
 دانش آموخته مدیریت آموزشی -ینفرشید مومنی فراها
 رئیس آموزش و مدیریت دانش شرکت پاالیش نفت تهران

 تجربیات شرکت پاالیش نفت تهران
 در بکار گیری روش های تدریس نوین مشارکتی 

 TMTD farshid_momeni@yahoo. com TEL:   09126141530 1)با تمرکز بر                                            (



÷ 

را بیاموزاز خود رهیدن گلم   
رابیاموزبه سرمنزل رسیدن                                             

 مجال تنگ و راهی دور در پیش
را بیاموز به پاهایت دویدن                                            

 زمین بی عشق خاکی سرد و مرده ست
را بیاموز به قلب خود تپیدن                                          

 جهان جوالنگهی همواره زیباست
  رابیاموزبه چشمت خوب دیدن                                        
 تو اهل آسمانی ای زمینی

را بیاموزبه بال خود پریدن                                          
 مجتبی کاشانی
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 تعریف تدریس

 
 ارتباطازتعیین نقش ها و عبارتست 

فراگیربین مدرس و متقابل   
 . منظم و هدف دارطرحی  براساس 
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چیست؟فنون تدریس و روش تدریس  تفاوت 
 
 در جریان کالس و دوره استفاده نمائیم؟روش های تدریس مختلف چرا باید از 

 
چند روش تدریس وجود دارد؟ 

 
 نام ببرید می شناسید؟ راچند روش تدریس. 

 
 ؟اجرا نمائیدبه درستی می توانید  راچند روش تدریس 

:چند سوال اساسي در ابتدا  
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 نوع فعالیت 

 20 گوش کردن

50 

70 

 گوش کردن 100

 گوش کردن

 گوش کردن

 دیدن

 عمل کردن

 دیدن صحبت کردن

 دیدن صحبت کردن

می شود ؟ بیشتر در فراگیر  یادگیریمنجر به  فعالیت هایی چه  

 درصد
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Active  Teaching  Method 
Participation level 

Learner  % 70 

Trainer % 30 
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 creating and Supporting 
 learner engagement  

in learning. 
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 تمركز بر نام الگو رديف

1 
 خانواده کسب و پردازش اطالعات

Information processing Family 
گردآوري و سازماندهي و 

 ارائه اطالعات

 خانواده الگو های اجتماعی 2
Social models family 

تشكيل گروه هاي يادگيري و ايجاد هم 
گسترش روابط  ( synergy )افزايي 

 همكارانه و تعامالت مولد در كالس

 خانواده نظام رفتاری  3
Behavioral Systems Family 

 رفتار،اصالح و تغيير رفتار
 و مهارت آموزي 

 الگوهای جهانی تدریس 
 (1992مارشاویل  -بروس جویس)

( انفرادی) خانواده فردی  4
Personal Family 

توجه به فرد فراگير و به دنبال 
خوديابي ، خود مداري ، خود فهمي و 

 مسئوليت پذيري و خوديادگيري
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 الگوهاي جهاني تدریس 
 (1992مارشاویل  -بروس جویس)

 برخی از روش های تدریس این خانواده تمرکز بر نام الگو ردیف

 خانواده کسب و پردازش اطالعات
Information processing 

Family 

 خانواده الگو های اجتماعی
Social models family 

 خانواده نظام رفتاری  
Behavioral Systems Family 

(     انفرادی) خانواده فردی   
Personal Family 

گردآوری و سازماندهی و ارائه  
 اطالعات

تشكیل گروه های یادگیری و ایجاد  
گسترش  (  synergy) هم افزایی 

و تعامالت مولد در  روابط همكارانه
 کالس

 رفتار،اصالح و تغییر رفتار
 و مهارت آموزی  

توجه به فرد فراگیر و به دنبال  
خودیابی ، خود مداری ، خود فهمی  
 و مسئولیت پذیری و خودیادگیری

 سخنرانی

 (یادگیری از عرضه مطالب ) پیش سازمان دهنده 

 کاوشگری علمی

 حل مسئله  

1 

 پژوهش گروهی
 روش آزمایشگاهی

 ( Role play) ایفای نقش
 بحث گروهی

 (یادگیری مشارکتی ) یاران در یادگیری 
 یادگیری در حد تسلط

 شبیه سازی

 آموزش مكاتبه ای

 ( IPI) آموزش انفرادی تجویز شده 

 (رایانه محور) آموزش از راه دور 

(IPI= Individual Prescribed Instruction) 
( 

2 

3 

4 
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 روش هاي تدریس سنتي و نوین
 با تلفيق نظرات دكتر شعباني،دكتر بهرنگي و دكتر گلچيان

 نوينروش هاي تدريس  سنتيهاي تدريس  روش

(گفتمان و پرسش و پاسخ) سقراطي  

 سخنراني

 بحث گروهي

 گردش علمي

 كارگاهي

 استاد شاگردي

 ایفاي نقش

(یادگيري مشاركتي)یاران در یادگيري   

 یادگيري در حد تسلط

 كاوشگري علمي

(پيش سازمان دهنده)یادگيري از عرضه مطالب   

Journal club 

Jig saw (TMTD) 
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 :روش های تدریس مشارکتی
1-Buzz Group (Discussion Group) 
2-Cooperative Learning 
3-Jig Saw(TMTD) 
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Buzz Group (Discussion Group) 

Mini discussion (without moving their seats ,useful when time is limited) 
Participants form groups of either 2 or 3 with their immediate neighbors.( UNISEF ) 

 

Time: 10-20 min 
5 min        Buzzing 
5-15 min   Share Feed back 

farshid_momeni@yahoo. com 
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1- mini discussion in limited time. 

2- gathering feedbacks. 

3- engagement with a topic. 

4- encourage quiet learners. 

5- to respond a question. 

6- to solve a problem. 

7- the room transforms to a lively , energetic space. 

Not more than twice for single session,  
or three times in all-day session. 
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Cooperative learning  
 

 یك نوع ساختار و روش کالس داری 
نفره 6الی  4با گروه های منسجم و پایدار   
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است گروه موفقیت گروی در اعضا از یك هر موفقیت.  

 
و بالتكلیفی و کمتر تر،مشارکت همگون و سطح هم ترکیب و بیشتر ها گروه اعضای تعداد هرچه 

 .بیشتر سرگردانی
 
(.... و مهارت،تحصیالت سن،تجربه،جنسیت،سطح نظر از )باشند ناهمگون گروهها گردد می توصیه 

 
تواندنتایج می بندی گروه برای مالك یكpre- test باشد آن برمبنای بندی گروه و. 

 
و مباحث بندی بحث،جمع جریان وقت،حفظ ،کنترل زمان تقسیم برای رهبر یك گروه هر در ... 

 .باشد چرخشی و مشارکتی کالس جریان در نیز رهبری وظیفه است بهتر و گردد تعیین
 
و نماید نظارت فراگیران تمامی فعال برمشارکت گروهها تمام به  منظم سرکشی ضمن باید مدرس 

 .باشد گروهها کنار در مشاور و ناظر عنوان به پیوسته
 

Cooperative learning 
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Classes special design and tables layout for Cooperative learning.   

:رویكرد آموزشي حاكم در كشور ژاپن  
 farshid_momeni@yahoo. com 21 محتوي حداقلي،مشاركت حداكثري، با رویكرد عمل گرایي 



Japanese libraries noisy section ( place for Discussion  groups)  
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1. Study  groups 2 

3.Team teaching 

TMTD  Total Layout & process  
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TMTD  Class Total 
Layout 
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سخنرانی -1  

 روش های تدریس

ایفای نقش -2  

سقراطی -3  

شبیه سازی -4  

یادگیری در حد تسلط -5  

بحث گروهی -6  
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  TMTDچیدمان گروه های

 نفره 25و  24،  15 ، 12برای یك کالس 

4*3=12  

Jig saw groups Expert groups 

 Jig saw groups نفره                        4گروه ،  3

 Expert groups نفره                        3گروه ،  4

 برای
12کالس    

نفره   
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 نفره 12برای کالس  آرایش تیم ها

Jig saw   ) Study  groups ) 

Expert groups 

Jig saw   ) Team Teaching ) 
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نقشایفای   بحث گروهی 
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   TMTDتجربه عملياتي نمودن روش 
 در شركت پاالیش نفت تهران



2 

farshid_momeni@yahoo. com 51 



2 

farshid_momeni@yahoo. com 52 



2 

farshid_momeni@yahoo. com 53 

  JIg SAWچیدمان و برچسب گذاری برای گروه های 
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 jig sawجایگاه استقرار گروه های 
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 Expert Groups( هم تخصص) چیدمان و برچسب گذاری گروههای تخصصی
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 Expert Groups تخصصمحل استقرار گروه های هم 
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 مدرسان در جایگاه ویژه آموزش توجیهی اولیه  
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 صامت خوانی انفرادی
 فراگیران در

  Jigsaw groups 
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 گروه های هم تخصص 
Expert GROUPS 

در حال بحث با یكدیگر جهت آماده شدن 
برای تدریس محتوی مشترکشان به سایر 

 اعضای تیم خود
.پس از بازگشت به گروه های اولیه خود   
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 تدریس هر فراگیر به سایر فراگیران به صورت چرخشی
   Jigsaw groupsدر
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 آزمون نهایی
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جمع بندی و ارزیابی  
 فراگیران و گروه ها
 و تقدیر از گروه برتر
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 نشاط فراگیران درتمام مدت کارگاه و بخش اعالم نتایج
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ثبت و انتشار دانش و درس آموخته حاصل 
در سامانه  TMTDاز بكاربست روش تدریس

 مدیریت دانش شرکت پاالیش نفت تهران

65 
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 با سپاس از
نفره مدرسان داخلی 120جامعه حرفه ای   

 شركت پااليش نفت تهران
 و 

 كارشناسان محترم آموزش و مديريت دانش 
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www.jigsaw.org 
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 رنج بسيار ببايد به ره كسب كمال
 نيست آسان به فنون هنر استاد شدن

!،ورنه چه سوداثري نيك ببايد به جهان  
 به جهان آمدن و رفتن و از ياد شدن
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توجه شما بزرگواران زسپاس ابا   
 فرشید مومنی فراهانی

 دانش آموخته مدیریت آموزشی
 مدرس دوره های آموزش و توسعه و مدیریت دانش

09126141530 
farshid_momeni@yahoo.com 

 
 

Farshid_momeni5992 

@educationalmanagement 

73 


