
 

                                                                                                                          
 

  
  

 سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 
  مركز تربيت مربي و پژوهشهاي علمي و فني 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

  یتیعلوم ترب :عنوان رشته آموزشی 
  

  ریزي درسی برنامه  :عنوان پودمان آموزشی 
  

 ITC/PD/113 :کد پودمان 
  

  :تاریخ تصویب
  

   دوره2 ي بعد از اجرا:تاریخ باز نگري
  

   ماه18 :اعتبارتاریخ 
  

  :اسامی اعضاء کمیته تخصصی تهیه و تدوین پودمان 
  )مربی علوم تربیتی( آقاي علی اسماعیل زاده - 2   )         کارشناس مسئول علوم تربیتی(آقاي ناصر کوثري-1

 )کارشناس ارشد علوم تربیتی([ آقاي علیرضا حسین پور- 4   )                                 مربی  علوم تربیتی(خانم خیرالهی-3

 )دکتراي علوم تربیتی و روانشناسی( آقاي دکترفضل اله ربانی -6   ) یریت آموزشیدکتراي مد( آقاي دکتربیژن عبدالهی -5

 )کارشناس ارشد علوم تربیتی( آقاي علی مشتاق-8     )            کارشناس علوم تربیتی( آقاي علی اصغر عالئی-7

 )کارشناس کشاورزي(ر  آقاي سعید جالئی ف-10)      دکتراي فلسفه تعلیم و تربیت( قائديیحیی آقاي دکتر- 9
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  معاونت پژوھش و برنامھ ریزي                          
    مركز تربیت مربي                                                                                                                         

  :  مقدمه 
  .تنظیم و سازماندهی محتوا ، طرح درس و غیره مهارتهاي ضروري است.  برنامه ریزي درسی یکی از مهارتهاي مورد نیاز مربیان است 

  
  ) : عملی–نظري (هدف کلی از اجراي پودمان از لحاظ آموزش

  ئی با نحوه تهیه و تدوین برنامه ریزي درسی وتنظیم محتواي درسآشنا :هدف آموزش نظري 

 هدف آموزش این درس ایجاد توانائی در مربیان فنی و حرفهاي بمنظور سازماندهی موادو محتواي آموزشی  : عملی هدف آموزش 

برخـورداري   ائه شده از نظـم منطقـی  و سازماندهی منطقی طرح درس ، بطوري که همه فراگیران در جریان یادگیري قرارگیرند و مطالب ار     
  .باشد

  

  :مشخصات و ویژگیهاي پودمان آموزشی 
  :منابع استفاده شده در تهیه پودمان

    برنامه ریزي آموزشی و درسی تالیف علی تقی پورظهیر–برنامه ریزي درسی تایلف حسن ملکی کتاب    

  بازنگري                                                 محتواي جدید  :                                         پودمان طراحی شده
  

  :کد پیش نیاز پودمان  
  

 :شرایط عمومی شرکت کننده در پودمان  .1

  مربی-
  دانشگاه-
 صنایع-

 :ویژگیهاي مدرس جهت اجراي پودمان  .2
  .ه کار سال سابق2 با داشتن حداقل   مرتبطي مدرك تحصیلی دکترا-   الف            

  . سال سابقه کار5حداقل   با داشتن مدرك تحصیلی فوق لیسانس مرتبط -        ب
  . سال سابقه کار10 با داشتن حداقل مدرك تحصیلی لیسانس مرتبط -        ج
 . سال سابقه کار15 با داشتن حداقل  مدرك تحصیلی فوق دیپلم مرتبط-        د

  .استاد کار صنعتمدرك تحصیلی دیپلم بعنوان -        ه
  .هر یک از موارد ذکر شده با نظر شوراي آموزشی مرکز براي تدریس انتخاب خواهد شد

  
                                     
  معاونت پژوهش و برنامه ريزي                                                                                                                                                                                                                                    

              
 

                                                                                                                         مركز تربيت مربي                                                                                                                             

  بسمه تعالی
 



 

                                                                                                                          
 

  :مدت پودمان آموزشی .3
 

   ساعت20                     : ساعت آموزش نظري– الف
   ساعت10                         :ساعت آموزش عملی  –ب 
  ساعت 30            :پودمان جمع ساعات آموزش -ج 
  

 :منابع آموزشی مورد نیاز .4
 برنامه ریزي درسی تالیف دکتر حسن ملکی ، برنامه ریزي آموزشی تالیف دکتر علی تقی پور ظهیر، فلسفه آموزش           کتاب

   مربی و پرورش تالیف عیسی ابراهیم زاده ، جزوه پداگوژي مرکز تربیت
  

 : و سایل و تجهیزات مورد نیاز ابزار .5
  ک، پروژکتور اوپک ، پروژکتور اورهدایت برد ،ماژیو
  

 :امکانات و تسهیالت فیزیکی .6

مناسب بودن کالس درس از نظر فضا ي آموزشی و متغییر هاي فیزیکی شـامل نـور ، رنـگ، روشـنائی ،       
  تهویه و عدم وجود سر وصدا و پارازیت

  
  :محل اجراي دوره .7

  مرکز تربیت مربی کرج -بخش آموزش علوم تربیتی 
  
  :روش و ابزار ارزشیابی از آموخته هاي فراگیران .8
  

   پروژه عملی – آزمون تستی و تشریحی پایان دوره
  
  
  
  

  
  

                      
  
 
 
 
 
 
  



 

                                                                                                                          
 

  برنامه ریزي درسی : سرفصلهاي آموزشی پودمان 
 )ساعت( جمع  )ساعت ( عملی  )ساعت ( ظرين عناوین توانایی ردیف

مفاهیم آموزش هاي فنی وحرفه اي       
  اهداف آموزشهاي فنی و حرفه اي

فعالیتهاي آموزشی وزارت کار قبـل      
  از تشکیل سازمان فنی و حرفه اي

ــی و   ــوزش فن ــازمان آم ــشکیل س ت
  حرفه اي

  وظایف قانونی سازمان
  ویژگیهاي برنامه آموزشی سازمان

طور عام و کلی معناي فلسفه ب
  چیست؟

  آموزش چیست
  تربیت چیست

  ضرورت تربیت
  انسان و تربیت

نقش و وظیفه فلسفه تعلیم و 
  تربیت چیست

معنا و مفهوم آموزش و پرورش 
  قبل از قرن نوزدهم

معنا و مفهوم آموزش و پرورش 
  بعد از قرن نوزدهم

علم تعلیم و (مبانی علم پداگوژي 
  و تاریخچه آن) تربیت

  ش علوم تربیتی اهداف آموز
ویژگیهاي فلسفه جدید آموزش و 

  پرورش 
نظریات چند اندیشمند بزرگ غربی  
  و اسالمی  در مورد تعلیم و تربیت 

  هدفهاي تربیتی اسالم 
  برنامه ریزي درسی و طرح درس

  تعاریف و مفاهیم
  حیطه هاي یادگیري

اســتانداردهاي آموزشــی و برنامــه 
  درسی

مل برنامه درسی و طرح درس و عوا
  موثر در تدوین آن
  چهار چوب شرایط

  ساعت30  



 

                                                                                                                          
 

  هدفهاي آموزشی
  روشهاي آموزشی
  محتواي آموزشی

  وسائل و تکنولوژي آموزش
 

  ساعت30    جمع ساعت  

  


