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 پیشگفتار

هدف از تالیف این کتاب ارائه محتوایی مناسب برای دانشجویان رشته های آموزش 

محترم و سایر معلمان دانشگاه فرهنگیان در دوره کارشناسی است. البته  و دبیری ابتدایی

نیز به تناسب می توانند از  افرادی که به نوعی به آموزش دانش آموزان  مشغولند،

محتوای این کتاب استفاده نمایند. با توجه به این که کتاب متناسب با سرفصل دانشگاه 

فرهنگیان برای درس طراحی آموزشی تالیف نشده است؛ نویسنده را بر آن داشت تا با 

احی آموزشی موجود و سرفصل های ارائه شده از سوی دانشگاه توجه به کتب طر

فرهنگیان به تهیه و تدوین  این مجموعه اقدام نماید. از مزیت این کتاب عالوه بر تطابق 

با سرفصل های دانشگاه فرهنگیان، ارائه تکالیف عملکردی است که می تواند دانش و 

الش شده است تا محتوای مناسب با مهارت دانشجویان را در عمل بسنجد.  با این که ت

عنوان و سرفصل درس تهیه شود، ولی برای کسب اطمینان ازتناسب محتوای کتاب با 

سطح انتظار دانشجو، باید پس از تدریس به شیوه ای ممکن ارزشیابی بعمل آید. به همین 

قدامات منظور امید است با دریافت بازخورد از اساتید محترم و دانشجویان عزیر، بتوان ا

 اصالحی را برای بهبود و تکمیل محتوای کتاب انجام داد. 

 

 

 

  



 

  



 

 
 

 

 مقدمه

( اظهار داشته اند 1883)1آموزش موثر و سودمند نیازمند طرح و برنامه است. ردی و همکاران

مهندسان  که اگر پزشکان را مهندس بهداشت، معماران را مهندس فضا و طراحان آموزشی را

عملکرد انسانی بدانیم، آن گاه به اهمیت طراحی آموزشی بهتر پی می بریم. در واقع طراح 

آموزشی می کوشد طرحی ارائه دهد که در آن مولفه های تشکیل دهنده آموزش به 

 بهترین وجه سازماندهی شده باشد، تا آموزش با کیفیت باال و موثر اتفاق افتد. 

بانی طراحی آموزشی شامل؛ مفاهیم، رویکردها و عناصر در این کتاب ابتدا به م

پرداخته شده و سپس راهبردهای طراحی آموزشی با ارائه الگوهای  طراحی آموزشی

 مختلف طراحی آموزشی از دیدگاه صاحب نظران متخصص در این رشته ارائه شده است.

و دکتر سید  در تدوین این کتاب از کتاب مبانی طراحی آموزشی دکتر داریوش نوروزی

و  ترجمه شده از دکتر هاشم فردانش راهبردها و فنون طراحی آموزشی باکتعباس رضوی، 

اصلی استفاده شده است.  منابعبه عنوان  فنون تدریس دکتر حسن شعبانی کتاب روش ها و

، بهره الزم موزشی جهت تکمیل مباحث کتابآدر زمینه طراحی  نیز منابعسایر  البته از

 است.برده شده 
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