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 پيشگفتار 
 

 حیاوي و در عیين حیال    ،از طراحي برنامه درسي مورد نياز معلمان كشوراي  كتاب حاضر خالصه

. اسیت نيیز  و كارشناسیان  میديران میدارس   ، دانشجويان تربيت معلیم  رهنمودهايي براي استفاده

كه به نوعي شما را براي ورود بیه مباحیح حیوزه     ندمطالب و محتواي كتاب طوري تنظيم شده ا

 د.  نساز مي برنامه درسي آماده

و هیا   برنامه درسي، انواع برنامه درسي و میدل طراحي  ،فصل اول :سه فصل است داراي كتاب

بیه اختصیار   مدرسه  برنامه درسيطراحي  ،دومفصل  در دهد. مي را مورد بررسي قرار الگوهاي آن

 ، و يیادگيري در كیالس  يیادگيري هیاي   نظريیه  ،ارتباط نيز در فصل سوم، .توضيح داده شده است

 كند: مي كمك كتابن يمطالعه ا زير به شما در رعايت نكاتاست.  شدهبررسي درس 

هیر روز در   ،د. اگر ممكن اسیت ياختصاص دهكتاب  يناهاي  بخش مطالعه ههر روز زماني را ب

 كنيید.  میي  ط احسیاس آرامیش  يب شما در محين ترتيد. بدين مطالعه كنيك ساعت و مكان معي

مطالیب  ممكن اسیت   د.يش رويپ بخشبه  بخش دارد.نياز زه يانگ انظباط و ،ري به نظميادگيزيرا 

 ر منابعيآن را در سا و مورد نظر را يادداشت كنيد موضوع ،باشد بيشترينيازمند منابع  بخشهر 

   د.يكنگفت و گو  خود در مورد آن همكارانا با يد و يكن بررسي

سیي  يد. در پاورقي متیون خالصیه نو  يها خط بكشر آنيا زي برجسته كنيدهاي مهم را قسمت

شینهادي  يپهاي  روشبرخي از د. يمطالب را به خاطر بسپار كهكند مي د. نوشتن به شما كمكيكن

د امیا  ند نباشيط شما مفيشنهادها براي شرايپ همه ممكن استد. يريس خود به كار بگيرا در تدر

 ي كیه جیواب  يهیا د داد؟ از روشيی ص خواهيتشخ را شانناكارآمدي ها  طور بدون امتحان آنه چ

در حیال  ي كیه  يهیا د. روشيی ابيه بيی براي ناكارآمدي بقلي يدل و ديه كنيك گزارش تهيدهند مي

 د باشند.يگر مفيدآموزان  دانش و با يندهدر آممكن است  ،دهندجواب نمي حاضر

و بیا   ديی تصادفي مالقیات كن  طوربه  همكاران خودد با ياما سعي كن ،باشدممكن است سخت 

ن يی م ايبرخیي مفیاه  اگیر شیما در    د.يمذاكره كنها  بخشن يشنهادي ايهاي پدر مورد روشها  آن

 كیه ن اسیت  يی هدف شما ا ،ديد. به خاطر داشته باشيد نشويناام ،ديشدرو به رو  چالش باها  بخش

د داد كیه در كیالس   يی د كه چه جوابي به دانش آموزي خواهيفكر كن نيد. به اين معلم باشيبهتر

 د.يريشنهادات را براي خود به كار گيشود. سپس همان پ مي روه ب رو چالششما با 



ايید   د آنچیه را كیه خوانیده   يی بدان كیه دهید   میي  ي را بیه شیما  ين توانايا بخش هرخودآزمايي 

در  ،ديی فراگرفتیه ا  بخیش نكاتي را كه در  ،كندميا نه. در برخي موارد به شما كمك يايد  فراگرفته

 ،ديی اد گرفتیه ا يی زي را كه يچ خواسته شده است،از شما فكر كنيد  د.يبه كار بر تازههاي   تيموقع

ابي يشی ارز به شما اجازه بخشهر آزمون در پايان  د.يريبه كار گ ا مسئول آموزشيبه عنوان معلم 

 دهد. مي را يتانهاتيفعال وري يادگي

دكتیر  نید،   اكتیاب را كشیيده   مطالبكه زحمت اصالح و بازنگري  ،محترم تاداناس ازدر پايان 

 گذارم. سپاس و دكتر عادل يغما محمود معافي

 

 
 


