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 مورخ  696-2شماره  جلسه مصوب» درسي دانشگاهي هاي برنامه ر تدويناصول حاكم ب«برنامه حاضر بر مبناي  
برخي از اين  بركيد أدر اين فصل با ت ،در اين راستا. تنظيم شده است )آموزش عالي(ريزي   شوراي برنامه  11/8/87

  .خواهد گرفتصلي برنامه مورد توجه قرار ا هاي يبرخي ويژگ ،اصول و پيامدهاي آن
  

 كيد بر مديريت پوياأريزي درسي با ت  برخورد علمي با برنامه.1-1

در تنظيم و تدوين برنامه تالش شده است كه كليه اجزا برنامه اعم از ساختار يا محتوي بر پايه داليل و نتايج  .1-1-1 
در  ي برنامه بر مبناي يك فرايند منطقي صورت گرفته وبه همين دليل طراح. حاصل از اصول حاكم تعيين شوند

 . شده استاساس آن تكميل   پس برساهداف هر بخش از برنامه دقيقاً بيان شده و نهايت 

يه بر از تككيد قرارگرفته و أمورد ت »خود تنظيمي«اصول مديريت پويا و استفاده از  ،در تدوين برنامه. 1-1-2    
در اين ديدگاه تضمين . پرهيز شده است تا حد امكانمديريتي در رابطه با تضمين كيفيت هاي ساختاري يا  فرض پيش

صورت گرفته و  وريناق وزارت علوم، تحقيقات و فبرنامه و از طريدر چارچوب مصوب هاي آموزشي  حداقل
  .عهده مجري خواهد بود  بر مابقي برنامهبا تنظيمات و اجراي  تضمين مابقي استانداردها

  
 برنامه كيد بر محتوي اصليأت.1-2

و انتخابي  الزامي محتوي اصلي برنامه در قالب دروس ي آموزشي به عنوانها پذيري، حداقل كيد بر انعطافأضمن ت
تخصصي هر رشته را تضمين نموده و دروس محتوي اصلي و  ،راستا، هسته برنامهدر اين . اند  در برنامه گنجانده شده

       .كند  پايه خاص تضمين ميبرنامه را در يك  جامعيت علمي معلومات عمومي و پايهمشترك 
                                        

 ي و خود تنظيمي آموزشيدآم  كار.1-3

عاليق و  ،ها ي علوم و انگيزهها باالخص در رشتهها،  در دانشگاهدم همگوني دانشجويان پذيرفته شده ع  .1- 1-3
مخصوصاً در شرايط فعلي كه پذيرش به صورت ( .دانشجويان مدنظر قرار گرفته است گونه استعدادهاي متفاوت اين

 .)پذيرد  متمركز از طريق كنكور سراسري صورت مي

هاي موجود در بازار كار و تغييرات موجود در اين زمينه با توجه به  آينده شغلي و باالخص محدوديت. 2- 1-3
  .گرفته است قرار مدنظر ،ي متفاوت دانشجويان پذيرفته شدهها توانايي
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ي بومي و ها د نظر و همچنين مزيتي مورها ي مختلف رشتهها شاخه  ها در زير ي مختلف دانشگاهها توانايي .3- 1-3
  .مدنظر قرار گرفته است ،تنوع كادر هيئت علمي آموزشي و پژوهشي

 »خود تنظيمي«متضمن  هاي ملعاقرار داشته و  هتوج  عدم امكان بازنگري مستمر و متمركز در كشور مورد. 4- 1-3
مين هيئت علمي أها، ت بازنگري در دروس و استاندارد آن برايالزم عوامل منفي در جهت اعمال  دخور برنامه با پس

  .ي مورد نظر جامعه و بازاركار و نظاير آن مدنظر قرار گرفته استها در رشته
  »اي  رشته  بين« يها هصيل در رشتجهت ادامه تحتنوع عاليق و همچنين ايجاد محمل مناسب . 5- 1-3

(interdisciplinary) ي متعدد مدنظر قرار گرفته استها كيد بر عدم لزوم تصويب برنامهأبا ت.  
  

 كيد بر اهميت پژوهشأت .1-4

  ،كيد بر لزوم ارائه مناسب برنامه با استانداردهاي مورد نظرأضمن ت
امكان ارائه  .مدنظر قرار گرفته است تكراري ايجاد دروس در و عدم تشويق تاداناستفاده بهينه از وقت اس.1- 1-4

پرداختن به پژوهش روز ماندن و  بهجهت  استادانكيد بر لزوم ايجاد زمان الزم براي أت بادروس متنوع و تخصصي 
 .است گرفتهمورد توجه قرار 

ها مورد توجه قرار  كالسها و عدم تشويق ارائه مكرر يا موازي  تضمين تشكيل آسان و بدون مشكل كالس .2- 1-4
  .گرفته است

ي مجاور و ها به جهت آشنايي بيشتر دانشجويان با رشته) در حد امكان(ها با تنوع دانشجويي  تشكيل كالس. 3- 1-4
  .گرفته است قرار مدنظر تمركززدايي علمي وها  مشابه و اغنا بيشتر كالس
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  2فصل
  

ساختار  و تعاريف واژگان
  برنامه
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برنامه را بر مبناي  يپس ساختار كلسپرداخته و  1پيامدهاي اصول مطروحه در فصل  بررسيين فصل ابتدا به در ا 
  .موارد مذكور ارائه خواهيم كرد

  
 اصول حاكم برخي از پيامدهاي  .2-1

 :برخي پيامدهاي اين اصول عبارتند از

ي الزم تثبيت ها ن فقط حداقلآه كه در از پيش تعيين شد يارچوب برنامه بايد داراي يك ساختار كلچ. 1- 2-1
  .شد و تعيين مابقي جزئيات بايد در اختيار مجري قرار گيرداشده باشند، ب

باشد به اين معنا كه  »كلي به جزئي«بلوك با روند سلسله مراتبي -برنامه بايد داراي يك ساختار بلوك. 2- 2-1
 مطرح تر  خاص دروسله مراتب سبا نزول در سل تدريج  ي متعدد مشترك بوده و بهها رشته  دروس باالتر بين

  .شوند مي
از برنامه بايد با اهداف مشخص تنظيم شده و بر مبناي اين اهداف سياستگذاري و تكميل شود  بلوكهر . 3- 2-1
  ).داد واحد وچه از لحاظ محتوي دروسچه از لحاظ تع(
ي آموزشي ظاهر ها ضمين حداقلضرورت و فقط به جهت ت  دروس اجباري در برنامه فقط در حد. 2-1-4 

  .پذير با اهداف مشخص ارائه شوند  شوند و مابقي دروس بايد در يك قالب انعطاف مي
  .باشد ستي الزم در هر رشته اها كننده حداقل  مشخص كه تضمين» هسته«بايد شامل يك برنامه . 5- 2-1
  .باشد كهاد/اريبرنامه بايد داراي يك بخش با حجم مناسبي مرتبط با دروس اختي. 6- 2-1
  
  تعاريف واژگان. 2-2

  .پردازيم  در اين بخش به تعريف واژگان مورد استفاده در اين برنامه مي
  برنامه .1- 2-2

و جزئيات محتوي و مقررات مربوطه اشاره دارد، كه در سطح وزارت علوم،  ارائه شده در اين مجموعهبه برنامه 
اين مفهوم با برنامه درسي كه نهايتاً در هر . (شود  ا مصوب ميوري جهت اجرا در كليه دانشگاههاتحقيقات و فن

  .)يك از دانشگاهها اجرا خواهد شد متفاوت است
  
  



 آموزشي تكنولوژي آموزشي مجموعة كارشناسي مقطع ةبرنام 

 

  
  

  مجموعه آموزشي  .2- 2-2
آموزشي هستند و اساساً در -ي مشترك علميها ي مختلف است كه داراي جنبهها اي از رشته  عبارت از مجموعه

  .نپذير استبرنامه درسي آنها وجود دروس مشترك امكا
  »در اختيار دانشگاه«ضوابط . 3- 2-2
صالح در دانشگاه تثبيت شده و پس از آن رعايت آنها در   هستند كه توسط مرجع ذي يضوابطي در برنامه درس 

به زير تواند   وابط ميـاين ض اختيار تعيين. الزامي است) دانشجو -گروه -نظير دانشكده(ي مربوطه ها زير مجموعه
 .به كار رفته باشد »فقط در اختيار دانشگاه«مگر عبارت  ،بوطه با رعايت سلسله مراتب تفويض شودي مرها مجموعه

  ...)و  دروس معافيتنظير : مثال(
  »در اختيار دانشكده«ضـوابط . 4- 2-2

  .شود  تعريف مي »دانشكده«ولي در رابطه با  3-2-2مشابه 
  »در اختيار گروه«ضوابط  .5- 2-2
  تصميماي گروه وجود نداشته باشد   چنانچه در دانشكده. شود  تعريف مي» گروه«ابطه با ولي در ر 3-2-2شابه م

  . دانشكده خواهد بوداختيارات مربوطه به عهده  گيري در مورد
  
  »در اختيار دانشجو«ضـوابط . 6- 2-2

ار دانشجو ارچوب ساير مقررات بدون محدوديت ويژه و در اختيرنامه درسي هستند كه اساساً در چضوابطي در ب
   .)اي برخوردار است  هدايت استاد راهنما از اهميت ويژه(. هستند

  »الزامي  «درس . 7- 2-2
 درسي است كه با سرفصل معين در برنامه مشخص شده و اخذ آن با رعايت ساير مقررات برنامه توسط دانشجو 

  .استالزامي 
  »انتخابي«درس. 8- 2-2

ارچوب آن توسط برنامه رنامه از بين جدولي از دروس كه چدرسي است كه اخذ آن با رعايت ساير مقررات ب
  .است لزاميا ،مشخص شده است

  »اختياري«درس . 9- 2-2
  .است  »در اختيار دانشجو«اخذ آن با رعايت ساير مقررات درسي است كه 
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  »پيشنياز«درس  .10- 2-2
 .قبل از درس ديگري الزامي باشد درسي است كه اخذ و قبولي در آن

  »همنياز«درس . 11- 2-2
  . پذيرد  مي صورتدرس ديگري  يا قبل از همزمان باآن  درسي است كه اخذ

  »پايه«درس . 12- 2-2
درسي است كه در برنامه به دليل آماده نمودن دانشجو به منظور گذراندن دروس اصلي و تخصصي رشته و يا به 

  .دشو  و همچنين درك بهتر ساير دروس ارائه مي اوويت بنيه علمي و عملي علت افزايش اطالعات و تق
  
  »گروه«. 13- 2-2

» گروه «  چنانچه در ساختار دانشگاه. اجرا خواهد كرد در يك رشته كه برنامه را است  كوچكترين واحد آموزشي
  .شود  موجود نباشد،كليه وظايف و اختيارات به دانشكده منتقل مي

  هساختار برنام. 2-3
 واحد 20                        دروس عمومي         -

 واحد  60                                  اصليدروس  -

 واحد 50دروس تخصصي                              -

 واحد 8                                  نتخابيادروس  -

---------------------------------------- 

 واحد 138              جمع      

  :هاي برنامه به شرح زير است اهداف هر يك از بخش -
  )1جدول شماره(دروس عمومي . 1- 2-3

  .شوند يي مصوب وزارت علوم تحقيقات و فناوري تعيين مها اين دروس در چارچوب آئين نامه
  ) 2جدول شماره(اصلي  دروس. 2- 2-3

  .باشد جو موظف به اخذ و گذراندن آنها ميدانشواحد درسي است كه   60اين بخش از برنامه شامل 
2-3 -3 .3  جداول شماره(صي  دروس تخص(  

  .باشد ف به اخذ و گذراندن آنها ميكه دانشجو موظّ شود واحد درسي تقسـيم مي 50 دروس اين بخش مجموعاً
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  )4جدول شماره ( نتخابيدروس ا. 4- 2-3

ي موجود ها صي در هر يك از رشتهي تخصام از محتوي الزها دروس اين بخش از برنامه به جهت تضمين حداقل
  .واحد از اين دروس را اخذ نمايد 8ف است در طول دوره تعداد در برنامه تنظيم شده و دانشجو موظّ

  
» هاي ارزشيابي روش«و » الگوهاي تدريس«كارگروه تخصصي رشتة علوم تربيتي پيشنهادهاي خود درباب : توضيح •

 لذا از آوردن جدول پيشنهادهاي. استمشخصي ذيل دروس بازنگري شده ارائه داده درس را در قالب بندهاي 
  .شود كه تكرار همان مطالب ذكر شده است، خودداري مي 5فصل 



 آموزشي تكنولوژي آموزشي مجموعة كارشناسي مقطع ةبرنام 

 

  
  

  

  3فصل
علوم مقطع كارشناسي  ةبرنام

  ، شاخةتربيتي
  »آموزشي تكنولوژي«
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   عموميدروس :   1جدول. 3-1

  واحد  نام درس  رديف
  ساعت

  جمع  عملي  ظرين
 34  34 2 اخالق و تربيت اسالمي 1

 34  34 2 هاي آن انقالب اسالمي و ريشه 2

 34  34 2 تاريخ اسالم 3

 34 34  1 )1(تربيت بدني  4

 34 34  1 )2(تربيت بدني  5

 51  51 3 زبان خارجي 6

 51  51 3 فارسي 7

 34  34 2 )آموزش زبان عربي(متون اسالمي  8

 34  34 2 )1(اسالمي معارف  9

 34  34 2 )2(معارف اسالمي  10

  374  68  306 20 جمع
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  اصلي دروس :   2 جدول. 3-2

 واحد نام درس رديف
 ساعت

 نياز با زمان ارائه درس پيش
 جمع عملي نظري

 -  - 51 51 3 مقدمات مشاوره و راهنمايي 1
 -  - 51 51 3 نمايي و متوسطهآموزش و پرورش ابتدائي و راه 2
 مباني آموزش و پرورش و اصول  51 51 3 آموزش و پرورش تطبيقي 3

 68 34 34 3 آموزش و پرورش كودكان استثنائي 4
شناسي رشد  روان –شناسي تربيتي  روان

 ) 1) (كودكي(

 -  - 51 51 3 مباني آموزش و پرورش و اصول 5
 يات اقتصاد كلّ 34 34 2 اقتصاد آموزش و پرورش 6

 -  - 34 34 2 تاريخ آموزش و پرورش در اسالم و ايران 7
 شناسي عمومي  جامعه 51 51 3 شناسي آموزش و پرورش جامعه 8

 -  - 51 51 3 شناسي عمومي جامعه 9
 شناسي عمومي  روان 51 51 3 شناسي تربيتي روان 10

 ) 1) (كودكي(شناسي رشد  وانر 34 34 2 )2) (نوجواني(شناسي رشد  روان 11

 شناسي تربيتي  روان 34 34 2 )1) (كودكي(شناسي رشد  روان 12

 -  - 51 51 3 شناسي عمومي روان 13
 -  - 51 51 3 ها و فنون تدريس روش 14
 -  - 34 34 2 هاي آماري در علوم تربيتي روش 15
 هاي آماري در علوم تربيتي  وشر 68 34 34 3 گيري در علوم تربيتي سنجش و اندازه 16

 تاريخ آموزش و پرورش در اسالم و ايران  51 51 3 آموزش و پرورش فلسفة 17

 -  - 34 34 2 مقدمات مديريت آموزشي 18
19 34 34 2 درسي ي وريزي آموزش مات برنامهمقد -  - 
20 68 34 34 3 مات تكنولوژي آموزشيمقد -  - 
21 هاي آماري در علوم تربيتي  روش 68 34 34 3 ق در علوم تربيتيمات روش تحقيمقد 

 -  - 34 34 2 آشنائي با كتابخانه و اصول كتابداري 22
 -  - 34 34 2 اخالق اسالمي 23

 1088 136 952 60 جمع
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   صيتخصدروس :   3جدول . 3-3

 واحد نام درس رديف
 ساعت

 نياز با زمان ارائه درس پيش
 جمع عملي نظري

 مات تكنولوژي آموزشيمقد 3343468 آشنائي با مراكز مواد آموزشي 1

 ها و فنون تدريسروش 34  234 هاآموزش با روش مبتني بر سيستم 2

 34  234 اي آموزش برنامه 3

آموزش با روش  –شناسي تربيتي روان
 ها مبتني بر سيستم

 34  234 هاي كوچك آموزشي ارزيابي نظام 4

 ريزي آموزشي و درسي  مات برنامهمقد 34  234 ريزي درسي و تحليل محتوا اصول برنامه  5

 مات تكنولوژي آموزشيمقد 34  234 هاي آموزشي احي پياماصول طرّ  6

 34  234 هاي آموزشي اصول طراحي نظام  7

مات مقد –توليد مواد آموزشي 
 ريزي آموزشي و درسي برنامه

 مات تكنولوژي آموزشيمقد 3343468 اصول عكاسي  8

9  
برداري و ارزيابي مواد و وسايل انتخاب، بهره

 34  234 آموزشي

ها و  روش –مات تكنولوژي آموزشي مقد
 فنون تدريس

   ريزي آموزشي و درسي قدمات برنامهم 34  234 ريزي درسي آموزش عالي و بزرگساالن برنامه  10

   ريزي آموزشي و درسي دمات برنامهمق 34  234 ريزي درسي ابتدائي هبرنام  11

  ريزي آموزشي و درسي مات برنامهمقد 34  234 ريزي درسي متوسطه برنامه  12

13  
هايهاي كاربرد در رسانه ها و روش تئوري
 34  234 جمعي

شناسي  جامعه –مباني ارتباط انساني 
 ارتباطي

 مات تكنولوژي آموزشي مقد 2173451 هاي تلويزيوني توليد برنامه  14

15  
 3343468 هاي آموزشي توليد فيلم

اصول  –مات تكنولوژي آموزشي مقد
توليد مواد  –هاي آموزشي  احي پيامطرّ

 آموزشي

 هاي آموزشي احي پياماصول طرّ 2173451 توليد مواد آموزشي  16

 مباني ارتباط انساني  34  234 شناسي ارتباطي جامعه  17
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18  
 2173451 تلويزيون آموزشي -راديو

هاي كاربرد در  ها و روش تئوري
هاي  توليد فيلم –هاي جمعي  رسانه

 هاي تلويزيوني توليد برنامه –آموزشي 

   ريزي آموزشي و درسي مات برنامهدمق 34  234 ريزي درسي و آموزشي سمينار در برنامه  19

 34  234 تكنولوژي آموزشيسمينار در   20

  34  234 مباني ارتباط انساني  21

 هاي آموزشي  احي پياماصول طرّ 6868  2 هاي فرديها و اجراي پروژه كارورزي  22

  102  3102 هاي گروهيها و اجراي پروژه كارورزي  23

  1037 272 765 50 جمع
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  تخابينادروس :  4 جدول. 3-4

 واحد نام درس رديف
 ساعت

 نياز با زمان ارائه درس پيش
 جمع عملي نظري

 34 2 شناسي در اسالم انسان 1
 

34 -  - 

 34 2 بهداشت عمومي 2
 

34 -  - 

 34 2 بهداشت مدارس 3
 

34 -  - 

 34 2 *شناسي شخصيت روان 4
 

34 -  - 

 34 2 مسائل آموزش و پرورش در ايران 5
 

34 -  - 

 34 2 يات فلسفهكلّ  6
 

34 -  - 

 -  - 34  34 2  *كلّيات اقتصاد  7

 -  - 34  34 2  *شناسي اجتماعي روان  8

 -  - 34  34 2  *آموزش بزرگساالن  9

  18 612  612  

  
دروس فوق يا از دروس  عنوان دروس اختياري از واحد درس به 8توانند تعداد  هاي كارشناسي علوم تربيتي مي انشجويان هريك از دورهد: توضيح - 

  .زير نظر استاد راهنما انتخاب كنند »الهيات و معارف اسالمي«و  »اقتصاد«، »شناسي جامعه« ،»شناسي روان« :هاي اختصاصي يكي از رشته
    .گردد دار فوق حذف مي در صورت تقليل واحدها دروس ستاره *
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