نیازمند گوید، شرحی است از تجربه و آرمان. اما معلمی کردن  آنچه دانشجومعلم تا اینجا می ای دانشجومعلم: تعهدات حرفه

ای متفاوت هم عنایت داشته باشد. شرح اینکه او  نیازمند آن است که دانشجومعلم از اکنون به آینده است. ای  موموع« تعالی مستمر»
عمل خواهد کرد، در اینجا « العمر یادگیرنده مادام»چه طریقی را برای بهسازی مستمر خود برگییده است و چگونه به عنوان یک 
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 آید. می
 

به طور کلی ممک  است شخص از هیچ منبعی استفاده نکند؛ اما اگر دانشجومعلم از منابعی بهره گرفت، معرفی آنها بر : منابع .9

 مروری است. APAاساس سبک 

 

کند اما ارائه آن در مت  گیارش ممک  نیست،  آنچه در ارتباط با ای  گیارش است و به فهم یا اعتبار آن کمک می ها:پیوست .51

 .گیرد میر در پیوست قرا

 

 

 نکات اساسي برای نگارش گزارش نهایي كارنمای معلمي
 تولیدی دانشجومعلم است که نسبت به تمام مفاد آن، متعهد است. « سند»هر گیارش، به عنوان  -1

 شود؛ عنوانی خالقانه برای نشان دان محتوای آن. منتشر می« عنوان»هر گیارش، تحت یک  -2

 شود. نگارشی و ویرایشی زبان فارسی، انجام مینگارش گیارش با رعایت قواعد  -9

 گردد. ها رعایت می بینی شده گیارش، در تمام گیارش حجم پیش -4

 شود. برای عناوی  استفاده می« برجسته»برای مت  و از همان خط به صورت  14با اندازه « بی نازنی »ها از خط  در همه گیارش -1

 د.گرد ، تایپ می«تایپ»مت  گیارش با رعایت اصول  -6

 شود. اصول زیبایی در تنظیم مت  نهایی، رعایت می -1

 شود. های اجتماعی و دینی لحاظ و رعایت می در نگارش مت ، اصول اخالقی و ارزش -8

 شود. ، منتشر می«دانشجومعلم»و « استاد راهنما»، «پردیس»از هر گیارش فقط سه نسخه برای  -3

شود و کد اختصاص یافته به گیارش، در مت  منتشر شده قید  معلم انجام میبارگذاری گیارش نهایی در پورتال دانشگاه، توسط دانشجو -14

 گردد. می

 است. 9ساختار پیشنهادی برای تنظیم گیارش نهایی درس کارنمای معلمی به شرح جدول 

 
 
 

 ساختار گیارش نهایی کارنمای معلمی

 مقدمات

  :عنوان »آرم و نام دانشگاه )باالی صفحه(، اسم پردیس، نام گروه آموزشی، نام درس، صفحه عنوان: مشتمل بر

، دوره تحصیلی، نام و نام خانوادگی دانشجومعلم، نام و نام خانوادگی استاد راهنما و زمان پذیرش گیارش «گیارش

 توسط استاد راهنما )با ذکر روز، ماه و سال(. 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 یه استاد راهنما و تعهد دانشجومعلمصفحه تایید 

 رصورت لزوم(نامه )د تقدیم 

 )پیشگفتار )در صورت لزوم 

 کلمه  214-244: مشتمل بر ها چکیده و كلیدواژه 
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 فهرست :ها  ها، فهرست پیوست فهرست مطالب، فهرست جداول، فهرست نمودارها و شکلها 

  متن اصلي گزارش

 مقدمه 

  :شرح تجارب تحصیلي در دوره آموزشي تربیت معلم 

 ، «انتظارات اولیه»

 ، «تجارب زیسته»
 ، «تحلیل از رخدادهای واقع شده در فرایند تحصیل»
 ، «تصمیمات اتخاذ شده و اعمال به انجام رسیده»
 « آنچه شنیده شده )دانش ارائه شده(»
 «آنچه پذیرفته است )دانش مورد قبول(»

 تشریح معلمي :كردن خود در آینده 

 « چگونگی معلمی کردن» 
 «. باورهای یادگیری و آموزش» 
 «. کردن های مبنایی برای معلمی اصول یا نظریه» 
 «. کردن های معلمی آرمان»
 «. های واقعی های عمل معلمی در موقعیت چالش»
 ، «ها معلمی در موقعیت عمل چگونگی مواجهه با چالش»

 علم:ای دانشجوم تعهدات حرفه  

 منابع 

  هاپیوست
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 4مـجموعه اخـتیاری 

 (تربیت مربي آموزش قرآن و حدیث)عـنوان پـیشنهادی در حـوزه 
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 111شماره درس: 

 «روانشناسي پرورشي»سرفصل درس 

 . معرفي درس و منطق آن5

اثربخش است. چرا که در شرایط فعلی معلمان همواره خود تدریس فعالیت هدفمندی است که نیل به آن در گرو آگاهی معلمان از اصول تدریس 
ای که دانش آموزان با خود به  را با پرسش های جدیدی روبرو می بییند و نیازمند آن هستند تا با مسئله ها و موقعیت های پیش بینی نشده

ای خود  پرسش هایی از ای  دست در فرآیند عمل حرفهکالس درس می آورند، به شیوه خالقانه ای برخورد نمایند. آنها به طور مداوم باید به 
پاسخ دهند: چه اهدافی برای یادگیری دارای بیشتری  ارزش است؟ دانش آموزان از چه توانمندی ها و ظرفیت هایی برخوردارند؟ نقش آنان در 

اذ تصمیمات در آینده بهره گرفت؟ مطالعه خلق موقعیت های یادگیری اثربخش چیست؟ چگونه می توان از موفقیت ها و خطاهای خود برای اتخ
پرسش هایی که با آن در موقعیت  روانشناسی تربیتی به دانشجومعلم کمک خواهد کرد تا از یافته های علمی پژوهشی برای پاسخ به مسئله ها یا

 جربیات خود در آینده کمک کند. عمل روبرو می شوند استفاده نموده و بتواند با تعمق در آن به توسعه ظرفیت ها و نیی متراکم شدن ت
 مشخصات درس

 نظری نوع درس:
  2تعداد واحد: 
 ساعت 92زمان درس: 

 -پیشنیاز: 

 يپرورشروانشناسي نام درس: 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان ای  واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
تصمیمات آموزشی/ و تربیتی اتخاذ شده در سطح کالس درس/ مدرسه نقش یافته های علمی در زمینه تدریس اثر بخش  با شناخت

 را تحلیل و گیارش نماید.

 شایستگی اساسی:
ck &Pk 1&1-2 &1-1کد-
2&2-2 &9 -2 

 9سطح 2سطح 1سطح  هامالک 

یافته های 
 علمی

 پژوهشی-در بررسی منابع علمی
توانسته است اطالعات معتبری 
را جمع آوری کند اما، آن را در 
قالب یک مقاله منسجم ارائه 

 نکرده است. 

پژوهشی  -در بررسی منابع علمی
توانسته است اطالعات معتبری را 
جمع آوری کرده و آن را در قالب 

 یک مقاله منسجم ارائه کند.

پژوهشی  -در بررسی منابع علمی
به روز و  توانسته است اطالعات

معتبری را جمع آوری کرده و آن را 
در قالب یک مقاله منسجم به 
همراه پیشنهادهای کاربردی ارائه 

 کند.

در بررسی عملکرد معلم در  تدریس اثربخش
کالس درس توانسته است 
برخی از مالک های تدریس 
اثربخش را شناسایی کند اما 
نتوانسته ارتباط میان آن ها را 
برای تأثیرگذاری بر یادگیری 

 دانش آموزان تحلیل نماید. 

در بررسی عملکرد معلم در کالس 
درس توانسته است مالک های 

موده تدریس اثربخش را شناسایی ن
و رابطه میان آن ها به جهت تأثیر 
بر یادگیری دانش آموزان تحلیل 

 نماید.

در بررسی عملکرد معلم در کالس 
درس توانسته است مالک های 
تدریس اثربخش را شناسایی نموده 
و رابطه میان آنها به جهت تأثیر بر 
یادگیری دانش آموزان تحلیل 
نماید و پیشنهادهایی برای لحاظ 

گی ها و موقعیت های نمودن ویژ
 فردی دانش آموزان ارائه کند. 

در بررسی موقعیت آموزشی و  کاربرد یافته ها
تربیتی در سطح مدرسه مییان 
تأثیر پذیری تصمیمات از نظریه 
های را بدون مستند نمودن 
کاربرد ها به پژوهش های 
رشدی )نظریه های رشد( تحلیل 

 کرده است. 

در بررسی موقعیت آموزشی و 
تربیتی در سطح مدرسه مییان تأثیر 
پذیری تصمیمات از نظریه های 
رشدی را با استناد به کاربرد نظریه 
ها در پژوهش های تربیتی تحلیل 

 کرده است. 

در بررسی موقعیت آموزشی و 
تربیتی در سطح مدرسه مییان تأثیر 
پذیری تصمیمات از نظریه های 

ستناد به کاربرد نظریه تربیتی را با ا
ها در پژوهش های مختلف بررسی 
  و با توجه به موقعیت و بافت
فرهنگی اجتماعی/ تفاوت های 

 فردی پیشنهاداتی ارائه کند.
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 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول: کلیات 
 تعریف روانشناسی -

 موموعات و گرایشهای روانشناسی  -
 در آموزشکاربرد روانشناسی  -

 تکلیف یادگیری: 

 مقاالت علمی پژوهشی در خصوص نقش روانشناسی در آموزش و تحوالت آن را مطالعه و یافته ها را در قالب یک مقاله کوتاه ارائه نماید. 

 فصل دوم: روانشناسی پرورشی

 پرورشیتعریف روانشناسی  -

 و تدریس اثربخش پرورشیروانشناسی  -
 معلمان کارآمد -

 پرورشیروشهای پژوهش در روانشناسی  -

 تکالیف یادگیری:

مقاالت علمی پژوهشی در خصوص تدریس اثربخش و ویژگی های آن/ روش های پژوهش در روانشناسی پرورشی را مطالعه و یافته های خود را 
 در گیارشی مبنی بر چگونگی استفاده از یافته ها یا راهکار ها ارائه نماید. 

 فصل سوم: رشد

 انسان رشد -

 رشد چیست؟ -

 رشد شناختی -

 رشد اجتماعی و عاطفی -
 رشد اخالقی -

 تکالیف یادگیری:

 دیدگاه های مختلف در زمینه ابعاد رشد را مطالعه و در قالب یک جدول مقایسه ای شباهت ها و تفات های دیدگاه ها را گیارش نماید. 

 فصل چهارم: تفاوت های فردی

 عوامل مؤثر بر رفتار -
 احساس و ادراک -
 هوش -

o هوش و مسئله طبیعت و تربیت 
o  هوش و رشد شناختی 

o دیدگاه های مختلف درباره هوش 

 شیوه های یادگیری و تفکر -

 شخصیت و خلق و خو -

 انگییه، آموزش و یادگیری -

 تفاوت های فرهنگی و جنسیتی -

 تکالیف یادگیری:

پژوهش های انجام شده در زمینه تفاوت های فردی را در حوزه های مختلف را مطالعه و چگونگی استفاده از داللت های ای  یافته ها برای 
 تدریس اثربخش را شناسایی و گیارش کند. 

 تکلیف عملکردی: 

 العه و تأثیرات آن تحلیل نماید.با مشاهده یک موقعیت آموزشی تصمیمات معلم/ مربی را در مواجهه با تفاوت های فردی مط

 فصل پنجم: فرآیند های شناختی
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 سطوح پایی  فرایند های شناختی -
 فرآیند های شناختی پیچیده -

 درک مفهوم -
 تفکر -
 حل مسئله -

 خالقیت -

 تکلیف یادگیری: 

روش های بکارگیری فرآیندهای شناختی را در کتاب های درسی مهد کودک بررسی و نمونه ای از ای  مهارت ها را شناسایی و چگونگی آموزش 
 آن را مورد نقد و برسی قرار دهد. 

 روش های پرورش خالقیت در آموزش موموعات درسی مختلف را مطالعه و یافته های خود را به کالس گیارش نماید. 

 صل ششم: مدیریت کالس درسف

 اصول کلی مدیریت کالس -
 شیوه های مدیریت کالس -

 فضای مطلوب برای یادگیری -
 پیشگیری از مشکالت رفتاری -
 مداخله های خاص برای هدایت رفتار نامناسب -

o قرار داد گروهی 

o  قرارداد فردی 

o بازی رفتار خوب 

o دوری موقت 

 تکلیف عملکردی: 

در سطح مهد کودک را مشاهده و گیارشی از روش های مدیریت بکارگرفته شده تهیه و نتایج را به همراه  پرورشییک کالس درس/ موقعیت 
 نقد و بررسی و مبتنی بر یافته های علمی گیارش نماید. 

 فصل هفتم: کودکان با نیازهای ویژه

 دانش آموزان مبتال به ناتوانی -

 اختالالت حسی -

 اختالالت جسمی -
 کم توان ذهنی -
 زبانی و گفتاریاختالالت  -

 ناتوانی های یادگیری -

 اختالالت رفتاری و عاطفی -

 کودکان تییهوش -

 کودکان سرآمد  -

 تکلیف یادگیری: 

 . از یک مهد کودکان با نیازهای ویژه بازدید نموده و نحوه آموزش و نوع خدمات ارائه شده به ای  گروه از کودکان را بررسی و گیارش نماید
ه با مراجعه به منابع علمی روش های ارائه خدمات به کودکان با نیازهای ویژه را در سایر کشور ها مطالعه و یافته ها را در قالب یک مقال

 کوتاه ارائه کند. 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری1
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ریس و کاربرد آن در موقعیت های استفاده از فرصت های یادگیری مستقیم/ فردی از طریق مطالعه نظریه های علمی در زمینه تد
آموزشس/تربیتی، بکارگیری راهبرد های شناختی برای مطالعه ویژگی های رشدی/تفاوت های فردی در موقعیت های آموزشی/ تربیتی 

 )کالس درس و مهد کودک(، تحلیل و ارائه پیشنهادهایی برای ارتقاء سطح اثربخشی تصمیمات معلم/ مربی در کالس درس/ مهد.

 منابع آموزشي. 4

 منابع اصلي:

 .پروی  کدیور، چاپ چهارم، تهران: مرکی نشر دانشگاهی  (. کاربرد روانشناسی در آموزش. ترجمه1919بیلر، رابرت ) .4

 (. روانشناسی کاربردی برای معلمان. مترجم رابعه موحد. انتشارات ارجمند. 1931بنتهام، سوزان. ) .1

 تربیتی. ترجمه شاهده سعیدی و همکاران. انتشارات موسسه خدمات فرهنگی رسا. (. روانشناسی1931سانتراک، جان دبلیو. ) .6

 منابع فرعي:

 (. روانشناسی کاربردی برای معلمان. ترجمه مهشید فروغان. انتشارات ارجمند.1983فونتانا ، دیوید. ) .4

 علینقی خرازی. مرکی نشر دانشگاهی (. روانشناسی تربیتی اصول وکاربرد آن. ترجمه1988گالور، جان ای، برونینگ ،راجر اچ. ) .1

 (. روانشناسی تربیتی. ترجمه غالمرما خوی نژاد و همکاران. انتشارات حکیم فردوسی.1934گیج، نیتل، برالینر، دیوید سی. ) .6

 . راهبردهای ارزشیابي یادگیری1
 نمره  12ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به مییان 
 نمره  8ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول نیمسال، تکالیف عملکردی و آزمون پایان نیمسال انجام می شود. مبنای ارزیابی 
 تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیی  شده است. 
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 615درس: شماره 

 «يكودك رشد يروانشناس»سرفصل درس 

 . معرفي درس و منطق آن5
درک ویژگی های رشدی کودکان در دوره پیش دبستانی و دبستانی برای برنامه رییی و کمک باه آناان جهات غلباه بار مشاکالت یاادگیری و        

تعامل میان قابلیت های اولیه کودکان و حمایات هاای   دستیابی به ظرفیت های ممک  از اهمیت بسیاری برخوردار است. در حقیقت رشد مستلیم 
ن محیطی است که به یاری مربی و از طریق یادگیری ارتقاء می یابد. شناخت ویژگی های رشدی در ابعاد مختلف و روند تحول آن، توانایی معلما

ز موفقیت های پیشی ِ خود، و تقویت انگییه آناان  مواجه با شکست ها، و کمک گرفت  ا را برای کمک به کودکان در یافت  و پاالیش راه حل ها،
 برای فهمیدن و یادگیری بیشتر افیایش داده و آنان را برای برنامه رییی متناسب با نیمرخ/ دامنه رشدی دانش آموزان توانمند می سازد. 

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری

  9تعداد واحد: -
 ساعت 48زمان درس: 

پیشنیاز: روانشناسی 
 تربیتی

 روان شناسي رشد كودكي نام درس:

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

با شناخت ابعاد رشد کودک و ویژگی های آن در دوره های مختلف رشدی مییان تأثیر پذیری تصمیمات آموزشی/ و تربیتی از نظریه های رشد را 
 تحلیل و گیارش نماید.در سطح کالس درس/ مدرسه 

رفتار های کودک در موقعیت آزاد و ساختار نیافته را ثبت و با توجه به مشخصه های رشد طبیعی، سطح رشدی کودک )رشد طبیعی/ اختالالت 
 رشدی/ ظرفیت ها/ توانایی های خاص( را تعیی  و راهکار هایی برای توسعه سطح توانایی ها ارائه نماید. 

 شایستگی اساسی:
Ck&Pk 1-1کد&

2-1&1-2&2-2

&7-2 

 1سطح 2سطح 5سطح  هامالک 

گیارش تهیه شده نشان دهنده  ابعاد رشد
شناخت نسبت به ویژگی های رشد 
در ابعاد مختلف آن است، اما 
تماییات رشدی کودکان و تأثیر 
پذیری آن شرایط فرهنگی و 
 اجتماعی مد نظر قرار نگرفته است.

دهنده گیارش تهیه شده نشان 
شناخت نسبت به ویژگی های 
رشد در ابعاد مختلف و تماییات 
رشدی کودکان و چگونگی تأثیر 
پذیری آن شرایط فرهنگی و 

 اجتماعی است.

گیارش تهیه شده نشان دهنده شناخت 
نسبت به ویژگی های رشد در ابعاد 
مختلف، دامنه رشدی و چگونگی تأثیر 
پذیری آن شرایط فرهنگی و اجتماعی 

 ن است.کودکا

در مشاهدات کلیه رفتار ها و  مشاهده موقعیت
در ابعاد  ویژگی های رشدی کودک

مختلف را ثبت نموده اما نتوانسته 
است سطح رشدی را با استناد به 
مالک های رشد و ارتباط آن با 

  رفتار های کودک مشخص کند.

در مشاهدات کلیه رفتار ها و 
در  ویژگی های رشدی کودک

را ثبت نموده و ابعاد مختلف 
توانسته است سطح رشدی را با 
استناد به مالک های رشد و 
ارتباط آن با رفتار های کودک 

 مشخص کند.

در مشاهدات کلیه رفتار ها و ویژگی 
در ابعاد مختلف را  های رشدی کودک

ثبت نموده و توانسته است سطح 
رشدی را با استناد به مالک های رشد 

کودک را با  و ارتباط آن با رفتار های
ذکر شواهدی از نظریه های رشد 

 گیارش نموده است.

در بررسی موقعیت آموزشی و  های رشدكاربرد نظریه
تربیتی در سطح مدرسه مییان تأثیر 
پذیری تصمیمات از نظریه های 
رشدی را بدون مستند نمودن 
کاربرد ها به پژوهش های رشدی 
)نظریه های رشد( تحلیل کرده 

 است. 

در بررسی موقعیت آموزشی و 
تربیتی در سطح مدرسه مییان 
تأثیر پذیری تصمیمات از نظریه 
های رشدی را با استناد به 
کاربرد نظریه ها در پژوهش 
های رشدی )نظریه های رشد( 

 تحلیل کرده است. 

در بررسی موقعیت آموزشی و تربیتی 
در سطح مدرسه مییان تأثیر پذیری 

رشدی را با تصمیمات از نظریه های 
استناد به کاربرد نظریه ها در پژوهش 
های مختلف بررسی و با توجه به بافت 

ای که کودک در آن زندگی می  و زمینه
 کند، تحلیل نموده است.
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 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 : موضوعات اساسي در مطالعه رشد انسان5فصل 
 رشد پیوسته و ناپیوسته -
 های رشدیدوره  -

 نقش طبیعت و تربیت در رشد -

 : نظریه های رشد2فصل 

 نظریه روان کاوی فروید -

 نظریه رفتارگرایی -

 نظریه رشد شناختی پیاژه -

 نظریه روانی اجتماعی اریکسون -

 نظریه یادگیری اجتماعی بندورا -

 نظریه اجتماعی فرهنگی ویگوتسکی -

 نظریه بوم شناختی برونف  برنر -

 رویکرد پردازش اطالعات -
 دیدگاههای اسالمی در حوزه رشد -

 مقایسه و ارزیابی نظریه های رشد -

 تکلیف یاگیری: 
مطالعه مقاالت و پژوهش های علمی در زمینه رشد کودکان، تهیه خالصه و ارائه آن به کالس با توجه به نظریه های رشد بحث شده در کالس 

 درس. 
 گی های رشدی کودکان به تفکیک دوره کودکی اول و دوم و ارائه به کالستهیه جدول مقایسه ای از ویژ

 : دوره های رشد كودكي1فصل 

 رشد پیش از تولد و تولد:  -5

 رشد پیش از تولد -

 وراثت، عیوب ارثی -

 تاثیرات محیطی بر رشد پیش از تولد -
 افسردگی پس زایمانیفرایند زایمان، ارزیابی سالمت و توانایی های کودک، نوزادان زودرس،  -
 

 رشد در دو سال اول زندگي: نوباوگي و نوپایي  -2

  رشد جسمي و حركتي -

 رشد بدن و مغی

 رشد حرکتی
 رشد ادراکی

 معلولیت های جسمی

  رشد شناختي و زباني -

 نظریه شناختی
 نظریه رشدی پیاژه

 نظریه پردازش اطالعات
 نظریه توجه انتخابی و حافظه



  
 

261 

 سال اول زندگی هوش و سنجش کودک در دو
 نظریه های رشد زبان،عوامل موثر بر رشد زبان 

  رشد هیجاني/ اجتماعي -

 نظریه اریکسون در باره رشد شخصیت در دو سال اول زندگی
 نظریه رشد هیجان های اصلی و آگاهی نسبت به هیجان های دیگران

 تفاوت های میاجی
 رشد دلبستگی

 خودپرورانی و خودآگاهی

 تکلیف یادگیری: 
مطالعه پژوهش های انجام شده در زمینه مسایل رشدی کودکان، ارتباط آن با یادگیری و جمع بندی راه حل ها و پیشنهادهای ارائه شده برای 

 بکارگیری در آموزش.

 تکلیف عملکردی:
اد مختلف با توجه به ویژگی مطالعه یک کودک در موقعیت آزاد/ موقعیت آموزشی و ثبت رفتار های کودک و ارزیابی سطح رشدی کودک در ابع

 های ذکر شده. 

 سالگي: اوایل كودكي 6تا  2رشد در  -1

 رشد جسمي و حركتي

 رشد بدن

 رشد مغی
 جانبی شدن و دست برتری

 رشد حرکتی

 رشد شناختي و زباني

 نظریه پیاژه
 نظریه ویگوتسکی

 نظریه پردازش اطالعات
 نظریه کودک درباره ذه  

 توجه و حافظه
 در رشد شناختی، رشد زبانتفاوت های فردی 

 رشد هیجاني/ اجتماعي

 نظریه اریکسون
 خودپنداره و عیت نفس

 رشد هیجانی
 روابط با همساالن

 مبنای اصول اخالقی، هویت جنسی و نقش یابی جنسیتی
 شیوه های فرزندپروری والدی ، بد رفتاری با کودک

 تکلیف یادگیری: 
رشدی کودکان، ارتباط آن با یادگیری و جمع بندی راه حل ها و پیشنهادات ارائه شده برای  مطالعه پژوهش های انجام شده در زمینه مسایل

 بکارگیری در آموزش.

 تکلیف عملکردی:
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مطالعه یک کودک در موقعیت آزاد/ موقعیت آموزشی و ثبت رفتار های کودک و ارزیابی سطح رشدی کودک در ابعاد مختلف با توجه به ویژگی 
 های ذکر شده.

 سالگي: اواسط كودكي 55تا  6در رشد  -4

 رشد جسمي و حركتي 

 رشد بدن

 مشکالت سالمت جسمانی در زمینه بینایی، شنوایی
 سوء تغذیه، چاقی و شب ادراری

 رشد حرکتی و بازی

 رشد شناختي و زباني
 نظریه پیاژه

 نظریه پردازش اطالعات
 توجه، حافظه

 خودگردانی شناختی
 یادگیری در مدرسه
 های فردیهوش و تفاوت 

 اختالالت یادگیری
 اختالل بیش فعالی/ کاستی توجه
 رشد زبان، یادگیری زبان دوم 
 رشد هیجاني/ اجتماعي

 تغییر در خودپنداره و عیت نفس
 رشدهیجانی، روابط با همساالن

یابی جنسیتی، تاثیرات رشدهیجانی اجتماعی )تغییر در خودپنداره و عیت نفس، رشد هیجانات، رشد اخالقی، روابط با همساالن، نقش 
 خانواده، مشکالت رایج رشد در ای  دوره نظیر ترس ها و امطراب ها، مشکالت رفتاری، سوء استفاده جنسی از کودک( 

 تکلیف یادگیری: 
شده برای مطالعه پژوهش های انجام شده در زمینه مسایل رشدی کودکان، ارتباط آن با یادگیری و جمع بندی راه حل ها و پیشنهادات ارائه 

 بکارگیری در آموزش.

 تکلیف عملکردی:
مطالعه یک کودک در موقعیت آزاد/ موقعیت آموزشی و ثبت رفتار های کودک و ارزیابی سطح رشدی کودک در ابعاد مختلف با توجه به ویژگی 

 های ذکر شده.
 : كاربرد نظریه ها و یافته ها در آموزش ویادگیری4فصل 
 تدریس -

 ارزشیابی  -

 برنامه درسی  -

 مدیریت کالس درس و مدرسه -

 تکلیف عملکردی: 

مشاهده یک موقعیت آموزشی و تربیتی در سطح مدرسه یا کالس درس و تحلیل مییان تأثیر پذیری تصمیمات آموزشی/ تربیتی از نظریه های 
 رشدی و کاربرد های آن. 
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 . راهبردهای تدریس و یادگیری1
قیم/ فردی از طریق مطالعه نظریه های علمی در زمینه رشد و کاربرد آن در یاگیری، بکارگیری راهبرد استفاده از فرصت های یادگیری مست

های شناختی برای مطالعه ویژگی های رشدی کودک به صورت آزاد و در موقعیت های آموزشی/ تربیتی )کالس درس و مدرسه(، تحلیل و 
فیت های بالقوه کودک، و خلق فرصت های جدید برای کمک کودک برای حل ارائه راهبرد هایی برای توسعه توانایی ها و تحقق ظر

 مشکالت یادگیری/ رفتاری.

 . منابع آموزشي4
 (. روان شناسی رشد )از لقاح تا کودکی( جلد اول. مترجم: یحیی سید محمدی. نشر ارسباران.1932لورا. ای. برک ) -1

 -هامایاک آوادیس یانس  -انسان. گروه مترجمان: داود عرب قهستانی  (. روان شناسی رشد و تحول1934پاپالیا، الدز، فلدم . ) -2
 حمیدرما سهرابی. انتشارات رشد.

 (. سفر پرماجرای کودک )روان شناسی رشد(. مترجم: مهرداد فیروزبخت. موسسه فرهنگی رسا.1986پاول. اس. کاپالن. ) -9

از دیدگاه معاصر )جلد اول و دوم(. مترجم: جواد طهوریان.  (. روان شناسی کودک1919ای. میوس. هنرینگتون و راس. دی. پارک ) -4
 آستان قدس رموی،معاونت فرهنگی. آخری  چاپ انتشارات

(. روان شناسی رشد کودکان و نوجوانان. مترجم: دکتر اسماعیل سعدی پور) بیابانگرد(. نشر: دوران. آخری  1988کاتلی  برگر. ) -1
 چاپ.

 . راهبردهای ارزشیابي یادگیری1

 نمره  12زشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به مییان ار
 نمره  8ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای ارزیابی تکالیف 
 ح پیامد های یادگیری تعیی  شده است. )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطو
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 612شماره درس: 

 «يكودك دوره در یدار كالس هایروش و اصول»سرفصل درس 
 مشخصات درس
 عملی-نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: -
 ساعت 48زمان درس: 

 اصول و روشهای كالس داری در دوره كودكي نام درس:

 واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این 

با شناخت مفرومات تأثیر گذار بر روش های مدیریت کالس درس، بتواند راهبرد های متناسب با موقعیت 
 های اموزشی را اتخاذ و تأثیر آن بر یادگیری دانش آموزان را مورد ارزیابی قرار دهد.

 شایستگی اساسی:
Ck&Pk 2 &1-1کد-
1&1-2&2-2 &9 -2 

 1سطح 2سطح 5سطح  هامالک 

روش های کار 
آمد در مدیریت 
 کالس درس 

در موقعیت آموزشی و تربیتی 
در سطح کالس درس با 

قوانی  و رویه های سازنده 
 آشنا باشد.

  

در بررسی موقعیت آموزشی 
و تربیتی مییان تاثیر 

قوانی  و رویه های 
سازنده در مدیریت 
را  کارآمد کالس درس

 تحلیل کند.

در موقعیت آموزشی و تربیتی 

کالس درس قوانی  و رویه 
های سازنده در مدیریت 

 را بکار برد.کارآمد 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول: كلیات 

 داللت نظریه ها برای مدیریت کالس درس

 دیدگاه رفتاری
 دیدگاه رشدی

 دیدگاه شناختی 
 دیدگاه انسان گرا

 مفرومات معلم در اداره کالس 
 ارتباط میان معلم و دانش آموز

 توانمند سازی -

 رابطه دموکراسی -

 رابطه برابر  -

 قدرت طلبانه  -

 سهل انگارانه -

 فصل دوم: مدیریت كالس درس

 اصول کلی مدیریت کالس درس
 روش های کار آمد در مدیریت کالس درس 

 نقش معلم در برقراری رابطه سازنده 
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 سو گیری ها پیامد های تربیتی آن 
 واکنش های معلم در موقعیت های دشوار
 قوانی  و رویه های سازنده در کالس درس

 آموزش قوانی  و رویه ها 
 مشارکت دانش آموزان در ومع قوانی 

 احترام متقابل و مسئولیت جمعی در اجرای قوانی 
 قوانی  و رویه ها در سطح مدرسه

 زان درگیر نمودن دانش آمو
 سازمان دادن گروه ها 

 وقفه ها و روش مدیریت آن 

 فصل سوم: راهبرد های مدیریت رفتار 
 رفتار های عمومی در کالس درس

 رفتار های مطلوب 

 روش های تقویت رفتار های مطلوب -

 رفتار های نامطلوب

 دالیل رفتار های نامطلوب -

 مداخله های خاص برای هدایت رفتار  -

 پیش گیری از مشکل 

 رفتار پرخاشگرانه -

 زدو و خورد  -

 آزار دادن -

 مخالفت و خصومت با معلم -

 روش های مثبت کاهش رفتار

 روش های منفی کاهش رفتار

 قرار داد ها 

 پیامد ها

 پاداش های قابل لمس -

 پیامد مستقیم -

 پیامد های گروهی -

 پیامد در خانواده  -

 راهبرد هایی برای مدیریت کالس در س در موقعیت های مختلف

 فصل چهارم: فضای فیزیکي 

 چیدمان های استاندارد 
 چیدمان فضای فیییکی 

 چیدمان کالس بر اساس اهداف یادگیری
 سازمان دادن فضا برای فعالیت های گروهی
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 استفاده از تجهییات و منابع 

 فصل پنجم: یک شروع خوب 
 شروع مدرسه  -

 اولی  روز مدرسه  -

 دو هفته اول  -

 شروع و پایان یک روز -

 پایان سال  -

 . راهبردهای تدریس و یادگیری1

موقعیت های واقعی، از روش حل مسئله برای ارائه راه حل های تأثیر گذار برای  روش مطالعه موردی، روش مشاهده برای تحلیل و تفسیر
 موقعیت های دشوار.

 . منابع آموزشي4
 سانتراک، روانشناسی تربیتی سیف.  الفبای مدیریت در کالس درس، محمد سرکار آرانی، روان شناسی تربیتی

 . راهبردهای ارزشیابي یادگیری1
 نمره 14ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری 

 1ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری و فعالیت های عملکردی پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت های گروهی 
 نمره 

 نمره  1لکردی فردی و گروهی کارتولیدی: مجموعه تکالیف عم
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 611شماره درس: 

 «يدبستان و يدبستان شیپ دوره بر دیتاك با يدرس یزیر برنامه»سرفصل درس 

 . معرفي درس و منطق آن5
نیازمند آن مند و گسترده، های اساسی در آموزش و پرورش نوی  است. آموزش نظام، یکی از فعالیت«فرایند»رییی درسی به عنوان یک برنامه

-گر فعالیتهای عامالن فرایند تربیتی را هدایت کند. اتخاذ تدابیر هدایتتوانند فعالیتاست که با اتخاذ تدابیر قبلی همراه شود. چنی  تدابیری می

های مروری معلم/ مربی یترییی درسی با ای  معنا، یکی از فعالشود. برنامهرییی درسی نامیده میهای معلم و متعلم در موقعیت تربیتی، برنامه
است. چنی  تکلیفی « ریی درسی اجراییبرنامه»یا « گیرریی درسی بهره برنامه»رییی درسی هم های متمرکی برنامهاست. معلم/ مربی حتی در نظام
-وری گردد. دانست  زبان برنامهشود یادگیری استفاده از ای  پدیده مهم حیات آموزشی برای معلمان/ مربیان مر)و البته چنی  اختیاری( سبب می

-شود معلم/ مربی نقش عمدهرییی درسی برای معلمان حتی در یک سیستم متمرکی که تصور میرییی درسی یا آشنائی با دانش آکادمیک برنامه

شود و در بسیاری از یتعریف م« سطوح مختلف»ای در تولید برنامه درسی ندارد و مصرف کننده صرف است، مرورت دارد؛ زیرا برنامه درسی در 
های آموزشی متمرکی هم معلم/ مربی )به شکل فردی یا جمعی( نقش دارد. پس معلم/ مربی به جای آنکه به حلقه سست ای  سطوح در نظام

تواند به یک پدیده کننده آن ظاهر شود. برنامه درسی در دستان معلم میزنجیره تعلیم و تربیت بدل شود، باید اتفاقا در نقش مقوم برنامه و تقویت
تواند آنچه در مرحله تولید به درستی تدوی  شده است، را از دستور کار خارج کند یا )برنامه درسی پوچ( تبدیل شود. یعنی معلم/ مربی می« پوچ»

تری  حلقه د به معیفتوانای معلم/ مربی است. معلم/ مربی میبه صورت غیر موثر آموزش دهد. پرهیی از ای  دام، یکی از لوازم عمل حرفه
های دیگران نیاز به به بار نشست  تالش«. تری  حلقه آنزنجیر، همانقدر قوت دارد که معیف»اند زنجیره نظام آموزشی بدل شود و چنانکه گفته

مربیان آینده به دلیل  همّت و دقت معلم/ مربی دارد تا محرومیت ناشی از حذف آنچه باید آموزش داده شود، بر شاگردان تحمیل نشود. معلمان/
رییی درسی آشنا شوند و بتوانند از فنون آن در عمل بهره بگیرند. کسب ای  مهارت به چنی  شرایطی نیاز دارند با مبانی، اصول و مراحل برنامه

مروری است معلمان/ ای معلم/ مربی در موقعیت مدرسه/ مهد است. برای تحقق چنی  دستاوردی، همراه فهم برنامه درسی، الزمه عمل حرفه
رییی درسی آشنا شوند و برای اقدام به های برنامههای درسی و با برخی از اعمال و فعالیتهایی از برنامهمربیان با منابع ای  حوزه علمی، با نمونه

ره آموزشی در معرض تجربیات متنوع تواند به آنان کمک کند تا معلمان/ مربیان آینده در طول دوهایی داشته باشند. چنی  شرایطی میآن، تمری 
علمی  و غنی قرار گرفته و قادر به مطالعه، تصمیم گیری و ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت های پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته های

 و پژوهشی باشند. 

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 
 ساعت 92زمان درس: 

مبانی آموزش و پیشنیاز: اصول و 
 پرورش

 نحوه آموزش: انفرادی

 يدبستان و يدبستان شیپ دوره بر دیتاك با يدرس یزیر برنامهنام درس: 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
رییی درسی اجرایی های درسی مصوب، به برنامهرییی درسی اقدام کند و با تحلیل برنامهبه تشریح مبانی، اصول و مراحل برنامه

درسی  های درسی حادث در مدرسه/ مهد، قادر خواهد بود برنامهدروس مدرسه/ مهد اقدام کند و مم  تشخیص و تبیی  انواع برنامه
، دانشجومعلم مم  آشنایی با همچنی  خود برای اداره یک درس را تولید و ارائه کند و به استناد دانش معتبر از برنامه خود دفاع نماید.

 رییی درسی، قادر است به شیوه مناسبی دانش خود را در ای  موموع به روز کند.برخی منابع معتبر حوزه برنامه

 1سطح  2سطح  5سطح  هامالک

 شایستگي اساسي:
PK  1-2 & 2-2كد 

PCK   2-1كد 

ـ فهم برنامه و 

ریزی برنامه

 درسي
 

تعاریفی از توانسته است به بیان 
رییی برنامه درسی و برنامه

 درسی اقدام کند. 

توانسته است به تبیی  برنامه 
درسی بر اساس متغییرهای 
مختلف متماییکننده آن اقدام 
کند و تشریحی به زبان خاص 

 خود ارائه کند.

توانسته است به شناسایی انواع 
های های درسی در موقعیتبرنامه

اقدام  ای/ آموزشگاهیمختلف مدرسه
گیری هر  کند و عوامل موثر بر شکل

یک از انواع برنامه درسی را تشریح و 
 پیامدهای آنها را آشکار نماید. 

نقش معلمان در 

ریزی برنامه

توانسته است به شرح آنچه در 
منابع درس در ارتباط با موموع 

توانسته است به زوایایی از 
های معلمان توجه دهد که نقش

توانسته است خود را در نقش معلم 
متصور شود و بر آن اساس به تبیی  



  
 

212 

در منابع درس بر آنها تاکید  آمده است، اقدام کند.  درسي
نشده است و حاصل مطالعه 

 بیشتر است.

نیازهای یادگیری دانشجومعلم برای 
 ای اقدام کند.ایفای نقش حرفه

هایی ارائه شده که حاصل پاسخ انجام تکالیف
جستجوی در منابع در دسترس و 
بازخوانی محدود تجربه شخصی 

 است. 

های ارائه شده عالوه بر در پاسخ
رعایت قواعد کلی پاسخگویی 
پژوهشی، سطحی عمیق از 

شود و بازخوانی تجربه دیده می
بیان نهایی دارای قابلیت پذیرش 

 است. 

های ارائه شده دارای بنیاد پاسخ
ژوهشی دقیقی است و مم  پ

بکارگیری زبان مناسب ارائه، از 
سازماندهی و حتی محتوای بدیع 

 برخوردار است. 

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2
 ای آن به شرح ذیل سازمان یافته است: محتوای مورد استفاده ای  درس در چارچوب زمان شانیده جلسه

 فرعيمباحث  موضوع اصلي نوبت 

طرح مرورت و جایگاه موموع و ایجاد انگییه  اول
جهت پیگیری درس و ارزشیابی تشخیصای و  

 اعالم برنامه درس

معرفی برنامه و سرفصل درس، تشاریح منطاق    انتظارات دانشجویان، سنجش نوع نگرش و سطح دانش مربوط،
درس و کاربردهای آن برای معلمان، معرفی تکالیف عملکردی و چگاونگی ارزیاابی از عملکارد دانشاجویان بار      

 اساس پیامدها و سطوح عملکرد.  
تاوب  رییی، مطالعه و اعالم نظر مک: دانشجویان درباره مفهوم، مرورت، انواع، و عوامل مؤثر بر برنامه5تکلیف 

 کنند.می

رییی درسی )به عناوان یاک علام(، تشاریح ساطوح و اناواع       شناسی و شرح گستره موموعی حوزه برنامهمفهوم رییی درسیتشریح برنامه دوم
ریایی درسای،   رییی درسی )مشتمل بر نهادهای برناماه های درسی و معرفی ومعیت ایران از حیث برنامهبرنامه

 رییی درسی.شریح ومعیت چند کشور از حیث جایگاه برنامهمنابع معتبر و اشخاص مهم( و ت

کنناد،  شان تجربه میهای درسی که دانشجویان در مدرسه/ مهد تجربه کرده یا همتایانهایی از برنامهارائه نمونه هاها و یادآوری تجربهارائه نمونه سوم
 و بحث در باره آنها بر اساس تجربه دانشجویان. 

جو خواسته شود تا یکی از تجربیات مواجهه خود با برنامه درسی مدرساه/ مهاد را یاادآوری و    از دانش :2تکلیف 

 آن را روایت و تحلیل کند و بر اساس آن تحلیل به معرفی انواع برنامه درسی در تجربه خود اقدام نماید.

هاای   تبیی  نقش معلم در تحقق انواع برناماه  چهارم
 درسی

ریایی درسای و   های آموزشی و معرفی عوامل )کارگیاران( برناماه های درسی در نظامتبیی  سطوح و انواع برنامه
 های متفاوت برنامه درسی با تشریح ومعیت ایران.های گوناگون معلمان/ مربیان در ظهور شکلنقش

ند چنی  توان رییی درسی نقش فعال داشته باشند و چگونه می: چرا معلمان/ مربیان ایران باید در برنامه1تکلیف 

 کنند؟

شناسای و تعیای    رییی درسی به عنوان عمل تولید برنامه درسی آشکار مشتمل بر موقعیات تشریح مراحل برنامه رییی درسیمراحل برنامه پنجم
های دهی محتوا و فرصتهای یادگیری، سازمانمنطق تولید برنامه درسی، تعیی  اهداف، انتخاب محتوا و فرصت

های یادگیری، زمان برنامه درسی، مکان )فضا و روابط( برنامه درسای و  ارائه محتوا و فرصتهای یادگیری، شیوه
 ارزشیابی یادگیری مخاطبان.

یابی برای تولید برنامه شناسی و منطقموقعیت ششم
 درسی

مخاطب )ابعاد مختلف حیات یادگیرنده(، شناخت جامعه )ابعاد مختلف  شناسی مشتمل بر شناختموقعیت
-های محتوایی و روشی مورد تاکید است( و شناخت زیستفرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ...(، شناخت علم )جنبه

 محیطی )زندگی در کره خاکی و الیامات آن( 
نابع علمی در زمینه موموع بیش از آنچه هایی مطرح شود تا دانشجو به مطالعه مقاالت یا مپرسش: 4تکلیف 

 در کتاب )های( منبع درس ارائه شده، اقدام کند و نتیجه را مکتوب عرمه کند.

آزمون و شارح نسابت آن باا اهاداف برناماه       هفتم
 درسی

 آید. آزمون: از تمام دروس قبلی به طور کتبی یا شفاهی آزمون به عمل می
-)برنامه درسی آزمون شده( با اهداف ارتباط دارد، به طور عملی تبیی  میهمیمان، تشریح اینکه چگونه آزمون 

 شود.

درسی )اعم از مراحل، منابع، انواع و اصول(، مشتمل بر:  تشریح چگونگی تعیی  اهداف در هنگام تولید برنامه تعیی  اهداف برنامه درسی هشتم
رییی درسی، شرح اصول  نقش آنها در فرایند برنامه ها ومعرفی انواع الگوهای انتخاب اهداف، معرفی انواع هدف

 های درسی به تناسب گرایش تحصیلی دانشجویان. انتخاب اهداف و معرفی برخی از اهداف برنامه
های یک درس بر اساس اصول تدوی  اهداف و تحلیل یک نمونه از اهداف و تبدیل آنها به هدف :1تکلیف 

 ارائه کتبی آن.

هاای   هاای یاادگیری؛ تشاریح اناواع تجاارب و فرصات      ها و اصول انتخاب محتوا و فرصتتبیی  مرورت، روش های یادگیریو فرصتانتخاب محتوا  نهم
 یادگیری و نقش هر یک در یادگیری شاگردان.

شناسایی یک فرصت یادگیری الزم برای یک هدف و بازسازی آن در قاالبی دیگار جهات اساتفاده      :6تکلیف 
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 شاگردان.

هاای آن جهات   دهی و معرفی انواع، اصول )وحادت، ماداومت، تاوالی و تعاادل( و روش    تشریح مرورت سازمان های یادگیریدهی محتوا و فرصتسازمان دهم
 های یادگیری در سطح کالن و خرد به تناسب مدرسه و مهد کودک.سازماندهی فرصت

هاای   ول ساازماندهی محتاوا از واقعیات   تحلیل و ارزیابی سازماندهی یک درس واقعی بر اساس اصا  :7تکلیف 

 .مدرسه/ مهد کودک

های ارائه محتوا در فضای واقعی و فضای مجازی )سپهری( و اصول حاکم بر هر یاک و آثاار   معرفی انواع روش های یادگیری ارائه محتوا و فرصت یازدهم
 آنها بر مخاطبان برنامه درسی.

عنوان عنصر برنامه درسی و اهمیت توجه به آن و تشریح انواع زماان در برناماه درسای و اصاول     تبیی  زمان به  زمان برنامه درسی دوازدهم
 گیری از زمان برنامه درسی.های درسی و چگونگی بهرهتخصیص زمان به برنامه

 رییی درسی )همی  درس( را تحلیل کنید.های مورد انتظار درس برنامهنسبت زمان و هدف :8تکلیف 

شرح ابعاد مکان )فضای فیییکی، عوامل فعالیت و روابط بی  آنها(، تحلیل چگونگی تاثیر مکان بر برناماه درسای    نامه درسیمکان بر سییدهم
 های مربوط به فهم نسبت مکان و برنامه درسی.و شاگردان و مرورت

هاای آزماون و سانجش    برناماه درسای آکشاکار، روش   برنامه درسی آزمون شده و نقش آن در یادگیری و تحقق  ارزشیابی یادگیری شاگردان چهاردهم
 ها و میایا و معایب آنها در ارتباط با اهداف برنامه درسی.پیشرفت تحصیلی، انواع آزمون

اجارای برناماه   های اجرا، عوامل موثر بر اجرا، مقاومت، فرهنگ سازمانی، مجریان، اقدامات اساسای بارای   نظریه اجرای برنامه درسی در نظام های آموزشی پانیدهم
 شامل: شناخت ومعیت، آماده سازی عمومی و اختصاصی، تدارک نیروی انسانی، هدایت و نظارت.

هایی ممک  اسات  هایی و با چه شکلمقاومت معلم/ مربی در برابر تغییرات برنامه درسی به چه علت :9تکلیف 

 ظهور یابد؟

یابی برنامه، مرورت ارزشیابی برنامه، روش های ارزشیابی برنامه، مراحل ارزشایابی برناماه در نظاام    مفهوم ارزش ارزشیابی برنامه های آموزشی و درسی شانیدهم
 آموزشی، بازنگری در برنامه ها به تناسب برنامه های درسی مدرسه و مهد کودک.

 

 . راهبردهای آموزش و یادگیری1
هرچند که در هر جلسه درس دانشجویان مشارکت دارناد و آنهاا    شود؛ های کالس درس با محوریت آموزشگر انجام می در ای  درس، آموزش

 اند بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعه منابع بپردازند و در مباحث شرکت نمایند. همچنی ، دانشجویان حق دارند به طرح پرسش بپردازند موظف
-دقیقه در کالس درس به ارائه نظر بپردازناد. درعای    14قت قبلی، تا ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود با درخواست تعیی  وو برای ارائه دیدگاه

شود که به تشخیص آموزشگر یا به درخواست دانشجویان، پاساخگویی باه برخای از آنهاا      هایی مطرح  حال، در جلسات درس ممک  است پرسش
تواند برای همه یا برخای از  ها میشود. ای  قبیل پرسش ائه تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایان نیمسال انجام و ارمی

 درصد تجاوز نکند. 14دانشجویان جایگیی  تکالیف درس گردد؛ مشروط به آنکه تعداد آنها از 

 منابع آموزشي . 4

شاورای گاروه آموزشای    در ای  درس استفاده از منبع مکتوب الیامی است. استفاده از منابع مکتوب منتشر نشده پس از داوری و تاییاد   -
 برای مدت مقرر در همان رشته بالمانع است.

 شود، عبارتند از:برای استفاده در ای  درس پیشنهاد می 1931منابعی که تا پایان سال  -

 . مشهد: به نشر. رییی آموزش متوسطه مبانی برنامه(: 1931اهلل. ) پور، نعمت موسی

 . تهران: سمت.رییی درسیمقدمات برنامه(: 1981ملکی، حس . )

 . راهبردهای ارزشیابي یادگیری1
-گیرد که در آن دانشجویان یادگیریرییی درسی در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت میارزشیابی پایانی: ارزشیابی پایانی در درس برنامه

 کنند. میهای آموزشگر، ارائه ها و تجارب خود از مطالعه منابع و مباحثات کالس درس را بر اساس پرسش
شود و دستاورد آن جهت ارزشیابی نهایی ارزشیابی مم  نیمسال: ارزشیابی مم  نیمسال برای اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیری انجام می

 شود.بکارگرفته می
که مصلحت بداند، اجازه شوند. آموزشگر در مواردی ارزشیابی تکالیف: ارزشیابی انجام تکالیف کالس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ می

 دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهای او به کار پژوهشی به اصالح آن اقدام کنند. می
 شود: سهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه می
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 درصد امتیاز  21ا پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس: 
 درصد امتیاز  21ا آزمون مم  نیمسال: 

 درصد امتیاز  14مون پایانی: ا آز
 

 سایر نکات: 
 مواردی که توجه به آن در ای  درس مهم است:

  .آمادگی مدام برای گفتگوهای کالس 

  .مشارکت جدی و موثر در مباحث کالس 

  .رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان درس 

 .رعایت اخالق پژوهش در انجام تکالیف و در فعالیت عملی 

  تکمیلی معرفی شده توسط آموزشگر و سایر منابع مفید.مطالعه منابع 

 شود.ظرافت و زیبائی ظاهری تکالیفی که به صورت مکتوب به آموزشگر تحویل می 
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 614شماره درس: 

 «كودكان یریادگی يابیارزش»سرفصل درس 

 . معرفي درس و منطق آن:5

گیری است. در واقاع   بردارنده دروس متعددی چون آمار، روش تحقیق و اندازهدرس ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به عنوان یک حوزه تخصصی در 
د ای  درس کمک میکند تا بتوان مییان تحقق اهداف کلی از آموزش را مورد ارزیابی قرار داد، سطح کیفی آموزش را ارتقا بخشاید و بطاور نظامنا   

الگوهای متعدد ارزشیابی برای قضاوت درخصوص برنامه های درسای باه معلماان     اثرات آنرا مورد بازبینی و واکاوی قرار داد. استفاده و بکارگیری
ردن کمک می کند تا نیازهای آموزشی را شناسایی نمایند و در سازماندهی مطالب و محتوای برنامه درسی برای انتقال دانش، تغییر نگرش و باالب

 سطح مهارتها، بهبودی ایجاد کرد.
 مشخصات درس
 نوع درس: نظری

 2اد واحد: تعد
 ساعت 92زمان درس: 

 كودكان یریادگی يابیارزش نام درس:

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
ساازی   با کسب مهارت در حوزه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی قادر باشد انواع آزمونها و الگوهای ارزشیابی یادگیری کودکان را پیاده

، نحاوه محاسابه ماریب پایاایی و     محاسبه ماریب دشاواری آزماون   نماید و در خصوص اهداف ارزشیابی، آزمونهای عملکردی، 
 آزمونهای ارزیابی عملکرد گیارشی را ارائه نماید.

 شایستگي اساسي:
CK 5-5& 2-5 

& 
PK 2-2&1-2 

 1سطح 2سطح 5سطح  هامالک

دانشجو قاادر اسات اناواع     رویکرد ارزشیابي
الگوهاااااای ارزشااااایابی 
یااادگیری کودکااان را نااام 

 ببرد. 
 

دانشااجو قااادر اساات در طبقااه  
بناادی از نقاااط قااوت و مااعف 
الگوهای یادگیری کودکان ارائه 
دهد و بر همی  اساس الگوها را 

 درجه بندی نماید. 

دانشااجو قااادر اساات الگوهااا   
ارزشیابی یاادگیری کودکاان را   
مورد تحلیل قرار داده و کااربرد  
هر یک را در نموناه ای عینای   
 مورد نقد و بررسی قرار دهد.  

دانشجو قاادر اسات اناواع     آزمونهای عملکردی
آزمونهاااای عملکاااردی را 

 طبقه بندی نماید. 

دانشجو قادر است انواع آزمونهاا  
ده و برای هریاک  را مقایسه نمو

نقاط قوت و معف را مشاخص  
 نماید. 

دانشجو قادر است انواع آزمونها 
عملکردی را به لحاظ کاربردی 
 مورد نقد و تحلیل قرار دهد.  

محاسبه ضریب 

 پایایي و روایي

دانشجو قادر است در حوزه 
تعیاای  پایااایی و روایاای   

 تعریفی را ارائه دهد.
 

دانشجو قاادر اسات محاسابات    
مربوط به تعیی  روایی و پایاایی  
آزمونهای پیشرفت تحصایلی را  

 انجام دهد. 

دانشااجو قااادر اساات مااریب  
پایایی و روایی انواع آزمونهاای  
یااادگیری کودکااان را محاساابه 
نماید و مورد نقد و بررسی قرار 

 دهد. 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 

 محتوای درس بحثنوبت 
 تکالیف عملکردی تکالیف یادگیری

گیاری، ارزشایابی،   تعاریف و اصطالحات: آزمون، اندازه اول
 مقیاسها و انواع آن،

با ذکر تعاریف و مثالهای گوناگون تعاریف مشخص 
از دانشجویان خواسته شود با مراجعه به مناابع متعادد    و نقاط تفاوت و تشابه شناسایی و تحلیل گردد.

ای  تعاریف مختلفی گردآوری و در قالب جدولی مقایسه
 ارائه نمایند.

نمونااه هااایی از آزمونهااا در کااالس مطاارح و باار   انواع آزمونها و ویژگی آنها دوم
چگونگی و نحوه ساخت آنهاا بحاث و تباادل نظار     

 شود.

از دانشجویان خواسته شود نمونه هایی از آزمونها را در 
 ویژگیهای آنها تطابق بدهند.پژوهشها یافته و با 

بحث و تبادل نظر در خصوص ارزشایابی و دیادگاه    رویکردهای مطرح در ارزشیابی یادگیری سوم
مقایسه ای با توجه به اهداف مطرح شود و باا ذکار   
مثال های گوناگون الگوی متناسب باا هار سااختار    
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 مورد بررسی قرار گیرد

موقعیات، اهاداف و   مراحل ارزشیابی آموزشی، تحلیال   چهارم
 مولفه های ارزشیابی آموزشی

در ای  جلسه با نمایش فیلم مرحله تحلیل موقعیات  
مورد بررسی قرار گرفته و هدفها و پایش نیازهاا باا    

 بحث و گفتگو مورد واکاوی قرار بگیرد.

از دانشجویان خواسته شود که فیلم را مجددا بررسی و 
هاا را  نکات مطرح شده در خصوص اهداف و پیش نیاز

 بازبینی مجدد و گیارش جدید ارائه نمایند.

تعریف، اهداف، مراحل، روشها و طبقه بنادیهای طارح    پنجم
 ارزشیابی یادگیری کودکان

با ارائه نمونه هایی از اناواع طارح هاای ارزشایابی     
یادگیری کودکان، ویژگیها و ساطوح طبقاه بنادی    

 طرحها مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

دانشجویان خواسته شود که باا انتخااب یاک درس    از 
مشااخص یااک نمونااه از طاارح ارزشاایابی یااادگیری  

 کودکان آماده و در کالس ارائه نمایند.

با طرح نمونه های متفاوتی از اناواع آزماون هاا در     انواع آزمونها و کاربرد آنها و قواعد هر یک ششم
کالس نقاط قوت و معف هر یک از آزمونها به نقد 

 بررسی گذاشته شود.و 

از دانشجویان خواساته شاود باا طراحای یاک نموناه       
ترکیبی از انواع آزمونها ویژگیهای هر یک از آزمونها را 

 مورد ارزیابی قرار دهند.

نمونه های متعددی از طرح ها توساط دانشاجویان    طرح نمونه های عملی در کالس هفتم
شناسایی و نمونه های طراحی شده توسط ایشان را 

 در گروه )کالس( نقد و بررسی نمایند.

از دانشجویان خواسته شود نمونه های طراحی شاده و  
 بررسی شده را مورد بازبینی قرار دهند.

تعریف آزمونهای عملکردی و انواع آن، مراحال تهیاه    هشتم
آزمونهای عملکردی، روش واقعاه نگااری ، چگاونگی    

عملکااردی و  باا ارائاه یاک نمونااه کاار آزمونهاای      تهیه چک لیست
چگونگی مقیاس بندی انها در کاالس باه صاورت    
عملی تهیه و نمونه طراحی انجاام شاده در جلساه    

 قبل در ای  قالب اجرای مجدد گردد.

از دانشجویان خواساته شاود یاک نموناه از روشاهای      
سنجش مشاهده ای را انتخااب و باا اساتفاده از روش    

 واقعه نگاری یک گیارش ارائه نمایند.

یط اجرای آزمون، نحوه نمره گذاری، نحوه تفسایر  شرا نهم
 اطالعات، محاسبه مریب دشواری آزمون

یک نمونه از آزمونهای اجرا شده در کالس ارائاه و  
موارد و مباحث کالس با نموناه تطبیاق و واکااوی    

 گردد.

از دانشجویان خواسته شود یک نمونه آزماون را ماورد   
ا تفساایر و تحلیال و بررساای قارار داده، اطالعااات انار   
 مریب دشواری آزمون را محاسبه نمایند.

نقااش و کاااربرد آمااار توصاایفی در تفساایر داده هااا،    دهم
 شاخصهای مرکیی و شاخصهای پراکندگی

به ذکر دالیلی اهمیت بکارگیری آماار توصایفی در   
تحلیل آزمونها پرداخته شود و شاخصهای مرکیی و 

 پراکندگی با ذکر مثال حل و تمری  شود.

دانشااجویان خواسااته شااود در بخااش شاخصااهای  از 
مرکیی از میانگی  و در بخش شاخصاهای پراکنادگی   
واریانس و مریب همبساتگی مثالهاا و نموناه هاایی     

 تمری  و نمرات آزمونهای قبلی محاسبه گردد.

در نمونه های آزمونهای قبلی محاسابات روایای در   و انواع آن تعیی  روایی، اهمیت یازدهم
بطور عملای انجاام و اناواع آن ماورد     کالس درس 

بحث و گفتگو قرار گرفته و ترجیحا برای هر ماورد  
 نمونه ای انجام شود.

از دانشجویان خواسته شود در ماوارد آزمونهاای قبلای    
 روایی آزمونها محاسبه و گیارش گردد.

 دوازدهم

تعریف پایایی، روشهای پایایی، نحوه محاسبه ماریب   سییدهم
 پایایی

محاسبه پایایی در نمونه ذکر شده محاسابه و  روش 
 موارد دیگر نیی طرح شود.

از دانشجویان خواسته شود نحوه محاسبه پایاایی را در  
 چند کار پژوهشی مورد بررسی قرار دهند.

موارد و رئوس درس در کالس به بحاث و گفتگاو    هدفهای ارزشیابی، تعریف ارزشیابی ، انواع ارزشیابی چهاردهم
شود و نمونه هایی از انواع ارزشیابی بررسی گذاشته 
 گردد.

از دانشااجویان خواسااته شااود در یااک جاادول انااواع،  
 تفاوتها و شباهتهای ارزشیابی را ترسیم نمایند.

روشهای ارزشیابی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته  روشهای مشاهده موقعیت، مصاحبه، نظرخواهی پانیدهم
نقد و بررسی قارار  و محاسب و معایب هریک مورد 

 گیرد.

از دانشجویان خواسته شود در یک نموناه عملای و در   
نفری روشهای ایا  جلساه را اجارا و     1جامعه کوچک 

 گیارشی ارائه دهند.

آزمونهاای ارزیااابی عملکاارد آموزشای، خااود ساانجی،    شانیدهم
 ارزیابی همکاران

رئوس مطرح در ای  جلسه مورد بحث و گفتگو قرار 
و معایاب هار یاک طارح و نقاد و      گیرد و محاس  
 ارزیابی گردد.

از دانشجویان خواسته شود ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 
را در طرحی جامع و بطور یکپارچه در قالب یاک کاار   
پژوهشی طی یک هفته تا زمان برگیاری آزمون پایان 

 ترم ارائه نمایند.

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری1
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پیشنهاد میشود که به صورت حل مسئله و پروژه ای انجام شود و بیشتر مفاهیم به صاورت تحلیلای و باا ارائاه     ای  درس به دلیل ماهیت عملی 
 نمونه های مشابه تدریس شود.

 . منابع آموزشي4

 منبع اصلي:  
 روشهای اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، دکتر علی اکبر سیف، نشر دوران.

 منبع فرعي:
 بازرگان، ناشر سمت. ارزشیابی آموزشی، دکتر عباس

 روشهای ارزشیابی آموزشی، دکتر علیرما کیامنش، ناشر: دانشگاه پیام نور.

 . راهبردهای ارزشیابي یادگیری1
 نمره ارزیابی کارعملی که در جلسه آخر برای دانشجویان تعیی  گردیده است. 6

 نمره آزمون کتبی 14ارزشیابی پایانی: 
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 611شماره درس: 

 «كودكان آموزش در( يفیتوص) يفیك يابیارزش»سرفصل درس 

 . معرفي درس و منطق آن5

سنجش در برنامه درسی فعالیتی مستمر و برنامه رییی شده است که نتایج آن، نه تنها انعکاس دهند سطح تواناایی هاای کساب شاده از ساوی      
ای از ساوی معلام تادارک     ی، فرصت های یادگیری و قضاوت حرفهدانش آموزان است بلکه، باید بتواند اطالعات الزم را برای ارزیابی برنامه درس

، و ببیند. توانایی دانشجویان در تهیه طرح سنجش متناسب با اهداف یادگیری و سطوح آن، شیوه تهیه انواع آزمون و بررسای پایاایی و اعتباار آن   
اف برنامه درسی، موقعیات آموزشای و ویژگای یادگیرنادگان از     نحوه استفاده از آزمون های هنجار شده به آنان کمک می نماید تا متناسب با اهد

  انواع آزمون ها برای ارزیابی سطح توانایی های کسب شده از سوی دانش آموزان استفاده نموده و برای ارتقاء آن برنامه رییی نمایند.
 مشخصات درس

 عملی -نظری نوع درس:
  1+1تعداد واحد: 
 ساعت 48زمان درس: 

  ارزشیابي كیفي )توصیفي( در آموزش كودكاننام درس: 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
 شرحی عملی از ارزشیابی کیفی و مرورت و چگونگی بکارگیری آن در آموزش کودکان ارائه کند. 

برای یک موموع درسی جدول دوبعدی را بر اساس اهداف/ محتوا تدوی  نموده و متناسب با ظرفیت های موموع درسی از انواع 
 راهکار های سنجش و ابیارها برای ترسیم نیمرخ دانش آموزان استفاده نماید. 

را برای ارزشیابی مواردی از کودکان، آماده سازی  چگونگی اطمینان یافت  از اعتبار یافته های ارزشیابی کیفی را تشریح نماید و آنها
  و تحت نظر استاد درس، بکار گیرد و گیارش کند.

 شایستگي اساسي:
ck &pck  2 &5-5كد-

5&5-1 &1-1&4-1 

 1سطح 2سطح 5سطح  هامالک 

جدول دو 

 بعدی

در جدول دو بعدی تهیه شده 
سطوح اهداف/ انواع محتوا 
مورد توجه قرار گرفته اما رابطه 
نوع آزمون/ راهکارهای 
سنجش با سطوح اهداف/ انواع 
محتوا در نظر گرفته نشده 

 است. 

در جدول دو بعدی تهیه شده سطوح 
اهداف/ انواع محتوا مورد توجه قرار 
گرفته اما رابطه نوع آزمون/ راهکار 
های سنجش با سطوح اهداف/ 
انواع محتوا در نظر گرفته شده است 
و در ای  رابطه ماهیت هدف/ محتوا 

 نیی مورد توجه قرار گرفته است.

در جدول دو بعدی تهیه شده سطوح 
اهداف/ انواع محتوا مورد توجه قرار 
گرفته اما رابطه نوع آزمون/ راهکار های 
سنجش با سطوح اهداف/ انواع محتوا در 
نظر گرفته شده است و آزمون/راهکار ها 
با توجه به ماهیت هدف/ محتوا از تنوع 
برخوردار است و امکان پاسخ به تفاوت 

 های فردی را فراهم می کند.

و  تحلیل

تفسیر 

 نتای 

در تحلیل و تفسیر نتایج 
توانسته است اطالعات را به 
صورت نظام مند سازماندهی 

ارتباط نماید اما نتوانسته است 
بی  داده های جمع آوری شده 
از راهکار های مختلف سنجش 
را برای تصمیم گیری با 

  یکدیگر تلفیق نماید.

در تحلیل و تفسیر نتایج توانسته 
است اطالعات را به صورت نظام 
مند سازماندهی نماید و داده های 
جمع آوری شده از راهکار های 
مختلف سنجش را برای تصمیم 

  اید.گیری تلفیق نم

در تحلیل و تفسیر نتایج توانسته است 
اطالعات را با توجه به تنوع راهکار های 
سنجش استفاده شده به صورت نظام مند 
سازماندهی نماید و شواهد کافی برای 

  تصمیم گیری فراهم کند.

رسم 

نیمرخ 

 یادگیری

در طرح سنجش از راهکارهای 
مختلف استفاده شده است اما 
نیمرخ یادگیری ترسیم شده 
مبتنی بر کلیه اطالعات و 
 شواهد جمع آوری شده نیست. 

در طرح سنجش از راهکار های 
مختلف استفاده شده است و نیمرخ 
یادگیری ترسیم شده مبتنی بر کلیه 
اطالعات و شواهد جمع آوری شده 

 است. 

نجش از راهکار های مختلف در طرح س
استفاده شده است و برای ترسیم نیمرخ 
یادگیری از مالک ها و سطح عملکردی 
که به وموح تمایی سطح عملکرد دانش 
آموزان را با لحاظ نمودن تفاوت های 
  فردی نشان می دهد استفاده شده است.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 ارزشیابي كیفياول: چیستي 
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 الف( مفهوم و زمینه های ظهور ارزشیابی کیفی
 ب( منطق و مرورت ارزشیابی کیفی

 ب( چگونگی انجام و اعتبار نتایج ارزشیابی کیفی

 دوم: ارزشیابي كیفي در مقایسه با ارزشیابي كمي 
 ابیارهای سنجش در ارزشیابی کمی و کیفی
 طرح سنجش در ارزشیابی کمی و کیفی

 یافته های ارزشیابی کمی و کیفیاعتبار 
 جایگاه اجتماعی و فرهنگی ارزشیابی کمی و کیفی

 سوم: ابزارهای سنجش كیفي
 سنجش عملکردی -
 موقعیت شبیه سازی شده -
 نمونه کار -

 فهرست وارسی -
 مقیاس درجه بندی -
 واقعه نگاری  -
 سنجش رفتار -

 پروژه -

 پوشه کار -

  انواع بازخورد -

o بازخورد معلم به دانش آموز 

o بازخورد در جریان آموزش 

o بازخورد دانش آموز به خودش 

o  استفاده از بازخورد ها در تدوی  گیارش عملکرد 

 تکالیف یادگیری:

نابع یک نمونه پوشه کار دانش آموزی را به جهت استفاده از انواع راهکارهای سنجش تحلیل و نقاط قوت و معف آن را شناسایی و با استفاده از م
 ا به جهت کمک به یادگیری دانش آموز/ اصالح روش های آموزش حاشیه نویسی و ارائه نماید. علمی، پوشه کار ر

 چهارم: طرح ریزی سنجش های كیفي 

 بودجه بندی محتوای آموزشی برای ساخت ابیارهای سنجش کیفی:
 بر پایه اهداف/ سرفصل ها  

 ساخت جدول دو بعدی اهداف و سئواالت/ آزمون ها 

 ی سرفصل ها و سئواالت/ آزمون ها ساخت جدول دو بعد
 تهیه جدول مشخصات/ صفات )ویژگی ها( برای سنجش نگرش ها 

 تکالیف عملکردی:
دو نمونه جدول بودجه بندی یکی بر اساس اهداف و دیگری بر اساس سرفصل ها، در یک موموع درسی تهیه و مشخص نماید از کدام یک از 

محتوا استفاده می کند. توصیه: کالس بر روی موموعات و درس های مختلف جدول دو بعدی را تهیه راهکار های سنجش برای ارزیابی اهداف/ 
  کنند.

 پنجم: تهیه طرح سنجش كیفي
 تعیی  اهداف -
 تعیی  راهکار های سنجش -
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 تهیه ابیار  -
 جمع آوری اطالعات و شواهد  -
 تحلیل و تفسیر اطالعات و دشواهد جمع آوری شده -

 دانش آموزترسیم نیمرخ یادگیری  -

 تصمیم گیری  -

 تهیه گیارش  -

 مخاطبان گیارش -

 دانش آموز -

 اولیاء  -

 مسئولی  -

 تکلیف یادگیری:

یک طرح سنجش کیفی تهیه، آن را در سطح کالس درس اجرا و نتایج را با استفاده از نیم رخ یادگیری ترسیم شده از سطح یادگیری بررسی و 
 در خصوص اقدامات بعدی تصمیم گیری نماید.

 ارزشیابي كیفي در آموزش و پرورش ایران  هفتم:
 سابقه ارزشیابی آموزشی در ایران

 عوامل موثر بر جهت گیری کیفی در ارزشیابی آموزشی ایران
 ارزشیابی کیفی در واقعیت های مدارس ایران

 آینده ارزشیابی کیفی در آموزش و پرورش ایران

 . راهبردهای تدریس و یادگیری1

روش مطالعه مستقیم و فردی در مطالعه گیارش های پژوهشی و بررسی مییان اعتبار یافته های پژوهش/ آزمون. از روش حل مسئله برای تهیه 
 طراح سنجش، تحلی و تفسیر نتایج بای ترسیم نیمرخ یادگیری دانش آموز. راهبرد مشارکتی برای تولید جدول دوبعدی استفاده می شود. 

 شي. منابع آموز4

 ، نشر زنده اندیشان.صفر تا بیست ارزشیابي برای یادگیری(. 1931داغی، بهم . ) قره

 . نشر اخترنگار. ارزشیابي كیفي توصیفي با نگرش كاربردی(. 1934رموانی، جمشید. )

 . راهبردهای ارزشیابي یادگیری1
 نمره 1ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری 

 نمره  1ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری و فعالیت های عملکردی پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت های گروهی 
 نمره  14کارتولیدی: مجموعه تکالیف عملکردی فردی و گروهی 

ون پایان ترم انجام می شود. مبنای ارزیابی تکالیف ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزم
 )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیی  شده است. 
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 116شماره درس: 

 «های تحصیلي آموزش و پرورش تطبیقي با تاكید بر دوره»سرفصل درس 

 . معرفي درس و منطق آن5

کند تا از تجربه جهانی آموزش و پرورش بهره گرفت و هم به عنوان روش،  ای  امکان را فراهم میآموزش و پرورش تطبیقی هم به عنوان دانش 
کند. ای  هر دو جنبه آموزش و پرورش تطبیقی الزمه فعالیت اثربخش در دنیای کنونی  راه و رسم کنکاش در تجربه دیگر ملل را فراهم می

های  ت انکارناپذیر است. همچنی ، فهم آموزش و پرورش بدون عنایت به دورههستند؛ مخصوصا در موموعاتی که وجود رقیب یک واقعی
 زنند.  نمای آموزش و پرورش هستند که وجه سازگاری آن با حیات انسانی را رقم می های تحصیلی به واقع آیینه تمام تحصیلی ناممک  است. دوره

 مشخصات درس
نوع درس: نظری تعداد واحد: 

2  

 ساعت 12زمان درس:

 های تحصیلی نام درس: آموزش و پرورش تطبیقی با تاکید بر دوره

 قادر خواهد بود: اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم
آنها اقدام کند که در آن نقش برنامه درسی مذهبی های تحصیلی  های آموزشی کشورهای منتخب بر بنیاد دوره به ارائه تصویری نظام

های تحصیلی تبیی  شود. همچنی ، دانشجومعلم در پایان ای  واحد یادگیری با اصول عام  آشکار باشد و چگونگی پیگیری آن در دوره
های بکارگیری آنها در های آموزش مذهب را با قابلیتهای مذهبی در کشورهای منتخب آشنایی دارد و برخی روش و خاص آموزش

تر را دارد و به پیگیری بر آموزش مذهبی آگاه است و امکان شناسایی منابع مناسباز منابع معت شناسد وهای متفاوت میموقعیت
  دستاوردهای علمی جدید حوزه آموزش مذهبی، متعهد است.

 1سطح  2سطح  5سطح  هامالک

 شایستگي اساسي:
PK  1-2 & 2-2كد 

PCK  4-1 & 1-1كد 

های  فهم نظام

آموزشي در 

كشورهای 

 منتخب
 

توانسته است به معرفی دو نظام 
 آموزشی اقدام کند. 

ها و  به تشریح و مقایسه شباهت
های دو نظام بر اساس  تفاوت
های تحصیلی اقدام کرده و  دوره

شرحی به زبان خاص خود ارائه 
 نماید.می

های دو  ها و تفاوت به تبیی  شباهت
های  نظام آموزشی بر اساس دوره

وی کند و الگتحصیلی اقدام می
 تبیینی ویژه خود را تولید کرده است. 

شناخت 

های آموزش

مذهبي در 

های  دوره

تحصیلي 

كشورهای 

 متنخب

توانسته است به شرح آنچه در 
منابع و مباحث درس در ارتباط 

های تحصیلی آمده است،  با دوره
 اقدام کند. 

های تحصیلی  به زوایایی از دوره
دهد و ارتباط آن با توجه می
کند به رشد را تشریح میمراحل 
ای که در منابع درس بر  گونه

آنها تاکید نشده است ولی در 
 منابع ای  حوزه موجود است.

توانسته است با عنایت به مراحل رشد 
و تجربه کشورهای دیگر، به ارائه 

های تحصیلی اقدام  الگویی برای دوره
 ند و آن را مدلل سازد. ک

انجام یک 

پژوهش به 

تطبیقي شیوه 

برای مقایسه دو 

 نظام آموزشي

هایی ارائه کرده که حاصل پاسخ
جستجوی در منابع در دسترس و 
بازخوانی محدود تجربه شخصی 

 است. 

های ارائه شده قواعد در پاسخ
کلی پاسخگویی پژوهشی رعایت 
شده و سطحی عمیق از 

شود که بازخوانی تجربه دیده می
 قابل پذیرش است. 

شده دارای بنیاد  های ارائهپاسخ
پژوهشی دقیقی است و مم  
بکارگیری زبان مناسب ارائه، از یک 
الگوی شناخته شده روش تطبیقی 
بهره گرفته و آن را به درستی اجرا 

 کرده است. 

  

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2
 شرح ذیل سازمان یافته است: ای آن به محتوای مورد استفاده ای  درس در چارچوب زمان شانیده جلسه

 مباحث فرعي موضوع اصلي نوبت 
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طرح مرورت و جایگاه موموع و  اول
ایجاد انگییه جهت پیگیری درس 
و ارزشاایابی تشخیصاای و اعااالم  

 برنامه درس

 شناسایی انتظارات دانشجویان، سنجش نوع نگارش و ساطح داناش مرباوط،    
معرفی برنامه و سرفصل درس، تشریح منطق درس و کاربردهای آن، معرفای  
تکالیف عملکردی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها 

 و سطوح عملکرد. 

ای خاود  : هر دانشجو به بازیابی تجربیات تدریس معلماان مدرساه  5تکلیف 

های عمل ناشای از دوره   فاوتها، به شرح یک جنبه از تاقدام و با یادآوری آن
 تحصیلی اقدام کند.  

-ها و یاادآوری تجرباه  ارائه نمونه دوم

های ناشی از تفاوت عمل مرباوط  
 به دوره تحصیلی

هایی از تدریس معلمان به صورت فایلم و بحاث و بررسای دربااره     ارائه نمونه
تحصایلی   هاای  ای که نشان داده شاود دوره تجربیات دانشجومعلمان به گونه

  های متعددی در تدریس شده است.سبب بکارگیری روش

ساااوم تاااا  
 ششم

هااایی از  نمااایش یااا ارائااه نمونااه
آمااوزش مااذهبی یااا اخالقاای در 

 کشورهای مختلف 

های ارائه شده از چند کشاور   ها و تشابهات نمونه و بحث درباره تفاوت تشریح
 جهان.

تشریح آموزش و پرورش تطبیقی  هفتم تا نهم
 ش مطالعه آنو رو

 تشریح مفاهیم و اصول آموزش و پرورش تطبیقی
 معرفی رشته آموزش و پرورش تطبیقی

 معرفی روش پژوهش تطبیقی

هاای آماوزش و پارورش    : چرا معلمان نیاز دارند از اصاول و روش 2تکلیف 

 توانند چنی  کنند؟تطبیقی آگاه باشند و چگونه می

دهاااااام و 
 یازدهم 

 تشریح و تبیی  مفهوم دوره تحصیلی آندوره تحصیلی و پیامدهای 
 های تحصیلی اصول و موابط حاکم بر تعیی  دوره

 های تحصیلی در ایران و برخی کشورهای جهان تحوالت دوره
 های تحصیلی فواید و مخاطرات مربوط به آموزش و پرورش مبتنی بر دوره

ی : برنامه پژوهشی برای بررسی دو نظام آموزشی باه شایوه تطبیقا   1تکلیف 

 تهیه نمایید.

دوازدهم تاا  
 شانیدهم

هااای تحصاایلی آمااوزش و    دوره
هاای   پرورش پانج کشاور از قااره   

 مختلف 

 های تحصیلی زمان و اصل حاکم بر دوره
 های تحصیلی آموزش مذهبی و اخالقی در دوره

 های تحصیلی های درسی دوره برنامه
 های تحصیلی نقش معلمان در دوره

 تحصیلیهای  ارزشیابی در دوره
 های تحصیلی ارتباط بی  دوره

: گیارش بررسی تطبیقی دو نظام آموزشی را باه اساتاد درس ارائاه    4 تکلیف

 کنید.

 

 . راهبردهای آموزش و یادگیری1
شود. دانشجوی ایا  درس موظاف اسات بار اسااس       جانبه آموزشگر ا دانشجو انجام می های کالس درس با مشارکت همه در ای  درس، آموزش

رائاه  برنامه اعالم شده به مطالعه منابع نیی بپردازند و در مباحث شرکت نماید. همچنی ، دانشجویان حق دارند به طرح پرساش بپردازناد و بارای ا   
درس، دقیقه در کالس درس به ارائه نظر بپردازند. در همه جلسات  11ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود با درخواست تعیی  وقت قبلی، تا دیدگاه

هاایی   حال، در جلسات درس ممک  است پرساش گیرد. درعی گردد و به صورت عملی مورد تمری  قرار مییک مبحث به صورت نظری ارائه می
تواند به صاورت شافاهی در جلساه بعاد یاا باه       شود که به تشخیص آموزشگر یا به درخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها می مطرح 
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تواند برای همه یا برخای از دانشاجویان جاایگیی  تکاالیف درس گاردد؛      ها میشود. ای  قبیل پرسش پایان نیمسال انجام و ارائه  صورت کتبی تا
 درصد تجاوز نکند. 14مشروط به آنکه تعداد آنها از 

 

 . منابع آموزشي 4
نشده پس از داوری و تاییاد شاورای گاروه آموزشای     در ای  درس استفاده از منبع مکتوب الیامی است. استفاده از منابع مکتوب منتشر  -

 برای مدت مقرر در همان رشته بالمانع است.

 ، تهران: سمت.آموزش و پرورش تطبیقي(: 1931کوی، لوتان. ) -

 تهرا: آییژ.  ،آموزش و پرورش تطبیقي: چشم اندازهای نوین (:1934معدن دار، عباس. ) -

، تهران: یادواره مطالعات تطبیقي آموزش و پرورش دوره اول متوسطه در كشورهای منتخب(: 1934عصاره، علیرما. ) -

 کتاب.

 . راهبردهای ارزشیابي یادگیری1

گیرد که در آن تدریس در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت میهای ارزشیابی پایانی: ارزشیابی پایانی در درس اصول و روش
های آموزشگر، ارائه ها و تجارب خود از کار عملی، مطالعه منابع و مشارکت در مباحث کالس درس را بر اساس پرسشدانشجویان یادگیری

 کنند. می

شود و از سوی دیگر برای ش عملی درس را شامل میهای بخارزشیابی مم  نیمسال: ارزشیابی مم  نیمسال از سویی تمام فعالیت
 شود.گیرد و دستاورد هر دو قسمت جهت ارزشیابی نهایی بکارگرفته میاطمینان از پیشرفت مناسب یادگیری انجام می

صلحت بداند، شود. آموزشگر در مواردی که مارزشیابی تکالیف: ارزشیابی انجام تکالیف کالس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ می
 دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهای او به کار پژوهشی به اصالح آن اقدام کنند. اجازه می

 شود: سهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه می
 درصد امتیاز  94ا پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس: 

 درصد امتیاز  24ا آزمون مم  نیمسال: 
 درصد امتیاز  14پایانی: ا آزمون 

 

 سایر نکات: 
 مواردی که توجه به آن در ای  درس مهم است:

 آمادگی مدام برای فعالیت عملی.  .46

 مشارکت جدی و موثر در مباحث کالس.  .47

 رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان درس.  .48

 رعایت اخالق پژوهش در انجام تکالیف و در فعالیت عملی. .49

 معرفی شده توسط آموزشگر و سایر منابع مفید.مطالعه منابع تکمیلی  .11

 شود.ظرافت و زیبائی ظاهری تکالیفی که به صورت مکتوب به آموزشگر تحویل می .15

 

 

  

http://www.adinehbook.com/gp/product/9649705384/ref=sr_1_1000_12/390-7958333-9839555
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 117شماره درس: 

 «قرآن و حدیث راهبردهای آموزش»سرفصل درس 

 . معرفي درس و منطق آن: 5
آموزش قرآن کریم بدون شناخت اصول راهبردی قرآن امری اثر بخش نخواهد بود از نکات مهم در منطق ای  درس شناخت مفاهیم راهبردی 

 ومتدولوژی قرآن در فهم وانتقال مفاهیم است.ومیدانیم 
اسالمی، غایاتی مانند رشد و هدایت، طهارت و  بینی های دینی و جهان های برآمده از آموزه ها و آرمان تعلیم و تربیت اسالمی تحت تأثیر ارزش

طوری که کارویژة تربیت دینی در جامعۀ اسالمی  کند؛ به گیری می طیبه، ایمان و تقوا، قرب الهی، رموان احدیت، عبادت و عبودیت را پی  حیات

 .است ها و تعالیم دینی دهی به باورها و ایمان و اعتقادات فراگیران، متناسب با ارزش همانا شکل
هایی که با اهداف میبور هماهنگ است، ایمان به فلسفۀ غیبت و انتظار فرج در اصالح امور زمان که از بُعد  در ای  راستا، یکی از آرمان

عدالت »طوری که احساس  های اجتماعی و اصالح جامعه کارساز بوده، به شناختی، برای تأمی  سالمت روانی افراد، کنترل ناهنجاری جامعه
شناختی،  به عنوان نتیجۀ باور به مهدویت، انگییة مناسبی برای جلوگیری از ارتکاب جرم و ناهنجاری است. همچنی  از منظر روان« اجتماعی

های رفتاری  انتظار، امیدواری و وعدة پیروزی حتمی، موجب سالمت و قوت روحی و روانی در شخص منتظر گردیده و نهایتاً هنجارها و مدل
است و باید از « تربیت مهدوی»گردد که ای  خود برگرفته از رویکرد  نوایی، همبستگی و نظم اجتماعی در جامعه را موجب می نۀ همغالب، زمی

 .های غالب و کالن تربیت دینی در جامعه باشد  گیری جهت

در حوزة تربیت دینی برای  کردی تربیت قرآنیهای کار تری  اهمیّت ای دینی است. بنابرای  مهم همچنی  باور به مهدویت و انتظار فرج، آموزه
عمر خود را در اختیار نهاد آموزش و پرورش قرار   زندگی و سرمایه  که بهتری  دوران _های اجتماعی جامعه  نوجوانان و جوانان به عنوان سرمایه

رفت  از روزمرگی، نجات از ناامیدی و امیدوار به ها، ایجاد نشاط و امیدبخشی، فاصله گ های رشدی آن متناسب با سطوح سنی و ویژگی _دهند  می

در آموزش قرآن کریم راهبردها واصولی وجود دارد  .داشت ، مراقبت دائمی، انتظار عالی، پاسداری از آیی  الهی و... است  آینده بودن، الگوی عمل
 که توجه به آنها امر آموزش و.فهم قرآن را تسهیل مینماید:

گرایی و  ها که شامل کمک در شناخت معیارهای حق و باطل، خردورزی، نجات از دام شک در حوزة بینش آموزش قرآنیهای تربیت و الف( داللت

 .تیلیل در حوزة اندیشه و تعمیق بینش و بصیرت مهدوی است

ر و استقامت، وابستگی ها که شامل تخلّق به فضایل انسانی، امید به آیندة روش ، صب در حوزة گرایش های تربیت وآموزش قرآنی ب( داللت
بخشی و رهایی از  نداشت  و تسلیم نشدن به اوماع موجود، شجاعت و شهامت در تغییر اوماع و شرایط، جوشش عواطف معنوی سازنده، هویت

 .هدفی است پوچی و بی

ت تحول، مجاهدت در برپایی حق، در حوزة رفتارها که شامل پویایی و سازندگی، تعهد و مسئولیت، مدیری های تربیت وآموزش قرآنی ج( داللت
 گرایی است  عدالت گرایی، وحدت و هم

 در نظام آموزشی  های راهبردی آموزش قرآن ها و چالش آسیب شناسی ظرفیت

 های بالقوة نظام آموزشی در حوزة آموزش قرآن  ها و ظرفیت الف( فرصت

بارة اهداف و غایات نظام آموزش و پرورش، نسبت به مد نظر قرار پس از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ایران، مم  مطالعات گسترده در
تأکید شده  _که همان رسیدن به کمال و قرب الهی است  _ساز برای وصول به هدف غایی تعلیم و تربیت  گرفت  و توجه به چهار هدف زمینه

 :ساز عبارتند از که ای  چهار هدف زمینه

 بدأ آفرینش؛یکم. تعلیم و تربیت فرد در ارتباط با م

 دوم. تعلیم و تربیت فرد در ارتباط با خویشت ؛

 سوم. تعلیم و تربیت فرد در ارتباط با جامعۀ خود؛

 چهارم. تعلیم و تربیت فرد در ارتباط با عالم طبیعت 

« و پرورش اهداف اساسی وزارت آموزش»، با عنوان 1966مصوب« قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش»همچنی  در فصل اول 

 :چنی  آمده است

آموزان از طریق تبیی  و تعلیم اصول و معارف احکام دی  مبی  اسالم و مذهب جعفری  . تقویت و تحکیم مبانی اعتقادی و معنوی دانش1مادة 

 .2عشری بر اساس عقل، قرآن و سنت معصومی )ع( ؛ مادة  اثنی
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ها، تقویت و  آموزان بر اساس آن های اسالمی و پرورش دانش عالیۀ اسالم، تبیی  ارزش آموزان بر پایۀ تعالیم رشد فضایل اخالقی و تیکیۀ دانش
الیت تحکیم روحیۀ اتکا به خدا و اعتماد به نفس، ایجاد روحیۀ تعبد دینی و التیام عملی به احکام اسالمی، ارتقای بینش سیاسی بر اساس اصل و

گستری و  پذیری و عدالت رنوشت سیاسی کشور، ... رشد دادن و تقویت روحیۀ عدالتهای مختلف جهت مشارکت آگاهانه در س فقیه در زمینه
 ستییی و مبارزه با تبعیضات ناروا و حمایت از مظلومی  و مستضعفی ، ... .  ظلم

المی و اعتقادات اصیل و های قرآنی، اس که برگرفته از آموزه ویژه تربیت قرآنی در ای  راستا اهداف تربیتی در نظام تعلیم و تربیت اسالمی، به

 :گیرد، عبارتند از گرایانۀ شیعه بوده و همۀ ابعاد وجودی متربی )بُعد معنوی، جسمانی، عقالنی، اخالقی، عاطفی، اجتماعی( را در بر می منجی

 الف( اهداف تربیت قرآنی در وظایف انسان نسبت به خداوند: خداشناسی، پرهییگاری، عبادت و بندگی؛

ورزی و کسب علم و معرفت، کسب ایمان و فضایل اخالقی، تعدیل و هدایت  در وظایف انسان نسبت به خود: اندیشه ت قرآنیب( اهداف تربی
 غرایی، توجه همیمان به بعد جسمانی و روحانی و... ؛

 سی، ارتباطات فرهنگی و... ؛در وظایف انسان نسبت به دیگران: ارتباطات اجتماعی، ارتباطات اقتصادی، ارتباطات سیا ج( اهداف تربیت قرآنی

 .در وظایف انسان نسبت به طبیعت: شناخت طبیعت و استفادة شایسته از آن د( اهداف تربیت قرآنی

های بالقوه و  شناسی رویکرد کنونی نظام تربیتی کشور به موموع آموزش قرآن کریم به فراگیران و بررسی ظرفیت همچنی  در راستای آسیب
های اخیر و به دنبال بازنگری و تدوی  فلسفۀ تربیتی برای نظام  توان استدالل کرد که اگرچه خوشبختانه در سال باره می  های اساسی در ای چالش

ط افراد تعلیم و تربیت کشور، با توجه به لیوم انطباق همۀ شئون زندگی آدمی با نظام معیار و مرورت انتخاب و التیام آگاهانه و آزادانۀ آن توس

وباید  .های تربیت، محوریت داشته و از اولویت برخوردار است های مطلوبی برداشته شده، تربیت دینی و اخالقی نسبت به سایر ساحت جامعه، گام
 نحوه آموزش قرآن کریم در مدارس تحول جدی یابد وباروشهای نوی  وبا تعمق در مفاهیم صورت پذیرد.

های  و نظام معیار متناسب با آن، یعنی مبانی و ارزش _قرب الی اهلل  _ی غایی زندگی ها های اصلی حیات طیبه، تکیه بر ارزش یکی از ویژگی
ت مقبول دی  اسالم است؛ زیرا با توجه به لیوم پذیرش ربوبیت خداوند متعال، به عنوان یگانه رب حقیقی جهان و انسان، ای  نظام معیار، جه

نماید. بنابرای  انتخاب و التیام آگاهانه و آزادانۀ نظام معیار ربوبی و  آن مشخص میاساسی نحوة تحقق حیات طیبه را در همۀ مراتب و ابعاد 
شود که نقطۀ اوج و حقیقت  انطباق همۀ ابعاد زندگی با ای  نظام، وجه تمایی اساسی حیات طیبه از زندگی غیردینی )= سکوالر( رایج محسوب می

ری تربیت مهدوی بر پایه انتظار و.اقعی تمسک به آموزه های قیرآنی وشناخت گردد. رک  شکل گی آن در جامعۀ جهانی مهدوی محقق می
 راهبردهای اساسی در آموزش قرآن است.

 
 راهبردهای اموزش قرآن و حدیثنام درس:  مشخصات درس
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  نوع درس:نظری عملی
 واحد2تعداد واحد: 
 ساعت2زمان درس: 

نحوه تدریس: نظری 
 کاربردی 

 یادگیری: در پایان ای  واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:اهداف/ پیامدهای 

آموزان از طریق تبیی  و تعلیم اصول  . تقویت و تحکیم مبانی اعتقادی و معنوی دانش .6

 و آموزش قرآن کریم 

 تعیی  جایگاه قرآن در بی  دروس ونظام آموزشی ما واهمیت فراگیری آن  .1

های  آموزان بر پایۀ تعالیم عالیۀ اسالم، تبیی  ارزش رشد فضایل اخالقی و تیکیۀ دانش .8

 قرآنی وتشخیص رابطه آموزش قرآن وتهذیب نفس 

تقویت و تحکیم روحیۀ اتکا به خدا و اعتماد به نفس، ایجاد روحیۀ تعبد دینی و التیام   .3

 عملی به احکام اسالمی، 

ستییی و مبارزه با تبعیضات  گستری و ظلم و عدالت پذیری تبیی  وتقویت روحیۀ عدالت .14

  ناروا و حمایت از مظلومی  و مستضعفی ، ...در البالی آموزه های قرآنی

 

 9سطح  2سطح  1سطح  ممالکها  

دستیابی به اصول 
راهبردی در آموزش 

 قرآن کریم 

دانشجو به روش 
مفاهیم اولیه  وفهم

 قرآنیدست میابد 

دستیابی به روش 
ومتد زبان شناختی 

 قرآن وحدیث 

دستیابی به اصول 
وراهبردها در نحوه 
آموزش قرآن به کمک 

 مفاهیم اخالقی 

 
 
 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2
دانشجویان در  آموزش وفراگیریو تبیی  اهداف وبرنامه های استاد در طول ترم وتبیی  اهداف وتعیی  مییان توانمندی  : تعیی  جلسه نخست

در ای  جلسه استاد دانشجویان را گروه بندی مینماید و برنامه نظری و عملی را  زمینه قرآن وتخیص مییان هنر قرائت وتالوت وحفظ ایشان
ملکردی و نحوه تدریس آشنا براساس سرفصلها برای دانشجو تفهیم نماید ای  جلسه اهمیت بسیایی دارد زیرا اگر دانشجو با اهداف وبرنامه های ع

 نشود ودر تیمهای کارعملی قرار نگیرد از چارچوب درس جدا میماند
--------------------------------------------------------------------------------- 

وراهبردهای قرآنی بصورت نظری  آموزش قرآن: تبیی  اصول وراهبردهای اساسی در مفاهیم قرآنی و آموزش آنها  1و6و 1و 4و9و2جلسه 
 وعملی (

 الب/ اصل عدالت جویی در آموزه های قرآنی 
 ب/ اصل مشارکت اجتماعی وتعاون همکاری 

 ج/اصل مشورت وتفکر گروهی 
 د/ اصل ایثار وفداکاری وگذشت 

 د/ اصل حق طلبی و مبارزه با ظلم وشرک 
 ه/ اصل کرامت و احترام متقابل 

  در تعامالت اجتماعیو/ اصل عمل به معروف 
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جلسه استاد جهت تبیی  اصول وراهبردهای قرآنی هریک از محورهای فوق را انتخاب وبه همراه استخراج آیات مرتبط با زیر محورها  6در ای  
کالس عرمه  تدریس آموزش آیه ومفهوم آیه ونکات راهبردی مینماید و در یک جلسه حداقل دانشجویان نمونه های عملی استخراج آیات را در

ه و ارائه میکنند هدف در ای  جلسات ای  است دانشجو با مفاهیم راهبردی قرآن کریم آشنا شود وبیاموزد تا بتواند در کالسهای درس بعدها ب
 دتانش آموزان انتقال دهد.

--------------------------------------------------------------------------------- 
 : مطالعات روش شناختی راهبردی و آموزش اثربخش قرآن وحدیث 19و 12و11و 14و3و8جلسه 

 قرآن  الف/ تبیی  مقتضیات والیامات روش شناختی آموزش
 ب/ تبیی  مقتضیات و الیامات زبان شناختی قرآن کریم

 ج/تبیی  روشهای آموزش قرآن با تکیه بر مدلهای تصویری ودیداری وشنیداری
 د/ روش شناسی تطبیقی مفاهیم قرآن ومسائل روز زندگی 

 ه/نظام آموزشی قرآن : اجیا/چشم انداز ورسالت وماموریتها برای آموزگاران قرآنی
در ای  جلسات استد به مباحث روش شناسی ومطالعات تطبیقی در متدولوژی آموزش قرآن وشباهتها وتفاوتهای آموزش قرآن با سایر زبانها 

 از برنامه های جامع آموزش ربان قرآن بهره میگیرد دانشجویان هم با استفاده از نرم افیارها روشهای نوی  راتبیی  میکنند. میپردازد و
--------------------------------------------------------------------------------- 

 وخانواده ومرورت فراگیری آن ونحوه آموزش ای  نقش به جوانان: تبیی  نقش قرآن در تعالی ورشد وپیشرفت جامعه  16و11و14جلسه 
جلسه استاد به طرح مسائل عینی در سبک ومدل زندگی ومحورها ومولفه هایی که در قرآن به عنوان کلیدهای اساسی رشد وتعای 9در ای  

قرآن است تبیی  میشود قرآن کتابی است برای وپیشرفت بشرمعرفی شده اشاره میشود در ای  قسمت مطالعات انسان شناسی که راهبرد اصلی 
 انسان ومحورش هدایت انسان است.

 . راهبردهای تدریس و یادگیری1

   درس بصورت نظری وعملی حتما ارائه شود ودانشجو در تکالیف عملکردی جدی ورود یابد وتحت نظارت استاد عمل نمایدمثال تبیی

  کارعملی مشابه به دانشجویانراهبردهای اخالقی یک سوره توسط استاد وارائه 

 وقوف استاد به مفاهیم کلیدی قرآن آشنایی با تفسیر آیات 

 در جلسه نخست کلیه اهداف درس توسط استاد تبیی  گردد 

 .اصلی تری  راهبرد درس آمیختگی آموزش قرآن ومت  آیات توام با مفاهیم کلیدی وراهبردی است 

 محوله به دانشجویان میتو اند یک خطبه از نهج البالغه یا یک دعا از صحیفه  چون در عنوان درس آموزش حدیث هم هست تکایف

 سجادیه باشد 

 .تکالیف یادگیری : 4

در اولی  جلسه استاد به هر فرد یا هر تیم تحقیقاتی در کالس یک سوره کوچک بدهد وتدریس در کالس توام با مفاهیم راهبردی وروش بیانی 
 ومفهومی وزبانی سوره باشد.

ی دانشجویان هریک سوره ای کوچک را بردارند ونکات راهبردی آن را استخراج وشیوه تدریس ای  سوره را با مت  آیات ومفاهیم در قالب کارعمل
  ارائه کنند.

 .تکالیف عملکردی :1

 شرکت در یکی از تیمهای علمی کالس 

 بردی سورانجام فعالیت علمی مقایسه ای وبررسی پیرامون تدبر وتبیی  مفاهیم راه  
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 یادداشت برداری از مطالب کالس 

  مطالعه مستمر وتحقیق پیرامون موموعی که استاد در اولی  جلسه به دانشجو محول کرده 

  ارائه یک کارعملی واستخراج نکات تفسیری یک سوره وتفکیک نکات راهبردی و راهکارها و روشها در درون سوره بررسی شده 

 . منابع آموزشي6

 منبع اصلی جامعی ندارد که بایبد نگارش شود اما منابع فرعی دارد.ای  درس فعال 
 منابع فرعی:

 , تهران ,بی نا  1984هدایت, شهرام , بررسی زبان شناختی واژه های قرآن کریم, 

  , تهران , امام صادق 1932پاکتچی , احمد ,ترجمه شناسی قرآن رویکردی نظری وکاربردی, 

  , قم,موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی  1934طباطبایی, سیدمحمد کاظم , منطق فهم حدیث, 

  , قم ,دارالحدیث 1934ری شهری ,محمد,دانشنامه قرآن وحدیث, 

 . راهبردهای ارزشیابي یادگیری7

 در ای  درس راهبردهای ارزشیابی عبارتند از : 

 تدریس مبتی بر مقایسه وکارعملی 

  نظارت مستمر بر انجام فعالیت عملکردی 

 تقسیم بندی دانشجویان به گروههای علمی براساس سرفصلهای اصلی درس جهت انجام تکالیف کالسی وعملکردی 

  مدل ارزشیابی عبارتست از : ارزشیابی مستمر / آزمون نوشتاری پایان ترم / ارزشیابی عملکردی دانشجویان پس از ارائه کارعملی به استاد

 پایان دوره/ ارائه تکلیف کالسی جهت تعیی  نمره طول ترم دانشجو 
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 118شماره درس: 

 «قرآن و حدیث طراحي آموزشي در آموزش»سرفصل درس 

 . معرفي درس و منطق آن5
عالیق و روش های مندی را طراحی کنند که تفاوت های فردی، معلمان بایدبتوانند در راستای اهداف نظام آموزشی فرصت های یادگیری نظام

اید. ای  امر یادگیری دانش آموزان، و نیی تأثیرات بافت و زمینه اجتماعی بر یادگیری را مد نظر قرار داده وبتواند موفقیت یادگیرندگان را تضمی  نم
حله شناسایی مسئله تا ارزیابی مستلیم آن است که معلمان طراحی آموزشی را به عنوان یک رویکرد سیستمی بشناسند و بتوانند فرآیند آن را از مر

های  جای اجرای طرح های از پیش تعیی  شده، خود به خلق موقعیتدر یک موقعیت های واقعی تجربه نمایند. در چنی  شرایطی معلمان به
 ند نمود. خواهند زد و طرحهای اثربخشی را برای پاسخ به نیاز یادگیرندگان در موقعیت های منحصر بفرد تولید خواه یادگیری دست

 مشخصات درس
 کارگاهی نوع درس:
  1تعداد واحد: 
 ساعت 48زمان درس: 

 قرآن و حدیث طراحي آموزشي در آموزشنام درس: 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
تصمیم گیری، و ارزیابی حل مسئله یادگیری مورد مؤلفه های طراحی آموزشی را به صورت نظام مند برای شناسایی، تحلیل، 

 استفاده قرار می دهد.
 

 شایستگي اساسي:
ck&pk&pck  5-2كد& 

2-2&5-1 &2-1&4-1 

 1سطح 2سطح 5سطح  هامالک 

مسئله تبیی  شده است، اما  تبیین مساله 
اطالعات جمع آوری شده 
از طریق نیاز سنجی و 
تحلیل آن از تبیی  مسئله 

 پشتیبانی نمی کند. 

مسئله تبیی  شده است، و 
اطالعات جمع آوری شده 
از طریق نیاز سنجی و 
تحلیل آن از تبیی  مسئله 

 پشتیبانی می کند.

مسئله تبیی  شده است، و اطالعات 
ه از طریق نیاز سنجی جمع آوری شد

و تحلیل آن از تبیی  مسئله پشتیبانی 
نموده و نشان می دهد که چگونه 
موقعیت ها و نیاز های متفاوت 
یادگیرندگان را مورد توجه قرار داده 

 است.

فرایند شناسایی و تبیی   طراحي
مسئله/ مشکل را تا تعیی  
تکالیف یادگیری عملیاتی 
نموده اما میان مراحل 

طراحی ارتباط نظام  مختلف
  مندی وجود ندارد.

فرایند شناسایی و تبیی  
مسئله/ مشکل را تا تعیی  
تکالیف یادگیری عملیاتی 
نموده و میان مراحل و 
مؤلفه های طراحی ارتباط 

 نظام مندی وجود دارد.

فرایند طراحی آموزشی را در تمامی 
به صورت نظام مند عملیاتی  مراحل

شده و مسئله/ مشکل، روش نیاز 
سنجی، اهداف آماج، محتوا و تکالیف 
یادگیری با توجه به تفاوت های 
 فردی از یکدیگر پشتیبانی می نمایند. 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول: كلیات طراحي آموزشي
 تعریف مرورت و منطق طراحی آموزشی

 مراحل طراحی آموزشی) تحلیل،تصمیم گیری، راهبرد، ارزشیابی(

 گستره طراحی آموزشی
 ارتباط تکنولوژی آموزشی با طراحی آموزشی

 ارتباط نظریه های آموزش/ یادگیری با طراحی آموزشی

 تکالیف یادگیری: 
 مقاله کوتاه و ارائه در کالس.پژوهشی در زمینه مباحث مطرح شده، تلخیص در قالب  -مطالعه حداقل سه منبع علمی 
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 فصل دوم: فرایند طراحي آموزشي )تحلیل(
 تعریف مسئله/ مشکل

 شناسایی و تجییه و تحلیل منبع مسئله/ مشکل 
 تجییه و تحلیل نیازها

 روشهای نیازسنجی) الگوی ساندرز، الگوی هوتون، الگوی هناس(
 تحلیل نیازهای مربوط به یادگیرندگان 
 تحلیل نیازهای مربوط به موقعیت 

 تعیی  راه حلهای ممک  

 تکالیف یادگیری: 
اه حل با بکارگیری یکی از روشهای نیازسنجی، نیازهای یکی از گروه ها ) معلمان، دانش آموزان، کارکنان، اولیاء( را شناسایی و با تحلیل آن ر

 هایی برای مشکل/ مسئله ارائه دهد. 

 آموزشي )تصمیم گیری( فصل سوم: فرایند طراحي
 تدوی  اهداف آماج

 بازنگری در اهداف و تعیی  اولویت دست یابی به اهداف آماج

 مقایسه تحلیل نیازها و اهداف آماج

 تبدیل اهداف آماج به اهداف و پیامدهای یادگیری
 اهداف آموزشی
 محتوای آموزشی
 تکالیف یادگیری

 تکالیف عملکردی:
با استفاده از گیارش تکلیف عملکردی فصل دوم) تحلیل نیازها و تعیی  راه حل مشکل یا مساله( اهداف آماج را اولویت بندی نموده و   .9

 آنها را به پیامدهای یادگیری تبدیل نماید. 
ه انواع سبک های یادگیری تعیی  با توجه به اهداف آموزشی تدوی  شده، محتوای اصلی و تکمیلی و تکالیف یادگیری با توجه را با توجه ب .4

 نماید.

 فصل چهارم: فرایند طراحي آموزشي )راهبرد(
 بهره گیری از راهبرد در طراحی آموزشی

 الف( راهبردهای طراحی آموزشی بر اساس نوع محتوا
 یی  طرح مدیریت آموزشی(( به خاطر سپردن اطالعات) طراحی/ تعیی  رسانه/ نوشت  تمری  و پرسش/ارزشیابی تکوینی/ تع1طراحی آموزشی 
( به کار گیری مهارت طبقه بندی مفاهیم ) طراحی/ تعیی  رسانه/ نوشت  تمری  و پرسش/ ارزشیابی تکوینی/ تعیی  طرح 2طراحی آموزشی 
 مدیریت آموزشی(
تعیی  طرح مدیریت  ( به کارگیری مهارت روش کار) طراحی/ تعیی  رسانه/ نوشت  تمری  و پرسش/ ارزشیابی تکوینی/9طراحی آموزشی 

 آموزشی(
 ( به کار گیری مهارت اصل) طراحی/ تعیی  رسانه/ نوشت  تمری  و پرسش/ ارزشیابی تکوینی/ تعیی  طرح مدیریت آموزشی(4طراحی آموزشی 
 آموزشی( ( درک ارتباط مفهومی ) طراحی/ تعیی  رسانه/ نوشت  تمری  و پرسش/ ارزشیابی تکوینی/ تعیی  طرح مدیریت1طراحی آموزشی 
 تعیی  طرح مدیریت آموزشی( ( درک ارتباط علت و معلولی ) طراحی/ تعیی  رسانه/ نوشت  تمری  و پرسش/ ارزشیابی تکوینی/6طراحی آموزشی 
 ( مهارتهای تفکر برتر) طراحی/ تعیی  رسانه/ نوشت  تمری  و پرسش/ ارزشیابی تکوینی/ تعیی  طرح مدیریت آموزشی(1طراحی آموزشی 

 راهبردهای طراحي آموزشي بر اساس نیازهای یادگیرندگانب( 

 ( ویژه دانش آموزان فراگیر1
 ( ویژه دانش آموزان تییهوش2
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 (ویژه دانش آموزان با مشکالت عاطفی شدید9

 ج( راهبردهای طراحي آموزشي بر اساس موقعیت
 ( ویژه کالسهای چند پایه1
 (ویژه مسائل بومی خاص2

 : تکالیف عملکردی

  آموزشی مبتنی بر یکی از راهبردها) محتوا، نیازهای یادگیرندگان و موقعیت( و با در نظر گرفت  مراحل طراحی آموزشی، تهیه نماید. دو طرح

 فصل پنجم:فرایند طراحي آموزشي )ارزشیابي(
 منطق ارزشیابی طرح آموزشی) چرا؟ چه موقع؟ به منظور چه هدفی؟ چگونه(

 بازنگری توسط متخصص
 کوینیارزشیابی ت

 ارزشیابی نهایی
 ارزشیابی از طرح آموزشی

 تکالیف عملکردی

 تهیه مالک ها و سطوح کیفیت طرحهای آموزشی و روش بازنگری طرحهای آموزشی فصل چهارم 
 ارزیابی نقاط معف و قوت طرحهای تهیه شده در کالس و ارائه بازخورد برای اصالح آن.

 فصل ششم: طراحي تعاملي پیام
 شتعامل در آموز

 نظامهای تعامل متکی بر انسان

 نظامهای تعامل متکی بر چاپ
 شنیداری -نظامهای تعامل متکی بر وسایل دیداری

 نظامهای تعامل متکی بر رایانه

 تکالیف یادگیری:

 آن را بر اساس نظامهای تعامل تحلیل نماید. یک نمونه از گیارش مشاهدات کارورزی را بازنگری کند و

 و یادگیری. راهبردهای تدریس 1
روش  روش مطالعه غیر مستقیم در قالب مطالعه موقعیت و تحلیل نقاد برای شناسایی و تبیی  مسئله، تعیی  نیاز یادگیرندگان و موقعیت یادگیری،

ه مستقیم در مرور منابع علمی در زمینه نظریه های یادگیری، مدل های نیاز سنجی، و مدل های طراحی آموزشی برای طراحی و حل مسئل
 شناسایی شده است. برای طراحی، تولید و ارزیابی یک نمونه طراحی آموزشی از روش حل مسئله استفاده می شود. 

 . منابع آموزشي4

 كتاب ها:
 راهبردها و فنون طراحی آموزشی، لشی ، پوالک و رایگلوث. ترجمه هاشم فردانش، انتشارات سمت .7
 ویگر، ترجمه خدیجه علی آبادی، نشر دانا اصول طراحی آموزشی، نویسندگان: گانیه، بریگی و .8
 نیازسنجی برنامه رییی درسی مدرسه محور، نویسندگان: فتحی واجارگاه، آقازاده و ابوالقاسمی. انتشارات بال .9

 مقاالت:
، نویسندگان: هاشم فردانش و مرتضی کرمی. نشریه مطالعات برنامه درسی. ی آموزش های صنعتیشناسایی الگوی طراحی آموزشی مطلوب برامقاله:  .51

 8، شماره 1981سال 
فردانش، نشریه علوم انسانی دانشگاه الیهرا،  ، نویسنده: هاشمطراحی آموزشی از منظر رویکردهای رفتارگرایی، شناخت گرایی و ساخت گراییمقاله:  .55

 1911و بهار  1916زمستان 

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/388046
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/45156
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 1918، نویسنده هاشم فردانش، نشریه مدرس علوم انسانی . پاییی  نقد و بررسی دو دیدگاه سیستمی و ساخت گرایی در طراحی آموزشیمقاله:  .52

 . راهبردهای ارزشیابي یادگیری1

 نمره 1ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری 
 نمره  1ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری و فعالیت های عملکردی پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت های گروهی 

 نمره  14کارتولیدی: مجموعه تکالیف عملکردی فردی و گروهی 

ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای ارزیابی تکالیف 
 )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیی  شده است.

  

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/50110
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 119شماره درس: 

 «قرآن و حدیث عمومي غیررسمي آموزشهای رسمي و  آشنایي با برنامه »سرفصل درس 

 . معرفي درس و منطق آن: 5

بندی تعلیم و تربیت بر اساس رسمی و غیر رسمی، از جمله مواردی است که در سند تحول بنیادی  تعلیم و تربیت کشور و اسناد پشتیبان  تقسیم
« فلسفه تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسالمی»عات مذکور به به آن اشاره شده است. اما با توجه به هدف تدوی  مبانی نظری، در نهایت مطال

برای و ارائه راهکارهایی برای تحول در ای  گونه از تعلیم و تربیت ختم گردیده است. هر چند آغاز چنی  حرکتی امیدبخش است، اما تصور پایان 

آنچنان که در مجموعه اسناد تحولی و مطالعات پشتیبان .اشدتواند مایه تأسف ب ها به تربیت رسمی و عمومی می گذاری آن و محدود شدن سیاست
تر وزارت آموزش و پرورش( نیست و نهادهای مختلف  اند، تعلیم و تربیت یک فرآیند محدود به مدرسه )و در مقیاس وسیع نیی بر آن صحه گذاشته

مر واقف نباشند. مم  اینکه همه امر تعلیم و تربیت نیر بر مرتبط و غیر مرتبط با فرهنگ نیی در آن سهم و دخالت دارند، هر چند خود به ای  ا
آموزی و مردمی و غیره در ای   های دانش های علمیه و مساجد( و تشکل عهده دولت و حاکمیت نیست، و خانواده، نهادهای دینی )از جمله حوزه

 .توانند و باید در کنار هم پازل تعلیم و تربیت را تکمیل نمایند رابطه می

 
شوند که البته ای  امر نیاز تعمق  های اصلی به حاشیه رانده می آفرینی گذاری و اجرا، نهادهای غیر از مدرسه از نقش ها، در مقام سیاست غم ای علیر

و تأمل بیشتر دارد. مدارس وموسسات نقش بسیایی در آموزش رسمی وغیر رسمی کودکان وجوانان دارند وای  درس بدنبال کشف روشها وبرنامه 
 های رسمی وغیر رسمی در آموزش قرآن و حدیث است.برای آشنایی بیشتر ای  درس قدری به ادبیات واژگانی ای  درس میپردازیم:

امروزه نیروی انسانی به عنوان عامل استراتژیک درهمه کشورها و  :(اهداف، روشها، ویژگی ها و مخاطبی  )آموزش های رسمی و غیر رسمی 
آید،لذا آموزش نیروی انسانی  تری  دالیل مطرح تغییرات شتابانی است که در دانش و اطالعات جهانی بوجود می از مهمسازمانها مطرح است یکی 

گذاری مفید و عامل کلیدی در توسعه ، محسوب میشود که در صورت برنامه رییی صحیح بازده اقتصادی قابل مالحظه ای در بر  نوعی سرمایه

نوان یکی از ارکان سه گانه اقتصاد جمهوری اسالمی ایران که بمنظورتحقق اندیشه های بنیادی بشر همچون مسلما بخش تعاون نیی بع .دارد

مخاطبی  ما در آموزش تعاون ، گروهای سنی بیرگسال است که  .عدالت، آزادی و برابری تعیی  گردیده است، نمی تواند از ای  مقوله خارج باشد
تماعی متفاوت با سایر گروهای سنی می باشند، قدر مسلم لحاظ نمودن ای  ویژگیها در برنامه آموزشی دارای ویژگیها ی فیییکی، روانی واج

بخش آموزش تعاون در برگیرنده طیف گسترده ای از  .توانند نقش تعیی  کننده ای درموفقیت های آموزشی داشته باشد خاص بیرگساالن می
فردی و آگاهیهای اجتماعی وجنسیت متفاوت می باشد که قدر مسلم هریک ازای  فراگیران بیرگسال با س  ، سطح تحصیالت ، تجارب 

 . باشد طلبد که برگیاری آموزشهای جداگانه تخصصی برای هریک از آنان خارج از امکانات موجود می گروههای فراگیر آموزش خاص خود را می

ه که در ذیل خواهد آمد به ما کمک می نماید تا روش بهینه لذا شناخت ویژگیهای بیرگساالن و فصل مشترک هریک از گروههای یاد شد

موموع ای  مقاله تبیی  آموزشهای رسمی و غیر رسمی و بیان اهداف ، ویژگیها، ومخاطبی  و تفاوتهای  . آموزش بخش تعاون را انتخاب نماییم

اده تری  بیان فرایندی است که منجر به یاد گیری می آموزش به س . بی  ای  دو روش است، درابتدا دو تعریف مختصراز آموزش مطرح می کنیم

 .آموزند گردد، به عبارتی آموزش جریانی است که افراد طی آن مهارتها، نگرش وگرایش مناسب برای ایفای نقشی خاص را می
 یادگیری رسمی ، غیر رسمی و یاد گیری معمول ) نا خود آگاه(

، آموزشی ارایه می شود و ساختارمند است . ) از حیث دوره های یادگیری ، اهدافیادگیری رسمی ، یادگیری که از سوی یک موسسه 
 زمان............( و منجر به نوعی مدرک می شود و هدفمند است.

 ( ؛ یادگیری که از سوی موسسه آ موزشی ارایه نشده ومنجر به مدرک نیی نمی شود ساختارمند است. non-fornallیادگیری غیر رسمی ) 

( ؛ یاد گیری که از فعالیت های زندگی روزمره در ارتباط با خانه ، کار و اوقات فراغت برمی خیید دارای ساختار anformalگیری ناخود آگاه )یاد
 نیست و منجر به مدرک نمی شود . در اغلب اوقات هدفمند نمی باشد.

 جایگاه آموزش و پرورش و یادگیری غیر رسمی در مدارس
به ای  سو رشد کرد و به عنوان الگویی پیشرفته تا  64آ موزش و پرورش غیر رسمی را نوعی الگوی باز می خوانند که ازدهه  کولی وهمکارانش ،

را می توان در دوران عصر صنعتی و حتی تا قبل آن جستجو پیشرو در نظام کالسیک مدرسه ای در آمد اما بلیث اعتقاد دارد که رگه هایی از آن
، روسو ، پستالوژی، فروبل ، دیویی وبرونر از جمله کسانی هستند که بر شکل گیری وتوسعه آموزش وپرورش غیر رسمی تاثیر  نمود از نظر آنها

 گذاشتند.
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، ( out of school( یادگیری خارج از مدرسه )  in formalityیادگیری غیر رسمی دارای نمونه های بارز کلیدی از جمله ، عدم رسمیت )-

( و  open –doorمدارس با درهای باز ) school comnunty( مدارس اجتماع محدود  lxtracuriculnrبرنامه) فعالیتها فوق 

 ( می باشد. suplementnry activitesسرانجام فعالیتهای کامل ) 
مسیر تحقق ای  اهداف علی رغم تالش ها و برنامه رییی مدیران ومسئولی  نظام آموزش و پرورش در سطوح مختلف نواقص و کاستی هایی در 

 وجود دارد برخی کا ستی ها عبارتند از :
 بی توجهی به یک پارچگی انسان-1
 عدم پرورش ابعاد شخصیتی دانش آموز - 2
 وجود برخی مشکالت تربیتی در مدرسه و جامعه -9
 تغییر در برنامه های درسی-4
 عدم توجه به توسعه مهارتها -1
 ومنطقه ایبی توجهی به نیازهای بومی  -6
 ظهور نظریه های جدید در روانشناسی یاد گیری -1

 در ای  راستا میتوان فعالیتهای مکمل متصل ومنفصل را تعریف کرد که عبارتند از:
 ویژگیهای فعالیتهای مکمل متصل : -الف

 .در طول برنامه درسی هستند 

 .هم جهت و هم سو با محتوای برنامه درسی می باشند 

 نه فعالیت ها واقع بینانه است.زمان بندی ای  گو 

 .همه دانش آموزان در تولید وانتخاب فعالیت سهیم هستند 

 .در خالل برنامه های درسی اتفاق می افتد 

 .منجر به تعمیق یادگیری و توسعه آن از مدرسه به جامعه می شوند 

 هند.ای  برنامه ها بیشتر ابعاد نگرشی و مهارتی برنامه درسی را مورد توجه قرار می د 

 .موجب تقویت نقش مداخله گری موثر معلم در طراحی برنامه درسی می شوند 

 .در راستای خوشایند کردن برنامه ها و ساعات زندگی ومدرسه ای می باشند 

 .تاکید بر آموزش غیر مستقیم ) ابعاد نگرش ومهارتی برنامه درسی ( دارند 

 
 ویژگی های فعالیتهای مکمل منفصل : -ب

 ه درسی هستند.در عرض برنام 

  منطقه ای و جهانی می باشند. –در راستای تحقق اهداف محلی 

 )تکمیل کننده برنامه های درسی هستند ) برنامه های درسی را کامل می کنند 

 .زمان بندی ای  گونه فعالیت ها واقع بینانه است 
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 دانش آموزان. تاکید بر داشت  اختیار و اراده در انتخاب و شرکت ای  گونه فعالیت ها از طرف 

 .بر اساس نیاز های فردی دانش آموزان و توجه به استعداد های خاص آنها طراحی می شوند 

 .مالک طراحی وتدوی  اطالعات بدست آمده از نیاز سنجی های بعمل آمده است 

 .ای  گونه فعالیتها تحقق آن بخش از اهداف دوره تحصیلی که برنامه درسی به آن توجهی نکرده است 

   فعالیت ها ترویج و اشاعه فرهنگ و آداب و رسوم بومی و حفظ میراث فرهنگی جوامع ملی را به دنبال خواهد داشت .ای 

 .تمام عوامل اثر گذار در مدرسه می توانند در تولید مکمل های منفصل نقش بسیار داشته باشند 

 اهداف تهیه فعالیت های مکمل و فوق برنامه جهت آموزش عمومی قرآن 
 ونی سازی وتعمیق مفاهیم یاد گیری و کاربرد آن در زندگی واقعی و روزمرهدر -1
 غنی سازی برنامه درسی با تاکید بر اهداف محلی و منطقه ای و جهانی -2
 به سازی و روز آمد کردن فرایند یاد دهی و یادگیری -9
 خاص آنان دانش آموزان و پرورش استعداد هایبستر سازی جهت توجه به تفاوت های فردی -4
 و زمینه به منظور توسعه مهارت های زندگیایجاد -1
 استفاده از افرادی که مقبولیت باالیی در نید دانش آموزان دارند در یادگیری قران کریم  -6

 مشخصات درس
نوع درس: آشنایی با برنامه 
های رسمی وغیر رسمی 
آموزش عمومی قرآن 

 وحدیث
واحد نظری 2تعداد واحد: 

 وعملی 
 ساعت  2ن درس: زما

نحوه تدریس:نظری 
 وعملی بصورت کاربردی 

 نام درس: آشنایی با برنامه های رسمی وغیر رسمی آموزش عمومی قرآن وحدیث

  
 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان ای  واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

 آموزش قرآن کریمنحوه  دستیابی به اطالعات و تجارب ارزنده علمی در فراگیری .6

دانشجویان بایستی دریابند تحقق عملی ای  درس در کودکان ونوجوانان رابطه مستقیم  .1

 با رفتار واخالق عملی فرد دارد.

آموزش نقش وسبک زندگی وپیاده سازی قرآن در رفتارها با آموزش پنهان معلم  .8

 ومدرسه

 جامعه با عیم ملیتقویت ودستیابی به مهارت آموزش قرآن و اشاعه آن در سطح  .3

 ایجاد تاثیرات عمیق در فکر و عواطف ورفتار فراگیران در میل به آموزش قرآن .14

 9سطح  2سطح  1سطح  هامالک  

شناسایی مدلهای 
در آموزش  مختلف

 قرآن کریم 

بانقش وتاثیر 
اخالق ورفتار در 
آموزش قرآن آشنا 

 میشود 

باساختار برنامه های 
 رسمی و غیر رسمی
آموزش قرآن آشنا 

 میشود 

میتواند در مقام عممل 
با کمک برنامه های 
رسمی وغیر رسمی 
آموزش قرآن را فراگیر 

 نماید 
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 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2
 جلسه نخست : تبیی  برنامه های استاد در یک ترم و سرفصلها واهداف شناختی ومهارتی درس واهمیت ومرورت آن 

------------------------------------------------------------------- 
: تعاریف ومفاهیم اصلی شامل : تعریف برنامه درسی رسمی وغیر رسمی /برنامه درسی پنهان وممنی / برنامه درسی صریح وآشکار  2جلسه 

 وسایر مفاهیم
------------------------------------------------------------ 

 ) باتکیه بر احادیث وآیات ( : نقش و تاثیر عبادات وطهارت جسمی وروحی در آموزش قرآن کریم در فراگیری قرآن وحدیث 9جلسه 
----------------------------------------------------------- 

 در تمسک به قرآن و آموزش آن ورفتارهای دینی در جامعه در تشویق وترغیب افراد  :نقش وتاثیر اخالق فردی 4جلسه 
---------------------------------------------------------- 

 نقش وتاثیر رسانه در آموزش قرآن کریم و متون دینی  1جلسه 
----------------------------------------------------------- 

 نقش وتاثیر خانواده و مربیان مدرسه در فراگیری آموزش قرآن  6جلسه 
---------------------------------------------------------- 

 : مولفه ها و ویژگیهای برنامه های رسمی آموزش قرآن کریم : 14و 3و8و1جلسه 
 الف/ آموزش سماعی 

 ب/ آموزش دیداری شنیداری 
 مخاطب وشیوه های آن ج/آموزش برمبنای سطح

 د/ آموزش قرائت بر مبنای مفاهیم ترجمه
ه/ آموزش تجوید و اصول قرائت منظور ای  نیست که درس تجوید داده شود مهم ای  است مربی متوجه شود بخشی از برنامه های رسمی 

جلسه دانشجویان کار  2درس میدهد ودر  جلسه 2جلسه استاد  4آموزش قران کریم آموزش حروف وصفات وتجوید وآوا شناسی است که در ای 
 عملی ارائه میدهند و بر اساس یک سبک قرائت مدل تدریسشان را مثال برای سنی  ابتدایی ویا دبیرستان در کالس ارائه میکنند.

------------------------------------------------------------------- 
 آموزش غیر رسمی آموزش قرآن کریم : : مولفه ها وویژگیهای 14و19و12و11جلسه 

 الف/ تدریس روشهای آموزش پنهان و نحوه غنی سازی رفتار توسط مربی
 ب/ انتقال مفاهیم اجتماعی پنهان از قبیل اعتقادات ونظام ارزشی و نگرشهای فرهنگی و زیباییهای موجود در زندگی 

 ج/اقسام برنامه های درسی پنهان مانند:
 هیم برنامه ی درسی پنهان را براساس مطالعات انجام شده در چهار دسته تقسیم بندی تقسیم میکند:( مفا1339) "یورتلی

 برنامه ی درسی پنهان به عنوان انتظارات غیررسمی یا پیام های غیرصریح اما مورد انتظار. -1
 برنامه ی درسی پنهان به عنوان پیام ها یا نتایج قصد نشده ی یادگیری. -2
 درسی پنهان به عنوان پیام های غیرصریح ناشی از ساختار آموزشی.برنامه ی  -9
 برنامه ی درسی پنهان به عنوان آن چه فراگیر خلق می کند. -4

 د/ آسیب شناسی آموزش پنهان و چالشهای کنونی 
 :نقش وتاثیر تعامالت رفتاری میان شاگرد ومعلم و الگوهای سازمانی در فراگیری قرآن 11جلسه 

--------------------------------------------------- 
 وزشی مثل مساجد هیات و غیره «مبانی توسعه فرهنگ قرآنی ونحوه اشاعه آن در سطوح جامعه از طریق مراکی غیر رسمی آ 16جلسه 

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری1

 یابد وتحت نظارت استاد عمل نمایدمثال آموزش  درس بصورت نظری وعملی حتما ارائه شود ودانشجو در تکالیف عملکردی جدی ورود

 یک سوره با فنون تجویدی و لح  
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 وقوف استاد به اینکه با رفتار وکردارش باید جذب حداکثری نماید تا بتواند تدریس کیفی درس بانماید شد 

 در جلسه نخست کلیه اهداف درس توسط استاد تبیی  گردد 

 وزش غیر رسمی متون قرآنی تبیی  کند.استاد نقش بسیای رفتار واخالق را در آم 

 
 .تکالیف یادگیری : 4

ی  در ای  درس استاد اولی  جلسه دانشجویان را به تیمهای علمی تقسیم مینماید وهرتیم مسئولیت یک کار عملی مقایسه ای را انجام میدهد . ا
کار رابی  خود تقسیم وارائه کار خواهند نمود.استاد  تکالیف به حسب سرفصلهای درس هر جلسه مختصر به یک تیم داده میشود واعضای تیم

بهتر است تکالیف از بی  کتب روش شناسی آموزش قرآن ومت   میتواند یک یا دو جلسه را به سمینار کالسی توسط دانشجو نیی تخصیص دهد.
 خوانی وسبکهای آموزشی باشد . 

 
 .تکالیف عملکردی :1

 شرکت در یکی از تیمهای علمی کالس 

  انجام فعالیت علمی مقایسه ای وبررسی پیرامون روشها ومدلهای آموزش قرآن 

 یادداشت برداری از مطالب کالس 

  مطالعه مستمر وتحقیق پیرامون موموعی که استاد در اولی  جلسه به دانشجو محول کرده 

 ارائه  ر مورد نحوه ترغیب دانش آموزان به قرآنبرگرفته از ارتباط مستمر مثال با اولیا دانش آموزان د ارائه یک گیارش عملی کارورزی

 در آخر ترم 

 
 .منابع آموزشی:6

  برای ای  درس کتاب جامعی تدوی  نشده ومیتوان نوشت زیرا هر قسمت از سرفصلها را از کتب مختلف میتوان فراگرفت.و

 اسلوب خاص علمی وعملی در درون درس نهفته است.

 منابع فرعی :

 -1918،  13ه ی درسی پنهان. فصلنامه ی حوزه و دانشگاه : شماره ی داوودی ، محمد. برنام. 

 

 -  حبیبی پور، مجید و باتوانی ، مرتضی. تاثیر برنامه ی درسی پنهان در یادگیری. ماهنامه ی رشد 

 .1981،  111تکنولوژی آموزشی : شماره ی 

 

 -  شکل گیری شخصیت و رفتارعابدی ، احمد و تاجی ، مریر. نقش برنامه ی درسی پنهان مدارس در 

 .1984،  3دانش آموزان. فصلنامه ی آموزه : شماره ی 
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 -  ، 1981ملکی ، حس . برنامه رییی درسی )راهنمای عمل(. تهران : انتشارات مدرسه. 

 

  -1981 ی ،مهرمحمدی ، محمود. برنامه رییی درسی : نظرگاه ها ، رویکردها و چشم اندازاها. مشهد : انتشارات آستان قدس رمو. 

 , انسیه سادات هاشمی ) مترجم (, قم , مدرسه اسالمی هنر 1939نذیر , حمدان , پدیده زیبا شناختی در قرآن کریم , 

  , تهران , مرکی طبع ونشر قرآن 1939فریدونی , محمد حسی  , آشنایی با برنامه های آموزش عمومی قرآن کریم ,  

 

 .راهبردهای ارزشیابي یادگیری7

 در ای  درس راهبردهای ارزشیابی عبارتند از : 

  تدریس مبتی بر انجام عملی آموزش به یک کالس درس مثال کودکان در یک مدرسه یا مسجد بصورت کارورزی وارائه

 گیارش به استاد 

  نظارت مستمر بر انجام فعالیت عملکردی 

 س جهت انجام تکالیف کالسی وعملکردیتقسیم بندی دانشجویان به گروههای علمی براساس سرفصلهای اصلی در 

پایان مدل ارزشیابی عبارتست از : ارزشیابی مستمر / آزمون نوشتاری پایان ترم / ارزشیابی عملکردی دانشجویان پس از ارائه کارعملی به استاد 
 دوره/ ارائه تکلیف کالسی جهت تعیی  نمره طول ترم دانشجو
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 616شماره درس: 

 «ثیحد و قرآن آموزش در هنر و یباز كاربرد»سرفصل درس 

 معرفي درس و منطق آن: . 5
حق فرزند بر پدر آن "پیامبر اکرم)ص( می فرماید: .آموزش قرآن یکی از حقوق مسلّم فرزندان است که متوجه والدی  به خصوص پدران است

 .. ای  عمل، پاداش فراوانی است"است که به او قرآن بیاموزد
هیچ مردی فرزند خود را قرآن نیاموزد مگر ای  که خداوند پدر و مادر کودک را در روز قیامت تاج پادشاهی عطا کند "فرماید: رسول خدا)ص( می 

 ."و دو لباس بهشتی به آنان بپوشاند که هرگی مردم مانند آن را ندیده باشند

فرزندانتان را بر سه ویژگی تربیت کنید: محبت "فرماید:  پیامبر اکرم)ص( می.های تربیت فرزندان، تشویق به قرائت قرآن است یکی از روش
 ."پیامبرتان، محبت اهل بیت و قرآن

برای ای  که فرزندتان با آموزش قرآن وحدیث را براحتی بیاموزد بدیهی است بایستی از روشهای نوینی در ای  زمینه کمک گرفت بازی وهنر 
 نقش بازی در آموزش کودکان بی بدیل است واثار ماندگاری دارد . د. روانشناسان معتقدندنقش اساسی در مدل فراگیری کودکان ونوجوانان دارن

از  ایده آمو خت  مسائل با استفاده از بازی ایده جدیدی نیست. در واقع سالهاست که کودکان با ای  روش، مسائل پیچیده را آموخته اند. برخی
کودکان را تقویت می کند. درست است که مدرسه نقش مهمی در آموزش کودکان دارد ولی با بازی ها و فعالیت ها بیشتر از هر کتابی یادگیری 

توسل به شیوه های بسیار ساده می توان بر معلومات آنها افیود. کودکان قابلیت های زیادی دارند و بازی ها، نقش مهمی در شکوفایی ای  
همی  است .نکته بسیار مهم ای  است که :کودکان چگونه از بازی کردن می آموزند؟به  قابلیت ها ایفا می کنند. ویکی از راههای اموزش قران نیی

جای اینکه مغی کودکان را از اطالعات سطحی پر کنیم و در مورد موموعات مختلفی با آنها حرف بینیم بهتر است نقش بازی ها را جدی 
ای اساسی زندگی در ذه  کودکان نقش می بندد. بلکه را فراگیری ساده تر بگیریم.با استفاده از ای  روش نه تنها مفاهیم جدید بلکه ارزش ه

 وبرای کودک ونوجوان جاذب تر خواهد بود . تاثیر بازی در 
خالقیت زیباتری  و شگفت انگییتری  خصیصه انسان است. غنا و پویایی و بقای هرفرهنگ و تمدنی به خالقیت مردمان آن بستگی دارد و ای  

دانیم دوران کودکی از نقش حساس وتعیی  کننده برخوردار  است. از طرف دیگر هم، همان طور که می یخ بارها به اثبات رساندهواقعیت را تار
به  "جانب روان شناسان و صاحب نظران تعلیم و تربیت غالباً سنی  آغاز آن از "است. توجه به ای  دوران تا آن جا است که اوالً کودکی خصوصاً

های روانی در ای  سنی  را  وجود تعارمات، اختالالت و نابسامانی "تری  مرحله در تکوی  شخصیت انسان شناخته شده است. ثانیاً عنوان برجسته

 .اند از عوامل اساسی در سراسر زندگی دانسته
رینندگی در کودکان در سنی  دهند که آغاز رشد آف ها نشان می های روان شناسی و تعلیم و تربیتی و نیی تجارب گرانبهای کودکستان پژوهش

گردد و تالش کودک برای شناخت عجایب و  سنی  رابطه جدیدی میان تفکر و عمل وی پدیدار می آمادگی و پیش از دبستان است. در ای 
ی یا بازی پذیرد. ای  تجربه عمل طریق تجربه عملی صورت می از "شود ای  فراگیری و شناخت عمدتاً تر می های محیط پیرامونش جدی شگفتی

گفت که بازی بهتری  شکل  توان یکی از اعمال روزمره زندگی هر کودک است و کوششی است که به تمام وجود او بستگی دارد. بدون تردید می
 رود. در جریان بازی است که نیروهای تری  راه برای بروز و رشد استعداد او به شمار می گردد و مناسب فعالیت طبیعی هر کودک محسوب می

 شود ای می ها برای کدک، محرک و انگییه یابند و عالوه بر ای  ذهنی و جسمی کودک، یعنی: دقت، تخیل، نظم و ترتیب، چاالکی و غیره رشد می
شود که  توان گفت که: به طور کلی بازی به معنی دقیق کلمه شامل فعالیت هائی می در جهت کسب تجارب اجتماعی. با توجه به مقدمه فوق می

 از هدف خارجی بوده اختیاری، دلپذیر و فاقد سازمان باشد. عاری
فایده اصلی ای  درس در مقطع کارشناسی رشته علوم قرآن وحدیث همی  است که دانشجو با راهها وروشها ونقش وتاثیر هنر وبازی در فراگیری 

 آموزش قرآن وحدیث آشنا شود وآن را در مدارس بکارگیرد.
 

  نام درس: کاربرد بازی وهنر در آموزش قرآن کریم وحدیث مشخصات درس
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 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2
 نخست : جلسه
در ای  جلسه استاد  دانشجویان و تبیی  اهداف وبرنامه های استاد در طول ترم وتبیی  اهداف وتعیی  مییان توانمندی عملی وهنری تعیی 

را گروه بندی مینماید و برنامه نظری و عملی را براساس سرفصلها برای دانشجو تفهیم نماید ای  جلسه اهمیت بسیایی دارد زیرا اگر دانشجویان 
 دانشجو با اهداف وبرنامه های عملکردی و نحوه تدریس آشنا نشود ودر تیمهای کارعملی قرار نگیرد از چارچوب درس جدا میماند

--------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------- 

 نقش وتاثیر والدی  ومربیان در بازی با کودک در انتقال مفاهیم وایجاد خالقیت  4و 9و 2جلسه 
 وانواع بازیها وتاثیر آن در آموزش مفاهیم علی الخصوص قرآن میپردازد.  جلسه به نقش وتاثیر مربی ووالدی  در مدل 9تومیحات : استاد در ای  

از گذشته های دور نسبت به بازی نگرش های مثبت و منفی وجود داشته است. عده ای بازی را صرف بی هدف انرژی های انباشته شده، لذت 
زیباتری  و پاک تری  فعالیت در جهت شکوفایی و رشد کودک می آنی و... رفتارهای زائد و بیهوده تلقی کرده اند در حالی که برخی آن را 

دانند.بازی یکی از نیازهای اساسی کودکان و مهم تری  و اساسی تری  فعالیت کودک به شمار می رود که در عی  سرگرم کردن کودک، 
بوط می شوند که او را برای ورود به زندگی کارکردهای مهم دیگری را دارا است که هریک از ای  کارکردها به جنبه ای از زندگی کودک مر

 بیرگسالی آماده می سازد.
میل به بازی فقط مخصوص کودکی است و با آنکه ای  میل کم کم در سنی  باال کاهش پیدا می کند و کارهای مهمی جای آن را می گیرد ولی 

وجود دارد هر چند شکل، ظاهر و هدف بازی عوض شده باشد. برای  به اعتقاد روان شناسان تا سال های پایانی عمر نیی تمایل به بازی در انسان
 درک چگونگی ای  میل باید در بازی کودکان مشارکت نمود.

برد بازی نوع درس: کار
وهنر در آموزش قرآن 

 کریم وحدیث
  واحد 2تعداد واحد: 
  ساعت 2زمان درس: 

نحوه تدریس: نظری 
وعملی وبصورت 

 کاربردی

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان ای  واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

 روشهای مختلف دیداری شنیداری در آموزش قرآن کریمآشنایی با  .1

 آشنایی با نحوه وکاربرد بازی وهنر در آموزش قرآن وحدیث .2

 شناخت مدلهای مختلف نرم افیاری و سخت افیاری بازیهاا وعلم اشاره در آموزش قرآن  .9

 دستیابی به مهارت بکارگیری علم اشاره وهنر بویژه داستان های برگرفته از سور ونقاشی .4

  در فهم وآموزش قرآن

 شایستگی اساسی

 9سطح  2سطح  1سطح  هامالک 

راهبرد دستیابی 
وآشنایی با متد وشیوه 
های نوی  آموزش 
قرآن برای کودکان 

 ونوجوانان

میداند نقش وتاثیر بازی 
را در آموزش قرآن قابل 

 توجه است 

میتواند با بکارگیری 
از دانش اشاره 

ونقاشی به کودکان 
ونوجوانان آموزش 

 قرآن دهد 

میتواند از مفاهیم یک 
سوره کوچک داستان 

 بسازد 

شناسایی راههای 
ارتباط با کودک جهت 

 آموزش قرآن 

روشهای ارتباط با کودک 
 را در کالس میداند

با انواع بازیهای 
قرآنی به کودک 
 آموزش میدهد 

کودک ونوجوان را به 
 انس با قرآن وحفظ

وآموزش قرآن میتواند 
 سوق دهد 
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بازی انعکاسی از فعالیت های درونی کودک و میل به خوشی، آزادی و رمایت است که صفا و آرامش را به ارمغان می آورد. روان شناسان 
وش کودک باید آزاد گذاشته شود و دخالت بی توقع و نامناسب در فعالیت های او نگردد تا استقالل و خودمختاری معتقدند در فعالیت های خودج

 او سلب نشود.
جازه والدی  نباید تعیی  کننده ی نوع و شیوه ی بازی باشند بلکه بهتر است شرایط سالم بازی را فراهم و خود به عنوان همبازی شرکت کنند و ا

 خالقیه خود بازی را اداره کند.مییان تاثیر شرکت والدی  در بازی کودکان به عوامل متعددی بستگی دارد: دهند تا قدرت
 * نگرش نسبت به بازی فرزند خود
 * شناخت از مراحل رشد کودک

 * تجربه از بازی های زمان کودکی خود
 * آشنایی با انواع بازی ها

 * باور نقش و اهمیت بازی در رشد کودک
 ر کودکان از مشارکت والدی  در بازی ها* تاثی

گیرند و یادگیری آنها را تسهیل می کنند. بازی خستگی مالل  والدی  با شرکت در بازی کودکان آنها را بهتر می شناسند و از فرزندان خود یاد می
افیایند، مسائل اخالقی و اجتماعی را در  بازی میکارهای جدی زندگی را از آنها دور می کند و با مشارکت خود عالوه بر اینکه به شادابی و نشاط 

 قالب بازی می توانند آموزش دهند.
ر بازی والدی  با کودک نباید او را با همساالن و روابط با دوستانش محروم سازد. مییان شناختی که والدی  از رشد کودک دارند می تواند د

 ش تر شدن بازی کمک کند.پذیرش تخیل کودک و تعدیل انتظاراتش و در نتیجه لذت بخ
ی بازی هایی اگر به نوع بازی ها در کودکان بنگریم تنوع و گوناگونی را در آنها مشاهده می کنیم. با تغییر س  نوع بازی ها نیی تغییر می یابد. برخ

ه را که به عنوان الگو پیرامون خود هستند که در آنها کودک به تمری  روابط و نقش های اجتماعی می پردازند )مهمان بازی(. به ای  ترتیب آنچ
م می بینند در بازی های خود انجام می دهند، الگوهای خود را در ای  نوع بازی ها اغلب از والدی ، نیدیکان و یا افرادی که برای کودک مه

یگر از بازی ها خیالی هستند که هستند، انتخاب می کند.در برخی دیگر از بازی ها کودک به تمری  حرفه و مشاغل مختلف می پردازد. برخی د
تحت تاثیر قدرت تخیل کودک شکل می گیرند. بازیهای تخیلی به کودک فرصت می دهد تا درباره خود و چگونگی اداره امور و حوادث حال و 

ازی های تخیلی کودک آینده به بینش برسد. در واقع ای  بازی ها آمادگی برای رویارویی با چالش های زندگی و تکالیف رشد است. به کمک ب
 خود و شرایط و موقعیت های زندگی را ارزیابی می کند. 

در برخی دیگر از بازی ها کودک به تمری  حرفه و مشاغل مختلف می پردازد. برخی دیگر از بازی ها خیالی هستند که تحت تاثیر قدرت تخیل 
خود و چگونگی اداره امور و حوادث حال و آینده به بینش برسد. در  کودک شکل می گیرند. بازیهای تخیلی به کودک فرصت می دهد تا درباره

واقع ای  بازی ها آمادگی برای رویارویی با چالش های زندگی و تکالیف رشد است. به کمک بازی های تخیلی کودک خود و شرایط و موقعیت 

 .های زندگی را ارزیابی می کند
را به ارتباط با همساالن و کودکان دیگر می کشاند. برخی از ای  ارتباط ها کوتاه مدت و سطحی  کودکان میل به پیوندجویی دارند، ای  میل آنها

 است در صورتی که نیاز به رابطه ی عمیق و انس و الفت ریشه دار با همساالن خود داردند. کودکان به صورت هشیار و ناهشیار به روابط بی 
سازی می کنند. در بازی ،هر کودک سطح رشد، شناخت اجتماعی و اخالقی خود را نشان  و همانند انسان های اطراف خود حساسند و از آنها تقلید

می دهد. بازی زندگی و تفکر کودک است که یکی از عوامل مهم در شکل گیری شخصیت او به شمار می رود. کودک با اسباب بازی خود تنها 
دار می کند که با او دوست می شود، دعوا می کند، نصیحت می کند، نگرانی هایش را بازی نمی کند بلکه اسباب بازی را تبدیل به موجودی جان

در میان می گذارد و استرس خود را تخلیه می کند.. طبیعی است که در ای  بی  اسباب بازی های مورد استفاده کودک نیی از اهمیت زیادی 

 .برخوردار است
باعث تفکر و رشد تخیل کودک شود یا او را با مفاهیم مختلف )رنگ ها، شکل ها و...( آشنا متخصصان علوم رفتاری معتقدند اسباب بازی باید 

 سازد. از طرف دیگر اسباب بازی باید متناسب با س  کودک باشد. اگر اسباب بازی برای کودک ناشناخته و سخت باشد او را خسته و اعتماد به
ه باشد کودک را به تفکر وادار نمی کند. اسباب بازی مناسب، اسباب بازی است که کودک نفس او را کم می کند. از سوی دیگر اگر خیلی هم ساد

 .خود با آن بازی کند نه اینکه اسباب بازی، بازی کند و کودک تماشاگر باشد
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دگی و پیش دبستان پژوهش های روانشناسی و تعلیم و تربیتی و تجارب کودکستان ها نشان می دهد که آغاز رشد آفرینندگی در کودکان س  آما
است. بازی یکی از اعمال روزمره کودک است و کوششی است که به تمام وجود او بستگی دارد. بازی بهتری  شکل فعالیت طبیعی هر کودک 

 است . وای  بهتری  زمان برای فراگیری وآموزش قرآن کریم .محسوب می گردد و مناسب تری  راه برای بروز و رشد استعداد او به شمار می رود
خالقیت قابلیتی است که در همگان وجود دارد اما نیازمند پرورش و تقویت می باشد تا به سرحد شکوفایی برسد. فرد خالق کسی است که از 
 زذهنی جست و جوگر و آفریننده برخوردار باشد. خالقیت عبارت است از: توانایی دیدن چییها به شیوه های جدی، شکست  مرزها و فراتر رفت  ا

در جریان بازی .چارچوب ها، فکر کردن به شیوه ای متفاوت، ابداع چییهای جدید، استفاده از چییهای نامربوط و تبدیل آن به شکل های جدید
است که نیروهای ذهنی و جسمی کودک، یعنی: دقت تخیل، نظم و ترتیب، چاالکی و غیره رشد می یابند و عالوه بر اینها برای کودک محرک و 

کودک از راه بازی می تواند به استعدادها، توانایی ها، خواست ها، معف ها و نکات مثبت و منفی .می شود در جهت کسب تجارب اجتماعیانگییه 
خود پی ببرد و لذا با شناخت ویژگی های خود ساخت شخصیت خود را تحکیم بخشد. رفتار و حرکت کودک همیشه در بازی حقیقی است به 

داند که عروسک یک نوع بازیچه است با وجود ای  مانند موجودی جاندار دوستش دارد. هنگامی که او در بازی نقش  عنوان نمونه کودک می
ه می بیرگساالن را ایفا می کند، ای  تنها یک تقلید ساده نیست ابتکار و خالقیت نیی در آن دیده می شود. کودک از تجربیات شخصی خود نیی بهر

کان در آفرینش موموع بازی و در تجسس وسایل جهت عملی ساخت  آنها ، ظاهر می گردد. می توان فعالیت فردی و گیرد. ابتکار و خالقیت کود

 .های جمعی که به طرز صحیحی تشکل یافته باشد تکامل بخشید خالقیت کودک را در بازی
که نقش مهمی در خالقیت های کودکان دارد. از  یکی از عوامل بسیار مهم در رشد پرورش خالقیت کودکان محسوب می گردند خانواده ومربیان

های صحیح فرزند  آنجا که کودک حساس تری  مراحل رشد خالقیت را در محیط خانه سپری می کند محیط مناسب خانوادگی، شیوه و نگرش

 .پروری، در رشد و شکوفایی خالقیت سهم مهمی ایفا می کند
ای خالق کودکان در رشد خالقیت او سهیم هستند. بهتری  زمان برای اطالع از خالقیت در واقع والدی  از طریق درگیر شدن در فعالیت ه

کودکان تماشای آنها به هنگام بازی است. خالقیت عامل مهم بازی است. کودکان خالق اغلب برای هریک از وسایل بازی خود موارد استفاده 
وسیله ی دیگر بروند از آن به انواع مختلف استفاده می نمایند. کودک خالق اغلب از متفاوتی پیدا می کنند و قبل از اینکه از وسیله ای به سراغ 

منابع خود به انواع و اشکال مختلف و گاه حیرت انگیی استفاده می کند. ممک  است یک جعبه خالی برای کودک خالق ارزشی به مراتب بیش از 
 جلسه به نقش اصلی بازی در آموزش پی ببرد 9ه مهم ای  است که دانشجو در ای  بهتری  و پیچیده تری  اسباب بازی ها داشته باشد. حال نکت

ارائه  جلسه استاد تئوری ارائه میدهد ودر یک جلسه دانشجویان نمونه هایی از بازی واثر آن را در فراگیری وخالقیت کودک برا آموزش قرآن 2
 نی شناسایی شود.میکنند. نرم افیارهای مختلف در ای  زمینه برای بازیهای قرا

--------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------- 

 نقش بازی وهنر درسالمت و انواع رشد کودکان و تسریع در یادگیری قرآن  1و 6و 1جلسه 
 تومیحات :

از تاثیر بازی در تثبیت آموزش و سلمتی ورشد کودکان ونوجوانان جهت دفاع از ارزشمندی بازی و  دبیران، مربیان و والدی آگاهی داشت  معلمان، 
تشریح آن برای افرادی که هنوز به بازی بعنوان امری سطحی، مشغول کننده و وقت گیر می نگرند، امری مروری است. زیرا ای  قبیل افراد 

پرداخته شود و برای بازی از یددگاه « یادگیری و یاد دادن مطالب جدی و واقعی»آموزشی پیش از دبستان بهتر است به معتقدند که در محیطهای 
 آموزشی ارزش قائل نیستند.

 بازی به رشد همه جانبه کودک می انجامد که در زیر به آنها اشاره می کنیم:
 رشد جسمی (1

ا در زندگی کودکان ایفا می کند، اما در سطح بسیار ساده، بازی به رشد و بهبود مهارتهای حسی اگرچه بازی نقشهای بسیار گسترده و گوناگونی ر
حرکتی می انجامد. کودکان ساعتهای متمادی را صرف اصالح فعالیتهای خود می کنند و سطحدشواری بازی را باال می برند. تکالیف را  –

با کودکان تکساله در تماس بوده یا کار کرده باشد، اصرار خستگی ناپذیر آنها را در کسب  دشوارتر و رقابت را برانگییتر می سازند. هر فردی که
اب مهارتهای فیییکی به یاد می آورد. ای  فعالیتهای فیییکی تکراری در کودکان بیرگتر به هنگام بازی در زمی  بازی، بهنگام سرسره بازی، ت

 خوردن و توب بازی کردن قابل مشاهده است.
 ذهنی: رشد (2
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بازیهای تخیلی یکی از اصلیتری  اشکال تفکر سمبلیک در »چنی  عقیده داشت که:  1362پیاژه روانشناس و شناخت شناس سوئیسسی در سال 
کودکان خردسال است و استفاده از آن به کودک فرصت می دهد تا واقعیتها را بر حسب عالیق و دانشهای پیشی  خود در دنیای پیرامونش درون 

 قویاً به رشد ذهنی و هوشی کودک کمک می کند.« بازیهای نمادی  و تخیلی»بنابرای  وامح است که « نماید. سازی
بازی همچنی  فرصتهایی را برای کودک فراهم می آورد تا اطالعاتی را که اساس یادگیری های بعدی او را تشکیل می دهد از ای  طریق کسب 

به های چوبی و مکعبها، به مفهوم تعادل و برابری )یعنی دو مکعب کوچک برابر با یک مکعب بیرگتر نماید. برای مثال: از طریق دستکاری جع
است( می رسد و یا از طریق آب بازی به دانشی در خصوص حجم دست می یابد. و کودک در بازی با برخی از رفتارها آشنا می شود در خود 

ه ای در او دمیده می شود و ای  خود موجبی برای اعتماد به نفس در او می شود و بازی قدرت مقاومت در برابر مشکل ایجاد می کند، روح تاز
و  شخصیت او را بارزتر و عیان تر می سازد. هم ذه  او را می سازد و هم جان و روان را که خود نمایانگر اهمیت بازی و نقش آن در رشد ذهنی

 فکری کودکان است.
 رشد اجتماعی: (9

اجتماعی به قابلیتهای کودک در زمینه نقشهای اجتماعی و همچنی  تعمیم مفهوم  –( بر ای  عقیده بود که بازیهای نمایشی 1368سیمیالنسکی )
اجتماعی وجود دارد. بدی   –نقش به درجات وسیع تر کمک می کند. الزم به ذکر است که تفاوتهای بی  بازیهای نمایشی و بازیهای نمایشی 

اجتماعی  –نمایشی  مواردی چون تقلید را شامل است و ممک  است به تنهایی نیی اجرا گردد، در حالیکه بازیهایمعنی که بازیهای نمایشی 
 نفر یا افراد بیشتری را شامل می شود. 2ارتباطات کالمی و شرکت 

اجتماعی به کودک کمک می کند  –ای نمایشی البته تقلید و وانمود سازی در ارتباط با اشیاء اعمال و موقعیتها در اینگونه بازیها بارزتر اس. بازیه
تا خود را بجای دیگری گذارد و بدی  وسیله به رشد همدردی و مالحظه کردن حال دیگران در فرد کمک می کند. و به قول شهید رجایی آن 

آیا نمیشود ساعت آموزش قرآن  قدری که شما می توانید در ای  ساعت )ورزش( بچه ها را تربیت کنید در ساعات دیگر اینقدر ممک  نیست.حال
 را به ورزش فکری وروحی اختصاص دهیم تا کودک هم بیاموزد هم بازی کند؟ یقینا آثار مثبتی خواهد داشت 

بازی به کودکان کمک می کند تا نقشهای اجتماعی را بشناسد، او به تجربه یاد می گیرد که بچه شدن، مادر و یا پیشک و پرستار شدن چگونه 
انجام فرصتهای بی شماری را برای کسب مهارتهای اجتماعی دیگر مانند چگونگی ورود به گروه و پذیرش بوسیله دیگران، چگونگی است و سر

معامله با دیگر کودکان، چگونگی حل مشکالت و بده بستانهای اجتماعی که در واقع کلید موفقیت در کنش و واکنشهای گروهی است برای 
انجام بازی ها نقش تعاون و دوستی را می آموزند، از بی  بردن حاالت حیوانی را در خود تقویت می نمایند و از خود  کودک فراهم می اورد. و در

 فردی مؤم  و معتقد، در انجام فرائض الهی بوجود می آورند و در تشکیل جامعه ای اسالمی نقش مؤثری را ایفا می نماید.
 رشد عاطفی (4

فی غنی برای کودک است. امروزه ارزش عاطفی بازی، نسبت به ارزش هوشی یا اجتماعی آن مورد شناخت و بازی دربردارنده ارزشهای عاط
تخلیه عواطف بکار گرفته اند.  پذیرش مهمتری واقع شده است، زیرا مدتهای مدیدی است که درمانگران بازی را بعنوان وسیله ای برای ابراز

، کوچه و غیره کودکان را می توان در حال بیان و ابراز احساستشان درباره پیشکان مشاهده کرد. تقریباً در هر محلی، خانه، مهد کودک، پارک
کودکان در بازیهایشان آنها را در حال تیریق سوزن به عروسک و گریه و ناراحتی عروسک تیریق شده به تجسم می کشند. اما باید دانست که 

نده کودکان محدود نمی گردد، زیرا عروسکی که لحظه ای قبل مورد تنبیه و آزار قرار گرفته بود، بازی لیوماً به بیان احساسات منفی و ناراحت کن
 لحظه ای بعد در آغوش کودک قرار گرفته، الالیی برایش خوانده می شود و یا به کمک کودک در کالسکه اش به خواب عمیقی فرو می رود.

 رشد خالقیت: (1
پرورش می دهد، بازی که از درون کودک نشأت می گیرد، بیان کننده پاسخ شخصی، اصیل و واقعی بازی جنبه های خالق شخصیت کودک را 

او به محیطش می باشد، زیرا بازی فعالیتهای خود بیانی است که قابلیت و قدرتهای تخیلی کودک را به منصه ظهور می رساند. از آنجا که 
ق ای  فعالیت به سهولت قابل مالحظه است. بازی خیانه پاسخهای کودک را وسعت می بازیهای تخیلی از تنوع و تازگی برخوردارند، جهان خال

دهد، تفکگرا یا خالق که با خصوصیتی چون توانایی تولید بیشتر از یک پاسخ مشخص می شود، از طریق بازی شکل می گیرد، زیرا آشکار است 
عیتهای مشابه را فراهم می آورد. برای مثال وقتی کودکان وانمود می کنند که بازی فرصتهایی برای رشد راههای مختلف و واکنش نسبت به موق

 یک سگ وحشی وارد خانه شان شده است، تعدادی از کودکان ممک  است با حمله کردن به سگ یا پاشیدن آب به او واکنش نشان دهند.
واگرا یا خالق ارتباط بسیار نیدیکی با یکدیگر دارند. در کودکان عقیده دارند که بازی و تفکر  بهرحال امروزه بسیاری از دست اندر کاران آموزشی

ینی خردسال بازیهای خالق اساساً به دو طریق شکل می گیرند: یکی از طریق استفاده زیاد و غیرمعمول از اشیا و وسایل و دوم از طریق نقش آفر
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روی روان ورفتار کودک ونوجوان میپردازد واز آنجاییکه  یییکی بازی وهنرجلسه استاد به بیان تاثیرات روانشناختی وف 9و بازیهای تخیلی. در ای  
 محور بحث کاربرد بازی در آموزش قرآن وحدیث است لذا باید مثالهای عینی در ای  بخش برای تفهیم مطالب عرمه کرد. 

--------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------- 

 در فراگیری بهتر قرآن کریم  شنیداری–نقش وتاثیر علم اشاره وآموزش دیداری  11و14و 3و 8جلسه 
 تومیحات :

امروزه در مراکی آموزش قرآن کریم برای کودکان با استفاده از متد علم اشاره واشارتهای آسمانی وهمچنی  روش دیداری وشنیداری آموزش  
 جلسه اهمیت بسیایی در مدل آموزش قرآن کریم دارد. 4قرآن کریم برای کودکان بویژه کودکان کوچکتر از س  ابتدایی ارائه میشود ای  

ای وجود دارد، استفاده از نمادهاست. چنانچه زمانی که صحبت از عیاداری امام    نکاتی که در برقرار ارتباط کودکان با هر مسالهتری از مهم 
ای  ها نمادهای زنده گیرند، ای  زنند و برخی پرچم به دست می ای زنجیر می کنند، عده ها به صورت گروهی تکیه برپا می شود، بچه حسی )ع( می
تری  و مؤثرتری  روش برای  دهد. مهم هایی را از کلمات به کودکان آموزش می اند. روش اشاره نیی نماد در ذه  کودکان جای گرفته هستند که

اند  آموزش و حفظ قرآن که ا به جی گروه اندکی ا برای عموم عالقمندان قابل استفاده است و بیشتر حافظان کالم وحی نیی از آن استفاده کرده

تری  اتفاق  مهم :های ای  روش الزم است به یک نکته مهم اشاره کنیم و آن اینکه )بصری( است. پیش از تومیح درباره ویژگی« اریروش دید»
کند. به بیان دیگر حفظ کل قرآن یا قسمتهایی از  در حفظ قرآن ای  است که شخص به تعداد صفحات قرآن، تصاویری را در حافظه خود ثبت می

[ طبیعی است که هر قدر ای  تصاویر 1«. ]حافظه بلندمدت»ز تهیه چندی  تصویر ذهنی از صفحات قرآن و انتقال آنها به آن، عبارت است ا

افتد  آنچه در حفظ قرآن به روش دیداری اتفاق می .تر باشد، بازیابی آنها از حافظه و ارائه آنها، با موفقیت بیشتری توأم خواهد بود تر و وامح دقیق
ای  نیست که فرد عالقمند با پشتکار فراوان و در پیش گرفت  روشی صحیح و اصولی، بیش از هر چیی حافظه تصویری خود را به  نیی چییی جی

تصویر به تعداد صفحات قرآن را در حافظه بلندمدت خود ذخیره نماید. روش دیداری بر اساس دقت و تمرکی قوه بینایی  644کار گیرد و ا مثالً ا 
ای از قرآن را حفظ کند، با تکرار چندباره  رات قرآن و مکان قرار گرفت  آنها در صفحات بنا شده است. کسی که قصد دارد صفحهبر آیات و عبا

نماید و هر عاملی )اعم از مرور و تکرار، دقت در ارتباطات لفظی و  آیات، در حقیقت آنچه را با چشم خود دیده و مبط کرده در حافظه تثبیت می

 .تر و استوارتر ای  تصویر در ذه  کمک کند، باید بیشتر مورد توجه فرد قرار گیرد و ...( که به حک شدن دقیق معنایی آیات
( را 94شود؛ نخست اینکه فرد کل مقطع مورد نظر برای حفظ )برای مثال صفحه اول جیء  حفظ قرآن با روش دیداری به دو طریق محقّق می

خواند و البته ای  خواندن را با نیت حفظ کردن و همراه با دقت بر الفاظ آیات و محل قرار گرفت  هر آیه انجام  میچندی  بار از ابتدا تا انتها از رو 
پردازد و  تک آیات می دهد. طریقه دیگر ای  است که فرد به جای خواندن مکرر کل مقطع و حفظ یکباره آن، به خواندن و حفظ کردن تک می

 [2نماید. ] ، کل مقطع را حفظ میسپس با کنار هم قراردادن آنها

رو بهتر است برای  تر است. از ای  گیرد و از طرفی کیفیت کار نیی در ای  روش مطلوب تجربه نشان داده که حفظ به طریقه دوم زمان کمتری می

 .پرداخت  به حفظ قرآن از روش دوم استفاده کنیم
ی برای حفظ قرآن به ای  معنا نیست که در ای  فرایند هرگی از تالوتهای ترتیل الزم به یادآوری است که توصیه به استفاده از روش دیدار

است؛ اما چنانچه در درس « حفظ قرآن به روش شنیداری»استفاده نکنیم. در ادامه خواهیم گفت که گوش دادن به تالوتهای ترتیل رک  اصلی 
تالوت ترتیل مقطع مورد نظر برای حفظ یکی از مراحل و گامهای اصلی چهارم )آشنایی با مراحل حفظ یک مقطع( خواهیم گفت، گوش دادن به 

به عالوه گوش سپردن به ترتیل محفوظات گذشته در بحث مرور محفوظات نیی مورد استفاده حافظان قرار  .و مروری حفظ قرآن است
. باید توجه داشت که ای  دو روش ا برخالف روش از بقیه مشهورتر است« ای حفظ اشاره»و « حفظ شنیداری»گیردکه از میان آنها دو روش   می

 .های محدود قابل استفاه است ن شود و برای مخاطبان خاص و در زما دیداری )بصری( ا روشهای عمومی و همگانی شمرده نمی

 
یابد که شخص  مه میروش شنیداری مبتنی بر گوش دادن مکرر تالوت ترتیل مقطع مورد نظر برای حفظ است؛ و ای  گوش دادن تا زمانی ادا

تواند آن مقطع را دقیقاً مطابق با لح  مرتّل و از حفظ بخواند. استفاده از ای  روش به عنوان روش اصلی حفظ به سبب  اطمینان حاصل کند می

ن، در وهله تری  نقیصه حفظ شنیداری آن است که شخص به جای حفظ آیات و عبارات قرآ مهم .شود وجود برخی نارساییها در آن توصیه نمی
های فراوان آن هم دیده شده است ا با فراموش کردن لح   پردازد و به همی  خاطر ا چنانچه نمونه می« لح  مرتّل»نخست به حفظ کردن 

تواند لح  قاری، دیگر قادر به تالوت باقیمانده آیات نیست و حتی در مواردی که ا مثالً ا سؤالی از میانه سوره یا صفحه از وی پرسیده شود و او ن
ت و با قاری را به یاد آورد، قادر به تالوت مابقی سؤال نخواهد بود. به عالوه ماندگاری ای  نوع حفظ به مراتب از حفظ به روش دیداری کمتر اس
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با ای   اما گذشت زمان، مقدار قابل توجهی از محفوظاتی که با استفاده از روش شنیداری حفظ شده است در معرض فراموشی قرارخواهدگرفت
سواد( و نیی افراد نابینا و  وجود، استفاده از ای  روش در برخی موارد مفید و حتی الزم است؛ برای افراد فاقد سواد خواندن )مانند کودکان و افراد بی

 بینا استفاده از روش شنیداری بهتری  است.  کم
است، اما استفاده از تالوتهای ترتیل در بخشهایی « روش دیداری»حفظ  کنیم که هرچند روش پیشنهادی و اصولی برای در اینجا مجدداً تأکید می

 .ناپذیر و الزم است از فرآیند حفظ به روش دیداری اجتناب
شود. حتی در  ای هر یک از حروف و کلمات قرآن دارای عالئم حرکتی مخصوص به خود است و هر یک با حرکتی نشان داده می در روش اشاره

استفاده عمومی از ای  روش نیی به جهت وجود برخی  .شود با حرکات چشم و پلکها و یا عالئم صوتی به حافظ تفهیم می مواردی برخی مفاهیم

استفاده نکردن از روشهای دیداری و در نتیجه تثبیت نشدن مناسب محفوظات و فراموشی سریع آنها، یکسان نبودن »نقاط معف در آن، از جمله 
ها، محوریت یافت  حرکات نمایشی به جای معنامحوری در حفظ آیات  بار امافی به حافظه در به یادسپاری نشانه ها نید همگان، تحمیل اشاره

دبستان ا که توانایی خواندن ندارند ا جهت آموزش  توان از ای  روش برای کودکان مقطع پیش شود. البته می توصیه نمی« قرآن و ارائه آنها
جلسه پیشنهاد میشود استاد قدری در مورد روش علم اشاره و روش دیداری شنیداری تومیح  4اده نمود. در ای  های کوتاه پایان قرآن استف سوره

 دهند واز کتاب علم اشاره در فراگیری و آموزش قرآن استفاده گردد تا دانشجویان در حداقل یک جلسه یک سوره را بنابر انتخاب خود با علم
 مدارس از ای  شیوه بهر ه مند گردند.اشاره ارائه کنند. تا بتوانند در 

--------------------------------------------------------------------------------------------
------------------- 

 نقش وتاثیر نقاشی وهنر در فرگیری قرآن کریم وحدیث  11و14و19و12جلسه 
 تومیحات :

وتربیت کودکان ایفا کند . دنیای هنر مانند دنیای  ند که بیان هنرمندانه میتواند نقش مهمی در رشد ،تکاملمتخصصان تعلیم و تربیت بر ای  باور
بازی ،ای  امکان را به کودک می دهد که با تجدید و تحکیم خاطرات خویش و با استفاده از تجربیات به دست آمده اش ، توانایی شناخت ژرف 

.هنر به کودک امکان میدهد که ارزش های تازه ای را فراهم آورده و با طرح آگاهانه ی مسائلی که در تری  آگاهی حقیقت را به دست آورد 
 ارتباط با دیگران برایش مطرح میشود مفاهیم تازه ای را گرد آوری کند .

یت هنری بر اساس ویژگیهای خاص هنر میتواند زمینه های رشد در جنبه های مختلف روانی ،عاطفی ، اجتماعی و دینی را فراهم سازد . هر فعال
از ای  تکنیکی و محتوایی خود ، میتواند نقشی متفاوت در تربیت داشته باشد . برای مثال ؛نمایش میتواند تأثیرات تربیتی خاصی بگذارد که برخی 

 نمایش آن تأثیرات را نداشته باشد .. تأثیرات از دیگر هنرها نظیر نقاشی یا خوشنویسی ساخته نیست یا مثال نقاشی تأثیراتی دارد که ممک  است
شود . بر ابالغ پیام های تر بیتی و هر نوع محتوای مورد نظر اگر با جاذبه های هنری و ادبی همراه باشد ،موفقیت و اثر بخشی آن ها چند برابر می

بیتی خود از آن بهره بگیرند . اثر گذاری هنر ای  اساس مرورت دارد که مربیان پرورشی ای  واسطه ی ارزشمند را بشنا ند و در جهت اهداف تر 
 هنگامی بیش تر میشود که مربیان با هدفمندی و رعایت ترتیب و توالی آموزشی به سراغ آن بروند.

جان و  بنابر ای  ،هدفها ی تربیتی و پیام های مورد نظر برای مخاطبان ، اگر بر محمل هنر سوار شوند به نیکوتری  شکل و ماندگار تری  حالت بر
 دل دانش آموزان اثر خواهند گذاشت .

 باید توانمندی دانش آموز را به خودش تفهیم کرد و به آنها جرأت حرکت ورشد داد . 
باید تالش کند با توجه به فهم دانش آموز خود را با او هماهنگ و همراه سازد و از دریچه ی نگاه وی به دنیا و  در تربیت هنری ؛ مربی قرآن

 و در نهایت پرورش صحیح خواهد بود .« خالقیت و آفرینش هنری »در ای  صورت حاصل کار مربی قرآن و پرورشی هایش بنگرددریافت 
وای  قرآن با زبان هنر فنون و تکنیک های هنری آموزش داده میشود در حالی که در پرورشی باید فهم هنری باال برود در مقوله ی آموزش

بگیرد تا یک اثر هنر ی خلق شود . در واقع باید زمانی شروع به آموزش تکنیک ها کرد که روح هنری و خالقیت در  مقدم بر آموزش باید قرار
 دانش آموز وجود داشته باشد . درا ی  صورت آفرینش هنری خالق صورت خواهد پذیرفت .

به سر میبرند و با استفاده از قدرت تخیل قوی خویش  به دلیل گرایش فطری و عاطفی سالمی که در وجود کودکان هست آنان در دنیای معناها
 به هر چیی جان میبخشند و همی  امر آنها را به جوهر ناب و خالص هنری و آفرینش هنری و آفرینش هنری نیدیک میکند .

بدانند و عواملی از قبیل رنگ و از مربیان پرورشی انتظار میرود که خالقیت و آفرینش هنری را مسأله ی اول خود در استفاده ار واسطه ی هنر 
 تصویر و نقش و ... را بهانه و واسطه ای برای ای  منظور به شمارآورند .
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صنع مربیا ن پرورشی باید تالش کنند تا نگاه مجموعی و فطری کودکان و نوجوانان با آموزش های نادرست یا نابجا دچار انشقاق ، پراکندگی و ت
طه ی کار تربیتی با استفاده از هنر است . عالوه بر ای  مربی باید فضای مناسب برای ایجاد خالقیت در دانش آموز نشود . ای  اولی  انتظار در حی

 ان را فراهم کند و زمینه های تربیت نگاه و هنر خوبی دیدن .صحیح دیدن و گیینش درست و مناسب را در آن ها تقویت کند .
 کارکردهای عمومی هنر درآموزش و تربیت :

 هنر راهی برای بیان احساسات -1
ایجاد یک فضای بدون هراس برای دانش آموز برای ابراز احساسات خویش . که ای  با ایجاد بحث آزاد متفاوت است چراکه در بحث ممک  است 

 بی  دانش آموزان اصطکاک ایجاد شود اما در استفاده از واسطه هنری برای دیگران میاحمتی ایجاد نمیشود .
 ر هنر در پرورش خالقیت تأثی-2

ی کودکان ذاتا خالق به دنیا میآیند و خالقیتشان زمانی رشد میکند که از سوی بیرگترها پذیرفته و تشویق شوند . کودک از طریق فعالیت هنر
 خالقانه می آموزد که همه چیی همان گونه که ظاهرا دیده میشود نیست و میتواند به گونه یا گونه های دیگر هم باشد 

 هنر و آموزش خوب دیدن  -9
. با  هر چقدر بتوان سر کالس از گفتنی ها ی زبانی کم و شنیدنی ها را به دیدنی و کار عملی تبدیل کرد بهره بیشتر ی از کار خود خواهیم گرفت

 ای  روش هم کار تربیت سهل تر میشود و هم مخاطب ما یعنی نو جوان مطالب را بهتر خواهد فهمید .
دانش آموز راز درست دیدن را کشف کند و بعد مو موع قابل دیدن مطرح شود.خوب دیدن همواره یت مشاهده ای بایدفرصت داددر یک فعال

کنجکاوی ،دقت ، پرسش و کشف را به دنبال دارد و همی  امر زمینه ساز پرورش تخیل است که برای کشف و اختراعات ایجاد انگییه میکند 
 نچه که ما میخواهیم یا میبینیم ببیند..نباید او را اجبار کرد هرآ

 هنر کمک میکند دانش آموز با محیط اطراف خود ارتباط بهتری برقرار کند.-4
 اغلب فعالیتهای هنری هم در بهره گیری از کالم و هم در تقویت بیان کالمی تأثیر دارند-1
 هنر موجب رشد عاطفی و اجتماعی دانش آموزان میشود.-6
ی از طریق هنر هنر میتواند موموع معنویت های اعتقادی ،اخالقی و رفتاری را در انسان مصداق دهی کند.هنر بهتری  طرح مسائل باور -1

 وسیله برای تحریک دل و عواطف کودکان و نوجوانان به منظور ترغیب آن ها به سمت حق و خیر و ایجاد بصیرت در آن هاست 
 آموزش کار گروهی از طریق هنر -8

نمایش وخالق که ماهیت فردی ندارند بهتری  و مناسبتری  بستر آموزش اجتماعی و کارگروهی به حساب میآیند . نقاشی همگانینمایش سرودو

 نیی چنی  است .
 کاربردهای درمانی هنر-3

میتوان به کمک رشته امطراب ،بی نظمی ،پرخاشگری ،ناآرامی ،خجالت ، عدم اعتماد به نفس ،افسردگی ،خشونت و...از جمله مواردی هستند که 
 های متنوع هنری ، آن ها را درمان کرد .

 آنچه گفته شد درحقیقت کاربرد هنر است در آموزش وتربیت ومربیان میتوانند از دریچه هنر به دانش آموز مفاهیم قرآنی رابیاموزند.
جلسه رابه تبیی  وارائه انواع هنر بویژه نقاشی و داستان نویسی در نحوه آموزش قرآن و احادیث بپردازد وسپس در یک  9جلسه  4استاد در ای  

جلسه دانشجویان هریک نمونه ای از کارهای عملی خود را در قالب به تصویر کشیدن یک قصه قرآنی ویا طبقه بندی مفاهیم یک سوره کوچک 
 ب داستان ارائه کنند. در قال

--------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 

 ارائه راهکارهای علمی وعملی جهت تشویق کودکان ونوجوانان با بهره گیری از هنر وبازی در فراگیری قرآن وحدیث  16جلسه 
 تومیحات :

در ای  قسمت از درس دانشجویان کار عملی خواهند داشت وبه شناسایی کتب علم اشاره و هنری و داستانهای قرآنی میپردازند . مطالب ای  
 جلسه میتواند روش شناسی وماخذشناسی کتب وآثار هنری در راه انتقال مفاهیم قرآنی باشد. 

--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------- 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری1
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 با مفاهیم روانشناختی وتربیتی بیگانه نباشد استاد در ای  درس عالوه بر تخصص قرآنی 

 دانشجو حتما مطالعات میان رشته ای بی  مسائل تربیتی وآموزش قرآن داشته باشد 

 صورت نظری وعملی حتما ارائه شود ودانشجو در تکالیف عملکردی جدی ورود یابد وتحت نظارت استاد عمل نمایددرس ب 

  چون در عنوان درس آموزش حدیث هم هست تکایف محوله به دانشجویان میتو اند یک خطبه از نهج البالغه یا یک دعا از صحیفه

 سجادیه باشد 

 
 .تکالیف یادگیری : 4

تاد اولی  جلسه دانشجویان را به تیمهای علمی تقسیم مینماید وهرتیم مسئولیت یک کار عملی مقایسه ای را انجام میدهد . ای  در ای  درس اس
تکالیف به حسب سرفصلهای درس هر جلسه مختصر به یک تیم داده میشود واعضای تیم کار رابی  خود تقسیم وارائه کار خواهند نمود.استاد 

بهتر است تکالیف بر اساس نرم افیارهای موجود در زمینه فرگیری  سه را به سمینار کالسی توسط دانشجو نیی تخصیص دهد.میتواند یک یا دو جل
 باشد. قرآن وحدیث

 .تکالیف عملکردی :1

 شرکت در یکی از تیمهای علمی کالس 

 اخت یک داستان کوتاه از یک سوره یا یکس انجام فعالیت علمی مقایسه ای وبررسی پیرامون یک مدل آموزش سوره با علم اشاره 

 یادداشت برداری از مطالب کالس 

  مطالعه مستمر وتحقیق پیرامون موموعی که استاد در اولی  جلسه به دانشجو محول کرده 

 برگرفته از مطالعه روی مباحث ارائه شده توسط استاد وارائه در آخر ترم مثال ساخت یک مت  همخوانی قرآن و  ارائه یک گیارش عملی

 یا داستان کوتاه 

 . منابع آموزشي6
 الف ( منابع اصلی درس :

  القرآن الکریم , طباطبایی , سید محمد مهدی , آموزش روانخوانی قرآن با روش اشاره , فرشته منعمی ) تصویر گر ( , قم , جامعه

1934 

  ,  1981الراغب , عبدالسالم احمد , کارکرد تصویر هنری در قرآن کریم , حسی  سیدی ) مترجم ( , تهران , سخ  

 
 ب( منابع فرعی :

  , 1934عباسی نیا , محمد , بازیهای کالسی ویژه پیش دبستانی , قم , جامعه القرآن 

 1934آن ( ویژه نوآموزآن , تهران , مدرسه فرهنگی برهان , قربانی حسی  , نغمه های آسمان ) انس با قر  

  , 1934میر شفیعی ع سید داوود , نغمه های آسمان ) انس با قرآن ( ویژه نوآموزآن , تهران , مدرسه فرهنگی برهان 

 - ,.1966باباجان، مهری )بوندارفکو. آرک، مواتوسیک(، نقش بازی در پرورش کودکان، تهران، نشر دنیای نو 

 - .1961 حجاریان، احمد )ویرجینیا اسکی (، ، بازی درمانی، تهران 

 1986زاده، دکتر سیدعبدالحسی ، نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش، چاپ هشتم، ا نقیب 
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 راهبردهای ارزشیابي یادگیری .7
 در ای  درس راهبردهای ارزشیابی عبارتند از : 

 تدریس مبتی بر مقایسه وکارعملی 

  نظارت مستمر بر انجام فعالیت عملکردی 

 تقسیم بندی دانشجویان به گروههای علمی براساس سرفصلهای اصلی درس جهت انجام تکالیف کالسی وعملکردی 

  مدل ارزشیابی عبارتست از : ارزشیابی مستمر / آزمون نوشتاری پایان ترم / ارزشیابی عملکردی دانشجویان پس از ارائه

 پایان دوره/ ارائه تکلیف کالسی جهت تعیی  نمره طول ترم دانشجوکارعملی به استاد 
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 155شماره درس: 

 «ثیحد و قرآن آموزش در ارتباطات و اطالعات یفناور كاربرد»سرفصل درس 

 .معرفي درس و منطق آن5
از ابعاد گوناگونی از سواد از جمله سواد اطالعاتی، سواد رسانه ای، سواد رایانه، سواد ای با فناوری اطالعات و ارتباطات عجی  شده است، که برخورداری  زندگی بشر در عصر کنونی به گونه

های رسمی وارد  موجب گردیده است که آموزش ان در آموزش اطالعات و ارتباطات  فناوری گردد. مرورت توجه به فناوری، سواد دیجیتال، سواد اینترنتی، یک مرورت در زندگی محسوب می
آموزان را برای ورود به عرصه زندگی دارند،  رو معلمان که وظیفه آماده سازی دانش آموزان امروز وشهروندان فردا است. از ای  مندی از ای  بعد سواد یکی از نیازهای دانش گردد. لذا آشنایی و بهره

های  های خود بهره گیرند و با تلفیق ای  فناوری در فرصت ی فناوری اطالعات و ارتباطات، از ای  ظرفیت در آموزش ها و سواد الزم در حوزه ری از شایستگیخود نیی باید مم  برخوردا
آمده بواسطه ای  فناوری در  های پیش ستفاده صحیح از فرصتآموزان را آموزش دهند که چگونه خود را برای ا گیری از افیایش و بهبود کارآیی آموزش ، دانش یادگیری عالوه بر بهره-یاددهی

 زندگی آماده کنند. 

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری/عملی

 1+1تعداد واحد: 
 ساعت  48زمان درس: 

 ثیحد و قرآن آموزش در ارتباطات و اطالعات یفناور كاربردنام درس: 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: 
 -1برنامه درسي و ارزشیابي ،  -2در آموزش ،  ICTدرک  -5 مولفه 6معلمان در ها دانشجو  جدول شایستگی

به  1در سواد فناوری یادگیری حرفه ای معلم -6و  سازمان بندی و مدیریت-ICT ،1 -4پداگوژی ، 

 باشد. شرح جدول زیر مي

 
 )تولید دانش( 1سطح  )تعمیق دانش( 2سطح  )سواد فناوری( 5سطح  مالک ها

در  ICTدرک 

 آموزش
 

 ها درک سیاست

 1سطح  2سطح  5سطح 

های ملی  با داشت  دانش عمیق از سیاست
و اولویت های اجتماعی، درجهت حمایت 

نمونه  1حداقل ها،  از ای  سیاست

را )مبتنی بر فاوا(  هایي كالسي فعالیت

 طراحي نماید.

های ملی و  با داشت  دانش عمیق از سیاست
اولویت های اجتماعی، درجهت حمایت از ای  

هایي  نمونه فعالیت 1حداقل ها،  سیاست

كالسي )مبتني بر فاوا( را طراحي و 

و  سپس با توجه ارزیابي گروه همتا

خود طراحي مورد نظر را مورد اصالح 

 قرار دهد.

های ملی  با داشت  دانش عمیق از سیاست
و اولویت های اجتماعی، درجهت حمایت 

چندین فعالیت ها،  از ای  سیاست

كالسي )مبتني بر فاوا( را طراحي، 

 اصالح، و پیاده سازی نماید.

های  مهارت

 فاوا

 ابزارهای پیچیده

 1سطح  2سطح  5سطح  

مم  آگاهی در مورد انواع ابیارها و  
موموع درسی  های کاربردی ویژه برنامه

را  مسئله محور  یک موقعیتخود، 

ی  طراحی نمایند که در آن با استفاده
ی فاوا از جمله منابع شبکه به  منعطفانه

دانش آموزان در جهت دسترسی به 
اطالعات و برقراری ارتباط با کارشناسان 
خارج از مدرسه برای تجییه و تحلیل 

 مک نماید.مسئله انتخاب شده ک

مم  آگاهی در مورد انواع ابیارها و 
موموع درسی خود،  های کاربردی ویژه برنامه

های مسئله محور و یک  یک موقعیت

را طراحی نمایند که  موقعیت پروژه محور

ی فاوا  ی منعطفانه ها با استفاده بتوانند در آن
)از جمله منابع شبکه در جهت کمک به 

ی به اطالعات آموزان، دسترس همکاری دانش
و برقراری ارتباط با کارشناسان خارج از 
مدرسه برای تجییه و تحلیل مسائل انتخاب 

آموزی  های فردی و گروهی دانش پروژه شده(
 ها نظارت نماید. آن سازی نموده و بر را پیاده

های  مم  آگاهی در مورد انواع ابیارها و برنامه
موموع درسی خود،  کاربردی ویژه

متنوع مسئله و پروژه  های موقعیت

ها  را طراحی نمایند که بتوانند در آن محوری

ی فاوا )از جمله منابع  ی منعطفانه با استفاده
شبکه در جهت کمک به همکاری 

آموزان، دسترسی به اطالعات و برقراری  دانش
ارتباط با کارشناسان خارج از مدرسه برای 
تجییه و تحلیل مسائل انتخاب شده( 

آموزی  های فردی و گروهی دانش پروژه
 ها نظارت نماید. آن سازی نموده و بر دهپیا

                                                                 
1
 سواد فناوری : استفاده از فاوا برای یادگیری کارآتر و موثرتر 
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برنامه درسي 

 و ارزشیابي

 كاربرد دانش

 1سطح  2سطح  5سطح 

مم  برخورداری از دانش عمیق در مورد 
موموع رشته خود و توانایی بکارگیری 

های گوناگون،  ی آن در موقعیت  منعطفانه

یک مسئله با استفاده از فاوا، حداقل 

آموزان  در رشته درسی برای دانش پیچیده

های ارائه شده  راه حلطراحی نماید و 

آموزان را در پاسخ به  توسط دانش

 این مسئله مورد ارزیابي قرار دهد.

مم  برخورداری از دانش عمیق در مورد 
موموع رشته خود و توانایی بکارگیری 

های گوناگون، با  ی آن در موقعیت  منعطفانه

 در  یک مسئله پیچیده استفاده از فاوا،
ای  گونه  آموزان را به رشته درسی برای دانش

های( ارائه  راه حل )طراحی نماید که 

آموزان  شده برای مسائل، درک دانش

گیری قرار  از مسئله را مورد اندازه

 دهد.

مم  برخورداری از دانش عمیق در مورد 
موموع رشته خود و توانایی بکارگیری 

های گوناگون،  موقعیتی آن در   منعطفانه

در ای  مسائل پیچیده با استفاده از فاوا،

  آموزان به رشته درسی را برای دانش

های  راه حلای طراحی نماید که  گونه

ارائه شده برای مسائل، درک 

آموزان از مسائل را مورد  دانش

 گیری قرار دهد. اندازه

 حل مسائل پیچیده پداگوژی

 1سطح  2سطح  5سطح 

)آموزش  تکلیف مسئله محور دو

ی گروهی دانش  آموز محور( و پروژه دانش
آموزی مبتنی بر فاوا را تعریف و طراحی 

و ضمن طرح مسائل در گروه نماید 

همتا با استفاده از نظرات ارزیابانه 

ها، طراحي خود را مورد اصالح  آن

 قرار دهد.

)آموزش  دو تکلیف مسئله محور

گروهی دانش  ی آموز محور( و پروژه دانش
آموزی مبتنی بر فاوا را تعریف و طراحی 

ضمن اصالح طرح خود، مراحل نموده و 

 سازی طرح را تشریح نماید. پیاده

)آموزش  چندین تکلیف مسئله محور

ی گروهی دانش  آموز محور( و پروژه دانش
آموزی مبتنی بر فاوا را تعریف و طراحی نماید 

ئه سازی و و ارا مراحل طراحي، پیادهو 

آموزان در  ها توسط دانش راه حل

های  تکالیف مسئله محور و پروژه

گروهي را مورد نظارت و ارزیابي قرار 

 دهد.

سازمان بندی 

 و مدیریت

 های مشاركتي گروه

 1سطح  2سطح  5سطح 

انعطاف پذیری را  یک محیط یادگیری

در کالس درس طراحی نمایدکه در آن 

آموز  دانشهای  به تلفیق فعالیتقادر 

فناوری برای  و بکارگیری منعطفانه محور

 باشد.  حمایت از ای  فعالیت

انعطاف پذیری را در  یک محیط یادگیری

کالس درس خلق نمایدکه در آن قادر به 

و  آموز محور های دانش تلفیق فعالیت

فناوری برای حمایت از  بکارگیری منعطفانه

 باشد. و همکاری گروهي  ای  فعالیت

انعطاف پذیری را در  های یادگیریمحیط 

کالس درس خلق نمایدکه در آن قادر به 

و  آموز محور های دانش فعالیتتلفیق 

فناوری برای  بکارگیری منعطفانه

ها و همکاری  حمایت از این فعالیت

 باشد.گروهي 

یادگیری 

 ای معلم حرفه

 مدیریت و راهنمایي

 1سطح  2سطح  5سطح 

یک  و دانش الزمبا استفاده از مهارت 

  در راستای یادگیری  پروژه پیچیده

 ها ای را طراحی نماید که در آن حرفه
همکاری با سایر معلمان، و استفاده از 
شبکه ها برای دستیابی به اطالعات 
همکاران و کارشناسان خارج مدنظر قرار 

 گرفته شده باشد.

دو پروژه  با استفاده از مهارت و دانش الزم 

 ای حرفه  در راستای یادگیریرا   پیچیده

همکاری  ها ایجاد و مدیریت نماید که در آن
با سایر معلمان، و استفاده از شبکه ها برای 
دستیابی به اطالعات همکاران و کارشناسان 

 خارج مدنظر قرار گرفته شده باشد.

پروژه  ب با استفاده از مهارت و دانش الزم

  را در راستای یادگیری ای های پیچیده

 ها ایجاد و مدیریت نماید که در آن ای حرفه
همکاری با سایر معلمان، و استفاده از شبکه 
ها برای دستیابی به اطالعات همکاران و 
 کارشناسان خارج مدنظر قرار گرفته شده باشد.

 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن.فرصت2

 درک فاوا در آموزش  :5فصل

 شایستگي
 ها درک سیاست

 1سطح  2سطح  5سطح 

های ملی و  با داشت  دانش عمیق از سیاست
اولویت های اجتماعی، درجهت حمایت از ای  

 هایی کالسی نمونه فعالیت 9حداقل ها،  سیاست

های ملی و اولویت  با داشت  دانش عمیق از سیاست
ها،  های اجتماعی، درجهت حمایت از ای  سیاست

هایی کالسی )مبتنی بر فاوا(  نمونه فعالیت 9حداقل 

و  های ملی با داشت  دانش عمیق از سیاست
اولویت های اجتماعی، درجهت حمایت از ای  

چندی  فعالیت کالسی )مبتنی بر فاوا( ها،  سیاست
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و خود  را طراحی و سپس با توجه ارزیابی گروه همتا را طراحی نماید.)مبتنی بر فاوا( 
 طراحی مورد نظر را مورد اصالح قرار دهد.

 را طراحی، اصالح، و پیاده سازی نماید.

 

 ی فاوا در تدریس های آموزشي در باره درک سیاست
 های مبتنی بر فاوا  در اجرای فعالیت فرصت ها و موانع 
 فاوا در مدرسه  های کالسی رشته درسی مبتنی بر به هنگام پیاده سازی فعالیتهایی از مسائل واقعی  معرفی نمونه 
 های مختلف برای اجرای اهداف سیاست های فاوا تجییه و تحلیل میایا و معایب روش 

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان:

 های متفاوت کار معلمان تعیی  کنند یرات بالقوه آن را بر یادگیرنده و جنبههای فاوا را تجییه و تحلیل نموده و تاث یک نمونه از اسناد مربوط به سیاست 
  در مورد اصول بکارگیری فاوا در آموزش و پرورش تومیح داده و ای  اصول را مورد و تجییه و تحلیل قرار دهند 
 در مورد چگونگی جای دادن ای  اصول در فرآیند آموزش پیشنهاداتی ارائه گردد 
  گردد مورد تجییه و تحلیل قرار داده و در مورد چگونگی اداره و نظارت بر مسائل راهکارهایی ارائه دهند. اجرای ای  اصول ایجاد میمسائلی که با 

 

 های فاوا : مهارت2فصل

 شایستگي
 ابزارهای پیچیده

 1سطح  2سطح  5سطح 

های  مم  آگاهی در مورد انواع ابیارها و برنامه
  یک موقعیتموموع درسی خود،  کاربردی ویژه
را طراحی نمایند که در آن با  مسئله محور

ی فاوا از جمله منابع شبکه به  ی منعطفانه استفاده
دانش آموزان در جهت دسترسی به اطالعات و 
برقراری ارتباط با کارشناسان خارج از مدرسه 
برای تجییه و تحلیل مسئله انتخاب شده کمک 

 نماید.

های  ورد انواع ابیارها و برنامهمم  آگاهی در م
های  یک موقعیتموموع درسی خود،  کاربردی ویژه

را طراحی  مسئله محور و یک موقعیت پروژه محور
ی  ی منعطفانه ها با استفاده نمایند که بتوانند در آن

فاوا )از جمله منابع شبکه در جهت کمک به 
آموزان، دسترسی به اطالعات و  همکاری دانش

رتباط با کارشناسان خارج از مدرسه برای برقراری ا
های  پروژه تجییه و تحلیل مسائل انتخاب شده(

سازی نموده و  آموزی را پیاده فردی و گروهی دانش
 ها نظارت نماید. آن بر
 

های  مم  آگاهی در مورد انواع ابیارها و برنامه
های متنوع  موقعیتموموع درسی خود،  کاربردی ویژه
را طراحی نمایند که بتوانند در  محوریمسئله و پروژه 

ی فاوا )از جمله منابع  ی منعطفانه ها با استفاده آن
آموزان،  شبکه در جهت کمک به همکاری دانش

دسترسی به اطالعات و برقراری ارتباط با کارشناسان 
خارج از مدرسه برای تجییه و تحلیل مسائل انتخاب 

ی آموز های فردی و گروهی دانش شده( پروژه
 ها نظارت نماید. آن سازی نموده و بر پیاده

 

 آموزان فاوا در طراحي و مدیریت یادگیری مشاركتي و پروژه محور دانش كاربرد
 های نرم افیاری مت  باز متناسب با رشته خود و نرم افیارهای تولید محتوا معرفی بسته 
 های مسئله محور و پروژه محور در رشته علمی. در یادگیریاستفاده  ویژگی منابع وب )صحت مطالب و سودمندی منابع وب( مورد 
 آشنایی با انواع وب ( های آموزشیI ، II و ویژگی )های( هر کدام  های )میایا و محدودیت و معنایی 
 مبتنی بر یکی از انواع وب های مسئله محور و پروژه محور طراحی فعالیت 
 یا ابیار های خاص برخط 5طراحی مواد آموزشی با استفاده از محیط نوشتاری  

 های گوناگون دانش آموزی  معرفی شبکه یا نرم افیار مناسب برای مدیریت، نظارت، اریابی پیشرفت پروژه 

 آموزان. آموزان، همتایان، والدی  و جوامع بیرگتر در جهت پرورش یادگیری دانش نقش فاوا در ارتباط و همکاری با دانش 

 آموزان داخل و خارج از کالس درس ششبکه و پشتیبانی از همکاری دان 

 های مشترک های داده بر خط و ایمیل منابعی برای یافت  افراد و منابع برای پروژ موتورهای جستجو، پایگاه 

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان:

 نرم افیاری را در یک موموع خاص در رشته خود در  از ای  بسته های متنوعهای نرم افیاری آموزشی را به طور عملی نمایش دهند و چگونگی استفاده  جستجو در مورد بسته
 کالس نشان دهند. 

 های هر کدام از منابع آموزشی  در مورد ویژگیI  ،II های تعاملی و مشارکتی بحث و گفتگو نمایند. ها برای طراحی فعالیت های آن و معنایی میایا و مدودیت 
  مبتنی بر یکی از انواع وب را طراحی نمایند و طراحی خود را در کالس ارائه و با استفاده از نظرات ارزیابانه آن طراحی را  محور و پروژه محوریک یا چند فعالیت آموزشی مسئله

 اصالح نمایند.

 جستجو نماید. معیارهای و دستورالعمل های  زمینه تخصصی خود را ها و کاتالوگ ها نرم افیارهای مناسب برای یادگیری مسئله محور و پروژه محور در موموع سایت در وب
 های خود برای موثر بودن در جهت اهداف خاص آموزشی قصد شده توجیه نماید. ارزیابی را توسعه داده و انتخاب

 را به صورت بر خط طراحی نمایند. در رشته مربوطه طرز استفاده از محیط نوشتاری یا ابیارهای آن را به نمایش در آورد. به صورت گروهی دانشجویان یک واحد مطالعه 

                                                                 
1
 authoring environment  مجموعه ابیارهایی برای تولید محتوای دیجیتال یا ساخت نرم افیار 
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 آموزان را در آن وارد  و داده های پروژه کارهای دانش آموزی را به نمایش درآورد مدیریت، نظارت و ارزیابی پروژه دانش ای پروژه برای چگونگی استفاده از نرم افیارهای شبکه
  کنند.

 آموزان بحث شود. دانشجویان در محیط های مذکور یک الگ را برای  علم برای پشتیبانی از یادگیری دانشهای ارتباطی و همکاری بر خط توسط م در مورد استفاده از محیط
 هایی از تعامالت برخط خود را نمایش دهد. خود تهیه نموده، ونتایج چاپی خود را در آن به اشتراک بگذارد و نمونه

 کند بحث نمایند. معلمان یک الگ را برای  آموزان را در انجام پروژه های مشترک کاری و یادگیری پشتیبانی می دانشارتباطی و همکاری برخط که  های در مورد میایای محیط
 تعامالت برخط دانش آموزان را نمایش دهند. خود تهیه نموده، ونتایج چاپی خود را به اشتراک گذاشته و

 جستجوهای خود را در راستای پروژه رشته  های مشترک بحث نمایند، ایمیل برای یافت  افراد و منابع برای پروژه های داده برخط و در مورد استفاده از موتورهای جستجو، پایگاه
بحث  ها ها را با افراد دیگر به اشتراک گذاشته و در مورد آن خود هدایت نمایند، در پروژه مشترک بر خط شرکت و تعامل نمایند، تجربیات خود را در آن جا منعکس نمایند و آن

 نمایند.

 

 برنامه درسي و ارزشیابي :1فصل

 شایستگي
 كاربرد دانش

 1سطح  2سطح  5سطح 

مم  برخورداری از دانش عمیق در مورد موموع 
ی آن در   رشته خود و توانایی بکارگیری منعطفانه

های گوناگون، با استفاده از فاوا، حداقل  موقعیت
در رشته درسی برای  یک مسئله پیچیده

های ارائه  راه حلآموزان طراحی نماید و  دانش
آموزان را در پاسخ به ای  مسئله  شده توسط دانش

 مورد ارزیابی قرار دهد.

مم  برخورداری از دانش عمیق در مورد موموع 
ی آن در   رشته خود و توانایی بکارگیری منعطفانه

یک مسئله  های گوناگون، با استفاده از فاوا، موقعیت
  آموزان را به رشته درسی برای دانش در  پیچیده
های( ارائه شده  راه حل )ای طراحی نماید که  گونه

آموزان از مسئله را مورد  برای مسائل، درک دانش
 گیری قرار دهد. اندازه

مم  برخورداری از دانش عمیق در مورد موموع 
ی آن در   رشته خود و توانایی بکارگیری منعطفانه

مسائل  های گوناگون، با استفاده از فاوا، موقعیت
  آموزان به در رشته درسی را برای دانشای  پیچیده
های ارائه شده  راه حلای طراحی نماید که  گونه

آموزان از مسائل را مورد  برای مسائل، درک دانش
 گیری قرار دهد. اندازه

 

 فاوادرسي و ارزشیابي از طریق  دستیابي به اهداف برنامه
 های کلیدی رشته درسی  نقش فاوا در معرفی مفاهیم و فرآیند 
 افیاری در رشته درسی   های نرم بسته  عملکرد و اهداف بکارگیری 

 ی یادگیری(ها های داخل و خارج از کالس )فاوا در نظریه های مربوطه در محیط های کلیدی با بکارگیری بسته آموزان از مفاهیم و فرآیند چگونگی افیایش درک دانش 
 آموزان از مفاهیم و فرآیندهای کلید برنامه درسی های مبتنی بر فاوا در ارزشیابی برای ارزیابی درک دانش دستورالعمل 

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجومعلمان

 خاب شود. )فاوا باید منجر به درک عمیقتر از مفاهیم گردد(توانند بوسیله فاوا آموزش داده شوند انت در بخشی از برنامه درسی داده شده، مفاهیم و فرآیندهایی که می 
 توانند با فاوا آموزش داده شوند، شناسایی نمایند. برای مت  آموزشی )متناسب با رشته( داده شده، مفاهیم و فرآیندهایی که می 
 ورند.های نرم افیاری رشته درسی خود را شناسایی و در کالس به نمایش در آ تعداد متنوعی از بسته 

 ،با یک کارشناس به صورت برخط در کالس تعامل و گفتگو ترتیب دهند. در مورد دستیابی به اهداف برنامه درسی و ارزشیابی از طریق فاوا 
 های مرتبط با رشته خود بازدید برخط در کالس ترتیب دهند.  از موزه 

  ها در  آموزان از مفاهیم کلیدی موموعات درسی و کاربرد آن توانند درک دانش ها می چگونه ای  برنامهبرنامه های شبیه ساز مبتنی بر وب را در کالس اجرا و در خصوص اینکه
 حل مسائل پیچیده توسعه دهند، بحث و گفتگو نمایند.

 الس بحث و مورد تجییه و تحلیل قرار گیرد.های یادگیری، یک مقاله علمی و پژوهشی شناسایی و در مورد آن در ک از طریق جستجو در اینترنت در مورد فاوا در یکی از نظریه 

 در محیط افیاری ویژه موموعات درسی رشته خود را مورد تجییه و تحلیل قرار دهند و تومیح دهند که چگونه ای  بسته ها مفاهیم و حل مسائل پیچیده  های نرم بسته
 کنند. یادگیرنده محور را حمایت می

 وا در برنامه درسيهای استفاده از محصوالت فا دستورالعمل
 درسی.  های دانشی و عملکردی معلمان در استفاده از محصوالت فاوا برای افیایش درک دانش آموزان از مفاهیم، مهارت ها و فرآیندهای موموع کلیدی دستورالعمل 

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان: 

 ی س  و موموع درسی خاص بحث شود. و ویژگی محصوالت فاوا ویژه آموزش و کیفیت های مختلف آموزان در سال های واکنش دانش در مورد ویژگی 
 دهند، ارائه دهند. ها را توسعه و بهبود می ها تبعیت می کنند و آن هایی که از ای  ویژگی دستورالعمل 
 ها ارائه گردد. ارائه شده در کالس ارزیابی شده و پیشنهاداتی برای بهبود آن های دستورالعمل 

 طراحی کنند. های مبتنی بر فاوا ای مت  آموزشی و اهداف ارزشیابی )متناسب با رشته( داده شده، دستورالعملبر 

 می(آموزی از نتایح آزمایش شی های دانش العملی برای ارائه گیارش )به عنوان نمونه دستور هایی را تهیه نموده و در فرآیند آموزش بکار گیرند. برای محصوالت فاوا دستورالعمل 

 ارزشیابي مبتني بر فاوا
 های مربوطه بررسی دیدگاه ارزشیابی مبتنی بر فاوا )بر خط و برون خط( و 
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 های ارزشیابی های مبتنی بر فاوا ویژگی 

 معرفی ابیارهای ارزشیابی مبتنی بر فاوا 
 های مبتنی بر فاوا راهبردهای طراحی آزمون 

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجومعلمان

 های حل مسئله، تفکر انتقادی، و ..(و درک  های سطوح باالتر ) از جمله مهارت ابیارهای ارزشیابی فاوای در اختیار قرار داده شده، را ازمنظر ای  که کدامیک برای ارزیابی مهارت
 بنیادی از مفاهیم کلیدی مناسب هستند مورد تجییه و تحلیل قرار دهد. 

 ت ارزشیابی )متناسب با رشته( داده شده، یک ابیار مناسب را شناسایی نمایند.برای مت  آموزشی و اهداف مهار 
یندهای کلیدی برنامه درسی مورد برای موموعی در برنامه درسی دستورالعمل های مبتنی بر فاوا برای ارزشیابی را طراحی نماید که در آن درک دانش آموزان از مفاهیم و فرآ -

 ارزیابی قرار گیرد.

 ها را مورد تجییه و تحلیل قرار دهند. های آن های حاکم بر ارزشیابی مبتنی بر فاوا )برخط و برون خط( در کالس بحث کنند و میایا و محدودیت دیدگاهدر مورد  -

رد و اصالحات الزم را با توجه به یک نمونه آزمون برخط و برون خط برای یک موموع در رشته خود طراحی نموده و آن را در کالس ارائه نموده تا مورد ارزیابی قرار گی -
 بازخوردها انجام دهند.

 

 : پداگوژی4فصل

 شایستگي
 حل مسائل پیچیده

 1سطح  2سطح  5سطح 

آموز محور(  )آموزش دانش تکلیف مسئله محور دو
ی گروهی دانش آموزی مبتنی بر فاوا را  و پروژه

و مم  طرح مسائل در تعریف و طراحی نماید 
ها،  استفاده از نظرات ارزیابانه آنگروه همتا با 

 طراحی خود را مورد اصالح قرار دهد.

آموز محور( و  )آموزش دانش دو تکلیف مسئله محور
ی گروهی دانش آموزی مبتنی بر فاوا را تعریف  پروژه

مم  اصالح طرح خود، مراحل و طراحی نموده و 
 سازی طرح را تشریح نماید. پیاده

آموز محور(  )آموزش دانش چندی  تکلیف مسئله محور
ی گروهی دانش آموزی مبتنی بر فاوا را  و پروژه

سازی و  مراحل طراحی، پیادهتعریف و طراحی نماید و 
آموزان در تکالیف مسئله  ها توسط دانش و ارائه راه حل
های گروهی را مورد نظارت و ارزیابی  محور و پروژه

 قرار دهد.
 

 

  یادگیری مشاركتي و پروژه محور مبتني بر فاوا با تمركز بر مسائل واقعي زندگي های سازی فعالیت طراحي و پیاده
 های کلیدی در حل مسائل  آموزان از طریق بکارگیری مفاهیم و فرآیندها و مهارت محور مبتنی بر فاوا و ایجاد در توسعه تعامالت اجتماعی و تفکر در دانش نقش یادگیری پروژه

 واقعی
  آموزی با استفاده از منابع فاوا های دانش در پروژه ل پیچیده و مسائل زندگی واقعی )که با کمک موموعات کلیدی درسی قابل حل هستند(چگونگی طراحی مسائ 
  های طراحی، واحد طرح درس مشارکتی و پروژه محور مبتنی بر فاوا  ویژگی 
 آموزان تقویت  یت های کالسی که قدرت استدالل، گفتگو، مشارکت و حل مسائل پیچیده را در دانشهای کاربردی موموعات ویژه برای فعال معرفی ابیارهای مت  باز و برنامه

 نماید. می
 های گروهی سازی تکالیف مسئله محور و پروژه های مناسب برای پیاده های دیجیتال و شبیه سازی یکی از روش داستان و بازی  

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان:

 آموزان و بکارگیری علمی دانش رشته مربوطه را حمایت کند بحث نموده  تواند درک دانش در مورد چگونگی بکارگیری فاوا و انواع ویژه نرم افیارهایی که می 
  تواند مورد حمایت شود شرح داده شود.  ها یادگیری پروژه محور می هایی که در آن در یک ارائه کالسی راه 
 های  های حفاظت از سامانه ها در کالس بحث شود )به عنوان نمونه شناسایی راه آن  ی ها در کالس در باره در ای  خصوص تولید نموده و پس از ارائه نمونههای مختلفی  نمونه

 اکولوژی با استفاده از وب و مفاهیم کاربردی(

 .از طریق ارتباط و گفتگو برخط کالسی با کارشناسان مربوطه همکاری نمایند 
 ستجو در اینترنت برای اهداف یادگیری داده شده، مسائل زندگی واقعی مناسبی انتخاب شود.با ج 

 های پروژه محور فاوا را در آن تلفیق نمایند. با توجه به مسائل واقعی داده شده، در فرآیند طراحی فعالیت 
 آموزان ارائه دهند. به دانشها  های مناسب مبتنی بر فاوا برای معرفی آن برای مسائل واقعی زندگی منتخب، روش 
 ها تلفیق گردد. تواند در آن های یادگیری مورد استفاده قرار می گیرند، توصیف نموده و تومیح دهند که فاوا چگونه می یادگیری گوناگون را که در فعالیت -راهبردهای یاددهی 

 محور، ارائه سناریو در کالس و نقد و ارزیابی  های پروژه مسائل پیچیده و واقعی زندگی و یا فعالیتبرای حل  سازی طراحی و یا شناسایی یک داستان و بازی دیجیتال و یا شبیه 
 آن

 

 : سازمان بندی و مدیریت 1فصل
  

 شایستگي
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 های مشاركتي گروه

 1سطح  2سطح  5سطح 

انعطاف پذیری را در کالس  یک محیط یادگیری
به تلفیق درس طراحی نمایدکه در آن قادر 

و بکارگیری  آموز محور های دانش فعالیت
  فناوری برای حمایت از ای  فعالیت منعطفانه
 باشد.

انعطاف پذیری را در کالس  یک محیط یادگیری
های  تلفیق فعالیتدرس خلق نمایدکه در آن قادر به 

فناوری برای  و بکارگیری منعطفانه آموز محور دانش
 اشد.ب و همکاری گروهی  حمایت از ای  فعالیت

انعطاف پذیری را در کالس  محیط های یادگیری
های  فعالیتدرس خلق نمایدکه در آن قادر به تلفیق 

فناوری برای  و بکارگیری منعطفانه آموز محور دانش
 باشد.ها و همکاری گروهی  حمایت از ای  فعالیت

 

 محیط یادگیریبندی منابع فیزیکي، انساني و زمان برای تلفیق فاوا در  مدیریت و سازمان
 های یادگیری و تعامالت اجتماعی(  ها یا سایر منابع دیجیتال در کالس درس )به منظور پشتیبانی و تقویت فعالیت  سازمان بندی رایانه 

 از طریق کابل،  شبکه و شبکه( سازیWifi ،Blutooth  در کالس درس )...5و 

 های مبتنی بر فناوری آموزان در محیطهای یادگیری پروژه محور دانش  چگونگی مدیریت فعالیت 

 تکالیف عملکردی و یادگیری
 دانشجو معلمان:

 اموزان را  ها شرکت و تعامالت دانش یک از آن که هر کدام  های متفاوت رایانه و سایر منابع دیجیتال را برحسب ای  به طور عملی در یک کالس چینش
 نوع چینش را طراحی نموده و در مورد منطق خود برای ای  طراحی بحث نماید. یک نماید را بیازماید. می حمایت نموده یا ممانعت

  .با استفاده از امکانات موجود در کالس یک آزمایشگاه فاوا در کالس ایجاد کنند 
 خود بر حسب آموزی درمم  انجام یک پرورژه بحث نمایند. درمورد طرح درس  های مدیریت فعالیت های کالسی پروژه محور دانش در مورد روش

 های گوناگون رایانه و منابع دیجیتال بحث نمایند. مدیریت کالسی با تمرکی روی میایا و معایب چینش

 

 ای معلم : یادگیری حرفه6فصل

 شایستگي
 مدیریت و راهنمایي

 1سطح  2سطح  5سطح 

یک پروژه  با استفاده از مهارت و دانش الزم
ای را طراحی  حرفه  در راستای یادگیری  پیچیده

همکاری با سایر معلمان، و  ها نماید که در آن
استفاده از شبکه ها برای دستیابی به اطالعات 
همکاران و کارشناسان خارج مدنظر قرار گرفته 

 شده باشد.

  دو پروژه پیچیده با استفاده از مهارت و دانش الزم 
ایجاد و مدیریت  ای حرفه  را در راستای یادگیری

همکاری با سایر معلمان، و  ها نماید که در آن
استفاده از شبکه ها برای دستیابی به اطالعات 
همکاران و کارشناسان خارج مدنظر قرار گرفته شده 

 باشد.

پروژه های  ب با استفاده از مهارت و دانش الزم
ایجاد و  ای حرفه  را در راستای یادگیری ای پیچیده

همکاری با سایر معلمان،  ها د که در آنمدیریت نمای
و استفاده از شبکه ها برای دستیابی به اطالعات 
همکاران و کارشناسان خارج مدنظر قرار گرفته شده 

 باشد.
 

 ای استفاده از منابع دیجیتال و همکاری برخط برای یادگیری حرفه
 بررسی نقش فاوا در:

 ای  ها و یادگیری حرفه اشتراک منابع برای پشتیبانی از فعالیت 
 ای خود  ها و یادگیری حرفه دسترسی به کارشناسان بیرون از محیط کار و جوامع یادگیری به منظور پشتیبانی از فعالیت 
 ای  مدیریت، تجییه تحلیل، تلفیق و ارزیابی اطالعات به منظورحمایت از یادگیری حرفه 

 عملکردی و یادگیریتکالیف 
 دانشجو معلمان:

 ای را حمایت نمایند بحث نمایند.  توانند یادگیری حرفه استفاده از سایر منابعی که می در مورد منابع اطالعاتی برخط گوناگون و 
 دکند هدایت نماین ای آنان را حمایت می در جهتی که اهداف یادگیری حرفه جستجوهای بر خط خود را برای مواد آموزشی 
  .نتایج ای  جستجو را به اشتراک گذاشته و در مورد آن بحث نمایند و برای اجرای ان برنامه رییی نمایند 

 ای را حمایت کنند بحث نمایند. ملیم به انجام تحقیقات برخط خود برای  تواند یادگری حرفه در مورد منابع گوناگون کارشناسی برخط و جوامعی که می
های خود در ای   جوامعی باشند. با کارشناسان ارتباط برقرار نموده و در ای  جوامع شرکت نموده و سپس مباحثات و نتایج فعالیتیافت  چنی  کارشناسان و 
 زمینه را به اشتراک بگذارند.

 و  ها خود تلفیق نمایند ها در فغالیت های مدیریت دانش مربوطه در جهت تجییه و تحلیل منابع بر خط بحث نمایند و آن در مورد اهمیت توسعه مهارت
های خود را در ای  مورد توصیف نموده و به نمایش در آورده و در مورد آن  ها را مورد اریابی قرار داده. دانشجو معلمان نمونه هایی از فعالیت کیفیت آن

 بحث نمایند.

 

                                                                 
 به پیوست مراجعه شود. 1
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 . راهبردهای تدریس و یادگیری1

 نمایشی-سخنرانی 

 آزمایشگاه 

  پروژه 

  +آزمایشگاه( فردی و گروهیکشفی )کاوشکری 

 حل مسئله 

 حل خالق مسئله 

 های هدایت شده و مباحثهها و پاسخ پرسش 

 طوفان مغیی 

 ...................... 

 

 حداقل امکانات سخت و نرم افزاری

 منابع اطالعاتی مکتوب یا برخط 

 شبکه آزمایشگاهی )آزمایشگاه رایانه( مجهی به اینترنت پرسرعت 

 حه نمایش، رایانه، تخته هوشمنددیتا پروژکتور ، صف 

 های قابل در دسترس انواع رسانه 

 امکانات الزم برای تهیه رسانه آموزشی مورد نظر مدرس 

 های جدید )ترجیحا اصلی(نرم افیار بسته آفیس، ورژن 

 های عاملرایانه با انواع سیستم 

 دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند 

  های دانشجویان(های عامل )تلف انواع سیستمهای همراه با تلف 

  نرم افیارهایwindows, Mac, Linux 

 های برون خطانواع ذخیره کننده 

 های رایج و قابل دسترس قابلیت اتصال به اینترنت را داشته باشد ) با خط تلف  )از طرق دایال آپ، چند رایانه که به اینترنت متصل نباشد و از طریق یکی از شیوهADSL
به  +

 Wimaxکارت دیتا،  ( wirelessیا lanصورت 

 حداقل یک پردازشگر موجود در بازار 

 سخت افیارهای داخلی و خارجی و جانبی رایانه 

 تاپ و رابط انواع موبایل، تبلت، لپOTG 

 های آموزشی مربوط به رشته عامل افیارها و سیستم افیارها، سخت نرم 

 تواند مواردی چون  های مخصوص کودکان استثنایی می عامل برای نرم افیارها و سیستمVinu
1
x, Deaf Apps

2
 (for chat) .را پیشنهاد نمود 

  نرم افیارهای 

Flash, Photoshop, paint, DVD cutter, sound recorder , sound cutter, concept mapping or mind mapping, Simulators  

 ت الزم برای راه اندازی شبکه شامل:امکانا 

Cross cable, Wi-Fi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall 

  در مورد لپ تاپ 2حداقل( ها مجهی به رایانه و یا لپ تاپ Bluetoothبرای هر گروه ) 

 فیلم و کلیپ های نمونه در زمینه کاربرد سخت افیار های آموزشی 

 افیارها ی سختبروشورهای معرف 

 های مربوطه به انتخاب گروه های آموزشی گروه نرم افیارهای و سیستم عامل 

 افیارهای مربوطه راهنمای نرم 

 نرم افیارهای الزم برای مبط و ویرایش صدا و تصویر و فیلم دیجیتال سخت افیارها و 

 افیارهای شبیه ساز متناسب با رشته نرم 

 افیارهای  نرمLMS ،CMS ،LCMS 

 منابع آموزشي. 4

 انداز بیست ساله جمهوری اسالمی سند چشم .11

 سند تحول بنیادی  آموزش و پرورش  .16

 مبانی نظری سند تحول بنیادی  آموزش و پرورش .11
 برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران .18

                                                                 
1 http://distrowatch.com/table.php?distribution=vinux
2 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.successfulmatch.deafs&hl=en  در گوگل پلی()نرم افیارهای مخصوص ناشنوایان 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.successfulmatch.deafs&hl=en
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 نقشه جامع علمی کشور .13

 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان .24

 در توسعه فاوا. سازی مدارس راهبرد تحول وزارت آموزش و پرورش هوشمند .21

 (، تدوی  سیاست های راهبردی فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش.1989مهرمحمدی، محمود و نفیسی، عبدالحسی  ) .22

 ( مقدمات تکنولوژی آموزشی، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور1934آبادی، خدیجه ) علی .29

 مقدمات تکنولوژی آموزشی، تهران، آییژ.( 1934محمدی داود، احدیان، محمد، رمضانی، عمران )  .24

 نوآور  :، تهران نشرمحمدرما اصغرزاده(مرجع کامل سیستم عامل مکینتاش، مترجم 1983، ) دیویس گایهارت  .21

 های موجود در هنگام تدریس آخری  نسخه راهنماهای لینوکس و ویندوز  .26
 های تولید محتوای الکترونیکی آموزشی.  ( الیامات و چارچوب1932) سازمان فناوری اطالعات ایران .21

 /http://www.projectlooksharp.orgکانادا  شارپمحتواهای الکترونیکی تولید در پروژه لوک  .28

 

 . راهبردهای ارزشیابي یادگیری1
فاوا برای تعیی  سطح کالس و استفاده که در بخش مهارت های اساسی  1ارزشیابی ورودی یا تشخیصی در فاوا  -1دو الی سه نوع ارزشیابی انجام خواهد شد.  در ارزشیابی هر واحد درسی

گیرد که در هر بخش مواردی به عنوان  ارزشیابی تکوینی که در حی  فرآیند آموزش و در طول کالس انجام می -2گیرد،  ها صورت می بهینه از زمان به منظور ایجاد و یا تقویت مهارت
نمره از نمره نهایی به  14گردد  ارزشیابی نهایی یا پایانی که پیشنهاد می -9وانند بخشی از ای  ارزشیابی را تشکیل دهند و ت های عملکردی و یادگیری پیشنهاد شده که می پیشنهاد در فعالیت

باشد و مدرس  ( می9الی  1نمره به پروژه پایانی اختصاص یابد که در اجرای آن دانشجو معلم ملیم به رعایت تمامی موارد مورد آموزش در آن واحد درسی )فاوا  14ارزشیابی تکوینی و 
 نماید. ای دانشجو معلم تعیی  می مربوطه موموع آن را با توجه به سال تحصیل دانشجو معلم، دانش و مهارت موموعی و مهارت حرفه

 ها . پیوست6

 :تولید محتوای الکترونیکي 

 استانداردهای تولید محتوای الکترونیکي  

  آشنایی با استانداردهایSCORM  وAICC در تولید محتوای الکترونیکی و آموزش الکترونیکی 

 تولید محتوای الکترونیکي  
  های الکترونیکی دیداری رسانه

 معرفی پوستر، انواع چارت، اسالیدها، نمودار، .....، کاربرد ، میایا و محدودیت ها 

 های الکترونیکی دیداری در آموزش فرآیند انتخاب رسانه 

 های الکترونیکی دیداری )نوشته، شکل، عکس، ..( رسانههای آموزشی  طراحی پیام 

 افیارهای  الکترونیکی دیداری از طریق نرم  تولید رسانه هایpower point ،publisher و ،photo shop 

 معرفی برخی از محتواها

 LO
 اشیاء یادگیری،  1

  کارورزی مبتنی برشبکه 

 ،ناهمیمان مطالعه راهنمایی شده خودآموزی 

 یادگیری همیمان (  2ا هدایت مربیپیشامدها ب( 

  همکاری گروه کوچک 

 فرآیند طراحی تولید محتوای یادگیری الکترونیکی : 

 های یادگیری و راهبردهای آموزشی مربوطه  طراحی آموزشی واحد ) یا موموع (یادگیری براساس نظریه 

 انتخاب مدل آموزشی مربوطه 

 طراحی فرصت های یادگیری 

  انتخاب و طراحی فعالیت های یادگیری 
 فرآیند انتخاب رسانه مناسب با هرفعالیت یادگیری 

  طراحی پیام های آموزشی 

 تنظیم جدول ارائه محتوای نهایی 
 افیارهای تولید محتوای الکترونیکی ) برخط و برون خط(  معرفی نرم

 Auto paly , flash builder, hyper studio, ,Director, Multimedia Builder, Adobe Flash, Camtasia Studio, 

advanced power point (off line) 
 power point , hyper studio , flash , mu. Builder 

 

 

                                                                 
1 Learning Object 
2 Instructor – led Events 

http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/314-7325106-7674649?search-alias=books&author=%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%B3+%DA%AF%D8%A7%DB%8C&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/314-7325106-7674649?search-alias=books&author=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87&select-author=author-exact
http://www.projectlooksharp.org/
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 :كالس هوشمند 

 طراحي آموزشي كالس هوشمند 

 طراحی محیط یادگیری الکترونیکی براساس راهبردهای آموزشی مناسب 

 ، فعالیت های یادگیری و راهبردهای ارزشیابی براساس مدل های نوی  آموزشی طراحی فرصت های یادگیری 

 انات ) ارتباط استاد با شاگرد ، استاد بامحتوا ، محتوا بامحتوا ، گروه با گروه ، کالس باخارج کالس و...(کالس هوشمند براساس نیازها وامک طراحی مدل ارتباطی
 )تجهییات الکترونیکی و..( 

  ارزشیابي آموزشي كالس هوشمنداجرای و 

  ازطریق ( ثبت نام از شاگردانLMS) 

  اجرای ارزشیابی ورودی) آزمون رفتار ورودی ، پیش آزمون ، آزمون تشخیصی سبک های شناختی ، نیاز سنجی و...( از طریقLMS  وثبت گیارشات آزمون
 ها

 گروه بندی شاگردان براساس نتایج وگیارشات آزمون ها از طریقLMS 

 انتخاب مدل آموزشی ، محتوا وفعالیت های یادگیری مناسب برای هر گروه 

  به اشتراک گذاری و ارسال محتواها وفعالیت های یادگیری برای هر گروه از طریقLCMS 

 )ارائه تکالیف تکمیلی وبازخورد آن به روش برخط )همیمان و ناهمیمان 

  فی با استفاده از روش های ارزشیابی معلم ، خود ارزشیابی ، دگر ارزشیابی ،گروه ارزشیابی از طریق ارائه بازخورد مناسب ، اجرای ارزشیابی مستمر وتوصی
LCMS وLMS 

 اجرای ارزشیابی پایانی به شکل متنوع ) انواع آزمون های الکترونیکی( از طریقLMS 

 ثبت نتایج وگیارشات آزمون 

 اجرای پس آزمون و اصالح برنامه براساس گیارشات آزمون 

 ظیم وثبت پوشه کارتن 
 

 شبکه 
 شبکه و شبکه سازی 

 تعریف شبکه 

 دالیل شبکه سازی، میایا و محاس  ایجاد شبکه 

 تاریخچه شبکه 

   معرفی بیرگتری  شبکه 

 های شبکهسلسه مراتب ایجاد شبکه و مولفه 
 

 cable, Wifi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall, DNS Server, Mail Server 
 Wi-Fi, Bluetooth, cableایجاد یک شبکه کوچک ) دو یا سه کاربر( با استفاده از امکانات موجود، 

 های اجتماعی  شبکه
 

 الکترونیکي محتوا هایي از نرم افزارهای تولید محتوای الکترونیکي و انتشار نمونه 

 تولید

 Auto paly , flash builder, hyper studio, ,Director, Multimedia Builder, Adobe Flash, Camtasia Studio, advanced power 

point (off line) 
 power point , hyper studio , flash , mu. Builder 

 انتشار

 Forums, networks, Atutor, Moodle, emails, Educreatiosn, snagit, blendspace, bayanbox, net support school, softgozar, 

aparat, googlesite, electa, kelas,…(on line 
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 152شماره درس: 

 «: پژوهش روایي5 ایحرفه توسعه و پژوهش» سرفصل درس 

 معرفي درس و منطق آن .2

جهت رویارویی مؤثر با موقعیت های واقعی های تربیت معلم امروزه با آن روبرو هستند، خلق فرصت های یادگیری است که بر توانایی معلمان  یکی از چالش هایی که مؤسسات و دانشگاه
ای دانشجو معلمان فرصت پژوهش در تجربه را بدست آورند، به توانایی های مورد نیاز برای مواجهه با  تربیتی/ آموزشی تأثیرگذار باشد. درصورتی که در طول برنامه آموزش حرفه

از آنجا که، روایت های شخصی که حاصل تأمالت دانشجو  .آموزان خود منتقل کنند در خواهند بود ای  توانایی را به دانشورند دست خواهند یافت و قا های نامعلومی که در آن غوطه موقعیت
راهم می کند تا کند، لذا آموزش پژوهش روایی به عنوان پیش نیاز برنامه کارورزی ای  امکان را ف از تجربه را ممک  می های واقعی کالس درس است فرصت یادگیری معلمان در موقعیت

زشی و تربیتی، سهیم نمودن دیگران در تجربیات خود و دانشجویان به شیوة روایی به مطالعه تجربیات خود پرداخته و در آینده بتوانند از ای  توانایی برای تأمل بر عمل خود، بهبود شرایط آمو
 ای خویش بهره بگیرند.  نیی توسعه حرفه

 مشخصات درس
 کارگاهی نوع درس:
 1تعداد واحد: 
 ساعت 48زمان درس: 
 -پیشنیاز: 

 : پژوهش روایي5 ایحرفه توسعه و پژوهشنام درس: 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان ای  واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

با آگاهی از چیستی و چگونگی پژوهش روایی، تجربیات شخصی خود/ دیگری را از موقعیت های آموزشی/ 

 ای استفاده کنند.  تربیتی مورد واکاوی )تأمل( قرار داده و از ای  تجربیات برای توسعه ظرفیت های حرفه

 شایستگي اساسي:

pck  1-4&1-1& 1-5كد 

 1سطح 2سطح 5سطح  هامالک 

با تأمل بر یک روایت/  تجربه روایت
تجربه جدید آن را در قالب 
یک داستان ساده با 
 جیئیات کم روایت می کند.

با تأمل بر یک روایت یا تجربۀ 
جدید، آن را در قالب داستانی با 

و پیچیدگی ها روایت   جیئیات
 می کند.

 

با تأمل بر یک روایت یا تجربۀ 
جدید، آن را در قالب داستانی با 

و پیچیدگی هایی که   جیئیات
منعکس کننده احساسات، افکار 
و توالی منطقی آن ها، روند ها 

 روایت می کند. و.. است را

بر روایت خود تأمل کرده و  تأمل بر تجربه
ها، واکنشها، و  کنش

های افراد  رفتارها، دیدگاه
حامر در موقعیت را در 
بیان تجربیات مورد توجه 

 قرار داده است. 

های  های شخصیت دیدگاهبر 
می تواند  داستان تأمل می کند و

با ارائۀ شواهدی از یافته های 
علمی و پژوهشی از آن دفاع کند 

آنها را با ذکر دلیل زیر سؤال  یا
 برده و نقد کند..

با تأمل مجدد بر تجربۀ تفکر 
خود/ روایت درک خود را از ای  
تأمالت را با بهره گیری از یافته 

پژوهشی در قالب های علمی/ 
دانش قابل عرمه به دیگران 

 ارائه کند. 

توانسته است داده های  تحلیل و تفسیر
جمع آوری شده را طبقه 
بندی نموده و ارتباط میان 
طبقات را برقرار کند، اما 
نتوانسته آن را تحلیل 

  ساختاری نماید.

توانسته است داده های جمع 
آوری شده را تحلیل و تفسیر 

یافته های خود را با کند و 
استفاده از نقل قول ها معتبر 

 نماید.

توانسته است داده های جمع 
آوری شده را تحلیل و تفسیر 
کند و تحلیل و تفسیر خود از 
یافته ها را با استفاده از روش 

 های مختلف معتبر نماید. 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول: كلیات
 تجربه، یادگیری از تجربه، و تأمل بر تجربه و تمایی آن با سایر انواع یادگیریماهیت 

 ای برای پژوهش در عمل روایت نویسی وسیله

 ای  پژوهش روایی در خدمت رشد حرفه

  چگونه روایت ها بی  دانش آشکار و دانش ممنی پیوند می زنند؟
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 اهداف پژوهش روایی و کاربردهای آن 
 انواع پژوهش روایی

 تکلیف عملکردی: 
 ای در قالب یک مقاله کوتاه ارائه نماید. با مطالعه داستان زندگی معلمان و مقاالت علمی در زمینه پژوهش روایی تأثیر ای  شیوه مطالعه را در بهبود عملکرد حرفه

 ند(. )البته قالب مذکور قبالً باید توسط استاد تومیح داده شود.ها و مراحلش ارائه ک یک پژوهش روایی را به صورت خالصه یا در قالب یک مقالۀ مروری با ذکر ویژگی

 فصل دوم: ابزارهای گردآوری اطالعات
 ماهیت اطالعات در پژوهش روایی

 ابیار های گردآوری اطالعات در پژوهش روایی

 یادداشتهای میدانی از تجربه های مشترک -

 دفترچه یادداشت های روزانه -

 مصاحبه ها -

 داستان گویی -

 نگارینامه  -

 های خودزیست نگارانه و زیست نگارانهنوشته -

 سایر منابع -

 فرآیند تحلیل داده ها

 ها برای تحلیل، آماده کردن داده -

 انجام تحلیل های مختلف -

 هادرک عمیق و عمیق تر داده -

 ها و تفسیر معنای کالن بازنمایی داده  -

 معنا دهی به داده ها

 تکلیف عملکردی: 

نمایش بگذارد/ در قالب یک مقاله کوتاه ای از ابیار های جمع آوری اطالعات در پژوهش روایی را از منظر نوع تجربیات مطرح شده تحلیل و تمایی و تشابه آن ها را در یک جدول به  نمونه
 ارائه کند. 

 فرایند تحلیل اطالعات مطالعه و یافته های خود را گیارش نماید.  مقاالت علمی پژوهشی که با استفاده از شیوه پژوهش روایی تهیه شده است را از منظر

 فصل سوم: كدگذاری
 انواع کدگذاری 

  1کدگذاری اولیه -

 2مرور کدهای اولیه -

9کد گذاری محوری -
 

 مرور کدها و طبقه بندی داده ها -

 مضامی / مفاهیم -

 عمق و بینش برای ایجاد ارتباط -

 تکلیف عملکردی: 

صل از واکاوی تجربیات را با دیگران به فرایند کدگذاری و طبقه بندی را تا مرحله شناسایی و تبیی  مضامی  بر روی تجربیات شخصی خود از دوران تحصیل اجرا و یافته ها/ بینش حا
 مشارکت بگذارد. 

 فصل چهارم: تحلیل ساختاری
 فرآیند تحلیل ساختاری

 ی حذفقاعده -

 حذف شدید -

                                                                 
1
- Initial/Open coding 

2
- Selective coding  

7
- Axial coding  
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 تعمیم -

 ساخت  -

 قاعده صفر -

 تحلیل سه بعدی: 

داشت  سایر افراد و قصد، اهداف، ها، و خلق و خو هم چنی  تعامل اجتماعی برای دربرتعامل: تعامل شخصی بر اساس احساسات، امیدها، واکنش -

 های آنان فرمیات، و دیدگاه

  آینده، مشتاقانه منتظر تجربیات احتمالی استتداوم: بررسی گذشته که به خاطر آمده است؛ حال به تجربه اتفاقات مرتبط است؛ و  -

 ها های متفاوت شخصیتموقعیت: اطالعات در مورد شرایط، زمان، و مکان در موقعیت فیییکی، با حدود و قصد، اهداف، و دیدگاه -

 تکلیف عملکردی: 

 را گیارش کند.  با استفاده از فرایند تحلیل ساختاری/ تحلیل سه بعدی مجموعه تجربیات شخصی/ تجربیات سایری )همکالسی ها/ معلمان( را تحلیل و یافته ها

 فصل پنجم: اعتبار بخشي 

 روایی و اعتبار در پژوهش روایی
 همکاری با شرکت کنندگان 

 بیان دوباره روایت ها 
 ول هااستفاده از نقل ق

 رعایت مسایل اخالقی 
 محدودیت ها و مخاطرات پژوهش روایی 
 استفاده از نظریه ها و یافته های علمی

 چگونه یافته های پژوهش روایی را ارزیابی می کنیم؟

 تکلیف عملکردی: 

 دگان/ یافته های علمی پژوهشی اعتبار بخشی نماید. یافته های حاصل از تکلیف عملکردی در فصل چهار را با استفاده از شیوه مثلث سازی/ همکاری با شرکت کنن

 . راهبردهای تدریس و یادگیری1
کرد توسعه فردی و به کمک واکاوی مطالعۀ منابع، جستجو، سؤال کردن و پژوهیدن در زمینۀ پژوهش روایی، برگیاری کارگاه آموزشی برای آموزش پژوهش روایی با استفاده از روی

یات کمک رد. استفاده از راهبردهای مشارکتی، برای به اشتراک گذاشت  تجربیات و ارائه یافته به تحقق اهداف ای  درس و نیی تنوع بخشیدن به تجربتجربیات شخصی صورت می گی
 می کند.

 . منابع آموزشي4
 منبع اصلی: پژوهش روایی دکتر عطاران )در دست تألیف(

 فصلنامه ها و نشریات علمی و تخصصیمنبع فرعی: مقاالت و پژوهش های منتشر شده در 

 . راهبردهای ارزشیابي یادگیری1
صیف( و تفسیر تجربیات حاصل از فعالیت ارزشیابی پایانی: از آنجایی که هدف ای  درس یادگیری از و به کمک تجربه است، لذا در ارزشیابی خود ارزیابی دانشجو بر اساس تحلیل )تو

رای اهمیت است. ارزیابی استاد بر اساس مجموعه تکالیف عملکردی دانشجو در طول و شرکت در سمینار های کالسی برای ارائه یافته ها/ به ها در طول ترم بر اساس مستندات دا
 اشتراک گذاشت  تجربیات نیی بخش دیگر از ارزشیابی دانشجو را تشکیل می دهد. 

 نمره 14ای بر اساس مستندات ارائه شده در گیارش عملکرد پایانی  رفهتفسیر دانشجو از تجربیات شخصی و نقش آن در توسعه توانایی های ح
 نمره  14ارزیابی استاد از فعالیت ها و مشارکت در سمینار ها 
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 151شماره درس: 

 «: كنش پژوهي2ای پژوهش و توسعه حرفه» سرفصل درس 

 . معرفي درس و منطق آن:5

آموزان،  آموزش پژوهش به دانش های پژوهشی تولید شده توسط دیگران و وظیفۀ مهم دیگر او مبنی بر وظیفۀ استفاده از یافته پذیرش نقش پژوهشی از سوی معلم در کنار دو وظیفۀ
و به سوی تدریس و عمل فاصله گرفته  1سازد. ای  امر بدان معناست که معلم باید ازتدریس و عمل تربیتی عادی شده مرورت دانا و توانا کردن آنها در حوزه اقدام پژوهی را روش  می 

ها و اخذ بازخورد مداوم به  ها، کاربرد بالفصل یافته حل اندیشی به یافت  راه به نحوی که با بینشی پژوهشی مسائل کالس و مدرسه را بکاود و با اقدام پژوهی و ژرف پیش برود،  2فکورانه
توانایی جمع آوری سیستماتیک اطالعات درباره، موقعیت های خاص آموزشی، تدریس، و یادگیری دانش آموزان و   اصالح و بهبود فرآیند های آموزشی و پرورشی بپردازد. بر ای  اساس،

ن مان در آموزش های بدو خدمت بایدبه آمتعاقباً بکارگیری روش های خاصی برای بهبود آن است که منجر به ارتقاء توانایی دانش آموزان می شود، یکی از شایستگی هایی است که معل
 دست یابند. 

 مشخصات درس
 نوع درس: کارگاهی

 1تعداد واحد: 
 ساعت 48زمان درس: 

 : كنش پژوهي2ای پژوهش و توسعه حرفهنام درس: 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

 با مطالعه و تحلیل گیارش یافته های اقدام پژوهی ها توسط معلمان تأثیر آن در بهبود فرآیند یادگیری گیارش کند. 
یک مسئله را با استفاده از فرآیند رفت و برگشت میان مسئله و موقعیت آموزشی/ تربیتی مطالعه نموده و بازتاب های حاصل از 

 وقعیت های بعدی طراحی، اجرا و گیارش نماید ای  فرآیند را برای بهبود عملکرد در م

 شایستگي اساسي:

Ck&pck  1 &5-2كد-

1& 4-1& 

 هامالک
 1سطح 2سطح 5سطح 

یافته های اقدام پژوهی را  تحلیل یافته ها
از نظر تأثیر آن بر فرآیند 

تحلیل وتفسیر  یادگیری
کرده اما به محدودیت ها 
و فرصت هایی که ای  

اقدامات مطالعه برای 
بعدی ایجاد می کند اشاره 

 نکرده است.

یافته های اقدام پژوهی را از 
نظر تأثیر آن بر فرآیند 

تحلیل تفسیر کرده  یادگیری
و به محدودیت ها و فرصت 
هایی که ای  مطالعه برای 
اقدامات بعدی ایجاد نموده را 

 گیارش کرده است.

یافته های اقدام پژوهی را از نظر 
 آیند یادگیریتأثیر آن بر فر

تحلیل و تفسیر کرده و به 
محدودیت ها و فرصت هایی که 
ای  مطالعه برای اقدامات بعدی 
ایجاد نموده و نحوه بهره گیری 
ای  از ای  نتایج در عمل حرفه
 خود را گیارش کرده است.

فرآیند کار نشان می دهد  چرخه عمل
که در پژوهش انجام شده 
چرخه رفت و برگشت 
میان برخی از مراحل 

 رعایت شده است. 

فرآیند کار نشان می دهد که 
در پژوهش انجام شده چرخه 
رفت و برگشت میان کلیه 
مراحل برای اطمینان از یافته 

 ها رعایت شده است.

فرآیند کار نشان می دهد که در 
شده چرخه رفت و پژوهش انجام 

برگشت میان کلیه مراحل برای 
اطمینان از اطالعات جمع آوری 
شده، تفسیر و تبیی  یافته ها در 

 هر مرحله رعایت شده است.

گیارش با استفاده از  گزارش یافته ها
روزنگار/ زبان روایت 
نویسی ثبت شده نشان 
ها،  دهنده تأمل بر کنش

واکنشها، و رفتارها، 
افراد درگیر در های  دیدگاه

موقعیت برای بازکاوی 
 عمل و تصمیمات نیست.

گیارش با استفاده از روزنگار/ 
زبان روایت نویسی ثبت شده 
نشان دهنده تأمل بر 

ها، واکنشها، و رفتارها،  کنش
های افراد درگیر در  دیدگاه

موقعیت برای بازکاوی عمل 
 و تصمیمات اتخاذ شده است.

ار/ گیارش با استفاده از روزنگ
زبان روایت نویسی ثبت شده 
ها،  نشان دهنده تأمل بر کنش
های  واکنشها، و رفتارها، دیدگاه

افراد درگیر در موقعیت برای 
بازکاوی عمل و تصمیمات اتخاذ 
شده برای قرار گرفت  در چرخه 

ای شده  حرفه پژوهش و عمل
 است

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

                                                                 
1
-routinized 

2
 - reflective 
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 بخش اول :

 در آموزش و پرورش سطوح، گستره،ماهیت و اهداف پژوهش  انواع،  

عنوان مدرس پژوهش به  های دیگران،معلم بۀعنوان پژوهشگر، معلم به های پژوهش عنوان بکارگیرنده یافته پژوهش در حرفه معلمی )معلم به -
 دانش آموزان(

ای،اشتراک دانش و تجربیات،  های رشد حرفه کر و بازاندیشی ، دغدغههای معلم محور) برخورد آزادمنشانه،هم افیایی، تف استلیامهای پژوهش -
 (…مشارکت و کار گروهی ، نقادی و نقد پذیری، تعهد و مسئولیت برای عمل مبتنی بر پژوهش، اخالق پژوهشی و 

 عمل پژوهی و ادراک هنرمندانه معلم -

 عمل پژوهی و رشد حرفه ای معلم -
 فعالیت یادگیری:

 یتی ارائه نماید. پژوهشی را مطالعه و در قالب یک گیارش یافته های خود رابه جهت تأثیر ای  نوع مطالعات در حل مسائل آموزشی/ تربیتی یا توسعه علوم ترب -مقاالت علمی

 : فعالیت عملکردی
 آن ها را شناسایی و گیارش نماید.  با مطالعه نمونه گیارش های اقدام پژوهی در سطوح متفاوت عملکرد بتواند نقات قوت و معف -

 بخش دوم :

 تعریف، ابعاد، گستره،(  چیستی عمل پژوهی در آموزش و پرورش ) ماهیت، -
 مرورت و اهمیت(  چرایی عمل پژوهی در آموزش و پرورش) اهداف ، پیامدها، -

 تاریخچه و خاستگاه های عمل پژوهی -
 ام پژوهیهای موجود در زمینه اقد ها و دیدگاه نظریه -
 فعالیت یادگیری:

 مشارکت در نقد و ارزیابی گیارش های ارائه شده در کالس در زمینه اقدام پژوهی هی ارائه شده. -

 : فعالیت عملکردی
 برای بررسی و نقد تهیه یک نوشته انتقادی در مورد باورها و عقاید شخصی خود در مورد چیستی و مرورت اقدام پژوهی در آموزش و پرورش و ارائه آن در کالس -

 بخش سوم :

  چگونگی تشخیص مسئله، -

   چگونگی تدوی  طرح اقدام پژوهی،-

 روش اجرای مراحل اقدام پژوهی-
 چگونگی گردآوری داده ها و شواهد مهم در اقدام پژوهی -
 باز اندیشی در باره داده ها و شواهد و اصالح فرایند اقدام پژوهی -
 

 اقدام پژوهینقش مشورت و مشارکت در  -

 نقادی و اعتباریابی در اقدام پژوهی ارزشیابی ،-
 چگونگی بازخورد ،اصالح و کاربرد نتایج در اقدام پژوهی

 اشاعه دستاوردهای اقدام پژوهی چگونگی مستند سازی، ثبت و مبط مراحل و تهیه گیارش نهایی و اطالع رسانی و -
 ها( حاصل از فعالیت عملکردی گروهمشارکت در نقد مطالب گیارش شده در کالس )گیارش 

 : فعالیت عملکردی
 پژوهی انجام شده توسط معلمان دیگر و تهیه گیارش نقد برای ارائه به کالس ای از اقدام هایی متشکل از دانشجو معلمان و مشارکت آنها در نقد نمونه تشکیل کارگروه -

 بخش چهارم :

 تدوین طرح و انجام مراحل اقدام پژوهي -
 ت یادگیری:فعالی
در هر مرحله ازتدوی  طرح و اجرای آن،  مشارکت در ارزشیابی و نقد طرح اقدام پژوهی دانشجو معلمان و یکایک مراحل اجرایی آن در خالل جلسات متناظر با روند پیشرفت اجرای طرح) -

 کنند.( یدانشجویان گیارش الزم را به کالس ارائه و از مشورت، ارزشیابی و نقد دیگران استفاده م
 : فعالیت عملکردی

 هایی متشکل از دانشجو معلمان و مشارکت آنها در مراحل زیر:  تشکیل کارگروه -

 بررسی متأمالنه کالس درس و مدرسه و انتخاب مسئله برای اقدام پژوهی -
 تدوی  طرح  -

 انتخاب روش و تدوی  مراحل -
 مشخص کردن شواهد مهم و ساخت  یا یافت  ابیار گردآوری داده ها  -
 باز اندیشی در باره داده ها و شواهد و اصالح فرایند  -
 ربط  افراد ذی انجام مشورت و جلب مشارکت -

 نقادی و اعتباریابی فرایند و نتایج ارزشیابی ، -

 بود امر مورد پژوهشاخذ بازخورد، اصالح و کاربرد نتایج در حل مسئله یا به -
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 اشاعه دستاوردها مستند سازی، ثبت و مبط مراحل و تهیه گیارش نهایی و اطالع رسانی و -

 راهبردهای تدریس و یادگیری -1

در خالل بیان فلسفه،  حل مساله، نقادی و پژوهش به صورت گروهی و مشارکتی است. در کالس  های اصلی شامل پرسش و پاسخ، راهبرد -
(  ، روش و مراحل اجرای اقدام پژوهی به تحلیل و نقادی گیارش های مطالعات اقدام پژوهی معلمان ) به تناسب رشته آموزشی دانشجو معلماناصول مبانی،

 شود. و آشنا سازی دانشجو معلمان با تجارب معلمان پژوهنده پرداخته می
های مناسب، به انتخاب مسئله متناسب با رشته آموزشی خود و تدوی  پیشنهاده کامل اقدام پژوهی  دانشجو معلمان در قالب گروه  در بخش عملی، -

مشارکت  پردازند و گیارش کار خود در هر مرحله را به کالس ارائه داده و از نقد و و اجرای آن در محیط واقعی )درصورت دسترسی به کالس و مدرسه( می
 کنند.  سایر دانشجو معلمان استفاده می

 . منابع آموزشي4

 -منبع:

 . راهبردهای ارزشیابي یادگیری1
های  های با یکدیگر همکاری و مشارکت دارند. در ای  ارزشیابی عالوه بر جنبه شخص دانشجو و سایر همکالس  فرایندی مبتنی بر مشارکت است که در آن استاد،  ارزشیابی در ای  درس،

صورت  -شود او گردآوری می 1کار که در پوشه –های انجام شده توسط دانشجو  شود. ای  ارزشیابی به صورت مداوم و بر اساس فعالیت ای می های کیفی تأکید و توجه ویژه کمی بر جنبه
 شود.  ای می گیرد و بر ارزیابی توسط خود دانشجو تأکید ویژه می

  یانی اختصاص می یابد .نمره به آزمون پا 8کار عملی در حوزه اقدام پژوهی و  نمره به 8نمره ارزشیابی دانشجو به صورت تکوینی طی نیمسال ،  4  در ای  ارزشیابی،

 سایر نکات
 کنش پژوهی قبل از آغاز کارورزی سه به دانشجویان ارایه شود.

  

                                                                 
1 - portfolio 



  
 

924 

 154شماره درس: 

 «: درس پژوهي1ای پژوهش و توسعه حرفه» سرفصل درس 
 . معرفي درس و منطق آن:5

در ، آن معلمان با یکدیگر در تدوی  طرح درس پژوهشی ، اجرا و اعتبار یابی آن همکاری می کنند . ای  رویکرد ظرفیت شگرفی  درس پژوهی یک رویکرد برای توسعه حرفه ای است که
ازد. درس پژوهی، گیری در مدرسه فراهم می س –برای تحقق اهداف مدرسه بعنوان سازمان یادگیرنده و بستری برای گفتگوهای حرفه ای در باره آموزش ، تدریس و فرایندهای یاددهی 

یادگیری توسعه می بخشد . به ای  ترتیب  –دانش آموزشی محتوا را در معلمان توسعه بخشیده و با سازوکارهای خود ، قدرت و شایستگی معلمان را برای مواجهه با مسایل فراروی یاددهی
ای بطور همیمان توان تخصصی خود در حوزه دانش تربیتی، دانش موموعی، دانش  عه حرفهدانشجو معلمان با گذراندن ای  درس، مم  کار گروهی و درک اهمیت هم افیایی در توس

 فناوری آموزشی توسعه می دهد.

 مشخصات درس
 نوع درس: کارگاهی

   1تعداد واحد: 
 ساعت 48زمان درس: 

 های تدریسپیشنیاز: اصول و روش
 

 درس پژوهي :1ای پژوهش و توسعه حرفه نام درس:

 پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:اهداف/ 

ای در توسعه ظرفیت ها و توانایی های شخصی، و تأثیر آن در شکل گیری سازمان  با درک نقش مشارکت حرفه
 یادگیرنده یک برنامه درس پژوهی را با مشارکت یک گروه همکار طراحی و اجرا نماید..

 

 شایستگي اساسي:

Ck&pck  1-1 &5-2كد& 

 1سطح 2سطح 5سطح  هامالک &4-1

افزایي  هم

و مشاركت 

 ای حرفه

در فرآیند کار جمعی وظایف 
محوله را انجام می دهد اما به 
هنگام قرار گرفت  در موقعیت 
های دشوار قادر نیست گروه را 

 پشتیبانی کند. 

در فرآیند کار جمعی وظایف و 
مسئولیت هایی را که منجر به 
حل مسایل گروه میشود را می 

 پذیرد. 

در فرآیند کار جمعی برای پذیرش 
وظایف و مسئولیت ها برای حل 
مسایل گروه استقبال می کند و می 
تواند به هنگام قرار گرفت  در 
موقعیت های دشوار گروه را 

 پشتیبانی کند.

طرح درس 

 پژوهي 

برای مطالعه بافت و زمینه نیاز/ 
مسئله شناسایی شده و ترسیم 

مدرسه  چشم انداز در سطح
مشارکت نموده اما تحلیل نتایج 
یادگیری دانش آموزان نشان 
دهنده تأثیر عملکرد او بر شکل 

ای برای  گیری یک گروه حرفه
  ای نیست. ادامه مشارکت حرفه

زمینه در فرآیند مطالعه بافت و 
نیاز/ مسئله شناسایی شده و 
ترسیم چشم انداز در 

مدرسه مشارکت نموده و  سطح
نتایج یادگیری دانش آموزان 
نشان دهنده تأثیر عملکرد او 
 بر بهبود عملکرد مدرسه است.

در فرآیند مطالعه بافت و زمینه نیاز/ 
مسئله شناسایی شده و ترسیم چشم 

مدرسه مشارکت نموده  انداز در سطح
نتایج یادگیری دانش آموزان نشان و 

دهنده تأثیر عملکرد او بر مشارکت 
ای و بهبود  برای توسعه حرفه
 عملکرد مدرسه است.

گیارش با استفاده از روزنگار/  گزارش
روایت نویسی ثبت شده نشان 

ها، واکنشها،  دهنده تأمل بر کنش
های افراد درگیر  و رفتارها، دیدگاه
بازکاوی عمل و در موقعیت برای 
 تصمیمات نیست.

گیارش با استفاده از روزنگار/ 
روایت نویسی ثبت شده نشان 
ها،  دهنده تأمل بر کنش
های  واکنشها، و رفتارها، دیدگاه

افراد درگیر در موقعیت برای 
بازکاوی عمل و تأثیر 
تصمیمات اتخاذ شده بر 
عملکرد دانش آموزان/ مدرسه 

 است.

زنگار/ روایت گیارش با استفاده از رو
نویسی ثبت شده نشان دهنده تأمل 

ها، واکنشها، و رفتارها،  بر کنش
های افراد درگیر در موقعیت  دیدگاه

برای بازکاوی عمل و تصمیمات 
اتخاذ شده و تأثیرات آن بر عملکرد 
دانش آموزان/ مدرسه در چرخه 

 ای مشارکتی حرفه پژوهش و عمل
 شده است

 

 محتوای درس و ساختار آنهای یادگیری، . فرصت2

 فصل اول :

 تمهید شرایط و آماده سازی
 مدرسه بعنوان یک سازمان یادگیرنده -
 تاریخچه ، تعریف و اهداف درس پژوهی-



  
 

921 

 توسعه دانش و شایستگیهای معلمان درس پژوهی انتخابی استراتژیک برای -
 ابعاد و گستره درس پژوهی -
 فرایند درس پژوهی -
 و حمایتهای مورد نیاز درس پژوهی   شرایط ، فرهنگ -

 فعالیت یادگیری: 
ماوع مطارح مای نمایاد . همچنای       با مشارکت در بحث به مرورت و اهمیت درس پژوهی و نقش آن در تولید دانش بومی تدریس می پردازد . همچنی  سواالتی را برای شارح بیشاتر مو  

 سواالتی را برای شرح بیشتر موموعات مطرح می نماید .
 :  فعالیت عملکردی
 هایی متشکل از دانشجو معلمان و مشارکت آنها در تحلیل جایگاه و نقش درس پژوهی در حرفه معلمی و تهیه گیارش برای ارائه به کالس، تشکیل کارگروه

 فصل دوم :

 چگونگي تدوین برنامه درس پژوهي :

 تشکیل گروه درس پژوهی -

 تبیی  رویکرد درس پژوهی در گروه -

 ی و تدوی  جدول فعالیتهای اجرایی گروهبرنامه ریی -

 انتخاب زمینه پژوهشی برای فعالیت گروه -

 تعریف مساله و انتخاب موموع  -

 روش های نیاز سنجی -

 پیش بینی شرایط و نیازمندیهای اجرای درس پژوهی -

 فعالیت یادگیری: 

 سواالتی را برای شرح بیشتر موموعات مطرح می نماید .با مشارکت در بحث موموعاتی را برای فعالیت درس پژوهی مطرح می کند . همچنی  
 :  فعالیت عملکردی

 در قالب کارگروههای دانشجویی ، یک زمینه پژوهشی را تعریف و مساله و موموع مرتبط با آن را مشخص می کند .

 فصل سوم :

 درس مورد پژوهش چگونگي تدوین طرح
 تعیی  اهداف و سوالهای پژوهشی

 پژوهشی متناسب با سوالهای پژوهشی:تدوی  طرح درس 

 ترسیم ومع موجود و مطلوب -

 شناسایی تغییرات مورد نیاز  -

 تعیی  هدفهای درس -

 تعیی  تجارب و فعالیتهای یادگیری -

 تعیی  رفتار ورودی -

 پیش بینی منابع و وسایل آموزشی -

 پیش بینی نحوه مدیریت و سازماندهی کالس -

 آموزان به تدریسپیش بینی نحوه تفکر و واکنش دانش  -

 تعیی  معیارهای تحقق هدفها -

 تعیی  روش سنجش و ارزشیابی  -

 تعیی  چارچوب اجرایی طرح در س پژوهشی -

 فعالیت یادگیری: 

 بحث می کند . و دالیل و اهمیت هر یک از مولفه ها را بر می شمارد. در باره چارچوب طرح درس پژوهشی
 :  فعالیت عملکردی

 ویی یک طرح درس پژوهشی را تهیه و به کالس ارایه می نمایند.در قالب کارگروههای دانشج

 فصل سوم :

 چگونگي اجرای طرح درس مورد پژوهش

 تعیی  شواهد و مستندات مورد نظر گروه -

 تعیی  روش و چگونگی مشاهده طرح درس -

 تقسیم وظایف اعضای گروه در حی  مشاهده -

 طراحی فرمهای گردآوری اطالعات و مستند سازی مشاهده -
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 فعالیت یادگیری: 

 می سازند . بحث می کنند و نکات جدیدی را برای اجرای بهینه آن مطرح چگونگی اجرای طرح درس پژوهشی در باره
 :  فعالیت عملکردی

 طرح درس پیش بینی شده در گروه را بصورت آزمایشی در کالس اجرا می کنند .

 فصل چهارم:

 ژرف اندیشي در باره داده ها و شواهد

 انتخاب چارچوب تجییه و تحلیل داده ها و شواهدنحوه  -

 تجییه و تحلیل داده ها و شواهد : -

 تحلیل نتایج یادگیری

 تحلیل انگییش

 تحلیل رفتار اجتماعی دانش آموزان

 و اجرای آن طراحی مجدد درس
 اجرای طرح درس جدید و مشاهده آن

 ژرف اندیشی در باره اجرای دوم درس و اصالح نهایی طرح درس
 لیت یادگیری: فعا

 می سازند . در باره چگونگی نقد مناسب تر نحوه اجرای طرح درس پژوهشی در کالس بحث می کنند و نکات جدیدی را در ای  زمینه مطرح
 :  فعالیت عملکردی

 نحوه اجرای آزمایشی طرح درس گروه را مورد نقد و بررسی قرار می دهند .

 روند اجرای فعالیت گروهفصل پنجم : چگونگیژرف اندیشي در باره 

 و رشد دانش آموزان)تحلیل نتایج یادگیری، تحلیل انگییش،   نتایج مربوط به یادگیری الف (نحوه تحلیل
 تحلیل رفتار اجتماعی دانش آموزان(،

 ب( نحوه تحلیل نتایج مربوط به رشد حرفه ای معلمان عضو گروه.
 فعالیت یادگیری: 

 سعه یادگیری و رشد حرفه ای خود بحث می کنند .در باره نتایج فعالیت گروه بر تو
 فعالیت عملکردی

 با ارایه مستندات الزم به جمع بندی از تاثیر فعالیت گروه خود بر یادگیری دانش آموزان و رشد حرفه ای خود می پردازند .

 تهیه گزارش نهایي و اشاعه دستاوردهای گروه درس پژوهي فصل ششم :

 پژوهیمرورت اشاعه نتایج درس  -

 روش های اشاعه و انتشار دستاوردهای گروه -

 نحوه تدوی  گیارش نهایی درس پژوهی -

 فعالیت یادگیری: 
 در باره مرورت اشاعه نتایج درس پژوهی بحث می کنند .

 :  فعالیت عملکردی
 گیارش کار گروه خود را تدوی  و ارایه می نمایند .

 . راهبردهای تدریس و یادگیری 1

در فرایند تدریس به تحلیل و  حل مساله، نقادی و پژوهش به صورت گروهی و مشارکتی است. در کالس  شامل پرسش و پاسخ،های اصلی  راهبرد -
اخته نقادی گیارش های مطالعات درس پژوهی ) به تناسب رشته آموزشی دانشجومعلمان( و آشنا سازی دانشجو معلمان با تجارب معلمان درس پژوه پرد

 شود. می

های مناسب، به انتخاب مسئله متناسب با رشته آموزشی خود و تدوی  برنامه درس پژوهی و اجرای  دانشجو معلمان در قالب گروه  ،در بخش عملی -
پردازند و گیارش کار خود در هر مرحله را  می کالس درس ( آن در محیط واقعی )درصورت دسترسی به کالس و مدرسه( یا نمونه ای ) مشابه سازی شرایط

 کنند.  به کالس ارائه داده و از نقد و مشارکت سایر دانشجو معلمان استفاده می

-  

 . راهبردهای ارزشیابي یادگیری4
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های با یکدیگر همکاری و مشارکت دارند. در ای  ارزشیابی عالوه بر  شخص دانشجو و سایر همکالس فرایندی مبتنی بر مشارکت است که در آن استاد،  ارزشیابی در ای  درس،
او گردآوری  1کار که در پوشه –های انجام شده توسط دانشجو شود. ای  ارزشیابی به صورت مداوم و بر اساس فعالیت  ای می های کیفی تأکید و توجه ویژه های کمی بر جنبه جنبه
 شود.  ای می گیرد و بر ارزیابی توسط خود دانشجو تأکید ویژه صورت می -شود می

  یانی اختصاص می یابد .نمره به آزمون پا 8کار عملی در حوزه درس پژوهی و  نمره به 8نمره به ارزشیابی دانشجو به صورت تکوینی طی نیمسال ،  4  در ای  ارزشیابی،

 . منابع آموزشي1
 .  1932درس پژوهی ، مبانی ، اصول و روش اجرا ، دکتر رما ساکی ، انتشارات جهاد دانشگاهی ، 

 ( درس پژوهی راهنمایی عملی برای مدیران و معلمان ، ترجمه دکتر رما ساکی و داریوش مدنی ، انتشارات حکمت علوی 1983استیپانک و همکاران ) 
 

 سایر نکات
 انجام می شود . 4تدریس درس پژوهی پس از تدریس کنش پژوهی و قبل از اجرای کارورزی 

  

                                                                 
1 - portfolio 
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 151شماره درس: 

 «5كارورزی »سرفصل درس 

 . معرفي درس و منطق آن5
مطالعه، تصمیم گیری  آموزش اثربخش نیازمند آن است که معلمان در طول دوره آموزشی در معرض تجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به

ار و ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت های پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته های علمی و پژوهشی باشند. برنامه کارورزی فرصت برقر
عه شایستگی عمق بخشیدن به تجربه های پیشی  در جهت توس تربیتی و -ساخت  پیوند میان آموخته های نظری با محیط های واقعی آموزشی

ای  برنامه در دانشگاه فرهنگیان، با تأکید بر مشاهده  .های حرفه ای و دست یابی به ظرفیت غایی کنش عملی در کالس درس را فراهم می کند
س پژوهی و اقدام پژوهی، در نیی ابیارهای سه گانه ؛ وواکاوی تجربیات به عنوان عناصر سازنده/شکل دهنده عمل فکورانهنگاری و  تأملی، روایت

در پژوهش روایتی به عنوان روش های مورد تاکید در برنامه تربیت معلم فکور ای  هدف را تعقیب می نماید. مطالعه مسئله های آموزشی/تربیتی 
سطح کالس درس و مدرسه زمینه ساز عمل مستقل حرفه ای معتبر و کسب تجربیات دست اول است. فرصت های یادگیری تدارک دیده شده از 

قابل وی استادان و بازخوردهای ارائه شده از سوی آنان باید امکان تلفیق نظر و عمل تربیتی را در موقعیت های واقعی، برای یافت  راه حلهای س
بی ادفاع و پاسخ به مسئله های آموزشی/ تربیتی تدارک ببیند. بهره گیری از مبانی نظری/ تکنیک ها و فنون در برنامه کارورزی به منظور دستی
آموزان  دانشجو به یک نگاه همه جانبه و غنا بخشیدن به تصمیمات اتخاذ شده در ابعاد برنامه رییی، اجرا و ارزیابی برای حمایت از یادگیری دانش

فرصت کسب تجربه برای درک عمل اثربخش، تأمل بر روی آن به منظور پذیرش مسئولیت  مروری است. در طول برنامه کارورزی دانشجو
 ی را کسب می نماید. ا حرفه

در کارورزی یک دانشجو با کسب مهارت در به کارگیری روش ها و فنون مشاهده تأملی، موقعیت های آموزشی و تربیتی در سطح مهد کودک، 
ید. ای  یافته مدرسه و کالس درس را مورد مطالعه قرار داده و دریافت های خود را در قالب روایت ها، روزنگارها، تجربیات شخصی ارائه می نما

ها از موقعیت مدرسه و کالس درس می تواند همراه با عکس و فیلم/ گیارش گفتگو با کادر مدرسه/ معلم راهنما/ اولیاء/ دانش آموزان )با 
استفاده تکمیل شود. روایت های دانشجو از موقعیت های مختلف مورد واکاوی قرار گرفته و مسئله های شناسایی شده با  هماهنگی مدرسه/ مهد(

 از شواهد و مستندات علمی گیارش می گردد.
 

 مشخصات درس
 نوع درس: کارورزی

  2تعداد واحد: 
 ساعت 128زمان درس: 

 نحوه آموزش: مشترک

 1نام درس: کارورزی 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان ای  واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
های آموزشی/ تربیتی در سطح کالس درس و مدرسه/ مهد را شناسایی و با استفاده از شواهد و مستندات با مشاهده تأملی مسئله 

 علمی آن را تبیی  نماید. 
 های تجربی حاصل از واکاوی روایت ها را ثبت و گیارش نماید. مشاهدات تأملی و یافته

 شایستگی اساسی:

Ck &pk P 9-1&2-9 &2-2کد 

 9سطح  2سطح  1سطح  هامالک

مشاهده 
 تأملی

توانسته است موقعیت های 
آموزشی/ تربیتی در سطح کالس 
درس و مدرسه/ مهد را با جمع 
آوری اطالعات توصیف نماید اما 
نتوانسته است اطالعات را به 
صورت نظام مند تحلیل و تبیی  

 نماید. 

های توانسته است موقعیت
آموزشی/ تربیتی در سطح کالس 

-مهد را با جمعدرس و مدرسه/ 

مند آوری اطالعات به صورت نظام
توصیف نموده و با استفاده از 
شواهد و مستندات آن را تبیی  

 نماید.

های آموزشی/ توانسته است موقعیت
تربیتی در سطح کالس درس و مدرسه/ 

آوری اطالعات به صورت مهد را با جمع
مند توصیف نموده و با کمک شواهد نظام

علمی و پژوهشی یافته معتبر/ مستندات 
 های خود را ارائه نماید.
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واکاوی 
 تجربیات 

آوری توصیفی جمع هایگیارش
شده از مطالعه موقعیت فیییکی، 
عاطفی، آموزشی، تربیتی را به 
صورت روایت نقل و کدگذاری 
ها نموده اما نتوانسته است کدگذاری

را در قالب مضامی  سازماندهی و 
 یافته ها را گیارش کند. 

آوری های توصیفی جمعگیارش
شده از مطالعه موقعیت فیییکی، 
عاطفی، آموزشی، تربیتی را به 
صورت روایت نقل و کد گذاری 

ها را در قالب نموده و گیاره
ها را مضامی  سازماندهی و یافته

 گیارش نموده است.

آوری شده از فی جمعهای توصیگیارش
مطالعه موقعیت فیییکی، عاطفی، 
آموزشی، تربیتی را به صورت روایت نقل 

ها را در قالب و کدگذاری نموده و گیاره
مضامی  سازماندهی نموده و با ایجاد 
ارتباط میان مضامی  در قالب یک مسئله 

 آموزشی/ تربیتی تبیی  نموده است.

تدوی  و 
ارائه 

 گیارش 

ارائه شده ساختار کلی در گیارش 
گیارش نویسی رعایت شده اما 
شواهد و مستندات کافی برای 

 ها ارائه نشده است. یافته

در گیارش ارائه شده ساختار 
گیارش نویسی به صورت نظام مند 
در ثبت و ارائه یافته ها رعایت شده 
است و یافته ها به کمک برخی 
شواهد و مستندات پشتیبانی شده 

 است. 

ش ارائه شده ارتباط میان فصل در گیار
ها و عناوی  ذیل فصل ها رعایت شده و 
یافته ها مبتنی بر شواهد و مستندات 

 تجربی و علمی گیارش شده است .

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2 
 هفته اول: آشنایی

و ارائه یک تصویر کلی از برنامه کارورزی در طی چهار نیمسال و انتظارات از دانشجو، معرفی برنامه کاروزی یک با تأکید بر مشاهده تأملی  
روایت نویسی )ماهیت روایت ها و چگونگی نگارش آن(، تکالیف عملکردی در طول نیمسال، برنامه زمان بندی سمینارها در سطح مدرسه/ 

پردیس/ واحد آموزشی، و تبیی  فرم های ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد، توزیع دانشجویان در  آموزشگاه و
مدارس )هماهنگی با مناطق آموزشی و سازماندهی دانشجویان در مدارس باید قبل از شروع ترم و با تشکیل ستاد کارورزی در سطح استان 

نیدیک میان استاد و دانشجو از طریق مطالعه گیارش ها و ارائه بازخورد به موقع و سازنده و نیی تشکیل جلسات بحث و صورت گیرد(. تعامل از 
رای گفتگو پیرامون تجربیات حاصل از حضور در موقعیت های واقعی از استلیامات اجرایی برنامه کارورزی است. تشکیل سمینار در کلیه هفته ها ب

عملکرد دانشجو و گفتگو در خصوص بازخورد های ارائه شده از سوی اساتید مروری است. مشارکت دانشجویان در نقد و بحث و بررسی پیرامون 
 کند. بررسی گیارش ها/ روایت های همکالسی ها/ همقطاران فرصت یادگیری انتقال تجربیات به یکدیگر را فراهم می

 هفته دوم: کارگاه مطالعه موقعیت
 ه فیلم تدریس/ موقعیتی در سطح کالس درس/ مدرسه بر اساس گام های زیر: تکلیف یادگیری: مشاهد

 الف: توصیف موقعیت )بیان ویژگی ها و مشخصه های متمایی کننده(
 ب: تشریح/ استنباط از موقعیت )شناسایی اجیاء و روابط( 

فاده از تکنیک های اگر، آنگاه، شش کاله تفکر، اسکمپر... در ج: بازنگری )به گونه دیگر دیدن/ از زاویه دید دیگری به موقعیت نگاه کردن( با است
 یافت  نقطه کانونی

د آن د: تبیی  مسئله با استفاده از استدالل قیاسی یا استقرایی به کمک شواهد و مستندات جمع آوری شده )از آنجایی که آموزش ای  بخش نیازمن
 است که دانشجو گیارشی از مطالعه موقعیت بر اساس محور های چهارگانه تهیه کرده باشد، لذا آموزش ای  بخش در جلسه ششم ارائه می شود(. 

 هفته سوم: مشاهده آزاد 
 حضور دانشجویان در مدارس )جلسه آشنایی با مدرسه، مدیر و معلم راهنما(

آماده  تکلیف یادگیری: تجربه اولی  روز کارورزی م  در مدرسه. از دانشجو خواسته شود تا اولی  تجربیات خود را از اولی  روز کارورزی از زمان
شت  در قالب داستان یا خاطره یادداشت روزانه ثبت و ارائه نماید. دانشجو در اولی  روز کارورزی مشاهده شدن برای رفت  به مدرسه تا زمان برگ

به  آزاد دارد و آنچه را مشاهده می کند بدون هیچ محدودیتی ثبت و مبط خواهد نمود. ای  موارد می تواند شامل رخ داد ها در مسیر رفت و آمد
اسات، تصورات و انتظارات؛ نحوه برخورد کادر مدرسه؛ نحوه مواجه شدن با دانش آموزان؛ گفتگو ها با مدرسه؛ فضا و موقعیت مدرسه؛ احس
 کارکنان مدرسه، معلمان و.... باشد. 

 هفته چهارم: مطالعه موقعیت
هی مورد نقد و بررسی گیارش های )روایت( تهیه شده از مشاهده آزاد از جهت رعایت روش ها و فنون توصیف و تشریح موقعیت و به صورت گرو

ای متشکل از سه تا چهار دانشجو و ارائه بازخورد توسط همقطاران/ گروه همساالن امکان به مشارکت  قرار می گیرد. تشکیل گروه های حرفه
 خواهد گرفت:  ای تقویت می کند. محور هایی که گیارش ها بر اساس آن مورد نقد و بررسی قرار گذاشت  تجربیات را به عنوان یک مهارت حرفه
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 الف: توصیف موقعیت )بیان ویژگی ها و مشخصه های متمایی کننده(

 ب: تشریح/ استنباط از موقعیت )شناسایی اجیاء و روابط( 
 مپر.ج: بازنگری )به گونه دیگر دیدن/ از زاویه دید دیگری به موقعیت نگاه کردن( با استفاده از تکنیک های اگر، آنگاه، شش کاله تفکر و اسک
  د: تعیی  نقطه کانونی )بازبینی شواهد جمع آوری شده برای دستیابی به درک عمیق تر و همه جانبه تر نسبت به موقعیت/ طرح مسئله(.

 هفته پنجم: مطالعه موقعیت
ی ارائه شده از سوی حضور در مدرسه و تکمیل اطالعات مورد نیاز/ شواهد بیشتر برای بیان مسئله. در ای  جلسه دانشجو با توجه به بازخورد ها

همساالن/ همقطاران یا استاد به مطالعه مجدد موقعیت)مدرسه( پرداخته و با جمع آوری اطالعات/ شواهد بیشتر گیارش خود را برای یادگیری 
 روش تبیی  مسئله تکمیل می نماید. 

 هفته ششم: مطالعه موقعیت
آوری شده از موقعیت مورد مطالعه  امه می یابد و دانشجو با استفاده از شواهد جمعگفتگو در ای  جلسه پیرامون روش ها و فنون مشاهده تأملی اد

 به تبیی  مسئله مبادرت می نماید. مرور محور ها در جلسه دوم و آموزش نکات مربوط به تبیی  مسئله. 
 الف: توصیف موقعیت )بیان ویژگی ها و مشخصه های متمایی کننده()مرور(

 موقعیت )شناسایی اجیاء و روابط( )مرور(ب: تشریح/ استنباط از 
ج: بازنگری )به گونه دیگر دیدن/ از زاویه دید دیگری به موقعیت نگاه کردن( با استفاده از تکنیک های اگر، آنگاه، شش کاله تفکر، 

 اسکمپر...)مرور(
 آوری شده )آموزش(.  ه: تبیی  مسئله با استفاده از استدالل قیاسی یا استقرایی به کمک شواهد و مستندات جمع

شرح تنظیم پوشه کار... توسط چه کسی تنظیم می شود؟: نسخه ای از مجموعه فعالیت های انجام شده در مطالعه موقعیت به همراه بازخوردهای 
ونده توسعه حرفه پر ای دانشجو مبط گردد. ... منظور همان پوشه کار است؟ ارائه شده در محورهای مختلف تبیی  مسئله در پرونده توسعه حرفه

پورتفولیو بوده ایم ؟ باید به سمتی برویم که دانشجو خود متکفل  -ای با چه فرمتی باید تشکیل شود؟ آیا به دنبال پرونده الکترونیکی یا همان ای
 ای  امر شود.

 سطح پردیس/ مدرسههفته هفتم: مشاهده تأملی و مسئله شناسی موقعیت فیییکی مدرسه/ بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در 
تکلیف عملکردی: تهیه گیارش از موقعیت فیییکی مدرسه شامل: موقعیت جغرافیایی و محیط بیرونی مدرسه، انواع فضا ها )کتابخانه، زمی  

شبکه  ورزش، آبخوری، سرویس ها، کالس ها، راهرو ها....( نور، جریان هوا، ومعیت بهداشت، امکانات و تجهییات ) کارگاهی، آزمایشگاهی،
. ای  مجازی، سایت و......( شناسایی و تبیی  مسئله )فرآیند مسئله شناسی و تبیی  مسئله رعایت شود( ارائه یافته ها در سمینار مدرسه/ پردیس

ای از توصیف موقعیت فیییکی و تحلیل تحلیل و تفسیر آن در کالس بحث  گیارش در قالب روایت نگاری )فرم پیوست( تنظیم شود. نمونه
 ارورزی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بازخوردها از سوی استاد به منظور تکمیل اطالعات و شواهد ارائه گردد.ک

در پوشه کار: گیارش دانشجو به همراه بازخوردهای ارائه شده توسط استاد به منظور درک موقعیت فیییکی و تأثیر آن بر یادگیری دانش آموزان 
 پوشه کار مبط گردد. 

 هشتم: مشاهده تأملی و مسئله شناسی ساختار و سازمان مدرسه/ بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح مدرسه/ پردیسهفته 
تکلیف عملکردی: تهیه گیارش از ساختار سازمانی، روش های بکارگرفته شده در اداره مدرسه، ساختار سازمانی، نحوه گردش کار در سطح 

مان،کارکنان و نحوه تعامل با اولیاء مدرسه و تدوی  . آن در قالب روایت نویسی )فرم پیوست( تنظیم شود. مدرسه، تعامالت میان مدیر، معل
ای از توصیف ساختار و سازمان مدرسه و تحلیل و تفسیر آن در کالس بحث کارورزی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بازخوردها از سوی  نمونه

 اهد ارائه گردد.استاد به منظور تکمیل اطالعات و شو
 پوشه کار: گیارش دانشجو به همراه بازخوردهای ارائه شده توسط استاد به منظور درک ساختار و سازمان مدرسه و تأثیر آن بر یادگیری دانش

 آموزان در پوشه کار مبط گردد. 
د از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح پردیس/ هفته نهم: مشاهده تأملی و مسئله شناسی موقعیت عاطفی روانی/ تعامالت در سطح مدرسه/ بازدی

 مدرسه
تکلیف عملکردی: تهیه گیارش از موقعیت عاطفی روانی مدرسه شامل: روابط عاطفی میان معلم و دانش آموزان )درک حاالت روانی دانش 

 یکدیگر )مییان احترام، همدلی، همکاری و....(،آموزان، برنامه رییی برای ایجاد جو مثبت و سازنده در فضای کالس و...( تعامالت دانش آموزان با 
)فرم روابط عاطفی میان معلمان و کارکنان و مدیر شناسایی و تبیی  شود. یافته ها در سمینار مدرسه/ پردیس. ای  گیارش در قالب روایت نویسی 
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تحلیل و تفسیر آن در کالس بحث کارورزی  ای از توصیف تعامالت و روابط عاطفی در سطح کالس درس/ مدرسه و پیوست( تنظیم شود. نمونه
 مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بازخوردها از سوی استاد به منظور تکمیل اطالعات و شواهد ارائه گردد.

ه پوشه کار: گیارش دانشجو به همراه بازخورد های ارائه شده توسط استاد به منظور درک روابط عاطفی و تعامالت در سطح کالس درس و مدرس
 و تأثیر آن بر یادگیری دانش آموزان در پوشه کار مبط گردد.

هفته دهم، یازدهم، دوازدهم و سییدهم: مشاهده تأملی کالس درس و مسئله شناسی فرآیند آموزش/ بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح 
 مدرسه  پردیس/

اطفی و روانی، طراحی آموزشی، راهبرد های آموزش، سازماندهی تکلیف عملکردی: تهیه گیارش از موقعیت آموزشی شامل: جو و فضای ع
ن تکالیف یادگیری، تعامالت میان معلم و دانش آموزان و دانش آموزان با یکدیگر، وموح و شفاف بودن مباحث، مییان درگیر نمودن دانش آموزا

و تبیی  شود. ای  گیارش در قالب روایت نگاری )فرم پیوست(  در فرآیند یادگیری، مواد و منابع آموزشی، ارزشیابی از یادگیری و...( شناسایی
ای از توصیف فرآیند آموزش در سطح کالس درس و تحلیل و تفسیر آن در کالس بحث کارورزی مورد نقد و بررسی قرار  تنظیم شود. نمونه

 گرفته و بازخود ها از سوی استاد به منظور تکمیل اطالعات و شواهد ارائه گردد.
 ر: گیارش دانشجو به همراه بازخورد های ارائه شده استاد در پوشه کار مبط گردد. پوشه کا

 
 

 هفته چهاردهم: ثبت و واکاوی تجربیات 
از جهت نوع اطالعات، روش ها و ابیار های بکارگرفته شده، و یافته های آن در کالس توسط استاد مورد بررسی  های روایتی ای از پژوهش نمونه

تبیی  نقش روایت نویسی و واکاوی آن در آموزش حرفه ای مراحل تحلیل ساختاری روایت ها )بند الف و ب( بر روی گیارش های  قرار گیرد و با
  تهیه شده از سطح کالس درس/ مدرسه آموزش داده شود.

 تعریف و کاربرد پژوهش روایتی در کارورزی
 تحلیل ساختاری روایت ها

 کدگذاری باز (1

 ب مضامی  کدگذاری محوری و انتخا (6

ق و جمع تکلیف یادگیری: مطالعه مقاالت یا منابع علمی در زمینه پژوهش روایتی... قرار نشد از ای  تعبیر استفاده نکنیم؟ در یکی از محورهای فو
 بندی یافته ها برای ارائه به کالس. 

 تکلیف عملکردی:
 گروهیالف: تحلیل یک نمونه پژوهش روایتی بر اساس مراحل ذکر شده به صورت 

 کدگذاری آن ها برای یافت  مضامی  ب: تحلیل و واکاوی گیارش های تهیه شده از مدرسه/ کالس درس و
 هفته پانیدهم: ثبت و واکاوی تجربیات 

رسی ای از پژوهش های روایتی از جهت نوع اطالعات، روش ها و ابیار های بکارگرفته شده، و یافته های آن در کالس توسط استاد مورد بر نمونه
  قرار گیرد و مراحل تحلیل ساختاری بر روی روایت های تهیه شده )بند ج و د( از کالس درس/ مدرسه آموزش داده شود.

 تحلیل ساختاری روایت ها

 ارتباط مضامی  با یکدیگر (1

 تبیی  مسئله  (8

 تکلیف عملکردی:
 الف: تحلیل یک نمونه پژوهش روایتی بر اساس مراحل ذکر شده به صورت گروهی

 تحلیل و واکاوی گیارش تهیه شده از سطح کالس درس و مدرسه به منظور یافت  ارتباط میان مضامی  و تبیی  مسئله ب:
 هفته شانیدهم: سمینار )بررسی گیارش ها و تحلیل ساختار آن بر اساس فرآیند شناسایی و تبیی  مسئله در سطح مدرسه/ پردیس(

طالعه موقعیت مدرسه و کالس درس را در قالب مسئله های تبیی  شده به همراه راه حل های در ای  نشست دانشجویان یافته های خود از م
 مبتنی بر یافته های علمی ارائه نموده و یافته ها در کالس به صورت گروهی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. 
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د تنظیم نمایند. در ای  گیارش دانشجو باید یافته های خود را تکلیف عملکردی: دانشجویان گیارش یافته های خود را در طول ترم را زیر نظر استا
 از مسئله های مطالعه شده و تبیی  و آن را به کمک شواهد و مستندات علمی پژوهشی قابل دفاع ارائه نماید. 

 پوشه کار: گیارش تنظیم شده در پوشه کار توسعه حرفه ای مبط می گردد.

 . راهبردهای تدریس و یادگیری1
کارگیری راهبرد های شناختی در تحلیل موقعیت های واقعی، تحلیل دهای مستقیم، غیر مستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده تأملی، بهراهبر

 های مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینار های گروهی و فردی ارائه می گردد.  نقادانه برای شناسایی و تبیی  مسئله، راهبرد

 . منابع آموزشي4
 منبع اصلی:

 (. تهران: دانشگاه فرهنگیان.1(. راهنمای عملی برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور )1934احمدی، آمنه )-
 شود(منبع فرعی: )متعاقبا اعالم می

 . راهبردهای ارزشیابي یادگیری1
پایانی صورت می گیرد که در آن دانشجویان باید یافته های خود از ارزشیابی پایانی: ارزشیابی پایانی در درس کارورزی یک در قالب سمینار 

ای  مطالعه موقعیت های تربیتی و آموزشی را ارائه و با استناد به یافته های علمی پژوهشی )مطالعه شده در دروس نظری( از آن دفاع نمایند. 
 شود.جلسه با حضور معلم راهنما تشکیل می

رآیند بر اساس بازخورد های داده شده به گیارش های ارائه شده در طول ترم و سمینارهای سطح مدرسه و واحد ارزشیابی فرآیند: ارزشیابی ف
 آموزشی صورت می گیرد. مییان مشارکت در بحث ها، ارائه یافته های جدید، پاسخ به بازخورد های داده شده و... 

ه شده در پوشه توسعه حرفه ای دانشجو مبط و مبنای برنامه رییی برای آموزش ارزیابی پوشه کار: کلیه گیارش ها به همراه بازخورد های داد
ای در پایان دوره قرار می گیرد. یک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی  های بعدی و نیی دفاع از توانایی های حرفه

 ثبت و مبط می گردد. 
نما(: بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ترم مربوط به گیارش عملکردی است که از سوی معلم راهنما و ارزشیابی عوامل مدرسه )مدیر و معلم راه

 مدیر مدرسه ارائه می گردد. 
 و به شرح زیر محاسبه می شود:  144امتیاز درس کارورزی بر مبنای 

 امتیاز  24 ا شرکت فعال در جلسات کالسی، سمینارها و مدرسه:
 امیتاز  44ا گیارش های عملکردی مرحله ای: 

 امتیاز  44 ا تدوی  و ارائه گیارش پایانی:

 سایر نکات: 
 نکات اساسی در تنظیم گیارش پایانی: 

 بندیتنظیم فهرست و فصل .12

 ارائه مقدمه، هدف و تعاریف و مفاهیم کلیدی .11

 نگارش ادبی و فنی .14

 اعتبار داشت  گیاره ها .11

 ظرافت و زیبائی ظاهری .16

 نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گیاره ها صحت .17

 ارایه نمودارها و عوامل دیداری و هنری مکمل .18

 هاارائه راه حل ها و پیشنهادهای برخاسته از یافته .19

 ارجاعات روش ، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست ها .61

 رعایت ساختار علمی و کلی گیارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلی .65
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 156 شماره درس:

 «2كارورزی»سرفصل درس 

 معرفي درس و منطق آن. 1

های  و خالقیت در موقعیت 1های علمی، شهود گیری از یافته یافته، اخالقی و متعهدانه بدانیم که نیازمند بهره را فرایندی سازمان تدریساگر 
فرد است، در آن صورت برنامه کارورزی به جای تمرکی انحصاری بر آموزش فنون، نیازمند آن است که دانشجومعلم فعاالنه بدیل و منحصر به بی

های استداللی/ منطقی به بررسی  های واقعی در سطح کالس درس روبرو شود و به آنان کمک کند تا با به کارگیری روش با موقعیت
هایی بپردازند که به آنان  واره اهی انتقادی نسبت به تجربیات اندوخته شده به آفرینش الگوهای ذهنی و طرحپرداخته و با آگ های یادگیری موقعیت

 رییی کمک کند. در اتخاذ تصمیمات اثربخش و ارزیابی نتایج حاصل از تصمیمات جهت برنامه

دهد مرتبط است. از  انجام می مکان و زمان خاصچه او در یک  و آنهای شخصی معلم  ویژگی است و با وابسته به موقعیت، تدریس عملی 
که ترکیبی از انواع  دانش کاربردیدانشجومعلم را در معرض ، به دنبال آن است تا 2های یادگیری تدارک دیده شده در کارورزی  ای  رو فرصت
 بپردازند.  های تربیتی تأمل در باره موقعیته است قرار داده، به آنان کمک کند تا ب (1، فراشناختی4، موقعیتی9ای ، رویه2بیانی)مختلف دانش 

های  بازاندیشی در خصوص دیدگاهو  بررسی نتایج، کسب تجربیات مستقیمامکان  های یادگیری طراحی فعالیتدر ای  برنامه از طریق 
را به  تأمل در عمل توانایی، 6، دانشجو با قرار گرفت  در معرض تکالیف اصیل2را به دست آورند. در برنامه کارورزی  های خود دریافتو  مختلف

های یادگیری در  اجرای مستقل فعالیتهای بیرگ( و نهایتاً  های کوچک/گروه  )فردی، گروه مشارکت در فرآیند آموزشطور مقدماتی از طریق 
آگاهی نسبت به تصمیمات ناظر یابد.  چه درکالس جریان دارد دست می درک صحیحی نسبت به آن بهمود و درس کسب خواهد ن سطح کالس

 دانشجو کمک خواهد کرد.سبک تدریس و  نوع تفکر، ای گیری حرفه جهتبه شناخت  فرآیند تأملی، به عنوان یک رییی، اجرا و ارزیابی به برنامه
 

 مشخصات درس
 نوع درس: کارورزی

  2تعداد واحد: 
 ساعت 128زمان درس: 

  1پیشنیاز: کارورزی 
 نحوه آموزش: مشترک

 2نام درس: کارورزی 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان ای  واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
های کوچک/ بیرگ  ، گروهمشکالت/ نیازهای فردیدرس یا مدرسه(  )در سطح کالس مطالعه موقعیت یادگیری. با تداوم 1
 نماید.  هایی را برای رفع مشکالت/ نیازهای یادگیری طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی فعالیتکند و  بازشناسی/ شناساییرا 
 نماید.های خود را روایت  یافتهنموده و  واکاویرا  مشارکت در فرآیند آموزشاز  تجربیات خود. 2

 شایستگی اساسی:
 ری، محتوای درس و ساختار آنهای یادگی. فرصت2

 

 1سطح  2سطح  5سطح  هامالک

مطالعه 

 موقعیت

های یادگیری را با  موقعیتتوانسته است 
. اما آوری اطالعات توصیف نماید جمع

نتوانسته است مشکل/ نیاز را به کمک شواهد 
 تبیی  نماید. 

آوری  های یادگیری را با جمعتوانسته است موقعیت
مند برای شناسایی مشکل نظام اطالعات به صورت

حل/های بهینه را  یادگیری/ نیاز توصیف نموده و راه
آوری شده از موقعیت تبیی   با کمک شواهد جمع

 نماید

را با  های یادگیریموقعیتتوانسته است 
برای  مندصورت نظامبه  آوری اطالعات جمع

توصیف نموده و  شناسایی مشکل یادگیری/ نیاز
روش مداخله را با کمک و  بهینهحل/های  راه

 تبیی  کند. های علمی شواهد معتبر و یافته

                                                                 
1
- Intuition 
2 - Declarative knowledge  
3
- Procedural knowledge 
4
 - Conditional knowledge  
5
 - Metacognitive Knowledge 
6
-Authentictask 
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فعالیتِ 

آموزش/ 

 یادگیری

فعالیت یادگیری طراحی شده ناظر به نیاز/ 
مسئله شناسایی شده در یکی از انواع )فردی، 
گروه کوچک، جمعی( است، اما گیارش اجرا و 
ارزیابی نشان دهنده تأثیر گذاری بر حل 

 رفع نیاز نیست.مشکل/ 

فعالیت یادگیری طراحی شده از انسجام برخوردار 
است و گام های اجرای آن به وموح مشخص 

دهنده  شده است. ارزیابی از اجرای فعالیت نشان
مسئله/ رفع نیاز در انواع )فردی،  تأثیرگذاری بر حل

 گروه کوچک/ جمعی( است.

فعالیت یادگیری طراحی شده، امکان ایجاد انعطاف 
اتخاذ تصمیمات آگاهانه ناظر به موقعیت  و

آموزش/ یادگیری را فراهم نموده و نتایج ارزیابی 
های به  حل کننده تأثیر راه از اجرای نیی منعکس
مسئله/ رفع نیاز در انواع  کارگرفته شده در حل

 کوچک/ جمعی( است. )فردی، گروه

توسعه 

 ای حرفه

های انجام شده  گیارش عملکرد شامل فعالیت
ای  ها به گونه سال است، اما یافته در طول نیم
ها،  دهنده دالیل موفقیت/ توانایی که انعکاس
هایی برای  ای خود و راه های حرفه محدودیت

 توسعه آن ارائه نشده است.

های انجام شده در  گیارش عملکرد شامل فعالیت
دهنده دالیل  ها انعکاس سال است و یافته طول نیم

ای است  های حرفه ا، محدودیته موفقیت/ توانایی
ای ارائه نشده  اما راهکارهایی برای توسعه حرفه

 است.

های انجام شده در  گیارش عملکرد شامل فعالیت
دهنده دالیل  ها انعکاس سال است و یافته طول نیم

ای است  های حرفه ها، محدودیت موفقیت/ توانایی
ای ارائه  و راهکارهای عملی برای توسعه حرفه

 ست.شده ا

تدوین و 

 ارائه گزارش

های یادگیری  در گیارش ارائه شده از موقعیت
ها در قالب بندی گیاره کد گذاری، و طبقه

مضامی  و ساختار پژوهش روایتی انجام 
ها  شده،اما شواهد و مستندات کافی برای یافته

 ارائه نشده است.

های یادگیری  در گیارش ارائه شده از موقعیت
ها در قالب مضامی  و بندی گیاره طبقهکدگذاری، و 

ساختار پژوهش روایتی رعایت شده و شواهد و 
 ها ارائه شده است. مستندات کافی برای یافته

های یادگیری  در گیارش ارائه شده از موقعیت
ها در قالب مضامی  بندی گیاره کدگذاری، و طبقه

و ساختار پژوهش روایتی رعایت شده و شواهد و 
تنی بر مستندات تجربی و علمی است مستندات مب

. 

 
 
 
 
 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن . فرصت2

 جلسه اول: 
بندی سمینارها در  ها، برنامه زمان های یادگیری، شیوه تنظیم روایت معرفی برنامه کارورزی و تکالیف عملکردی، نحوه طراحی فعالیت

 سطح مدرسه و واحد آموزشی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد. 

  جلسه دوم تا شانزدهم:
تواند در سطح مدرسه یا واحد آموزشی  شجو در مدرسه حضور خواهد داشت و جلسات بحث کارورزی برحسب مورد میجلسات دان  در طول ای 

کند و  های یادگیری که در سطح کالس درس مشارکت می ، دانشجو در مقیاس خرد در فعالیت2جایی که در برنامه کارورزی  تشکیل شود. از آن
ینه یادگیری دست خواهد یافت لذا، مروری است دانشجویان بر اساس گیارش پایانی ارائه شده در از ای  طریق به تجربیات دست اول در زم

ها را در قالب  های کوچک، گروه کالسی شناسایی و آن آموزان را در سطح فردی، گروه ها/ نیازهای تأثیرگذار بر یادگیری دانش سال اول، مسئله نیم
ه و با هدایت معلم راهنما )به صورت مشترک با معلم راهنما یا به صورت مستقل زیر نظر معلم راهنما های یادگیری طراحی و تدوی  نمود فعالیت

آموزان  هیجانی دانش-تواند ناظر به عملکردهای شناختی یا عاطفی ها/ نیازها می اجرا نماید( به حل مسئله / پاسخ به نیازها اجرا نماید. ای  مسئله
ای که منجر  بعد از اجرا در ارتباط با طرح طراحی شده، و فرآیند اجرای فعالیت باید در فضایی ام  و راحت به گونهباشد. گفتگو با دانشجو قبل و 

 های گفتگو قبل و پس از اجرای فعالیت ممیمه است(. به یک خود ارزیابی و شناسایی نقاط قوت و معف و راهکارهای ارتقاء/ بهبود آن باشد)فرم
توان برحسب  های شناسایی شده از سوی دانشجویان از عمق و پیچیدگی متفاوتی برخوردار است لذا، می که مسئلهتوصیه: با توجه به ای  

گیری در خصوص تقدم  های یادگیری به صورت فردی، گروه کوچک، جمعی اقدام نمود. تصمیم های مطالعه شده نسبت به اجرای فعالیت موقعیت
 های یادگیری بر عهده مدرس محترم است(.  و تأخر در اجرای هر یک از ای  موقعیت

شود در یک نشست مشترک  های شناسایی شده در ترم یک را دارا نباشد، توصیه می درصورتی که بنا به دالیلی دانشجو امکان کار بر روی مسئله
های یادگیری بر اساس آن طراحی، اجرا و  ها/ نیازها اقدام شده و فعالیت میان معلم راهنما، استاد کارورزی و دانشجو نسبت به شناسایی مسئله

توانند با در نظر گرفت  یک برنامه ترمیمی از یک تا چهار  اند می ارزیابی شود. دانشجویانی که بنا به دالیلی موفق به اتمام کار در ترم یک نشده
راهنما اقدام نمایند. بدیهی است که نمره ای  گروه  ها برای ورود به عرصه با نظر استاد ها و شناسایی مسئله هفته نسبت به تهیه/ تکمیل گیارش

 گردد.  نامه آموزشی ناتمام اعالم می از دانشجویان بر اساس آیی 
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 های كالسي:  تکالیف عملکردی برای مشاركت در فعالیت

 ها با هماهنگی معلم راهنما. های یادگیری و اجرای مستقل فعالیت تهیه طرح برای مشارکت در فعالیت .1

فعالیت یادگیری برای رفع نیاز/ حل مسئله به صورت فردی و مشارکت در اجرای آن زیر نظر معلم راهنما، تهیه گیارش از اجرای طراحی  .6

 ها و ارائه پیشنهادها برای طراحی موقعیت یادگیری بعدی. بینی فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

نیاز/ حل مسئله به برای گروه کوچک و مشارکت در اجرای آن زیر نظر معلم راهنما، تهیه گیارش از طراحی فعالیت یادگیری برای رفع  .1

 ها و ارائه پیشنهادها برای طراحی موقعیت یادگیری بعدی. بینی اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

معی/ کالس درس و مشارکت در اجرای آن زیر نظر معلم راهنما، تهیه طراحی فعالیت یادگیری برای رفع نیاز/ حل مسئله در سطح ج .8

 ها و ارائه پیشنهادها برای طراحی موقعیت یادگیری بعدی. بینی گیارش از اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

 تکالیف عملکردی برای اجرا توسط دانشجو

حل مسئله به صورت فردی زیر نظر معلم راهنما، تهیه گیارش از اجرای فرآیند اجرای فعالیت،  طراحی فعالیت یادگیری برای رفع نیاز/ .4

 ها و ارائه پیشنهادها برای طراحی موقعیت یادگیری بعدی. بینی ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

معلم راهنما، تهیه گیارش از اجرای طراحی فعالیت یادگیری برای رفع نیاز/ حل مسئله به برای گروه کوچک به صورت فردی زیر نظر  .1

 ها و ارائه پیشنهادها برای طراحی موقعیت یادگیری بعدی. بینی فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

درس به صورت فردی زیر نظر معلم راهنما، تهیه گیارش از  طراحی فعالیت یادگیری برای رفع نیاز/ حل مسئله در سطح جمعی/ کالس .6

 ها و ارائه پیشنهادها برای طراحی موقعیت یادگیری بعدی. بینی اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

 های الزامي محور طراحي فعالیت
 آموزان طراحی فعالیت یادگیری برای درگیر نمودن دانش -

 طراحی فعالیت یادگیری برای مرور مباحث  -

 های کار مشارکتی آموزش مهارت طراحی فعالیت یادگیری برای -

 های تفکر طراحی فعالیت برای پرورش مهارت -

 طراحی تکلیف یادگیری برای یکی از موموعات درسی -

 آموزان  های دانش طراحی فعالیت رفع بدفهمی -

 های تحصیلی  طراحی فعالیت برای رفع عقب ماندگی -

 می، عدم رعایت قوانی (نظ طراحی فعالیت برای تقویت/ بهبود عملکردهای عاطفی )مثل بی -

 ها طراحی فعالیت یادگیری برای سنجش آموخته -

 ها به تشخیص معلم راهنما سایر فعالیت -

 ساختار طراحي فعالیت ها: 

 هدف/ پیامد -

 های اجرای فعالیت مراحل/گام -

-..... 

- .... 
- .... 
- ..... 

 مواد/ منابع آموزشی مورد نیاز -

 فرایند اجراآموزان در  روش بازخورد دادن به دانش -
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 ها/ سنجش عملکرد سنجش آموخته -

 تهیه گزارش از اجرا

........... 

 سمینارها

 شود: سمینارها در دو شکل اجرا مي
بینی شده با مشارکت معلم راهنما برای کمک  ها و بر اساس طرح پیش الف: در سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجرای فعالیت

 رییی. عملکرد خود و برنامه به دانشجو در ارزیابی
 تر از تجربیات کسب شده. ها و دستیابی به درک عمیق ب: در سطح واحد آموزشی به صورت مشارکتی برای به مشارکت گذاشت  تجربیات و یافته

 انواع سمینارها
 سال و الیامی سمینار با حضور معلمان راهنما و دانشجویان دو نوبت در نیم

 رییی و اعالم قبلی از سوی مدرس( نظر به صورت ماهیانه و الیامی )با برنامه ها و تجربیات و تبادل نتقال یافتهسمینارهای جمعی برای ا
 سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موموعات مشترک )اختیاری و با درخواست دانشجویان(

 . راهبردهای تدریس و یادگیری1
گیری با رویکرد شناختی، و به کارگیری راهبردهای شناختی برای مطالعه و تحلیل های یا برگیاری کارگاه آموزشی برای طراحی فعالیت

های  درس به صورت فردی، گروه ها در سطح کالس درس، رویکرد تجربی برای اجرای فعالیت های یادگیری در سطح کالس نقادانه موقعیت
 بحث گذاشت  تجربیات و ارائه یافته. کوچک/ جمعی، راهبردهای مشارکتی، برای مشارکت در سمینارهای کالسی و به

 . منابع آموزشي4
 منبع اصلی:

 (. تهران: دانشگاه فرهنگیان.1(. راهنمای عملی برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور )1934احمدی، آمنه )-

 شود(منبع فرعی: متعاقبا اعالم می

 . راهبردهای ارزشیابي یادگیری1

ارزشیابی پایانی در درس کارورزی دو بر اساس تهیه طرح فعالیت در سطح کالس، مشارکت با معلم راهنما در اجرای  پایاني:ارزشیابي 

ها، شرکت در سمینارهای کالسی برای ارائه  بینی های یادگیری و ارزیابی از نتایج بر اساس پیش های یادگیری، اجرای مستقل فعالیت فعالیت
های تربیتی و آموزشی را ارائه و با  های خود از مطالعه موقعیت ه سایر دانشجویان. در ای  سمینارها دانشجویان باید یافتهها و تجربیات ب یافته

 های علمی پژوهشی )مطالعه شده در دروس نظری( ارائه و از آن دفاع نمایند.  استناد به یافته

سال و سمینارهای سطح مدرسه  های ارائه شده در طول نیم شده به گیارش ارزشیابی فرآیند بر اساس بازخوردهای داده ارزشیابي فرآیند:

 های جدید، پاسخ به بازخوردهای داده شده و...  ها، ارائه یافته گیرد. مییان مشارکت در بحث و واحد آموزشی صورت می

ای دانشجو  ای داده شده در پوشه توسعه حرفهها به همراه بازخورده ها از اجرای فعالیت طرح تهیه شده و کلیه گیارشكار:  ارزیابي پوشه

گیرد. یک نسخه از پوشه در  ای در پایان دوره قرار می های حرفه های بعدی و نیی دفاع از توانایی رییی برای آموزش مبط و مبنای برنامه
 گردد.  اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و مبط می

سال مربوط به گیارش عملکردی است که از  بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان نیم لم راهنما(:ارزشیابي عوامل مدرسه )مدیر و مع

 گردد.  سوی معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می
 شود:  و به شرح زیر محاسبه می 144امتیاز درس کارورزی بر مبنای 

 امتیاز  24 ا شرکت فعال در جلسات کالسی)معلم راهنما(، سمینارها )استاد راهنما(:
 امتیاز 94 های ذکر شده: ا نظر معلم راهنما در مورد سطح عملکرد دانشجو بر اساس مالک

 94های ذکر شده  ها با توجه به سطح عملکرد دانشجو براساس مالک نظر استاد راهنما در طراحی، تدوی ، اجرای و ارزیابی فعالیت -

 امتیاز
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های ذکر  راهنما با کسب نظر از معلم راهنما با توجه به سطح عملکرد دانشجو بر اساس مالکتدوی  و ارائه گیارش پایانی توسط استاد  -

 امتیاز 24 شده:

 . باشد می 14% امتیاز یا نمره 14 2حد نصاب قبولی در درس کارورزی  -

 سایر نکات: 

 نکات اساسي در تنظیم گزارش پایاني: 
 بندیتنظیم فهرست و فصل .62

 و مفاهیم کلیدی ارائه مقدمه، هدف و تعاریف .61

 نگارش ادبی و فنی .64

 ها اعتبار داشت  گیاره .61

 ظرافت و زیبایی ظاهری .66

 ها صحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گیاره .67

 ارایه نمودارها و عوامل دیداری و هنری مکمل .68

 هاها و پیشنهادهای برخاسته از یافته حل ارائه راه .69

 ها پیوستارجاعات روش ، استفاده از منابع معتبر و ارائه  .71

 رعایت ساختار علمی و کلی گیارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلی .75

شود در یک نشست های شناسایی شده در ترم یک را دارا نباشد، توصیه میدر صورتی که بنا به دالیلی دانشجو امکان کار بر روی مسئله
های یادگیری بر اساس آن طراحی، ها/ نیازها اقدام شده و فعالیتمسئلهمشترک میان معلم راهنما، استاد کارورزی و دانشجو نسبت به شناسایی 

توانند با در نظر گرفت  یک برنامه ترمیمی از یک تا اند میاجرا و ارزیابی شود. دانشجویانی که بنا به دالیلی موفق به اتمام کار در ترم یک نشده
ها برای ورود به عرصه با نظر استاد راهنما اقدام نمایند. بدیهی است که نمره ای  هها و شناسایی مسئلچهار هفته نسبت به تهیه/ تکمیل گیارش

 T1) /4/ص9گردد. )پنامه آموزشی ناتمام اعالم میگروه از دانشجویان بر اساس آیی 

 

 شود:  و به شرح زیر محاسبه مي 511امتیاز درس كارورزی بر مبنای 
 امتیاز  24 (، سمینارها )استاد راهنما(:ا شرکت فعال در جلسات کالسی)معلم راهنما

 امتیاز 94 های ذکر شده:ا نظر معلم راهنما در مورد سطح عملکرد دانشجو بر اساس مالک
 امتیاز 94های ذکر شده  ها با توجه به سطح عملکرد دانشجو براساس مالکنظر استاد راهنما در طراحی، تدوی ، اجرای و ارزیابی فعالیت -

های ذکر گیارش پایانی توسط استاد راهنما با کسب نظر از معلم راهنما با توجه به سطح عملکرد دانشجو بر اساس مالکتدوی  و ارائه  -

 امتیاز 24 شده:

  T)1،8/1/صص9. )پباشدمی 14% امتیاز یا نمره 14 2حد نصاب قبولی در درس کارورزی  -
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 157شماره درس: 

 «1كارورزی »سرفصل درس 

 آن .معرفي درس و منطق5
ای که  گیرد و با مطالعه بافت و زمینه دقیقه( را بر عهده می 34/ 41) ، دانشجو معلم مستقیماً مسئولیت تدریس و اداره کالس درس9در کارورزی

 نماید. چنی  طرحیتدوی  می 1های علمی ارائه شده در برنامه درسیآموزش در آن جاری است، طرح یادگیری را برای آموزش مفاهیم/ مهارت
ها ارتباط برقرار  آموزان حساس بوده و عمیقاً با بافت و بستر واقعی زندگی آنکه نسبت به یادگیری دانش هایی باشد ی فرصت باید دربرگیرنده

های پیشی  و جدید  میان تجربیات و دانستهبینی شده در طرح یادگیری نیی باید بتواند نماید. ماهیت تکالیف یادگیری و عملکردی پیش می
 سازی یادگیری فراهم نماید.یکپارچهآموزان ارتباط برقرار کند و امکان  انشد

آموزان در به تواند به دانش هایی که در بافت و زمینه یادگیری وجود دارد و میهایی در خصوص ظرفیترییی دانشجو با طرح پرسشبرنامه
ها، هایی برای به تجربه گذاشت  دریافتشده و با تدارک دیدن فرصتکارگیری دانش و تجربه پیشی  و عالیق شخصی آنان کمک نماید آغاز 

ها، در موقعیت  تر/رفع بدفهمیهای حاصل از ای  تجربه برای درک عمیق یابد. یافته آموزان، ادامه میها از سوی دانش ها/ فرمیهطرح پرسش
های متفاوتی را دارا  به ای  که یادگیرندگان امکان طرح پرسش/ فرمیه با توجه -هاشود و نتایج/ آموختهسازی شده به کارگرفته میواقعی/ شبیه

آموزان فرصت خواهند داشت تا دانش کسب شده را با شود. در ای  فرآیند دانش اشتراک گذاشته می برای استحکام بیشتر یادگیری به -هستند
هایی که در فرآیند یادگیری طرح شده پاسخ دهند. در طی ای   / پرسشاستفاده از راهبردهای یادگیری در شرایط جدید به کار بگیرند و به عالیق

ها بصیرت بیشتری نسبت به اثربخشی طرح  های تأملی و پاسخ به آن ها با طرح پرسشها( دانشجو از طریق ثبت و واکاوی روایت مراحل )گام
های شخصی، و نحوه سازگار  مندی ها و توان کرد خود، ویژگیهای محیط آموزشی، تأثیر آن بر عمل یادگیری و هدایت ای  فرآیند، درک واقعیت

ها باید بتوانند حس کنجکاوی دانشجو را  آورد. ای  پرسش های پیچیده و منحصر به فرد آموزش، به دست می های خود با موقعیت نمودن توانایی
های تجربی/ علمی و... را در قالب کنش زمون مجدد یافتهای در کالس، ارزیابی اثربخشی یک نظریه در عمل، آ های مسئله برای مطالعه موقعیت

ساز عمل جدید زمینهشود  گیری و پس از آن مطرح میهایی که در فرآیند تصمیمپژوهی محدود فردی برانگیید. عالوه بر ای  پاسخ به پرسش
ای  مرحله شیوه مطالعه کنش در  کند. واهد زد، یاری میای که در آن دست به عمل خای و بافت و زمینه بوده و دانشجو را در فرآیند توسعه حرفه

ای خود در موقعیتی است  سازی درک و فهم، و اصالح عملکرد حرفه پژوهی فردی است و هدف از عمل فکورانه دانشجو معلم به سازی عمل، به
 که در آن دست به عمل زده است.

 مشخصات درس
 نوع درس: کارورزی

  2تعداد واحد: 
 ساعت 128زمان درس: 

 نحوه آموزش: مشترک

 9نام درس: کارورزی 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان ای  واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
های اساسی را شناسایی و طرح یادگیری را طراحی، اجرا و درسی/ کتاب درسی مفاهیم و مهارتبا تحلیل محتوای برنامه 

 ها به موقعیت جدید را مورد ارزیابی قرار دهد.آموزان در انتقال آموختهبر نتایج توانایی دانش ارزیابی نموده، و تأثیرات آن
پژوهی نتایج تجربیات خود از فرآیند طراحی، اجرا و ارزیابی و بازبینی و بازاندیشی را با تکیه بر عقالنیت عملی در قالب کنش

 فردی گیارش کند. 

 شایستگی اساسی:

Ck &pk P 9 &2-2کد-
 9سطح  2سطح  1سطح  هامالک 1-9&2

در طرح یادگیری مفاهیم و  طراحی
های اساسی برنامه مهارت

شناسایی شده اما تکالیف 
یادگیری و عملکردی پیش

ها و بینی شده با محدودیت
امکانات موقعیت یادگیری، 
تجربیات و دانش پیشی  

 آموزان تناسب ندارد. دانش

و در طرح یادگیری مفاهیم 
های اساسی برنامه مهارت

شناسایی شده و تکالیف یادگیری 
 و عملکردی ناظر به بافت

آموزان فرهنگی و اجتماعی دانش
است و تجربیات، دانش پیشی  و 

آموزان را مبنای عالیق دانش
 طراحی قرار داده است.

در طرح یادگیری مفاهیم و مهارت
های اساسی برنامه شناسایی شده 

یری تدارک های یادگو فرصت
های منحصر به دیده شده ویژگی

را برای  2در یک بوم خاص فرد
های فردی پاسخ به دامنه تفاوت

آموزان مورد توجه قرار داده دانش
 است.

                                                                 
 ود(.برنامه درسی/ کتاب درسی )با توجه به این که سند برنامه درسی معموالً در اختیار معلمان قرار ندارد می توان از کتاب درسی لستفاده نم - 1

2 کالس درس/ مدرسه -   
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هدایت فرآیند 
 یادگیری

در فرآیند یادگیری تکالیف 
یادگیری و عملکردی طراحی 
شده را مطابق پیش بینی اجرا 
می کند و فرایند آموزش از 
انعطاف الزم برای متناسب 
نمودن آن با اقتضائات محیط 
واقعی و پاسخ به نیازها 

  برخوردار نیست.

هدایت فرآیند یادگیری از 
انعطاف الزم برخوردار است و 
تکالیف یادگیری و عملکردی 
طراحی شده متناسب با اقتضائات 
محیط واقعی، نیازهای ایجاد 

در فرآیند یادگیری تعدیل  شده
  گردد.می

هدایت فرآیند یادگیری ناظر به 
تقویت سطوح پیچید تفکر است و 

بینی شده عدول از تصمیمات پیش
های یادگیری  در طراحی فرصت

متناسب با اقتضائات محیط واقعی، 
نیازهای ایجاد شده در فرآیند 
آموزش برای پاسخ به شرایط بی
بدیل موقعیت یادگیری مورد توجه 

  گیرد.قرار می

چرخه فرآیندعمل از مرحله  ای  توسعه حرفه
شناسایی مسئله تا بازتعریف 
مسئله دنبال شده است اما 
گیارش مستند به تجربیات 
کسب شده و همراه با 
پیشنهادات عملی برای 

 های بعدی نیست. موقعیت

چرخه فرآیندعمل از مرحله 
شناسایی مسئله تا بازتعریف آن 
دنبال شده است و گیارش ارائه 

ه مستند به تجربیات کسب شد
شده به همراه پیشنهادات عملی 

 برای اقدام بعدی است.

چرخه فرآیندعمل از مرحله 
شناسایی مسئله تا بازتعریف آن 
دنبال شده است و گیارش ارائه 
شده مستند به تجربیات حاصل از 
عمل تأملی در فرآیند کنش 
پژوهی فردی است و منعکس 

سازی در عمل، کننده مسیر به
بهبود درک و فهم و اصالح 
عملکرد خود در موقعیتی است که 
دانشجو در آن دست به عمل زده 

 است.

تدوی  و ارائه 
 گیارش 

در گیارش ارائه شده ساختار 
کلی گیارش رعایت شده اما 
ها تحلیل و تفسیر روایت

مبتنی بر شواهد و مستندات 
مند برای دفاع از   متق / نظام

 ها نیست.یافته

گیارش ارائه شده ساختار کار در 
مند حاصل ثبت و به صورت نظام
ها و متکی بر واکاوی روایت

عقالینت عملی در فرآیند کنش
ها به پژوهی فردی است و یافته

کمک برخی شواهد و مستندات 
 پشتیبانی شده است. 

در گیارش ارائه شده ساختار کار به 
مند حاصل ثبت و صورت نظام

متکی بر  ها وواکاوی روایت
عقالنیت عملی است و نتایج در 

پژوهی فردی نشان از  چرخه کنش
تأثیر تصمیمات در نتایج یادگیری 

آموزان دارد و ای  تصمیمات دانش
به کمک شواهد و مستندات 
 تجربی و علمی معتبر شده است .

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 جلسه اول: 
بینی شده، شیوه ثبت تجربیات و واکاوی آن پژوهی فردی، نحوه تهیه طرح یادگیری با تمرکی بر فرایند پیشی و فرآیند کنشمعرفی برنامه کارورز

بندی سمینارها در سطح مدرسه و واحد آموزشی و چگونگی ارزیابی  در هر یک از مراحل کنش پژوهی، ساختار گیارش کنش پژوهی، برنامه زمان
 و سطوح موفقیت.  ها اساس پیامدهای یادگیری و مالک از عملکرد دانشجویان بر

  :جلسه دوم تا شانزدهم
های یادگیری برای بر عهده گرفت  مسئولیت تدریس در سطح کالس درس مبتنی بر محتوای برنامه درسی)کتاب درسی(، اجرا و تهیه طرح

موقعیت جدید است. استاد راهنما )برای دوره متوسطه مشارکت استاد ها به آموزان برای انتقال آموختهبررسی تأثیر آن در کسب توانایی دانش
برای دوره ابتدایی استاد تربیتی و مشاوره تخصصی بر حسب نیاز موموعات درسی( باید بر فرآیند تهیه طرح کنش  -راهنمای تربیتی و تخصصی

ارائه شده به منظور ارزیابی عملکرد دانشجو در پوشه توسعه پژوهی فردی و اجرای آن تا مرحله تهیه گیارش نظارت داشته باشد و بازخوردهای
های اساسی برای تهیه طرح یادگیری و تولید مواد و درسی و استخراج مفاهیم و مهارتای ثبت و مبط گردد. فرآیند تحلیل محتوای برنامه حرفه

گیرد. از نظر زمانی تنظیم جلسات برای بررسی طرح و صورت میمنابع آموزشی مورد نیاز نیی زیر نظر استاد راهنما و با مشارکت معلم راهنما 
بینی شده را اجرا و نتایج آن را گیارش نماید. در پژوهی فردی پیش ای صورت گیرد که دانشجو بتواند طرح کنش تولیدات دانشجو باید به گونه

دادن، انتقال تجربیات و... در قالب سمینارها بر حسب طول ای  جلسات حضور دانشجو در مدرسه مروری است و جلسات بررسی برای بازخورد 
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گفتگو میان استاد/ معلم راهنما قبل و پس از اجرای طرح یادگیری  1تواند در سطح مدرسه یا واحد آموزشی تشکیل شود. )فرم پیشنهادیمورد می
 ممیمه است(.

ی شروع کنش پژوهی فردی از اهمیت زیادی برخوردار است لذا، های شناسایی شده برابا توجه به ای  که مطالعه موقعیت و مسئله توصیه:

رییی الزم را به منظور کمک به دانشجو برای تهیه طرح کنش  برنامه 2و 1شود استاد راهنما با مطالعه پیشینه دانشجو در کارورزی توصیه می
های متعدد رگشت برای حل مسئله ممک  است نیازمند طراحیآمیی آن از سوی دانشجویان بنمایند. فرآیند رفت و ب پژوهی فردی و اجرای موفقیت

 باشد. 
درس متمایی است و نیازمند های رایج آموزشی در سطح مدرسه و کالسهای یادگیری تهیه شده احتماالً با روشبا توجه به ای  که ماهیت طرح

های یادگیری از معلم راهنما و مدیریت مدرسه برای اجرای طرح باشد لذا، هماهنگی باتدارک منابع و مواد آموزشی/ فضای یادگیری متفاوتی می
شرط تأیید استاد راهنما از سوی واحد  سوی استاد راهنما و دانشجو الیامی است. تأمی  منابع/ امکانات و همکاری با دانشجو برای تهیه آن به

 آموزشی الیامی است.

 تکالیف عملکردی: 

 فردیالف: طراحي و اجرای طرح كنش پژوهي 
 تهیه طرح کنش پژوهی و تأیید آن توسط استاد راهنما بر مبنای چرخه کنش پژوهی فردی (11

 ای که در فرایند کنش پژوهی فردی به دنبال دستیابی به آن است( تبیی  وامح و روش  از مسئله )تعیی  انتظارت حرفه (12

 ها در موقعیتی)آموزشی/ تربیتی(  شناسایی و تحلیل ظرفیت (19

 ها و سطوح عملکرد  سئواالت/ اهداف به همراه مالک ها/تعیی  فرمیه (14

 طراحی و تدوی  طرح عمل در گفتگو با استاد راهنما/ معلم راهنما )قبل و بعد از عمل(  (11

 9و جمع آوری اطالعات از فرآیند طراحی و اجرا 2اجرای طرح یادگیری (16

 ه صورت رفت و برگشت تا حل مسئله(تأمل درباره عمل انجام شده، تبیی  و فهم آن و بازگشت به مرحله اول )ب (11

های شخصی )تأمل قبل، و پس از عمل(، جلسات بحث و گفتگو با  ها، روایت آوری اطالعات از فرایند اجرا )شامل دست نوشته جمع (18

 آموزان و....(  آموزان، نتایج سنجش از یادگیری دانش های دانش استاد و معلم راهنما، کاربرگ

 ها تحلیل و تفسیر یافته (13

 ها و سطوح عملکرد ها بر اساس فرمیه؟ سئوال یا... طرح شده و مالک تحلیل و تفسیر یافته بندی اطالعات، د گذاری و طبقهک (24

 تهیه گیارش کنش پژوهی فردی  (2

 ب: طرح یادگیری

 طرح یادگیری 

 برای تهیه طرح یادگیریهای فردی/جمعی در بافت/ زمینه یادگیری( های آن )ظرفیتمطالعه موقعیت یادگیری و شناسایی ظرفیت 

 ها درسی(، شناسایی مفاهیم و مهارت درسی )کتاب تدوی  طرح یادگیری بر اساس تحلیل برنامه 

 بینی شده طراحی تکالیف یادگیری و عملکردی برای مراحل یادگیری پیش 

 تولید مواد آموزشی مورد نیاز برای اجرای طرح یادگیری 

 مدرسه هدایت فرآیند یادگیری در سطح کالس درس / 

 ها به موقعیت جدیدآموزان در انتقال آموختهارزیابی از توانایی دانش 

 ساختار طرح یاددهي یادگیری:

                                                                 
1 تواند با توجه به شرایط و اقتضائات مورد بازنگری قرار گیرد. ها می فرم -   
 . در صفحه ی بعد این طرح و ساختار آن به طور کامل توضیح داده شده است.2
3   چرخه کنش پژوهی فردی اجرا نماید. ها/ سؤاالت یا .... درهای الف، ب، ج و د پیوست برای پاسخ به فرضیهحد اقل طرح یادگیری را بر اساس فرم 6دانشجو باید  - 
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 درسیدرسی/ کتابها در برنامهمفاهیم و مهارت 

 پیامد یادگیری 

 های طرح یادگیریمراحل/گام 

برخاسته از مسایل/ چالش آموز بوده وروزمره دانشبرقراری ارتباط )فرصت یادگیری تدارک دیده شده در ارتباط با زندگی  -
  آموز با آن روبرو است(هایی است که دانش

کردن )فرصت یادگیری تدارک دیده شده قابل تجربه/ آزمایش/ بررسی باشد، به یادگیرنده کمک کند تا با بروز تجربه -
های های نو بیاندیشد/ از طریق پژوهش به پرسشه ایدهها دست پیدا کند، اختراع کند و بحلخالقیت خود به کشف روابط/ راه

  خود پاسخ دهد(

به کار بست  )فرصت کاربردی نمودن مفاهیم و اطالعات کسب شده برای دستیابی به درک عمیق و به کارگیری آن توسط  -
ای در ارتباط با  یک تصور حرفهآوردن آموز فراهم شود. مثل: ایجاد ارتباط بی  تئوری و عمل/ بکارگیری آن برای به دستدانش

 مسئله/ حل مسئله یا پژوهش انجام شده(
ها را در موقعیتی قرار دهد آموزان را به کار گروهی تشویق کند و آنگذاشت  )فرصت یادگیری تا حد امکان دانشبه اشتراک -

ها و عرمه ان در قالبی جدید/ تلفیق یافته نیاز به تعامل و هاآوری اطالعات و تجییه و تحلیل آنتا برای انجام پژوهش یا جمع
 افیایی کند( مطالعه موموع از زوایای مختلف کند/ ایجاد هم

 ها به موقعیت جدید فراهم شود( های جدیدی برای به کارگیری و بسط آموختهبه موقعیت جدید )فرصت هاانتقال آموخته -
  یادگیریمواد/ منابع آموزشی موردنیاز/ تدارک دیدن فضای 

 آموزان در فرایند یادگیریروش بازخورد دادن به دانش 

 ها/ سنجش عملکردسنجش آموخته 

 ای تأمل و واكاوی تجربیات حرفه
های ممک  موقعیت یادگیری )فردی/ جمعی که ها )با مطالعه مجدد تجربیات واکاوی شده در ترم اول و دوم ظرفیتبینیبررسی پیش -

گیری از ای  ظرفیت برای ورود به مرحله برقراری ارتباط را مشخص  در بافت و زمینه وجود دارد( را شناسایی نموده و چگونگی بهره

 نماید. 

 ها و چگونگی مدیریت آن در فرایند آموزشتعیی  موانع و محدودیت -

 اجرا )تطبیق با شرایط/ نیازهای یادگیری و...(  بررسی علل تغییرات طرح در فرآیند -

 بررسی نتایج یادگیری و چگونگی دستیابی به آن -

 ای و تجربیات کسب شده واکاوی فرایند عمل حرفه -

 گیری از آن در موقعیت بعدی آموزشهای خود برای بهرهشناسایی نقاط قوت و ظرفیت -

 بعدی اتخاذ تصمیمات برای به کارگیری تجربیات در موقعیت  -

 سمینارها

های شناسایی شده در  به منظور گفتگو پیرامون ظرفیتالف( جلسات بحث و گفتگوی فردی/ گروهي/ جمعي قبل از طراحي: 

های یادگیری )مراحل برقراری ارتباط و....( و سنجش، نحوه هدایت یادگیری در سطح موقعیت و چگونگی پیوند آن با پیامد یادگیری/ فرصت
 شود ای  جلسات در سطح مرکی یا پردیس تشکیل شود.یابی به آن است. توصیه میای که دانشجو به دنبال دست حرفهکالس و مقاصد 

در ای  جلسات دانشجو باید گیارشی از فرآیند اجرا که شامل طرح یادگیری، ب( جلسات بحث و گفتگو پس از اجرای طرح یادگیری: 

موزش، تحلیل و تفسیر را به همراه داشته باشد. ای  جلسات باید به دانشجو کمک کند تا تصویر بازخوردهای ارائه شده در هر یک از مراحل آ
گیری از آن در موقعیت بعدی به دست آورد. ای  مهم به کمک بازخوردهای )در  ای خود و چگونگی بهره های حرفهتری نسبت به ظرفیتروش 

 شود.پذیر میامکانسطه سطح تأمل بر روی عمل( ارائه شده از سوی استاد 

 تواند در دو شکل زیر اجرا شود:سمینارهای پس از اجرا مي
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 بینی شده با هماهنگی معلم راهنما و ارائه بازخورد برای ادامه کار در سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجرای برنامه پیش الف:

تر از تجربیات کسب  ها و دستیابی به درک عمیق اک گذاشت  تجربیات و یافتهدر سطح مرکی یا پردیس به صورت مشارکتی برای به اشتر ب:

شود برگیاری سمینارها در هر یک از مراحل پژوهی فردی دنبال می های دانشجویان در قالب کنش شده. با توجه به ای  که در ای  ترم فعالیت
کند. سمینارها فرصت ارزشمندی را از طریق به انتقال تجربیات کمک میقبل و پس از اجرای هر مرحله به شیوه مشارکتی به درک انتظارات و 

 دهد. ای در اختیار دانشجویان قرار می های حرفهاشتراک گذاشت  تجربیات برای کسب مهارت

 انواع سمینارها
 سمینار با حضور استاد راهنما/ دانشجویان و معلمان راهنما 

 رییی و اعالم قبلی از سوی استاد(تجربیات و تبادل نظر به صورت ماهیانه و الیامی)با برنامه ها وسمینارهای گروهی برای انتقال یافته
 سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موموعات مشترک )اختیاری و با درخواست استاد/ دانشجویان(

 . راهبردهای تدریس و یادگیری1
های واقعی، تحلیل تأملی، به کارگیری راهبردهای شناختی در تحلیل موقعیتراهبردهای مستقیم، غیرمستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده 

 گردد. نقادانه برای شناسایی و تبیی  مسئله، راهبردهای مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینارهای گروهی و فردی ارائه می

 . منابع آموزشي4

 منبع اصلی:

 (. تهران: دانشگاه فرهنگیان.1گاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور )(. راهنمای عملی برنامه کارورزی دانش1934احمدی، آمنه )-

 شود()متعاقبا اعالم می منبع فرعی:

 . راهبردهای ارزشیابي یادگیری1

از های خود گیرد که در آن دانشجویان باید یافتهدر قالب سمینار پایانی صورت می 9ارزشیابی پایانی در درس کارورزی  ارزشیابي پایاني:

 شود.تواند با حضور معلمان راهنما تشکیل مینتایج کنش پژوهی فردی ارائه و از آن دفاع نمایند. ای  جلسه می

های ارائه شده در طول ترم و سمینارهای سطح مدرسه و ارزشیابی فرآیند بر اساس بازخوردهای داده شده به گیارش ارزشیابي فرآیند:

 های جدید، پاسخ به بازخوردهای داده شده و... ها، ارائه یافتهمشارکت در بحثگیرد. مییان واحد آموزشی صورت می

ای دانشجو ها در مراحل مختلف کنش پژوهی فردی به همراه بازخوردهای داده شده در پوشه توسعه حرفهکلیه گیارش كار:ارزیابي پوشه

گیرد. یک نسخه از پوشه در ای در پایان دوره قرار می های حرفهاییهای بعدی و نیی دفاع از توانرییی برای آموزشمبط و مبنای برنامه
 گردد. اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و مبط می

  های های ارزیابي طرح یادگیری: مالک

 های یادگیری انعطاف فرصت 

 انعطاف در فرایند اجرا 

 های یادگیری به کارگیری مهارت 

 ر فراخواندن سطوح باالی تفک 

 آموزان یادگیری/ تولیدات دانش تنوع محصول 

ارزشیابی عوامل مدرسه )مدیر و معلم راهنما(: بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ترم مربوط به گیارش عملکردی است که از سوی معلم 
 . 1گرددراهنما و مدیر مدرسه ارائه می

 شود: و به شرح زیر محاسبه می 144امتیاز درس کارورزی بر مبنای 

 امتیاز  24 ا شرکت فعال در جلسات کالسی، سمینارها و مدرسه:
 امتیاز  94 ای:های عملکردی مرحلها گیارش

                                                                 
1 در فرم ارزيابي ارائه خواهد شد.  -   
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 امتیاز  94 پژوهی فردی: ا گیارش کنش
 امتیاز 24ا دفاع در جلسه پایانی 

 % امتیاز از مجموع امتیازها است14مبنای قبولی کسب حداقل  -

 سایر نکات: 

 نکات اساسي در تنظیم گزارش پایاني: 
 بندیتنظیم فهرست و فصل .72

 ارائه مقدمه، هدف و تعاریف و مفاهیم کلیدی .71

 نگارش ادبی و فنی .74

 هااعتبار داشت  گیاره .71

 ظرافت و زیبائی ظاهری .76

 هاصحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گیاره .77

 ارایه نمودارها و عوامل دیداری و هنری مکمل .78

 هاپیشنهادهای برخاسته از یافتهها و حلارائه راه .79

 هاارجاعات روش ، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست .81

 رعایت ساختار علمی و کلی گیارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلی .85
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 158شماره درس: 

 «4كارورزی »سرفصل درس 

 معرفي درس و منطق آن .2

)مجری فعال( حامر شده و 1ریی درسی تجربیات کسب شده، بتواند در نقش معلم به عنوان برنامهرود دانشجو با  انتظار می در ترم چهارم کارورزی
را  مم  تحلیل برنامه درسی تجوییی، واحد یادگیری را برای پاسخ به نیاز ها/حل مسایل یادگیری دانش آموزان طراحی، تولید، اجرا و نتایج آن

رسی، مورد ارزیابی قرار دهد. با توجه به ویژگی نظام برنامه رییی درسی در ایران، تطبیق آن در کسب شایستگی های پیش بینی شده در برنامه د
تدوی  می شود.  2با موقعیت های تربیتی/ آموزشی و به منظور حفظ استانداردهای برنامه درسی ای  فرآیند با استفاده از رویکرد طراحی معکوس

ای که  های نظری و نحوه بکارگیری آن در عرصه عمل است، به گونه قالنی و مؤثر از آموختهو استفاده ع 9طراحی معکوس مبتنی بر درک اصیل
( 4کند. ای  فرایند با تحلیل برنامه درسی )تحلیل کتاب درسی ها برای ساخت معنا هدایت  بینند و استفاده از آموخته سوی آنچه می دانشجو را به آن

ها و سطوح عملکرد، طراحی تکالیف یادگیری و عملکردی برای هدایت فرآیند یادگیری و  تظار، مالکآغاز شده و با تعیی  شایستگی های مورد ان
ها در آغاز برای روش  شدن تصمیمات معلم  یابد. تعیی  شایستگی ادامه می 1کمک به یادگیرندگان در بسط قابلیت ها و ظرفیت های وجودی

شود تا نگاه معلم را همواره بر شایستگی های مورد انتظار برنامه درسی متمرکی  و موجب میبرای تعیی  مسیری است که یادگیرنده باید طی کند 
1های اساسی / مفاهیم و مهارت 6ایده کلیدی"نگاه دارد. محتوا در چارچوب 

گردد تا در طراحی واحد یادگیری امکان  شود و باعث می مطرح می "
ی توجه به حافظه و به عبارتی  یادگیری از محدوده -د. در چنی  شرایطی فرایند یاددهیتلفیق در درون و بیرون از حوزه یادگیری فراهم شو

در طی ای  مسیر، یادگیرندگان  کامالً خارج شده و همواره آموزش بر دستیابی به شایستگی ها متمرکی میماند. "آموزش برای به خاطر سپردن"
و روزمره ای « مسائل کلی»ها و حقایق را به  ای پیشی  خود ارتباط برقرار کنند، واقعیتقادر خواهند بود، بی  اطالعات جدید و دانش و آموخته ه

کنند پیوند دهند و آن را در زمینه های جدید به کار گیرند. از آنجایی که ای  شیوه از طراحی نیازمند درهم نوردیدن مرز های  که با آن برخورد می
طح پایه یا دوره تحصیلی است، لذا اتخاذ تصمیمات باید با مشارکت معلمان در سطح مدرسه دانش و تلفیق موموعات در برنامه درسی در س

های مستقیم، غیر مستقیم، تعاملی، رشد فردی( برای طراحی  های مختلف )راهبرد صورت بگیرد و در طراحی فرصت های یادگیری از راهبرد
ها در فرآیند طراحی، تدوی ، اجرا و ارزیابی    مرحله ناظر به کاویدن منظم رخدادتکالیف یادگیری و عملکردی استفاده شود. عمل فکورانه در ای

واحد یادگیری، یافت  روابط علت و معلولی میان شیوه کار و کارکرد ها، نتایج و علل آن در سطح مدرسه به شیوه مشارکتی و در قالب درس 
 پژوهی است. 

 
 مشخصات درس

 نوع درس: کارورزی
  2تعداد واحد: 
 ساعت 128زمان درس: 

 نحوه آموزش: مشترک

 4نام درس: کارورزی 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان ای  واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
با تحلیل محتوای برنامه درسی/ کتاب درسی واحد یادگیری برای کسب شایستگی های مورد انتظار در برنامه درسی را با مشارکت  

 معلمان در سطح مدرسه طراحی، اجرا و تأثیر آن را در بهبود عملکرد دانش آموزان مورد ارزیابی قرار دهد. 
 ای خود در سطح مدرسه را گیارش نماید. یافته های حاصل از عملکرد حرفه با ثبت و واکاوی تجربیات در فرایند درس پژوهی،

                                                                 
مسئولیت تطبیق، تدوی ، اجرا و ارزشیابی برنامه  ]معلم [ برای خلق فرصت های تربیتی و آموزش»  12نقش معلم در برنامه درسی ملی ) صفحه  -سند تحول بنیادی  11هدف عملیاتی  - 1

 «(.ح کالس درس را بر عهده داردهای درسی و تربیتی در سط
2 - backward design  
9
 - Genuine understanding 

 درصورتی که سند برنامه درسی در اختیار دانشجویان قرارنداشته باشد.  - 4
با شناخت و » نقش معلم «. لحاظ ذاتی نقش فعال دارد یادگیری و تربیت پذیری و توسعۀ شایستگی های خویش به -در فرآیند یاددهی» 12برنامه درسی ملی نقش دانش آموز صفحه  - 1

 «. فراهم سازد بسط ظرفیت های وجودی دانش آموزان و خلق فرصت های تربیتی و آموزشی زمینه درک و انگییه اصالح مداوم موقعیت آنان را
6 - Key idea 
  «.ارت های اساسی و ایده های کلیدی مبتنی بر شایستگی های مورد انتظار از دانش آموزان استدربرگیرنده مفاهیم و مه]محتوا[بند دو محتوا ) 19برنامه درسی ملی صفحه  - 1
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 شایستگی اساسی:

Ck &pk P 9-1&2-9 &2-2کد 

 9سطح  2سطح  1سطح  هامالک

در طراحی و تولید واحد یادگیری  طراحی و تولید
استاندارد های برنامه درسی را مورد 
توجه قرار داده است اما نتوانسته 
پیوند میان موموعات مختلف در 
درون یا بیرون حوزه یادگیری را 

ای که  مورد توجه قرار دهد، به گونه
ایده ارائه شدهه منجر به مشارکت 
 معلمان در فرآیند درس پژوهی شود. 

راحی و تولید واحد یادگیری در ط
استاندارد های برنامه درسی را 
حول مفاهیم و مهارت های 

سازمان داده و از ای   اساسی
طریق امکان تلفیق موموعات 
مختلف در درون حوزه یادگیری 
برای خلق فرصت های یادگیری 
را فراهم نموده است. ای  ایده به 
دلیل تأثیر گذاری بر یادگیری 

ز سوی معلمان دانش آموزان ا
پایه تحصیلی مورد پذیرش قرار 

 گرفته است.

در طراحی و تولید واحد یادگیری 
استاندارد های برنامه درسی را حول 
ایده کلیدی مفاهیم و مهارت های 
اساسی سازمان داده است و از ای  
طریق امکان تلفیق میان موموعات 
در درون و بیرون حوزه یادگیری را 

یادگیری برای خلق فرصت های 
 فراهم نموده است. ای  ظرفیت

حاصل فرایند گفتگو با معلمان در 
سطح مدرسه کنار آمدن با چالش ها، 
یافت  راه حلها، شناسایی نقاط کور و 

 اصالح طرح است. 

هدایت فرآیند 
 یادگیری

هدایت فرآیند یادگیری متمرکی بر 
پرسش اساسی/ مسئله نیست و 
فرصت های یادگیری طراحی شده 
امکان طرح تجربیات دانش آموزان 
را برای پاسخ به پرسش های 
 برخاسته از موقعیت فراهم نمی کند.

پرسش اساسی/ مسئله طرح شده 
امکان طرح تجربیات دانش 
آموزان را حول ایده کلیدی فراهم 
نموده است و پاسخ دانش آموزان 
به تکالیف یادگیری/ عملکردی 

نشان دهنده  پیش بینی شده
آنان نسبت مفاهیم و  درک عمیق

مهارت های اساسی در درون 
  حوزه یادگیری است

هدایت فرآیند یادگیری متمرکی بر 
پرسش اساسی/ مسئله طرح شده 

ای است که امکان به  است به گونه
مشارکت گذاشت  تجربیات دانش 
آموزان حول ایده کلیدی و درک 
عمیق مفاهیم و مهارت های اساسی 

اف در فرآیند را فراهم می کند. انعط
آموزش موجب شده است تا 
یادگیرندگان خود به پرسش ها/ 
مسئله های برخاسته از موقعیت پاسخ 
 دهندن و در ای  رابطه از مشارکت
پشتیبانی معلمان در دوره و پایه نیی 

 برخوردار است. 

در بررسی و واکاوی تجربیات در  ای  تأمل حرفه
طول دوره کارورزی توانسته است 
تجربیات شخصی کسب شده در 
تعامل با معلمان/ همقطاران و ارتباط 
آن با عملکرد خود را مورد بررسی 
  قرار دهد اما تأثیر آن بر عمل حرفه
 خود در آینده را تبیی  نکرده است. 

بررسی و واکاوی تجربیات در 
لید، اجرا واحد طول طراحی، تو

یادگیری منجر به درک همه 
جانبه نسبت به ابعاد عمل 

ای شده است و توانسته  حرفه
ای با  تأثیر گفتگوی حرفه

معلمان/همقطاران را در بهبود 
عملکرد خود منعکس نمایده و بر 
اساس آن تصمیماتی را برای 

 ای خود اتخاذ کند.  توسعه حرفه

بررسی و واکاوی تجربیات در طول 
راحی، تولید و اجرای واحد یادگیری ط

با مشارکت معلمان/ همقطاران 
انعکاس دهنده، درک همه جانبه 

ای است و  نسبت به ابعاد عمل حرفه
تصمیمات اثر بخشی که حاصل 

ای  و گفتگوی حرفه 1خویشت  کاوی
است را برای بازتعریف  با معلمان

 سبک تدریس خود اتخاذ نموده است. 

                                                                 
1
- Self- reflection inquiry  
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تدوی  و ارائه 
 گیارش 

در گیارش پایانی ارائه شده داده 
های حاصل از عملکرد طبقه بندی 
شده است، اما تحلیل و تفسیر آن 
مبتنی بر شواهد تجربی و مستندات 
ای  کافی برای دفاع از عملکرد حرفه
 در فرآیند درس پژوهی نیست.

در گیارش پایانی مجموعه داده 
های گردآوری شده از اجرای 

حد یادگیری را بر اساس سطح وا
تأثیر گذاری بر عملکرد دانش 
آموزان به صورت نظام مند 
کدگذاری، طبقه بندی و مضمون 
یابی کرده است و نتایج را با 
استفاده از شواهد مبتنی بر تأثیر 

ای در فرآیند درس  عملکرد حرفه
 پژوهی گیارش کرده است. 

در گیارش پایانی مجموعه داده های 
برای انعکاس  شده راگردآوری 

قابلیت های حرفه ای به صورت نظام 
مند کدگذاری، طبقه بندی و مضمون 
یابی کرده و یافته های حاصل از 
تحلیل و تفسیر اطالعات جمع آوری 
شده را با نگاهی نقادانه نسبت به 
عملکرد حرفه ای خود و تأثیر آن بر 
یادگیری دانش آموزان/ معلمان/ 

درس پژوهی را همقطاران در فرآیند 
 گیارش نموده است. 

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 جلسه اول: 
در ای  ترم دانشجویان با توجه به تجربیات کسب شده در طول اجرای برنامه، درک عمیق تری نسبت به توانایی های خود، نحوه برخورد با 

چالش ها و... بدست آورده اند و می توانند تصمیمات خود را در فرایند طراحی، تولید و موقعیت های واقعی کالس درس، نحوه کنار آمدن با 
هی، اجرای واحد های یادگیری با مشارکت سایر معلمان/ همقطاران به مرحله اجرا بگذارند. لذا مروری است اساتید در آغاز کار فرآیند درس پژو

نتایج آن را با تمرکی بر: شیوه ثبت تجربیات و واکاوی آن در هر یک از مراحل درس پژوهی،  فرآیند تهیه طرح واحد یادگیری، اجرا و ارزیابی از
و ارزشیابی از نتایج واحد یادگیری، ساختار گیارش درس  نحوه تعامل با معلمان/ همقطاران در سطح مدرسه در فرآیند طراحی، تدوی ، اجرا

و سطوح  واحد آموزشی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس مالک هاپژوهی، برنامه زمان بندی سمینارها در سطح مدرسه و 
موفقیت بر اساس پیامد های یادگیری را در یک نشست جمعی به بحث بگذارند. توصیه می شود در ای  نشست نسبت به نحوه گروه بندی 

 احد های یادگیری اقدام شود. دانشجویان به عنوان تیم درس پژوهی برای طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی و
نفر)حد اکثر( برای تشکیل تیم درس پژوهی سازمان داد. روش مشارکت دانشجویان در فرآیند  4می توان دانشجویان را در گروه های دو تا 
 طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی به شرح زیر است: 

اسی و سازمان دادن آن ذیل ایده کلیدی، تولید واحد یاگیری. مطالعه برنامه درسی )کتاب درسی( استخراج مفاهیم و مهارت های اس .1

 انجام می شود.  ای  فعالیت توسط تیم دانشجویان زیر نظر استاد تربیتی و تخصصی

اجرای واحد یادگیری در کالس درس توسط یکی از اعضا و مشاهده و ثبت عملکرد توسط سایر اعضاء تیم به طور همیمان و به  .8

 )معلمان/ همقطاران( تفکیک هر عضو گروه

جمع آوری اطالعات از فرآیند تدریس توسط کلیه اعضاء برای ارائه در جلسه گروهی )دیدن فرآیند آموزش از زوایای مختلف( به همراه  .3

از نتایج ارزشیابی از یادگیری دانش آموزان با استفاده از روش های رسمی/ غیر رسمی. ای  جلسات به طور مستمر در طول اجرا و بعد 

هر جلسه تشکیل و بر روی نتایج بازخورد های ارائه شده از سوی همکاران/ همقطاران برای بهبود عملکرد در جلسه بعد تصمیم گیری 

می شود. کل مذاکرات در ای  جلسات ثبت و مبط شده و در نشست پایانی به منظور شناسایی نقاط قوت و معف و تأثیر گروه در 

 (. 6، 1و  4تایج حاصله مورد بررسی مجدد قرار می گیرد)بند عملکرد هر یک از اعضاء و ن

و نقد و ارزیابی نتایج یادگیری دانش آموزان و تنظیم آن در قالب  بررسی گیارش مشاهدات و اطالعات جمع اوری شده در گروه  .14

 گیارش پایانی کل گروه )دانشجویان(
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هادات برای اصالح/ بهبود آن برای دستیابی دانش آموزان به سطح باالتر تعیی  نقاط کور/ محدودیت ها در طراحی/ اجرا و ارائه پیشن .11

 یادگیری

ای  ای و صورت بندی مجدد هویت حرفه تحلیل عملکرد گروه، شناسایی یافته ها و تأثیر گفتگو ها در درک و پذیرش مسئولیت حرفه .12

 ای و...( رفهتوسط هر یک از اعضاء )مییان تأثیر گذاری بر عملکرد گروه، یادگیری های ح

  تشکیل نظام مند ای  نشست ها برای بررسی نتایج یادگیری دانش آموزان و تصمیم گیری در خصوص روش هایی که منجر به بهبود

یادگیری همه دانش آموزان می شود، دارای اهیمت است. تأمل فردی و تأمل گروهی، انعکاس یادگیری روش ها، اصولی که در کار از 

و...، چگونه تفکر آن ها تحت تأثیر فرایند عمل مشارکتی قرارگرفته است، ایده هایی که آن ها از ای  بحث ها به آن تبعیت شده است 

 کالس های درس خود خواهند برد.

  ،روایت نویسی از مجموعه ایده پردازی ها برای طراحی،تولید، و اجرا، یاداشت های شخصی قبل، حی  و پس از اجرا، نشست ها گروهی

 اجرا.....فرایند 

  هماهنگی با معلم راهنما و مدیر مدرسه به منظور تشکیل جلسات درس پژوهی در سطح مدرسه بر عهده استاد راهنما است. درصورتی

که امکان شکل گیری تیم درس پژوهی در سطح مدرسه وجود نداشته باشد می توان تیم را در سطح پردیس/ مرکی تشکیل داد. 

 های فوق بر عهده ای  تیم در سطح مدرسه خواهد بود.  مسئولیت انجام کلیه فعالیت

  :جلسه دوم تا شانزدهم
در ای  ترم دانشجو مسئولیت تدریس در سطح کالس درس را بر اساس تهیه طرح واحد یادگیری )حد اقل یک فصل/بخش کتاب درسی( را بر 

و مهارت های اساسی و... در کتاب  ه محتوای برنامه درسی) مفاهیمعهده دارد و باید واحد یادگیری خود را حول یک ایده کلیدی که پوشش دهند
نفره در سطح پرددیس/ مرکی به همراه دفاعیه آن در شورای معلمان  4تا  2درسی( است طراحی نماید. طرح تهیه شده پس از بررسی در گروه 

رات معلمان بر روی طرح اعمال و طرح با مشارکت معلمان دوره/ دوره/ پایه تهیه و در سطح مدرسه با حضور استاد راهنما از آن دفاع می شود. نظ
ها  شپایه اجرا و نتایج اجرای آن به شیوه درس پژوهیُ مورد تحلیل و تفسیر قرار می گیرد. در گفتگو استاد راهنما و دانشجو پاسخ به ای  پرس

های کلیدی، مفاهیم اساسی،  جلسه معلمان کمک می کند: ایدهمسیری که دانشجو قصد طی نمودن آن را دارد روش  شده و به دفاع از طرح در 
های مورد انتظار تحقق  مهارت های اساسی که یادگیرندگان باید به آن دست یابند، کدام اند؟ چه مدارک و شواهدی بیانگر آن است که شایستگی

های جدید به کار  خود را به نحوی معنادار و موثر در موقعیتهای  یافته و دانش آموزان به راستی مطالب را فرا گرفته اند و می توانند آموخته
های یادگیری، تکالیف عملکردی( به یادگیرندگان  گیرند؟ مالک ها و سطوح ارزیابی شایستگی ها چیست؟ چه راهبردها و راهکارهایی )فعالیت

 مینه ای خاص تبدیل شوند؟کمک خواهد کرد تا خود، مفاهیم را بسازند و به افرادی صاحب دانش و توانمندی در ز
برای دوره ابتدایی استاد تربیتی و مشاوره تخصصی بر حسب نیاز  -استاد راهنما )برای دوره متوسطه مشارکت استاد راهنمای تربیتی و تخصصی 

ایی نظارت داشته باشد و موموعات درسی ( باید بر فرآیند تهیه طرحِ واحد یادگیری و فرآیند درس پژوهی و اجرای آن تا مرحله تهیه گیارش نه
ای او ثبت و مبط گردد. فرآیند تحلیل محتوای برنامه درسی و تعیی   بازخورد های ارائه شده به منظور ارزیابی عملکرد دانشجو در پوشه حرفه

رکت معلم راهنما صورت می گیرد. ایده کلیدی برای تهیه واحد یادگیری و تولید مواد و منابع آموزشی مورد نیاز نیی زیر نظر استاد راهنما و با مشا
ای صورت گیرد که دانشجو بتواند طرح درس پژوهی پیش بینی  از نظر زمانی تنظیم جلسات برای بررسی طرح و تولیدات دانشجو باید به گونه

ای تعامل با معلمان/ کادر شده را با مشارکت معلمان در سطح مدرسه اجرا و نتایج آن را گیارش نماید. در طول ترم حضور دانشجو در مدرسه بر
مدرسه مروری است و جلسات گفتگو برای بررسی عملکرد دانشجو در مدرسه و رفع محدودیت ها یا تدارک شرایط برای اجرای واحد یادگیری، 

 . بازخورد دادن، انتقال تجربیات و... در قالب سمینار ها بر حسب مورد می تواند در سطح مدرسه یا واحد آموزشی تشکیل شود
نیاز های شناسایی شده برای شروع فرآیند درس پژوهی از اهمیت زیادی برخوردار است و ای   توصیه: با توجه به ای  که سئوال/ مسئله ها/

 سئوال/ مسئله ها/ نیاز ها باید از بستر مدرسه و کالس درس برخاسته باشد لذا، مشارکت کادر مدرسه در طول اجرای ای  برنامه مروری است.
رییی الزم را برای کمک به دانشجو برای تهیه طرح درس  برنامه 9و 2، 1یه می شود استاد راهنما با مطالعه پیشینه دانشجو در کارورزی توص

 پژوهی و اجرای موفقیت آمیی آن از سوی دانشجویان بنمایند. تعداد واحد های یادگیری تهیه شده و اجرای آن وابسته به طرح درس پژوهی است
 اقل یک واحد یادگیری )یک فصل/ بخش در کتاب درسی( است. اما حد 

 شرط تأیید استاد راهنما الیامی است. همکاری پردیس ها و واحد های تابعه با دانشجو و مدرسه برای تأمی  منابع/ امکانات به
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 تکالیف عملکردی:  (1

 تهیه طرح درس پژوهی و تأیید آن توسط استاد راهنما بر مبنای چرخه درس پژوهی

 تعیی  هدف )تعریف روش  سئوال/ مسئله/ نیاز( با مشارکت معلمان -

 طراحی واحد یادگیری  -

 ارزیابی مییان اثر بخشی واحد یادگیری بر اساس مسئله/ نیاز تعریف شده با مشارکت معلمان -

 اجرای واحد یادگیری با مشارکت معلمان و ثبت آن در فرآیند اجرا -

 ای با آنان ند اجرا، تأمل و گفتگوی حرفهتبیی  و جلب مشارکت معلمان در فرآی -

 ای در فرآیند طراحی، تولید و اجرا  بازبینی و بازاندیشی در مورد تصمیمات اتخاذ شده بر اساس گفتگو های حرفه -

 ثبت و واکاوی تجربیات در طول ترم توسط دانشجو

 تکالیف عملکردی  (4

 طرح واحد یادگیری مطالعه موقعیت یادگیری و شناسایی ظرفیت های آن برای تهیه -

 تهیه طرح واحد یادگیری بر اساس تحلیل برنامه درسی )کتاب درسی(، شناسایی ایده کلیدی/ مفاهیم و مهارت های اساسی.....  -

 تدوی  شایستگی  -

 طراحی تکالیف یادگیری و عملکردی -

 تولید مواد آموزشی مورد نیاز برای اجرای طرح واحد یادگیری -

 سطح کالس درس/ مدرسههدایت فرآیند یادگیری در  -

 ارزیابی از شایستگی های کسب شده توسط دانش آموزان بر اساس مالک ها و سطوح عملکرد.  -

 ساختار طراحي واحد یادگیری: 
 منطق واحد یادگیری  (11

 شایستگی های مورد انتظار (16

 ایده کلیدی که واحد یادگیری حول آن سازماندهی می شود  (11

 ها/ و....( اصول/ خرده مفاهیم/ خرده مهارت مفاهیم و مهارت های اساسی )قوانی / (18

 طرح پرسش های اساسی  (13

 مالک های سنجش و سطوح عملکرد دانش آموزان )تکالیف عملکردی( (24

 تعیی  شواهدی برای ارزیابی عملکردی و معیار های ارزیابی تولیدات یادگیرندگان  (21

 (9یادگیری در کارورزیبراساس مراحل  -فرصت های یادگیری ) سازماندهی فعالیت های یادگیری (22

 تعیی  اطالعات و مهارت های مستقیم)پایه ( و مورد نیاز یادگیرندگان برای انجام فعالیت های یادگیری و تکالیف عملکردی (29

 تجربیات خارج از کالس درس برای انتقال آموخته ها به موقعیت واقعی  تعیی  محدوده ی (24

 یادگیری و تکالیف عملکردی و نحوه ارزیابی آن تعیی  تولیدات یادگیرندگان در جریان فعالیت های (21

روش تفسیر، سطح دستیابی یادگیرندگان به شایستگی ها و راهبرد بازخورد دادن به دانش آموزان )تکالیف یادگیری، جبرانی، تکمیلی،  (26

 توسعه ای(

 انواع راهکار های سنجش  (21

 راهکار هایی برای بررسی بدفهی های یادگیرندگان (28

 ای جربیات حرفهتأمل و واكاوی ت
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 تعیی  هدف -

 بررسی پیش بینی ها -

 روش  نمودن موانع و محدودیت ها و راه حل ها -

 طراحی و تولید واحد یادگیری -

 تأمالت و تعدیل ها در فرآیند اجرا -

 تحلیل و تفسیر نتایج یادگیری دانش آموزان -

 تحلیل و تفسیر نتایج کسب شده در گروه معلمان -

 ای با معلمان/ همقطاران تجربیات حاصل از نشست ها و فرآیند گفتگوی حرفهواکاوی یادداشت های تأملی و  -

 ای اتخاذ تصمیمات برای آینده حرفه -

 سمینارها

 سمینار ها در دو شکل اجرا مي شود:
 د برای ادامه کار الف: در سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجرای برنامه پیش بینی شده با هماهنگی معلم راهنما و ارائه بازخور

ب: در سطح واحد آموزشی به صورت مشارکتی برای به مشارکت گذاشت  تجربیات و یافته ها و دستیابی به درک عمیق تر از تجربیات کسب 
حل قبل و شده. با توجه به ای  که در ای  ترم فعالیت های دانشجویان در قالب درس پژوهی دنبال می شود برگیاری سمینار ها در هر یک از مرا

پس از اجرای هر مرحله به شیوه مشارکتی در گروه های پیش بینی شده به دانشجویان در درک انتظارات و انتقال تجربیات به یکدیگر بسیار 
 کمک می کند. 

 انواع سمینار ها
 سمینار با حضور استاد راهنما/ دانشجویان و معلمان راهنما 

 و تجربیات و تبادل نظر به صورت ماهیانه و الیامی)با برنامه رییی و اعالم قبلی از سوی مدرس(سمینار های گروهی برای انتقال یافته ها 
 سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موموعات مشترک )اختیاری و با درخواست دانشجویان(

 . راهبردهای تدریس و یادگیری1
بکارگیری راهبرد های شناختی در تحلیل موقعیت های واقعی، تحلیل  راهبردهای مستقیم، غیر مستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده تأملی،

 های مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینار های گروهی و فردی ارائه می گردد.  نقادانه برای شناسایی و تبیی  مسئله، راهبرد

 . منابع آموزشي4
 منبع اصلی:

 (. تهران: دانشگاه فرهنگیان.1فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور )(. راهنمای عملی برنامه کارورزی دانشگاه 1934احمدی، آمنه )-

 منبع فرعی:
 شود()متعاقبا اعالم می

 . راهبردهای ارزشیابي یادگیری1

بر اساس واحد یادگیری طراحی شده و گیارش پایانی تهیه شده صورت می گیرد،  4: ارزشیابی پایانی در درس کارورزی ارزشیابي پایاني

دانشجویان باید یافته های خود از نتایج عملکرد خود و تجربیات کسب شده در تعامل با معلمان/ همقطاران را به منظور تعیی   که در آن
گروه مییان اثر بخشی عملکرد خود و تأثیر آن بر یادگیری دانش آمیان ارائه و از آن دفاع نمایند. ای  جلسه با حضور معلمان راهنما/ اساتید 

 شود. یل میکارورزی تشک

ارزشیابی فرآیند بر اساس بازخورد های داده شده به نشست های گروهی در مرحله طراحی و تولید واحد یادگیری،  ارزشیابي فرآیند:

گیارش نشست ها در سطح مدرسه و واحد آموزشی با مشارکت معلمان/ همقطاران و نیی سمینار های درس پژوهی در سطح مدرسه که در 
باید از طرح تهیه شده در جمع معلمان دفاع و یافته های خود از نتایج درس پژوهی و نتایج مشارکت معلمان/ همقطاران آن دانشجویان 

 شود.درنتایج کسب شده را گیارش نماید. ای  جلسه می تواند با حضور معلمان راهنما/ کادر مدرسه تشکیل می
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مختلف درس پژوهی به همراه بازخورد های داده شده در پوشه توسعه حرفه  کلیه روایت های نوشته شده در مراحل ارزیابي پوشه كار:

ای در پایان دوره قرار می گیرد. یک نسخه  ای دانشجو مبط و مبنای برنامه رییی برای آموزش های بعدی و نیی دفاع از توانایی های حرفه
د. پوشه کار می تواند شامل مبط جلسات دانشجو با معلمان در از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و مبط می گرد

 ای تدارک دیده شده باشد.  سطح مدرسه و نیی سایر مستنداتی که برای دفاع از عملکرد حرفه
ارزشیابی عوامل مدرسه )مدیر و معلم راهنما(: بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ترم مربوط به گیارش عملکردی است که از سوی معلم 

 راهنما و مدیر مدرسه ارائه می گردد. 
 و به شرح زیر محاسبه می شود:  144امتیاز درس کارورزی بر مبنای 

 امتیاز  24 مدرسه: ا شرکت فعال در جلسات کالسی، سمینارها و
 امتیاز  24 ا گیارش های عملکردی تعامالت در سطح مدرسه:

 امتیاز 24ا طراحی، تولید و اجرای واحد یادگیری 
 امتیاز  24 ا گیارش درس پژوهی:
 امتیاز 24ا دفاع در جلسه پایانی 

 سایر نکات: 

 نکات اساسي در تنظیم گزارش پایاني: 
 بندیتنظیم فهرست و فصل .82

 مقدمه، هدف/پرسش و تعاریف و مفاهیم کلیدیارائه  .81

 روش جمع آوری و اعتبار اطالعات .84

 روش تحلیل، تفسیر اطالعات .81

 ارائه یافته ها بر اساس پرسش های پژوهش روایی .86

 ارجاعات روش ، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست ها .87

 ظرافت و زیبائی ظاهری .88

 نگارش ادبی و فنی .89

 پژوهش های کیفی یارش بر اساس اصول حاکم بررعایت ساختار علمی و کلی گ .91
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 159شماره درس: 

 )پروژه(« كارنمای معلمي»سرفصل درس 

  معرفي درس و منطق آن – 5

 سطح عالی مورد انتظار ای  است که یادگیرنده بتواند با درونی نمودن دانش کسب شده، آن را در قالب دانش کاربردی بارای   ای، در آموزش حرفه
عمل تخصصی خود تجسم بخشد. انجام پروژه پایانی در برنامه تربیت معلم با  صورتبندی و حل مسائل و ارائه خدمات اثربخش در حوزهشناسایی، 

جانبه باه تجاارب   با نگاه ژرف، تاملی و همه "م ِ حرفه ای"امکان به تصویر کشیدن  (1پژوهش روایتي )از نوع خودكاوی روایتيتکیه بر 

های دانشای، منشای و مهاارتی حرفاه     م از نظری و عملی در طول دوره تربیت معلم و ارایه روایت شخصی از سایه روش کسب شده )زیسته( اع
دانش و یافته های حاصل از ایا    دهد. ها و ابهامات معلمی، قوت ها و معف های ادراک شده را به دانش آموخته تربیت معلم می معلمی، بصیرت

نیل به آینده حرفه ای متامالنه، پویاا و   رییی برای حرفه ای رهاوردی قابل اتکاست که به پشتوانه آن برنامه پژوهش برای ورود به عرصه خدمت
ممک  می شود. انتظار می رود ای  درس)پروژه(، شایستگی دانشجومعلمان را در انجام عمل فکورانه )تاملی( ارتقاء داده و کماک نمایاد تاا     بالنده

 رفه ای آنان هم بروز و ظهور داشته باشد. ای  شایستگی در طول حیات ح

 مشخصات درس
نام درس: کارنمای معلمی 

 )پروژه(
 2 تعداد واحد:
به تشخیص  زمان درس:
 استاد راهنما

نحوه تدریس: راهنمایی در 
 حی  عمل

 كارنمای معلمي )پروژه( نام درس: 

 خواهد بود: اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر

ای و ساایر   دانشجویان با واکاوی، تحلیل و تفسیر تجربه های روایت شده در طول دوره آماوزش حرفاه  
تجربیات روایت نشده )تجربیات پیشی (، با استفاده روشامند از خودکااوی روایتای، تجربیاات متناوع و      

تحریار درآورده و از آن در   باه رشاته   "م  حرفه ای"پراکنده خود را در قالب روایت در برگیرنده ای از 
 جلسه گروهی دفاع نمایند.

 شایستگی اساسی:
CK& PCK  

 کد :
2-1 & 1-2 & 9-9 
&4-9 

 1سطح  2سطح  5سطح  هامالک

اساات روایاات  توانساته  ای من حرفه
های خود را باه گوناه   
ای سازماندهی کند که 
زاویااد دیااد یااا جهاات 
گیری های او را بدون 
 پرداخت به جیئیاات در 
ابعاااد مختلااف عماال  

ای )روش  حرفااااااااه
تااادریس، سااانجش،  
ماادیریت کااالس و...( 

 به تصویر بکشد.

توانسته اسات تجربیاات   
خود را در ابعااد مختلاف   
عمل حرفه ای به تصویر 
بکشااد و تااأثیر آن را باار 
یااادگیری خااود، دانااش  
آموزان و همقطارن تبیی  

 کند.

در سازماندهی تجربیات خود 
ابعاد عمل حرفاه ای ) روش  
تدریس، سانجش، مادیریت   
کااالس و...( را در پیونااد بااا 
یکدیگر و به صورت سازمان 
یافته به تصویر کشیده اسات  

ای که تاأثیر و تاأثیر    به گونه
متقابال ابعاااد باار یکاادیگر و  
مجموعاً بار یاادگیری خاود،    
دانش آماوزان و همقطااران   
به وموح به تصاویر کشایده   

 شده است. 

ــا/   ــت ه قابلی

 توانایي ها 

تحلیااال و تفسااایر در 
تجربیاااات خاااود )از  
گذشته تا حال( توانسته 
برخاای قابلیاات هااای  

در تحلیاااال و تفساااایر 
جربیات خود )از گذشاته  ت

تا حال( توانساته قابلیات   
های شخصی خود را که 

در تحلیل و تفسیر تجربیاات  
خااود )از گذشااته تااا حااال(  
توانسته قابلیت های خود باه  
عناااوان یاااک یادگیرناااده، 

                                                                 
1- narrative self-study 
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شخصی خود را که بار  
ای او در  عماال حرفااه 

آینده تاأثیر گاذار مای    
باشد را شناسایی کرده 
امااا نتوانسااته پرسااش 
هااای فااراروی خااود و 
نحوه پاسخ به آن ها را 
باار اساااس تجربیااات  
  کسب شده تبیی  کند.

ای او در  بر عمال حرفاه  
آینده تأثیر گذار می باشد 
را شناسااایی کاارده بااه   
پرسااش هااای فااراروی  
خود بر اسااس تجربیاات   
   کسب شده پاسخ دهد.

آموزشگر و عضاوی از یاک   
ای را تبیی  کناد،   گروه حرفه

و پرسش های فرا روی خود 
را با توجه به تجربیات کسب 
شده و تنوع نقش ها مطارح  
و به آن ها پاساخ دهاد، باه    

ای که مسیر آینده حرفه  گونه
ای خود را به روشنی تبیای   

  نماید.

خودكــــاوی 

 روایتي

درکی در مت  پژوهشی 
از کل و ارتبااط آن باا   
جیئیات را بارای قابال   
دریافت نمودن حرکات  
خواننده میان گذشاته،  
حال و آینده، و ارتبااط  
زمااان و مکااان را بااه  
نمایش گذاشاته اسات   
اما ای  رابطه منجر باه  
پاسخ دادن به پرساش  
هااای پااژوهش نشااده 

 است.

در مت  پژوهشی درکای  
از کاال و ارتباااط آن بااا  

قاباال جیئیااات را باارای 
دریافات نماودن حرکاات   
خواننااده میااان گذشااته، 
حااال و آینااده، و ارتباااط 
زمان و مکان و م  های 
مختلااف، را بااه نمااایش 
گذارد و به پرسش هاای  

 پژوهش پاسخ دهد.

در ماات  پژوهشاای درکاای از 
کل و ارتباط آن با جیئیات را 
برای قابال دریافات نماودن    
حرکت خواننده میان گذشته، 

تباط زماان  حال و آینده، و ار
و مکان و م  های مختلاف  
را باااه نماااایش گذاشاااته و 
توانسته باه کماک باازگویی    
دوباره روایت )ساخت  صحنه 
و پیرنااگ( و بااا پاسااخ بااه   
پرساااش هاااای پاااژوهش، 
بصیرت حرفه ای خاود را باا   
صورت بندی جدید در قالاب  
دانش کااربردی باه نماایش    

 بگذارد.

 

 ارائه و دفاع

از اعتماد به نفس برای 
دفاااع از یافتااه هااای  
پاااژوهش برخاااوردار  
نیست و نظام منطقای   
میان معرفای ایاده هاا    
حفااظ رابطااه علاات و  
معلولی میان یافته ها و 
پرسش های پاژوهش  
در ارائه مشااهده نمای   

 شود.

از اعتماد به نفس کاافی  
برای دفاع از یافته هاای  
پژوهش برخوردار است و 
می تواند نظم منطقای را  
میان ایده هاا و پرساش   
هااای پااژوهش برقاارار   
نماید و پاسخ به پرساش  
هاااای طااارح شاااده در 
جریان دفااع متکای بار    
یافته های پژوهش است 
و تصااااویر روشاااانی از 

ای او  توانایی های حرفاه 
 را منعکس می کند.

از اعتماااد بااه نفااس باااالیی 
باارای دفاااع از یافتااه هااای  
پژوهش برخوردار است و می 
تواند نظام منطقای را میاان    

سااش هااای  ایااده هااا و پر 
پژوهش برقارار نمایاد و باه    
پرسش های طارح شاده در   
جریااان دفاااع بااا اسااتفاده از 
یافته هاای پاژوهش پاساخ    
های مساتدل و قابال دفااع    
ارائه نماید و چگاونگی طای   

در آینااده را بااا  مساایر حرفااه
تکیه بر تجربیات کسب شده 

 روش  کند.

 

 فرصت های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن – 2
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ماهیت درس پروژه از نوع خودکاوی روایتای و متکای بار مجموعاه تجربیاات کساب شاده در طاول دوره آموزشای و تجربیاات پیشای             
دانشجومعلم و فرصت های یادگیری مبتنی بر آموزش های ارائه شده در سرفصل درس پژوهش روایتی است، دانشاجو بایاد باا توجاه باه      

ره کارورزی و سایر تجربیات کسب شاده در طاول دوره تحصایلی( نسابت باه تنظایم طارح        مجموعه تجربیات خود )تجربیات پیشی ، دو
پژوهشی )خودکاوی روایتی(، شناسایی منابع اطالعاتی، جمع آوری اطالعات و تحلیل و تفسیر اطالعات، آزمون اعتبار یافته ها اقدام کند و 

ودکاوی روایتی اقدام نماید. ای  طرح زیر نظر استاد راهنما اجرا و نتایج نسبت به ارائه گیارش خود در قالب گیارش پژوهش روایتی از نوع خ
 آن برای دفاع در جلسه پایان دوره آماده می گردد. 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری چگونگي هدایت درس 1
ت کاه دانشاجومعلم یافتاه    های اصلی شامل حل مساله، تفکر تأملی، تفکر نقاد و پژوهش است. هدف اصلی در ای  درس ای  اسا  راهبرد

های حاصل از تجربیات خود را صورتبندی نموده و در قالب دانش کاربردی ارائه نماید. در فرایند عمل، اقداماتی به شارح زیار باه انجاام     
 رسد: می

تادریس، تولیادات   . تهیه فهرستی از کلیه تجربیات، گیارش ها، دست نوشته ها، یادداشت های شخصی، خاطرات، تصاویر، فایلم هاای   1
فیییکی و... در طول دوره تحصیلی )ای  مطالب می تواند مربوط به دوره تحصیالت مدرسه ای نیای باشاد( و ترسایم آن در قالاب نقشاه      

 (.mind mapذهنی )
ایی کاه  . ایجاد شرایط برای آنکه دستاوردها و تجارب دانشجومعلم بر اساس یک روال منطقی مثل روند زمانی، چالش ها و پرساش ها  2

 دانشجومعلم با آن روبرو بوده است یا ذه  او را به خود مشغول کرده است و... تنظیم شود.
سازی برای مرور و مرور دوباره تمام داده های جمع آوری شده از تجربیاات و حاشایه نویسای بار آن بار اسااس دریافات هاا،          . فرصت9

ه در ایا  مرحلاه نوشاته مای شاود، در مرحلاه تحلیال و تفسایر باه          هاایی ک احساسات، قضاوت ها و... توسط دانشجومعلم. )یادداشت 
 دانشجومعلم کمک می کند. توصیه می شود ای  کار با فاصله زمانی دست کم یک روز انجام گیرد(.

تی دوره . درخواست مراجعه مجدد به همتایان )دانشجومعلمان(، معلمان راهنمای دروس کارورزی، آموزشگران دروس دوره تحصیلی و ح4
اند. ای  گفتگوها باید درخدمت باه تصاویر    های قبلی یا سایر کسانی که در طول دوران تحصیل با آن ها سروکار داشته مدرسه، همکالس
ای باشند. )ای  مراجعات می تواند به صورت غیررسمی باشد و موموع گفتگو،  تر از م  حرفهای و یافت  تصویری شفاف کشیدن م  حرفه

ی شخصی دانشجومعلم یا پرسش ها و چالش هایی باشد که با آن روبرو شده است. توصیه می شود فضای گفتگو به صورتی یادداشت ها
تنظیم گردد که امکان نقادی و نه ارزیابی را تدارک ببیند(. ای  گفتگوها بهتر است در دو مرحله صاورت بگیارد: یکباار قبال از تحلیال و      

 از دستیابی به یافته های و به منظور اعتبارسنجی یافته های پژوهش. تفسیر تجربیات و در مرحله دوم پس
ای توسط دانشجومعلم؛ پرسش هایی کاه تصاویر روشانی از     . کمک به مشخص نمودن پرسش هایی برای به تصویر کشیدن م  حرفه1

دادن آیناده   به تصاویر مای کشاد )نشاان    کند و مسیر آینده او را  هویت حرفه ای دانشجومعلم )مبتنی بر تجربیات کسب شده( را مهیا می
 ممک ، آینده محتمل و آینده مطلوب و نحوه حرکت در ای  مسیر حرفه ای(.

سازی برای آنکه دانشجومعلم بتواند هر نوع تحلیل ممک  قابل دفاع و یا با طی فرآیند کدگذاری و تحلیل و تفسایر یافتاه هاای     . زمینه6
آوری شاده را بارای تنظایم گایارش      ها و اطالعات جمع شرح مطرح در دروس کارورزی، روایت حاصل از روایت هایی که تدوی  کرده به

 بکار گیرد و گیارش اولیه خود را تدوی  کند. « ها آرمان»و « دانشها»، «تجربیات»
دانشجومعلمان  دیگر های مکرر مت  تدوی  شده و گفتگوی بر سر آن و ایجاد فرصت برای ارائه گیارش به ایجاد فرصت برای بازخوانی .1

هاا و   و فرصت دادن برای بازتدوی  گیارش. حرکت رفت و برگشتی از گذشته به حال و از حال به آینده حرفه ای در طاول ایا  باازبینی   
 ها الزم است.   نقادی

 راهبردهای ارزشیابي یادگیری –4 
ارزشیابی عملکرد دانشجومعلم است. در ای  درس، مردودی فرایندی مبتنی بر مشارکت است. استاد درس، مسئول   ارزشیابی در ای  درس،

مطرح نیست اما نتظیم گیارش نهایی بر اساس اصول باید به انجام رسد و استاد درس کیفیت آن را تایید نماید. ارائه گایارش در جلساات   
شود. استاد درس بار   ام میان انجکم یک نوبت توسط سایر دانشجومعلم گیرد و نقادی هر گیارش دست گروهی دانشجومعلمان صورت می

 کند. ، نظارت میدر اصالح گیارش نهایی بکار گرفته شود ی گروهیها ای  نقادیاینکه 
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 ساختار گزارش پایاني كارنمای معلمي )گزارشي از نوع خودكاوی روایتي( -1

، «عنوان گیارش»آرم و نام دانشگاه )باالی صفحه(، اسم پردیس، نام گروه آموزشی، نام درس، صفحه عنوان: مشتمل بر:  .55

دوره تحصیلی، نام و نام خانوادگی دانشجومعلم، نام و نام خانوادگی استاد راهنما و زمان پذیرش گیارش توسط استاد راهنما )با 

 ذکر روز، ماه و سال(. 

 مشابه(  بسم اهلل الرحمن الرحیم )یا عناوین .52

 )بر اساس فرمت دانشگاه(صفحه تاییدیه استاد راهنما و تعهد دانشجومعلم  .51

 )در صورت تشخیص دانشجومعلم(نامه  تقدیم .54

 )در صورت تشخیص دانشجومعلم(پیشگفتار  .51

 کلمات»و در زیر آن « عنوان»کلمه که اصل یافته نویسنده را آشکار کند. در باالی چکیده،  214-244: مشتمل بر چکیده .56

 شود. کلمه/ مفهوم( ذکر می 1-1« )کلیدی

ها، فهرست  فهرست مطالب الیامی است و در صورت نیاز فهرست جداول، فهرست نمودارها و شکلفهرست مطالب:  .57

شود. هر گونه نمونه سوال و یا تصویر و فیلم و غیره که به عنوان بخشی از تحلیل و تفسیر مورد استفاده  ها هم امافه می پیوست

 رفته است به صورت پیوست در پایان گیارش و بعد از منابع قرار می گیرد.قرار گ

های اصلی گیارش است. در  مت  گیارش نیازمند ساختار خاصی نیست. آنچه مطرح است، وجود مولفه متن اصلي گزارش: .58

 انند ساختاری را شکل دهند:تو های زیر وجود داشته باشند؛ که اگر به همی  ترتیب دنبال شوند می ای  گیارش الزم است مولفه

تواند خود دارای  آوری به کار معلمی به زبانی برانگییاننده برای شروع. ای  قسمت می ساز روی شرحی از تجربیات زمینهمقدمات: 

مربوط به های ورود و تجارب  تواند به صورت یک مت  پیوسته ارائه شود. آنچه مطرح است ارائه شرحی از انگییه عناوینی باشد یا می
  کردن دیگران است. معلمی

دهد که بر دانشجومعلم در دوره تربیت معلم )در  ای  شرح نشان میشرح تجارب تحصیلي در دوره آموزشي تربیت معلم: 

در با آن مواجه شده و »، از آنچه «انتظار داشته»دانشگاه فرهنگیان( چه گذشته است. شرحی از ابتدا تا انتهای تحصیل. شرحی از آنچه 
تصمیماتی که اتخاذ کرده و »، شرحی از «به رخدادهای واقع شده در فرایند تحصیل داشتهنوع نگاهی که »، شرحی از «آن زیسته

آنچه پذیرفته است )دانش »و شرحی از « آنچه در ای  جریان شنیده است )دانش ارائه شده(»، شرحی از «اعمالی که به انجام رسانده
ت ها، گیارش ها، دست نوشته ها، تولیدات، یادداشت های توانند بر اساس مجموعه روای اصوال می ای  موموعات«. مورد قبول(

های ارزیابی عملکرد دانشجو، طرح های یادگیری، برگه های فعالیت یادگیری/ آزمون دانش آموزان، تصاویر و سایر  روزانه، کاربرگ
نشجومعلم بهتر است به آنها استناد کند. باوجودای ، الیامی به ارائه اطالعات جمع آوری شده.... در طول دوره تنظیم شوند و دا

 مستندات نیست. آنچه مطرح و مقبول است، گیارش دانشجومعلم است.

 

رسد که اعالم  وقتی دانشجومعلم به شرح تجارب علمی و عملی خود پرداخت، زمان آن میكردن خود در آینده: تشریح معلمي

چه باورهایی درباره »دارای چهار وجه اساسی است: اول اینکه  کند اینکه او چگونه معلمی می« می کند؟بناست او چگونه معل»کند 
چه »سوم آنکه «. داند کردن متعهد می هایی در معلمی خود را به رعایت چه اصولی یا چه نظریه»دوم آنکه «. یادگیری و آموزش دارد

هایی مواجه  های واقعی با چه چالش عمل معلمی را در موقعیت»و چهارم آنکه «. ستکردن خود لحاظ کرده ا هایی را برای معلمی آرمان
 ، موموع ارزشمندی است. «شود ها مواجه می او چگونه با چالش»شرح اینکه «. بیند می

  

نیازمند گوید، شرحی است از تجربه و آرمان. اما معلمی کردن  آنچه دانشجومعلم تا اینجا می ای دانشجومعلم: تعهدات حرفه

ای متفاوت هم عنایت داشته باشد. شرح اینکه او  نیازمند آن است که دانشجومعلم از اکنون به آینده است. ای  موموع« تعالی مستمر»
عمل خواهد کرد، در اینجا « العمر یادگیرنده مادام»چه طریقی را برای بهسازی مستمر خود برگییده است و چگونه به عنوان یک 
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 آید. می
 

به طور کلی ممک  است شخص از هیچ منبعی استفاده نکند؛ اما اگر دانشجومعلم از منابعی بهره گرفت، معرفی آنها بر : منابع .59

 مروری است. APAاساس سبک 

 

کند اما ارائه آن در مت  گیارش ممک  نیست،  آنچه در ارتباط با ای  گیارش است و به فهم یا اعتبار آن کمک می ها:پیوست .21

 .گیرد میر در پیوست قرا

 

 

 نکات اساسي برای نگارش گزارش نهایي كارنمای معلمي
 تولیدی دانشجومعلم است که نسبت به تمام مفاد آن، متعهد است. « سند»هر گیارش، به عنوان  -11

 شود؛ عنوانی خالقانه برای نشان دان محتوای آن. منتشر می« عنوان»هر گیارش، تحت یک  -12

 شود. نگارشی و ویرایشی زبان فارسی، انجام مینگارش گیارش با رعایت قواعد  -19

 گردد. ها رعایت می بینی شده گیارش، در تمام گیارش حجم پیش -14

 شود. برای عناوی  استفاده می« برجسته»برای مت  و از همان خط به صورت  14با اندازه « بی نازنی »ها از خط  در همه گیارش -11

 د.گرد ، تایپ می«تایپ»مت  گیارش با رعایت اصول  -16

 شود. اصول زیبایی در تنظیم مت  نهایی، رعایت می -11

 شود. های اجتماعی و دینی لحاظ و رعایت می در نگارش مت ، اصول اخالقی و ارزش -18

 شود. ، منتشر می«دانشجومعلم»و « استاد راهنما»، «پردیس»از هر گیارش فقط سه نسخه برای  -13

شود و کد اختصاص یافته به گیارش، در مت  منتشر شده قید  معلم انجام میبارگذاری گیارش نهایی در پورتال دانشگاه، توسط دانشجو -24

 گردد. می

 است. 9ساختار پیشنهادی برای تنظیم گیارش نهایی درس کارنمای معلمی به شرح جدول 

 
 
 

 ساختار گیارش نهایی کارنمای معلمی

 مقدمات

  :عنوان »آرم و نام دانشگاه )باالی صفحه(، اسم پردیس، نام گروه آموزشی، نام درس، صفحه عنوان: مشتمل بر

، دوره تحصیلی، نام و نام خانوادگی دانشجومعلم، نام و نام خانوادگی استاد راهنما و زمان پذیرش گیارش «گیارش

 توسط استاد راهنما )با ذکر روز، ماه و سال(. 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 یه استاد راهنما و تعهد دانشجومعلمصفحه تایید 

 رصورت لزوم(نامه )د تقدیم 

 )پیشگفتار )در صورت لزوم 

 کلمه  214-244: مشتمل بر ها چکیده و كلیدواژه 
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 فهرست :ها  ها، فهرست پیوست فهرست مطالب، فهرست جداول، فهرست نمودارها و شکلها 

  متن اصلي گزارش

 مقدمه 

  :شرح تجارب تحصیلي در دوره آموزشي تربیت معلم 

 ، «انتظارات اولیه»

 ، «تجارب زیسته»
 ، «تحلیل از رخدادهای واقع شده در فرایند تحصیل»
 ، «تصمیمات اتخاذ شده و اعمال به انجام رسیده»
 « آنچه شنیده شده )دانش ارائه شده(»
 «آنچه پذیرفته است )دانش مورد قبول(»

 تشریح معلمي :كردن خود در آینده 

 « چگونگی معلمی کردن» 
 «. باورهای یادگیری و آموزش» 
 «. کردن های مبنایی برای معلمی اصول یا نظریه» 
 «. کردن های معلمی آرمان»
 «. های واقعی های عمل معلمی در موقعیت چالش»
 ، «ها معلمی در موقعیت عمل چگونگی مواجهه با چالش»

 علم:ای دانشجوم تعهدات حرفه  

 منابع 

  هاپیوست
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 سانه متعاقباً اعالم خواهد شد.رو فرهنگ و  )قرائت و كتابت( های هنرهای قرآني سرفصل مجموعه


