دفتر مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی ( )EDC

راهنمای تدوین طرح درس
()Lesson Plan
و ارزیابی کیفی طرح درس
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طرح درس یا  ،Lesson Planبرنامه بسیار دقیقی است که برای توصیف جزئیات جریان آموزش دریک جلسه
درس ،توسط مدرس تدوین می شود.
هدف اصلی از تهیه طرح درس سازماندهی فعالیت های آموزشی و ایجاد نقشه ای است که اقدامات منظم و منطقی
معلم برای اجرای آموزش را در جریان کالس نشان دهد.
توجه به نکات کلیدی:
-1دانشجویان قرار است چه چیزی را ،چگونه یاد بگیرند؟
-2نحوه ارزیابی اثر بخشی آموزشی

مزایای تدوین طرح درس روزانه
کمک به مدرسین در فرایند تدریس:
 برای انتخاب مواد آموزشی
 برای انتخاب و ساختن سوال های آزمون
 کمک در خالصه کردن و اعالم نتایج آزمون
 در خود ارزیابی و افزایش انگیزش دانشجویان
 پیشگیری از تکرار مطالب
 ارایه همه مطالب ضروری
 تدریس بر اساس برنامه ای منظم و از پیش تعیین شده
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گام های مهم و ضروری تدوین طرح درس :
مواردی که در طرح درس بایستی رعایت نمود:
الف -تعیین موضوع ،محتوی و عناوین درس
ب -بودجه بندی زمان (تعداد واحد درسی)
ج -اهداف
د -انتخاب شیوه تدریس و انتخاب رسانهها و وسایل آموزشی
و -شیوه ارزیابی آموختهها

الف -تعیین موضوع ،محتوی و عناوین درس
عناوین موضوعی که می خواهید تدریس کنید بر مبنای استانداردهای برنامه درسی وسرفصل دروس مصوب کشوری
(یا دانشگاه مطبوع) انتخاب گردند تا دانشجویان مطالب مورد نیاز کشور را فرا گیرند .در این مورد پیش نیازها،
سطح تحصیلی و آمادگی فرا گیران نیز باید مد نظر قرار گیرد.

ب -بودجه بندی زمان (تعداد واحد درسی)
زمان الزم برای آموزش هر بخش از محتوا را با توجه به کل وقت  ،مشخص کرده و بودجه بندی زمان را انجام دهید.

ج -اهداف
نوشتن اهداف به طور صحیح  ،مهم ترین جزء طرح درس است.اهداف فعالیت های شما به عنوان مدرس را نشان نمی
دهد بلکه مبین پیامدهای یادگیری هستند که باید در دانشجو ایجاد شود .اهداف را می توان به دو صورت اهداف
کلی ( ) Goalsو اهداف جزئی یا اهداف رفتاری تقسیم بندی کرد.
اهداف کلی مقصود نهایی است که در پایان واحد درسی حاصل خواهد شد.
اهداف جزئی یا اهداف رفتاری از اهداف کلی منشاء گرفته و نشان دهنده رفتاری است که به دنبال آموزش در طول
دوره مشخص در فرا گیران ایجاد می شود .اهداف باید قابل مشاهده و اندازه گیری باشد .پس در زمان پر کردن این
ستون باید از افعال قابل مشاهده و اندازه گیری مانند شرح دادن ,نام بردن ,رسم کردن و....استفاده کنید.
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بسمه تعالی

طرح درس
………..
نوع واحد

تعداد واحد

زمان و مکان:

پیش نیاز:

فراگیران:

مدرس:

هدف کلی درس

جلسه

هدف کلی:
آشنایی دانشجو با:

اهداف ویژه:
از دانشجو انتظار میرود تا در پایان این درس بتواند:

روش
تدریس

وظایف
دانشجو

.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7

شیوه
ارزشیابی:
منابع:
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چک لیست کیفی طرح درس
ردیف

اجرا و عناوین طرح درس

1

نام درس قید شده است

2

رشته و مقطع تحصیلی لحاظ شده است

3

تعداد و نوع واحد بیان گردیده است

4

دروس پیش نیاز منظور شده است

5

اهداف کلی درس نوشته شده است

6

اهداف اختصاصی نوشته شده است

7

محتوی آموزشی هرجلسه نوشته شده است

9

سهم هر جلسه از امتحان مشخص شده است

10

شیوه تدریس بیان شده است

11

تکالیف دانشجویی مشخص شده است

12

مواد و وسایل آموزشی استاد ذکر شده است

13

منابع مورد استفاده برای دانشجویان قید شده است

14

استفاده از رسانه های کمک آموزشی نوشته شده است

15

نحوه ارزیابی دانشجو بیان شده است

16

طرح درس ارائه شده با اصول و چهارچوب وزارت مطابقت دارد

17

طرح درس ارائه شده با سرفصل آموزشی مطابقت دارد

خیر

بلی
ناقص

تایید
کامل

طرح درس قابل قبول می باشد.

طرح درس نیاز به اصالح دارد.
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