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 ( محور 
برای کلیه    4محور، محتوا محور و فعالیت  3دانشجو محور  2و اجرای برخط یادگیری  1طراحی تدریس  روشهای نوین یاددهی و یادگیری،  کارگاه

فعالیت می کنند طراحی شده است. مطالب این  )چه به صورت چهره به چهره و چه به صورت برخط(  اساتیدی که در حوزه یاددهی و یادگیری  

 کارگاه بر اساس نیازسنجی های میدانی و تجارب دانشگاهی طراحی شده است.

دوره می    5د اجرای دوره می باشد. برای دسته بندی مطالب این کارگاه قابل اجرا در  ویژگی این کارگاه شمول بر کلیه مطالب و ارائه صفر تا ص

معموال  )کلیپ آموزشی    67شامل    این کارگاه  فیلمهای های دیگر هم می باشد(. کلیه  صورتباشد. )البته بسته به نیاز سازمان قابل دسته بندی به  

 به صورت کامل در پایان این مستند آمده است  دقیقه ( 14تا  8بین 

در دوره اول تئوری های اصلی معرفی می شوند. و این پایه برای چهار دوره دیگر که اجرای دقیق همان اصول طراحی تدریس می باشند است. 

ویدیوی آموزشی طراحی شده است.   دوره دوم به دستاوردها و واحد های آموزشی می پردازد. دوره سوم برای ایجاد سناریوی تدریس و ساخت

 در دوره چهارم به تعامل ها و فعالیتها پرداخته می شود و دوره پنجم متکلف بحث رصد و ارزیابی می باشد.

ن  مزیت این کارگاه ارائه تئوری های یاددهی و یادگیری با همراهی اجرای عملی این تئوریها در سامانه و به صورت الکترونیکی است.. هدف ای

( نیست اگر چه که این اتفاق برای افرادی که این کارگاه را بگذرانند 6)در اینجا مودل 5رگاه آموزش کار با سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکیکا

 حاصل خواهد شد. 

 و مدل دستور  سیتدر یطراح 1

 ساعت 10تا  8بین 

 اهداف  1.1
 آشنا خواهد شد. ی ریادگ یبا انواع مکاتب  •

 و مدل دستور آشنا خواهد شد سیتدر یطراح ی ها ی تئور  با •

 
1 Instructional design 
2 Online learning 
3 Student centered 
4 Activity based 
5 LMS (Learning Management System) 
6 Moodle 



 اجرای دوره  1.2
 جمع فیلمها: دو ساعت و نیم

 جمع فعالیتهای دانش پذیران و وقت گذاری برای انجام موفق دوره: ده ساعت

  

 اهداف یادگیری، طراحی منابع آموزشی و انواع آن در سامانه 2
 هشت ساعت 

 اهداف  2.1
 شود. یآشنا م  یادگیری  8و پیامدهای یآموزش 7با انواع اهداف •

 کند.  یم  یاهداف درس را طراح 9بلوم  ی استفاده از طبقه بند با •

 کند. یرا متناسب با اهداف آموزش طراح 12و منابع 11یدرس یواحدها، 10سرفصل •

 آشنا خواهد شد. سی روش نظم دادن به محتواها و تدر با •

 آشنا خواهد شد. ی ریادگی ی انواع سامانه ها با •

 در سامانه آشنا شود و بتواند در سامانه اجرا کند. یانواع منابع آموزش با •

 کند یاگون منابع را در دوره خود طراحانواع گون ،ی و دانشجو محور ی ر یادگی ی در نظر گرفتن سبکها با •

 اجرای دوره  2.2
 جمع فیلمها: دو ساعت و نیم

 جمع فعالیتهای دانش پذیران و وقت گذاری برای انجام موفق دوره: هشت ساعت 

 

 ی آموزش  یوها ی دیو و  سیتدر یو یسنار هیته 3
 هشت ساعت 

 اهداف  3.1
 انجام دهد. یکیالکترون ی ریادگیو   سیتدر یطراح  ی برا 14و سناریو 13ی سینو داستان •

 
7 Objectives (Goals) 
8 Outcomes 
9 Bloom’s taxonomy 
10 Sylabus 
11 Instructional units 
12 Resources 
13 Storyboarding 
14 Scenario 



 کند.   یرا طراح یکیالکترون ی محتواها  15نتیپاورپو ی ها لیفا •

 کند. یبهتر را طراح ی ریادگی ی برا ییو یدیمنابع موثر و •

 کند. نیتدو نتیپاورپو ی ها  لیرا بر اساس فا ی آموزش ی ها لمیف •

 .کند جادیا با کیفیت ی وهایدیو •

 اجرای دوره  3.2
 جمع فیلمها: یک ساعت و نیم 

 جمع فعالیتهای دانش پذیران و وقت گذاری برای انجام موفق دوره: هشت ساعت 

 

 یادگیری فعالیت محور و دانشجو محور و اجرای آن در سامانه 4
 ده ساعت 

 اهداف  4.1
 محور و محتوا محور آشنا خواهد شد. تیدانشجو محور، فعال ی ریادگیبا  •

 شود.  یآشنا م 17قی عم ی ر یادگی ی برا 16فعال ی ر یادگی ی ها کیانواع تکن با •

 محور و دانشجو محور را در سامانه اجرا کند. تیمحتوا محور، فعال ی ریادگیبر اساس روش   19و تعامالت 18ها  تیفعال •

 کند. یم تیریبه مطالب را مد رانی دانش پذ 20انعکاس •

 کند.  ی( را اجرا ماری)توسط استاد و دست یو انسان یستمیبازخورد س ی روشها انواع •

 اجرا کند. 21کالس را به صورت چرخشیمی تواند  •

 اجرای دوره  4.2
 جمع فیلمها: سه ساعت و نیم 

 جمع فعالیتهای دانش پذیران و وقت گذاری برای انجام موفق دوره: ده ساعت

 

 رصد و ارزیابی  5
 دوازده ساعت 

 
15 PowerPoint 
16 Active learning 
17 Deep learning 
18 Activities 
19 Interactivities 
20 Reflection 
21 Flipped 



 اهداف  5.1
 کند.  یم یطراح یابیسطوح مختلف دانش، مهارت و نگرش ارز ی برا •

 کند.  یاجرا م  ریدانش پذ شتر یب ی ر یادگی ی برا  22ینیتکو  یابیارز •

 .ردیگ یاندازه م 23یتراکم ی هایابیرا بر اساس ارز ی ریادگی •

 کند.  یم 24را رصد ریدانش پذ شرفت ی و پ تهایفعال •

 کند  یم یموثر طراح ی ها آزمون •

 برد یدانشجو به کار م شرفتیپ یمشاهده لحظه ا ی برا 25نمره دفترچه •

 و روشهای آن آشنا می شود. 26با تحلیل یادگیری •

 و دوره خود را می تواند بازی گونه کند. شود یآشنا م  27ی گونه ساز ی باز ی روشها با •

  

 اجرای دوره  5.2
 جمع فیلمها: چهار ساعت و نیم

 جمع فعالیتهای دانش پذیران و وقت گذاری برای انجام موفق دوره: دوازده ساعت

 

 
22 Formative assessment 
23 Summative assessment 
24 Monitoring 
25 Gradebook 
26 Learning Analytics 
27 Gamification 


