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سین کارگاه
برنامه 1401دکتر علیرضا حاجیان، دی ماه -کارگاه یک روزه یادگیری عمیق

زمان بندیموضوعآیتم
جلسات صبح

صبح10:15تا 8:30اصول ومبانی یادگیری عمیقسکشن اول
Break110:35تا 10:15استراحت وپذیرایی

ساختارهای یاددهی ویادگیری سکشن دوم
عمیق

12: 30:تا10:35

Break213:30تا 12:30نماز وناهار
جلسات بعدازظهر

تکنولوژی آموزشی ، ابزارهای سکشن سوم
یقنوین  در یاددهی ویادگیری عم

15:30تا 13:30

Break315:50تا 15:30استراحت وپذیرایی
پخش فیلمهای آموزشی باقی سکشن چهارم

یلی  بحث وتبادل نظر تکم+ مانده 
توسط تمرینهای عملیاتی تکمیلی

ه  اختتامیه وعکس دست-گروهها
جمعی

17:30تا 15:50



 به منظور سخنرانی در 2008در سال
به شهر بوسان کره AOGSهمایش جهانی 

جنوبی رفتم در فرودگاه بوسان در مدخل
رد ورودی به شهر جمله ای که در یک بیلیو
بزرگ نوشته بود توجه مرا جلب ومرا به

:فکر فرو برد
Welcome to dynamic Busan

ی ابتدا با خودم فکر کردم ادعای داشتن شهر
پویا با یک خوشامد گویی ساده مطرح شده و

پالس مثبتی را به مخاطب انتقال می دهد 
ز باخودم گفتم این رو در خالل همایش وبعد ا

سخنرانی ام حتما در شهر وبه خصوص در 
یه دانشگاه بوسان پایش خواهم کرد برای همین

روز که آزادتر بودم به همراه یکی از 
دانشجویان جوان کره ای به دانشگاه بوسان
راغ رفتم ودر اونجا به غیر از دیدن دانشگاه س

دانشکده علوم پایه هم رفتم



نه ها در یک محیط بسیار بزرگ عده زیادی دانشجو پشت رایا

ی آب مشغول بودند کنار دستشون یه فالسک چای یا یک بطر

یانه ساده هم بود اکثرا وقتی جویا شدم گفتن اینجا مرکز را

رخی دانشگاهه و دانشجوبان مشغول انجام تکالیفشون هستن ب

ن هم در حال پیش مطالعه ودیدن فیلمهای آموزشی برای رفت

خیلی کال این موضوع....سر کالس فردا یا کالس بعدی هستند

من رو متحول کرد

اد کردم و وقتی به ایران برگشتم تحولی در نحوه تدریسم ایج

راشون میدادم، بدانشجوهام تکالیف کامپیوتری ازون به بعد به 

ن میساختم وحتی برای ساختمحتوای کامپیوتری آموزشی 

بت وسائل مرتبط بادرس، شرکت در مسابقات دانشحویی، ث

م امتیاز ونمره به عنوان پوان در نظر میگرفت... اختراع و

دایت وموفقیتهای خوبی بدست اومد مثال تیم دانشجویی به ه

ات بنده رتبه دوم موشکهای آبی کل کشور شد یا در مسابق

......اختراعات سوییس رتبه برتر نواوری و



از این رو یکی از :" دکتر طهرانچی

برنامه هایی که در سند تحول و تعالی

ه از مورد تأکید قرار گرفته، این است ک

آموزش و آموزش حافظه محور به 

توجه داشته باشیم، نه صرفا یاددهی 

از این رو دانشگاه آزاد . یادگیری

یاددهی و آموزش اسالمی مکلف به 

."استعمیق و کاربردی

 دانشگاه آزاد به دنبال علمی است که

نیان بسترساز اشتغال دانش ب، فایده محور

باشدافزاینده اقبال اجتماعی و 



چرا یادگیری عمیق؟ ضرورت، چالشها
ضرورت  :

 است زیرا  نیازمند تحولآموزش در دانشگاههای ما
پایه واساس بسیاری از پیشرفتهای هر کشوری

.استآموزش مناسب با نیازهای روز 

ه ون)از طرفی نوعی افت کیفی در دانش آموختگان
در عمل دیده می شود گرچه این!( فارغ التحصیالن

حول افت تنها متاثر از نحوه آموزش نیست ولی قطعا ت
ان در یادگیری و عمیق تر کردن یادگیری دانشجوی

.سهم بسزایی در حل این مشکل خواهد بود

ضرر های عظیم مادی، اجتماعی وسیاسی در نتیجه
جه سطح پایین کیفیت یادگیری در دانشگاهها متو

.جامعه، صنعت ومحیط زیست  خواهد شد

یری پژوهشها نشان داده کیفیت یاددهی و یادگ:  اهمیت
با آموزش عمیق و روشهای نوین تدریس،مطلوب تر
ابد می شود وهرچه عمق یادگیری دانشجویان افزایش ی

ه آن بستر اصلی پیشرفت کشور وشتاب بخشی ب
.مهیاتر خواهد بود



:چالشها

.ت هسصرف وقت بیشتری یادگیری عمیق نیازمند -

لحاظ باید هزینه کرد نه فقط ازبرای یادگیری عمیق -

تهیه بلکه استاد بایستی وقت بگذارد طرح درسمادی 

فراهم ، متریالهای آموزشی ومحتواهای خالقانه کند

ه الزم از طرفی سیستم مدیرت وپایش دانشگا...کند و

میق است به نحو بارزی به اساتیدی که دریادگیری ع

(  ردوه)موفق والگو هستند بهای بیشتر مادی ومعنوی 

.  بدهد

مخاطبان ما در دانشگاه که در واقع همان -

کمتر به فکر !( ونه الزاما دانش جو)دانشجویان

مدرک یادگیری عمیق هستند وبیشتر یا دنبال کسب

یجه ویا بدنبال پروسه هایی هستند که سریع به نت

یادگیری عمیق هم نهایی برسند در صورتی که 

!  انگیزه میخواهد هم متانت



پارادوکسهای آموزشی در ایران

ر در حالی که دین ما میگوید یک لحظه تفک
بهتر از هفتاد سال عبادت است تدریس 

ما وآموزش در دانشگاهها تفکر محور نیست 
می بیشتر اندیشه ها را به دانشجویان معرفی

!کنیم تا اندیشیدن را

 در ت انتقال دانش بیشتر انتقال اطالعابه جای
متن قرار دارد در حالی که شعار دانش بنیان

عمل ( سواد محور)می دهیم اطالعات بنیان 
.می کنیم

 شاید مساله های زیادی هم به عنوان نمونه در
ک کالس درس حل می کنیم در ریاضی ، فیزی

را کمترمهارت حل مساله یا شیمی ولی عمال 
به دانشجویان یاد می دهیم

 بر خالف نیاز مبرم کشور و صنعت به
آموزشهای کاربردی، آموزش دراکثر 

ست تا بیشتر بر تئوری تمرکز شده ادانشگاهها 
کاربرد



 ویت به جای تقبیشتر روشهای آموزشی دانشگاه
ظه روحیه تفکر خالق بیشتر به تقویت حاف

ن حالت ویادر بهتریاستاتیک یا حداکثر داینامیک 
.به تقویت استدالل قیاسی متکی هست

برخالف تاکیدات وافر مقام معظم رهبری بر
توجه به علوم پایه از سرمایه گذاری در این 

پایه غافل بوده ایم به ترویج علوم زمینه 
ردن خصوص در نگرش بیشترمدیران ، هزینه ک

ایه در بخش علوم پایه را به دید سرمایه گذاری پ
.ای واثر گذار در بلند مدت نمی نگرند

 حرفهای جالب سخنان زیبا وپرزرق وبرق از
برخی از مدیران شنیده می شود ولی پای عمل
ی که می رسیم حاضر به هزینه کردن برای همان

.که خود گفته اند نیستند



نپارادوکسهای ذهنی ورفتاری دانشجویا

 خیلی وقتها دروس تدریسی مثال برخی
دروس پایه یا دروس پیش نیاز را به کم

ا فایده وحتی به درد نخور در رشته خود ی
ار خیلی پیچیده وامکان ناپذیر برای به ک

.بستن در میدانهای عملی می دانند
ستند هنوز مباحث پایه دبیرستان رامسلط نی

.ولی وارد دانشگاه شده اند
رده با عشق وعالقه رشته خود را انتخاب نک

اند ویا حتی انگیزه باالیی دریادگیری
مباحث پایه به عنوان هدف از دانشجو شدن

.ندارند
ت به سیستم جزوه محور در دبیرستان عاد

.کرده اند
کمتر اهل مطالعه وتفکر هستند.



....ادامه

 ی هستند گرچه خروج! فست فودیجوانهای نسل جدید بشدت
ولی خواستار  سهولت ( فایده محور-محصول نگر)محورند

یک شبه راه صدساله را ==وسرعت باال هستند
حل مساله را shortcutبه آنها راههای : فرصت)بپیمایند

یاددهیم چون عالقه بیشتری به آن دارند ودر نتیجه بهتر
یادمیگیرند، اتفاقا برخی مشکالت صنعت ما نیاز به 

راهکارهای میان برانه هستند زیرا تاخیرها در حل مساله 
(زیانهای عظیمی به بار می آورند

 لی هست وواقع گرا نسل جدید گرچه بیشتر از آرمان گرایی
ابی یا تفکر عمقی کمتر در آنها نهادینه شده است و تفکر حب

نی سطحی بعضا دیده می شود والبته هیجانات والتهابات جوا
.جزیی نامنفک از یک جوان است

 د و هستندچار تردید نسبت به تاثیر علم در زندگی روزمره
تضاد وقتی با آنها مصاحبه های متعددی داشتم بیان می داشتند

را در برخی افراد تحصیل کرده جامعه در رفتار وشعار 
.مالحظه کرده اند

 می روحیه تیکمتر موفقند و به طور کلی کارهای تیمی در
یشتر ما در یادگیری عمیق راهکار داریم برای ب)دارندضعیفی 

ت این موارد وحتی برخی ضعفها وتهدیدها را به قوت وفرص
(.تبدیل می کنیم



لقی دانشجویان تطی مصاحبه هایی که داشتم برخی -
دارند واین بر نا امیدانه یا مبهمی از آینده خود

متانت ، پشتکار وحرکت فعاالنه آنها در مسیر
رخی یادگیری عمیق سایه اندخته است ومتاسفانه ب

امید وانرژی را در جوانان اساتید نه تنها 
کنند بلکه تقویت نمی( با پتانسیل بالقوه)پراستعداد

نه )بر این جو ناامیدی دامن هم میزنند وبا آنها 
در مورد برخی موارد ( عامدانه واکثرا نا آگاهانه

حالی که بر ناامیدیها می افزاید صحبت می کنند در
سیار که امید وانگیزه بخشی یکی از فاکتورهای ب

.اشدمهم در بستر سازی برای یادگیری عمیق می ب

 یاددهی عمیق براین باور است که با انجام
شیوه مناسب تدریس می توان یادگیری 

عمق دانشجویان را عمقی تر کرد البته افزایش
یادگیری الزاما برای همه دانشجویان به یک

اصل توزیع گوسی )اندازه نخواهد بود
(دانشجویان از ابعاد مختلف

مطالعات میدانی



یادگیری عمیق

مهای در یادگیری عمیق منابعی مانند فیل
، آموزشی، پادکستها، فضای دیجیتال
مسابقات انالین، کتاب های کمک 

هر ابزاری که به نوعی آموزشی وکال 
ند و به غنی سازی یادگیری کمک می کن

، حتی خود دانش نه به حافظه محوری
ید به عنوان منبع به حساب می آ! جویان 

.

ان دریادگیری عمیق در واقع ما دانشجوی
را از حالت انفعال خارج وبه یکی از 

ه نه فقط یادگیری کموتورهای محرکه 
!  یاددهی تبدیل می کنیم

علم وهنر =پداگوژی

-فرآیند یاددهی

یادگیری در فضای 

حضوری ومجازی



پداگوژی

ر یادگیری د-ناظر به علم وهنر فرآیند یاددهی=پداگوژی

فضای حضوری ومجازی

یکیشنها ناظر به توانایی کاربا نرم افزارها، اپل= تکنولوژی

.، پلت فرمها ودیگر ابزارهای فناوری آموزشی است



:سوال 
تحول آیا دانشگاههای امروز ، دانشجوان را برای دنیای م

فردا آماده می سازند ؟
صرماهیت دانستن و روش های یادگیری در دنیای معا  (

چگونه است ؟ ( انفجار اطالعات
نونی چیست  جایگاه و نقش استاد در نظام تعلیم و تربیت ک

؟
یری در کدام رویکرد اطالعات در فرآیند یاددهی و یادگ

دانشجوان موثر است ؟
اطالعاترویکرد تولید-برویکرد کاربر اطالعات-الف

Data=information=Knowledge 



:کنونیعرصهدردانستنماهیت
باید،دکننحفظرااطالعاتکهاینجایبهدانشجویان*

از،دآورندستبهچگونهرااطالعاتکهبگیرندیاد
العاتاطوکننداستفادهچگونهآمدهدستبهاطالعات

.کنندترکیبهمباچگونهراآمدهدستبه
رامشکالت،بیندیشندبگیرندیادبایستیدانشجویان*

رادیگرانباکارکردن،کنندحلراآنوکنندشناسایی
القخهایحلراهبهیافتندستبرایوکنندتجربه
.کنندجووجست

قطریازفقطرااطالعاتکهاینجایبهدانشجویان*
یقطرازباید،آورنددستبهدرسیکتبواستادان
رکمشتکار،(بررسیوتحقیق)اکتشافوکاوش

.یابنددستآنبهمنتقدانهبررسیوگروهی



(Jerome Bruner)نظريه يادگيري جروم برونر 

1- ( یمتجربه مستق) یادگیری از طریق فعال بودن
2- ( تجربه تصویری) یادگیری از طریق تصاویر
3- (تجربه انتزاعی) یادگیری از طریق عالیم



نظريات يادگيري
 نظریه پردازش اطالعات( :Information Processing  )

:رابرت گانیه و ولسلی بریگز  
ده است و پایه گذاری شقوای شناختی انسان این نظریه بر 

:  دارای اصولی به شرح زیر است 
.  د محتوای درسی با هدف مورد نظر همخوانی داشته باش-1
( جربه هوش ، ت) محتوای درسی با توانایی های دانشجویان -2

. مطابقت داشته باشد 
.  ته باشد دانشجو فعاالنه در فرآیند یادگیری شرکت داش-3
ان  دانشجویان پیشرفت های آموزشی خود را در عمل نش-4

. دهند 
ها برای تمرین مهارتفرصت  های زیادی به دانشجویان -5

. داده شود شرایط متفاوت در 
(است آموزش در حقیقت ایجاد شرایط الزم یادگیری)



نظريه يادگيري مهندسي سيستم ها
ک که از  سیستم عبارت است از یک کل ارگانی

اجرایی مرتبط به هم درست شده و برای 
.اشدرسیدن به اهدافی در حال فعالیت می ب

 حلیل تجزیه و ت: روش مهندسی سیستم شامل
امل یک موقعیت به طور دقیق و تعیین عو

ستم  کالس درس یک سی) ، تاثیرگذار برآن
( .آموزشی است 



نمودار سيستمي کالس درسي در دانشگاه

فضا و تجهیزات استادان

مدیریت تکنولوژی

دانشجویان



نظريه يادگيري ساخت گرايي  
 به  یاژهژان پاین نظریه با تکیه بر روان شناسی

صورت یک نیروی غالب در آموزش درآمده  
.است  

به دانشجو  انتقال منشاء کنترل یادگیری از استاد
ده ذهن نقش استاد هدایت کننده و تحریک کنن

. دانشجواست 
ستآموزش مبتنی بر خالقیت و دانشجومحور ا.
شود بلکه  دانش نمی تواند به یادگیرندگان منتقل) 

بسازند  یادگیرندگان باید دانش را خود برای خود
. )



 Interplant: )آموزش جوار كارگاهي

Training /Vestibule training) آموزش

در واقع نمونه اي از آموزش ‘ جوار یا دهلیزي

تفاوت آن در محیط كار بودن حین خدمت است و 

استفاده از وسایل و ابزار حین خدمت و آموزش

در هر كشوري آموزش هاي »آالت حقیقي است

در یكي از این مهارت آموزي فني و حرفه اي و 

مدارس : سه نهاد مشخص صورت مي گیرد

رسمي؛ موسسات حرفه آموزي پس از تحصیالت

رسمي؛ یا بنگاههاي اقتصادي كوچك و بزرگ 

ویا دانشکده های فنی در  ,« .صنعتي یا تجاري

دانشگاههای نسل چهارم 

در كشورمان ایران نیز آموزش مشترك كارگاهها 

یا چند موسسه اقتصادي كه در مركز آموزشي 

و مشترك چند شركت یا كارخانه تاسیس گردیده

هدف آن آموزش نیروي انساني آن موسسات 

، اقتصادي باشد را آموزش بین كارگاهي گویند

مركزي كه به این صورت تشكیل مي شود را 

مركز آموزش جوار كارخانه مي نامند

ما نیز دا دانشگاه آزاد می توانیم این مدل را  

.توسعه بدهیم

طبقه بندی  آموزش از دیدگاههای مختلف 



د گانه کلیدی در سیستم آموزشی جدی8مهارتهای 

اروپا

مهارت بهره گیری از سیستم های. ۱
ل دیجیتال و افزایش دانش دیجیتا

به دلیل اینکه امروزه )دانش پژوه 
مهارت های نرم افزاری و دیجیتالی 

این . پیشرو در کلیه امور است
مهارت در افراد تحصیل کرده در 

(.جامعه الزامی است
با انجام فرایند آموزش و یادگیری. ۲

هدف ایجاد یادگیری در افراد و در 
اینجا هیچ موضوعی با هدف سپری

.شدن انجام نمی شود

ر شایستگی های اساسی دکسب . ۳
ریاضیات، علم و فناوری های روز



گانه 8ادامه مهارتهای 

.4 در کشورهای اروپایی هر. یک امتیاز به حساب می آیدمهارت زبان
سیار کسی که به دو زبان زنده دنیا مسلط باشد به عنوان یک امتیاز ب

ابلی شاخص به حساب می آید، مبنی بر اینکه این فرد از توانایی های ق
وب برخوردار است؛ بنابراین ارتباط با زبان های خارجی امتیاز محس

.می شود

۵ . ز یک امتیاحفظ ارتباط با زبان مادریدر کنار زبان های خارجی
.امتیاز است8در میان این 

۶ . در افراد یکی ازحس ابتکار و قدرت کارآفرینی به وجود آمدن
به دلیل اینکه همواره در جامعه . اهداف این سیستم آموزشی است

 راحتی مسائل جدیدی وجود می آید که اگر افراد خالق و مبتکر باشند به
را برای جامعه خلق از تهدیدهای وجود آمده فرصت هایی حتی 

.می کنند

۷ . از اهداف آموزش آگاهی و ارتقای سطح فرهنگی افراد ایجاد
.اروپایی است

8 . از اهمیت باالییتوانایی هایی اجتماعی و مدنی نیز به وجودآمدن
.برخوردار است



معرفی چرخه آموزش در سیستم آموزشی جدید 

اروپا
 چرخه آموزش در سیستم نمره دهی در دانشگاه های

در دانش، مهارت و نگرش ها موضوع ۳اروپا بین 
موضوع نتیجه ۳تعامل بین این . گردش است

ا ریادگیری مطلوب که برای همیشه ماندگار می شود
.  به دنبال خواهد داشت

1 .به نسبت. بدانید چه چیزی را یاد می گیرید: دانش
تان را درک. مسائلی که فرا می گیرید دقت داشته باشید

بر اساس نظریه ها،. از موضوع بسیار عمیق کنید
به… حقایق، اعداد و ارقام، اطالعات و توصیفات و

ستم در حقیقت این سی. تحلیل مسائل علمی بپردازید
.آموزشی افراد را متعهد به مستندات علمی می کند

۲ .طه در طی فرایند یادگیری باید به این نق: مهارت
برسید که چگونگی مهارت انجام کار را به دست 

تالش خود را بکنید تا آموزش برای شما . آورید
م به صورت عملیاتی درآید؛ به گونه ای که برای انجا

.مهارت نیاز به کمک دیگری نداشته باشید

۳ .هر فرد در جریان آموزش بایستی به : نگرش
یکسری ارزش ها و رفتارهای شخصی و بین فردی 

.  سازدبرسد که از او فردی قابل پیش بینی و مشخص ب
د این موضوع نیز که در واقع ساختن شخصیت فر

است در فرایند آموزش به دست می آید



(سطح۶)سطوح یادگیری





4minutes

6minutes



انواع 

9هوش 

گانه از 

دیدگاه  

هوارد 

گاردنر
 هوش یک پتانسیل و

توان بالقوه از جنس 
زیست روانشناختی 

(Biopsychologic) 
برای پردازش 

اطالعات است که در 
شرایط مختلف و 

چیدمان های فرهنگی 
مختلف می تواند فعال
شود و کمک کند تا 

و افراد مشکالت پیش ر
در آن فرهنگ و 

جامعه را حل کنند و 
ند محصوالتی تولید کن
که در آن فرهنگ، 
ارزشمند محسوب 

.می شوند



سیر تحول در تئوریهای آموزشی

Foundational-Learning-Competence

، هیئت 2010در سال 

ی امتحانات مستقل، شایستگ

صار یادگیری بنیادی یا به اخت

FLC آنها معتقد . را اجرا کرد

بودند که این امر ضروری 

است زیرا نیاز آشکاری به 

سطح باالتری از مهارت در 

مهارت اساسی در میان نیروی

کار آفریقای جنوبی وجود 

برای  FLCو بنابراین . دارد

رفع این کمبود بحرانی 

.طراحی و اجرا شد
یادگیری تحول آفرین

یادگیری مشارکتی

یادگیری تجربی



چهار مقوله مهارتی در قرن بیست ویکم

تفکر 

انتقادی 

سواد 

اطالعاتی

شناختی/معرفتی 



آیا ما میتوانیم همه دانش: گروهی-بحث کالسی

داقل خودمان را کامل به دانشجویان منتقل کنیم یا ح

بیشترین انتقال دانش را داشته باشیم؟
تاد شاید ایده آل ترین عمق آموزشی آن باشد که من اس

بتوانم هر آنچه را در مورد مطلب درس می دانم به 
دانشجو منتقل کنم ولی آیا به نظر شما این امکان

اهیم پذیراست؟ اصوال آیا توقع باالیی هست که بخو
دانشجوی ما در مورد مطلبی که به او یاد می دهیم ال

؟( تفاوت سطحها)اقل در سطح ما فراگیرد

 بگوییم تا حداکثر مقدار ممکن انتقال دانشاگر
چطور؟ ومهارت از استاد به دانشجو صورت گیرد 

جو تا حد ممکن گپ بین سطح دانش استاد و دانشویا 
؟ کاهش گپ بین سطوح فراگیری کاهش یابد

ینه دانشجویان مختلف چطور؟ پس ما با یک مساله به
!سازی مواجهیم

د آیا همه اساتیدی که دارای رتبه باالی دانش هستن
الزاما آموزشگران موفقی هستند؟ چرا؟



Training Process

 Below are the steps involved 
in the training process:

1. Needs Assessment

2. Defining Training Objective

3. Designing a Training 
Program

4. Implementation of the 
Training Program

5. Evaluation and Follow up

https://www.geektonight.com/training-process/#training-process
https://www.geektonight.com/training-process/#needs-assessment
https://www.geektonight.com/training-process/#defining-training-objective
https://www.geektonight.com/training-process/#designing-a-training-program
https://www.geektonight.com/training-process/#implementation-of-the-training-program
https://www.geektonight.com/training-process/#evaluation-and-follow-up


شفافیت: مالحظات پداگوژی 

انسجام برنامه درسی

فرآیند درخواست تجدید 

نظر

روش های تحویل



(  یآموزش)استاندارد های برنامه تحصیلی



اال آیا لزوما ابزارهای آموزشی با تکنولوژی ب

الزم است؟
 گاهی حتی با یک شعر هم می توان ابزار آموزشی

فهم برای فهم بهتر ایجاد کرد؟به عبارتی از ان برای
بهتر درس استفاده کرد

شاید تعجب کنید چطور ؟

تجربه خودم:1مثال

بیا تا گل برافشانیم ومی در ساغر اندازیم

فلک را سقف بشکافیم وطرحی نو در اندازیم

توضیح دلتا : 2مثال 

ی بازدید هوایی از دلتای رودخانه می سی س: در آمریکا
پی با هلی کوپتر یا هواپیما

!با یک مقدار خاک ماسه و آفتابه: در ایران

This is the art of the work!



مریم میرزاخانی



!!دخسته باشید استا
Participate

involve

Love

Engage 

شور -اشتیاق یادگیری

یادگیری

شور -اشتیاق یاددهی

یاددهیی

مراحل تکوینی یادددهی 

ویادگیری



یادگیری عمیق ده فازه مزیرو

ارزیابی انتقادی

دوراهی سرگردان

شناخت

برنامه ریزی یک دوره اقدام

کسب دانش

آزمایش موقت نقش ها

ایجاد اعتماد به نفس شایستگی

یک ادغام مجدد

اکتشاف

خود ازمایی



اصول حاکم بر یادگیری عمیق

 به تاسیادگیری فرایندی تعاملی و افزایشی
این معنا که اطالعات جدید در ارتباط با 
اطالعات موجود در مغز، طبقه بندی و 

.  فراگرفته می شوند

 ،ذهن انسان همواره برای کسب داده های جدید
ی به دنبال ساختارهای شکل گرفته در مغز م

گردد تا اطالعات جدید را در بستر اطالعات 
.قبلی ذخیره کند

د انسان معموال چیزهایی را بهتر یاد می گیر
این. که با زندگی واقعی او در ارتباط باشد

و اصل نشان می دهد که برای یادگیری مفاهیم
زه و دانش جدید، باید ارتباطی بین معلومات تا
ان زندگی فرد برقرار شود تا کنجکاوی انس

.برای یاد گرفتن تحریک شود



 یادگیری عمیق در گروه و به صورت

وه وقتی افراد در گر. حاصل می شوداجتماعی 

ا قرار می گیرند از طریق تعامل و ساخت معن

به صورت جمعی، میزان یادگیری خود را 

.افزایش می دهند

که انسان هایی.یادگیری نیاز به انگیزه دارد

از انگیزه کافی برای یادگیری برخوردار

ن هستند بسیار بهتر و سریع تر از سایری

بنابراین تشویق و . مطالب را می آموزند

انگیزه بخشی به دانشجویان نقش مهمی در

.ایجاد میل به یادگیری در آنها دارد



مغز.دهدیمافزایشرافراگرفتنکیفیتفعال،یادگیری
عملانفعالیصورتبهطوالنیمدتبهتواندنمیانسان
مشغولوحدهمتکلمصورتبهاستادوقتیبنابراینکند

داردانتظاردانشجویانازواستسخنرانیوتدریس
اینبدهند،گوشاوهایحرفبهصدابیوساکت
میشاننبلکهنیستیادگیریبرایخوبینشانهسکوت

ازراخودتمرکزایدقیقهچندازبعددانشجویاندهد
.شودمیمتوقفدانشجذبفرایندودهندمیدست

اداستنبایدیادگیریکهدهدمینشانسادهاصلاین
بهبایدنیزجویاندانشبلکهباشدطرفهیکومحور
.باشندیادگیریدیگرفعالطور



 یادگیری عمیق زمانی بهتر رخ می دهد که موضوع
به عبارت دیگر. واحدی از طرق گوناگون تجربه شود

وقتی یک مطلب آموزشی، از روش های گوناگون ارائه 
می شود، قسمت های مختلف مغز درگیر موضوع می 

.  تدشوند و یادگیری به صورت عمیق تری اتفاق می اف
برای مثال معلم می تواند در کالس یک موضوع درسی
، را از طریق ارائه به صورت های مختلف مثل سخنرانی

بحث گروهی، رسم نمودار یا شکل پای تخته یا حتی
.ایفای نقش ارائه شود

 قش نبا ممارست وتمرین مغز انسان بیشتر یاد میگیرد
ا دادن تکلیف در این زمینه بسیار پر رنگ است زیر

د دانشجو عمال با فرآیند حل مساله درگیر می شود وخو
.  باید به جواب نهایی برسد



شب=نقطه مقابل یادگیری فرار)تثبیت یادگیری

!(امتحانی
ی یادگیری از طریق آزمون و امتحان تثبیت م

شرکت در امتحان امکان درگیری ذهن . شود

به در تفکر سطح باالتری را فراهم می کند و

.یادگیری عمق می دهد

ابی آموزش یک فرآیند تدریجی است ولذا ارزی

م آن هم باید تدریجی باشد نه دفعی مثل نظا

فعلی میان ترم وپایان ترم



میزان یادگیری در فعالیتهای مختلف 

آموزشی 



از نمودارابری زیر چه : تمرین کالسی

.میفهمید؟ یک روش را انتخاب واجرا کنید



استادکار بلد.Vsاستاد نابلد
استاد کار بلداستاد نابلد

مباحث را شفاف ارائه می دهدمباحث را مبهم ارائه می کند

روحیه پذیرش انتقاد داردانتقاد ناپذیر است

برای هر جلسه ارئه خود طرح درس دارد  طرح درس معینی ندارد 

طرح درس نا منعطف دارد وهر ترم تکراری درس می 

دهد

طرح درس منعطف وپویایی دارد وهرترم آپدیت

می شود

دیالوگ محور استمونولوگ: متکلم وحده است

به تعامل متقابل استاد ودانشجو عینیت میبا دانشجویان تعامل ندارد واجازه تعامل به آنها نمی دهد

بخشد

انگیزه وشور ونشاط به دانشجویان می دهدانگیزه کشی می کند

نگاه کالن به دانشجویان یاد می دهدنگاههای سطحی یا جزیی با دانشجو می دهد

ethicsاخالق مدار استبه اخالق علمی معتقد نیست

م اشتیاقی به مباحثی که تدریس می دهد ندارد یا اگر ه

دارد با انرژی الزم درس نمی دهد

با نشاط ، مشتاقانه وپرانرژی درس می دهد



کارایی تیم

دریافت مفهوم

بارش مغزی

ایفای نقش

بدیعه پردازی

اعضای تیم

برخی الگوهای نوین تدریس

تفحص گروهی

تفکر استقرایی

یاران در یادگیری

یاد سپاریروشن سازی طرز تلقی

پیش سازمان دهنده



داستان گویی

سخنرانی

نمایشی

آزمایشگاهی

ادامه روش های نوین تدریس

سقراطی

خاطره گویی

گردش علمی

پرسش و پاسخ

 روش سقراطی، یعنی روشی که پرسش را

.محور تعلیم و تعلم قرار دهد

پرسشهای تجربی در روش سقراطی نیست

ل و روشی برای مباحثه است که بر اساس سؤا

جواب متوالی و هدفمند بناشده باشد 

به طوری که با اختیار موضع طرف مقابل، 

ابتدا موافقت و همراهی او جلب شود و سپس

تناقضات استدالل های او آشکار شده و با 

استفاده از موضع خود شخص، مدعایش رد 

.شود

ه معلم سقراطی عنایت خاصی به نظراتی ک

موافق قول رایج در جامعه یا رسانه هاست و 

.هدیا از پیش پذیرفته شده است نشان نمی د

 معلم سقراطی همواره آمادگی این را دارد که

در کالسی با هرتعداد مشارکت کننده، با 

تقسیم افراد به گروه های کوچکتر، روش

تدریس خود را استمرار 

 Socratic“).ببخشد

Method”,2003: stanford.edu)

هر معلم سقراطی یک مشارکت کننده است که

. لحظه آمادگی آموختن چیز جدیدی را دارد



فهرست

یکوطرفهیکارتباطنوعواستاستادمدارکهسنتیروشیک
.باشدمیسویه

آنوجااینازیعنیکشکولی،روشازسخنرانیروشدرگاهی*
.کرداستفادهتوانمیگفتنجا

توانمیزیادیمطالبکوتاهزمانمدتدرروشایندر•
.شودنمیفکریرشدباعثولیدادارائه

ازبخشهرشدنتمامازبعدکنیدسعی:روشاصالحات•
.بپرسیدبخشآنمورددرایسادهسواالتدانشجویان

هبخودذهندروندرسرعتبهآنهاکهمیشودباعثاینکار
خواهدکتحریآنهاحافظهنتیجهدر.بگردندشماپاسخدنبال

ککمنیزدقتوتمرکزافزایشبهکاراینهمچنین.شد
.کردخواهد

روش های نوین •
تدریس

سخنرانيروش







وجود 
تعامل بین
استاد با 
دانشجویان

لتدریس فعا

هدفدار 
ه بودن کلی
ر فعالیتها د
کالس

استاد به 
عنوان راهنما 

در کنار 
فراگیران 

خالقیت 
ونوآوری 

محور اصلی 
در حل مسائل

ارزیابی در 
اسلتهای 

زمانی  های 
مختلف 
کالس 

؟



مبتنی بر vمعرفی مدل یادگیری مشارکتی  

الگوریتم پرواز جمعی پرندگان در مهاجرت



@PptBank کانال بانک پاور پوینت



(همياري)تيمکاراييالگوي

دانشجوانبندیگروه-1
استادتوسطدرسیبحثموضوعتعیین-2
دانشجویانتوسطدرسانفرادیمطالعه-3
انفرادییابیارزش-4
گروهییابیارزش-5
گروهینظرتبادلوبحث-6
هاپاسخیارائهو(لیستچککردنپر)گذارینمره-7
نمراتجدولتنظیم-8
استادتوسطگیرینتیجهوبندیجمع-9

الگوهای نوین تدریس



 golden five 3الگوی نوآورانه 

minutes
  این روش در اثر تجربه تدریس در بستر فضای مجازی در

. توسط حاجیان ع 2021دوران کرونا برای اولین بار در سال 
.باشدابداع گردید ودر طی مراحل نهایی ثبت پتنت در ایتالیا می

 دقیقه ای 1۵تا ۵اساس این روش مبتنی بر سه اسالیس زمانی
می باشد( بنا بر ماهیت مطلب مورد آموزش)

ای مهلت چند دقیقه ای بر-هنگام آغاز کالس: اسالیس اول طالیی
مرور و مطالعه درس قبل از شروع تدریس وکویز از آن

لی پس از اجرای سناریوی تدریس مفاهیم اص: اسالیس دوم طالیی
درس وحل یک مساله توسط استاد، حال مساله ای مشابه همان 
د مساله ولی با اعداد وارقام متفاوت داده میشود ومهلت داده میشو

ل ح( دو به دو یا چند تایی)تا همه دانشجویان به صورت گروهیی
وتحویل دهند

 حال از دانشجویانی که درست حل مردند: اسالیس سوم طالیی
یک گروه انتخاب وارائه می دهند

د که در پایان کالس این بار مساله ای بعنوان تکلیف داده می شو
دیگر شباهت زیادی با همان مساله حل شده توسط دانشجویان 

اشند نیست وتفاوت دارد لیکن اگر مفاهیم درس را یاد گرفته ب
.بتوانند حل کنند



ABCC Method

Attention=BodyConclusion=>Clear Call to 
action



(شافتلدیدگاهاز)نقشايفايالگوي

استادتوسطموضوعتعیین-1

الزموسایلوشرایطکردنفراهم-2

تاداستوسطدانشجویاننقشهایتعیین-3

شنقایفایبرایدانشجویانکردنآماده-4

برایموضوعبهراجعمختصرتوضیح-5

کالس

دانشجویانتوسطنمایشانجام-6

نظرتبادلوبحث-7

پرورش مهارت های ارتباطی و مشارکتی پایه





1-،مربیان باید پاسخها و پیشنهادات فراگیران
بخصوص عقاید و احساساتشان را، بدون ارزیابی

.پذیرا باشند

2- کمک به کشف جوانب مختلف موقعیت دارای
مسئله از زوایای گوناگون

3-گاهی با خالصه یا بسط عبارات خود فراگیران به آ
.آنان از احساساتشان کمک می کند

4-ش و تاکید مربی بر وجود راههای مختلف ایفای نق
بدست آمدن نتایج مختلف از این راهها

۵-تاکید بر اینکه راههای مختلفی برای حل یک
ا مسئله وجود دارد و کشف این راهها و مقایسه آنها ب

هم

گانه برای الگوی ایفای نقش۵اصول 



تيماعضايالگوي

دانشجویانبندیگروه-1
گروهدردانشجوهرکردنگذاریشماره-2
قریباًتهایبخشبهدرسموضوعبندیتقسیم-3

مساوی
دانشجوانتوسطقسمتهرمطالعه-4
ثبحوشمارههماعضایازهاییتیمتشکیل-5

شدهمطالعههایمتنیدرباره
اولیهگروهبهاعضابرگشت-6
فردییابیارزشوسؤالچندطرح-7
گروهییابیارزش-8
دانشجواختیاردرسؤاالتکلیددادنقرار-9

نهاییبندیجمع-10
الگوهای نوین تدریس





مغزيبارشالگوي
:هااندیشهتولید:الف

موضوعاتیاسؤاالت)استادتوسطمسئلهطرح-1
(واگرا
دانشجویاننظراتیارائه-2
تابلورویهاآننظراتنوشتن-3

:هااندیشهپاالیش:ب
موضوعبهمربوطواصولینظراتتائید-1
مربوطناواصولیغیرنظراترد-2
مشابهوتکرارینظراتحذف-3
همبهنزدیکنظراتادغام-4

یمانجاماستادرهبریباودانشجویانتوسطعملاین*
.کندمیاضافهرانکاتیوموارداستادپایاندروشود

.باشدشکلیوصورتبهدانشجواننشستنطرز*

پخش فیلم مربوطه 



اینفوگرام روش بارش افکار



تجارب اساتید موفق



پردازيبديعهالگوي
دانشجویانبندیگروه

فایده–کاربرد–توصیف:اولگام
سازیشبیه:دومگام
سازیتضاد:سومگام
جایگزینی:چهارمگام

بهدانشجویانشدنمندعالقه:الگواینمحاسنترینمهم*
خالقیتتقویتودرسموضوعات

روهیگنهایتاًونفریدوسپسفردی،ابتدادانشجویانموردهردر*
.دهندمیانجامرامرحلههر(نفریچهار)

الگوهای نوین تدریس



مفهومدريافتالگوي

:اولگام
یاخیر-آری)گذارینشانهباهامثالیارائه:استاد

(...یاگریانوخندان

نزدحدسکردن،فکرکردن،نگاه:دانشجویان
:دومگام

هامثالیارائه:استاد
(یرخیاآریتعیین)گذارینشانه:دانشجویان

:سومگام
کردنرهبری:استاد

نشانهباهمراههامثالیارائه:دانشجویان
گذاری

:چهارمگام
نهاییوتکمیلیتوضیحاتیارائه:استاد

وشرحوهافرضیهها،حدسیارائه:دانشجویان
آنبسط

الگوهای نوین تدریس





يادگيريدريارانالگوي

دانشجویانبندیگروه-1
درسازسؤالتا3تا2حداقلوواگراهایسؤال)استادتوسطسؤالطرح-2

(جدید
فردیتفکر-3
مکتوبصورتبهسؤاالتبهفردیپاسخ-4
رگهبدرنتیجهنوشتنوگروهیصورتبهنظرتبادلوبحث-5
هاگروهرابطینتوسطکالسدرهاپاسخیارائه-6
و6لمراحانجامدرحین)استادتوسطهاگروهفعالیتازیابیارزش-7
7)
استادتوسطبندیجمعوگیرینتیجه-8
:2مرحلهدرسؤالانتخابشرط*

.باشندهداشتذهنیتییکسؤالآنبهنسبتدانشجویان
همیناست،مناسبهادرسیهمهبرایکهالگوهاییازیکی*

.باشدمیروش

الگوهای نوین تدریس

سواالت واگرا سواالتی هستند که دارای پاسخ های گوناگونی 

است و دانشجویان می توانند برای آن ها پاسخ های متنوعی 

این سواالت اگر از سوی اساتید دروس . را ارائه کنند

مختلف به درستی طرح شود می تواند در توسعه تفکر خالق

.موثر باشد



تلقيطرزسازيروشنالگوي

فهرست

دانشجویانبندیگروه-1
تادارائهسؤاالتچندگزینهاییاجمالتناتمامازمتندرستوسطاس-2
فردیصورتبهسؤاالتبهپاسخ-3
.کندمیبندیاولویتخودنگرشاساسبرراهاگزینهدانشجو*
گروهیصورتبهسؤاالتمورددربحثوپاسخ-4
استادتوسطتابلورویبرزیرمانندجدولیکشیدن-5

هاگروهرابطینتوسطگروههرنظراتیارائه-6
متفاوتهایگزینهپاسخمورددرهاگروهبیننظرتبادلوبحث-7
ستاداتوسطتکمیلیتوضیحاتیارائهوگیرینتیجهوبندیجمع-8

الگوهای نوین تدریس

...12345سوئالگروه

الفدججالفعطارد

بدجالفبزهره



يادسپاريالگوي
:ازطریقتوجهبهمطالبیکهبایدیادسپاریشوند،-1

خطکشیدنزیرمطالباصلی•

فهرستکردن•

مقایسهنکات•

تعیینارتباط•

وترویپیشنهادمیشودبرچسبن ...)باکلماتدیگرودوبارهساختنعبارت•

(تابلوبزننبارنگهایمختلف

کلمهفنونکلمهکلیدی،جایگزینیواتصال:ازطریقبرقراریارتباط-2

یهایبهارتباطباحواسمختلفوایجادنمودنتداع:بسطتصاویرحسی-3

ظاهرمسخره

..انشجوودرقالبهایخالقمثلکشیدنشکلبانقاشید:تکرارویادآوری-4



ايياستقرتفکرالگوي مفهومتکوین:اولگام
همبامشورتباگروهاعضای:گیریفهرست-1

.نویسندمیراخوداطالعات
اطالعاتیمقایسه:(بندیدسته)بندیگروه-2
وهاشباهتاساسبرهاآنتقسیموجمالتو

هاتفاوت
ازیکهربرایعنوانانتخاب:دهیعنوان-3

قبلیمرحلههایگروه
مطالبتفسیر:دومگام

فاوتتوهاشباهت:شناختیهایجنبهتعیین-1
.نمایندمشخصراگروهدوهای

دهند،قرارجدولدرراهاپاسخ:روابطکشف-2
(شد؟اینطورچرا)

چهنآازفراتربهدانشجویان:کردناستنباط-3
.بگیرندنتیجهوکنندفکرهست
اصولکاربرد:سومگام

یااآشنانهایپدیدهتوضیح:نتایجپیشگویی-1
(دقتبامواردکردنبیان)سازیفرضیه

بهکهطروابعلتتعیین:هاپیشگوییتوضیح-2
(چرا؟).شودمیمنجرسازیفرضیه

منطقیاصولازاستفاده:هاپیشگوییتصدیق-3
)الزمشرایطتعیینبرایحقیقیدانشیا

موقعیتدرقبلیهایآموختهازاستفادهمهارت
(ها؟چرااثباتیادجدی

الگوهای نوین تدریس





گروهيتفحصالگوي

مبهمموقعیتیباشدنروروبه:اولگام
موقعیتآنبهنسبتدانشجوانواکنش:دومگام
طتوسسؤالاستخراج)آنسازماندهیوموقعیتآنبررسی:سومگام

(گروهیصورتبهدانشجویان
مقابلگروهسؤاالتبررسیوسؤاالتتعویض:چهارمگام
هاآنرابطینتوسطهاگروهنتایجیارائه:پنجمگام
روهگدرسؤاالتاینتفحصواستادتوسطسؤاالتطرح:ششمگام

دانشجویانتوسط

الگوهای نوین تدریس



آموزش عمیق ابتکاری مبتنی بر جستجوی 

عمیق

این روش . حاال به بخش فلسفی ماجرا می رسیم
ر پیش از تدریس کامل هیادگیری به ما می گوید که 

.  بخش در مورد چرایی آن از دانشجویان سوال کنیم
را E=MC2مثال اگر یک فرمول را بدون توضیح مثل 

ی کنند روی تابلو بنویسیم، واز دانشجویان بخواهیم  سع
تاب یا به تک تک اجزای آن فکر کنند وبه جستجو در ک

.پرداخته و آنها را بررسی نمایند...اینترنت و

 استفاده از این روش در هنگام تدریس مطالب به
دانشجویان شما کمک می کند که ارتباطات ذهنی 

.  بیشتری در مغز شان راجع به آنها رسم کنید

 بعد از چند دقیقه حاال خود استاد از  دانشجوهای
داوطلب میخواهد توضیح دهند ودر کنار اونها استاد 

(ویا تصحیح می کند)فرآیند یادگیری را تکمیل



دهندهسازمانپيشالگوي
:اولگام
درسمنظورهایساختنروشن:الف
دهندهسازمانیارائه:ب
قبلییتجربهودانشازآگاهیبرانگیختن:ج

:دومگام
تدریسنوینمختلفهایروشبامطالبیارائه
:سومگام

متحکیجهتدانشجویانتوسطدرسمراحلتوضیح
شناختسازمان

الگوهای نوین تدریس



سقراطيروش
.باشدمیموضوعیکیاسؤالیکحولبحثروشایندر

علمخودنهاست،یادگیریتسهیل:روشایندراستادکار*

.دباشمیترعمیقمطالبفهموترفعالروش،ایندردانشجوکار*

روش های نوین تدریس



طبيعتدرتدريسروش+علميگردشروش

داخلخواهکالسیمحدودهازخارجدراستروشی

مراکزیاآزمایشگاههایاکارگاههادر)دانشگاه

مراکز،صنعت)دانشگاهخارجیاو(دانشگاهتحقیقاتی

ارشگزبااستالزمباالبازدهبرایکه(..وپژوهشی

بهدانشجویانهمهیعنی.باشدمیهمراهنویسی

ازبازدید.دهندتحویلبازدیدگزارشفردیصورت

موزهعلم،شهرریاضیات،خانهنجوم،مرکزکویر،

ی،تحقیقاتعلمیشهرکهایوفیزیکمدرسهعلوم،

..ووآموزشیآزمایشگاهیوسائلساختکارگاههای

یکنهاستعلمیبازدیدنوعیکعلمیگردش•

تفریحاردوی

روش های نوین تدریس



Tellingگوييخاطرهروش Memories

شجویاندانواستادبینوموثرترینزدیکترارتباطروشایندر

دورانازراخاطراتیاستادگاهیازهر،کهشودمیبرقرار

یدهایبازدتجربهدانشجویی،دورانمثال)کندمیتعریفخودش

ینبکنفرانسهایدرخارجیسفرهایتجربهصنعت،درعلمی

مثالمهارتیعلمی،خاطرات)خاطراتیدانشجویانیاو(المللی

دردوستانبامسائلحلخاطرهعلمی،اردوهایکارآموزی،دوره

.کنندمیبازگورا(..وخوابگاه

ردهاآنشیرینوتلخخاطراتاولینبهمربوطخاطراتاین*

.باشدمیمختلفهایموقعیت

تابگویندهخالصصورتبهکهنمائیمتاکیددانشجویانبهالبته*

.شودقویومفیدشانجامعبیانقدرت



،رياضيروابطياهاپديدهکشفروشدربارهگوييداستانروش

دانشمندانزندگي

فهرست

قصهاتنکرعایتبارادرسبامرتبطمطالبی(دانشجویانیا)استاد

.دهدارائهکتابازاستفادهبدونوگویی

داستان،سیلینپنیکشفاکتیو،رادیوکشفداستاندرباره:مثال

هدربارسیناابوعلیداستانمتوالی،اعدادجمعدرگوسخالقیت

وشتکارپنقشکردنرنگپر)صبحتاکتابخانهدرکتابازنوشتن

انابوریحنجومیمحاسباتداستان،(دانشجویانبهبخشیامید

ماتوزحعلمیزندگیداستان،(...وزمینکرهشعاعمحاسبه)بیرونی

ها،شرکتآزمایشگاهها،درتجاربنظیردانشجوییدوراندراستاد

...ووداخلیخارجیکارگاههاییاکنفرانسها

.باشدکارسازبسیارتواندمیروشایندراستادخالقیت*
روش های نوین تدریس



نمايشيروش

فهرست

.باشدمیمداردانشجوهمواستادمدارهمکهاستروشی

هدهمشاقابلکه)...واسالیدیای،وسیلهعکسی،کهزمانی

بگیردقراردانشجویانیمشاهدهودیدمعرضدر(.باشد

ویاندانشجازبلکهندهدشرحراونمدارهاشکلهااستادوفقط

.کنندابیانرخودتلقیوکنندتفسیرکنندتحلیلشودخواسته

...وآموزشیاستدهای-جذابآموزشیپوسترهایتهیهلزوم

روش های نوین تدریس



آزمايشگاهيروش

گروهیادانشکدهاگر

آزمایشگاهبهمجهز

تاروشاینباشد،مستقلی

میمداردانشجوحدی

صورتاینغیردرباشد

.باشدمیمداراستاد

روش های نوین تدریس



پاسخوپرسشروش

فهرست

.باشدمیمداردانشجوهمومداراستادهم

نقشدانشجووپرسشگرنقشاستادروشایندر

.داردرادهندهپاسخ

دانشجویی،هایکنفرانسوهاتدریسدر*

وتندهسدانشجویانخوددهندهپاسخوپرسشگر

.باشدمیکالسیکنندههدایتاستاد

روش های نوین تدریس



تقسیم بندی زمانی کالس





فصل فناوری 

آموزش
https://www.online-stopwatch.com/classroom-timers/



(Educational Technology)فناوری آموزشی

محسوبتتربیوتعلیمنظامازناپذیرجداییبخشعنوانبه
وحصحیدرکجهتدرفراگیرانبهکمکآنهدفوشودمی

شیآموزفناوری.باشدمیآنکسبهایراهواطالعاتعمیق
منطقیپیوندیآموزدانشواستادبینمشترکخدماتایجادبا

یادگیریهایروشونمودهآسانراآموزش،سازدمیبرقرار
بهرامکانیوزمانیهایمحدودیتهمچنین،دهدمیتسهیلرا

.دهدمیتعدیلیاکاهشچشمگیرینحو

به تمامی روش ها و فنونی گفته می شود فناوری آموزشی
.که در کاربرد اصول آموزشی به کار گرفته می شوند 



(Instruction Technology)فناوری تدریس

قت لفظی که غالبا مترادف با فناوری آموزشی که با د
. و ظرافت بیشتری عمل می کند 

الب رسانه هایی هستند که در نتیجه ی انقفناوری تدریس
ارتباطات به وجود آمده اند و بر اساس اهداف آموزشی ، 

.در کنار استاد ، کتاب درسی  در کالس به کار می روند



"جيمز براون"تعريف تکنولوژي آموزشي از نظر 

فرآیندیتمامسیستمتیکارزشیابیواجرا،طراحی
تایجنومشخصهدفهایاساسبرآموزشویادگیری
وتباطاروانسانییادگیریهایزمینهدرتحقیقات
غیروانیانسمنابعازایمجموعهگرفتنبکارهمچنین

.داندمیموثرترآموزشمنظوربهانسانی



اریک اشبایEric Ashby

ای از نخستین کسانی بود که استفاده از رسانه ه
پرورش الکترونیکی را به عنوان انقالبی در آموزش و

م مطرح کرد1967در سال 
مک لوهانMak Lohan

نیا  تئوری دهکده جهانی را ارائه نمود به زعم وی د1960در سال 
باطات در آینده ای نزدیک به دلیل برخورداری از فناوری ارت
ری در به مرحله ای می رسد که هر فرد قادر است با افراد دیگ

ه برای  تماس و ارتباط باشد و شبیه به دهکده ای می شود ک
یه  بعدها از این نظر. همه قابل شناخت و دسترس می شود 

طبی کردن  توسط کشورهای سلطه گر مثل آمریکا برای تک ق
. جهان پس از فروپاشی شوروی استفاده کردند 



مخروط تجربي ادگار ديل

تجربیات مستقیم هدف دار

(تجربه ی ترتیب داده شده ) تجربه با مدل ها 

تجربه از طریق هنرهای نمایشی

نمایش علمی

بازدیدهای علمی

نمایشگاه ها

تلویزیون

تصاویر متحرک

رادیو ، موادشنیداری

عالیم دیداری

عالیم 
یگفتار



انواع ارتباط دوسویه

 ند اختالف نظر مطرح می شود ، عده ای داوری می کن: مناظره .
 دام فکر چند نفر با اختالف نظر بحث می کنند و هر ک: مباحثه

.هدف قبوالندن نظرات است . می کنند حق با اوست 
 د حق با  نظرات متفاوت است ، فرض بر این است که شای: دیالوگ

هدف .شخص نظرش را به حالت تعلیق در می آورد . من نباشد 
. یادگیری است 

یالوگ  برای ایجاد یک ارتباط موثر و مفید از ارتباط دوسویه از نوع د
.استفاده می کنیم 



(Instructional Design) طراحی آموزشی

،طرحدراستادانکهدارینظامفرآیند
وآموزشویادگیریفرآیندموثراجرای

تایجنتاکنندمیاستفادهآنازارزشیابی
دآیدستبهدانشجویانسویازمطلوب
.شودمینامیدهآموزشیطراحی



تاریخچه ی طراحی آموزشی
ادوارد تورندایک(Edward Thorndike ) پدر

نظریه محرک پاسخ 1899فناوری آموزشی ،  در سال 
ر هر عملی نتیجه ای دارد که ب) خود را ارائه نمود 

.  تکرار یا عدم تکرار آن تاثیر می گذارد 
فردریک برک(Frederic Burk ) م تولید  1912سال

.  برنامه های آموزش انفرادی پرداخت 
فرانکلین بابیت (Franklin Bobbitt ) مدارس هدف

ارت های آموزشی خود را بر اساس تجزیه و تحلیل مه
.  ا کرد هایی  که برای یک زندگی  موفق الزم است بن

رالف تایلور(Ralf Tylor  ) او هدف های آموزشی را
د و که هدف های جزئی می نامید مورد بررسی قرار دا

. .  فرآیند هدفهای آموزشی را اصالح کرد 



مدل طراحی آموزشی مولندا و راسل

1
ویژگیهای دانشجویان 

را معین کنید

6
ارزش یابی

و تجدیدنظر

3
روش ها ، رسانه ها 
مواد را انتخاب کنید

4
مواد و رسانه های 

آموزشی را در خالل 
برنامه های آموزشی

به کار ببرید

2
هدف های کلی و جزئی 

را تعیین کنید 

5
فعالیت دانشجویان را

طلب کنید



سواد قرن ديجيتال
ری تصاویر، گرافیککه شامل بکارگی(: رسانه)توان رمزگشایی معنی و شرح عقاید دریک سلسله از وسایل ارتباطیسواد عملکردی-1

ویدئو، نمودارها و نقشه ها یا سواد بصری

درک جنبه های تئوریک و عملی علم و ریاضیاتسواد علمی-2

صالحیت و رقابت در کاربرد فناوریهای ارتباطات و اطالعاتسواد تکنولوژیک-3

ICTارزیابی و بکاربردن اطالعات از طریق ,توان یافتن سواد اطالعاتی-4

فهم ارزش گوناگونی فرهنگهاسواد فرهنگی-5

فهم اینکه چگونه ملتها، بنگاهها و جوامع در سرتاسر جهان با هم در ارتباطندگاهی جهانیآ-6

تفکر اختراعي

توان اقتباس و مدیریت دریک جهان پیچیده و وابسته بهمقابلیت اقتباس-1

میل به دانستنفراست-2

توان بکارگیری تصورات برای خلق اشیاخالقیت-4

توان ریسک کردن و درنظر گرفتن احتماالتریسک پذیری-5

(حل خالقانه مسایل و تفکر منطقی که براثر قضاوت صحیح حاصل می شود)تفکر درجه باالتر -6

ارتباط موثر 

توان کار در یک تیمتیم بندی-1

عی  تشریک مساعی و ارتباط فردی واجتما-2
با تاثیر متقابل

توان تاثیر متقابل و کار موثر با دیگران

برای مصلحت عام بکار می برندICTجوابگو بودن در مقابل روشی که در کاربرد و فراگیری کاربرد مسئولیت پذیر بودن -3

رقابت و صالحیت در انتقال، بیان، دستیابی و فهم اطالعاتارتباط متقابل-4

بهره وري باال

درس یاد  برنامه ریزی و مدیریت برنامه ها و پروژه ها برای کسب نتایج دلخواه جهت کاربرد آنچه درکالسهایتوان اولویت بندی-1
.رآورند به اجرا دمیگیرند تا بتوانند در جهان واقعی، برای خلق و ایجاد فراورده ها ی مرتبط و با کیفیت،



تجربه موفق آموزش آزمایشگاه در دوران 

کرونا



آزمایشگاههای مجازی



سنجش وارزشیابی دروس آنالین

 از آنجایی که محیط هاي
از یادگیري الکترونیکی فارغ
سنجشزمان و مکان می باشند، 

و ارزشیابی در چنین محیط 
هایی نیز یک مساله چالش 

فت می توان گ. برانگیز می شود
روش هاي سنجش سنتی در 
چنین محیط هایی تا حدودي 

ناکارآمد نشان می دهند و 
به لزومی بر تحقیق و تفحص و
کارگیري ابزارهاي سنجش 
ط جایگزین متناسب با این محی

.ها احساس می شود

این مطالعه با هدف شناسایی و
مقایسه ابزارهاي آموزش 

مجازي وتولید محتوای 
رزشها الکترونیکی  با تأکید بر ا

یده و سیستمهاي چابک انجام گرد
.است


