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 بِ ًام خذا

 داًؽکذُ بْذاؼت

 گرٍُ آهَزغ بْذاؼت ٍ ارتقای ظالهت

 تکٌَلَشی ٍ رٍغ ّای آهَزؼیطرح  درض 

 96/95ًیوعال اٍل  ، ّاؼٌثِ زهاى:  ػولی-ًظری ٍاحذ 3تعذاد ٍ ًَع ٍاحذ: 

 8-10 ظاعت کالض: : ًذارد پیػ ًیاز

 ؼوارُ کالض:  1394داًؽجَیاى کارؼٌاظی ارؼذ آهَزغ تْذاؼر ٍرٍدی هخاطباى: 

 10-12دٍؼٌثِ ظاعت پاظخگَیی یِ فراگیراى:  فاعوِ رجؼسیدکسر  -: دکسر حعیي اؼسریاىاظتاد

 Hossien_ashtarian@yahoo.comایویل دکتر اؼتریاى: 

 

 هعرفی اجوالی دٍرُ:

اظر. ّذف  "زکٌَلَشی ٍ رٍغ ّای آهَزؼی"درض : در دٍرُ کارؼٌاظی ارؼذ آهَزغ تْذاؼر  زخصصی یکی از ٍاحذ ّای

اصَل ٍ هقذهاذ زکٌَلَشی آهَزؼی، هثاًی ًظری زکٌَلَشی، اصَل عراحی آهَزؼی، اصلی ایي درض آؼٌایی داًؽجَیاى تا 

ایي درض از درٍض کاهال زخصصی  .هی تاؼذاظسرازصیْای آهَزؼی ٍ زْیِ ٍظایل کوک آهَزؼی ٍ کارترد ػولی ٍ ارزؼیاتی آًْا 

رؼسِ هی تاؼذ ٍ داًؽجَیاى ضرٍرذ دارد کِ تا اظسرازصیْای آهَزؼی ًحَُ کارکرد ٍظایل کوک آهَزؼی، زْیِ عرح درض، 

 .فرآیٌذ ارزؼیاتی زاثیر ترًاهِ ّای آهَزؼی ٍ تکارگیری ٍظایل آؼٌا ؼًَذ

 :ّذف کلی

َلَشی آهَزؼی، هثاًی ًظری زکٌَلَشی، اصَل عراحی آهَزؼی، اظسرازصیْای آهَزؼی آؼٌایی داًؽجَیاى تا اصَل ٍ هقذهاذ زکٌ

 ٍ زْیِ ٍظایل کوک آهَزؼی ٍ کارترد ػولی ٍ ازؼیاتی آًْا

 :کلی جلعاتاّذاف 

 اّویر ٍ اّذاف زکٌَلَشی آهَزؼیزثییي  .1

 زثییي اظسرازصیْای یادگیری ٍ رٍغ ّای آهَزؼی .2

 زکٌَلَشیآؼٌایی تا اتؼاد ًرم افساری  .3

 آؼٌایی تا عراحی هٌظن آهَزؼی .4

 رظاًِ ّای آهَزؼی ٍ ًحَُ کار تا آًْاآؼٌایی تا  .5

 آؼٌایی تا ٍظایل کوک آهَزؼی .6

 زْیِ ٍ عراحی رظاًِ .7
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 کار تا ٍظایل کوک آهَزؼی )ظادُ ٍ خیچیذُ( ٍ ارزؼیاتی آًْا .8

 تازدیذ از هراکس رظاًِ ای .9

 ارایِ گسارغ کارّای ػولی .10

 ذاف کلی ّر جلعِ:اّذاف ٍیصُ بِ تفکیک اّ

 "هذرض جلعات اٍل تا ؼؽن: دکتر اؼتریاى"

  :جلعِ اٍل

 عٌَاى: تعریف، اّویت ٍ اّذاف تکٌَلَشی آهَزؼی

 پط از ایي جلعِ: -اّذاف ٍیصُ

تِ هٌاتغ ػلوی هؼرفی ؼذُ تِ ٍی تِ عَر کاهل تا اظسٌاد  را" زکٌَلَشی آهَزؼی"ٍ  "زکٌَلَشی"هفاّین داًؽجَ تسَاًذ  .1

 .زؼریف ًوایذ

 زَضیح دّذ. تصَرذ هخسصر را تا اظسٌاد تِ هٌاتغ ػلوی هؼرفی ؼذُ زاریخچِ زکٌَلَشی آهَزؼیداًؽجَ تسَاًذ  .2

 آهَزغ را تا تْرُ گیری از ًگرغ ظیعسوی زحلیل کٌذ. .3

 .زکٌَلَشی آهَزؼی را ًؽاى دّذ ًیاز تِ اّویرداًؽجَ تسَاًذ  .4

 ایذ.ًوداًؽجَ تسَاًذ اّذاف زکٌَلَشی آهَزؼی را زؽریح  .5

 را زَضیح دّذ. Hard and Soft Technology  زفاٍذ .6

 دٍم: جلعِ 

 عٌَاى: طراحی هٌظن آهَزؼی

 :داًؽجَ بتَاًذ فراگیر پط از ایي جلعِ -اّذاف ٍیصُ

 عراحی آهَزؼی را زؼریف کٌذ. .1

 خاظسگاُ ٍ ریؽِ خیذایػ عراحی آهَزؼی را تیاى ًوایذ. .2

 هسایا ٍ هحذٍدیسْای عراحی آهَزؼی را زَضیح دّذ. .3

 عراحی آهَزؼی را از هٌظر رٍیکرد رفسار گرایی هَرد تحث قرار دّذ. .4

 عراحی آهَزؼی هثسٌی تر رٍیکرد ؼٌاخر گرایی را زحلیل کٌذ. .5

 اصَل کارترد ظاخسي گرایی ترای عراحی آهَزؼی را فْرظر ًوایذ. .6

 :چْارمجلعِ ظَم ٍ
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 طراحی آهَزؼیفرایٌذ ٍ عٌاصر عٌَاى: 

 :بتَاًذ جلعِفراگیر پط از ایي  -اّذاف ٍیصُ

 ٍیصگیْای فرایٌذ عراحی آهَزؼی را تیاى کٌذ. .1

 اػضای گرٍُ عراحی آهَزؼی ٍ ًقػ ّریک در فرایٌذ عراحی آهَزؼی را ؼرح دّذ. .2

 ػٌاصر هْن عراحی آهَزؼی را ًام تثرد. .3

 هفَْم ٍ اًَاع زحلیل را ؼرح دّذ. .4

 زفاٍذ ّذفْای کلی ٍ ػیٌی را هقایعِ کٌذ. .5

 تلَم، گاًیِ ٍ هریل را تا یکذیگر هقایعِ کٌذ. عثقِ تٌذی ّذف ّای آهَزؼی .6

 اصَل اًسخاب هحسَای آهَزؼی را ؼرح دّذ. .7

 اّویر ارزؼیاتی در فرایٌذ عراحی آهَزؼی را ؼرح دّذ. .8

 .اًَاع ارزؼیاتی در آهَزغ را تیاى کٌذ .9

 :ؼؽن پٌجن ٍ جلعِ

 الگَّای طراحی آهَزؼیعٌَاى:  

 :داًؽجَ بتَاًذ پط از ایي جلعِ -اّذاف ٍیصُ 

 هفَْم الگَی عراحی آهَزؼی را تیاى کٌذ. .1

 الگَی ػوَهی عراحی آهَزؼی را ؼرح دّذ. .2

 اجسای اصلی الگَی عراحی دیک ٍ کاری را زَضیح دّذ. .3

 الگَی عراحی آهَزؼی کوح ٍ ّوکاراى را تا رکر اجسای هْن آى ؼرح دّذ. .4

 عراحی گاًیِ ٍ تریگس را تا رکر هثال زَضیح دّذ.ؼرایظ یادگیری تیرًٍی ٍ درًٍی ٍ هراحل آهَزغ در الگَی  .5

 هراحل اصلی عراحی تا اظسفادُ از الگَی ّیٌیچ ٍ ّوکاراى را ؼرح دّذ. .6

 تا اظسفادُ از الگَی عراحی آهَزؼی هریل یک ترًاهِ آهَزؼی عراحی ًوایذ. .7

 

 "هذرض جلعات ّفتن تا یازدّن: دکتر رجعتی"

 ّفتن: جلعِ

 ٍظایل کوک آهَزؼی رظاًِ ّای آهَزؼی ٍ: عٌَاى

 داًؽجَ بایذ بتَاًذ: پط از ایي جلعِ -اّذاف ٍیصُ
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 رظاًِ را زؼریف کٌذ. .1

 رظاًِ آهَزؼی را زَضیح دّذ. .2

 ٍظایل کوک آهَزؼی را زؼریف کٌذ. .3

 زفاٍذ رظاًِ ٍ ٍظایل کوک آهَزؼی را ؼرح دّذ. .4

 اصَل اًسخاب رظاًِ را تیاى کٌذ. .5

 ؼرح دّذ.کارترد رظاًِ در هراحل هخسلف زذریط را  .6

 هخرٍط زجارب ادگاردیل را ؼرح دّذ. .7

ؼٌیذاری ٍ چٌذ -)دیذاری، ؼٌیذاری، دیذارییادگیری  -زقعین تٌذی ٍ ًحَُ اظسفادُ از رظاًِ ّای یاد دّیٍیصگیْا،  .8

 را تغَر کاهل رکر ًوایذ.حعی( 

 ّؽتن:جلعِ 

 هکتَب رظاًِ ّای آهَزؼیعٌَاى:  

 :داًؽجَ بایذ بتَاًذ پط از ایي جلعِ -اّذاف ٍیصُ

 اًَاع هَاد آهَزؼی هکسَب را زَضیح دّذ )خوفلر، خَظسر، خثر ًاهِ ٍ ...( .1

 هراحل عراحی رظاًِ هکسَب را ًام تثرد. .2

 اّویر ٍ رٍغ ؼٌاخر هخاعة را در عراحی ٍظایل هکسَب آهَزؼی زَضیح دّذ. .3

 ًحَُ زٌظین اّذاف ترای زَلیذ رظاًِ را تیاى کٌذ .4

 ٍ ظایر هَارد هْن هَرد زَجِ هاًٌذ فًَر، عرز قرارگیری هغالة ٍ ...ٍیصگیْای هحسَا ٍ زصاٍیر هَرد اظسفادُ در رظاًِ  .5

 را ؼرح دّذ.

 ًحَُ  زَلیذ رظاًِ ترای افراد کن ظَاد ٍ تی ظَاد ٍ گرٍّْای خاؾ هاًٌذ ظالوٌذاى را ؼرح دّذ. .6

 هؼیار ٍ رٍغ ّای ارزیاتی رظاًِ را ؼرح دّذ. .7

 ّای خیؽرٍ در زَلیذ رظاًِ ّای هکسَب ٍ ًحَُ هقاتلِ تا آًْا را تیاى کٌذ. چالػ .8

 ًْن: جلعِ

 کار با رظاًِ ّای جوعی :عٌَاى 

 :داًؽجَ بایذ بتَاًذ پط از ایي جلعِ -اّذاف ٍیصُ

 دّذ.اّویر اظسفادُ از رظاًِ ّای جوؼی ؼاهل رٍزًاهِ، رادیَ ٍ زلَیسیَى در آهَغ ظالهر افراد جاهؼِ راًؽاى  .1

 رٍغ صحیح ارایِ هغالة آهَزغ ظالهر جْر چاج در رٍزًاهِ ّا را زؽریح ًوایذ. .2

 ًوایذ. زْیِ را یک ًوًَِ از هغالة آهَزغ ظالهسی جْر چاج در رٍزًاهِ هحلی .3
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 کارکرد رظاًِ ّای جوؼی در اًسؽار اعالػاذ ظالهسی، ایجاد ٍ زغییر ػقیذُ تِ هَضَػاذ ظالهسی را تیاى ًوایذ. .4

 تا رادیَ تِ ػٌَاى یک رظاًِ جوؼی را زَضیح دّذ.ًحَُ کار  .5

 ًحَُ کار تا زلَیسیَى تِ ػٌَاى یک رظاًِ جوؼی را ؼرح دّذ. .6

7. Entertainment-education .تا اظسفادُ از ترًاهِ رادیَیی ٍ زلَیسیًَی را زَضیح دّذ 

 دّن: جلعِ

 آؼٌایی با رٍغ ّای آهَزؼی: عٌَاى 

 :داًؽجَ بتَاًذ با رٍغ ّای آهَزؼی زیر آؼٌا ؼَد پط از ایي جلعِ -اّذاف ٍیصُ

 ظخٌراًی، تحث گرٍّی، خاًل، ظودَزیَم، کارگاُ ٍ ...

 یازدّن: جلعِ

 طراحی آهَزؼی در هحیط ّای الکترًٍیکی :عٌَاى 

 :داًؽجَ بایذ بتَاًذ پط از ایي جلعِ -اّذاف ٍیصُ

 هفَْم یادگیری الکسرًٍیکی را هَرد تحث قرار دّذ. .1

 یادگیری الکسرًٍیکی را ؼرح دّذ. ایٍیصگیْ .2

 اًَاع یادگیری الکسرًٍیکی را تا رکر هثال تیاى کٌذ. .3

 اػضای گرٍُ عراحی آهَزؼی ترای یادگیری الکسرًٍیکی ٍ ًقػ ّرکذام را ؼرح دّذ. .4

 راحی ٍ اجرای یادگیری الکسرًٍیکی را تا اظسفادُ از ؼکل زَضیح دّذ.فرایٌذ ع .5

 ؼرح دّذ.ًیکی را عراحی آهَزؼی ٍ یادگیری الکسرٍ .6

 هسیر ّا ٍ هؼایة رٍغ ّای یادگیری الکسرًٍیک را ؼرح دّذ. .7

 .هعایل اخالقی در یادگیری الکسرًٍیک را زحلیل کٌذ .8

 ًحَُ اظسفادُ از ترخی ًرم افسارّای هرزثظ تا زَلیذ رظاًِ را ًؽاى دّذ. .9

 

 "رجعتی: دکتر اؼتریاى ٍ دکتر بصَرت هؽترک اًسدّنپهذرض جلعات دٍازدّن تا "

 دٍازدّن: جلعِ

 هثسٌی تر یکی از هذل ّای عراحی آهَزؼی زْیِ ؼذُ داًؽجَیاى آهَزؼی ترًاهِ ارایِ کار ػولی ٍ ارزیاتی :عٌَاى

  ظیسدّن: جلعِ
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 خَظسرخوفلر ٍ : ، خرظػ ٍ خاظخارایِ کار ػولی ٍ ارزیاتی ٍظیلِ کوک آهَزؼی زْیِ ؼذُ داًؽجَیاى :عٌَاى

 چْاردّن: جلعِ

 زْیِ ترًاهِ آهَزغ هجازی ارایِ کار ػولی ٍ ارزیاتی ٍظیلِ کوک آهَزؼی زْیِ ؼذُ داًؽجَیاى، خرظػ ٍ خاظخ: :عٌَاى

 پاًسدّن: جلعِ

 زْیِ ترًاهِ رادیَیی ارایِ کار ػولی ٍ ارزیاتی ٍظیلِ کوک آهَزؼی زْیِ ؼذُ داًؽجَیاى، خرظػ ٍ خاظخ:  :عٌَاى

 

 ظاعت( 43ٍاحذ عولی )

  هذیا لة )اٍرّذ، ٍیصیَالیسر، ًرم افسار، ...(آؼٌایی تا ٍظایل 

 ًِصذا ٍظیوا، هؼاًٍر تْذاؼسی، ادارُ ارؼاد(ٍ زْیِ گسارغ داًؽجَ تازدیذ ازهراکس زَلیذ رظا ( 

  زْیِ ٍ ارایِ ترًاهِ آهَزؼی، خوفلر، خَظسر، ترًاهِ رادیَیی ٍ ترًاهِ آهَزغ هجازی 

 

 یادگیری -ؼیَُ ّای یاددّی 

در دٍرُ زحصیالذ زکویلی از داًؽجَ اًسظار هی رٍد زا رٍیکرد دیگری را در یادگیری هغالة دًثال کٌٌذ ٍ تٌاتر ایي از رٍغ 

اػالم ؼذُ هغالة را قثل از حضَر در آهَزغ هؽارکسی ٍ زؼاهلی اظسفادُ هی ؼَد. داًؽجَ قثل از ّر جلعِ تایعسی هغاتق ػٌاٍیي 

 کالض هغالؼِ ًوایذ. 

 ی آهَؼی:رظاًِ ّا

 ٍایر ترد ، رایاًِ، کسة ٍ هجالذ

 هقررات درض:

 هغالؼِ هغالة قثل از حضَر در کالض

 حضَر هٌظن در کالض ٍ ؼرکر در فؼالیر ّای کالض

 اًجام زکالیف هحَلِ

 :ارزؼیابی
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 ًورُ 8: )ترًاهِ آهَزؼی، خوفلر، خَظسر، ترًاهِ رادیَیی ٍ آهَزغ هجازی( اًجام زکالیف ٍ فؼالیر ّای هحَلِ .1

 ًورُ 2ارایِ گسارغ تازدیذ:  .2

 ًورُ 3اهسحاى هیاى زرم :  .3

 ًورُ 7اهسحاى خایاى زرم:  .4

 :هٌاتغ

 فرداًػ، ّاؼن. هثاًی ًظری زکٌَلَشی آهَزؼی. اًسؽاراذ ظور. آخریي چاج 

  ،1390ًَرٍزی، داریَغ ٍ رضَی، ظیذ ػثاض. هثاًی عراحی آهَزؼی.زْراى: اًسؽارذ ظور 

  عراحی آهَزؼیفرداًػ، ّاؼن. هثاًی 

 احذیاى، هحوذ. هقذهاذ زکٌَلَشی آهَزؼی. اًسؽاراذ تؽری 

  .یرایػ چْارم. اًسؽاراذ داًؽگاُ ؼْیذ ٍهَریعَى گری آر، رٍض ازیَى ٍ کوح جرالذ. عراحی آهَزؼی اثر تخػ

 1387چوراى، 

 ی(. زرجوِ: اظواػیل گریعَى دی آر ٍ اًذرظَذ زری. یادگیری الکسرًٍیکی در قرى تیعر ٍ یکن )هثاًی ًظری ٍ ػول

 زارػی زٍارکی ٍ ظؼیذ صفایی هَحذ. اًسؽاراذ ػلَم ٍ فٌَى

 رضَی ػثاض. هثاحث ًَیي در فٌاٍری آهَزؼی. اًسؽاراذ داًؽگاُ ؼْیذ چوراى 

 ػلی آتادی. خذیجِ. هقذهاذ زکٌَلَشی آهَزؼی. اًسؽاراذ داًؽگاُ خیام ًَر 

  ٍ 1391ظالهر. چاج اٍل. زْراى: اًسؽاراذ آثار ظثحاى، اظذی اهیر حعیي ٍ ّوکاراى. رظاًِ ّای دیجیسال 

  ،1387رضَی ػثاض. اصَل عراحی ٍ زَلیذ فیلن ّای آهَزؼی. چاج اٍل، زْراى: اًسؽاراذ ظور 
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