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 :(رفصل درس )در طول شانزده هفتهس

 هدف ویژه درس موضوع جلسه

 آشنایی دانشجویان با سیستم کلی آموزش نظام آموزشی در ایران )رسمی، غیر رسمی و ضمنی( اولجلسه 

 آشنایی دانشجویان با آموزش غیر رسمی های آنآموزش غیر سمی و روش جلسه دوم

های آموزش غیر رسمی و تدریس و انتخاب یکی از روش جلسه سوم
 تشریح کامل آن 

غیر رسمی  های آموزشانتخاب یکی از روش
 های دانشجوییبرای اجرا توسط گروه

 میرسدانشجویان با مخاطبان آموزش غیر آشنایی مخاطبان آموزش غیررسمی جلسه چهارم

های مخاطب برای اجرای آموزش انتخاب گروه مخاطبان آموزش غیررسمی جلسه پنجم
 توسط دانشجویان غیررسمی

با نیازسنجی آموزشی در  آشنایی دانشجویان نیازسنجی آموزشی جلسه ششم
 های مخاطبگروه

 های مخاطباجرای نیازسنجی آموزشی در گروه نیازسنجی آموزشی جلسه هفتم

آشنایی دانشجویان با طراحی آموزشی برای  طراحی آموزشی جلسه هشتم
 های مخاطبگروه

 های مخاطبطراحی آموزشی برای گروه طراحی آموزشی جلسه نهم

های آموزش آشنایی دانشجویان با اجرای برنامه های آموزش غیر رسمیبرنامهاجرای  جلسه دهم
 های مخاطبغیر رسمی در گروه

های رسمی در گروههای آموزش غیراجرای برنامه های آموزش غیر رسمیاجرای برنامه جلسه یازدهم
 مخاطب توسط دانشجویان

 های ارزیابی آموزشیآشنایی دانشجویان با روش رسمیهای آموزش غیربرنامه ارزیابی جلسه دوازدهم

های آموزش غیر رسمی در ارزیابی برنامه رسمیهای آموزش غیربرنامه ارزیابی جلسه سیزدهم
 توسط دانشجویان های مخاطبگروه

رسمی توسط های آموزش غیربرنامهبندی جمع رسمیهای آموزش غیربندی برنامهجمع جلسه چهاردهم
 دانشجویان

 آشنایی دانشجویان با نحوه نوشتن گزارش کارگاه گزارش نویسی جلسه پانزدهم

رسمی که های آموزشی غیرائه گزارش برنامهار ارائه گزارش آموزش غیر رسمی جلسه شانزدهم
 توسط دانشجویان اجرا شده است.

 


