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  رياضيات پايه

  از جدول  نيازهم /نيازپيش  ساعت /تعداد واحد

  2  داردن ساعت 34 /نظري-واحد 2

 

  :هدف

منظور ايجاد توان علمي دانشجويان در ه اصول، روابط و قضاياي اساسي رياضيات بآشنايي با مفاهيم اوليه رياضي 
   .هاي رياضي انائي در درك مفاهيم آماري و مدلتحليل مسائل اجتماعي و تو

  

  :سرفصل درس

 پيشامدهاي مكمل، پيشامدهاي نظري احتمال و اي نمونه فضاي بين ارتباط تصادفي، هاي آزمايش احتمال، -1
 خيام مثلث اي، دوجمله احتمال ها، مدل ها، احتمال جمع وابسته، مستقل پيشامدهاي ها، حتمالا ضرب مركب،
 .سيوتن اي دوجمله بسط ضرايب پاسكال،

 
 در سوم درجه توابع كاربرد منحني، رسم براي الزم ابزارهاي نمودار، رسم دو، درجه و خطي تابع نمودار، و تابع -2

 عمليات ،ها آن رسم و گويا توابع سود، كردن ماكزيمم درآمد، كردن زيممماك بازاريابي، سازي، بهينه مسائل،
 مسائل در  آ كاربردهاي لگاريتمي، و نمائي توابع  آ كاربردهاي معكوس تابع ها، تابع هاي تركيب توابع، روي
 .زوال و رشد

 
 روش حذفي، وشر خطي، هاي دستگاه و ماتريسها شكارچي، و شكار مدل بعدي، دو جمعيت مدل ها، ماتريس -3

  .ماركف زنجيرهاي آن، كاربردهاي ها ماتريس معكوس گوس، حذفي
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  توصيفيآمار 

  از جدول  نيازهم /نيازپيش  ساعت /تعداد واحد

  2  رياضيات پايه ساعت 51 /نظري-واحد 3

  

  :هدف

هاي  ي ارائه منظم و تجزيه و تحليل مقدماتي دادههاي جمع آور آشنايي با اصول  و مفاهيم ابتدائي آمار در زمينه
  .آماري به منظور استفاده در تحقيقات و سنجش و اندازه گيري

  

  :سرفصل درس

  ؛مقدمات و تعريف آمار. 1
  ؛)انواع متغيرها و سطوح مختلف اندازه گيري(گيري  اندازه.2
  ؛تهيه جداول و رسم نمودارها، نقاط درصدي.3
   ؛محاسبه و خواص هركدام...) ميانگين، مد، ميانه،(مقادير تمايل مركزي .4
دردصدي واريانس، انحراف استاندارد،  75و  25درصدي،  90و  10 يردامنه تغي ير،دامنه تغي(مقادير تغيير پذيري .5

  ؛)ميانگين تغييرات
  .)براون(و ) پيرسن(همبستگي(مقادير سنجش روابط بين تغيرها . 6
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  :هدف

ي به دست آمده از يك نمونه به منظور تشخيص و تعيين ها آشنايي و استفاده از متدهاي تجزيه و تحليل كمي داده
را اثبات ياد كند  ها اين هدف كه وجود يا عدم روابط فرضي بين پديده با ها آنو مقايسه  ها منابع تغيير و تاثر در پديده

  .ي مناسب و معتدلي در موردكمياب مورد نياز به دست مي دهدها و تخمين
  :سرفصل درس

  نظري -الف
  ؛رگرسيون  -
  ؛اصول و قواعد احتماالت   -
  ؛توزيع زمان نمرات استاندارد   -
  ؛هاي معني دار بودن مربوط به هر كدام و تست Tو ) به توان  x(هاي  توزيع   -
  ؛رگرسيون با يك متغير وابسته   -
  ؛رگرسيون با چند متغير مستقل   -
  ؛تحليل واريانس   -
  عملي -ب

  .انجام عمليات مربوط به دروس فوق تحت نظر استاد درس
  
  
  
  
  
  

  استنباطيآمار  

  از جدول  نيازهم /نيازپيش  ساعت /داد واحدتع

  2  آمار توصيفي ساعت 34 /نظري -واحد 2
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  )سرفصل بازنگري شده پيشنهادي(اصول و فلسفه آموزش و پرورش

  از جدول  نيازهم /نيازپيش  ساعت /تعداد واحد

  2  ندارد  ساعت 51 /نظري-واحد 3

  

  :هدف
  .آشنايي دانشجويان با اصول و فلسفه آموزش و پرورش از ديدگاه مكاتب مختلف و اسالم

  
  :مواردي كه دانشجويان بايد با آن آشنا شوند

 .مختلف مكاتب پرورش و آموزش فلسفه .1

 .اسالمي تربيت و تعليم اصول  .2

 .مدرن پست پرورش و آموزش فلسفه  .3

 .اسالم در پرورش و آموزش فلسفه  .4

 .اسالمي-ايراني فرهنگ ديدگاه از انسان ساحتهاي  .5

 .تربيتي نظريات  .6

 .فلسفي مكاتب  .7

 .كاربردي فلسفه  .8

 .تربيت و تعليم تعاريف و مفاهيم  .9

 .تربيت مختلف معاني  .10

 .نآ تربيتي مكاتب و اسالم اساسي محورهاي  .11

 .اسالم مكتب با شده معرفي مكاتب تربيتي هاي هديدگا مقايسه و بررسي و نقد  .12

 .فلسفه از متفاوت تعاريف  .13

 .مادر فلسفي مكاتب اساسي محورهاي  .14

 .شناسي ارزش و شناسي معرفت مفهوم و معنا  .15

 .پرورش و آموزش و انسان مفهوم و معنا  .16

 .پرورش و آموزش مهم آراء و مكاتب  .17

 .پرورش و آموزش فلسفه و اصول مفهوم و معنا  .18
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  :يي كه بايد كسب شودها مهارتها و  توانايي

  .پرورش و آموزش مختلف فلسفي مكاتب نقادي .1
  .پرورش و آموزش فلسفي موضوعات بازآفريني .2
 و ها برنامه روشها، پرورش، و آموزش هدفهاي قبيل از پرورش و آموزش مسايل تحليل و تجزيه قدرت .3

  .ارزشيابي هاي شيوه
  .پرورش و آموزش جديد فلسفه اساس بر آموزشي ريزي برنامه .4
  .تربيت در آن تاثيرات و فلسفي مكاتب اساسي محورهاي تشريح توانايي .5
  .نگرانه جامع ديدگاه با اسالم وحياني مكتب با تربيتي مكاتب تطبيق و بررسي و نقد توانايي .6
  .آن با موازي مفاهيم از تربيت صحيح مفهموم درك .7
  .اسالم تربيتي ديدگاههاي در آن تاثير و اسالم شناسي هستي محور عنوان به توجه هوممف درك و توانايي .8
  .تربيت فلسفه و فلسفه تعريف ارايه توانايي .9

  .فلسفه تقسيمات  .10
  .تدريس هاي روش و درسي برنامه  .11
  .پرورش و آموزش مفهوم و معنا  .12
  .فلسفه مفهوم و معنا  .13
 .تربيتي استلزامات  .14

 
  :سرفصل درس

  .نداده اند، )كه قابليت ارائه باشد(فني و ارزشمند هاي  د كارگروه سرفصلدر اين مور
  

  :منابع
  

  :درس اصلي منابع .1
 :و منابع عربي) به زبان انگليسي، فرانسه و (منابع التين   - ١-١
  .اسالمي دارالكتاب :قم . العاشره الطبعه، فلسفتنا،. )ق 1421 م، 1981.( محمدباقر صدر، -
  .نسوي: اصفهان. االعراق طهارة و االخالق هذيبت . )تا بي(. مسكويه،احمد -

‐ Arnold A. Griese.(1981).Your philosophy of education,what is it? California, 
sanatamonica. 
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  .النشر و الطباعة دارالمعرفة: بيروت. الدين علوم احياء). تا بي(.غزالي،ابوحامد -
  

  :فارسي منابع -1-2
  ):شده ترجمه و( فارسي متداول منابع 1-2-1

  .بي نا :تهران.پرورش و آموزش فلسفه).  1376( .فيليپ اسميت،   -
  .اميركبير: تهران. پرورش و آموزش فلسفه).  1388( .اكبر علي نژاد، شعاري   -
  .سمت:تهران .سرشت رحمان محمد ترجمه. تربيتي آراي و فلسفي مكاتب .) 1386( . جرالد،گوتك   -
  .نور پيام: تهران. تربيت فلسفه .) 1385.( عيسي زاده، ابراهيم   -
  .كتاب يادواره:تهران. تربيتي آراي و فلسفي مكاتب).  1378.( سهراب شوريني، خليلي   -
  .  ر ي ب رك ي ام:  ران ه ت .تربيت و تعليم فلسفه و اصول). 1364.(علي  ،شريعتمداري   -
 امام پژوهشي و آموزشي موسسه :مق . تربيت و تعليم فلسفه بر درآمدي. ) 1387( .احمد رهنماي،سيد   -

  .خميني
  .اسالمي تبليغات سازمان:تهران. تربيت و تعليم در فلسفي تامالت. ) 1389.( بهشتي،سعيد   -
 ،غرب جهان در وتربيت  تعليم فلسفه نقادي و بازشناسي براي اي زمينه.)1386(.بهشتي،سعيد   -

  .اطالعات:تهران
  :اسالمي – ايراني هايديدگاه بر تأكيد با فارسي منابع 1-2-2

 .اميركبير: تهران. تربيت و تعليم فلسفه و اصول .) 1375( .عبدالحسين مير زاده، نقيب −

 .سمت: تهران. تربيت و تعليم فلسفه).  1372( .دانشگاه و حوزه همكاري دفتر −

  
 :درسي كمك منابع .2
  :فارسي منابع -2-1
  

 .اطالعات :تهران. اخالق فلسفه دروس)  1367( .تقي محمد مصباح، -

 .فراشناختي انتشارات: تهران. سوم هزاره در آموزش مسايل به نو نگاهي).  1383( .حسن پور، شهركي -

 .اسالمي فرهنگ دفتر: تهران. اسالم در تربيت و تعليم آداب).  1378.( محمدباقر حجتي، -

  .صدرا: قم. اسالم در تربيت و تعليم)  1367.( مرتضي مطهري، -
  .سمت . ترجمه علي اصغر فياض ،تربيتي يها انديشه تاريخ).  1374( . ماير فردريك، -
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  :هدف

  :ي آموزش و پرورش هر يك از مقاطع سه گانه تحصيلي كه شاملها آشنا ساختن دانشجويان با روند و فعاليت
  :اهداف تفصيلي

  ؛ي تحصيليها شناخت دانشجويان از هدفها و اصول حاكم بر آموزش و پرورش هر يك از دوره: الف
ي ها رواني، عاطفي و اجتماعي دانش آموزان دورهآگاه ساختن دانشجويان نسبت به ويژگيهاي متفاوت جسمي، : ب

  ؛ابتدايي، راهنمايي و متوسطه 
آشنا ساختن دانشجويان نسبت به وظايف و نقش معلمان، راهنمايان، مديران و ساير اولياي مدرسه در تربيت و : ج

  ؛ي سه گانه تحصيليها راهنمايي دانش آموزان دوره
ي نوين تربيتي و چگونگي ارائه خدمات راهنمايي در ها ي درسي، شيوهها امهآگاه ساختن دانشجويان از كيفيت برن: د

  .هدايت تحصيلي دانش آموزان در هر يك از مقاطع تحصيلي، ابتدايي، راهنمايي و متوسطه
  

  :مواردي كه دانشجويان بايد با آن آشنا شوند

 .اهداف و اهميت آموزش و پرورش سه مقطع .١

  .)ابتدائي، راهنمايي تحصيلي و متوسطه(تعريف آموزش و پرورش سه مقطع  .٢
  .كلياتي درباره نظام آموزش و پرورش .٣
  ويژگيهاي دانش آموزان در دورة ابتدائي  راهنمائي و متوسطه .٤
  .طرح جديد نظام آموزش متوسطه .٥
  .ي تحصيليها ي پرورشي در مدارس در هر يك از دورهها برنامه .٦
  .ه سنيويژگيهاي دانش آموزان از ديدگاه اسالم در هر دور .٧
  .اهداف هر دوره مبتني بر فلسفه اسالمي .٨
  .ي دانش آموزان در هر دورهها ي پيش دبستاني  ابتدايي  راهنمايي  متوسطه و ويژگيها دوره .٩

  .)تحول بنيادين(سير تحوالت در آموزش و پرورش .  10

  )سرفصل بازنگري شده پيشنهادي(آموزش و پرورش ابتدائي،راهنمايي و متوسطه 
  از جدول  نيازهم /نيازپيش  ساعت /تعداد واحد

  2  اصول و فلسفه آموزش و پرورش ساعت 51 /نظري-واحد 3
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  :يي كه بايد كسب شودها مهارتها و  توانايي

 .پرورش و آموزش نظام كاركردهاي .1

 .آموزشي امنظ تعريف .2

 .جسماني و اجتماعي فرهنگي، علمي، لحاظ از مقطع سه آموزان دانش ويژگيهاي به آشنايي .3

 .اسالمي جمهوري پرورش و آموزش نظام در پرورش و آموزش اهداف .4

 .شود آشنا دوره هر در آموزان دانش با برخورد يها روش ترين مناسب با .5

 .برد بكار را آموزان دانش راهنمايي يها شيوه كارآمدترين .6

 .كند انتخاب بتواند را تحصيلي دوره هر در مديريت يها سبك ترين مناسب .7

 .شود آشنا مديريت  تدريس بعد از دوره هر ويژگيهاي با .8

  :سرفصل درس

  ؛آموزشي نظام كاركردهاي .١
  ؛ابتدايي دورة پرورش و آموزش اهميت .٢
  ؛پرورش و آموزش نظام .٣
  ؛متوسطه پرورش و آموزش تعريف .٤
  ؛دانشگاهي پيش دوره معايب و مزايا .٥
  ؛متوسطه دوره آموزش جديد طرح .٦
  ؛ابتدايي دورة پرورش و دانش ويژگيهاي .٧
  ؛دانشگاهي پيش دوره درسي برنامه .٨
  ؛ابتدايي دورة پرورش و آموزش اهداف .٩
  ؛ابتدايي دورة پرورش و آموزش تعريف .١٠
  ؛آموزان دانش ويژگيهاي .١١
  ؛ايران در آموزش ساختار .١٢
  ؛ايران ركشو پرورش و آموزش نظام اهداف .١٣
  ؛تحصيلي راهنمايي پرورش و آموزش تعريف .١٤
  ؛ابتدايي دورة پرورش و معلمان ويژگيهاي .١٥
  ؛آن تحول سير و)  مديران  دبيران  آموزان دانش ويژگيهاي( راهنمايي دوره پرورش و آموزش .١٦
  ؛اسالم نظر از عقل و جسم پرورش .١٧
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  ؛)نوآموزان  مربيان(دبستاني پيش ي دوره ويژگيهاي و اهداف  اصول .١٨
  ؛آن تحول سير و)  مديران  آموزگاران  آموزان دانش ويژگيهاي( ابتدايي دوره پرورش و آموزش .١٩
  ؛پرورش و آموزش درIT - 27 و ICT كاربرد .٢٠
  ؛پرورش و آموزش در بنيادين تحول .٢١
  ؛آموزي دانش سازمان و آن وظايف و اهداف و آموزي دانش شوراي با آشنايي .٢٢
  ؛آن تحول سير و پرورش و آموزش در تحصيلي ارزشيابي .٢٣
  ؛آن تحول سير و)  مديران  دبيران  آموزان دانش ويژگيهاي( متوسطه دوره پرورش و آموزش .٢٤
  ؛دبيران شوراي  مدرسه شوراي  مدارس اجرايي نامه آئين با آشنايي .٢٥
  ؛)جهان و ايران در دبستاني پيش دوره تحول سير( دبستاني پيش دروه پرورش و آموزش .٢٦
  ؛)حاضر عصر پرورش و آموزش  اسالم از پس  اسالم از قبل( ايران رد پرورش و آموزش تاريخچه .٢٧
  .تحصيلي يها دوره از يك هر در درسي برنامه .٢٨

 

  :منابع
  

  :منابع اصلي درس .1
  :و منابع عربي) به زبان انگليسي، فرانسه و (منابع التين .1-1

  .در اين مورد منبعي معرفي نشده است
  :فارسي منابع -1-2

  ):شده ترجمه و( فارسي متداول منابع 1-2-1
 .سمت: تهران. متوسطه و تحصيلي راهنمايي ابتدايي، پرورش و آموزش).  1380( . احمد صافي،      -

 
  :اسالمي – ايراني هايديدگاه بر تأكيد با فارسي منابع 1-2-2

  .صدرا انتشارات :تهران . اسالم در تربيت و تعليم . ) 1382(  .مرتضي مطهري،  -
  

 :درسي كمك منابع. 2
  :فارسي منابع -2-1 

 .مربيان و اولياء انجمن :تهران.  كارآمد و پيشرو مدارس. ) 1385(  .موسي رضايي، -

  .عابد: تهران .درس كالس در توصيفي كيفي ارزشيابي . ) 1387(  .محمد حسني، -
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  سنجش و اندازه گيري در علوم تربيتي و روانشناسي

  از جدول  نيازهم /نيازپيش  ساعت /تعداد واحد

  2  آمار توصيفي ساعت 68 /و عملي نظري -واحد 3

  
   :هدف

آشنا شدن دانشجويان با مفاهيم، اصول، روشها و فنون سنجش و اندازه گيري در تعليم و تربيت و روانشناسي و 
ي الزم در استفاده از ها توانايييادگيري طرز سنجش و اندازه گيري در تعليم و تربيت و روانشناسي و كسب 

 .نوشتجات و تحقيقات در اين زمينه

   :سرفصل درس
، لزوم و اهميت سنجش و اندازه گيري در ها آنتعريف مفاهيم اندازه گيري، ارزيابي،سنجش، تست و بيان تفاوتهاي 

ليم و تربيت و روان تعليم و تربيت و روان شناسي،تاريخچه پيدائي تحول و گسترش سنجش و اندازه گيري در تع
انواع اندازه گيري و ارزيابي در  -ف و وظايف سنجش و اندازه گيري در تعليم و تربيت و روان شناسيشناسي،اهدا

روشهاي سنجش و اندازه  -)اي،نسبي اسمي ترتيبي،فاصله(ي اندازه گيري ها مقياس –تعليم و تربيت و روانشناسي 
اعتبار -اعتبار محتوائي،اعتبار معياري،اعتبار پيش بيني(انواع اعتبار) تست پرسشنامه -مصاحبه–مشاهده (گيري 
اصول كلي ساختن تست،انواع )معلومات،هوش،استعداد،رغبت،شخصيت(تستها-پايائي و انواع آن )ساختي

- سئواالت انشائي(معلم ساخته،استاندارد چگونگي ساختن آزمونهاي پيشرفت تحصيلي(آزمونهاي پيشرفت تحصيلي
با  ها آنمفاهيم، هوش،استعداد و رابطه (چگونگي اندازه گيري و سنجش حيطه شناختي)ينياالت عسئو

چگونگي )انواع آزمونهاي استعداد استاندارد شده  -بهره هوشي –،انواع آزمونهاي هوشي استاندارد شده يكديگر
مقايسه سنجش و  -)رغبتها ،نگرشها –عاليق (ي عاطفي مورد سنجشها جنبه-سنجش و اندازه گيري حيطه عاطفي

معيارها درجه بندي (هاي عاطفي جنبهفنون اندازه گيري  -هاي شناختي و عاطفي اندازه گيري حيطه
برون  -مداديكاغذ و (انواع آزمونهاي شخصيت –اندازه گيري و ارزيابي شخصيت )ها ها،سياهه پرسشنام

  .مسائل آزمونهاي رواني)فكن
ون معلوماتي و يك آزمون ديگر از بين ساير آزمونها انتخاب كرده و در قسمت عملي دانشجو بايد يك آزم: تذكر

  .آن را بسازد و اجرا كند ونتايج آن را گزارش نمايد
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  روش تحقيق در علوم تربيتي و روانشناسي

  از جدول  نيازهم /نيازپيش  ساعت /تعداد واحد

  2  استنباطيآمار  ساعت 68 /و عملي نظري -واحد 3

  
  :هدف درس

 .هاي تحقيق، علمي در روانشناسي و علوم تربيتي آشنايي و فهم و توانايي استفاده از روش

  :سرفصل درس

تعريف علم، تحقيق و لزوم آن،تعريف نظريه علمي،تعريف روش تحقيق علمي و ويژگيهاي آن و مشكالت (كليات 
تعريف مسئله مورد (مراحل تحقيق)بنيادي،كاربردي(ع تحقيقانوا)استفاده از آن در تعليم و تربيت و روانشناسي

ها ،انتخاب  تحقيق و استدالل در مورد ضرورت تحقيق درباره آن،تعريف اصطالحات ،تهيه و تدوين و تعييين فرضيه
روش تحقيق و تجزيه وتحليل اطالعات با استدالل،تجزيه وتحليل اطالعات و گزارش نتايج تحقيق،تعبيرنتايج حاصل 

  ؛)تحقيق، ذكر محدوديتها، انتقادات و پيشنهادات براي تحقيق در آينده از
ها،استفاده از متون مربوط به  استفاده از تجارب،استفاده از نظريه(منابع و مراجع براي انتخاب موضوع تحقيق

و در تعليم  براي تحقيق ها اي ازموضوعات مورد تحقيق در روانشناسي و تعليم تربيت،انواع محدوديت نمونه)موضوع
  ؛تربيت و روانشناسي

  :روشهاي تحقيق
  ؛)تعريف نظرات موافق و مخالف ،ويژگيها و مراحل آن(روش تحقيق تاريخي: الف
  ؛)تعريف ويژگيها و مراحل و نكات مثبت و منفي روش تحقيق توصيفي(تحقيق توصيفي: ب
  گروههاي تجربي در تحقيق تجربي)آن تعريف نكات مثبت و منفي ،ويژگيها و مراحل(اي تحقيق موردي و زمينه: ج

  ؛)ها آنمتغيرهاي مستقل و وابسته در تحقيق تجربي،متغيرهاي مداخله گر ونا مربوط و روشهاي مربوط به كنترل 
واع و معايب و محاسن آن،مصاحبه  و انواع مشاهده و ان) نمونه تعريف و انواع آن(روشهاي جمع آوري اطالعات : ه

  ؛سشنامه و انواع و معايب و محاسن آنو معايب و محاسن آن،پر
  ؛از طريق كتابخانه،روشهاي آزمون و فهرستها جمع آوري اطالعات

نظر استاد اين درس و درباره  هر دانشجو به همراه فراگيري مطالب نظري، يك موضوع را انتخاب و تحت: يادآوري
  .آن به تحقيق ميپردازد
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  :هدف درس

  :آشنايي دانشجويان با 
  ).بررسي تفكر در مقابل عادت( ها آنمسائل اساسي تربيتي در رابطه با تدريس و مقايسه  -1
  .الگوهاي تدريس و  ها شيوه -2
 .چگونگي طراحي، اجرا و ارزيابي يك واحد درسي  -3

  .ها  ي معمول در دانشگاهها با روش ها آنهاي علميه و مقايسه  هاي معمول در حوزه روش -4
  :مواردي كه دانشجويان بايد با آن آشنا شوند

 .هاي يادگيري هاي معرفت شناختي و نظريهرويكرد نسبت بين .١

  .تدريسهاي  ها يا نظريه روش  .٢
  .گيريهاي ياد نظريه  .٣
  .گيريهاي ياد اختي در نظريههاي نهفته انسان شن فرض پيش  .٤
  .گيري دي ياها هاي علمي و نظريه نسبت پارادايم  .٥
  .آموزان ه شدن با تفاوتهاي بين فردي دانشروشهاي كنترل كالس درس و چگونگي مواجه  .٦
  .ها آنويژگيهاي يادگيرندگان و توانايي   .٧
  .اي تدريس با توجه به شرايط تدريس و موضوع درسمهمترين روشه  .٨
  .چگونگي انتقال دانش و ميزان يادگيري دانش آموزان  .٩
  .ي دانش آموزانها روشهاي ارزشيابي از آموخته  .١٠
  .تدريس و يادگيري  .١١
  .تهيه و انتخاب اهداف آموزشي  .١٢
  .عوامل مؤثر در يادگيري .١٣

  

  

  )پيشنهادي سرفصل بازنگري شده(ها و فنون تدريس  روش 

  از جدول  نيازهم /نيازپيش  ساعت /تعداد واحد
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  :يي كه بايد كسب شودها مهارتها و توانايي

 .ي عمل تدريس ديگرانها و تحليل روشها يا نمونهتجزيه  .١

  .ارائه يك تدريس اثر بخش با توجه به موقعيت آموزشي مورد نظر  .٢
  .ترين روش تدريسثرٔتجزيه وتحليل يك موقعيت آموزشي جهت اتخاذ بهترين و مو  .٣
  .كنند با مفاهيم مربوط به يادگيري و انواع آن آشنا شده و با توجه به تفاوتها كالس را اداره .٤
توانايي اداره (در مجموع بتوانند موضوعات مطرح شده در درس مذكور را به صورت اجرايي پياده كنند   .٥

  )كالس درس
  .را به صورت عملي اجرا كنند موضع مربوط آن،با تسلط بر مفاهيم  .٦
  .تحليل آموزشي  .٧
  .استفاده از مواد و وسايل آموزشي در طراحي درس  .٨
  .طراحي برنامه درسي    .٩
  .ه بندي هدفهاطبق  .١٠

  

  :سرفصل درس

 ؛)ها همكالسي  بويژه( تدرس هاي نمونه ارزيابي و سنجش .١

 ؛ارزشيابي  .٢

 ؛آموزشي يها رويكرد  .٣

 ؛آموزشي طراحي  .٤

 ؛آموزشي ارائه  .٥

 ؛آموزشي يها رسانه .٦

 ؛)تدريس يا(آموزش و گيري ياد بين نسبت  .٧

 ؛گيري ياد ي ها نظريه شناختي انسان فرضهاي پيش  .٨

 ؛آموزشي يها روش  .٩

 ؛گيري ياد هاي نظريه  .١٠

 ؛گيري ياد يها نظريه و شناسي معرفت يها پارادايم  .١١

 ؛آموزشي فنون  .١٢

 ؛يادگيري هاي نظريه و اسالمي تربيت و تعليم  .١٣
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 ؛آموزشي هدفهاي  .١٤

 ؛تدريس جديد روشهاي  .١٥

 ؛تدريس از بعد مهارت  .١٦

 ؛تدريس معمول و متداول روشهاي  .١٧

 ؛تدريس روشهاي تشابهات و تفاوتها  .١٨

 ؛دريست فرايند  .١٩

 ؛روشها از يك هر ويژگيهاي  .٢٠

 ؛تدريس ضمن مهارت  .٢١

 ؛تدريس فنون و روشها  .٢٢

 ؛يادگيري در مؤثر عوامل  .٢٣

 ؛تدريس روش تعريف  .٢٤

 ؛تدريس و يادگيري ارتباط  .٢٥

 ؛يادگيري تعريف  .٢٦

 .تدريس از پيش مهارت .٢٧

  

  :منابع

 :منابع اصلي درس .1

 :و منابع عربي) به زبان انگليسي، فرانسه و (منابع التين  .1-1

  .ر اين مورد منبعي معرفي نشده استد  

 :فارسي منابع . 1-2

  ):شده ترجمه و( فارسي متداول منابع .1-2-1
  .كوير:تهران. فردانش شمها ترجمه.پيشرفته تدريس روشهاي.) 1388( .ماخر،فنستروكار،ديويد-
  .متس: تهران. پرورشي و آموزشي يها مهارت– تدريس فنون و ها روش.) 1389(  .،حسن شعباني -
  .سمت:تهران).تفكر يها راهبرد و يها مهارت آموزش(پيشرفته تدريس روش.) 1389( . ،حسن شعباني -
   .معاصر انتشارات :تهران.تدريس فنون و ها روش كليات).1387( .اهللا امان صفوي، -
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                ) ي ج رن ب(  ي گ رن ه ا ب درض م ح م  ه م رج ت. تدريس الگوهاي ،) 1370(  .اورز ش  ي ورل و ب  ل اوي ارش ، م س وي ج  روس ب -
  . اب ت ر ك ش و ن  ه م رج ز ت رك م: تهران

 دانشگاه: تهران. تدريس فنون و ها روش).  1374(  .كريم خواه، عزت واحمد آقازاده،و داريوش نوروزي، -
 .نور پيام

  
  :اسالمي – ايراني هايديدگاه بر تأكيد با فارسي منابع 1-2-2

 انتقادي كاربرد بر تأكيد نوين با تدريس يها مهارت»  تدريس فنون و ها روش ).1386 .(جواد پور، سليمان  -
  . احسن انتشارات .خالقيت و

  
 :منابع كمك درسي .2

  .در اين مورد منبعي معرفي نشده است
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  :هدف

طور اخص و نيز مفاهيم عمده مديريت  هو مديريت آموزشي ب اعمطور  ي دانشجويان با مفاهيم مديريت بهآشناي
  .در رابطه با مديريت آموزشي از حيث رهبري شوري، داوري و غيرهاسالمي 

  
  :مواردي كه دانشجويان بايد با آن آشنا شوند

 .آموزشي مديريت نظريات  .1

 .بخشي اثر يآيكار انگيزش، مفاهيم  .2

 .انساني روابط نظريات با آشنايي  .3

 .آموزشي مديريت به مهارتي گرايش  .4

 .مثال و مونهن با مدرسه در مديريت تخصصي مفاهيم  .5

 .مدرسه در آموزشي مديريت كاربردي ابعاد  .6

 .كشور از خارج در و ايران در آموزشي مديريت موجود وضعيت خصوص در روز مسايل  .7

 .مديريت كاركردهاي .8

 . آموزشي مديران وظايف .9

 .مديريت هاي نظريه و مكاتب  .10

 .آموزشي نظام مديريت و سازمان  .11

 .مديريت و سازمان اصول و مفاهيم  .12

  :يي كه بايد كسب شودها مهارتها و  اناييتو
 .آموزشي سيستم در وري بهره افزايش يها راه .1

 .مديريت انجام در انساني مهارت .2

 .آموزشي يها سيستم بر نظارت و رهبري .3

  )زنگري شده پيشنهاديسرفصل با(مات مديريت آموزشيدمق 

  از جدول  نيازهم /نيازپيش  ساعت /تعداد واحد
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 .مدرسه در مدير يك عنوان به ريزي برنامه توانايي .4

 .انگيزه ايجاد و هدايت توانايي .5

 .مدارس در مديريت تحليل توانايي .6

 .مدرسه در سازي تصميم و گيري تصميم ناييتوا .7

 .مدرسه در سازماندهي و هماهنگي توانايي .8

 .آموزشي رهبري .9

 .آموزشي مديريت در انساني روابط .10

 .مديريت كاركردهاي .11

  :سرفصل درس
 ؛انگيزش   .١

 ؛رفتار سازماني كاركنان .٢

 ؛نگري و مديريت آينده .٣

  ؛اصول مشترك سازمان  .٤
  ؛فناوري و مديريت آموزشي  .٥
  ؛سيستمنظريه   .٦
  ؛ي مديرها مهارت .٧
  ؛ي آموزشيها وري سيستم بهره .٨
  ؛ي آموزشيها رهبر سيستم .٩
  ؛وظايف مديريت .١٠
  ؛سير تكويني مديريت .١١
  ؛تئوري كالسيك و نئوكالسيك .١٢
  ؛وظايف اساسي مدير آموزشي .١٣
  ؛نگري و مديريت آموزشي آينده .١٤
  ؛ي الزم براي مدير آموزشيها مهارت .١٥
  ؛هاي مدير آموزشي ويژگي .١٦
  ؛مديريت آموزشي ي مختلفها تئوري .١٧
  ؛ابعاد كاركردي مديريت آموزشي .١٨
  ؛آشنايي با مفاهيم اساسي سازمان و مديريت .١٩
  ؛مديريت آموزشي مديريت و تعريف .٢٠
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  ؛دهي سازمان .٢١
  ؛سازمان و مديريت نظام آموزشي .٢٢
  ؛مديريت آموزش و پرورش .٢٣
  ؛نوانديشي در مديريت آموزشي .٢٤
  ؛كاركردهاي مديريت .٢٥
  ؛رهبري و كنترل .٢٦
  .گيري مو تصمي ريزي برنامه .٢٧

  
  :منابع

 
  :درس اصلي منابع  .1
 :و منابع عربي) به زبان انگليسي، فرانسه و (منابع التين  .1-1

  .است در اين مورد منبعي معرفي نشده
  :فارسي منابع. 1-2
    ):شده ترجمه و( فارسي متداول منابع . 1-2-1

  
  .دليل: نور مدانشگاه پيا: تهران. اصول مديريت آموزشي ).1383. (علي ، بند عالقه   -
  ان وي ج ش دان  ه ي ل ك  ژه وي):  ول و اص  ات دم ق م(  ي وزش آم  ت ري دي رد م ارب و ك  ات ظري ن .)1373( . ي ل ، ع  رازي ي ش  -

  ي اه گ ش دان اد ه ج: د ه ش م . دان ن م هالق ر ع گ و دي  ران شگ ژوه پ،  ن ي م ل ع ، م دارس م  ران دي ، م ري ي دب  اي ه ه ت رش
 .د ه ش م

  .ارسباران: تهران. پرورش و آموزش در مديريت و سازمان).  1388(  . احمد صافي،  -
  .تمندر: تهران.  بخشي ترجمه خداداد. آموزشي مديريت در انساني روابط).  1375(  .گريفيث، دانيل  -
: تهران .بهرنگيترجمه محمدرضا . آموزشي مديريت در فلسفي ذهنيت).  1370( .  اسميت جي ،فيليپ  -

  .گلچين
  :اسالمي – ايراني هايديدگاه بر تأكيد با فارسي منابع.  1-2-2

 .اشتر مالك  به نامه و السالم عليه حسن امام به نامه جمله از. السالم عليه علي اميرالمؤمنين البالغه نهج  -

 :درسي كمك منابع.2
 .در اين مورد منبعي معرفي نشده است
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  :هدف

، مباني ارتباط ها اصول و مفاهيم اوليه طراحي و انتخاب مواد آموزشي، مشخصات انواع رسانه: آشنايي دانشجويان با
ي آموزشي نورتاب ها ي آموزشي،توليد  كاربرد رسالهها طاطي، روش سيستماتيك فعاليتي خها انساني، تكنيك

   .ي عكاسيها اصول و تكنيك  ي نوشتاري ،ها ي شنيداري و رسانهها ساكن، نورتاب متحرك، غير نورتاب رسانه
  :مواردي كه دانشجويان بايد با آن آشنا شوند

 .مبسوط صورت به آموزشي طراحي .١

 .آموزشي يها رسانه و مواد ،طراحي ،توليد انتخاب در ييدٔتا مورد يها استاندارد .٢

 .مجازي آموزش .٣

 .)ويژه طور به( الكترونيكي محتواي ليفٔتا با توليد يها افزار نرم .٤

 .جديد يها رسانه .٥

 .آموزش جريان در رسانه از گيري بهره چگونگي .٦

 .علم اين در مخاطبان جديد نيازهاي .٧

 .مرتبط يافزارها نرم از استفاده نحوه .٨

  .تاريخچه – آن انواع - رسانه .٩
  :يي كه بايد كسب شودها مهارتها و  توانايي

ي آموزشي ها بتواند متناسب با يك درس خاص به طراحي آموزشي دست زده و در دل آن مواد و رسانه .١
  .كنندموردنظر را انتخاب يا تعيين 

  .ي ساده مبادرت كنندها ياه Ĥني به توليد چند رسها Ĥني رايها بتوانند به كمك نرم افزار .٢
  .را بشناسند ي آموزشيها يها Ĥنليف يا توليد چند رسٔي تاها افزار نرم .٣
  .ي آموزشي را ارزشيابي كنندها يا رسانه ها يها Ĥناس استانداردهاي موجود چند رسبر اس .٤

  )سرفصل بازنگري شده پيشنهادي(د مواد آموزشيتوليد و كاربر 

  از جدول  هم نياز/پيش نياز  ساعت/تعداد واحد

  2  وفنون تدريس ها روش  تساع 34/نظري-واحد 2
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  .ي موجودها يابي برخي از سيستم رفع نقص و عيب .٥
  .ز ابزار جديد و قديمموزشي مورد نظر با استفاده اآساخت محتواي  .٦
  .افزارهاي جديد شناخت و كاربرد متناسب نرم .٧
  .افزارها اندازي نرم نحوه نصب و راه .٨

  
  : سرفصل درس  

 ؛Pomerpoint -MMB –MMF آموزشي يها افزار درس توليد يها افزار نرم .١

 ؛رسانه تعريف .٢

 ؛رسانه تاريخچه .٣

 ؛رسانه كاربرد فلسفه .٤

 ؛)جديد و قديم(رسانه انواع .٥

 ؛ها يها نĤرس چند .٦

 ؛)ها محدوديت و مزايا(ها ازرسانه هريك يها ويژگي .٧

.... و شنيداري ديداري، مواد يها استاندارد)الفي ها رسانه توليد يا و انتخاب،ارزشيابي يها استاندارد .٨
 ؛ها يها Ĥنچند رس مواد يها استاندارد)ب

 ؛آموزشي طراحي يااوليه بنيادي اصول .٩

 ؛ULE ) ب  )PLE الف : آن هب مربوط ييها محيط و مجازي آموزش .١٠

 ؛نهايي پروژه يا و كارگاهي و عملي كار .١١

 ؛انساني ارتباط .١٢

 ؛ارتباط انواع .١٣

 ؛آن تعاريف و ارتباط .١٤

 ؛طراحي اساس .١٥

 ؛يادگيري هاي فرصت طراحي - آموزشي طراحي .١٦

 ؛همزمان ارتباطات .١٧

 ؛همزمان يرغ ارتباطات .١٨

 ؛فناوري تعريف .١٩

 ؛آموزشي فناوري .٢٠

 ؛تدريس فناوري .٢١
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 ؛يرييادگ و آموزش .٢٢

 ؛دور راه از ارتباط اي مطالعه ابزارهاي .٢٣

  ؛آموزشي محتواي توليد .٢٤
  

  :منابع

  :درس اصلي منابع.1
 :و منابع عربي) به زبان انگليسي، فرانسه و (منابع التين  .1-1

 .است در اين مورد منبعي معرفي نشده

  :فارسي منابع .1-2
  ):شده ترجمه و( فارسي متداول منابع 1-2-1

  .سمت:  تهران. آموزش در جديد يها فناوري كاربرد.) 1389.( ذوفن،شهناز  -
 و آموزش وزارت: تهران. درس كالس براي آموزشي هاي رسانه). 1385( .،خسرو پور لطفي؛ذوقن،شهناز  -

  .آموزشي ريزي برنامه و  پژوهش سازمان. پرورش
 .وكاربرد تخاب،توليد،ان شناسايي، يادگيري و ياددهي يها رسانه). 1386(  .،محمدحسن تيموري امير  -

  .ساواالن: تهران
  .نور پيام دانشگاه: تهران. آموزشي تكنولوژي مقدمات). 1389(  .،خديجه باديعلي آ  -
  . ري ش ب  غ ي ل ب ر و ت ش ن:  ران ه ت .  ي وزش آم  وژي ول ن ك ت  ات دم ق و م  ول اص ) .1374. ( د م ح ، م ان دي اح  -

  
  :اسالمي – ايراني هايگاهديد بر تأكيد با فارسي منابع 1-2-2

و   وزش آم  وزارت:  ران ه ت . درس  الس ك  راي ب  ي وزش آم  اي ه ه ان رس )1379.( ور پ ي طف ل ،رو س خ ؛ن ذوف ،از ن ه ش -
  . ران اي  ي درس  اي ه اب ت ر ك ش و ن  اپ چ  ت رك ، ش رورش پ

  
  :درسي كمك منابع.2

  :فارسي منابع .2-1
  .سمت:  تهران. آموزش در جديد فناوريهاي كاربرد).  1385.( ذوفن،شهناز -
  .ني نشر: تهران. آراني سركار محمدرضا ترجمه. آموزش فناوري).  1384.( حداد،وادي -
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  :فهد

ي نزديك به نحوي كه در عين آشنايي ها و ارتباط آن با ساير رشته شناسي جامعهآشنايي دانشجويان با كليات و مباني 
و تعمق در آن بپردازد و مسائلي را كه در محيط فرهنگي ايران و اسالم قابل استفاده است مورد بهره  ددانشجو به نق

  .برداري قرار دهد
  :سرفصل درس

ي انتقادي به اين تعاريف تفكر و تعمق در مورد يك تعريف درست از ها و نظريه شناسي جامعهتعاريف مختلف 
ي معمول تحقيقات اجتماعي در ايران و اسالم، ها ، شيوهشناسي جامعهي معمول در تحقيقات ها ، روششناسي جامعه
در  شناسي جامعه، جايگاه ها نقد اين روش) روش كمي و كيفي( شناسي جامعهي جديد تحقيقات اجتماعي در ها شيوه

در ايران، تاريخچه پيدايش  شناسي جامعهعلوم انساني، دانش اجتماعي دنياي امروز و شعب آن، كاربرد و ضرورت 
  . علوم اجتماعي در مغرب زمين

نظريات پديدار شناسي روان شناسي اجتماعي  -تعريف جامعه، مكتب اصالت فرد، مكتب اصالت جمع: فرد و جامعه
، اشكاالت وارده بر اين مقوالت از ديدگاه اسالم ديدگاه اسالم در مورد فرد و جامعه، نابرابريهاي شناسي هجامع

ي اسالمي و نابرابريهاي اجتماعي، قدر و ها و قشرهاي مختلف اجتماعي، ارزش ها اجتماعي، علل نابرابريها، گروه
ي اجتماعي، مختصري در زمينه ساخت جامعه ها ريي اجتماعي نهادهاي اجتماعي ناهنجاها Ĥنمنزلت اجتماعي سازم

  ).ي سوسياليسم، جامعه توسعه يافتهسرمايه دار(انواع جوامع ) شهر و روستا و عشاير(ايران 
  

  

  

 

  

  

  شناسي جامعهمباني 

  از جدول  نيازهم /نيازپيش  ساعت/تعداد واحد

  2  ندارد  ساعت 51 /نظري -واحد 3
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  :هدف

آشنايي دانشجويان با مسائل آموزش و پرورش در رابطه با جامعه و تحوالت آن تعمق و تحليل مسائل پرورشي در 
  .و هدايت تحميلي و غيره نيز مؤثر است ريزي برنامهرابطه با نهادهاي اصل اجتماعي كه در 

  

  :با آن آشنا شوندمواردي كه دانشجويان بايد 

  .جامعه توجيه و عريفت .1
  .پرورش و آموزش اجتماعي هاي ديدگاه .2
  .شناسي جامعه توجيه و تعريف .3
  .پرورش و آموزش شناسي جامعه توجيه و عريفت .4
  .اجتماعي تحرك و پرورش و آموزش .5
 راستاي در آوپ نقش و جامعه موجود فرهنگ و شناسي جامعه گيري شكل فرايند با دانشجويان آشنايي لزوم .6

  .آن
  .پرورش و آموزش جريان در اجتماعي عدالت تحقق و اجتماعي عدالت يها شيوه با آشنايي .7
  .غيررسمي و رسمي پرورش و آموزش يها Ĥنجري كمك به فرهنگ گوناگون ابعاد كردن دروني .8
 جمله از علمي متنوع يها حوزه بين وحدت ايجاد منظور به آن اهميت و اي رشته بين دروس جايگاه با آشنايي .9

  .درس اين
 . پرورش و آموزش يها Ĥنجري سيستمي نگرش بر تكيه با فرهنگي مهندسي با دانشجويان آشنايي لزوم   .10
  .آموزش و پرورش به عنوان يك نهاد    .11
  
 

  )سرفصل بازنگري شده پيشنهادي(آموزش و پرورش شناسي جامعه

  از جدول  نيازهم /نيازپيش  ساعت /تعداد واحد

  2  شناسي جامعهباني م ساعت 34/نظري -واحد 3
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  :يي كه بايد كسب شودها مهارتها و  توانايي

 .توسعه اجتماعي و نقش آن در همگاني ساختن آموزش و پرورش  .١
  .شناسي رورش معاصر از ديدگاه جامعهش و پمسائل آموز  .٢
  .رابطه آموزش و پرورش با اجتماع  .٣
  .تأثير فرهنگ جامعه به رفتارهاي فردي  .٤
  .فرهنگ و توجيه آن  .٥
ي آموزش و پرورش آگاهي يافته و ها Ĥني گوناگون نهادينه شدن فرهنگ به كمك جريها به جنبه  .٦

  .ي مربوطه را كسب نمايدها مهارت
گيري شخصيت  ورش چه رسمي و چه غيررسمي در شكلت به جايگاه نهاد آموزش و پربينش دانشجويان نسب  .٧

  .آحاد جامعه تغيير كند
دانشجو ضمن آشنايي به روند نگرش سيستمي نقش خود را به عنوان يك شهروند مطلوب در ارتباط با   .٨

  .مهندسي فرهنگي به درستي دريابد و برآن اساس رفتار كنند
  . جتماعي آموزش و پرورش آشنا باشددانشجو با كاركردهاي ا  .٩

  

  :سرفصل درس

 ؛اقتصادي رشد در اجتماعي نهادهاي تأثير .١
 ؛اجتماعي يها ساخت در جمعيت مخصوصاً اجتماعي عوامل نقش .٢
 ؛اجتماع با پرورش و آموزش رابطه .٣
 ؛اقتصاد با پرورش و آموزش رابطه .٤
 ؛اقتصادي رشد در انساني عامل تأثير .٥
 ؛آن توجيه و فرهنگ .٦
 ؛پرورش و آموزش شناسي معهجا هدف .٧
 ؛پرورش و آموزش با انساني نيروي رابطه .٨
 ؛پرورش و آموزش ساختن همگاني در اجتماعي محيط اثرات .٩
 ؛پرورش و آموزش اجتماعي هاي ديدگاه.١٠
 ؛پرورش و آموزش و فرهنگ.١١
 ؛پرورش و آموزش در تحول و صنعتي توسعه.١٢



 هاي پرورشي راهنمايي و مشاوره گرايش فعاليت ؛ رشتةكارشناسي مقطع برنامة

 

  
  

 ؛شناسي جامعه توجيه و تعريف.١٣
 ؛پرورش و آموزش سيشنا جامعه توجيه و تعريف.١٤
 ؛جامعه توجيه و تعريف.١٥
 ؛پرورش و آموزش در مؤثر اجتماعي و سياسي عوامل.١٦
 ؛اقتصادي متحرك و پرورش و آموزش.١٧
 ؛پرورش و آموزش شناسي جامعه موضوع.١٨
 ؛اجتماعي متحرك و پرورش و آموزش.١٩
 ؛فرهنگ اقسام.٢٠
 ؛سياسي تربيت و پرورش و آموزش.٢١
 ؛پرورش و آموزش و شناسي جامعه تعاريف.٢٢
 ؛پرورش و آموزش شناسي جامعه تعريف.٢٣
 ؛پرورش و آموزش شناسي جامعه اهميت و ضرورت.٢٤
 ؛پرورش و آموزش شناسي جامعه نظري رويكردهاي.٢٥
 ؛)جامعه اجتماعي فلسفه( ديني تربيت و پرورش و آموزش.٢٦
 ؛يافته توسعه و توسعه حال در كشورهاي در پرورش و آموزش جايگاه و منزلت.٢٧
 ؛)نوآورانه كاركردهاي  كارانه محافظه كاركردهاي( پرورش و شآموز متعارض كاركردهاي.٢٨
 ؛)اجتماعي تربيت( پذيري جامعه و پرورش و آموزش.٢٩
 ؛فرهنگي مهندسي كاركردهاي و سيستمي رويكرد.٣٠
 ؛جامعه فرهنگي مهندسي كاركردهاي در افزاري نرم نهضت با آشنايي لزوم.٣١
 ؛اجتماعي عدالت و پرورش و آموزش.٣٢
 ؛آن تأسيس و ايجاد شرايط و اي، رشته بين دروس.٣٣
 ؛ما كشور در مختلف يها دوره در پرورش و آموزش كاركردهاي بررسي.٣٤
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  :فارسي منابع .1-2
  ):شده ترجمه و( فارسي متداول منابع 1-2-1

 .توس انتشارات: تهران. پرورش و آموزش شناسي جامعه).  1368(  .مصطفي ان،عسكري -
 .در ب: تهران. پرورش و آموزش شناسي جامعه).  1363( .محمدحسين فرجاد، -
 .  چاپخش:  ران ه ت .تربيت و تعليم و جامعه).  1369( . علي شريعتمداري، -
 . شيشه :تهران.  پرورش و آموزش شناسي جامعه).  1373(  .محمدرسول مؤمني، گلشن -
 .شيشه: تهران .پرورش و آموزش شناسي جامعه).  1373(  .اله امان مقدم، قرائي -
 .محتشم:تهران . پرورش و آموزش شناسي جامعه).  1381(  . آذر زاده، قلي -

  .روان :تهران.پرورش و آموزش شناسي جامعه).  1381(  . علي بند، عالقه -
  
  :اسالمي – ايراني هايديدگاه رب تأكيد با فارسي منابع 1-2-2

  .صدرا:قم .تاريخ و جامعه).  1354( . مرتضي مطهري،  -
  .صدرا:قم .اسالم و ايران متقابل خدمات).  1354( . مرتضي مطهري،  -
  .كبيررامي :تهران.امروز جهان در تربيت و تعليم).  1350(  .شاپور راسخ،  -

  
 :درسي كمك منابع -٢

  
 عربي منابع و. ..) و فرانسه انگليسي،( التين منابع - ١-٢

‐ Douglas, J. W. B. ( 1994) The home and the School, Mac gibbon and kee. 
‐ kazamias, A. M. and B. G. ( 1982) Massialas, Tradition and change in 

Education.Prentic-Hall. 
‐ Coleman, James, S. ,( 1986) Education and Political Development.Princeton 

University Press. 
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  :هدف
----  

  :سرفصل درس
  

  ؛» آنتروپولوژي«بيان مفهوم انسان شناسي و تفاوت آن با 
  ؛و يا علوم انساني ) وت، معاد، اخالقتوحيد، نب(اهميت انسان شناسي و ارتباط آن با معارف ديني 

و بيان ) تراب، ماء، تين صلصال، نطفه، علقه و جنين(بيان ماهيت انسان و تركيب از روح و بدن ميان مبدأ مادي انسان 
  ؛شناسي جامعهاستقالل نوع انسان و عدم تبديل از نوع ديگر و رابطه اين مطالب با فرضيات روانشناسي و 

  ؛بودن بدن، اصالت روح و ابزار بودن بدن بقاي روح پس از مرگ  حقيقت روح و ابزار
  ؛) خليفه خدا، امانت دار الهي، غايت آفرينش، جهان طبيعت(روابط متقابل روح و بدن، كرامت تكويني نوع انسان 

  ؛... لزوم اختيار بعنوان اصل موضوع براي اخالق و تعليم و تربيت و حقوق و 
  : ه استرد انواع چبري كه توهم شد

  جبر طبيعي -الف
  جبر اجتماعي  -ب
  جبر تاريخي  -ج
  جبر فلسفي با ضرورت علي علت و معلول  -د
+ سنجش بين سود و زيان كار+ ميل به كشش+ لوازم مقدمات اختيار آگاهي و دانش) قضا و قدر الهي(جبر الهي  -ه

  اراده و تصميم
الي و عقلي بديهي و غيربديهي مادي و غير مادي حضوري و حصولي، حسي، خي: انواع شناخت و آگاهي انسان

 ؛نظري و عملي ) وحي و الهام و اكتشاف(
 كشش فطري+ شناخت فطري: فطرت
 ؛ها  ها و كشش با بيش ها آني اخالقي و رابطه ها ارزش

 ؛ار ارزش و خير و شر اخالقي از نظر اسالم يمع
   .)خداپرستي(و راه كلي رسيدن به آن ) قرب به خدا(كمال حقيقي انسان 

  انسان از ديدگاه اسالم

  از جدول  نيازهم /نيازپيش  ساعت /تعداد واحد
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  :هدف درس

 .با رفتار ها آنريز و چگونگي تاثير و ارتباط  و وظايف دستگاه عصبي و غدد درون آشنايي با ساختمان

  :درس سرفصل

 ؛) ، طبقه بندي اعصابها ساختمان سلول عصبي، گيرنده(ساختمان دستگاه عصبي  -
پتانسيل آرامش و فعاليت چگونگي انتشار و انتقال جريان عصبي، ( ها تغييرات تنشي از تحريك اعصاب و ماهيچه -

 ؛پتانسيل صفحه محركه، پتانسيل پس سيناپسي بر انگيزنده و بازدارنده 
 ؛) نخاع شوكي و مغز(اعصاب مركزي  فيزيولوژي دستگاه -
  ؛)سمپاتيك و پاراسمپاتيك(فيزيولوژي دستگاه اعصاب غير ارادي  -
  ؛)ي عصبي و چگونگي انتقال اطالعات حسي به مغزها طناب(دستگاه حسي  -
  ؛)فيزيولوژي ماهيچه، انقباض عضالني، بازتابها، اختالالت حركتي(دستگاه حركتي  -
 ي غدد درون ريز؛ها هورمون -
 ؛ها ، چگونگي نحوه اثر هورمونها طبقه بندي هورمون -
 ؛) چگونگي توليد و تنظيم فعاليت، اختالالت ناشي از كم كاري و پركاري غدد(غده تيروئيد  -
 ؛) چگونگي توليد و تنظيم فعاليت؛ اختالالت ناشي از كم كاري و پركاري غدد(غده پاراتيروئيد -
، عوارض ها آن، هورمونهاي بخش قشري و اهميت ها آنميت هورمونهاي بخش مركزي و اه(غدد فوق كليوي  -

 ؛) ناشي از اختالالت بخش قشري غدد فوق كليوي
 ؛) ي جنسي زن ساز، چگونگي توليد و تنظيم فعاليتها ي جنسي مردساز و هورمونها غدد جنسي هورمون -
 ؛) ي هيپوفيز پشتيها ي هيپوفيز جلوئي و پشتي، چگونگي تنظيم و ترشح هورمونها هورمون(غده هيپوفيز  -
 ؛ي آن ها نقشض غده هيپوتاالموس در تنظيم فعاليت ساير غدد درون ريز، انواع هورمون(غده هيپوتاالموس  -
 .) ي لوزالمعده و چگونگي تنظيم قند خونها هورمون(غده لوزالمعده  -

  
  

  )اعصاب و غدد(فيزيولوژي انسان 

  از جدول  هم نياز/پيش نياز  ساعت/تعداد واحد
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  :هدف
يي از ساير جوامع ها ي اسالمي در جامعه اسالمي ايران و نمونهها بررسي علمي نهاد خانواده با توجه به مباني و ارزش

  .اسالمي
  

  :مواردي كه دانشجويان بايد با آن آشنا شوند

  .كاركردهاي حياتي خانواده .1
  .معنا و مفهوم خانواده .2
  .اهميت خانواده در فرهنگ اسالمي .3
  .خانواده در ايران پس از اسالم .4
  .خانواده در ايران قديم .5
  .مباني زوجيت و تشكيل خانواده دراسالم و اهميت آن .6
  .راهكارهاي بهبود عملكرد خانواده از ديدگاه اسالم .7
  .اسالم شناسي خانواده از ديدگاه آسيب .8
  .اسالم كننده خانواده ازديدگاه عوامل خطرسازي و محافظت .9

  .پروري و تربيت اسالميفرزند .10
  .ي يك خانواده سالم از نظر اسالمها ويژگي .11
  .وظايف زن و شوهر نسبت به يكديگر .12
  .ي الزم براي آنها ي انتخاب همسر و ويژگيها معيار .13
  .ي اسالمي براي حل مشكالت خانوادهها راهبرد .14
  .ه و ضرورت تشكيل آن در اسالمخانواد .15

 .خانواده قوانين با آشنايي .16

  )سرفصل بازنگري شده پيشنهادي(خانواده در اسالم و ايران

  از جدول  هم نياز/يازپيش ن  ساعت/تعداد واحد

  2  آموزش و پرورش شناسي جامعه ساعت 51/نظري-واحد 3
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  :يي كه بايد كسب شودها مهارتها و  توانايي

 .آنان با مواجهه شيوه و ايران در خانوادگي فعلي تعارضات و مشكالت .1
 .ايران و اسالم ديدگاه در خانواده شناخت .2
 .اسالم ديدگاه زا خانوادگي مشكالت از پيشگيري و خانوادگي روابط بهبود چگونگي .3
 .اسالم ديدگاه از مطلوب قلمرو انتخاب .4
 .دهد قرار تحليل مورد خانواده در را كننده محافظت و خطرساز عوامل .5
 .دهد توضيح اجتماع در آن بازتاب و فرد شخصيت درتحول آن ثيرٔتا و خانواده تشكيل اهميت مورد در .6
 .كند مقايسه رويكردها ساير با ار اسالم ديدگاه از تربيت و فرزندپروري اصول باشد قادر .7
 .بپردازد ها رويكرد ساير با آن مقايسه و اسالم ديدگاه از خانواده شناسي آسيب تحليل به بتواند .8
 .بندد كار به خانواده عملكرد بهبود در را محور اسالم عملي يها راهكار بتواند .9
 .گردد آشنا اسالم نظر از سالم خانواده يك يها ويژگي اب  .10
 .گيرد فرا خانواده حفظ براي را الزم يها مهارت  .11
 .داندب را خانوادگي مشكالت براي اسالمي مناسب هاي راه  .12
 .داندب  اسالم ديدگاه از همسر انتخاب يها معيار  .13
 .گيرد فرا را مسلمان زن و مرد عنوان به خود وظايف  .14

  
   :سرفصل درس

 ؛خانواده مفهوم و معنا .١
 ؛خانوادهع انوا .٢
 ؛امروز درماني خانواده ديدگاه با خانواده مورد در ماسال ديدگاه مقايسه .٣
 ؛اسالمي يها اموزه در خانوادگي مشكالت درمان و پيشگيري يها راه .٤
 ؛خانواده مطلوب رشد و كارايي براي اسالم كارهاي راه .٥
 ؛طالق باب در مدني قوانين .٦
 ؛خانواده حياتي كاركردهاي .٧
 ؛االرث سهم .٨
 ؛محارم .٩
 ؛آن اهميت و ازدواج  .١٠
 ؛زدواجا اهداف .١١
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 ؛اسالم از پس ايران در خانواده .١٢
 ؛مرد و زن مناسبات  .١٣
 ؛ازدواج معيارهاي  .١٤
 ؛ازدواج انواع  .١٥
 ؛قديم ايران در خانواده   .١٦
 ؛ها رويكرد ساير با آن مقايسه و اسالمي تربيت و پروري فرزند  .١٧
 ؛اسالمي فقه ديدگاه از مرد و زن حقوق تشابه و تساوي مورد در موجود شبهات به پاسخ   .١٨
 ؛فرزندان و والدين متقابل ظايفو   .١٩
 ؛ها رويكرد باساير آن ومقايسه اسالم ديدگاه از خانواده شناسي آسيب   .٢٠
 ؛ها رويكرد ساير با آن مقايسه و اسالم ديدگاه از آمد كار وخانوادههاي ها زوج ويژگي  .٢١
 ؛درماني خانواده ي ها رويكرد ساير با آن مقايسه و اسالم ديدگاه از خانواده عملكرد بهبود يها راهكار   .٢٢
 ؛يكديگر به نسبت شوهر و زن وظايف  .٢٣
 ؛والدين به نسبت فرزندان وظايف  .٢٤
 ؛فرزندان به نسبت والدين وظايف  .٢٥
 ؛ايمني انس محل عنوان به خانواده  .٢٦
 ؛اسالم در خانوادگي مشكالت با برخورد شيوه    .٢٧
 ؛ازدواج در شخصيت و كفويت نقش .٢٨
 ؛خانواده در اقتصاد  .٢٩
 ؛اسالم نظر از ادهخانو داخل روابط  .٣٠
 ؛اسالم در آن شرايط و طالق  .٣١
 ؛مطلوب خانواده يك يها ويژگي  .٣٢
 ؛ازدواج در اخالقي اصول  .٣٣
 .اسالم در ازدواج شرايط   .٣٤

 
  :منابع

  :درس اصلي منابع .1
 :و منابع عربي) به زبان انگليسي، فرانسه و (منابع التين  -1-1

 التراث داراحياء. بيروت. شيرازي رباني عبدالرحيم قتحقي. الشيعه مسائل.  )1991(.حسن بن محمد ،عاملي حد -
 .العربي
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‐ Weathers .Mark(2003).how  to pray for your wife .crossway books. 
‐ Kostenberger .andreas (2004).God. Marriage and family.crossway books. 

 
  :فارسي منابع -2- 1

  ):شده ترجمه و( فارسي متداول منابع 1-2-1
  .رشد :تهران. دهقاني زهره ؛دهقاني محسن ترجمه. پايه درماني خانوادگي.  )1375(. فيلپ بارك، -
 .بي نا.بي جا.پويا اعظم ترجمه. بخشد مي معنا زندگي به دين.  )1382(. واكريال، هاپ -
  .رازي دانشگاه انتشارات: كرمانشاه. اسالم و ايران در خانواده).  1388(  .عليرضا رشيدي، -
صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران، :  ران ه ت. خانواده شناسي جامعه بر اي مقدمه). 1388( .راقساروخاني ،ب -

  .انتشارات سروش
  . علم: تهران. درماني خانواده و درماني زوج مباني). 1389. ( نظري،علي محمد -
  .  حرانيعالمه ب: قم .مطهر انديشه در خانوادگي اصل240.  ) 1389. ( رشتي برازجاني ،عبدالمجيد -
  .    انجمن اوليا و مربيان جمهوري اسالمي ايران .جا بي.  خانواده استحكام عوامل). 1389. ( رشيد پور ،مجيد -
  .سمت : تهران. شناسي روان و اسالم نگرش در خانواده) . 1389.(  رضا فر،محمد ساالري -
  .ابيها ام :م ق.  اسالم در خانواده نظام. )  1385. ( انصاريان،حسين -
  .كتاب بوستان:  قم. قران  در خانواده).  1382.(  ،احمد هشتيب -

  
  
  :اسالمي – ايراني هايديدگاه بر تأكيد با فارسي منابع 1-2-2

  .سمت:  تهران.)2 ج (.اسالمي منابع به نگرش با رشد روانشناسي.  )1375 (.ناصر.ريا بي -
  .جيبي كتابهاي : تهران. حانيرو فؤاد ترجمه. دين و روانشناسي.  )1370 (.گوستاو كارل. يونك -
  .اسالمي تبليغات سازمان :تهران. همسر انتخاب.  )1380(. ابراهيم. اميني -
  .سمت انتشارات :تهران .شناسي روان و اسالم نگرش در خانواده.  )1388(. محمدرضا. ساالري -
  .بي نا.تهران. ايراني خانواده تطور).  1378( .اكبر علي مظاهري، -
 و اولياء انجمن انتشارات: تهران. خانواده در شوهر و زن متقابل حقوق شناسايي).  1377 ( .مجيد رشيدپور، -

  . انيمرب
  .مركز: تهران. ايران فرهنگ در زن سيماي).  1375(  .جالل ستاري، -
  .رازي دانشگاه:كرمانشاه .اسالم و ايران در خانواده). 1388.( رشيدي ،عليرضا  -
  .دانشگاه حوزه پژوهشكده: قم . خانواده شناسي جامعه و المسا). 1390. ( بختياري ،محمد عزيز -
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  .ياناپارس: قم ، اسالم در خانواده نظام به نگرشي). 1388. ( پرورش ،سيد اكبر  -
  .)س(ابيها ام: قم .اسالم در خانواده نظام. ) 1389. ( انصاريان ،حسين -
  .كتاب بوستان :قم.  قرآن در خانواده). 1386.( بهشتي،احمد  -

  
 :درسي كمك ابعمن.2

  
 عربي منابع و. ..) و فرانسه انگليسي،( التين منابع -1- 2

  .االسالميه دارالكتب: تهران. السالم شرائع شرح في الكالم جواهر.  )1362(.حسن محمد. مجفي -
  
  فارسي منابع -2-2

  .قدس نشر :قم. خانواده بهشت. ) 1372 (.جوادين سيد ،مصطفوي -
  .    نسيم رحمت: اصفهان .اسالم در انوادهخ.)1388.( ن ي س ، ح ري ظاه م -
  .ديدار.بي جا. قطال و ازدواج به مربوط مقررات و قوانين).  1386.( جهانگير  منصور ، -
  پايدار.بي جا. )خانواده حقوق( مدني حقوق) . 1386. ( سيد جالل مدني، -
  .استراتژيك تحقيقات ركزم.بي جا . ايران در خانواده نهاد شناسي آسيب).  1389.( ابراهيم  حاجياني ، -
 .   آشتياني مهدي رضايي:      تهران.  خانواده درون روابط شناسي روان). 1387.( علي اصغر  احمدي ، -
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 )پيشنهادي شدة سرفصل بازنگري(عمومي  شناسي روان

 از جدول نياز هم/نياز پيش ساعت/تعداد واحد

 2 -ساعت 51/ نظري -واحد 3

  

  :هدف درس

با ساير  شناسي در بين ساير علوم و رابطة آن هاي آن، تشخيص جايگاه روان شناسي و روش آشنايي با مفهوم روان
شناسي  ، و بررسي اجمالي و كلّي مباحث دروس اختصاصي روان)ويژه انسانبه(علوم، بررسي رفتار موجودات زنده 

  .مورد
  

  :مواردي كه دانشجويان بايد در اين درس با آن آشنا شوند

  . شناسي شناسي و موضوعات جديد در علم روان آشنايي با تعريف علم روان .١
٢.  شناسي در جهان معاصر يت و كاربرد علم روانيادگيري جايگاه، اهم.  
 .شناسي در ايران و جهان آشنايي با تاريخچة علم روان .٣

  .شناسي را تعريف كنند مفاهيم و اصطالحات اساسي علم روان  .٤
  .شناسي در فرهنگ اسالمي آشنايي با جايگاه روان  .٥
 .شناسي را بشناسند هاي گوناگون روانرشته  .٦

 .ناسندشناسي را بش مكاتب روان .٧

 .هاي زيستي رفتارهاي فردي و پايهيادگيري تفاوت  .٨

 ).رواني، اجتماعي، اخالقي و شناختي(آشنايي با مراحل رشد   .٩

 .آشنايي با مفاهيم احساس و ادراك .١٠

 .آشنايي با مفهوم هشياري  .١١

 .آشنايي با مفهوم يادگيري و ماهيت آن  .١٢

 .حافظه و انواع آن را بشناسد  .١٣

  . را بشناسد) هاي چندگانة گاردنريجاني، هوش معنوي و هوشهوش ه(هوش و انواع آن   .١٤
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  :يي كه بايدكسب شودها مهارتها و  توانايي

 مهارتي؛ هايتوانايي -1

 شناختي؛ هايتوانايي  -2

 ؛)ريزدرون غدد و ژنتيك عصبي، دستگاه( رفتار زيستي آگاهي از مباني -3

 بداند؛ پيري تا نوزادي از را رواني رشد مراحل  -4

 بدانند؛ را شخصيت و زبان و تفكّر هوش، حافظه، يادگيري نظير هوشياري، شناسي روان ايهپاي مباحث  -5

 باشد؛ آشنا شناسي روان پژوهش هاي روشبا   -6

 كند؛ تفسير و توجيه شناسي روان مكاتب اساس بر را فرد رفتارهاي -7

همدلي،  دادن، گوش رد توانايي مانند( رشته اين اساسي يها مهارتعالوه بر آشنايي تئوريك با  دانشجو -8
 ها مهارت اين توانددانشجو مي -تبديل كند خودش شخصيتي صفات به جزئي از را ها آنبايد  ...)و همدردي

 و قوتش ضعف نقاط درس، در كالس ها آن ارائة از پس و كند تكرار و تمرين درس كالس از بيرون در را

 ؛)شود يادآوري وي به

 روزمره؛ ندگيز در شناسي روان اثربخشي شناخت  -9

 رواني؛ اختالالت شناخت  -10

 ؛شناسي روان ماهيت شناخت  -11

 علوم؛ ساير با شناسي روان رابطة شناخت  -12

 پيشگيري؛ و رواني سالمت سطح ارتقاي در شناسي روان اثربخشي شناخت  -13

 شوند؛ آشنا رواني رشد و عمومي مفاهيم با  -14

 آشنا شوند؛ ادراكي و احساسي مفاهيم با  -15

 شوند؛ آشنا شناسي روان علم و عام مفهوم به شناسي روان تاريخچة با  -16

 بشناسند؛ را خلّاقيت و هوش مفاهيم  -17

 كنند؛ درك را رفتار شناختيعصب و هورموني فيزيولوژيك، هايپايه -18

 باشد؛ آشنا هيجاني و ادراكي شناختي فرايندهاي با بايد دانشجو  -19

 باشد؛ آشنا رفتار تبيين گوناگون هاي ديدگاه با بايد دانشجو -20

 باشد؛ آشنا ايران و جهان در شناسي روان مختلف هايرشته با بايد دانشجو  -21

 باشد؛ آشنا ايحرفه اخالق و تحقيق هاي روش بايد با دانشجو  -22

 بشناسد؛ را جهان و ايران در شناسي روان تاريخ بايد دانشجو  -23

 باشد؛ داشته امروز شناسي روان ترين مباحثاز مهم قبولي قابل اطّالعات بايد  -24
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 .كند تحقيق مختلف موضوعات درباب بتواند  -25

  
  :سرفصل درس

  شناسي شناسي و موضوعات جديد در علم روان تعريف علم روان .١
  شناسي در جهان معاصر جايگاه، اهميت و كاربرد علم روان  .٢
 شناسي در ايران و جهان تاريخچة علم روان  .٣

  شناسي مفاهيم و اصطالحات اساسي علم روان  .٤
  شناسي در فرهنگ اسالمي اه روانجايگ  .٥
 شناسي هاي گوناگون روانرشته  .٦

 شناسي مكاتب روان  .٧

 هاي زيستي رفتارهاي فردي و پايهتفاوت  .٨

 )رواني، اجتماعي، اخالقي و شناختي(رشد   .٩

 احساس و ادراك؛  .١٠

 هشياري  .١١

 يادگيري و ماهيت آن  .١٢

 حافظه و انواع آن  .١٣

  )هاي چندگانة گاردنرو هوشهوش هيجاني، هوش معنوي (هوش و انواع آن   .١٤
  

  :منابع

  :درس اصلي منابع. 1

 :و منابع عربي...) به زبان انگليسي، فرانسه و (منابع التين . 1-1     
  .ي معرفي نشده استعدر اين مورد منب

  :فارسي منابع . 1-2     
  

  ):شده ترجمه و( فارسي متداول منابع. 1-2-1
  .انتشارات فرهنگي رسا: مهرداد فيروزبخت، تهران: ، مترجمشناسي روانزمينة ). 1384. (ساثراك، جان دبليو -
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، مترجم محمد تقي براهني، شناسي هيلگارد زمينة روان ).1385. (اتكينسون، ريتا، هليگارد، ارنست روپيكوت -
  .رشد: تهران

  .روالن: ، ترجمة يحيي سيدمحمدي، تهرانشناسي عمومي روان). 1387. (ويتن، وين -
  
  :اسالمي – ايراني هاي ديدگاه بر تأكيد با فارسي منابع. 1-2-2
  . صدرا :تهران . انسان كامل ).1383(.مطهري، مرتضي -
  .الزّهرا انتشارات: اسالم در تربيت و تعليم. مطهري، مرتضي -
  .اسالمي فرهنگ نشر دفتر: تهران.اسالمي شناسي روان فراسوي گامي ).1366. (محمدباقر حجتي، -
  .مشهد انتشارات دانشگاه: مشهد ،اسالمي شناسي روان اصول مقدماتي بررسي ).1364. (ابوالقاسم سيد ني،حسي -
-، ترجمة احمد به)چاپ دوم( شناسان بزرگهاي رواننامه و نظريهراهنماي زندگي). 1386. (لها نورد بي و -

  .مؤسسة منادي تربيت: پژوه و رمضان دولتي، تهران
  

  :رسيكمك د منابع. 2

  .در اين مورد منابعي پيشنهاد نشده است
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  :هدف
از ديدگاه اسالمي و آشنايي با نحوه نگرش اسالم به ساخت رواني و  آشنايي با مفاهيم و مطالب اساسي روانشناسي

  . ي اسالمي در تأمين بهداشت روانيها يادگيري شيوه

  
  :سرفصل درس

  
تعريف نفس از نظر قرآن و حديث و فلسفه، وجود نفس، وحدت و بساطت نفس، اصل (حقيقت نفس و روان انسان 

روانشناسي جديت و روانشناسي اساليم و ) بدن بقاء يا فنا نفس و ريشه نفس، طبيعت نفس، انواع نفس، نفس و
عادات، انفعاالت،  -ها آني دروني و تقسيم بندي ها و انگيزه ها ي آن دو، حالت رواني و انواع آن، محركها تفاوت

قلي عواطف، رابطه عاطفه و انفعال، انواع عواطف، تبديل عواطف، آثار انفعال و عواطف، ادراك حسي، ادراك ع
ي وصول به سالمت و ها ي قلب، راهها رابطه نفس با دين و اخالق، معيارهاي سالمت رواني از ديدگاه اسالم، بيماري

   .بهداشت رواني از ديدگاه اسالم
  

  

  

  

  

  

  

  روانشناسي از ديدگاه دانشمندان اسالمي

  از جدول  نيازهم /نيازپيش  ساعت /تعداد واحد

  2  روانشناسي عمومي  ساعت 34 /نظري -واحد 2
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  :هدف
  .ي مراحل مختلف جسماني، رواني و اجتماعي كودكها آشنايي با ويژگي

  
  : سرفصل درس

  تعريف و موضوع روانشناسي رشد، قلمرو روانشناسي رشد 
  ) محيطي -ژنتيكي(عوامل مؤثر در رشد 

  ) جنيني(ي رشد در دوران قبل از تولد ها مراحل ويژگي
  ي رشدها نظريه

  ) رشد قد و وزن -رشد استخواني -رشد عضالني -رشد سيستم عصبي(رشد بدني 
  حركتي  -رشد حسي

  رشد شخصيت 
  خالقيت در كودكان  -رشد ادراك -رشد كالمي -رشد عقلي و رشد هوش تشكيل مفاهيم

  رشد عاطفي
  جنسي -رشد رواني

  رشد عاليق  -ها رشد اخالق و مذهب و ارزش
  زگاري اجتماعي رشد اجتماعي و مشكالت سا

  و اثرات خانواده بر رشد كودك ) خانواده به عنوان يك الگو -روابط خانواده(كودك در خانواده 
  زبان آموزي و اهميت سازگاري رشد كودك ) عوامل موثر در پيشرفت تحصيلي(كودك و مدرسه 

  تعريف روانشناسي نوجواني و بلوغ 
  وانشناسي رشد در مرحله نوجواني تاريخچه روانشناسي نوجواني و بلوغ و قلمرو ر

  تغييرات حسي حركتي  -رشد و تغييرات بيولوژيكي، رواني تحوالت عاطفي

  )كودكي و نوجواني(1روانشناسي رشد

  از جدول  هم نياز/پيش نياز  ساعت/تعداد واحد

  2  يروانشناسي عموم  ساعت 34/نظري-واحد2
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  رابطه نوجوان با خانواده  -دنياي اجتماعي نوجوانان
  رويا و خيالبافي بحران ارزشها ناسازگاريهاي رواني و اجتماعي  -انتخاب شغل و مسأله همسر گزيني

  ي مختلف اه طبيعت انسان در فرهنگ
  تأثير فرهنگ و آموزشگاه و اجتماع در نوجوانان 

  ي ذهني نوجوانان ها و تمايالت و نيازمنديها و توانائي ها سرگرمي
  رفتارهاي جنسي و انحرافات 

   .رشد تحوالت اخالقي و اعتقادات مذهبي در نوجوانان -بزهكاري نوجوانان
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  :هدف

 .آشنايي با خصوصيات رشد جسمي و رواني و اجتماعي در فرد در دوران جواني بزرگسالي و پيري

  :سرفصل درس
   ؛تعريف روانشناسي جواني و بزرگسالي

   ؛اريخچه روانشناسي جواني بزرگسالي و پيري در قلمرو روانشناسي رشدت
    ؛رشد و تكامل دوران جواني، بزرگسالي و پيري

    ؛بزرگسالي و پيري -خصايص دوران جواني
  ؛تكاليف رشد و تكاملي دوران جواني، بزرگسالي و پيري 

    ؛سازش با تغييرات بدني، جواني، بزرگسالي و پيري
  ؛در تغييرات رغبت دوران بزرگساليعوامل مؤثر 

  ؛سازگاريهاي شغلي و خانوادگي در دوران بزرگسالي و پيري 
    ؛ي شغلي و زوجي بزرگسالي و پيريها عوامل مؤثر در سازش

    ؛ي جنسي در بزرگسالي و ميانساليها سازش
  ؛ي ذهني د وران بزرگسالي و پيري ها تغييرات در توانائي

    ؛در بزرگسالي و ميانساليخطرات سازش شغلي و زوجي 
  ؛خطرهاي طالق در دوران بزرگسالي 

  ؛سازگاري با تغييرات بدني در دوران پيري 
    ؛ي شخصي، تفريحي، اجتماعي در د وران پيريها رغبت

  ؛خطرهاي سازش شخصي و اجتماعي در دوران سالمندي و پيري 
  ؛خطرهاي بندي و روان شناختي در دوران پيري 

    ؛سازگاري و بازنشستگيعوامل مؤثر در 
    ؛سازگاري با تغييرات زندگي خانوادگي در دوران سالمندي و پيري

  )الي و پيريجواني و بزرگس(2روانشناسي رشد 

  از جدول  نيازهم /نيازپيش  ساعت /تعداد واحد
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    ؛مسائل سازشي مردان و زنان در دوران پيري
  ؛آرايش زندگي سالخوردگان 

  ؛ي پيري ها سنجش سازش
  ؛تغيير رفتارهاي هيجاني؛ عاطفي دوران پيري 

  ؛خوشبختي يا شادكامي دوران پيري 
   .در خوشبختي دوران پيري عوامل مؤثر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  



 هاي پرورشي راهنمايي و مشاوره گرايش فعاليت ؛ رشتةكارشناسي مقطع برنامة

 

  
  

  :هدف درس

و نيز با  شناسي جامعهي خاص علوم اجتماعي است كه رابطه نزديكي با ها يكي از رشته باآشنايي دانشجويان 
را كه همان مسائل رواني اجتماعي و خصوصيات  شناسي جامعهقلمرو خاصي از مسائل   روانشناسي دارد ولي عمالً

امروزه وسعت و دامنه وسيعي را فراگرفته اين دروس مكمل دروس . گيرد ي كوچك است در بر ميها گروه
  . ستها آننظري و كاربردي و از لوازم  شناسي امعهج

  

  :مواردي كه دانشجويان بايد با آن آشنا شوند

شناسي اجتماعي از جمله عقايد، پيشداوري، رفتار جمعي، فرهنگ، و نقش گروه آشنا با مفاهيم اساسي در روان -1
  .شوند

 .اي آشنا شوند دگي اجتماعي و حرفهربرد آن در زنشناسي اجتماعي و كابا سير تحول مطالعات روان -2

  .شناسي اجتماعي آشنا شونداي مطالعه رفتار جمعي در روانه هها و شيو با روش -3
  .آشنا شوند ها آنشناسي اجتماعي هاي روان ي جديد پژوهشها با نقش، اهميت و حوزه -4

  

  :يي كه بايد كسب شودها مهارتها و توانايي 

اسي اجتماعي از جمله فرد و جمع، عقايد، پيشداوري، رفتار جمعي، فرهنگ، و نقش شنمفاهيم اساسي در روان -1
  .گروه بيان كنند

 .شناسي اجتماعي و كاربرد آن در زندگي اجتماعي و حرفه اي را توضيح دهندسير تحول مطالعات روان  -2

 .ثال بيان كنندبا ذكر م را شناسي اجتماعياي مطالعه رفتار جمعي در روانه هروشها و شيو  -3

  .تبيين كنند را ها آنشناسي اجتماعي هاي روان ي جديد پژوهشها  هنقش، اهميت و حوز -4
  
  

  )سرفصل بازنگري شده پيشنهادي(روانشناسي اجتماعي

  از جدول  هم نياز/پيش نياز  ساعت/تعداد واحد
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  :سرفصل درس
 ؛معرفي درس و آشنايي با كالس .1

 ؛اجتماعي علوم يها رشته ساير با رابطه هدف، تعريف، تاريخچه، شامل كليات و مقدمه .2

 ؛يمطالعه و سير تحول روانشناسي اجتماع هاي روش .3

 ؛هاي روانشناسي اجتماعي روش .4

 ؛هاي نظريه پردازان روانشناسي اجتماعي معاصر آشنايي و بررسي ديدگاه .5

 ؛ )اجتماعي و جمعي ، فردي روانشناسي(  جامعه و فرد  .6
 ؛ )نقش و مقام شخصيت، روابط، پذيري، فرهنگ شدن، اجتماعي( شخصيت و فرهنگ  .7

 ؛ )محيط و وراثت هوش، حافظه، تخيل، فكري، كردهايكار( رواني يها پديده شناسي جامعه تغييرات  .8

 و سنجي گروه ، رهبري ، خصوصي و طبيعي هاي گروه(  كوچك هاي گروه اجتماعي روانشناسي  .9
 ؛ )گروهي يها پديده

 ؛ ) آن وآثار تبليغات عمومي، افكار تأثير پذيري، تلقين و تقليد خلق، انبوه(  جمع در فرد  .10

 ؛عقايد و نظرها وجهه  .11

 ؛ )ها آن عوامل و علل ، اجتماعي و رواني هاي نابهنجاري( ها داوري پيش و قالبي كاماح  .12

 ؛نقد و بررسي نظريه كنش متقابل .13

 ؛نقش محيط بر خلق و خوي انسان .14

 مسأله و بزرگساالن شدن اجتماعي ، نفس عزت( اجتماعي روانشناسي در تحقيق جديد هاي زمينه  .15
 ؛ )سازگاري

  .جمع بندي و مرور .16
  
  :منابع

  : منابع اصلي درس. 1
  :منابع التين و عربي. 1-1

  .در اين مورد منبعي معرفي نشده است

  منابع فارسي. 1-2
  :منابع متداول فارسي و ترجمه. 1-2-1

  .انتشارات رشد: تهران .، ترجمه حسين شكركنروانشناسي اجتماعي .) 1369( . ارنسون، اليوت -
  .انتشارات مرواريد: تهران .ترجمه محمد دادگران .روانشناسي اجتماعي .)1370( .نيول، اوديلي -
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  منابع كمك درسي02
  ع فارسيابمن. 2-1

  . ني: تهران .ترجمه مرتضي كتبي.رواني شناسي جامعهكاوش در  .)1380(.شوشا، هلن  -
انتشــارات علمــي و : تهــران .ترجمــه عليمحمــد كــاردان. شناســي اجتمــاعيروان .)1369(.كالينبــرگ، اتــو  -

  . فرهنگي
  .نشر ساواالن: تهران .ترجمه حمزه گنجي .شناسي اجتماعيروان .)1380(.رش، حمزه گنجيالما -
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  :هدف

ي الزم در اصول و مباني روانشناسي تربيتي و موضوعات مربوطه، تقويت قدرت تفكر، تحليل و اه كسب دانش
تفسير مسائل و مشكالت تربيتي از ديدگاه رواني، اجتماعي، عاطفي و ايجاد قدرت تشخيص علل و عوامل پديد 

ارائه طريق براي مسائل و ايجاد قدرت راهيابي و . آورنده مسائل و مشكالت تربيتي از ديدگاه رواني و عاطفي 
  .مشكالت تربيتي و شناخت روشهاي پيشگيري

  
  :سرفصل درس

  ؛ريف و موضوع و فايده روانشناسيتع
  :ي روانشناسيها روشهاي بررسي و تحقيق فرضيه -
  ؛تعريف وراثت ،عوامل ارثي:وراثت و محيط -
  ؛وراثت و هوش، محيط و هوش -
  .محيط و رفتارفردي و اجتماعي -
  

  ؛يف و خصوصيات عمومي رشدتعر:رشد
  ؛ )شنيدني ،عاطفي وعقالني(ي مختلف رشدها جنبه

  :خانواده وتاثير آن در رفتار كودكان
  ؛اهميت خانواده و موقعيت كودك ،انتظار والدين
  ؛جو عاطفي خانواده وموقعيت اجتماعي خانواده

  ؛گروه همسن و تاثير آن در رفتار كودكان
  ؛ي گوناگونها ارتباط فرد با گروه همسن در سن

  .ي گروهيها آنرقابت ،پذيرش و ميز
  :احتياجات اساسي فرد

  ؛احتياجات رواني و عاطفي

  روانشناسي تربيتي 

  از جدول  نيازهم /نيازپيش  ساعت /تعداد واحد

  2  2روانشناسي رشد  ساعت 51/ نظري -واحد 3
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  .رفتار دفاعي و اشكال مختلف آن
  :يادگيري

  ؛ )پاولوت،ثورندايك،و اسكينر(تئوريهاي ارتباطات عصبي
  ؛ )گشتالت،پياژه،برونر(تئوريهاي شناختي

  ؛عوامل موثر دريادگيري 
  ؛انتقال يادگيري

  ؛تشخيص ياداوري و فراموشي
  .عوامل موثر در حافظه

  :دقت
  .تعريف و شرايط دقت

  :تفكر
  ؛ن آتعريف تفكر و خصوصيات 

  ؛عناصر عمده در تفكر
  .نآتفكر منطقي و اساس 

  :خالقيت 
  ؛مراحل تفكر خالق

  ؛ي گوناگونها نظريه
  ؛نآتعريف هوش و ماهيت :هوش

  ؛ )هوش ماشيني ،تجريدي،اجتماعي(انواع هوش
  ؛عوامل موثر در هوش

  ؛ي هوشيها انواع تست
   ؛نآو انواع  باطضتعريف ان: انضباط

  ؛مقررات معلم ،گروهي وشخصي
  ؛عوامل موثر در پيدايش مسائل انظباطي

  ؛و منش تعريف شخصيت:شخصيت
  ؛انواع شخصيت

  .منش در دوره كودكي ونوجواني
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  :هدف

   .يادگيري در زمان حال - ي مربوط به يادگيري و مفاهيم و اصول آزمايشگاهيها آموزش نظريه

  :سرفصل درس
 ؛تعريف و موضوع مطالعه روانشناسي يادگيري -

 ؛اهميت يادگيري -

 ؛ماهيت يادگيري -

 ؛با يادگيريارتباط رشد  -

مانند نظريه آزمايشي و (ي شناختي ها تداعي گرائي و نظريه(ي محرك پاسخي ها نظريه: (ي يادگيريها نظريه -
خطاي شورانديك، واتسون و شرطي شدن عاملي اسكينر در يادگيري نظريه مكتب گشتالت، يادگيري ارادي و 

 ؛يادگيري اجتماعي.... نظريه گاتري، نظريه ميلر، اتفاقي، يادگيري از طريق تقليد، نظريه ميداني، نظريه رمال،

 ؛انواع و عوامل موثر در انتقال يادگيري: انتقال -

 ؛مشكالت و اختالالت يادگيري -

 .يادآوري -

  
  
  
 

 
  
  
  
  

  روانشناسي يادگيري 

  از جدول  يازنهم /نيازپيش  ساعت /تعداد واحد

  2  2روانشناسي رشد  ساعت 51/ نظري -واحد 3
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  :هدف

در مورد شخيصت،  ها آني مختلف روانشناسان در مكاتب مختلف و بررسي نظريه هريك از ها آشنايي با نظريه
  .ي تحقيق در شخصيت، آشنايي با اختالالت شخصيتيها آشنايي با روش

  :سرفصل درس
 ؛مفهوم و معني شخصيت -1

 ؛بحث شخصيت از نظر فلسفي -2

 ؛ي مختلفها شخصيت از ديدگاه -3

 ؛ي تحقيق در شخصيتها روش -4

 ؛انگيزش رفتار و شخصيت و تاثير عوامل بيولوژيكي و اجتماعي در تكوين آن  -5

 ؛ي مختلف شخصيتها تئوري -6

 ؛رشد شخصيت -7

 ؛وجدان اخالقي و تاثير آن در شخصيت -8

 ؛ي دفاعي در شخصيتها وسائل و مكانيسم -9

 ؛ي روانيها ي نابهنجار بر اساس بيماريها بندي شخصيت اختالالت رواني و طبقه -10

 .هاي رواني درمان اختالالت و بيماري -11

  
  
  
  
  

  

  روانشناسي شخصيت 

  از جدول  نيازهم /نيازپيش  ساعت /تعداد واحد

  2  2روانشناسي رشد  ساعت 51/ نظري -واحد 3
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  :هدف

گيري از دانش رفتارشناسي در شناخت و آموزش افراد  بهرهموختگان با اصول نظري وعملي آ آشناسازي دانش
  .استثنايي

  
  :سرفصل درس

  
  :شناخت افراد استثنايي: الف

 ؛ )ي متداول آموزشها سبب شناسي، آزمونهاي تخصصي روش(عقب ماندگان ذهني  -1

تباط بررسي متدهاي ار -واريولوژي مقدماتي، شناخت ادراكات ديداري و حركتي سبب شناسي،(ناشنوايان  -2
 ؛ )رتي و لب خوانيشاا

 ؛ )مقدمات بريل و جهت يابي -سبب شناسي، شناخت ادراكات شنوايي لمسي و حركتي(نابينايان  -3

 ؛ )متدهاي اصالح و رفتار -ي معمول سازش نايافتگيها سبب شناسي، جنبه(سازش نايافتگان  -4

 . )يت و ابتكاري خالقها نظريه -آشنايي با متدهاي آموزش كودكان تيزهوش(افراد تيزهوش  -5
 

  شناخت اختالالت يادگيري: ب
 ؛اختالالت مربوط به قرائت -1

 ؛اختالالت مربوط به نوشتن -2

 ؛اختالالت مربوط به محاسبه -3

 .مروري بر آموزش مقايسه اي هر گروه استثنايي با روشهاي آموزش عادي -4

  
  
  

  روانشناسي وآموزش وپرورش پرورش افراد استثنائي 

  از جدول  نيازهم /نيازپيش  ساعت /تعداد واحد

  2  روانشناسي يادگيري  ساعت 34/ نظري -واحد 2
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  :هدف درس

مانند الگوي  يالگوهاي مختلف هاي رواني از ديدگاهق دانشجويان با علل مختلف بيماريشناخت نسبتاً وسيع و عمي
خصوصيات  از هاي جديدبنديشناسي و طبقهبررسي وسيع عالمتنند آن؛ و نيز پزشكي، فرهنگي، آماري و ما

  .رواني

  :مواردي كه دانشجويان در درس بايد با آن آشنا شوند

  .شناسي رواني و معيارهاي نابهنجاريتعريف آسيب )1
  .شناسي روانيآشنايي با تاريخچة آسيب )2
 .بندي اختالالت رواني ي با علل، تشخيص، ارزيابي و طبقهآشناي )3

 .اسالمي -شناسان ايرانيهاي نظري و روانآشنايي با ديدگاه )4

-اي، خواب، خوردن،  وابسته به سوء مصرف مواد، جنسي، روان ا تعاريف اختالالت اضطراب، تجزيهآشنايي ب )5

 .پريشي و شناختي

  
  :يي كه بايد كسب شودها مهارت ها و توانايي

 ؛شود آشنا ها آن با و سدبشنا را ايتجزيه هاياختالل و اضطرابي هاياختالل )1

 ؛بگيرد ياد را اختالالت بنديطبقه )2

 ؛كند بنديطبقه را ها آن بتواند و دبشناس را اختالالت هايويژگي )3

 ؛دشو آشنا ناهنجاري شناسي روان در تحقيق هاي روش با )4

 ؛دكن تعريف را ناهنجاري )5

 را بداند؛ هااختالل از يك هر تشخيص هايمالك )6

 ؛ها DSMجمله  از بندي هحلق انواع با آشنايي )7

  )پيشنهادي شدةسرفصل بازنگري( )مرضي شناسي روان( 1شناسي رواني آسيب

  از جدول  نيازهم /نيازپيش  ساعت /د واحدتعدا

  2  2رشد  شناسي روان  ساعت 51 /نظري -واحد 3
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 ؛رواني شناسيآسيب تعريف )8

 ؛اختالالت كنندةتبيين هايمدل با آشنايي )9

 ؛رواني شناسيآسيب آشنايي با تاريخچة  )10

 ؛نابهنجاري از بهنجاري كتفكي هايمالك و بنديطبقه انواعآشنايي با   )11

 ؛رواني هايبيماري شناسينشانه و تشخيصي مصاحبة آشنايي با  )12

 ؛جنسي اختالالت و شكل جسماني اي،تجزيه اضطرابي، اختالالت آشنايي با  )13

 ؛باليني هايويژگي به هتوج با ضربه از پس استرس اختالل تشخيص  )14

 ؛باليني هايويژگي به هتوج با اجتماعي اضطراب تشخيص  )15

 ؛باليني هايويژگي به هتوج با فراگير اضطراب تشخيص  )16

 ؛باليني هايويژگي به هتوج با اضطراب اختالالت ساير تشخيص  )17

 ؛باليني هايويژگي به هتوج با وسواس تشخيص  )18

 ؛شود آشنا اسكيزوفرني هايويژگي و معالئ شناسي،تعلّ پديدآيي،با   )19

 ؛شود آشنا مواد به وابسته هايويژگي و م، عالئشناسيتعلّ آيي،پديدبا   )20

 ؛شود شناآ خلقي اختالالت هايويژگي و م، عالئشناسيتعلّ پديدآيي،با   )21

 ؛شود آشنا طرابياض اختالالت هايويژگي و معالئ شناسي،تعلّ پديدآيي،با   )22

 ؛رواني هايآسيب زمينة در شناسي روان مختلف هاي ديدگاه با آشنايي  )23

 ؛رواني اختالالت بروز در رمؤثّ عوامل با آشنايي  )24

 .اخير هايدهه و مدرن جوامع به قمتعلّ رواني هايآسيب با آشنايي  )25
 
 :فصل درسسر

  ؛شناسي روانيتعريف آسيب) 1
  ؛ )با تأكيد بر رويكرد اسالمي و ايران باستان(شناسي رواني تاريخچة آسيب) 2
  ؛تعريف و معيارهاي نابهنجاري) 3
 ؛ )DSM , ICD(هاي رواني بندي اختاللطبقه) 4

 ؛هاي مختلفهاي رواني از ديدگاهعلل بيماري) 5

 ؛تالالت روانيهاي نظري درباب اخديدگاه) 6

 ؛اختالالت اضطراب) 7

 ؛اياختالالت تجزيه) 8

 ؛اختالالت خواب) 9
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 ؛اختالالت خوردن) 10

 ؛اختالالت وابسته به سوء مصرف مواد) 11

 ؛اختالالت جنسي) 12

 ؛پريشياختالالت روان) 13

 ؛اختالالت شناختي) 14

 ؛ ...)بوعلي سينا، محمد غزالي وا(هاي رواني اسالمي به بيماري-شناسان ايرانيديدگاه روان) 15

 .تشخيص و ارزيابي اختالالت رواني) 16

  
 

:                                                                                                                            منابع پيشنهادي براي درس
  :منابع اصلي درس. 1     

  :منابع التين. 1-1       
  

- Meyer, Robert G. Salmon, Paul (٢٠٠٥). Abnormal Psychology, fifth edition, 
Massachusettsi Allyn & Baconine. 
 

  :منابع فارسي. 1-2       
  ):و ترجمه شده(منابع متداول فارسي  .1-2-1       

، ديمحم دسييحيي  ترجمة .رواني شناسيآسيب). 1386. (كراس سندان ويتبورن و پي ريچارد جين،لها -
  .روان: تهران

  .بعثت: تهران .رواني شناسيآسيب). 1388. (حسين آزاد، -
: ، تهرانديمحم دسي يحيي مترجم ،رواني شناسيآسيب). 1389. (چيل مولي، سوزان، مينكا، جيمز، باچر، -

  .ارسباران
 شناسي رواني؛ روان شناسيآسيب ).1388. ( ننترل. انسونج و م. جان. نيل جرالدسي م .ان كرينگ -

 .ارجمند :، تهرانپورشمسيحميد  ، ترجمةنابهنجاري

  .رشد: تهران، يروان شناسيآسيب .)1382( .، سعيدشاملو -
  

  :اسالمي – ايراني هاي ديدگاه بر تأكيد با فارسي منابع. 1-2-2
  .انصارالهدي :تهران .)نگراني و اضطراب( ياسالم شناسي روان .بي تا.حسين دمحم  جو،حق -
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 وحيدي ليدا ترجمة .اسالمي شناسي روان در درمانيروان . بي تا. لود پاتريك .جان. ا. ف ،شيراحمد -

  .كتاب مركز :تهران .مطلق
  .قرآن علوم تفسير يا و پژوهش. بي جا . روان بهداشت و قرآن . بي تا .احمد صادقيان، -

  .شودپيشنهاد مي  نقانو و شفا كتاب ،سعادت كيمياي ي مانندمتون آيات و احاديث و از استفادهمت در اين قس: توجه *
  

 :درسي كمك منابع .2
  :عربي منابع و. ..) و فرانسه انگليسي،( التين منابع .2-1

  .در اين مورد منبعي پيشنهاد نشده است
 
  :فارسي منابع .2-2

  .ذوقي انتشارات: تبريز .پورافكارياهللا  نصر دكترمة ترج.اضطراب). 1386. (ريچارد گلدبرگ، -
          : تبريز.اهللا پورافكاري نصر دكتر ترجمة .شخصيت اختالالت ).1368. (بنيامين ساووك، و درارولد كاپالن، -

  .ذوقي انتشارات
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  :هدف
هدف از اين درس شناساندن دانشجويان با بيماريهاي شديد رواني مي باشد، سبب شناسي اين بيماريها و تا حدودي 

 . رس مي باشدنيز از اهداف اين د ها آني ها در مكان و نحوه برخورد مناسب با اين بيماران و خانواده
  

  :سرفصل درس
  

 ؛سير تحول آسيب شناسي رواني از قرون وسطي تا زمان حاضر: تاريخچه -1

 ؛تعريف رفتار عادي و رفتار غيرعادي -2

  ؛هاي رواني سبب شناسي بيماري -3

 عوامل توارثي -

 عوامل خانوادگي -

 اجتماعي –عوامل فرهنگي  -

 ؛ي بيماريهاي روانيها و عالمت ها نشانه -4

  :اختياختالالت شن: الف
 اختالل در تفكر -1

 اختالل در ادراك -2

  :اختالالت غيرشناختي: ب
 اختالل در عواطف -1

 اختالل در انگيزش -2

 اختالل در رفتار -3

 اختالل در رفتار -4

 اختالل در احساس -5

  2آسيب شناسي رواني 

  از جدول  نيازهم /نيازپيش  ساعت /تعداد واحد

  2  1آسيب شناسي رواني   ساعت 34/ نظري -واحد 2
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  ؛ي رواني ها طبقه بندي بيماري -5
 )در حال حاضر DSMIY( براساس جديدترين معيارهاي تشخيص  -

 اختالالت فراگير مربوط به رشد  -

 ؛ختالالت اضطرابيا -6

 ؛اختالالت هراس -7

 ؛اختالالت خود بيمارپنداري -8

 ؛اختالالت وسواسي -9

 ؛اختالالت هيستريكي -10

 .اختالالت شخصيت -11
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  :دفه

) در محاسبه ينارسائ يسي،نارسانو ي،نارساخوان(كردن  خواندن و نوشتن و محاسبه يها يدانشجو با نارسائ يآشناساز
   .اختالالت در هر دسته از كودكان ينبه منظور به حداقل ممكن رساندن ا ييها آن و كاربرد روش يرو نظا

  
  :سرفصل درس

 ؛تعريف -1

 ؛ )محيطي -ژنتيكي -عضوي(علل  -2

اداركي، حركتي، (روانشناختي و رفتاري كودكان مبتال به اختالالت يادگيري مشتمل بر مشكالت  مشخصات -3
 ؛ )، حافظه، عاطفي، عصبي، تحصيليها هماهنگي

 ؛ )ارزيابيهاي روزانه از كارهاي دانش آموزان، كاربرد آزمونهاي معلم ساخته(سنجش و ارزيابي، مشتمل بر  -4

 ؛اسبه و نوشتن و نظاير ان و عرضه روشهاي اصالح و درمان احتمالي آنانشناخت علل نارسائيهاي خواندن، مح -5

 : مالحظات آموزشي مشتمل بر -6

  آموزش گام به گام بكارگيري حواس مختلف به ويژه المسه : الف
  .ي ساختيها تقويبت تواني: ب
  اصالح رفتار: ج
  
  
 

  

  اختالالت يادگيري 

  از جدول  نيازهم /نيازپيش  ساعت /تعداد واحد

  2  روانشناسي يادگيري  ساعت 34/ نظري -واحد 2
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  :هدف

ي ها و عواملي كه در پيشگيري بيماري ها ي رواني و شيوهها آشنايي دانشجويان با علل و عوامل مؤثر در ايجاد بيماري
  . رواني مؤثر است

  
  :سرفصل درس

  
 ؛تعريف و موضوع مطالعه بهداشت رواني -

 ؛ر بشري رفتاها محرك -

 ؛احتياجات جسماني و احتياجات رواني -

 ؛محروميت و ناكامي -

 ؛هاي رواني مكانيزم -

 ؛ )رفتار نوروتيك و رفتار سايكوتيك(اختالالت رواني  -

 ؛بهداشت رواني و مسائل اجتماعي -

 ؛بهداشت رواني در سنين و مراحل مختلف رشد -

 ؛بهداشت رواني و خانواده -

 ؛بهداشت رواني در مدرسه -

 ؛ي در محل كاربهداشت روان -

 ؛كودكان استثنايي -

 ؛گيري رواني و كاربرد تستهاي رواني اندازه -

 ؛ي روانيها ي درماني بيماريها درمان و شيوه -

 ؛صالحيت افراد براي روان درماني -

 ؛رابطه يادگيري و بهداشت رواني -

 ؛بهداشت رواني و وسايل ارتباط جمعي -

  بهداشت رواني 

  از جدول  نيازهم /نيازپيش  ساعت /تعداد واحد

  2  روانشناسي يادگيري  ساعت 34/ نظري -واحد 2
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 ؛تطبيق دادن اصول و روشهاي بهداشت رواني در ايران -

 بهداشت رواني، دكتر سعيد شاملو -1

 .بهداشت رواني، دكتر ابوالقاسم حسيني -2
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  :هدف

 يف، عالئم، علل و كمك به حل مسائل رايج بين نوجوانان و جوانانآشنا ساختن دانشجويان با تعار

  :سر فصل درس
) محيطي –زيستي (تعاريف مشكل، تاريخچه مشكل شناسي، طبقه بندي مشكالت، عوامل موثر در ايجاد مشكل 

نوجواني و بحران هويت اصول كلي حل مشكالت، بررسي تعاريف و عالئم و علل و حل مشكالت پرخاشگري، 
جوان و .... خودارضايي، همجنس گرايي، دزدي و وغگويي، گوشه گيري، خيالبافي، فرار از مدرسه، اعتياددر

 .ازدواج، نقش اوقات فراغت در كاهش مشكالت، از خودبيگانگي

هر دانشجو موظف است يكي از مشكالت متناول بين نوجوانان و جوانان را با نظر استاد مدرس برگزيند و درباره آن 
 . كنند و نتيجه اش را به همراه پيشنهادات عملي براي حل مشكل به استاد درس ارائه دهد تحقيق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مسائل نوجوانان و جوانان

  از جدول  نيازهم /نيازپيش  ساعت /تعداد واحد

  2  2روانشناسي رشد  ساعت 34/ نظري -واحد 2
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  :هدف

و عوارض اجتماعي بر اساس نظرات روانشناسان اجتماعي و جامعه انحرافات،  ها يبآشنا كردن دانشجويان با آس
 .ي گوناگون آن به منظور پيشگيري و درمانها شناخت علل و انگيزه

  :سر فصل درس
 ؛معرفي آسيب شناسي، تعاريف و بررسيها، معيارها براي انحراف، دامنه و نوع انحرافات -

 ؛ي مطالعه و تحقيق آنها تاريخچه و شيوه :انحرافات شامل شناسي جامعهمعرفي  -

 ؛ ...دسته بندي انحراف و گروه بندي منحرفان و نوع جرائم انحرافات به ويژه اعتياد الكليسم، فحشاء و سرقت و -

 ؛عوامل و علل انحرافات شامل عوامل زيستي، رواني، عاطفي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي -

 ؛ها زنند شامل شرايط و عوامل شخصي، محيط اجتماعي عوامل مربوط به واقعيتعواملي كه به انحرافات دامن مي -

 ؛ ...رابطه انحرافات با شرايط گوناگون شخصي، قهري، اجتماعي، جمعيت و محرك آن منطقه و -

ي انحراف و مواظع الزم در اين زمينه، موضع اجتماعي در قبال انحرافات و موضوع دولت در ها Ĥنخطرات و زي -
 ؛هاين زمين

تدابير درباره انحرافات نياز به جامعه سالم، تدابير اصالحي و انواع آن، نظر اسالم در اين زمينه، كيفيت اجراي  -
 ؛ ...تدابير

 ؛و طرق ممكن ها پيشگيري انحرافات، ضرورت و اهميت آن، ريشه شناسي، اقدامات الزم در اين زمينه شيوه -

و طرق كيفيت  ها ي شيوهها ريزي برنامهو شناخت منحرف،  درمان انحرافات شامل مباحثي در تشخيص انحراف -
 ؛اقدام شرايط مسئوالن و مجريان تداوم درمان و خطر بازگشت آن

 .آينده انحرافات و دورنماي آن از نظر دانشمندان مختلف، ديدگاه اسالمي در اين زمينه -

  
  
  

  آسيب شناسي اجتماعي

  از جدول  نيازهم /نيازپيش  ساعت /تعداد واحد

  2  2آسيب شناسي رواني   ساعت 34/ نظري -واحد 2
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  :هدف

  .مفاهيم كلي و اساسي راهنمائي و مشاوره باآشنايي دانشجويان،

  :سر فصل درس
فلسفه و اهميت و ضرورت راهنمايي و مشاوره، راهنمايي و مقام آن در تعليم و تربيت تاريخچه راهنمايي و مشاوره، 

ان و ايران، راهنمايي و مشاوره در اسالم، تعريف راهنمايي، اصول راهنمايي، اهداف راهنمايي، خدمات در جه
مدلهاي راهنمايي، تعريف ....) تحصيلي، شغلي، خانوادگي، فردي، گروهي و(راهنمايي، انواع راهنمايي و مشاوره 
درماني، اهداف مشاوره، خصوصيات مشاور و ي راهنمايي و مشاوره و روان ها مشاوره، تعريف روان درماني، تفاوت

  .ي مشاوره، نقش افراد مختلف در راهنمايي و مشاوره، خدمات و منابع ارجاعيها مراجع، وظايف و مسئوليت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مباني راهنمايي و مشاوره

  ز جدولا  نيازهم /نيازپيش  ساعت /تعداد واحد

  2  روانشناسي عمومي  ساعت 51/ نظري -واحد 3
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  :هدف

  .ي عملي ضروري براي انجام انواع مشاورهها مهارتو فنون راهنمائي و مشاوره و كسب  ها آشنايي با روش

  :سر فصل درس
  

طه ي تحليلي، رفتاري، شناختي، انسان گرايي، انتخاب روش مناسب براي مشاوره، رابها تعاريف روش و فن، روش
مشاهده، پرسشنامه، شرح حال نويسي، معيار درجه بندي گروه (باورانه و خصوصيات آن، فنون راهنمايي و مشاوره 

سنجي، آزمونها، مصاحبه فنون تداوم، طرز برخورد با سكوت و مقاومت، تشويق كردن، خاطرجمعي دادن، مواجهه 
  .)دادن به مصاحبه مشاوره اي تعبير و تفسير كردن، بستن قرارداد، تعيين تكليف فنون پايان

  :يادآوري
دانشجويان بايد ساعاتي را صرف تهيه كردن، گوش كردن و نقد نوارهاي صوتي مربوط به جلسات مشاوره كننده و 

 .به تمرين عملي و مشاوره و كاربرد فنون آموخته شده بپردازد

  
  
  
  
  
  
  

  ها و فنون  راهنمايي و مشاوره روش

  از جدول  نيازهم /نيازپيش  ساعت /تعداد واحد

 68/ عملي و نظري -واحد 3
  ساعت

  2  باني راهنمايي و مشاورهم



 هاي پرورشي راهنمايي و مشاوره گرايش فعاليت ؛ رشتةكارشناسي مقطع برنامة

 

  
  

4 -2  
  سرفصل

  رشتة »تخصصي«دروس  
  راهنمايي و مشاوره 
  )هاي پرورشي اليتگرايش فع(

  

  

  

  

  

  



 هاي پرورشي راهنمايي و مشاوره گرايش فعاليت ؛ رشتةكارشناسي مقطع برنامة

 

  
  

  

  :هدف

----  

  :سر فصل درس

  تعريف سخنوري و سخنور، هدف، موضوع و ارزش بيان ؛
  فصاحت و بالغت و نقش آن دو در سخنوري؛

  ام سخن از لحاظ كيفيت و مفهوم؛اقس
  علوم الزم براي سخنوري؛

  آيين نگارش؛
  كتاب و نويسنده؛: فصل اول
  راز و رمز نوشتن؛: فصل دوم
  رسم الخط فارسي؛: فصل سوم

  قالبها و نوشته ها؛: فصل چهارم
  كتابهاي موضوع؛: فصل پنجم
  روزنامه ديواري؛: فصل ششم

  خالصه دستور زبان فارسي؛
  اسم ؛
  صفت؛

  هاي آن ؛ فعل، مشتق
  .فعل، عام و خاص

  

  آئين نگارش و فن سخنوري

  از جدول  نيازهم /نيازپيش  ساعت /تعداد واحد

  3  فارسي  ساعت 34/ نظري -واحد 2



 هاي پرورشي راهنمايي و مشاوره گرايش فعاليت ؛ رشتةكارشناسي مقطع برنامة

 

  
  

  
 :هدف درس

ت و آشنا نمودن مربي با چگونگي ارضاي نيروي كنجكاوي كودكان و نوجوانان در مورد گسترش اطالعا -1
 معلومات تازه در زمينه هاي مختلف اجتماعي علمي و هنري

كمك به آموزش جهان بيني كودك و شناخت وي نسبت به مردم محيط و اخذ تجارب زندگي در گذشته و  -2
 حال

 . كمك به پرورش عاطفي و رشد تخيل كودك از طريق خواندن كتاب -3

  

  :سرفصل درس

 كانآشنايي با تعريف، هدفها و وظايف ادبيات كود -

 تاريخچه ادبيات كودكان در جهان و ايران -

 شناخت ويژگيهاي فلسفي و عالقه هاي كودكان در خواندن -

رشد رواني، فكري، اخالقي، عاطفي، سوادآموزي، جهان شناسي (كاربرد ادبيات كودكان در زندگي كودك  -
 ....)و

آشنايي (فرهنگ عامه ) فسانه ها عاميانهافسانه هاي جديد، داستانهاي واقعي، ا(شناخت انواع خواندي هاي داستاني  -
 )با ضرب المثلها و مانند آن

اجتماعي، زندگينامه سفرنامه، بازيها و سرگرميها و كتابهاي  –مطالب علمي (شناخت انواع خواندنيهاي غيرداستاني  -
 )مرجع

 شناخت و هدف مضامين و اصول و قواعد شعر كودك با شناخت كلي از شعر  -

 )بررسي ضوابط ارزشيابي هر يك از مقوله هاي ادبيات(دكان اصول نقد ادبيات كو -

 )بررسي انواع كتابهاي تصويري اوليه، كتابهاي الفبا، كتابهاي اعداد، كتابهاي تصويري داستاني -

 بررسي منابع در ادبيات كودكان -

 تاثير جنگ در ادبيات كودكان  -

  ادبيات كودكان و نوجوانان

  از جدول  نيازهم /نيازپيش  ساعت /تعداد واحد

  3  فارسي ساعت 34/ نظري  -واحد 2



 هاي پرورشي راهنمايي و مشاوره گرايش فعاليت ؛ رشتةكارشناسي مقطع برنامة

 

  
  

 نقش كتابهاي كودكان در تعليم و تربيت كودكان معلول -

 ا جوايز و سازمانهاي بين المللي و ملي ادبيات كودكانآشنايي ب -

  :كار تجربي پيشنهادي
انتخاب حداقل دو اثر در هر يك از مقوله هاي ادبيات كودكان و ارزشيابي هر يك، بنا بر ضوابط ارزشيابي بحث شده 

 در كالس
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 هاي پرورشي راهنمايي و مشاوره گرايش فعاليت ؛ رشتةكارشناسي مقطع برنامة

 

  
  

 

  آشنايي با كتاب و كتابخانه

  از جدول  يازهم ن/پيش نياز  ساعت/تعداد واحد

  3  ادبيات كودكان ونوجوانان ساعت 51/نظريعملي و -واحد 3

  
   :هدف

يكي از مهمترين وسايل آشنا نمودن دانش آموزان با علوم مختلف اعم از علوم تجربي با علوم انساني، كتاب است و 
العات كافي راجع به جمع آوري كتاب و طبق بندي و اين درس اط. كتاب نيز همراه خود كتابخانه را مطرح مي كند

 .شيوه هاي مختلف استفاده از آن را در اختيار دانشجوي قرار خواهد داد

  
   :سرفصل درس

  ايجاد عادت به مطالعه؛
  نقش خانواده در ايجاد عادت به مطالعه ؛

  ايجاد عادت به مطالعه در مدارس؛
  نقش كتابخانه در آشنايي با كتاب؛

  ابخانه جديدي تاسيس كنيم ؛چگونه كت
  محل كتابخانه ؛
  تزيين كتابخانه؛
  معرفي كتابخانه؛

  عضوگيري؛
  مقررات كتابخانه؛

  وظايف مربي در قبال كتابخانه؛
  بكارگيري دانش آموزان در اداره كتابخانه؛

  چگونگي فعال كردن كتابخانه؛
 .ارزيابي كار كتابخانه

  
  



 هاي پرورشي راهنمايي و مشاوره گرايش فعاليت ؛ رشتةكارشناسي مقطع برنامة

 

  
  

  
  :هدف درس

در اين درس دانشجويان با ضوابط تحليل سياسي و چگونگي به كار بردن آن آشنا مي شوند و همچنين به دليل 
ايران گشت دانشجويان به صورتي مبسوط و دقيق با  اهميت مسائل سياسي و رويدادهايي كه منجر به انقالب اسالمي

اين امر موجب وسعت . مراحل مختلف انقالب اسالمي از پانزده خرداد تا سقوط منحوس گذشته آشنا مي گردند
 . ديد مربيان در برخورد با مشكالت سياسي در مدارس خواهد بود

  :سرفصل درس
  

  خرداد 15قيام خونين
 مقدمه -

 نسياست آمريكا در ايرا -

 32مرداد  28سياست هاي آمريكا در ايران در كودتاي  -

 ايران پس از كودتا -

 آمريكا و انقالب سفيد -

 اليحه انجمنهاي ايالتي و واليتي -

 اهداف شاه از ارائه اين اليحه -

 موضعگيري علما در مقابل اليحه انجمنهاي ايالتي و واليتي -

 مقاومت رژيم شاه در مقابل اعتراضات -

 انقالب سفيد  -

 ري امام و علما در برابر انقالب سفيدموضعگي -

 تصويب مالي  -

 حمله به فيضيه  -

 محرم 12خرداد،  15 -

 مسلمان نمايي شاه -

  مباني تحليل سياسي

  از جدول  نيازهم /نيازپيش  تساع /تعداد واحد

  3  روانشناسي اجتماعي ساعت 51/ نظري -واحد  3



 هاي پرورشي راهنمايي و مشاوره گرايش فعاليت ؛ رشتةكارشناسي مقطع برنامة

 

  
  

 سخنان تاريخي امام -

 برقراري حكومت نظامي  -

 كاپيتوالسيون و تبعيد امام -

 دست آوردهاي قيام -

  :فصل دوم
 ساله 2500جشنهاي  -

 امنيت در داخل جزيره ثبات در خارج  -

 ترور شاه  -

 سال  15ت بعد از اطالعا -

 شاه و ابزار حكومت  -

 حزب رستاخيز -

 حفظ تاج و تخت شاهنشاهي   -

 ساواك و نقش آن در سركوبي مخالفين  -

 شاه در صحنه جهاني  -

 شكل گيري نهضت اسالمي: فصل دوم

 نهضت باراني پربركت  -

 حركتهاي مسلحانه -

 هيات هاي مومنان اسالمي -1

 گروه نيكخواه -2

 جاما و حزب ملل اسالمي -3

 مجاهدين خلق سازمان -4

 سازمان چريكهاي فدايي -5

  :نتيجه
 زيربناي فكري فرهنگي نهضت -

 شرحي بر عملكرد چند تن از فعالين نهضت  -

 حكومت اسالمي -

  موجهات سقوط شاه و پيروزي انقالب اسالمي: فصل چهارم
 توجيهات سقوط شاه  -

 نظريه عدم ايجاد نهادهاي سياسي -1



 هاي پرورشي راهنمايي و مشاوره گرايش فعاليت ؛ رشتةكارشناسي مقطع برنامة

 

  
  

 نظريه زور -2

 نظريه حقوق بشر -3

 1356دي  19وقايع  -4

 عكس العمل مردم قم و تبريز -5

 دولت شريف امامي -6

  1357شهريون  17 -7

 و بازگشايي مدارس و دانشگاه ها  57مهرماه  -8

 هجرت امام به پاريس -9

 اعتصابات -10

 خطوط انحرافي -11

 نكته هاي اصلي مورد نظر امام -12

 دولت نظامي ازهاري -13

 محرم -14

 دعوت براي راهپيمايي روز تاسوعا -15

 موقعيت دولت ازهاري -16

 مهندس بازرگانفرمان امام به  -17

 دولت بختيار -18

 ويژگي هاي بختيار -19

 اهداف رژيم شاه از انتخاب بختيار -20

 مواضع عناصر ميانه رو -21

 روند پيشرفت نهضت در زمان بختيار -22

 فرار شاه -23

 57حوادث سوم بهمن ماه  -24

 نهضت اسالمي و مردم  -25

 57بهمان  8حوادث  -26

 بازگشت امام  -27

  استقرار نظام جمهوري اسالمي ايران : فصل پنجم
 مه مقد -

 بهمن  22انقالب اسالمي بعد از  -
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 محو آثار نظام شاهنشاهي -

 وضعيت ارتش -

 تاسيس نهادهاي جمهوري اسالمي -

 مشكالت و مسائل داخلي: فصل ششم

  سازمانها و احزاب: الف
 جبهه ملي  -

 حزب توده  -

 سازمان هاي چريكي مجاهدين و فدائيان خلق -

  آشوب در مناطق مرزي: ب
  مطبوعات و القائات: ج
  ت موقت دول: د

  خصوصيات دولت موقت 
 گروگانگيري از آغاز تا پايان -

 موضع گيري بني صدر و قطب زاده در برابر گروگانگيري  -

 آمريكا و گروگانگيري -

 اثرات گروگانگيري بر ايران و آمريكا -

 شوراي انقالب -

 شركت برخي از اعضاي دولت موقت در شوراي انقالب -

 مصوبات شوراي انقالب -

 وريانتخابات رياست جمه -

 انتخابات مجلس -

 نفاق –خط گير  -

 تعيين نخست وزير و تشكيل دولت -

 موضع گيري سازمان مجاهدين خلق -

 جبهه ملي -

 عزل بني صدر از فرماندهي كل قوا و راي مجلس مبني بر عدم كفايت او  -

 بني صدر در جبهه ضد انقالب -

 فرار بني صدر به همراه رجوي  -

  زين انقالب اسالمي در جنگ با متجاو: فصل هفتم



 هاي پرورشي راهنمايي و مشاوره گرايش فعاليت ؛ رشتةكارشناسي مقطع برنامة

 

  
  

 دشمنان منطقه اي  -

 جنگ تحميلي -

 از اهواز تا بصره -

 شرايط جمهوري اسالمي براي پايان دادن به جنگ  -

 .سياست مقابله به مثل -
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   :هدف

مطمئنا يكي از مهمترين ابزار كار مربيان تربيتي خواهد بود ) ع(و ائمه معصومين ) ص(آشنايي با سيره تربيتي پيامبر  
  .كه با تمام وجود درصدد تربيت دانش آموزان را طريق كاملترين الگوهاي انسانيت هستند

امكان ندارند در اين درس ) ع(بزرگواران بديهي است انجام چنين كاري بدون آگاهي به دقايق زندگي اين 
 . آشنا مي شوند) ص(دانشجويان با گوشه هاي اخالق دردي، خانوادگي و اجتماعي پيامبر 

  
   :سرفصل درس

  فصل اول 
 اخالق فردي -

 )ص(شخصيت جامع پيامبر  -

 سادگي و بي آاليشي -

 پاكيزگي و آراستگي -

 خوش بويي -

 مسواك زدن  -

 قدرداني  و حق شناسي -

 از خديجهقدرداني  -

 كار و كوشش -

 مغتن شمردن عمر  -

 كار خود را برعهده ديگران ننهادن -

 سخن و سكوت  -

 عبادت و پرستش -

  )ع(سيره تربيتي پيغمبر و ائمه

  از جدول  هم نياز/پيش نياز  ساعت/تعداد واحد

  3  ندارد ساعت 34/نظري-واحد 2



 هاي پرورشي راهنمايي و مشاوره گرايش فعاليت ؛ رشتةكارشناسي مقطع برنامة

 

  
  

 ) ص(نماز در نظر رسول خدا  -

 اعتدال در عبادت -

 دعا ونيايش -

 نمونه اي از دعاهاي رسول اكرم  -

 آداب غذا خوردن آن حضرت  -

 )ص(آداب مسافرت رسول اكرم  -

 مراعات حقوق حيوانات -

  اخالق خانوادگي: فصل دوم
 حقوق والدين  -

 خوش خلقي همسر -

 نكوهش از سختگيري -

 همكاري در امور خانه  -

 خوشرفتاري با خدمه -

 مالطفت با كودكان -

  اخالق اجتماعي: فصل سوم
 حسن خلق -

 رفق و مدارا -

 مدارا با بدهكار -

 عفو و گذشت  -

 تواشع و فروتني -

 شوخي و مزاح -

 محبت و احترام  -

 قاطعيت در اجراي عدالت  -

 ت و رهبريمديري -

 رسول خدا در مقابل انتقادات -

 جنگ و نبرد -

 رعايت اصول انساني -

 حضور در مجامع -

 هدايت و ارشاد  -
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 روش تبليغ -

 تعليم و تربيت -

 چه كساني در نزد حضرت رسول اكرم عزير بودند؟ -

 حقوق مومنين -

 حقوق همسايه  -

 وظايف بيمار -

 عيادت از بيماران  -

 ) ص(گزيده اي از سخنان پيامبر  -
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  :هدف
  ----  
  

  :سرفصل درس
  
  : سرفصل 

ي سرود آشنايي با آواز و همنوايي اهداف و اهميت سرود دانش آموزي تكنيك ها: شامل(سرود دانش آموزي  -1
 ساعت  9) خواني

شناخت موسيقي و غنا از ديدگاه اسالم آشنايي با تاريخ موسيقي آشنايي با آهنگهاي كودكانه، : شامل: موسيقي -2
 ساعت  8آشنايي اجمالي با آالت موسيقي، آشنايي با همنوازي 

 ساعت  8نت نويسي، سكوتها، ريتم ميزان، صداشناسي، آشنايي با نوازندگي : شامل: تئوري موسيقي -3

 ساعت  12نت خواني، رعايت ريتم، همخواني، صداسازي هماهنگي صداها : شامل -سلفژ -4

 ساعت 14تمرين عملي  -5

  
  
  
  
  
  

  سرودها و آهنگهاي انقالبي

  از جدول  نيازهم /نيازپيش  ساعت /تعداد واحد

51/ نظري  عملي و-واحد2
  ساعت

  3  ندارد
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  :هدف
-----  

  :سرفصل درس
 نمايشي ادبيات -1

 بازيگري و كارگرداني -2

 )گريم، نور، صدا(امور فني  -3

 تئاتر و هنردرماني -4

 تئاتر عروسكي -5

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هنرهاي نمايشي

  از جدول  نيازهم /نيازپيش  ساعت /تعداد واحد

51/ نظري  عملي و-واحد2
  ساعت

  3  ندارد



 هاي پرورشي راهنمايي و مشاوره گرايش فعاليت ؛ رشتةكارشناسي مقطع برنامة

 

  
  

  

  : هدف
يكي از مهم ترين . ر مهمترين وسيله براي برقراري ارتباط روحي ميان مربي و دانش آموزان نباشدحقيقتا ورزش اگ

اين وسائل خواهد بود، و از طرفي كار دقيق روي انواع حركتهاي ورزشي و چگونگي سنجش بازدهي آنها تاثيرشان 
  .كم خرج خواهد شدبر روحيه دانش آموزان موجب بهره وري بيشتر از اين وسيله ساده و عمومي و 

  :سرفصل درس
  
 نقش بازي در رشد رفتار و شخصيت دانش آموزان؛  -

 انواع بازيهاي پرورش قابل اجرا در سالن و فضاي باز؛ -

 بازيهاي امدادي؛ -

 فعاليت هاي مخصوص كالس و محوطه محدود؛ -

 بازيهاي كالسي؛ -

 شيرينكاري ها، فعاليت خودآزمون؛ -

 حركات تشبيهي، تقليدي و پيراميدها؛ -

 پيراميدها؛ -

 درجه بندي پيراميدها؛ -

  .طرز تهيه وسايل ورزشي براي مدارس ابتدايي
 

  

  

  

  ورزش و بازيهاي تربيتي

  از جدول  نيازهم /نيازپيش  ساعت /تعداد واحد

  3  روانشناسي تربيتي ساعت 51 /نظريعملي و -واحد 3



 هاي پرورشي راهنمايي و مشاوره گرايش فعاليت ؛ رشتةكارشناسي مقطع برنامة

 

  
  

  

  :هدف

-----  

  :سرفصل درس

 هي و روانشناسي جوانان و نوجوانان؛فعاليت هاي گرو -1

 تشخيص و گروه گرايي در جوانان و نوجوانان؛ -2

 آشنايي با فعاليت ها و برنامه و مهارت هاي اردويي؛ -3

 آشنايي با امداد و امدادگري؛ -4

 آشنايي با اهداف و برنامه هاي انجمن اسالمي دانش آموزي؛ -5

 .مقاومت هاي دانش آموزي -6

  

  
  
  
  
  

  

  

  

  هاي گروهي فعاليت

  از جدول  نيازهم /نيازپيش  ساعت /تعداد واحد

51 /نظريعملي  و -واحد3
  ساعت

  3  ورزش ها و بازيهاي تربيتي



 هاي پرورشي راهنمايي و مشاوره گرايش فعاليت ؛ رشتةكارشناسي مقطع برنامة

 

  
  

  

  :هدف

هدف اصلي از اين درس آشنا نمودن دانشجويي با مباني و كليات دانش، اصول و روشهاي مربوط به شناخت، تجزيه 
است كه در شناخت ) به عووان فرد يا عضو گروه و سازمان جامعه(انسان  و تحليل، پيش بيني اصالح و كنترل رفتار

بهتر و صحيح تر انسان از رفتار خويش و ديگران كمك كرده و در جهت ايجاد حسن رابطه و تفاهم و روحيه 
 .همكاري در محيط سازماني و از جمله مدرسه كاربرد دارد

  
  :سرفصل درس

  

 يي رفتار انسان در سازمان اهميت و ضرورت شناخت چگونگي و چرا -

 اثربخشي و كارآيي فردي و نقش آن در اثر بخشي و كارآيي سازمان -

مكتب كالسيك، مكتب روابط انساني، مكتب (تاريخچه توجه به شناخت رفتار انسان در سازمان در؟؟؟؟ مديريت  -
 )رفتار گرايي

 علوم رفتاري، ماهيت ميان رشته اي و ويژگي هاي آن  -

 )فرد، گروه، سازمان محيط(وم رفتاري ايجاد مباحث عل -

 تعريف و نكات مشترك تعاريف، اشاره مختصر به نظريات و تئوريهاي  مربوط،(شخصيت انسان  -

 )تعريف، احساس و ادراك شناخت حسي، منطقي، عقلي، شهودي(ادراك  -

ري انتظار از ورم، سلسله مراتب نيازهاي مزال و فرايندي تئو: تعريف، نظريات و تئوري هاي محتوايي(انگيزش  -
 )ادراك و انگيزش(و تاثير آن در شخصيت ) تئوري برابري از آدامز، تئوري تقويت از اسكينر

 :طبيعت سازمان -

 )اركان سازمان، علت وجودي سازمان، اصول سازمان(تعريف سازمان  -

 )ات آنبه عنوان عضو، به عنوان مدير، به عنوان دريافت كننده كاال و خدم(نقش انسان در سازمان  -

  مدرسهروابط انساني در 

  از جدول  نيازهم /نيازپيش  ساعت /تعداد واحد

  3  روانشناسي تربيتي ساعت34 /نظري -واحد 2



 هاي پرورشي راهنمايي و مشاوره گرايش فعاليت ؛ رشتةكارشناسي مقطع برنامة

 

  
  

 در سازمان ) سازمان غيررسمي(پويايي گروه و روابط غيررسمي  -

 ) تاريخچه بررسي ها، نظريات و تئوري هاي معاصر(رهبري سازمان  -

 )تعريف، فرآيند، انواع موانع(ارتباطات  -

 )عقالني، مدلها، تصميم گيري مشترك و مزاياي شركت دادن افراد و تصميم گيريها(تصميم گيري  -

ضروري و اجتناب ناپذير بودن تغيير و تحول، مقاوت افراد در مقابل تغيير و تحول، (ل در سازمان تغيير و تحو -
 )فرآيند صحيح تغيير و تحول

 تكنولوژي انسان وسازمان -

 )اقتصادي، اجتماعي، خودياب، پيچيده(مدلهاي ارائه شده درباره انسان  -

 انسان از ديدگاه اسالم -

 ماهيت و ابعاد وجود انسان در برقراري ارتباط و برخورد با او روابط انساني يعني در نظر داشتن  -

                  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 هاي پرورشي راهنمايي و مشاوره گرايش فعاليت ؛ رشتةكارشناسي مقطع برنامة

 

  
  

  

  :هدف

 .ت كاملآشنايي با قرآن و حديث و نهج البالغه با تحليل و دق

  

   :سرفصل درس

  گزيده اي از آيات قرآني؛
  خطب مهم نهج البالغه؛

  .احاديث نبوي و ائمه در موضوعات مختلف
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  متون عربي
  از جدول  نيازهم /نيازپيش  ساعت /تعداد واحد

  3  ندارد  ساعت34/نظري -واحد 2



 هاي پرورشي راهنمايي و مشاوره گرايش فعاليت ؛ رشتةكارشناسي مقطع برنامة

 

  
  

  

  :هدف

 )نبود110و109ص (اين درس درسر فصل قديمي موجود نبود صفحات مربوط به

  

  

   :سرفصل درس

 )نبود110و109ص (صفحات مربوط به اين درس درسر فصل قديمي موجود نبود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  روخواني و روان خواني قرآن
  از جدول  نيازهم /نيازپيش  ساعت /تعداد واحد

  3  ندارد ساعت34 /نظري -واحد 2



 هاي پرورشي راهنمايي و مشاوره گرايش فعاليت ؛ رشتةكارشناسي مقطع برنامة

 

  
  

  

  

  :هدف
 )نبود110و109ص (صفحات مربوط به اين درس درسر فصل قديمي موجود نبود

  
  

  :سرفصل درس
  

 )نبود110و109ص (صفحات مربوط به اين درس درسر فصل قديمي موجود نبود

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

 

  1آشنايي با قرآن 

  از جدول  نيازهم /نيازپيش  ساعت /تعداد واحد

  3  روخواني و روان خواني قرآن ساعت34/ نظري  -واحد 2



 هاي پرورشي راهنمايي و مشاوره گرايش فعاليت ؛ رشتةكارشناسي مقطع برنامة

 

  
  

  

  :هدف
قرآن مجيد بدون ترديد بزرگترين و ارزشمندترين منبع مطالعاتي براي كليت مسلمانان در همه رشته هاست، مربيان 

ن ساختن تا با ايان كتاب مقدس كه كتاب هدايت و انسان سازي است و بدون آ. تربيتي نيز در اين ميان وظيفه دارند
جامعه نيز محقق ميباشد حتي المقدور آشنا باشند، اين درس مقدمه اي خواهد بود براي آشنايي با كليات مباحث 

 .مربوط به قرآن مجيد
  

  :سرفصل درس
  

  :بخش  اول
 تفسير قرآن -

 قرآن روشن و روشنگر -

 تفسير به راي ممنوع  -

 ظاهر و باطن  -

 محكم و متشابه -

 م و محكم و متشابه روش ائمه اهل بيت عليهم السال -

 تاويل و تنزيل -

 سوءاستفاده از تاويل -

 ناسخ و منسوخ -

 جبري و انطباق -

  :بخش دوم
 تاريخچه مختصري از علم تفسير -

 طبقات مفسرين از نظر اهل سنت -

  2آشنايي با قرآن

  از جدول  نيازهم /نيازپيش  ساعت /تعداد واحد

  3  1آشنايي با قرآن  ساعت 34/  نظري -واحد 2



 هاي پرورشي راهنمايي و مشاوره گرايش فعاليت ؛ رشتةكارشناسي مقطع برنامة

 

  
  

 روش تفسير، قرآن -

 تفسير موضوعي -

  :بخش سوم
 با كتب تفسير آشنايي -

 تفاسير اهل سنت  -

 تفاسير شيعه  -

 ترجمه آيات  -

 تفسير آيات -

  :خش چهارمب
  تاريخچه قرائت قرآن

  فراسبعه 
  تاليف در علم قرائت
  معماي سبعه احرف

 مختصري از فضايل قرآن

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 هاي پرورشي راهنمايي و مشاوره گرايش فعاليت ؛ رشتةكارشناسي مقطع برنامة

 

  
  

  

  :هدف
آشنايي دانشجو با فعاليت هاي پرورشي در مدرسه بر اساس برنامه هاي مصوب وزارت آموزش و پرورش در زمينه 

  .فعاليت هاي پرورش دانشجو

  
  :سرفصل درس

چهار (در اين درس دانشجويان نظارت استاد راهنما مدرسه متوسطه اي را انتخاب و درطول ترم هفته اي يك روز 
دانشجو . اضر و با شركت در فعاليت هاي مدرسه، نسبت به نوع و كيفيت كار آشنايي مي بايددر مدرسه ح) ساعت

در اولين هفته هاي شروع كارورزي از طريق مشورت با مدير و مربي پرورشي برنامه اي را براي خويش تهيه وآنرا 
در يك نيم سال ترسيم خواهد  به امضاي استاد راهنمايي رساند اين برنامه چهارچوب فعاليت كارورزي دانشجو را

 .دانشجو موظف است كاركرد خويش را در هر هفته طي گزارش به استناد راهنما ارائه نمايد. كرد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  1كارورزي 

  از جدول  نيازهم /نيازپيش  ساعت /تعداد واحد

  ساعت 68عملي -واحد 2
فعاليتهاي  -روشها و فنون راهنمايي و مشاوره

  گروهي
3  



 هاي پرورشي راهنمايي و مشاوره گرايش فعاليت ؛ رشتةكارشناسي مقطع برنامة

 

  
  

  

  :هدف
با توجه به برنامه هاي مصوب وزارت آموزش و پرورش در  1موخته هاي نظري از كارورزي استفاده عملي از آ

  .زمينه فعاليت هاي پرورشي

  :سرفصل درس
  

دانشجو با استمرار حضور خود در مدرسه به ميزان هفته اي يك روز، مي بايد همراه با مربي پرورشي در صورت 
رورشي مدرسه شركت جسته و ظايف يك مربي را بطور مستقل عهده نبودن مربي با نظر مدير مدرسه در فعاليتهاي پ

در اين ترم نيز دانشجو مي بايد برنامه اي را براي طول ترم تهيه كرده و در اين برنامه خطوط كلي كار خود . دار شود
ستاد راهنما برسد اين برنامه نيز مي بايد با مشورت مدير و مربي مدرسه تهيه و به امضاي ا. را در مدرسه ترسيم نمايد

 . دانشجو در هر جلسه مي بايد گزارش از فعاليت هاي خويش به استاد راهنما ارائه نمايد
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2كارورزي 

  از جدول  نيازهم /نيازپيش  ساعت /تعداد واحد

  3  1كارورزي  ساعت 68عملي -واحد 2



 هاي پرورشي راهنمايي و مشاوره گرايش فعاليت ؛ رشتةكارشناسي مقطع برنامة

 

  
  

  

4 -3  

  سرفصل
  رشته اختياريدروس  

  راهنمايي و مشاوره
  )هاي پرورشي گرايش فعاليت( 

 

  

  

  

  



 هاي پرورشي راهنمايي و مشاوره گرايش فعاليت ؛ رشتةكارشناسي مقطع برنامة

 

  
  

  

  :هدف
  

  .از ميان برداشتن اختالالت متفاوت رفتاري كودك با در نظر داشتن محور اصلي تفكر كودك

  :سرفصل درس
  

  :اصول تئوريك
 ؛ي بازيها تئوري -1

 ؛ي رفتاري درمانيها تئوري -2

 ؛ي روان درمانيها تئوري -3

 ؛گزل و يپاژه –نري والن ها نظرگاه ي رشد ازها تئوري -4

 ؛آسيب شناسي رواني كودك -5

  ؛داستانگويي و تاثير در بازپروري اختالالت رفتاري –ارزش روانشناسي نقاشي  -6

 .)جامعه شناختي –رويكرد روانشناختي (پويايي گروه و طرح الگوهاي بازي  -7

  
  :اصول عملي

 ؛ي سمبوليكها يتهيه گزارش از باز –تهيه گزارش از بازيهاي تمريني  -1

 ؛ساله 2بررسي تغييرات پرسوناژ در بازيهاي سمبوليك كودكان  -2

  ؛ي قبل از دبستانها ي بكار گرفته شده در بازيها مصاحبه روانشناختي به منظور تشخيص سمبول -3

 .ي رشد و آسيب شناختيها طرح يك بازي بر اساس فاكت -4
  
  
  

  بازي درماني
  از جدول  نيازهم /نيازپيش  ساعت /تعداد واحد

 51 /نظري ملي وع-واحد 2
  ساعت

  4  روانشناسي يادگيري



 هاي پرورشي راهنمايي و مشاوره گرايش فعاليت ؛ رشتةكارشناسي مقطع برنامة

 

  
  

  
 :هدف

  .درس آشنايي با عوامل و شرايط تغييرات اجتماعي و ديناميسم رشد و توسعه اجتماعي است

  :سرفصل درس
  

 ؛تعاريف و مفاهيم -1

 ؛خصوصيات و تغييرات و تحوالت اجتماعي معاصر -2

  الت و تغييرات اجتماعياستمرار در تحو: الف
  ي جديد تافونكسيوناليسمها اساس تئوري: ب

 ؛ممنوعيت دگرگوني تغييرات -3

 جهت گيري تغيير –وسعت تغيير  -

 ؛عوامل و شرايط تغييرات اجتماعي -4

 عامل جمعيتي، عامل تكنيكي، زير بناي اقتصادي، ارزشهاي فرهنگي، ايدئولوژيها، تضادها و تناقضها -

 ؛عامل تغييرات اجتماعي -5

  برگزيدگان: الف
  ي فشارها جنبشهاي اجتماعي و گروه: ب

 ؛صنعتي شدن توسعه و نوگرايي -6

  مراحل رشد اقتصادي: الف
 .تغييرات اجتماعي: ب

  
  
  
  
  

  تغييرات اجتماعي

  از جدول  نيازهم /نيازپيش  ساعت /تعداد واحد

  4  شناسي جامعهمباني   ساعت 34 /نظري -واحد 2



 هاي پرورشي راهنمايي و مشاوره گرايش فعاليت ؛ رشتةكارشناسي مقطع برنامة

 

  
  

  
 : هدف

ي ها راه ها آن، آسيبها و عوارض ها آنآشنا كردن دانشجويان با اشكال مختلف نابسامانيهاي خانواده، علل و عوامل 
  .ها آنپيشگيري و درمان 

  :سرفصل درس

 ؛تعاريف و مفاهيم -1

 ؛خصوصيات و تغييرات و تحوالت اجتماعي معاصر -2

  استمرار در تحوالت و تغييرات اجتماعي: الف
  ي جديد تافونكسيوناليسمها س تئورياسا: ب

 ؛ممنوعيت دگرگوني تغييرات -3

 جهت گيري تغيير –وسعت تغيير  -

 ؛عوامل و شرايط تغييرات اجتماعي -4

 عامل جمعيتي، عامل تكنيكي، زير بناي اقتصادي، ارزشهاي فرهنگي، ايدئولوژيها، تضادها و تناقضها -

 ؛عامل تغييرات اجتماعي -5

  برگزيدگان: الف
  ي فشارها جتماعي و گروهجنبشهاي ا: ب

 ؛صنعتي شدن توسعه و نوگرايي -6

  مراحل رشد اقتصادي: الف
 .تغييرات اجتماعي: ب

  

  

  

  خانواده نابسامان و عوامل آن
  از جدول  نيازهم /نيازپيش  ساعت /تعداد واحد

  4  بهداشت رواني  ساعت 34 /نظري -واحد 2
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 : هدف

  .اصول و روشهاي روانپزشكي در تشخيص و درمان اختالالت روانيآشنايي با 

  :سرفصل درس

 ؛تعريف روانپزشكي -

 ؛تاريخچه روانپزشكي -

 ؛طبقه بندي اختالالت رواني -

 ؛علل اختالالت رواني -

 ؛چگونگي ارزيابي بيمار رواني از ديدگاه روانپزشكي -

  .ي روانپزشكيها نادرم -
  

  

  

  

  

  

  

  مقدمات روانپزشكي
  از جدول  نيازهم /نيازپيش  ساعت /تعداد واحد

  4  و مشاوره و روان درماني ها نظريه ساعت 34 /نظري -واحد 2
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 :هدف

آموزشي ي ها و كارآمد كاركنان در جهت نيل به هدف ها Ĥنتحقيق بيشتر و بهتر مديريت و كارآئي سازم -1
 ؛كشور

 .و مسئولين آموزش و پرورش كشور ها Ĥني سازمها آشنايي با وظايف و مسئوليت -2

  

  :مواردي كه دانشجويان بايد با آن آشنا شوند

 .كنند رسم را پرورش و آموزش سازماني چارت.1
 .نمايند وتحليل تجزيه خوبي به بتوانند خوبي به را پرورش و آموزش تشكيالت و سازمان.2
 .بشناسند را پرورش و آموزش تشكيالتي و سازماني مراتب سلسله.3
 .آموزشي قوانين اهم و ايران پرورش و آموزش اداري سازمان.4
 .سازمان يها تعريف.5
 .پرورش و آموزش وزارت كنوني تشكيالت و اداري سازمان.6
 .پرورش و آموزش مختلف يها اساسنامه و ها نامه آئين.7
  .آموزشي مقررات و قوانين درباره كلياتي.8

  

  :يي كه بايد كسب شودها مهارتها و توانايي

 .بندد بكار و بداند عملياتي كامل طور به را پرورش و آموزش قوانين عملي كاربرد .١
 .نمايد ترسيم سازماني چارت لحاظ از را پرورش و آموزش تشكيالت و سازمان بتواند .٢
 .نمايد تحليل و تجزيه سازماني ساختار و حتوام لحاظ از را پرورش و آموزش تشكليات و سازمان بتواند .٣
 .ببرد كار را ها آن بتواند عملي طور به و باشد آشنا موزش و پرورشآ مدريريتي و اصلي قوانين با .٤

  )سرفصل بازنگري شده پيشنهادي( ايران سازمان و قوانين آموزش و پرورش
  از جدول  نيازهم /نيازپيش  ساعت /تعداد واحد

  4  آموزش و پرورش ابتدائي،راهنمايي،متوسطه  ساعت 34 /نظري -واحد 2
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 .رفاهي و استخدامي و اداري مقررات و قوانين .٥
 .پرورش و آموزش عالي شوراي وظايف .٦

  :سرفصل درس

 آموزش و پرورش قوانين با آشنايي .١
 و تعاريف سازمانمفاهيم  .٢
 نمره تئوري  5/1نمره عملي و /. 5 .٣
 دبيرستان يك در آموزش و پرورش قوانين بكارگيري خصوص در اي پروژه نوشتن .٤
 آموزش و پرورش قوانين كاربرد .٥
 پرورش و آموزش مختلف يها اساسنامه و ها نامه آئين .٦
 آن قوانين و پرورش و آموزش شوراي .٧
 وزشيآم مقررات و قوانين درباره كلياتي .٨
 پرورش و آموزش وزارت كنوني تشكيالت و اداري سازمان .٩
 پرورش و آموزش سازمان اهميت .١٠
 رفاهي و استخدامي و اداري مقررات و قوانين .١١
 سازمان تعريف .١٢
 قوانين اهم و ايران پرورش و آموزش اداري سازمان .١٣

  
 :منابع

  :درس اصلي منابع.1
  :نابع عربيو م) به زبان انگليسي، فرانسه و (منابع التين  -1-1

 منبعي در اين مورد معرفي نشده است
  :فارسي منابع -2- 1

  ):شده ترجمه و( فارسي متداول منابع -
 . سمت :تهران. پرورش و آموزش قوانين .بي تا. احمد، صافي -
  .سمت: تهران. پرورش و آموزش قوانين و سازمان).  1383( . احمد صافي، -

 :درسي كمك منابع.2

  عرفي نشده استمنبعي در اين مورد م -
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 : هدف

ي مشاوره تربيتي در ها ات مختلف در برنامهآشنا كردن دانشجويان رشته مشاوره تربيتي به وظايف مشاوره و نيز خدم
، ادارات و موسسات توانبخشي ها ي غيرآموزشي نظير كارگاهها Ĥني آموزشي نظير مدرسه و همچنين سازمها Ĥنسازم

، كاربرد، و ها ريزي برنامهو  ها در اين درس دانشجويان به انواع مختلف برنامه. اعم از دولتي يا غيردولتي است
، و چگونگي برآورد نياز دانش آموزان و يا متقاضيان برنامه آشنا گشته و خواهند ها ابي از اين برنامهچگونگي ارزشي

ي آموزشي و يا غيرآموزشي شركت مستقيم و مستمر ها ريزي برنامهتوانست با توجه به امكانات و نيازهاي موجود در 
  . داشته باشند

  

  :سرفصل درس

 ؛)ي سازمانيها آن،تاريخچه و انواع سازمان و تركيبتعريف، هدف، نقش و اهميت (سازمان  -1

تعريف، هدف، نقش و اهميت آن، انواع، آموزش و تربيت مديريت به ويژه مديريت مشاوره (مديريت و رهبري  -2
 ؛)چگونه بايد باشد

 ؛)تعريف، هدف، نقش و اهميت آن، انواع( ريزي برنامه -3

جسماني و رواني در محيط كار،خشنودي شغلي تعريف، هدف، انواع، سالمت و خستگي (روابط انساني  -4
 ؛، سازش و سازگاري در سازمانها Ĥنكاركنان، ارتباطات در سازم

 ؛)تعريف، هدف، نقش و اهميت آن، انواع(نظام ارزشيابي  -5

 ؛وسيله در اختيار نظام آموزشي ي مشاوره تربيتي به عنوانها نظام آموزشي كشور و نيز نظام آموزشي برنامه -6

 ؛چيست و چگونه بايد انجام شود) نيازها(تياجات ارزيابي اح -7

مسئوليت براي «و » اختيار«بررسي قوانين و مقررات اداري و سيستم آموزش و پرورش در رابطه با دومفهوم  -8
 –اعم از تحصيلي، حرفه اي و شغلي، و مشاوره رواني (ي مختلف مشاوره تربيتي ها تربيتي در برنامه» مشاور
 ؛ي ديگرها Ĥنتلف تحصيلي و زيدر مقاطع مخ) تربيتي

  سازماندهي و اداره خدمات  راهنمايي و مشاوره
  از جدول  نيازهم /نيازپيش  ساعت /تعداد واحد

  4  هاي مشاوره و روان درماني نظريه ساعت 34/نظري -واحد 2
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 ؛)ها تعريف، اداره، سازماندهي و ارزشيابي از برنامه(مراكز مشاوره تربيتي و مراكز توانبخشي  -9

 ؛نحوه ارائه خدمات مشاوره اي در موسسات مختلف آموزشي و غيرآموزشي -10

ر بر اجراي صحيح ي آموزشي و غيرآموزشي تحت عناوين، مدير برنامه ناظها Ĥننحوه گزيش مشاوره در سازم -11
 ؛....)و يا  ها برنامه

هدف نقش و رسالت و (انجمن اوليا و مربيان، شوراي معلمان، شوراي آموزشي و گروهي معلمان در هر رشته  -12
 .)وظيفه مشاور تربيتي در ارتباط با اينگونه شوراها
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 : هدف

قسمت مي باشد، در قسمت اول مفاهيم مربوط به روش اندازه گيري و نحوه نمونه برداري و جمع  2اين درس داراي 
م مربوط به شناسايي در قسمت دو. آوري در تحقيقات علوم اجتماعي و مسائل مربوط به مديريت ارائه مي گردد

  .كامپيوتر و نقش آن در تحقيقات اجتماعي و مديريت مي باشد
دانشجو بايد پس از پايان اين درس قادر به جمع آوري اطالعات در محدوده رشته خود بوده باشد و بتواند كارتهاي 

استفاده از كامپيوتر انجام ي مربوط را با ها كامپيوتر را پانج و محاسبات مربوط به گرايشهاي مركزي و رسم منحني
  .دهد

  : سرفصل درس

 ؛ريزي برنامهمطالب كلي در مورد تحقيق و نقش آن در حل مسائل مديريت و  -

 ؛در علوم اجتماعي) متر(اندازه گيري  -

 ؛طبقه بندي اسمي -

 ؛طبقه بندي تربيتي -

 ؛طبقه بندي فاصله اي -

 ؛طبقه بندي كسري -

 .نمونه گيري -

  

  

  

  

  كامپيوتر مباني

  ولاز جد  نيازهم /نيازپيش  ساعت /تعداد واحد

51 /نظري عملي و-واحد2
  ساعت

  4  امار استنباطي
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 :ف هد

  .ي محاسبات آماري سادهها نويسي مقدماتي و تهيه برنامه آشنايي با سيستم، آموختن برنامه

  :آن آشنا شوند مواردي كه دانشجويان بايد با

  .امروز دنياي در ان نقش و كامپيوتر اوليه مفاهيم.1
  .كامپيوتر اصلي اجزاي.2
  .spss نظير آماري افزارهاي نرم از استفاده.3

  

  :يي كه بايد كسب شودها مهارتها و توانايي

 .wordفايل  در نتايج ذخيره يا خروجي جداول ايجاد .١
 ....) داده پايگاه از خوازن گسترده، هصفح طريق از ها داده ورود( اطالعات ورود .٢
 .رگرسيون همبستگي، ضريب معيار، انحراف ميانگين، نظير آماري محاسبات .٣

  

  :سرفصل درس

 ؛منوها .١
 ؛)متغيره چند -متغيره دو-خطي( دگرسيون .٢
 ؛)افزار نرم-افزار سخت( كامپيوتر اصلي اجزاي .٣
 ؛كامپيوتر اوليه مفاهيم .٤
 ؛... و متني يها فايل به اطالعات تبديل .٥

  )فصل بازنگري شده پيشنهاديسر(برنامه نويسي كامپيوتر

  از جدول  نيازهم /نيازپيش  ساعت /تعداد واحد

 51 /نظريعملي و -واحد 3
  ساعت

  4  كامپيوترمباني 
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 ؛معيار انحراف محاسبه .٦
 ؛همبستگي ضريب محاسبه .٧
 ؛نمودار ترسيم .٨
 ؛spss افزار نرم با آشنايي .٩
 ؛ها آن تعريف نحوه و متغيرها انواع .١٠
 ؛ها داده حدود .١١
 ؛داده پايگاه يا گسترده صفحه -متني فايل از ها داده خواندن .١٢
 ؛pivot جداول    .١٣
 .ميانگين محاسبه .١٤

  
  :منابع

  
  :درس اصلي منابع.1

 :و منابع عربي) به زبان انگليسي، فرانسه و (منابع التين  -1-1
- Field, Andy.( 2000) Discovering statistics using spss for windows. sage publication. 

  
  :فارسي منابع -2- 1

  ):شده ترجمه و( فارسي متداول منابع
. رفتاري يها پژوهش در آماري جدولهاي نمايش و تهيه عملي راهنماي .بي تا. پكمن ام پني نيكول. ام. ا ادلهايد -

  .سمت :تهران. هومن علي حيدر ؛عسگري عليترجمه 
 علي خديجهترجمه  .spss  برنامه با روانشناسي يها داده تحليل .) 1389(  .ريچارد كمپ، ؛ نيكال بريس -

  .دوران .بي جا . صمدي علي سيد؛آبادي
  

  
  :درسي كمك منابع.2

 نشده است در اين مورد منبعي ذكر
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 : هدف

 .آشنايي با عناصر روانشناختي هنر و نحوه تاثير تبليغات بر انسان

  : سرفصل درس

باني روانشناختي احسان هنري در انسان، روانشناسي رنگها، موسيقي و تجزيه و تحليل تاثيرات نيازهاي رواني انسان، م
ي تبليغاتي، تاثير تبليغات بر ساخت شناختي انسان، تاثير تبليغات بر ساخت عاطفي انسان، عوامل ها رواني آن، شيوه

  .ي تبليغاتيها ناخودآگاه در تبليغات، جذابيت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  روانشناسي هنر و تبليغات

  از جدول  نيازهم /نيازپيش  ساعت /تعداد واحد

  4  روانشناسي اجتماعي ساعت 34 /نظري -واحد 2
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 :هدف

آشنا كردن دانشجويان با چگونگي كاربرد و تاثير ارتباط وسائل ارتباطي در جامعه و جوامع بين المللي و بهره 
 .ها آنبرداري صحيح از 

  

  :صل درسسرف
  

  ؛مقدمه -
 ؛انواع ارتباطات انساني -

 ؛)تصويري –صوتي، تصويري، صوتي (وسائل ارتباطي  -

 ؛وسائل ارتباطي -

 ؛موانع ارتباطي اقتصادي -

  سياسي
  اجتماعي
  طبيعي

  مكانيكي
  انساني

 ؛كاربردهاي فرهنگي وسايل ارتباطي -

 ؛كاربردهاي سياسي وسائل ارتباطي -

 ؛فرهنگي اسالمي -

 ؛نگ اسالميارتباط اجتماعي در فره -

 ؛چگونگي ترويج فرهنگي اسالمي -

 ؛تبليغات سياسي -

  سابقه تاريخي
  عوامل رواني

  ارتباطات ناسيش جامعه

  از جدول  نيازهم /نيازپيش  ساعت /تعداد واحد

  4  روانشناسي اجتماعي ساعت 34/نظري -واحد 2
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   ها تكنيك
  حدود

 ؛مكتبهاي سياسي -

 ؛اسالم در مقايسه با مكاتب سياسي -

 ؛افكار عمومي -

 اهميت افكار عمومي -1

 شناخت افكار عمومي -2

 طرز مطالعه و پژوهش در افكار عمومي -3

 فرآيند پيدايش افكار عمومي -4

 نواده، مذهب و فرهنگ در افكار عمومي نقش خا -5

  .نقش وسايل ارتباط جمعي در افكار عمومي
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  :هدف

يادگيري نحوه . نگي تجزيه و تحليل مسائل سياسي داخلي و خارج آشنا ميگردنددر اين درس دانشجويان با چگو
تجزيه و تحليل اين مسائل ضمن آنكه ضرورت انقالبي است، موجب معرفت سياسي و مانع از غوطه ور شدن در 
ي موضعگيريهاي ناصواب دانشجويان اين رشته خواهد بود كه بر اساس وظايف محوله آنان نسبت به رشد آگاه

  .سياسي دانش آموزان اهميت آن مضاعف مي گردد

  :سرفصل درس
  

 ؛آشنايي با مفاهيم تحليل -

 ؛تحليل سياسي –معنا و مفهوم  -

 ؛مراحل و شيوه  تحليل سياسي -

  .موضع گيري
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي تحليل سياسي روش

  از جدول  نيازهم /نيازپيش  ساعت /تعداد واحد
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 :هدف

خط و كتابت يكي از وسائل انتقال معاني و مفاهيم ذهني انسان به ديگران است و مربيان تربيتي از آنجا كه مستقيما با 
دانش آموزان ارتباط دارند بسيار بجا خواهد بود كه در اين بعد هم بتوانند الگوي شايسته اي براي دانش آموزان 

 . باشد

  
  :سرفصل درس

  
  ؛با ابزار كار خوشنويسي آشنايي

  ؛طريقه دست گرفتن قلم
  ؛آشنايي با انواع خطوط

  ؛قواعد حروف الفباي فارسي در نستعليق
  ؛قواعد نوشيتن حروف بي دايره

  .توضيح دواير معكوس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يهنر و خوشنويس
  از جدول  هم نياز/پيش نياز  ساعت/تعداد واحد
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 :هدف

به دانش آموزان و نيز  ها آشنايي دانشجويان با اصول و قواعد برقراري بهداشت عمومي و چگونگي تعليم اين آگاهي
آشنايي با چگونگي مداواي آسيب ديدگان در سطح مقدماتي به هنگام بروز حوادث ناگوار نتيجه كلي اين درس 

 . سالمي حفظ بهداشت و كمك به همنوع خواهد بوداشاعه فرهنگ ا

  
  :سر فصل درس

  
 ؛بهداشت چيست؟ -1

 ؛بهداشت در اسالم -2

 ؛رشد و نمو كودك -3

 ؛بهداشت فردي -4

 ؛بهداشت رواني  -5

 ؛بيماريها -6

 ؛بهداشت آب، موادغذايي -7

 ؛تاسيسات بهداشتي و اماكن عمومي -8

 ؛مشخصات يك مدرسه بهداشتي -9

 ؛كمكهاي اوليه  -10

 ؛عالئم حياتي بدن -11

 ؛ها و خونريزي خون -12

 ؛ي ضروريها مقدماتي ترين كمك -13

 ؛ها سوختگي -14

 ؛حوادث متفرقه -15

  .نشاني آتش و آتش -16

  بهداشت عمومي و كمكهاي اوليه
  از جدول  نيازهم /نيازپيش  ساعت /تعداد واحد

  4  ندارد ساعت 51 /نظري عملي و-واحد 2
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 :هدف

واي ذهن و آمادگي بيشتر در بكارگيري اين قوه آشنايي دانشجويان با اصول و قواعد اوليه منطق به منظور باروري ق
ي قابل توجهي از دروس، روانشناسي ها در فهم و تحليل ساير دروس و نيز به عنوان مدخل درس فلسفه و قسمت

  . است
  :سرفصل درس

  
  تعريف منطق
  موضوع منطق
  انواع تصور
  فايده منطق
  مبحث الفاظ
  مبحث الفاظ

  داللت 
  اقسام داللت

  ظ بر معنياقسام داللت لف
  تمرين شماره 

  اقسام لفظ
  اقسام لفظ مفرد 
  اقسام لفظ مركب

  اقسام اسم به اعتبار معني 
  مفاهيم
  ربع 2نسبت 

  2تمرين شماره 

  منطق

  از جدول  نيازهم /نيازپيش  ساعت /تعداد واحد
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  كليات خمس
  تقسيم كلي از جهت نسبت آن با افرادش

  تشخيص كلي ذاتي از عرضي
  كلي ذاتي

  كلي عرضي
 اوصاف ذاتي -1

  اقسام ذاتي و عرضي
  نوع 
  جنس

 ب انواع و اجناسسلسله مرات -2

  فصل
  عرض خاص
  عرض عام

  2تمرين شماره 
  مفهوم و مصداق

  رابطه مفهوم و مصداق
  معرف با تعريف
  شرايط تعريف
  اقسام تعريف

  4تمرين شماره 
  5تمرين شماره 

  قضايا
  تعريف قضيه 
  اقسام قضيه

  اجزاء قضيه حمليه
  اقسام قضيه حمليه

  تقسيم قضيه جمليه به اعتبار موضوع
  قضيه شخصيه
  قضيه طبيعيه
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  قضيه مهمله
  قضيه محصوره
  6تمرين شماره 

  تقسيم قضيه به اعتبار مجهول
  قضيه معدوله
  قضيه محمله

  تقسيم قضيه به اعتبار رابطه
  قضيه موجبه
  قضيه سالبه

  اجزاء قضيه شرطيه
  قضيه شرطيه منفصله

  اقسام قضيه شرطيه منفصله
  منفصله حقيقت

   7تمرين شماره 
  احكام كلي قضايا

  ل تضادتقاب
  تقابل تداخل

  تقابل تداخل تحت تضاد
  تقابل تناقض

  8تمرين شماره 
  عكس

  عكس مستوي
  عكس مستوي در محورات چهارگانه

  عكس نقيض
  شيوه قدماء

  شيوه متاخرين
  9تمرين شماره 
  تركيب قضايا

  تمثيل
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  اركان تميثل
  نقد و بررسي استدالل تمثيلي

   10تمرين شماره 
  استقراء

  استقراء تام 
  ء ناقصاستقرا

  سوال مهم
  قياس

  11تمرين شماره 
  اقسام قياس

  قياس استثنايي
  شرايط قياس استثنايي
  اقسام قياس استثنايي

  مثالهاي قياس استثنايي
  قياس اقتراني

  چگونگي افتران و تاليف
  12تمرين شماره 

  انواع قياس اقتراني
  شكل قياس

  ضروب قياس
  شكل اول

  شرايط انتاج شكل اول
  ضروب شكل اول

  دومشكل 
  شرايط انتاج شكل دوم

  ضروب شكل دوم
  اثبات شكل دوم

  اثبات از طريق منعكس ساختن كبري
  اثبات از طريق برهان خلف
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  12تمرين شماره 
  شكل سوم 

  شرايط انتاج شكل سوم
  اثبات شكل سوم

  اثبات از طريق منعكس ساختن صغري
  اثبات از طريق برهان خلف

  شكل چهارم
  خالصه

  قياسهاي خاص
  قياس خلف

  قياس مساوات
  قياس ضمير
  قياس مركب

  14تمرين شماره 
  بحث پيرامون ارزش قياس

  15تمرين شماره 
  صناعات خمس

  مواد قياس
  محسوسات

  مجريان
  ادليات يا ضروريات

  متواترات
  فطريات 
  حدسيات
  مقبوالت
  وهميات

  مشهورات 
  مشبهات
  مظنونات
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  مسلمات
  مصادرات
  مخيالت

  16تمرين شماره 
  برهان 

  اقسام برهان
  برهان لمي
  برهان اني

  جدل
  خطابه
  شعر

  مغلطه
  اقسام مغلطه
  مغالطه لفظي
  مغالطه معنوي
 17تمرين شماره 
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 :هدف

-----  
 

  :سرفصل درس
  

 ؛هنر جهانتاريخ  -1

 ؛تاريخ هنر اسالمي -2

 ؛شناخت و تجربه و تحليل هنر كودكان -3

 .آشنايي اجمالي با هنر درماني -4

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 

 
 

  

  تاريخچه هنر و هنر اسالمي

  از جدول  هم نياز/پيش نياز  ساعت/تعداد واحد
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  5فصل 

  هاجدول ساير پيشنهاد
تر  جهت اجراي مناسب

 برنامه
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  نام درس               

 پيشنهادات
  اصول و فلسفه آموزش و پرورش

هنمايي و آموزش وپرورش ابتدائي،را
 متوسطه

 روشها و فنون تدريس

 

1 

راجع به شيوه و 
ي مناسب ها روش

 براي ارائه درس

 مباحثهانتقادي،تفكرفكري، بارش.1
  گروهي بحث - گروهي كار.2
 روش و بيان و منطقي استدالل با فلسفه درس.3

 درس با رابطه در ولي. شود مي مطرح سخنراني
 زندگي رد عيني مثالهاي آوردن تربيت فلسفه
 و پاسخ و پرسش روش و. است موثر بسيار
 براي پاورپوينت از استفاده و كالس در مباحثه
  .است مفيد آن نموداري و كردن خالصه
 .سخنراني  پاسخ و پرسش گروهي بحث

 و معلم نقش در مدارسدردانشجوحضور
 از دانش و اطالعات كسب جهت مشاور
 و سمينار ارائه آموزان دانش هاي ويژگي
 پروژه يا كار واحد  پاسخ و پرسش سخنراني

  .سخنراني -مباحثه
 

 شناخت صرف) كارگاهي يا(كارورزي+ نظري.1
 كند نمي حل را مشكلي تدريس مختلف هاي روش

 عملي طريق از است بهتر درس اين كل من نظر به
 هدف نهايت در كه باشيم داشته توجه شود ارائه
  .است مهارت درس اين

 تا ابتدا در سخنراني شيوة به آموزش روش.2
 گروهي، بحث روشهاي از استفاده بتدريج

  .درس حين در عملي كال اجراي و كنفرانس
 كار واحد  گروهي بحث  پاسخ و پرسش  سخنراني

 .پروژه يا

 

2 

راجع به كاربردي 
شدن و متناسب 
شدن با نگرش 

 اسالمي

دربارهدانشجوبهكليشناختيك ابتدا.1
 فلسفه عميق بطور سپس شود هداد فلسفي مكاتب
 تغيير. تشريح گردد مختلف ابعاد اسالمياز -ايراني

 در اكنون هم كه فلسفي آموزشدروس شيوه در
 كار چاره است مرسوم عالي آموزش موسسات

 و بايد مباحثه روش يعني است
  .باشد انتقاديتفكربر مبتني

 بر تأكيد با شناسي معرفت مباحث.2  
  .قرارگيرد بيشتري يبررس تفكرانتقاديمورد

 بشر ساز دست غربي مكاتب معرفي موازات به.3
 محل كه آنان به متعلق فيلسوفان جمالت و

 به جا دارد گيرند، مي قرار هم امتحانات سواالت
 .شود توجه نيز ائمه و پيامبر تربيتي سيره

 

به اهداف و اهميت آموزش و پرورش از  .1
فجر اسالم تاكنون عنايت خاص مبذول 

هاي معلمان و  همچنين به ويژگي. شود
  .عصر اسالمي توجه شود مدرسان در

هاي انسان در هفت سال اول  دوم   ويژگي .2
سوم از ديدگاه اسالم و قرآن تشريح 

ي درسي  تربيتي با ها ارتباط برنامه. شود
. عزت نفس  اخالق تشريح شود عبادت

اهميت تعليم و تربيت از ديدگاه اسالم و 
اي  ني و حرفهخصوص تربيت عقال هب

  .تشريح شود

  
 

يي است كه پيش از اين ها ناپيشنهاد من هم .1
شناختي و  و آن اينكه مباني انسان ذكرشد
روشن  ي يادگيريها شناختي نظريه معرفت

براي نمونه بايد معلم از اين نكته كه .شود 
ي يادگيري رفتار گرايي چه ها نظريه

نسبي  ديدگاهي نسبت به انسان دارند آگاهي
هاي  همچنين اطالع از پيش فرض.ته باشدداش

ي سازنده گرايي ها معرفت شناختي نظريه
ي ها وارتباط گرايي قطعاً در اتخاذ رويكرد

به  ثير خواهد داشتٔتدريس تا
مضمون و محتواي اين درس سدرنظرمي

  .ي اسالمي استها متناسب با نگرش و آموزه

هاي تدريس در اسالم از جمله روش  به روش .2
  ناظره توجه كافي شودمباحثه، م

   ي قصه، داستان، تمثيل و خطابهها روش.3
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3  

  

  

 

بومي شدن اين 
درس با درنظر 
گرفتن دانش 

 جهاني

ازاستضروريغربيفلسفيمكاتببا آشنايي
 خوب آنرا قبح و حسن نقاط كه جهت آن

 را خودمان مكتب تربيتي مهم نكات و بشناسيم
 درسي كتب متون در را انياير فالسفه و بشناسيم
  .كنيم معرفي

 

 و آموزش تاريخ به ابتدادرمنطقههردر
 منطقه آن آور نام فرهنگيان احياناً و پرورش
  .شود اشاره

  
 

 گفته "ز" در بند را رسيد مي نظرم به آنچه تقريباً -
 و شناختي انسان مباني اينكه تكميلي توضيح ام

 زير كه( بيغر يادگيري يها نظريه شناختي معرفت
 سازگاري غالباً)هستند وزشي رويكردهاي ساخت
 مغايرت بعضاً و ندارند اسالمي ديدگاه با كاملي

 تدريس يها رويكرد يا روشها گيري بكار دارند لذا
 غير امري ها آن يها ريشه به توجه بدون آموزش و

 نظر به مدت مطلوب دراز نا يها پيامد با و منطقي
 رسد مي

  
 

 

4  

  

 

ديگر در نظرهاي 
 مورد اين درس

 و آموزش در تربيت و تعليم فلسفه .1
 در فرهنگي انقالب عالي شوراي و پرورش
 سر هر گردد مي پيشنهاد و است تدوين دست

 تربيت و تعليم فلسفه مباني و درس فصل اين
 باشند راستا يك در

 اصلي مكاتب كارشناسي دوره در .2
 كنارش در بيايدو هم ها آن نقد و شوند معرفي

.  بيايد هم اسالم در شده مطرح مشابه ايلمس
 نياز بيشتر و است كافي مكتب 4 يا3طرح 
 .نيست

  
 

 يها سرفصل با چندانيارتباطشدهمعرفيمنابع
 مي جديد منابع ارائه به نياز و نداشته شده ارائه
  .باشد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

- 
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  نام درس               

 پيشنهادات
 آموزش و پرورش شناسي جامعه يد وكاربرد مواد آموزشيتول مقدمات مديريت آموزشي

  

1 

راجع به شيوه و 
ي مناسب ها روش

 براي ارائه درس

 رفتار مشاهده طريق از درس از بخشي . 1
  .پذيرد انجام آموزشي يها محيط در مديريت

 موردي مطالعه با همراه نظري تحليل ه شيو . 2
 اب) ايران مدارس از واقعي يها نمونه مثالً(

 مديريتي ديدگاه از كه شان مشكالت و مسايل
  .گردد تحليل موضوع با متناسب كالس سر

 بحث  پاسخ و پرسش  سخنراني و سمينار . 3
 و مدارس در دانشجويان كارورزي. گروهي
  .آموزشي مديريت تجربه كسب

 

صورت به بايد نظرمنبهدرساين .1
 اين حاضر حال در اما شود ارائه كارگاهي

 شكل به عموماً و نظري حالت بيشتر درس
 شود مي ارائه كالس سر در سخنراني

 نيمي و نظري ساعات از نيمي.2
  .)كارگاهي - مشاركتي - سخنراني(عملي

 

 سخنراني و سمينار  پروژه يا كار واحد .1
  .پاسخ و پرسش

 تدريس روش براساس محوري پژوهش.2
 .تعاوني

  

2 

  

راجع به 
كاربردي شدن و 
متناسب شدن با 

 اسالمي نگرش

بادانشجويانكردنآشنابراياست بهتر
 را دروس موضوع آموزشي، مديريت مقدمات
 در مديريت جاري وضعيت با متناسب
 تا بكشيم تصوير به ايران آموزشي يها Ĥنسازم
 نگرش هم و گردد ارائه كاربردي درس هم

 مدارس، مديريت مباني تفهيم در را اسالمي
  .سازيم پياده

 

خود نظرات پرسشنامه رقسمتدكههمانطور-
 درعمل آنچه از منبع موجود كردم ابراز را

به  دارند زيادي فاصله ميگذرد درجامعه
 مطالبي شود مي مجبور استاد طوري كه گاه

 در اما ندارند خارجي كه وجود كند راتدريس
به  بايد اسالمي نگرش يا شدن متناسب مورد

 چنين درس كه ماهيت اين عرض برسانم
در  گفتن سخن حداقل يا پذيرد ا نمير رنگي
 به چرا كه .ندارد چندان موضوعيت مورد اين

 همچنين و آموزشي ازطراحي جز بخشهايي
 سر ييها فناوري با قسمتها درديگر ها استاندارد

 احتماالً ياد و بهتر ارائه به دنبال كه داريم كار
 كمك به هم آن هستند تر بخش اثر گيري
 جهت چندان كه رهاييافزا سخت و ها فناوري
 حدي رويكرد تا و محتوا دارد ارزشي گيري

 كانال چون ايي واسطه نه است آموزشي
 مانند و ها اي رسانه ،چند ها ،فناوري ارتباطي

 .آن

 شناسي جامعه اينكه به توجه با شود مي پيشنهاد
 يها پنجره شدن باز موجب پرورش و آموزش
 جامعه تغييرات با ارتباط در پژوهشي گوناگون
 شود، مي تربيتي يها عرصه در شناختي

 جامعه و پزشكي علوم حوزه دو پژوهشگران
 از يك هر در را كاربردي پژوهشهاي شناسي

 و آموزش شناسي جامعه رشته ميان موضوعات
 و بگيرند عهده به جامعه بومي فرهنگ با پرورش

  .شود استفاده ها بست كار در آن نتايج از
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 بومي شدن اين
درس با درنظر 
گرفتن دانش 

  جهاني

 

يهانظريهازبرگرفتهدرساينمطالب كثرا
 دانشجو كه شود مي احساس و. است خارجي

 و ابهام دچار بومي، اشرايطب نآ انطباق در
 حيطه در امروزي دانش. شود ردرگميس

 بومي شرايط با بايد را موزشيآ مديريت
 در آن از شفافي نماي و كنيم تلفيق كشورمان،
 اجتماعي زمينه اگر مثالً. شود ارائه كالسها
 بايد است، آمده سرفصل در آموزشي مديريت
 مديريت اجتماعي زمينه كه بفهمند دانشجو
 ها Ĥناست بومي شرايط به بسته آموزشي سازمان

 جنوب يا و كشور شرق يا غرب  كشور شمال(
 .گذاشت خواهد تأثير چگونه) كشور

قبل قسمت در تقريباً راقسمتاينپاسخ
 همواره كه مسائلي از يكي وجود اين با نوشتم
 اگر كه است اين است دهنده آزار من براي
 توان نمي آيا كنيم تهيه بومي را محتوا نتوانيم
 كتابهاي جمله از تربيتي كتابهاي تصاوير
 بومي طور به را آموزشي يها رسانه به مربوط
 از مملو است اين كتابهاي غالب كرد تهيه

 تهيه خارجي كنندگان تهيه كه است صاويريت
 از را مخاطب ضمني طور به و است شده
 ديگري مفاهيم البته صد و كند مي دور محتوا

 ساخت يها داردرسانه همراه به خود با نيز را
 .شوند داده توضيح آن كاربرد و معرفي داخل

 و كرد فكر جهاني بايد است معروف كه آنجا از
 نيز درس و حوزه اين در دنمو عمل بومي و محلي

 مي باز را نظامها كه سيستمي رويكرد به توجه با
 و داخلي يها سامانه پيش تعامل آمادگي و بينيد

 يك هر بايد بينيد، مي ضروري امور از را خارجي
 جامعه شناسي جامعه تغييرات درس، اين مباحث از

 بحث مورد را جامعه اجتماعي فلسفه براساس فعلي
 در آن منفي و مثبت آثار و گرفته رقرا بررسي و

 معلمان، درس، كالس از اعم تربيتي يها Ĥنجري
  .شود واقع بررسي و نقد مورد آموزان دانش
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نظرهاي ديگر در 
 مورد اين درس

 علوم روسد ما، اگر كه باشد بهتر كنم مي فكر
 طوري را آموزشي مديريت حيطه مثالً انساني
 نظريه كنار در را ورزي مهارت كه كنيم ارائه

 بود، خواهيم تري موفق كنيم، تقويت ها پردازي
 لحاظ به آموزشي مديريت دانشجوي اگر

 در را مديريت اداري، قوانين يها محدوديت
 كالس سر را مدرسه بياموزد، تواند نمي مدرسه
 كه مباحثيو مفاهيم تمامي يعني. بياوريم
 بايد شود، مي مطرح كالس سر تئوريك
 كند، تمرين را آن كاربردي و عمالً دانشجو
  مديريتي و آموزشي يها پرونده يا موارد
 كالس در مدارس مديريت از واقعي يها فيلم

 تري ملموس فضاي تا شود، تحليل و نمايش
 .گردد فراهم

 از اطالع بدون را قبلي يها جواب -1
 ،حاال نوشتم است آمده 7 صفحه در آنچه
 به و ويژه طور به شدم آن متوجه كه
 وجه هيچ به اين كه كنم بايد اعالم احتصر

 تدريس. نيست فعلي يها نياز گوي پاسخ
 دام به" شيوه تدريس شبيه چيزي كتاب اين

 خارجي وجود كه باشد مي" انداختن اژدها
 ندارد

 در همراه تلفن از صحيح گيري بهره -2
 .است غفلت مورد آموزش روند

 

- 
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  نام درس               

 پيشنهادات
 سازمان و قوانين آموزش و پرورش ايران 1آسيب شناسي رواني وانشناسي اجتماعير

 

راجع به شيوه و  1
ي مناسب ها روش

 براي ارائه درس

تدريس به صورت سخنراني توأم با نمايش. 1
  .فيلم آموزشي همراه باشد

-نقد و معرفي كتابهاي موضوعي مرتبط روان. 2

 درس، شناسي اجتماعي ارائه شفاهي در كالس
 

سخنراني، بحث گروهي، استفاده از نرم
 و كالس افزارهاي آموزشي و آموزش

 بيماران مشاهده طريق از آموزش همچنين

 صورت به چه و مستقيم صورت به چه

 تصوير آموزش

 بيشتر هرچه تعامل: يعني محور، دانشجو شيوه
 بيشتر هرچه كردن درگير و دانشجو و استاد

 استفاده با مبحث رائها صورت به مطلب با دانشجو
 بر عملياتي تحقيق انجام و كالس در اساليد از

 مراكز و مدارس در قوانين اجرا چگونگي روي
  آموزشي

 

  

2 

  

راجع به كاربردي 
شدن و متناسب 
شدن با نگرش 

 اسالمي

  
- 

يها جنبه كه آنگاه فقطروانييهااختالل.1
 به وابسته يها سندرم و فرهنگي بين ظريف
 ها نگرش با گيرد مي قرار بحث دمور فرهنگ

 از لذا. شود مي مربوط ديني نگرش جمله از و
 رواني شناسي آسيب مباحث در اينجانب نظر
 مباحث در اما. ندارد جايگاهي سوال اين

 آسيب قلمرو از كه دارد رواني بهداشت
  .است خارج رواني شناسي

 سينا ابن يها ديدگاه موارد برخي در شايد.2
  باشد مناسب

 ابتالء در مؤثر موارد اسالمي، متون بررسي با.3
 جاي در و برگزيده روانشناختي بيماري به

 مقايسه موجود يها ديدگاه با خود مناسب
 آسيب مورد در فرهنگي تحقيقات. شوند

. شد مطرح اختالالت درمان و شيوع شناسي،
 حاصله نتايج و گرفته صورت فصل سه در

  .گيرند قرار تأييد مورد
 شكل در كه مسائلي و مشكالت يبررس.4 

 بعدي رواني يها آسيب و ها عقده گيري
 اند گرفته قرتر تأكيد مورد اين در و مؤثرند
 پژوهش براي ها آن كردن عملياتي و مانند
 » سدح «،»  دروغ«  بيشتر

 وجود خصوص اين در كه منابعي كليه ابتدا .5
 كه روانشناساني سپس شود آوري جمع دارد

 دارند ديني مسائل به نسبت يكامل آشنايي
 تطبيقي شكل به تا نمائيد همكاري به دعوت

 ارتباط در را اسالمي آراء و غربي ديدگاههاي
 بررسي رواني يها آسيب و روانشناسي مباثح با

 متكي هم كه كاملي و جامع مطالب و نمايند
 از اينكه هم و هست اسالم دين مبناي بر

 در و فتهگر الهام غربي روانشناسان خدمات
 تواند مي ها آسيب كاهش و ها Ĥنانس خدمت
  .نمايند تدوين را شود واقع موثر
 

- 
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بومي شدن اين 
درس با درنظر 
گرفتن دانش 

  جهاني

 

- 

كشورمان در ها اختالل برخياستدرست.1
 جمله از. است هنجار به شدن تبديل حال در

 جنسي مسائل با نوجوان آمدن كنار براي
 و ساز يك يا است اختالل يك) خودارضايي

 masturbation پديده آيا آمدن؟ كنار كار

 و دختران در ايا جنسي يها اختالل بحث در
 است اختالل يك حياء و حجاب داراي بويژه

 افراطي دادن اهميت و حياء مسائل از ناشي يا
 نيز ها خوابگاه درcrnconsumated به

 آمد پي يا است اختالل آيا است مطرح
 اين آن؟ homosexualism واستهناخ

 نظر به كه به مربوط مباحث دوره در موضوع
 چطور؟ است افزايش به رو رسد مي

hitrosexual phobia غير فرهنگ يك ؟ 
  ؟چطور گزيده جنس

 در كه داخلي تحقيقات نتايج از استفاده.2

  است توجه قابل شده چاپ مختلف مقاالت
 خاص كه مسائلي حوزه در پژوهش انجام.3

 ما فرهنگ و دين در و است ما جامعة

 جوامع در است ممكن ولي است اختالل

 نمايش و خودنمايي پديدة مثالً .ديگر نباشد

 است ممكن مشترك ريشه ضمن خود دادن

 .باشد ديگر جوامع با متفاوت ما جامعه در
 

- 
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نظرهاي ديگر در 
 مورد اين درس

- 

 با و دلفي روش با اساتيد از سنجي نظر.1

 .بار يك سال 5 هر ندگيز

 حافظ، مثل ادبي متون و اشعار از استفاده.2

 جذاب و شيرين در ... و مولوي سعدي،

 به متعلق چون و دارد نقش دروس كردن

 هويت گيري شكل در است فرهنگ ايراني

 حس ايجاد و كند مي كمك دانشجويان به

 گرايش در تواند مي ارزشمندي و توانمندي

 ساختار براساس پردازي نظريه دانشجويان به

 .باشد مؤثر خودمان جامعه فرهنگي  ادبي
 

 .درس الزم است، حتي اگر مورد عالقه نيست

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 هاي پرورشي راهنمايي و مشاوره گرايش فعاليت ؛ رشتةكارشناسي مقطع برنامة

 

  
  

  نام درس               

 پيشنهادات
 روانشناسي عمومي خانواده در اسالم وايران برنامه نويسي كامپيوتر

 

1 

راجع به شيوه و 
ي مناسب ها روش

 براي ارائه درس

 .عمليبطورجلساتبرخي ئهارا
 

بحث كنفرانس شيوه بهدرساينارائه.1
 چالش به را دانشجويان تواند مي آزاد
 .بكشد

 واحد يا پروژه  پاسخ و پرسش  سخنراني.2
 جهت دانشجويان براي فرصت ايجاد كار

 خانواده دادگاههاي در حضور

 اساليد تهيه- گروهي بحث – سخنراني.3

 شناخت در گروهي شركت صورت به.4
 براي) ،سنتي قرآني،حديثي(  اسالمي مباني

 آن  حفظ و خانواده تشكيل

 زمينه در تحقيقي-تحليلي مقاله نوشتن
 خانواده به مربوط مسائل

 عقيدتي مباني رشد كارگاههاي ايجاد
 مشكالت حل و تداوم براي ،مهارتي

  خانوادگي
آشنايي با تاريخ تحول خانواده در اسالم و .5

  .ايران 
 

  سخنراني. 1
  كنفرانس. 2

  پرسش و پاسخ. 3
  بحث گروهي. 4

 فيلمهاي آموزشي. 5

  

2 

راجع به كاربردي 
شدن و متناسب 
شدن با نگرش 

 اسالمي

- 

 نظري ديدگاه هر شدن كاربردي كه آنجا از
 از كه است فنوني و ها تكنيك وجود مستلزم

 است الزم باشد شده گرفته تٔنشا نظريه آن
 نظري مفاهيم و بانيم بر تاكيد بر عالوه
 هايي تكنيك و فنون شود ،تالش اسالمي
 كاربردي و آيد بوجود ها ديدگاه آن بر مبتني
  .شود

 

- 
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بومي شدن اين 
درس با درنظر 
گرفتن دانش 

  جهاني

 

- 

 از درس اين سازي بومي براي شود مي پيشنهاد
 هاي ديدگاه و شود استفاده پژوهش ابزار

 اسالمي – ايراني فرهنگ بستر در مختلف
  .شود كاربردي و تحليل پژوهشي صورت هب

 

- 

4 
نظرهاي ديگر در 
 مورد اين درس

- - - 

  


