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 «پروژه»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن   – 1

در قالب  دانبش    ه، آن راشبد  كسب  دانش نمودن سطح عالي مورد انتظار اين است كه يادگيرنده بتواند با دروني   ،ای آموزش حرفهدر 
 پروژه انجامتخصصي خود تجسم بخشد. عمل  در حوزه اثر بخش خدمات ارائه  وحل مسائل، شناسايي، صورتبندی و  كاربردی برای 

 "من حرفبه ای "امکان به تصوير كشيدن  (1روایتی کاویاز نوع خود )پژوهش روایتیبا تکيه بر پاياني در برنامه تربيت معلم 

 روايبت  و ارايبه  )زيسته( اعبم از نظبری و عملبي در  بور دوره تربيبت معلبم       با نگاه ژرف، تاملي و همه جانبه به تجارب كس  شده
ی ادراک شده را قوت ها و ضعف هامعلمي،  ابهامات ها و ، بصيرتحرفه معلميدانشي، منشي و مهارتي ی سايه روشن ها شخصي از

رهباوردی   برای ورود به عرصبه خبدمت حرفبه ای   هد.  دانش و يافته های حاصل از اين پژوهش انش آموخته تربيت معلم مي دبه د
انتظار مي رود اين . ممکن مي شود  پويا و بالنده متامالنه، به آينده حرفه اینيل   ه ريزی برایبرنامآن  پشتوانهاست  كه به قابل اتک
داده و كمک نمايد تا اين شايستگي در  ور حيبات   ارتقاء ) تاملي( دانشجو معلمان را در انجام عمل فکورانهشايستگي   ) پروژه(درس

  حرفه ای آنان هم بروز و ظهور داشته باشد.
 درس مشخصات

 نوع درس : پروژه
 3تعداد واحد :  
 -زمان درس: 
 پيش نياز ها:

 1ای پژوهش و توسعه حرفه-
 4كارورزی و 

نحوه تدريس : راهنمايي در 
 حين عمل

 پروژه نام درس: 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

ربيبات  ای و ساير تج ور دوره آموزشي حرفهتفسير تجربه های روايت شده در  با واكاوی، تحليل و دانشجويان 
روشمند از خودكاوی روايتي، تجربيات متنوع و پراكنده خود را در قال   با استفاده )تجربيات پيشين(،روايت نشده 

 به رشته تحرير دراورده و از آن دفاع نمايند. "من حرفه ای"روايت در برگيرنده ای از 

 شايستگي اساسي:
CK& PCK  

 كد :
2-1 & 1-2 & 3-3 &4-3 

 3سطح  2سطح  1سطح  هامالک

توانسته  است روايت هبای   ای من حرفه
خبببود را ببببه گونبببه ای   
سازماندهي كند كبه زاويبد   
ديد يا جهت گيری های او 
را بدون پرداخت به جزئيات 
در ابعبباد مختلببف عمببل   

ای) روش تببدريس،  حرفببه
كبالس  سنجش، مبديريت  
 و...( به تصوير بکشد.

 
 

توانسته است تجربيات خود را 
در ابعاد مختلف عمبل حرفبه   
ای به تصوير بکشبد و تبیثير   
آن را بر يادگيری خود، دانش 
آمببوزان و همقطببارن تبيببين  

 كند.

در سازماندهي تجربيات خود ابعاد 
عمل حرفبه ای ) روش تبدريس،   
سنجش، مبديريت كبالس و...( را   

ديگر و ببه صبورت   در پيوند با يک
سازمان يافته ببه تصبوير كشبيده    

ای كه تبیثير و تبیثير    است به گونه
متقابل ابعاد بر يکديگر و مجموعاً 
بر يادگيری خود، دانش آمبوزان و  
همقطاران به وضبو  ببه تصبوير    

 كشيده شده است. 

                                                 
1 - narrative self-study 
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/ قابلیتته هتتتا 

  توانایی ها

تحليبببببل و تفسبببببير در 
از گذشته تبا  تجربيات خود)

( توانسته برخي قابليت رحا
را كبه   شخصي خبود های 
ای او در  عمببل حرفببه بببر 
باشد را مي  تیثير گذارآينده 

شناسايي كرده اما نتوانسته 
پرسش های فراروی خود و 
نحوه پاسخ به آن ها را ببر  
اساس تجربيات كس  شده 

  تبيين كند. 

تحليل و تفسبير تجربيبات   در 
خببود)از گذشببته تببا حببار(    
توانسته قابليت های شخصي 

ای او  خود را كه بر عمل حرفه
در آينده تیثير گذار مي باشبد  
را شناسايي كرده ببه پرسبش   
های فراروی خود ببر اسباس   
تجربيات كسب  شبده پاسبخ    

 دهد.  

تحليل و تفسير تجربيات خبود  در 
ليت )از گذشته تا حار( توانسته قاب

هببای خببود بببه عنببوان يببک     
يادگيرنده، آموزشبگر و عوبوی از   

ای را تبيين كند، و  يک گروه حرفه
روی خبود را ببا    اپرسش های فبر 

تجربيبات كسب  شبده و    توجه به 
و ببه آن هبا    مطر تنوع نقش ها 

ای كبه مسبير    پاسخ دهد، به گونه
آينده حرفه ای خود را به روشبني  

 مايد.  نتبيين 

خودکتتتتتاوی 

 روایتی

در متن پژوهشي دركبي از  
كل و ارتباط آن با جزئيات 
را ببببرای قاببببل دريافبببت 
نمببودن حركببت خواننببده  
ميان گذشته، حار و آينده، 
و ارتباط زمبان و مکبان را   
به نمايش گذاشته است اما 
اين رابطه منجر ببه پاسبخ   
دادن بببه پرسببش هببای   

 پژوهش نشده است.

در متن پژوهشي دركي از كل 
جزئيببات را و ارتببباط آن بببا  

ببرای قابببل دريافبت نمببودن   
حركت خواننده ميان گذشبته،  
حار و آينده، و ارتباط زمان و 
مکان و من های مختلبف، را  
به نمايش گذارد و به پرسش 

 های پژوهش پاسخ دهد.

در متن پژوهشي دركبي از كبل و   
ارتباط آن با جزئيات را برای قابل 
دريافت نمبودن حركبت خواننبده    

ر و آينببده، و ميببان گذشببته، حببا 
ارتباط زمان و مکان و مبن هبای   
مختلف را ببه نمبايش گذاشبته و    
توانسته به كمک بازگويي دوبباره  
 و روايت )ساختن صحنه و پيرنگ(

 ،پرسش های پبژوهش  ا پاسخ بهب
با صورت حرفه ای خود را  بصيرت

بنببدی جديببد در قالبب  دانببش    
 .به نمايش بگذاردكاربردی 

 

 ارائه و دفاع

ببه نفبس بببرای    از اعتمباد 
دفاع از يافته های پژوهش 
برخببوردار نيسببت و نظببم  
منطقي ميان معرفبي ايبده   
هببا حفببب رابطببه علببت و  
معلولي ميبان يافتبه هبا و    
پرسش هبای پبژوهش در   

 ارائه مشاهده نمي شود.

از اعتماد به نفس كافي برای 
دفاع از يافته هبای پبژوهش   
برخوردار اسبت و مبي توانبد    

ده ها و نظم منطقي را ميان اي
پرسش های پژوهش برقبرار  
نمايد و پاسخ به پرسش های 
 ببر  شببده در جريببان دفبباع 
متکي بر يافته های پبژوهش  

و تصببوير روشببني از   اسببت
ای او را  توانببايي هببای حرفببه

 منعکس مي كند.

از اعتماد ببه نفبس ببا يي ببرای     
دفبباع از يافتببه هببای پببژوهش    
برخوردار است و مبي توانبد نظبم    

ايده ها و پرسبش   منطقي را ميان
های پژوهش برقبرار نمايبد و ببه    
پرسش های  ر  شده در جريان 
دفبباع بببا اسببتفاده از يافتببه هببای 
پببژوهش پاسببخ هببای مسببتدر و 

و چگبونگي   قابل دفاع ارائه نمايد
در آينده را با تکيه   ي مسير حرفه

بر تجربيبات كسب  شبده روشبن     
 .كند

 

 فرصه های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن  – 2

كه از نوع خودكاوی روايتي است و متکي بر مجموعه تجربيات كس  شبده در  بور دوره آموزشبي و تجربيبات      با توجه به ماهيت درس پروژه
 ه ببه جب و دانشجو بايد ببا تو است  پژوهش روايتيدرس ، فرصت های يادگيری مبتني بر آموزش های ارائه شده در  سرفصل پيشين او مي باشد

، ي )خودكباوی روايتبي(  نسبت به تنظيم  ر  پژوهش مجموعه تجربيات خود )تجربيات دوره كارورزی و ساير تجربيات كس  شده در  ور دوره(
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  بر  پبژوهش   گزارش خبود در قالب    ارائه ، اعتبار يافته ها نسبت بهشناسايي منابع ا العاتي، جمع آوری ا العات و تحليل و تفسير ا العات
 اقدام نمايد. اين  ر  زير نظر استاد راهنما اجرا و نتايج آن برای دفاع در جلسه پايان دوره آماده مي گردد.  خودكاوی روايتي از نوع روايتي

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری 3
حاصبل از  ايبن اسبت كبه يافتبه هبای       . هدف اصلي در ايبن درس نقاد و پژوهش استتفکر تیملي، تفکر های اصلي شامل حل مساله،  راهبرد

 . ارائه نمايددر قال  دانش كاربردی صورتنبدی نموده و  خود راتجربيات 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری –4 
و  درسشود كه در آن استاد  در بدو امر يک گروه ارزشيابي تشکيل مي شودتوصيه مي فرايندی مبتني بر مشاركت است.  ارزشيابي در اين درس،

مسبووليت نظبارت ببر اجبرای      استاد درساقدام مي نمايند.  نگروه / معاون آموزشي نسبت به بررسي  ر  و تصوي  آ مديرشخص دانشجو و  
ر راهنمايي و نظارت مستمر بر فعاليت  دانشجويان ،  تعداد  ر  را بر عهده دارند. باتوجه به ويژگي های درس پروژه  و حجم كاربا ی استاد د

 . درصد امتياز پيش بيني شده است 07حداقل نمره قبولي در اين درس، كس  نفر خواهد بود.  11دانشجويان برای هر  استاد حداكثر 

 

 راهنمای اجرای طرح پروژه
توليدات، تصاوير، فيلم های تدريس، . تهيه فهرستي از كليه تجربيات، گزارش ها، دست نوشته ها، يادداشت های شخصي، خا رات، 1

و ترسيم آن در قال  نقشه ذهني  و... در  ور دوره تحصيلي ) اين مطال  مي تواند مربوط به دوره تحصيالت مدرسه ای نيز باشد(
(mind map ) 
با آن روبرو بوده ايد روند زماني/ چالش هايي كه با آن روبرو بوده ايد، پرسش هايي كه روار منطقي مثل اساس يک . تنظيم آن بر 2

 و... يا ذهن شما را به خود مشغور كرده است 
اوت ها . مرور و مرور دوباره تمام داده های جمع آوری شده از تجربيات و حاشيه نويسي بر آن بر اساس دريافت ها، احساسات، قو3

اين كار را با  توصيه مي شود و... )يادداشت هايي كه در اين مرحله نوشته مي شود در مرحله تحليل و تفسير به شما كمک مي كند.
 .فاصله زماني انجام دهيد(

در  ور اين دوره ، معلمان راهنما، اساتيد، دانش آموزان يا ساير كساني كه )دانش آموزان/ دانشجويان( . مراجعه مجدد به همقطارت4
ای كمک كنند )  از من حرفه شفاف تر یيافتن تصوير، و ای من حرفهبه تصوير كشيدن  برایگفتگو با آن ها  .با آن ها سروكار داشتيد

اين مراجعات مي تواند به صورت غير رسمي باشد و موضوع گفتگو يادداشت های شخصي شما يا پرسش ها و چالش هايي باشد كه 
( اين گفتگو را تدارک ببيند. توصيه مي شود فوای گفتگو را به صورتي به پيش ببريد كه امکان نقادی و نه ارزيابي هستيدبا آن روبرو 

پس از دستيابي به يافته های و به در مرحله دوم يکبار قبل از تحليل و تفسير تجربيات و  ،بهتر است در دو مرحله صورت بگيرد
 پژوهش.يافته های منظور اعتبار بخشي به 

پرسش هايي كه تصوير روشني از هويت حرفه ای شما )مبتني  ،ای من حرفه به تصوير كشيدنبرای  . مشخص نمودن پرسش های1
دادن آينده ممکن، آينده محتمل و  نشان) ودن آن را داريد به تصوير مي كشدمبر تجربيات كس  شده( و مسيری كه در آينده قصد پي

 (.اين مسير حرفه ای آينده مطلوب و نحوه حركت در
 پاسخ به پرسش های  ر  شده جهت بر روی روايت ها .  ي فرآيند كد گذاری و تحليل و تفسير يافته ها6
در  ور پژوهش و پس از آن به عنوان روشي برای توسعه  .  حركت رفت و برگشتي از گذشته به حار و از حار به آينده حرفه ای0

 ای  حرفه
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 وهش روایتی )از نوع خودکاوی روایتی(ساختار تدوین گزارش پژ

 بسم اهلل الرحمن الرحیم .1

زير آرم دانشگاه وسط  زمان ارائهو -دانشجو -استاد راهنما - پرديس مركز) با ی صفحه( ،و به ترتي  : اسم  آرم دانشگاه .2

 صفحه ، هركدام در يک سطر تايپ  شود

 : چکیده  .3

) بديهي است هر گونه نمونه سوار و يا تصوير و فيلم و غيره  فهرسه مطالب ، فهرسه منابع ، فهرسه ضمائم .4

كه به عنوان بخشي از تحليل و تفسير مورد استفاده قرار گرفته است به عنوان ضمائم در پايان گزارش و بعد از منابع قرار 
 .مي گيرد(

سي و تاثيرگذار قبل و های اسايکپارچه و وحدت يافته از تجربه مشتمل بر يک متنصفحه(:  23-33متن گزارش ) .5

های تربيتي خود، اصور و موازين كه به آنها متعهد است و تصوير های موردنظر برای فعاليتضمن دوران تحصيل، آرمان
 اشخاصي كه بناست از تربيت او حاصل شوند.

 
 

 

 


