
 
   

 

 
 دفتر توسعه آموزش

 دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

 
 

 ویسنده : سعیده علیزادهن
 

 

 مقدمه 

 ینقش اساس یادگيریاست و در شكل بخشيدن به  یآموزش طرح

باشد الزم است  یبر اصول علم یمبتن دارد . اگر قرار است آموزش

 .تنظيم شده برخوردار باشد یدقيق كه براساس اصول علم یاز طرح

. ستطرح درس ، مشابه طرح و نقشه ساختمان ا ضرورت اهميت و

به  بنا كیمهندس ساختمان پيش از ساختن  كیهمان طور كه 

شه نق كی دینيز با( آموزش دهنده)مدرس  پردازد  یتهيه نقشه آن م

، روش آموزش ،  آموزش یكند كه در آن محتوا یطراح یآموزش

رح ط نیشود و مطابق ا یپيش بينرسانه ها و  یكمك آموزش لیوسا

 به آموزش بپردازد .

 

 طرح درس

  یـآموزش وییسنار ایرح درس ــط

 د ـكن یم یراحـرا ط یـارچوبـچــ

 وـاس آن استاد و دانشجـــكه براس

 با هدف مشترك سیدر هنگام تدر 

كنند . آموزش براساس طرح درس  یسو حركت م كیو مشخص به  

وند، ش حاضر كند تا با برنامه مشخص سركالس یكمك م ديبه اسات

را مناسب تر ارائه دهند،  یمطالب درس ند،یرا بگو یآموزش دهاییبا

نند و برقرار ك دوره مطالب درس و طول مدت انيمناسب م یتعادل

 .ندینما یابیتر سنجش و ارز قيرا بهتر و دق انیدانشجو

دانشكده های مختلف،  یبرنامه های آموزش نیعموما در تدو

Course plan در طول یهای آموزش تيطرح دوره را به فعال ای 

های مربوط به  تيطرح درس را فعال ای Lesson planترم و  كی

 .ندینما یم فیتعر سیجلسه تدر كی ای یموضوع درس كی

 

 با وجود تفاوت در شكل و فرمتهاي طرح درس آنچه که 

  یمهم و ضروري است توجه داشتن به عناصر برنامه درس

 مواد و هدف، محتوا و روش آموزش،  لیاز قب یآموزش

 باشد. یم یابیو ارزش یکمک آموزش لیوسا

 

دهنده برنامه دوره و طرح درس مشابه بوده و فقط  ليعناصر تشك

باشد  یم نسبت به طرح درس برخوردار شتریيب تيبرنامه دوره از كل

 نیدا اابت م؛ينمائ زییدرس را برنامه ر كیكه  یزمان گرید یبه عبارت

دوره برنامه  كی ای ترم كیدرس را در قالب طرح درس دوره و برای 

س دوره طرح درس های روزانه آن را كرده و از داخل طرح در زییر

 .مينمائ یم زییو برنامه ر دهيكش رونيب

 

 طرح دوره

 كیمحتوای  مي( عبارت است از: تقسCourse Planطرح دوره )

 به مراحل و گام های مناسب و نيدوره مع كیدر  یماده درس

كه از قبل  یمورد انتظار آموزش جیبر اساس هدف و نتا مشخص

 رد دیطرح دوره، مدرسان با ميو تنظ هيشده است. برای ته نييتع

 یهدفهای آموزش نيب نيبراساس اصول مع یليابتدای هر ترم تحص

 های تياتخاذ كنند كه مجموعه فعال یبيترت ،یو برنامه هفتگ

جرا ا یليسال تحص ایترم  كیبه موقع، بدون وقفه در طول  یآموزش

 شود .

 
 

 ول دوره را به صورت هاي ط تیفعال هیکل دیبا مدرس

 و هدف  یجدول زمان بندي شده با درج عنوان اصل کی

  ،یصیتشخ یابیارزش خیتار انضمام هر جلسه به یکل

 قبل از شروع  انیو به دانشجو هیته یانیو پا ینیتكو

 .دیارائه نما تیو آغاز فعال
 



 
 كيهای طول سال به تفك تياز مجموعه فعال انیدانشجو ییآشنا   

 سیتدر یتواند اثربخش یجلسه ها و هم فكری آنان با مدرس م

 ميرا دو چندان كند. برای تنظ انیدانشجو ریيادگی زهيانگ و مدرس

 كرد : یط بيرا به ترت ریتوان مراحل ز یم یجدول نيچن

 

 گام اول:

ا، با محاسبه تعداد هفته ه یليترم تحص كیبرای  دیطرح را با میتقو

درس  سیتدر برای یليدر طول سال تحصكه  ییروزها و ساعت ها

 كرد . ميشده است محاسبه و تنظ ینيب شيمورد نظر پ

 دوم: گام

 نیعناو ایمحتوای درس  س،یاز مشخص شدن زمان خالص تدر پس

 تيفيك و تيبلكه برحسب اهم ت،يرا نه برحسب كم سیمورد تدر

 ميبر كل ساعات و جلسات تقس یمطالب و تحقق هدف های آموزش

 نیعناو ایدرس  محتوای كاری، الزم است ابتدا نيكرد. برای انجام چن

با احتساب فرصت الزم  یهای آموزش تيفعال ریو سا سیمورد تدر

فصل ها و مباحث و  محتوای محاسبه شود و سپس نیبرای تمر

های در نظر گرفته شده در طول سال، به واحدهای  تيرفعالیسا

 .گردد ميبا تك تك جلسات تقس متناسب محتوای ای یكوچكتر درس

 

 سوم : گام

مشخص  قاًيبا توجه به عنوان درس، دق دیهر جلسه با یكل هدف

ندارد  یضرورت جدول، نیشود. هر چند نوشتن هدفهای رفتاری در ا

 دیاما در نوشتن هدفهای هر جلسه عالوه بر عنوان درس، مدرس با

محتوای درس، هدف  و های مورد نظر تيو فعال تهايبا توجه به قابل

 .سدینوب انیروشن و قابل فهم برای دانشجو یهر جلسه را با زبان یكل

 

 چهارم: گام

های  تيهر جلسه، الزم است مدرس فعال یهدف كل نيياز تع پس

و  است آنها الزم ریيادگی تیرا كه برای تقو انیدانشجو یليتكم

 ینيب شيبرای انجام آنها در كالس درس وجود ندارد پ یفرصت كاف

زم برای ال لیو وسا امكانات یو حت تهاينوع فعال نیا ینيب شي. پدینما

 نيمع قاً يمشخص شده باشد؛ مثالً دق قاًيدق دیبا یفيتكال نيانجام چن

ه چ نهاییتمر ایمطالعه شود و  یمنبع ای شود چه بخش از چه كتاب

با توجه به چه  یچه نوع گزارش ایحل گردد  یاز كتاب درس یبخش

مكمّل  دیبا یليهای تكم تيو نوشته شود. فعال هيته دیبا یامكانات

 انیدانشجو ریيادگی تيفيكننده ك تیهای كالس و تقو تيفعال

،  ازيمورد ن یامكانات و موادآموزش س،یروش تدر نيهمچن شود.

 ورتص به دیدوره با نیو منابع مورد استفاده برای ا یابيارزش وهيش

 شود. انيب یكل

 

جدول زمان بندي شده )ساالنه  ایضمناً در طرح دوره 

ان و زم تیتوان به تناسب موقع یم زیرا ن ی، جلسات(سیتدر

 یصیتشخ یابیاجراي ارزش ان،یدانشجو شناخت به سیتدر

 ازین شیو مرور درسهاي گذشته که پ یانیو پا ینیو تكو

کمبودهاي مشخص شده در  میو ترم باشند یم دیدرس جد

 اختصاص داد. یصیتشخ یابیارزش

 

 چه کسی باید طرح دوره را بنویسد ؟

نوشتن طرح دوره یك كار گروهی است كه بایستی توسط استاد 

و افراد مسئول درس با همكاری و مشورت سایر افراد گروه، اساتيد 

متخصص سایر گروهها یا دانشكده ها و با در نظر گرفتن شرایط 

 دانشجویان انجام گيرد.

 

 

استاد 

 درس

 دانشجویان

 طراحان باتجربه گروههای وابسته

افراد متخصص 

 خارج از دانشگاه

افراد متخصص 

 خارج از دانشگاه


