
 راهنمای تدوین طرح دوره و طرح درس

1 

 



 راهنمای تدوین طرح دوره و طرح درس

2 

 مقدمه:

. در واقع طرح درس، طرح آموزش است و در شكل اس و پايه آموزش را تشكيل مي دهدطرح درس اس

، سندي است که اجزاي فرآيند آموزشي فعال براي درس طرح. بخشيدن به يادگيري نقش اساسي دارد

افته سازمان ي. طرح درس ساختاري ندترسيم  اهداف آموزشي رامشارکت فراگير به منظور دستيابي به 

هاي ، فرصتاهداف ،يتهاي آموزشي است و در آن مفاهيماي کلي براي هدايت فعالبراي تدريس و نقشه

هايي که آموزش در يک طرح درس مجموعه فعاليت. شودهاي ارزيابي درس بيان ميآموزشي و روش

م بيني و تنظيپيش، بيندآموزشي ويژه تدارك ميدهنده از پيش براي رسيدن به يک يا چند هدف 

هاي ضروري آموزشي را به ترتيب و در مراحل تواند فعاليتدهنده مياست و با کمک آن آموزش شده

بيني مجموعه اي منطقي پيش ببرد. طرح درس روزانه شامل پيشهاي مشخص و به شيوهو زمان

، ک جلسه تدريسچند هدف آموزشي در يپيش براي رسيدن به يک يا  هايي است که مدرس ازيتلفعا

اساس آن استاد و دانشجو در  کند که بربيند. طرح درس چارچوب تدريس را طراحي ميتدارك مي

  .کنندهدفي مشترك و مشخص به يک سو حرکت مي هنگام تدريس با
شكل امروزي آن، در سال  شد و بهمطرح  9191در سال  "فرانكلين بوبيت"توسط اولين بارطرح درس 

اي است که مدرس قبل از تدريس براي يک برنامه ،طرح درسوسيله بلوم شكل گرفت. و به 9191

 .تواند به وي در ارائه آموزش موثر کمک کندو مي کندجلسه درس تهيه مي

ند ک يا چهايي است که مدرس از پيش براي رسيدن به يبيني مجموعه فعاليتشامل پيش طرح درس

طرح درس ممكن است  .آموزشي در يک جلسه تدريس يا يک موضوع تدريس، تدارك مي بيند فهد

مربوط به آموزش يک درس در يک سال تحصيلي، يک نيمسال، يک ماه يا يک روز باشد که بر اين 

 خواهد بود. طرح اساس انواع طرح درس شامل طرح درس ساالنه، نيسمال تحصيلي، ماهانه و روزانه

اي است که مدرس در طرح درس پنهان، برنامه .باشد: طرح درس پنهان و آشكاردرس به دو شكل مي

ه است. اگر اين برنامه، مكتوب شود به طرح درس آشكار تبديل دذهن خود دارد و روي کاغذ نياور

ايت طور دقيق رعگردد. براي اين که دانشجويان از مفاد طرح درس مطلع گردند و مدرس نيز بهمي

نمايد و بطور کلي اثربخشي طرح درس افزايش يابد، بايد طرح درس به صورت کتبي تهيه شود و در 

 .اختيار مخاطبان قرار گيرد

 مزایا و محاسن طرح درس

طرح درس، داشتن تواند بدون برنامه و طرح درس هم کالس درس را اداره کند، اما مي درسهرچند م

 هايي است:داراي مزيت

 آموزشي را نظم دهد. فعاليت هاي 

 شود عوامل اصلي جريان تدريس در نظر گرفته شودباعث مي (Must learn). 

 شود که مدرس از روشها و فنون مناسب تدريس استفاده نمايد.مي موجب 

  شود.بيني ميمشكالت احتمالي تدريس پيش 
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 کند مشخص را وظيفه مدرس و فراگيران. 

  نمايد.مناسب آموزش جلب ميتوجه مدرس را به انتخاب روشهاي 

 د.سازارزشيابي مدرس توسط مؤسسه آموزشي را آسان مي 

 کند.ارزشيابي فراگيران توسط مدرس را آسان مي 

 .باعث مي شود که مدرس و فراگيران با اعتماد بيشتري سرکالس درس حاضر شوند 

 نيازهاي آموزشي  ،جه به طرح درس و اهداف تنظيم شدهرود در زمان تدريس و با توانتظار مي

 بندي انجام شود.فراگيران مدنظر قرار گيرد و آموزش با رعايت اولويت

 :درسطرح مهم در تدوین نکات

ها، ها و کاربرد آنهاي تدريس، سنجش مقطعي آموختههاي کلي و جزئي، روشدقت در نگارش هدف

وب استاد، روشن بودن مطالب هاي مخاطبين، مديريت زمان، بيان ساده و روان مطالب، اجراي خويژگي

هاي ساده و مرتبط با موضوع درس، و انتظارات استاد از فراگيران در انتهاي مهم، استفاده از مثال

 .تدريس

 :طرح درس روزانهاجزای 

توان در درس واحد و روزانه را مي، طرح مدتتنظيم طرح درس در هر يک از انواع درازمدت، کوتاه

ظر توان براي طرح درس در نثابت و استانداردي نمي الشكل کام. ئه دادصي ارا شكل يا فر مت خا

ضروري است توجه داشتن به هاي طرح درس آنچه که مهم و . با وجود تفاوت در شكل و فرمتگرفت

ي و و روش آموزش، مواد و وسايل کمک آموزش وا، محتفدهيل عناصر برنامه درسي آموزشي از قب

ها و فبندي مناسب وقت بين هدسيمدر تهيه طرح درس بايد عامل زمان و تق .شدباشيابي ميارز

طرح درس در دانشگاه علوم پزشكي سبزوار به قالب اجزاي . يردگهاي مختلف مورد توجه قرار فعاليت

 باشد.شرح ذيل مي

/ رسنوع د ابتدا بايد نام دانشكده، مقطع/ رشته، نام درس/ واحد، تاريخ ارائه درس، :مشخصات کلی -1

( را باالي صفحه کاربرگ طرح عملي، نيمسال تحصيلي، نام مدرس، تعداد دانشجو، مدت کالس/ نظري

 .درس نوشت

، يک عبارت واحد است که وضعيت فراگير را پس يک هدف کلي :های کلیتعیین هدف یا هدف -2

 .از دريافت يک عمل آموزشي توصيف مي کند

پس از تعيين و نوشتن اهداف کلي، طراح بايد  :(میانی )رئوس مطالبتبدیل اهداف کلی به اهداف  -3

ن راهنماي نگارش بهتري ،ين فرعي( را مشخص سازد. عناورئوس مطالب )عناوين فرعي موضوع درس

 .توان يک هدف جزئي نوشت: زيرا بر اساس هر عنوان فرعي ميهدفهاي جزئي است

هدفهاي آموزشي عيني به آن دسته از هدفها  (:رفتاریعینی )های های میانی به هدفتبدیل هدف -4

گفته مي شود که نوع رفتار و قابليتهايي را که انتظار داريم دانشجو پس از يک فعاليت آموزشي به آنها برسند، 

مشخص مي کنند. اولين پيش نياز براي نوشتن يک هدف عيني صراحت و قابل فهم بودن آن است، براي 
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دريس بايد ت. بايد از افعالي استفاده کرد که نتوان بيش از يک معنا از آنها استنباط کردهاي عيني نوشتن هدف

با توجه به شرايط، ضوابط و امكانات متناسب با سطوح مختلف حيطه هاي يادگيري سپس براساس سلسله 

عملكرد هاي رفتاري مراتب از آسان به مشكل و يا به صورت پيش نياز و پس نياز مرتب گردد. در هدف

از چه  فراگير عبارت ديگر مشخص کنيم کهه ب. شرايط و معيار دقيقاً بايد مشخص شود (،)رفتارمورد مشاهده

 سب کند. مثالچيزهايي مي تواند يا نمي تواند استفاده کند و يا در کجا و در چه زماني بايد مهارت الزم را ک

ضور جمع. منظور از معيار )درجه موفقيت( حد نصابي ، بدون استفاده از ماشين حساب، در حبا استفاده از کتاب

 ،صحت %01 ،ه مورد از چهار مورد، در عرض دو دقيقهس . مثالًر اساس آن رفتار ارزشيابي مي شوداست که ب

معيار و درجه  و شرايط ،فعل رفتاري ،مخاطب هاي رفتاري رعايت چهار ويژگي. براي طرح هدفبدون غلط

 .، ضروري مي باشدموفقيت

بندي بخش ،کلي به سه حيطه( به گونه هاي يادگيري )آموزشيهدف :های یادگیریتعیین حیطه -5

اند و هر حيطه از هدفهاي يادگيري خود نيز به سطح هاي گوناگوني طبقه بندي شده که از سطح شده

 .کتيحر -، حيطه روانيحيطه شناختي، حيطه عاطفي: گيردبسيار ساده تا عالي و پيچيده را در بر مي

گيري از به منظور نيل به اهداف آموزشي تعيين شده بهره ()روشهاي تدريس روش آموزش -6

 ، تعدادلب و بحث، نوع کالسهاي تدريس و الگوهاي تدريس متناسب با هدفهاي درس و نوع مطاروش

 .گيردهاي خاص مورد استفاده قرار ميها و الگوهفراگيران و غيره روش

د هايي که دانشجويان بايمدرس بايد شرايط و مقررات کالس و نيز فعاليت: دانشجویانتکالیف  -7

 انجام دهند، را بيان نمايد.

شود که مي توانند در محيط آموزشي به کليه تجهيزات و امكاناتي اطالق مي :وسایل آموزشی -9

ورت تر ص، بادوامتر و موثرکه در آن شرايط، يادگيري سريعتر، آسانتر، بهتر شرايطي را به وجود آورند

 .گيرد

ز هاي آموزشي او نتايج حاصل با هدفمورد سنجش قرار گرفته عملكرد يادگيرندگان ارزشیابی:  -11

ني اين ارزشيابي زما(: مستمر –ايمرحله) تكويني ارزشيابي( الفشود. ميمقايسه پيش تعيين شده 

 (ب . شود که فعاليت آموزشي جريان دارد و يادگيري در حال تكوين و شكل گيري استمي اجرا

هاي فراگيران در طول يک دوره در ارزشيابي تراکمي، تمامي آموخته :ي(پايانتراکمي )ارزشيابي 

 .شوندآموزشي تعيين مي

 توانند براي تكميلميمدرس بايد منابع امتحان و همچنين ساير منابعي که دانشجويان منابع:  -11

 اطالعات خود استفاده کنند را ذکر نمايد.
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)Lesson Plan فرم طرح درس )   

 پيش نياز جلسه: مدت زمان جلسه: موضوع جلسه: نام درس:

 نام مدرس: رشته و مقطع تحصيلي: دانشكده: دانشكده:

 جلسه:روز و ساعت برگزاري  تاريخ جلسه: ترم تحصيلي: سال تحصيلي:

 

 

 :(course plan) طرح دوره

عبارت است از تقسيم محتواي يک ماده درسي طرح دوره يک دوره موفق نيازمند طراحي دقيق است. 

 .و نتايج آموزش فدر يک دوره معين به مراحل و گامهاي مناسب و مشخص براساس هد

براي تهيه و تنظيم طرح دوره، مدرسان بايد در ابتداي هر ترم تحصيلي براساس اصول معين، بين 

 هاي آموزشي به موقع، بدونشي و برنامه هفتگي، ترتيبي اتخاذ کنند که مجموعه فعاليتهاي آموزهدف

براي تحقق چنين مقاصدي طراحي و تنظيم يک  .وقفه در طول يک ترم يا سال تحصيلي اجرا شود

جدول زماني مي تواند بسيار مفيد و مؤثر باشد؛ زيرا هنگامي مي توان منظم و مؤثر، در فرايند آموزش 

جلو گام برداشت که برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي به تناسب زمان مورد نظر، ساختاري منظم  به

 .داشته باشند
تواند بدون برنامه هم کالس درس را اداره کند، اما برنامه، کارآيي وي را در فرايند تدريس اگر چه مدرس مي

هاي آموزشي، ممكن است استاد وقت و تالش خود را صرف مطالب تكراري دهد. در طول برنامهافزايش مي

اختصاص دهد و در پايان دوره به نمايد و يا اينكه در جلسات اوليه وقت زيادي را به آموزش مطالب اندك 

 هدف کلی این جلسه:     

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاري

 

 يادگيري يطهح

 )شناختي،عاطفي،

 حرکتي(_رواني

 سطح

 (طبقه)

 يروش آموزش

 )شيوه تدريس(

مواد و 

ايل کمک وس

 يآموزش

 يتهايفعاليف و وظا

 تكميلي دانشجويان

نحوه 

 ارزشيابي

 زمان

 (يقه)دق

 

 مقدمه

 9- ……………………  

2-…………………… 

3-…………………… 

4-…………………… 

9-………………  

2-……………… 

3-……………… 

4……………… 

…………… 
…………… 
…………… 
…………… 

…… 
…… 
…… 
…… 

…………… 
…………… 
…………… 
…………… 

………… 
…………… 
…………… 
…………… 

…………… 
…………… 
…………… 
…………… 

………… 
………… 
………… 
………… 

…… 
…… 

 :منابع
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دليل کمبود وقت مجبور به حذف بعضي از مفاهيم ضروري گردد. مهمترين نقش طرح دوره اين است که از 

 شود که مدرسموجب مي ورهآموزش بر اساس طرح دنمايد. تكرار مطالب و حذف موارد ضروري جلوگيري مي

 را ارائه دهد،( must learn) بايدهاي آموزشي يابد، ضورکالس حو از پيش تعيين شده در با برنامه مشخص

 راننمايد، فراگيبرقرار  تعادلزمان اختصاص يافته و  يمطالب درس، بين دکنارائه  بهترمطالب درسي خود را 

نتايج آن براي تدريس در مراحل بعدي آموزش استفاده  مورد ارزيابي قرار دهد و در نهايت ازتر را بهتر و دقيق

 .کند

هايي که توسط ساير مدرسان تهيه شده است الگوبرداري نمايند. اما توانند از طرح دورهتادهاي تازه کار مياس

در کل بهتر است هر مدرسي طرح دوره مدنظر خود را تهيه کند و در طول دوره بر اساس بازخوردهاي دريافتي 

 .آن را اصالح نمايد

بندي شده تهيه و در ابتداي دوره ارائه ورت يک جدول زمانهاي طول دوره را به صمدرس بايد تمام فعاليت

نمايد. بهتر است طرح دوره بصورت نسخه اوليه در اختيار دانشجويان قرار گيرد و با همفكري آنان نسخه نهايي 

 .تواند اثربخشي تدريس استاد و انگيزه يادگيري دانشجو را بيشتر کندتهيه شود. اين طرح دوره مي

 :بايد به از اين قبيل سؤاالت زير پاسخ دهد طرح دوره

 دانشجويان چه چيزي بايد ياد بگيرند؟  -9

 چه روش هايي براي تدريس مورد استفاده قرار خواهد گرفت؟  -2

 دانشجويان چگونه ارزيابي خواهند شد )ابزار ارزيابي و نوع سؤاالت(؟  -3

 ني( چقدر است؟ زماني که دانشجويان آموزش خواهند ديد )برنامه زما -4

 عرصه آموزش کجاست )مكاني که دانشجويان در آن آموزش خواهند ديد(؟ -9

 :مراحل تنظیم طرح دوره

 تقويم طرح را بايد براي يک ترم تحصيلي با محاسبه تعداد هفته ها، روزها و ساعت هايي  :گام اول

 .دمحاسبه و تنظيم کرکه در طول سال تحصيلي براي تدريس درس مورد نظر پيش بيني شده است 

 پس از مشخص شدن زمان خالص تدريس، محتواي درس يا عناوين مورد تدريس را نه  :گام دوم

برحسب کميت، بلكه برحسب اهميت و کيفيت مطالب و تحقق هدف هاي آموزشي بر کل ساعات و 

 جلسات تقسيم کرد. 

 شخص شود. نوشتن هدفهاي هدف کلي هر جلسه بايد با توجه به عنوان درس، دقيقاً م :گام سوم

 .ضرورتي نداردرفتاري در اين جدول، 

 شيوه ارزشيابي و منابع مورد استفاده امكانات و موادآموزشي مورد نياز روش تدريس، :گام چهارم ،

 .براي اين دوره بايد به صورت کلي بيان شود
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) Course Plan ) فرم طرح دوره  

                              

 :)مقدمه)شرح درس ……………………………………………………  

 :هدف کلی ……………………………………………………………… 

 ها و جلسات هدف نوشته شود()به تعداد سرفصل اهداف اختصاصی درس : 

 بتوانند:  دوره يانرود پس از پاياز دانشجويان انتظار م

9) ……………………………………………………………….. 
2) ……………………………………………………………….. 
3) ……………………………………………………………….. 
4) ……………………………………………………………….. 
9) ……………………………………………………………….. 

 

 :)استراتژی آموزشی)روشهای تدریس 
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