
اهتیبس

آيب اّذاف ثز اسبس هطنالت هزتجط ثب سالهت اٍلَيت ثٌذی ضذُ اًذ ؟. 5          

در غَرت هثجت ثَدى پبسخ ثِ سَاالت سيز اهتیبس دّیذ  □ثلی       □هذاخلِ ٍجَد دارًذ؟ خیز / آيب هذارك يب هستٌذات هطخع مزدى هخبطجبى رسبًِ .  1          

خػَغیبت دهَگزافیل هخبطجبى ضبهل سي، جٌس، ضغل، سطح سَاد تب چِ حذ ثزرسی ضذُ است؟.  2          

خػَغیبت فزٌّگی هخبطجبى ضبهل سثبى، هذّت ٍ قَهیت تب چِ حذ ثزرسی ضذُ است؟.  3          

رٍاى ضٌبختی هخبطجبى ضبهل ػبدات ٍرفتبر، ًگزش ٍ داًص تب چِ حذ ثزرسی ضذُ است؟- خػَغیبت رفتبری .  4          

ضٌبسبيی هخبطجیي.        ج

در غَرت هثجت ثَدى پبسخ ثِ سَاالت سيز اهتیبس دّیذ  □ثلی       □در دستزس هی ثبضذ؟ خیز  (ًیبسسٌجی)آيب هذارك ٍ هستٌذات ثزرسی ٍضؼیت هَجَد .  1          

هطنل هزتجط ثب سالهت ثزرسی ضذُ است ؟ (ثزٍس/ ضیَع )در هطبلؼِ اًجبم ضذُ تب چِ حذ ٍسؼت . 2          

اّویت هطنل هزتجط ثب سالهت تب چِ حذ در ٍضؼیت هَجَد ثزرسی ضذُ است ؟.  3          

ًیبس ّبی آهَسضی هخبطجبى تب چِ حذ ثزرسی ضذُ است؟.  5          

جوؼیت تحت تبثیز هطنل هزتجط ثب سالهت تب چِ حذ ثزرسی ضذُ است ؟.  4          

در غَرت هثجت ثَدى پبسخ ثِ سَاالت سيز اهتیبس دّیذ  □ثلی       □آيب هذارك ٍ هستٌذات تذٍيي اّذاف آهَسضی در دستزس هی ثبضذ؟ خیز .  1           

اّذاف تب چِ حذ قبثل دستزسی  ّستٌذ ؟.  2           

ِ  : تؼزيف ُ  ثیطتز ٍ اس سویٌبر موتز است  ٍ ثزاسبس  يبدگیزی  ٍ ً ِ  هؼوَالً تَسط  يل  هذرس  ثزگشار هی ضَد ٍ تؼذاد ضزمت  مٌٌذگبى  آى  اس مبرگب ِ  هذاخالت  آهَسضی  است  م مالس  آهَسضی  ينی  اس رٍضْبی  من  ّشيٌ

ِ  ريشی  هی ضَد ٍ ثزای  اجزای  آى  اس هتذّبی  هختلف  آهَسضی  اس قجیل  سخٌزاًی ِ  هَردی  (Role playing)، ايفبی  ًقص  (Brainstorming)، ضنل  گطبيی  گزٍّی   ثحث+ ، سخٌزاًی   فقط  آهَسش  پبي ، هطبلؼ

(Case-study)هی ضَد... ،  ، ًوبيص  فیلن  ُ .استفبد

: ...........      کالس برای چىذمیه بار برگزار می گردد: ..................................................                                                                                                                    جمعیت مخاطبیه

: .....................................................................................................................وام مذرس یا مذرسیه با رکر تخصص: ......................................................................    عىوان کالس            

اطالػبت موی هزتجط ثب مالس آهَسضی

...............جىس شرکت کىىذگان: .......................وفر   محل برگزاری: ................ساعت    تعذاد شرکت کىىذگان: ...........طول مذت کالس: ..................     ساعت برگزاری کالس: .../..../....     تاریخ برگزاری           

 I .  ًِپیص هذاخلِ/ فزآيٌذُ پیص رسب

: طجق تقسین ثٌذی سيز ثذّیذ5  تب 1   جْت ارسيبثی مالس آهَسضی ثِ ّز يل اس هؼیبرّبی سيز مِ ثػَرت  سَال هطزح ضذُ است اهتیبسی اس  

    ثسیبرضؼیف      ضؼیف         هتَسط          قَی          ثسیبر قَی

     1                2                   3                   4                   5

هؼیبرّب ٍ سَاالت

فزم ارسضیبثی مالس آهَسضی 

(ًیبسسٌجی)ثزرسی ٍضؼیت هَجَد .        الف

تذٍيي اّذاف آهَسضی.        ة

تفنیل ضذُ اًذ ؟ (اّذاف تب چِ حذ ثِ اّذاف جشيی ضبهل تؼییي ًَع تغییز، هذت سهبى السم جْت ايجبد آى ٍ جوؼیت ّذف.  3          

اّذاف تب چِ حذ قبثل اًذاسُ گیزی ّستٌذ ؟.  4          

           

: موضوع
          

کد 
:موضوع
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تٌبست دارد؟ (سي، جٌس، سطح سَاد، سثبى )هذاخلِ تب چِ حذ ثب خػَغیبت هخبطجبى /  ًَع رسبًِ .   3         

هذاخلِ تب چِ حذ ثب اّذاف پیبم آهَسضی  تٌبست دارد؟/  ًَع رسبًِ .   4         

هذاخلِ/ اًتخبة رسبًِ .        د

هحتَا ٍ طزح درس مالس آهَسضی تب چِ حذ ثب خػَغیبت  رفتبری هخبطجیي تٌبست دارد  ؟.  6              

هحتَا ٍ طزح درس مالس آهَسضی تب چِ حذ ثب خػَغیبت  رٍاًطٌبختی هخبطجیي تٌبست دارد  ؟.   7              

هحتَا ٍ طزح درس مالس آهَسضی تب چِ حذ جذاة هی ثبضذ  ؟.  1              

هحتَا ٍ طزح درس مالس آهَسضی تب چِ حذ  ثب ًوًَِ ّبی هطبثِ هتفبٍت است  ؟.  1              

در هحتَا ٍ طزح درس مالس آهَسضی تب چِ حذ خالقیت ٍ ًَآٍری ثنبر رفتِ است  ؟.   2              

ضیَُ ّبی ارائِ هطبلت در مالس تب چِ حذ ثزای هخبطجیي جذاة هی ثبضذ ؟.   2              

          e . جذاثیت(Appealing)

 II . هطخػبت مالس آهَسضی

آيب هذارك ٍ هستٌذات اًتخبة رسبًِ جذيذ در دستزس است؟     خیز             ثلی         در غَرت هثجت ثَدى پبسخ ثِ سَاالت سيز اهتیبس دّیذ  . 1          

          a . ثزرسی دقت(Accuracy)

          b .  ػذم تٌبقض ٍ ينپبرچگی(Consistncy)

هحتَا ٍ طزح درس مالس آهَسضی تب چِ حذ ثِ تبريخچِ ٍ پیطیٌِ هَضَع پزداختِ است  ؟.  1              

ارسيبثی هحتَای مالس آهَسضی.      الف

هذاخلِ جذيذ تب چِ حذ ضزٍرت دارد؟/  در غَرت ٍجَد رسبًِ هٌبست ٍ در دستزس قجلی تَلیذ رسبًِ . 2          

در تْیِ هحتَا ٍ طزح درس مالس آهَسضی تب چِ حذ ثِ اّذاف آهَسضی ٍ ًیبسّبی هخبطجیي تَجِ ضذُ است ؟.   2              

هحتَا ٍ طزح درس مالس آهَسضی تب چِ حذ اس دقت ػلوی ثزخَردار است ؟.  1              

          d . هٌبسجت داضتي(Relevancy)

قبثل فْن ثیبى ضذُ است ؟ (ثب تَجِ ثِ سطح هخبطجیي)هحتَا ٍ طزح درس مالس آهَسضی تب چِ حذ .  1              

ُ  است  ؟.   2               ِ  ضذ ِ  اغطالحبت  ٍ هَضَػبت  جذيذ ٍ تخػػی، تب چِ حذ تَضیحبت  ٍ هثبلْبی هٌبست  جْت  فْن  راحت تز هخبطت  ارائ ُ  ث ِ  ٌّگبم  اضبر ث

          c . ضفبفیت(Clearity)

هحتَا ٍ طزح درس مالس آهَسضی تب چِ حذ اس ينپبرچگی ثزخَردار است ؟.   1              

هحتَا ٍ طزح درس مالس آهَسضی تب چِ حذ اس ػذم تٌبقض ثزخَردار است ؟.  2              

هحتَا ٍ طزح درس مالس آهَسضی تب چِ حذ اطالػبت ثِ رٍس ٍ تبسُ را در اختیبر هخبطت قزار هی دّذ  ؟.  2              

؟ (درثبرُ يل هسئلِ هْن ٍ هجتالثِ هخبطجیي)هحتَا ٍ طزح درس مالس آهَسضی تب چِ حذ ثزای هخبطت مبرثزد دارد . 3              

هحتَا ٍ طزح درس مالس آهَسضی تب چِ حذ ثب خػَغیبت  دهَگزافیل هخبطجیي تٌبست دارد  ؟.  4              

          g . هقجَلیت(Credibility)

          f . خالقیت(Creativity)

هحتَا ٍ طزح درس مالس آهَسضی تب چِ حذ ثب خػَغیبت  فزٌّگی هخبطجیي تٌبست دارد  ؟.  5              

Page 2 کالس آموزشی



ٍسؼت هحل ثزگشاری مالس آهَسضی تب چِ حذ ثب تؼذاد ضزمت مٌٌذگبى تٌبست داضتِ است ؟. 2                 

هحل ثزگشاری مالس آهَسضی اس ًظز تَْيِ، ًَر ٍ غذا چگًَِ ثَدُ است ؟. 3                 

           d .هنبى ثزگشاری مالس آهَسضی

□                                             (Problem solving)رٍش حل هسئلِ . 7                

□                                                     (Brain storming)ثبرش افنبر . 8                

□                                                          (Role playing)اجزای  ًقص  . 9                

(اهتیبس ايي ثخص ثز اسبس تؼذاد گشيٌِ ّب هحبسجِ هی گزدد):  قزار دّیذXهقبثل ّز مذام اسٍسبيل مول آهَسضی مِ در مالس آهَسضی استفبدُ ضذُ است ػالهت . 1                

میفیت استفبدُ اس  ٍسبيل مول آهَسضی در مالس چگًَِ ثَدُ است ؟. 2                

هحل ثزگشاری مالس آهَسضی تب چِ حذ در دستزس ضزمت مٌٌذگبى ثَدُ است ؟. 1                 

؟ ( ايجبد ثحث، پبسخ دادى ثِ سَاالت ٍ رفغ اثْبهبت )تَاًبيی گزداًذى ثحث ٍ ادارُ جلسبت تَسط هذرس مالس آهَسضی تب چِ حذ است    .3                        

؟ (في ثیبى، ضیَايی مالم )تَاًبيی ارائِ هٌبست هطبلت تَسط هذرس مالس آهَسضی تب چِ حذ است    .4                        

□                                    (Video presentation)ًوبيص فیلن ٍيذئَيی . 5                

ِ  هَردی  .  6                 □                                                     (Case - Study)هطبلؼ

□                                                                      (Lecture)سخٌزاًی . 1                

هذرس مالس آهَسضی تب چِ حذ اس ًظز هخبطجیي هقجَل هی ثبضذ ؟.   1              

در تْیِ هحتَا ٍ طزح درس مالس آهَسضی تب چِ حذ اس هٌبثغ هؼتجز استفبدُ ضذُ است  ؟.  2              

؟ ( تخػع هزتجط ثب هَضَع  )داًص ٍ اطالػبت هذرس در سهیٌِ هحتَای مالس آهَسضی تب چِ حذ است   .1                        

؟ (سبثقِ تذريس   )تجزثِ هذرس در سهیٌِ هحتَای مبرگبُ آهَسضی تب چِ حذ است    .2                        

(در غَرتینِ ثیص اس يل هتذ استفبدُ ضذُ ثبضذ فقط مبهلتزيي هتذ را اًتخبة ًوبيیذ ):  هطخع ًوَدُ ٍ ثِ میفیت استفبدُ اس آى اهتیبس دّیذ X          رٍش آهَسضی ٍ ضیَُ ارائِ هطلجی مِ در مالس استفبدُ ضذُ است را ثب ػالهت 

ِ    □ٍيذئَپزٍصمتَر   □فیلن آهَسضی   □هَلتی هذيب   □پوفلت   □پَستز    □اٍرّذ   □اٍپل   □اساليذ   □                     جشٍُ آهَسضی   :.......................................... □سبيز هَارد     □هَالص  / هبمت  / ًوًَ

□                              (Lecture and Discussion)سخٌزاًی ٍ ثحث . 2                

          b  .رٍضْبی آهَسش ٍ ارائِ هطبلت

            c .ٍسبيل مول آهَسضی

□                                                 (Class discussion)ثحث  مالسی  . 3                

□                            (Small group discussion)ثحث  گزٍّی  مَچل  . 4                

؟(استفبدُ غحیح اس سهبى)هذرس مالس آهَسضی تب چِ حذ ثِ ارائِ هطبلت ٍ ثِ ثوز رسبًذى ثحث در سهبى تؼییي ضذُ پبيجٌذ ثَد    .8                        

سبختبر مالس آهَسضی.      ة

؟ (توبس چطوی، سثبى غیز مالهی ٍ )تَاًبيی ثزقزای ارتجبط هٌبست ثب هخبطت تَسط هذرس مالس آهَسضی تب چِ حذ است    .5                        

؟(جْت ثخبطز سپبری هطبلت)هذرس مالس آهَسضی تب چِ حذ ًنبت هْن ٍ ملیذی را  در جزيبى تذريس خَد تنزار مزدُ است    .6                        

آيب هذرس مالس آهَسضی در پبيبى مالس ثِ جوغ ثٌذی ٍ خالغِ ًوَدى هطبلت پزداختِ است ؟   .7                        

            a .هذرس
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ثؼول آهذُ است  ؟   (ضفبّی يب متجی)در ارسيبثی مالس آهَسضی تب چِ حذ اس هخبطجیي ًظز خَاّی .3           

هحل ثزگشاری مالس آهَسضی اس ًظز چیذهبى هٌبست غٌذلی ّب ٍ فبغلِ تب جبيگبُ سخٌزاى چگًَِ ثَدُ است ؟. 4                 

            e .سهبى ثزگشاری مالس آهَسضی

 ارسيبثی مالس آهَسضی تب چِ حذ دستیبثی ثِ اّذاف آهَسضی را سٌجیذُ است ؟  .4           

ارسيبثی مالس آهَسضی تب چِ حذ ػولنزد هذرس را سٌجیذُ است  ؟   .5           

؟ (ثب تَجِ ثِ تزمیت هخبطجیي)آيب سبػبت ثزگشاری مالس آهَسضی هٌبست ثَدُ است . 1                 

آيب سهبى اختػبظ يبفتِ ثِ مل مالس آهَسضی ثب حجن هطبلت تٌبست دارد ؟. 2                 

آيب سهبى اختػبظ يبفتِ ثِ ثحث ٍ پبسخ ثِ سَاالت هٌبست ثَدُ است ؟. 3                 

در غَرت هثجت ثَدى پبسخ ثِ سَاالت سيز اهتیبس دّیذ  □ثلی       □آيب ثزًبهِ ای ثزای ارسيبثی مالس آهَسضی در ًظز گزفتِ ضذُ است؟ خیز .  1           

 III .  ارسضیبثی مالس آهَسضی/ ارسيبثی

  (Pre-test ٍ Post-test)ارسيبثی مالس آهَسضی تب چِ حذ ٍضؼیت پیص ٍ پس اس هذاخلِ هخبطجیي را سٌجیذُ است  .2           
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