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 به نام خدا

 تکنولوژی آموزشیطرح درس گروه 

 تدوین: قاسم تبار

 

 

 آشنایی با مراکز یادگیری و مواد آموزشی نام درس:

  و عملی نظری نوع درس:

  جلسه 15 تعداد جلسات:

مفاهیم مختلف در حوزۀ طراحی مراکز با درس دانشجو قادر خواهد بود  در پایان این اهداف/پیامدهای یادگیری:

 شده و می تواند به ارزیابی صحیح آنها بپردازد.  یادگیری و مواد آموزشی آشنا

 

 یادگیریاهداف  محتوای درس جلسات
 جلسه اول:

 مفاهیم و تعریف ها 

  مرکز یادگیریتعریف 

  ادگیریمرکز یانواع 

  تکنولوژی آموزشی با مراکز رابطه
 مواد و منابع آموزشی

 

 مفهوم مرکز یادگیری را توضیح دهد بتوانددانشجو  

 ردبتواند انواع مراکز یادگیری را نام ببدانشجو  

 بتواند انواع مراکز یادگیری را توضیح دهددانشجو  

  تکنولوژی آموزشی با مراکز رابطه  دانشجو انتظار می روداز
 را توضیح دهد مواد و منابع آموزشی

   

 دوم:جلسه 

o  محیط طراحی

 یادگیری مدرسه

 

 
  های طراحی مدارس در چالش

 جهان در حال تغییر

  فناوری های جدید در طراحی تاثیر
 مدارس

  از دسترسی به آموزش افزایش راهها
 طریق مدارس

  

 
  های طراحی مدارس در جهان در چالش بتواند دانشجو

 را بگوید حال تغییر

ی تاثیر فناوری های جدید در طراحی گچگوندانشجو  
 مدارس را توضیح دهد

ی افزایش دسترسی به آموزش از طریق راه هادانشجو  
 مدارس را بداند
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 جلسه سوم:

o  محیط طراحی

 یادگیری مدرسه

 

  طراحی ماندگار و راحت اصول

 مدارس

  درگیرسازی ذینفعان در چگونگی

 طراحی مدارس

  استفاده از امکانات آموزشی چگونگی

 در مدارس

  تضمین کیفیت مدارساستاندارهای 

 با اصول طراحی ماندگار و راحت مدارس آشنا باشددانشجو  

 
 

چگونگی درگیرسازی ذینفعان در زراحی مدارس را دانشجو  
 بداند

 
دانشجو انتظار می رود تا چگونگی استفاده از امکانات  از  

 شی در مدارس را بداندآموز

 
بتواند استانداردهای تضمین کیفیت مدارس را دانشجو  

 بگوید

 جلسه چهارم:

 

محیط های طراحی 

دگیری بر اساس نظریه یا

 ساختن گرایی

  طراحی محیط های آموزشی اصول
 ساختن گرایانه

  های محیط یادگیری ساختن ویژگی
 گرایانه

  یط های معلمان در محوظایف
  یادگیری ساختن گرایانه

ول طراحی محیط های آموزشی اصدانشجو  
 ساختن گرایانه را بداند

 ویژگی های محیط های یادگیریبا دانشجو  
 دساختن گرایانه آشنا شو

معلمان در وظایف دانشجو انتطار می رود از  
 را توضیح یط های یادگیری ساختن گرایانهمح

 دهد

 جلسه پنجم:

های یادگیری محیط 

 الکترونیکی

  انواع  و یادگیری الکترونیکیتعریف
 آن

  موثر بر استفاده از یادگیری عوامل
 الکترونیکی

  نظام مدیریت یادگیری تعریف
 الکترونیکی

  انتخاب نظام مدیریت چگونگی
 یادگیری الکترونیکی

  با نظام مدیریت یادگیری آشنایی
 الکترونیکی بلکبورد و مودل

 
 
 

بتواند یادگیری الکترونیکی را تعریف کرده، انواع دانشجو  
 آن را نام برده و توضیح دهد

ثر بر استفاده از یادگیری الکترونیکی را عوامل مودانشجو  
 نام ببرد

بتواند نظام مدیریت یادگیری الکترونیکی را تعریف دانشجو  
 کند

  انتخاب نظام مدیریت یادگیری چگونکی  بتواند دانشجو
 را توضیح دهد الکترونیکی

بتواند از ابزارها مدیریت الکترونیکی بلکبورد و دانشجو  
 مودل استفاده کند. 

 جلسه ششم:

محیط های طراحی 

 الکترونیکییادگیری 

 
 
 
 

 

 

  نیازهای دورهشناسایی 

  هدورایجاد مراحل 

  اجرای دورهمراحل 

  برنامه عرضه 

  برنامهارزشیابی 
 
 
 
 

 

چگونگی شناسایی نیازهای دوره الکترونیکی بتواند دانشجو  
 را توضیح دهد

 یجاد دوره را ذکر کندبتواند مراحل ادانشجو  

 دوره را ذکر کند اجرایبتواند مراحل دانشجو  

عرضل برنامه الکترونیکی را توضیح  بتواند شیوۀدانشجو  
 دهد

را  ه الکترونیکیبتواند چگونگی ارزشیابی برنامدانشجو  
 توضیح دهد

 



3 
 

 امتحان میان ترم       جلسه هفتم
 

 :هشتمجلسه 

 مجازیدانشگاه 

 

  های دانشگاه مجازیویژگی 

  های گسترش دانشگاه ضرورت
 مجازی

 های گسترش دانشگاه رصت ف
 مجازی

  های گسترش دانشگاه چالش
 مجازی

  و آشنایی با دانشگاه مجازی معرفی
 دنیا و ایران

 ویژگی های دانشگاه مجازی را بگویددانشجو بتواند  

مجازی را ضرورت های گسترش دانشگاه دانشجو بتواند  
 بیان کند

فرصت های گسترش دانشگاه مجازی را دانشجو بتواند  
 بیان کند

بتواند چالش های گسترش دانشگاه مجازی را دانشجو  
 بگوید

دانشجو انتظار می رود با چند مورد از دانشگاه مجازی از  
 آشنا باشد

 :نهمجلسه 

 با موک هاآشنایی 

  و ماهیت موک هاتعریف 

  موکفواید 

  کارهای استفاده از موک راه
 در آموزش

  دوره های موک در معرفی
 ایران و جهان

بتواند موک های را تعریف کرده و ماهیت آن را دانشجو  
 بگوید

 فواید موک را بگویدبتواند دانشجو  

بتواند راه کارها استفاده از موک در آموزش را دانشجو  
 بگوید

بتواند چند مورد از موک ها ایران و جهان را نام دانشجو  
 ببرد

 جلسه دهم:

های یادگیری محیط 

 ترکیبی

  یادگیری ترکیبی و انواع آن تعریف 

 یادگیری ترکیبیه تاریخچ 

 یادگیری ترکیبی با حوزه ط ارتبا
 های دیگر

  گیری ترکیبیهای حضور یادعلت 

  

گیری ترکیبی را تعریف کرده یاددانشجو انتظار می رود از  
 و انوع آن را نام ببرد

ارتباط یادگیری ترکیبی با حوزه های دیگر بتواند دانشجو  
 را تویح دهد

 بتواند علت های حضور یادگیری یادگیری را بگویددانشجو  

 جلسه یازدهم:

های یادگیری محیط 

 ترکیبی

  و فرصت های محیط های مزایا
 یادگیری ترکیبی

  ها و موانع محیط های چالش
 یادگیری ترکیبی

  محیط مهم در اجرایعوامل 
 یادگیری ترکیبی

 

بتواند مزایا و فرصت های محیط های یادگیری دانشجو  
 ترکیبی را بگوید

  ها و موانع محیط های یادگیری چالش بتواند دانشجو
 را بگوید ترکیبی

بتواند عوامل مهم در اجرای محیط یادگیری دانشجو  
 ترکیبی را نام ببرد

 جلسه دوازدهم:

محیط طراحی مراحل 

های یادگیری بر 

 اساس مدل اشور

  ویژگی های یادگیرندگانتحلیل 

  هدف های آموزشیبیان 

  روش ها، رسانه ها و انتخاب

 مواد آموزشی

 نویژگی های یادگیرندگا تحلیل چگونگیبتواند دانشجو   
 را توضیح دهد

یح را توض هدف های آموزشی بیان چگونگیبتواند دانشجو  
 دهد
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  به کارگیری رسانه ها و مواد

 آموزشی

 مشارکت یادگیرندگان 

 ارزش یابی و بازنگری آموزشی 

روش ها، رسانه ها و  انتخاب چگونگیبتواند دانشجو  

 را توضیح دهد مواد آموزشی

 کارگیری رسانه ها و مواد آموزشی بتوانددانشجو  

 چگونگی را توضیح دهد

ارزش یابی و بازنگری چگونگی بتواند دانشجو  

 را توضیح دهد آموزشی

 

 :سیزدهمجلسه 

با منابع آشنایی 
  علمی-اطالعاتی

 الکترونیکی

  منابع اطالعاتی و انواع آن تعریف 

  ی، ی الکترونیکع اطالعاتمنابتعریف
 ع، مزایا و معایب آنانوا

  های دسترسی به منابع شیوه
 الکترونیکی

  منابع آوری فراهم معیارهای
 الکترونیکی

 

بتواند منابع اطالعاتی را تعریف کرده و انواع آن را دانشجو  
 نام ببرد

 
دانشجو انتظار می رود شیوه ها دسترسی به منابع از  

 الکترونیکی را بگوید

 
معیارهای فراهم آوری منابع الکترونیکی را دانشجو بتواند  

 توضیح دهد

 :چهاردهمجلسه 

با منابع آشنایی 
  علمی-اطالعاتی

 الکترونیکی

  الب مختلف در قانتخاب معیارهای
 منابع الکترونیکی

  از نظر محتوا منابع اطالعاتیانواع 

  کنفرانس ها و طالعاتی پایگاه اانواع
 سمینارها

  اطالعاتی تصاویر و ویدئوهای پایگاه
 آموزشی

 البقانتخاب  معیارها  از دانشجو انتظار می رود تا بتواند 
 را نام ببرد مختلف در منابع الکترونیکی

 انواع منابع اطالعاتی از نظر محتوا را نام ببرددانشجو  

کنفرانس ها و طالعاتی پایگاه اانواع  بتواند نشجو دا 
 را بنویسد سمینارها

اطالعاتی تصاویر و ویدئوهای پایگاه بتواند دانشجو  
 را نام ببرد آموزشی

 :پانزدهمجلسه 

های های روش 

جستجوی اطالعات 

 در اینترنت

  موتور جستجوتعریف 

  موتورهای جستجوی اینترنتیکاربرد 

  موتورهای جستجوانواع 

  جستجوعملگرهای 

  فراجستجوموتورهای 

  کیفیت اطالعات در ارزشیابی
 جستجو ها

  موتور جستجو را تعریف کند دانشجو انتظار می روداز  

 استفاده از موتورهای جستجوی اینترنتی باشددانشجو قادر  

قادر باشد با انواع موتورهای جستجو آشنا بود و انم دانشجو  
 ببرد

جو را نام برده و بتواند انواع عملگرهای جستدانشجو  
 توضیح دهد

قادر باشد کیفیت اطالعات در جستجوها را ارزیابی دانشجو  
  کند. 

 

  یادگیری:-روش یاددهی

 دانشجو( می باشد.-دانشجو؛ دانشجو-گفتگو )استادیادگیری فعال همراه با بحث و -برای یادگیری و فهم بهتر مباحث، روش یاددهی

  روش های ارزشیابی:

 نمره  7امتحان میان ترم  آزمون :پایانی ارزشیابی

 نمره 1ارزشیابی نظم و انضباط و حضور فعال در کالس: 
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 نمره 10پایان ترم:  ارزشیابی

 نمره 2تکلیف ترم: 

 فعالیت های ترم: 

 و مطالعه دربارۀ یکی از مراکز یادگیری و مواد آموزشی در ایران و دنیا و ارائه آن بصورت گزارش متنیتحقیق  -1

 

 منابع آموزشی:

کتابدار و  گروهعضو هیئت علمی -لیال شهرزاد الکترونیکی -آشنایی با منابع علمیمتنی کارگاه آموزشی فایل  -1

 اطالع رسانی دانشگاه علوم پزشکی

انتشارات  -تالیف:زارعی، قاسم تبار، مومنی -مبانی نظری و علمی کاربرد اینترنت در آموزش و یادگیری فعالکتاب  -2

 آراد کتاب

 انتشارات سمت-ری محمد رضا افضل نیاطراحی مراکز یادگیکتاب  -3

 21محیط های یادگیری در قرن و انگلیسی الکترونیکی کتاب  -4

 اهواز چمران شهید انتشارات -رضوی عباس سید: تالیف( . 1386)آموزشی فناوری در نوین مباحثکتاب  -5

 تبار و فاضلیانیادگیری ترکیبی: فرصت ها، چالش ها، و راهکارها. قاسم  مقاله: -6

 زارعی زوارکی -طراحی محیط های بر اساس مدل اشورکتاب  -7

  


