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  تاريخ آموزش و پرورش در اسالم و ايران

  از جدول  هم نياز/پيش نياز  ساعت/تعداد واحد

  2  داردن  ساعت 34/واحد نظري 2

 

  :هدف

منظور درك آموزش و پرورش عصر حاضر كه ش در ايران و اسالم در ادوار گذشته بهآشنائي با آموزش و پرور
  . ريزي شده استاساس آن در گذشته پي

  :سرفصل درس

  :از اسالم يشپ يرانآموزش و پرورش در ا -1
  ؛زبان و خط در عهد باستان -
  ؛يتزرتشت و ترب ينآئ -
  ؛كودكان و نوجوانان يتترب -
  ؛ياخالق يتترب -
  ؛يمان نيآئ -
  ؛او ينمزدك و آئ -
  ؛يمهرپرست -
  ؛يو بودائ يسويع ينآئ -
  .)شاپور يجند يعلم ةحوز( يهعال يماتتعل -

  :اسالم پس از يراندر ا يهعال يماتتعل -2
  ؛از مغول يشمدارس در دوران پ -
  ؛مدارس در دوران مغول -
  .يهدر عهد صفو يكارشناس -

  :در آنها يتو ترب يمتعل يوةو ش يمو نظامات مدارس قد يالتتشك -3
  ؛در مساجد يمتعل تيفيك -
  ؛در مدارس يمتعل يفيتك -
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  ؛يدرس يكتابها -يمواد درس -
  .انآن يفروابط استادان و شاگردان و وظا -

  :يمدر عهد قد يدو مدارس جد يهعال يماتتعل -4
  ؛دارالفنون و اثرات آن ةمدرس يستأس -
  ؛و انجمن معارف هيعلم ةمدرس -
  .يدارس ملّم يستأس -

  :آن در آموزش و پرورش يرو تأث يتمشروط -5
  ؛يادوار آموزش و پرورش اسالم -1
  :يگانهن اسالم در علوم بتمد يرتأث -2

  ؛فلسفه در اسالم -
  ؛در اسالم يپزشك -
  .يئته يانجوم  -

  :مدارس در اسالم -3
  ؛يمتعل -
  ؛يهمدارس قبل از نظام -
  ؛يهمدارس نظام -
  ؛يماسال يهاكتابخانه -
  .آموزش و پرورش زبان در اسالم -
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  )سرفصل بازنگري شده پيشنهادي( فلسفة آموزش و پرورش

  از جدول  هم نياز/پيش نياز  ساعت/تعداد واحد

  2  داردن ساعت 51/ نظري-واحد 3

  :هدف

ني فلسفة تعليم و تربيت منظور بكارگيري اصول و مباآشنايي دانشجويان با مكاتب مختلف فلسفي و نقد و بررسي آنها به
  .در نظام آموزشي و نيز پرورش قدرت تفكر، تفكر نقّاد و تفكر خلّاق

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

  .موردي پيشنهاد نشده است

  : هايي كه بايد كسب شوند ها و مهارت توانايي

  .موردي پيشنهاد نشده است
 

  :سرفصل درس

 :تعاريف .1

 ؛ف فلسفهتعري .1.1

 .تعريف آموزش و پرورش .1.2

 رابطة فلسفه با تعليم و تربيت؛ .2

 :مكاتب فلسفي غرب و بيان نقاط ضعف و قوت آن .3

 ؛)شناسيشناسي و ارزششناسي، معرفتشناسي، انسانهستي(ناتوراليسم  .3.1

 ؛)شناسيشناسي و ارزششناسي، معرفتشناسي، انسانهستي(آليسم ايده .3.2

 ؛)شناسيشناسي و ارزششناسي، معرفتنشناسي، انساهستي(رئاليسم  .3.3

 ؛)شناسيشناسي و ارزششناسي، معرفتشناسي، انسانهستي(پراگماتيسم  .3.4

 ؛)شناسيشناسي و ارزششناسي، معرفتشناسي، انسانهستي(اگزيستانسياليسم  .3.5
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 ).شناسيشناسي و ارزششناسي، معرفتشناسي، انسانهستي(تحليل زبان  .3.6

 هاي تربيتي آن؛مدرن و داللتفلسفة پست .4

 هاي نو در فلسفة تعليم و تربيت؛معرّفي مختصر ديدگاه .5

 هاي تبيتي آن؛رئاليسم اسالمي و داللت .6

 .نقد و بررسي مكاتب فلسفي غرب از منظر اسالم .7

  :الگوهاي تدريس پيشنهادي

 بحث گروهي؛ -

 گري؛سخنراني همراه با پرسش -

  .االت و ابهامات طرح شده از طرف مدرسهدايت كار مطالعاتي انفرادي براي يافتن پاسخ به سؤ -

  :هاي ارزشيابي پيشنهاديروش

 ؛هاي درسهاي معطوف به سنجش ميزان تحقّق هدفآزمون -

 هاي پژوهشي دانشجويان و ارائة گزارش؛فعاليت -

 .هاهاي كالس درس متناظر با هدففعاليت -

  :منابع 

  :منابع اصلي درس. 1

  :منابع التين و عربي. 1-1

  .رفي نشده استمنبعي مع

  :منابع فارسي. 1-2

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

 .سمت: تهران. فلسفة تعليم و تربيت). 1389. (محمد كاردانجمعي از مؤلّفان، زير نظر علي -
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بيتي ترجمة گروه علوم تر. مباني فلسفي تعليم و تربيت). 1379. (ام. اوزمن، هوارد؛ كراور؛ سموئل -
 ).ره(مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني: قم). ره(مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني

 .سمت: تهران. ترجمة فريدون بازرگان. آشنايي با فلسفة آموزش و پرورش). 1377. (نلر، جرج -

 .اميركبير: تهران. اصول و فلسفة تعليم و تربيت). 1389. (شريعتمداري، علي -

 .سمت: تهران. سرشتترجمة محمد پاك. مكاتب فلسفي و آراء تربيتي). 1997. (گوتك، جرالد -

 .سروش، چاپ سوم: تهران. كانت يفلسفة تربيت). 1389. (ماهروزاده، طيبه -

گردآوري و ترجمة . اي براي بازشناسي و نقّادي فلسفة تعليم و تربيت در جهان غربزمينه). 1377( -
 .اطالعات: تهران. سعيد بهشتي

 .طهوري: تهران. نگاهي به فلسفة آموزش و پرورش). 1375. (زاده، عبدالحسيننقيب -

دانشگاه : كرمان. نكات اساسي در فلسفة تعليم و تربيت و مكاتب فلسفي). 1386. (علوي، سيد حميدرضا -
 .شهيد باهنر

تعليم و آراء انديشمندان مسلمان در ). 1389. (مؤلّفان گروه علوم تربيتي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه -
 .سمت: تهران. جلد 5، تربيت

  .دانشگاه پيام نور: تران. فلسفة تربيت). 1385. (زاده، عيسيابراهيم -
  

  :اسالمي – ايراني هايديدگاه بر تأكيد با فارسي منابع 1-2-2
  .منبعي معرفي نشده است

 :مطالعاتي منابع. 2

  .منبعي معرفي نشده است
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  )سرفصل بازنگري شده پيشنهادي( ورشاصول و مباني آموزش و پر

  از جدول  هم نياز/پيش نياز  ساعت/تعداد واحد

  2  داردن ساعت 51/ نظري-واحد 3

  :هدف

  .باشدهدف از آموزش اين درس آشنايي دانشجويان با مفاهيم، اصول، و مباني تعليم و تربيت مي

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

  .ي پيشنهاد نشده استمورد

  : هايي كه بايد كسب شوند ها و مهارت توانايي

  .موردي پيشنهاد نشده است
 

  :سرفصل درس

 مفاهيم .1

 آموزش و پرورش .1.1

 مباني .1.2

 اصول .1.3

 اصول و مباني آموزش و پرورش .2

 مباني آموزش و پرورش .2.1

 تعريف .2.1.1

 مباني ديني .2.1.2

 مباني فلسفي .2.1.3

 مباني آموزش و پرورش از ديدگاه انديشمندان مسلمان .2.1.3.1

 باني آموزش و پرورش از ديدگاه انديشمندان غربيم .2.1.3.2
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 مباني علمي .2.1.4

 مباني جامعه شناختي .2.1.4.1

 مباني زيست شناختي .2.1.4.2

 مباني روانشناختي .2.1.4.3

 نقد و بررسي مباني تعليم و تربيت .2.1.5

 اصول آموزش و پرورش .2.2

 تعريف .2.2.1

 اصول ديني .2.2.2

 اصول فلسفي .2.2.3

 اصول آموزش و پرورش از ديدگاه انديشمندان مسلمان .2.2.3.1

 ديدگاه انديشمندان غربي اصول آموزش و پرورش از .2.2.3.2

 اصول علمي .2.2.4

 نقد و بررسي اصول تعليم و تربيت .2.2.5

 هاي تعليم و تربيتروش .3

 هاهاي تعليم و تربيت متناظر با اصول و روشروش .3.1

 :هايمباني و اصول آموزش و پرورش در دوره .4

 قبل از دبستان .4.1

 دبستان .4.2

 راهنمايي .4.3

 دبيرستان .4.4

  :الگوهاي تدريس پيشنهادي

 نيز انجام پژوهش دانشجويي دربارة هايي نظير سخنراني، پرسش و پاسخ، بحث گروهي وز روشتوان ادر اين درس مي
مختصر آن در كالس همراه با نقد و  ارائة ط دانشجويان وجديدترين نظريات مباني و اصول آموزش و پرورش توس

  .بررسي بهره جست
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  :هاي ارزشيابي پيشنهاديروش

 ؛هاي درسحقّق هدفهاي معطوف به سنجش ميزان تآزمون -

 هاي پژوهشي دانشجويان و ارائة گزارش؛فعاليت -

 .هاهاي كالس درس متناظر با هدففعاليت -

  :منابع 

  :منابع اصلي درس. 1

  :منابع التين و عربي. 1-1

  .منبعي معرفي نشده است

  :منابع فارسي. 1-2

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

 .اميركبير: تهران. اصول و فلسفة تعليم و تربيت). 1389. (ري، عليشريعتمدا -

 .سروش، چاپ سوم: تهران. كانت يفلسفة تربيت). 1389. (ماهروزاده، طيبه -

آراء انديشمندان مسلمان در تعليم و ). 1379. (نقي؛ ابوجعفري، مهديبهشتي، محمد؛ فقيهي، علي -
 .سمت: تهران. ، جلد دومو مباني آن تربيت

 .آستان قدس رضوي: مشهد. مباني و اصول آموزش و پرورش). 1362. (شكوهي، غالمحسين -

 .سمت: تهران. ، جلد اولآراء دانشمندان مسلمان و مباني آن). 1377. (دفتر حوزه و دانشگاه -

 امام محمد(جلد سوم  و مباني آن، آراء انديشمندان مسلمان در تعليم و تربيت). 1379. (رفيعي، بهروز -
 .سمت: تهران. غزالي

آراء انديشمندان مسلمان در تعليم و ). 1380. (نقي؛ ابوجعفري، مهديبهشتي، محمد؛ فقيهي، علي -
 .سمت: تهران. ، جلد چهارمو مباني آن تربيت

: تهران. ، جلد پنجمو مباني آن آراء انديشمندان مسلمان در تعليم و تربيت). 1387. (بهشتي، محمد -
 .سمت
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 .مدرسه: تهران. نگاهي دوباره به تربيت اسالمي). 1386. (باقري، خسرو -

  .آستان قدس رضوي: مشهد. تعليم و تربيت و مراحل آن). 1377. (شكوهي، غالمحسين -
  

  :اسالمي – ايراني هايديدگاه بر تأكيد با فارسي منابع 1-2-2
  .منبعي معرفي نشده است

 :مطالعاتي منابع. 2

  .منبعي معرفي نشده است
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  )سرفصل بازنگري شدة پيشنهادي(آموزش و پرورش تطبيقي 

  از جدول  هم نياز/پيش نياز  ساعت/تعداد واحد

  2  اصول و مباني آموزش و پرورش ساعت 51/نظري-واحد 3

  :هدف

 :يابنددانشجويان در اين درس به هدف هاي زير دست مي

  ؛قرون گذشته تاكنون آموزش و پرورش تطبيقي طي ل و توسعةسير تحو آشنا كردن دانشجويان با -

 ، كاربرد آموزش و پرورش تطبيقي؛آشنايي با مفاهيم، تعاريف -

 (Hans)اي ازجمله انتوان ژولين، هانس پردازان و پيشگامان تعليم و تربيت مقايسههاي نظريهآشنايي با ديدگاه -
 ؛...اتيوآرنولد، تولستوي و بردي وكوم، م هوارس مان، جان گرايس ،(Kandel)كندل

 ة آموزش و پرورش؛شناسي و اصول حاكم بر مطالعات تطبيقي در حوزآشنايي با روش -

 .)انگلستان، ژاپن و آلمان(ق جهان هاي نظام آموزشي چند كشور موفّآشنايي با برخي از ويژگي -

  

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

  .وردي پيشنهاد نشده استم

  : هايي كه بايد كسب شوند ها و مهارت توانايي

  .موردي پيشنهاد نشده است
 

  :سرفصل درس

1. ل آموزش و پرورش تطبيقيسير تاريخي تحو:  

 پرورش تطبيقي؛عنوان نخستين مطالعات آموزش و احان بهنقل مشاهدات و شرح خاطرات سي ةدور .1.1

  ؛كشورهاي ديگرالگوگيري از آموزش و پرورش  دورة .1.2

 ها؛و پرورش از نهضت انترناسيوناليستتحث تأثير قرار گرفتن مطالعات تطبيقي آموزش  ةدور .1.3

 ؛عنوان يك نهاد اجتماعيه به نظام آموزش و پرورش بهتوج دورة .1.4



 
تكنولوژي آموزشي آموزشي ةمجموع كارشناسي مقطع ةبرنام   

 

   
 

 .هاي علمي معمول در علوم اجتماعيقان از روشمندي محقّبهره دورة .1.5
 

  :زش و پرورش تطبيقيشناسي و اصول حاكم بر مطالعات آموروش .2

  ؛در كار بررسي مطالعات تطبيقي آموزش و پرورش) گرانظام(اصل برداشت سيستمي  .2.1

  ؛هاي آموزش و پرورش تطبيقياصل بكارگيري اصطالحات استاندارد شده و قابل قياس در بررسي .2.2

  ؛اصل گزينش دقيق اطالعات و ارقام .2.3

هاي و بغض شخصي نسبت به تحليل پديده اعمال حبب و گرايي و اجتناب از تعصبيني، عينيتاصل واقع .2.4
 تربيتي؛

2.5. ؛هاي تربيتيه به ابعاد گوناگون پديدهاصل توج 

2.6. رهااصل انتخاب واحدهاي محدودتر و انتخاب اصلح متغي.  
  

   :فوايد و كاربرد مطالعات تطبيقي آموزش و پرورش .3

 حقايق و مسائل تربيتي كشور خويش؛ كشف .3.1

 ري و پرهيز از خودشيفتگي فرهنگي؛گنارزيابي مبتني بر واقع .3.2

  ؛ريزي و اصالحات آموزشيبرنامه .3.3

 مختلف جهان؛ روابط فرهنگي بين ممالك برقراري و توسعة .3.4

 ؛هاي آموزشيفي نوآوريمعرّ .3.5

 .شناخت مسائل جهاني آموزش و پرورش .3.6
  

  :ي در قلمرو آموزش و پرورش تطبيقيمسائل و موضوعات مورد بررس .4

  ؛ي يك نظام آموزشي يا چند نظام آموزشيهاويژگي ناظر بهموضوعات  .4.1

  ؛اقتصادي ةبه اقتصاد آموزش و پرورش و ارتباط ميان آموزش و پرورش و توسع ناظرمسائل و موضوعات  .4.2

  ؛به آموزش و پرورش و جامعه ناظرمسائل  .4.3

 رتباط بين مذاهب و آموزش و پرورش؛به ا ناظرموضوعات و مسائل  .4.4

 ؛آموزش و پرورش بط باناظر به سياست و حكومت مرتمسائل  .4.5

  .هاي آموزشي ممالك مختلف جهانبه شناخت نظام ناظر اتموضوع .4.6
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آن با چند نظام آموزش  مله ممالك تركيه و ايران و مقايسةازج ،كشورهاي اسالمي در بررسي چند نظام آموزشي .5
  :آموزش و پرورش وزةهاي تطبيقي در حعنوان نمونه پژوهشهب) انگلستان، ژاپن و آلمان(ق جهان و پرورش موفّ

  :هاي آموزش و پرورش در كشور ژاپنويژگي. 5.1

5.1.1 ؛ل آموزش و پرورش در كشور ژاپنبررسي سير تحو 

 ؛امور آموزشي و مديران فعال در اداره و مديريت نظام آموزشي ژاپن ةادار ةنحو 5.1.2

 ؛)دبستان، دبستان، راهنمايي، متوسطه، تعليمات عاليپيش دورة(مقاطع تحصيلي  5.1.3

 اي و فني؛م و تربيت حرفهو بزرگساالن، تربيت معلّ آموزش 5.1.4

صنعتي و اقتصادي  ة آموزش و پرورش، مرتبط با توسعةتوسع برر تحليل عوامل مؤثّ 5.1.5
  ؛كشور

و فصل آنها بكار گرفته  مسائل امروز آموزش و پرورش ژاپن و تحليل تدابيري كه در حلّ 5.1.6
 .شده است

 
  :لمانهاي آموزش و پرورش در كشور آويژگي. 5.2

  الت آموزش و پرورش در كشور آلمان؛بررسي سير تحو 5.2.1
   ؛اداره و مديريت آموزش و پرورش در اين كشور نحوة 5.2.2
ة راهنمايي، دورة متوسطه و ابتدايي، دور دبستان، دورةپيش ةدور(مقاطع تحصيلي  5.2.3

  ؛)تعليمات عالي
  اي و فني؛م و تربيت حرفهآموزش بزرگساالن، تربيت معلّ 5.2.4
صنعتي و اقتصادي  ة آموزش و پرورش، مرتبط با توسعةتوسع برر تحليل عوامل مؤثّ 5.2.5

  ؛كشور

و فصل آنها بكار گرفته  مسائل امروز آموزش و پرورش ژاپن و تحليل تدابيري كه در حلّ 5.2.6
  .شده است

 

  :هاي آموزش و پرورش در كشور انگلستانويژگي. 5.3

5.3.1 انگلستان؛ل آموزش و پرورش در كشور بررسي سير تحو 

 انگلستان؛امور آموزشي و مديران فعال در اداره و مديريت نظام آموزشي  ةدارا ةنحو 5.3.2

 ؛)دبستان، دبستان، راهنمايي، متوسطه، تعليمات عاليپيش دورة(مقاطع تحصيلي  5.3.3
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 اي و فني؛م و تربيت حرفهآموزش و بزرگساالن، تربيت معلّ 5.3.4

عتي و اقتصادي صن ة آموزش و پرورش، مرتبط با توسعةتوسع برر تحليل عوامل مؤثّ 5.3.5
  ؛كشور

و فصل آنها بكار  و تحليل تدابيري كه در حلّ انگلستانمسائل امروز آموزش و پرورش  5.3.6
 .گرفته شده است

 

 :هاي آموزش و پرورش در كشور ايرانويژگي . 5.4

5.4.1 ايران؛ل آموزش و پرورش در كشور بررسي سير تحو 

 ايران ؛يت نظام آموزشي امور آموزشي و مديران فعال در اداره و مدير ةادار ةنحو 5.4.2

 ؛)دبستان، دبستان، راهنمايي، متوسطه، تعليمات عاليپيش دورة(مقاطع تحصيلي  5.4.3

 اي و فني؛م و تربيت حرفهآموزش و بزرگساالن، تربيت معلّ 5.4.4

صنعتي و اقتصادي  ة آموزش و پرورش، مرتبط با توسعةتوسع برر تحليل عوامل مؤثّ 5.4.5
  ؛كشور

و فصل آنها بكار گرفته  و تحليل تدابيري كه در حلّ يرانامسائل امروز آموزش و پرورش  5.4.6
 .شده است

 

 :هاي آموزش و پرورش در كشور تركيهويژگي.  5.5

5.5.1 تركيه؛ل آموزش و پرورش در كشور بررسي سير تحو 

 تركيه؛امور آموزشي و مديران فعال در اداره و مديريت نظام آموزشي  ةادار ةنحو 5.5.2

 ؛)، دبستان، راهنمايي، متوسطه، تعليمات عاليدبستانپيش دورة(مقاطع تحصيلي  5.5.3

 اي و فني؛م و تربيت حرفهآموزش و بزرگساالن، تربيت معلّ 5.5.4

صنعتي و اقتصادي  ة آموزش و پرورش، مرتبط با توسعةتوسع برر تحليل عوامل مؤثّ 5.5.5
  ؛كشور

و فصل آنها بكار  و تحليل تدابيري كه در حلّ تركيهمسائل امروز آموزش و پرورش  5.5.6
 .شده است گرفته

 

هاي آموزش و پرورش در كشورهاي انگلستان، ژاپن و بررسي تطبيقي و تحليلي وجوه متفاوت و متشابه ويژگي  .6
علل پيدايش اين وجوه متفاوت و متشابه در اين  دربارة ه و تأكيدبا توج) تركيه و ايران(آلمان و ممالك اسالمي 

  .ممالك
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  :الگوهاي تدريس پيشنهادي

  : شودهاي درس الگوهاي تدريس زير پيشنهاد ميبا توجه به هدف
  دهنده؛سازمانالگوي تدريس پيش -
  الگوي تدريس مشاركت گروهي؛ -
  گوي تدريس كاوشگري و تحقيق؛ال -
 .ساير الگوهاي مناسب -

  

  :هاي ارزشيابي پيشنهاديروش

  : شودنهاد ميهاي زير پيشروش ،هاي درس و شناخت مسائل فرآيند يادگيريق هدفبراي سنجش ميزان تحقّ

 هاي درس؛ق هدفهاي معطوف به سنجش ميزان تحقّآزمون -

 ة گزارش؛هاي پژوهشي دانشجويان و ارائفعاليت -

  .هابا هدف متناسبهاي كالس درس فعاليت -
  :منابع 

  :منابع اصلي درس. 1

  :منابع التين و عربي. 1-1

  
‐ Eurydice. (2009). National Summary Sheet on Education System in Europe. European 

Commission, Brussels.  
‐ Aghazadeh, Ahmad. (2011). Specialized English for University Student in Comparative 

Education and in the Field of Educational Sciences. Tehran: SAMT, In Print Text 
Book.  

‐ Eurydice. (2010). Structures of Education and Training System in Europe (Germany 
and UK). 2009-2010 Edition. 

‐ Ladkin, P. (1997). Education Development in the US, UK and Germany a Quick 
Comparison. OECD Publishing, Paris.  

‐ King, Edmund. (Reprinted 2004). Compartive Studies and Educational Development. 
Mathune, L.td, London.  
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‐ OECD. (2011). Education at a Glance. OECD Press, Paris.  
‐ T.S Sodhi. (1995). A Text Book of Comparative Education. Punjabi University Press, 

India.  

  :منابع فارسي. 1-2

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

  .، چاپ دهمسمت :تهران .آموزش و پرورش تطبيقي .)1389( .ده، احمدآقا زا -
: شناسي و تاريخ تحول دانش آموزش و پرورش تطبيقي و بين الملليروش .)1390( .آقا زاده، احمد -

 .نسل نيكان، چاپ پنجم :تهران. هاي جديد در زمينة آموزش و پرورش تطبيقيديدگاه

 .سمت، چاپ ششم :تهران .وزش و پرورش ايرانمسائل آم .)1389( .آقا زاده، احمد -

 :تهران. )آلمان و انگليس(آموزش و پرورش در كشورهاي پيشرفته صنعتي  .)1388( .آقا زاده، احمد -
 .روان، چاپ سوم

 .ارسباران :تهران .تاريخ آموزش و پرورش ايران .)1382( .آقا زاده، احمد -

. ش و پرورش ايران قبل و بعد از ظهور اسالمتاريخ آموز .)در دست چاپ(آرمند  ؛آقا زاده احمد -
 . سمت :تهران

  .تواند عالوه بر منابع فوق از ساير منابع نيز با تأييد گروه آموزشي استفاده كندمدرس مي

  :اسالمي – ايراني هايديدگاه بر تأكيد با فارسي منابع 1-2-2
  .منبعي معرفي نشده است

 :مطالعاتي منابع. 2

  .ستمنبعي معرفي نشده ا
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  آموزش و پرورش ابتدايي، راهنمايي و متوسطه

  از جدول  هم نياز/پيش نياز  ساعت/تعداد واحد

  2  داردن  ساعت 51/نظري-واحد 3

  
   :هدف

اي هريك هدبستان، راهنمايي تحصيلي و دبيرستان و آشنايي با وظايف و مسئوليت گانةشناخت دانشجويان با مقاطع سه
مان و نهادهاي آموزشي، اجتماعي و فرهنگي آشنا تربيت معلّ اين درس همچنين دانشجويان با شيوةدر  .از اين مقاطع
  . خواهند شد

   :سرفصل درس

 ياهداف آموزش - يراندر نظام آموزش و پرورش ا يرستانو دب تحصيلي يراهنمائ ،آموزش و پرورش دبستان يفتعار
ه آموزش در دبستان آموزش و پرورش متوج - يرستانو دب يليتحص يدبستان، راهنمائ ةگانمقاطع سه يو پرورش
 يراهنمائ ةباشد، در دوريو معلمان م ينبه كودك و والد ئيخدمات راهنما ةو ارائ تيها، پرورش خالقمهارت
آنان مبذول  يتيو ترب يفرهنگ ي،اجتماع يازهايو ن ينوجوان ةبه دور ه خاصعالوه بر اهداف مزبور، توج يليتحص

و  يفوظا -يرستاني دب ةجهت انتخاب رشت يليتحص يخدمات راهنمائ ةآماده ساختن دانش آموزان و ارائ - خواهد شد
گروه  يائيپو - آموزش و پرورش آنها يهاو تفاوت يرستانو دب يليتحص يدبستان، راهنمائ ةگانمقاطع سه هاييژگيو

دار يتمان صالحمعلّ يتو ترب ينشگز يچگونگ -يرستان و دب يليتحص يان، راهنمائدبست يسنّ يهااز گروه يكدر هر 
آنها در مدارس مانند  تيفعال چگونگيو  يفرهنگ-ياجتماع ينقش نهادها - يرستانو دب يراهنمائ ةدبستان، دور يبرا

از  يدبازد - دكان و نوجوانانو هنر كو ياتادب ةكودكان و نوجوانان، خان يكانون پرورش فكر يان،و مرب ءياانجمن اول
  .ي درباب اين بازديدهايهاگزارش يةو ته يفرهنگ-ياجتماع يآموزش يمدارس و نهادها
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  اخالق اسالمي

  از جدول  هم نياز/پيش نياز  ساعت/تعداد واحد

  2  داردن  ساعت 34/نظري-واحد 2

  
   :هدف

همچنين ايشان بايد بعد از اتمام . را كسب و درك كنند مينة اصول اخالق اسالميدانشجويان بايد دانش الزم در ز
  .اين دوره قادر به تفسير و تحليل مسائل و مشكالت تربيتي از ديدگاه اخالق اسالمي باشند

   :سرفصل درس

  ؛اخالق در اسالم يمبان   -
  ؛است يدو بعد يانسان از نظر اسالم موجود   -
  ؛سعادت از نظر اسالم   -
  ؛يدر رفتار اخالق تين   -
  ؛اراده در انسان يآزاد   -
  ؛انسان از نظر اسالم يتو مسئول يفهوظ يف،تكل   -
  ؛در اسالم، اخالص، تقوا، زهد، صبر يفضائل اخالق   -
  .فسق، فجور، حسد، كذب، غرور يا،ر ي،اخالق يلرذا   -
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  )سرفصل بازنگري شده پيشنهادي( ها و فنون تدريسروش

  از جدول  هم نياز/پيش نياز  ساعت/اد واحدتعد

  2  داردن ساعت 51/ نظري-واحد 3

  :هدف

هاي مختلف تدريس، الگوها و روش هاي آن،مفهوم تدريس و نظريهدر اين درس دانشجويان بايد با مفهوم يادگيري، 
يك درس را كسب احي طرّ و مهارت و توانايي شوند راحي يك جلسه درس آشناروش تدريس حوزوي و مراحل طّ

  .كنند

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

  .موردي پيشنهاد نشده است

  : هايي كه بايد كسب شوند ها و مهارت توانايي

  .موردي پيشنهاد نشده است
 

  :سرفصل درس

 ؛هاي مختلفمفهوم يادگيري در نظريه .1

 :هاماهيت تدريس بر اساس انواع دانش .2

 ؛يدانش بيان .2.1

 .دانش روش كاري .2.2

 :ارتباط تدريس با يادگيري .3

 ؛)ضوابط منطقي، روانشناختي و اخالقي منطبق با(تدريس خوب  .3.1

 .)يادگيري عالوةتدريس خوب به(تدريس موفق  .3.2

 :رويكردهاي تدريس .4

 ؛استقرايي 4.1

 ؛قياسي 4.2
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 ؛هاي تدريسانواع روش .5

 ؛هاي حوزويآموزش .6

 ؛طرح درس بر اساس رويكردهاي تدريس نحوة تهية .7

 .طرح درس براي يك جلسه بر اساس رويكردهاي تدريس تهية: ر عمليكا .8

  :الگوهاي تدريس پيشنهادي

  ....، بحث گروهي، نمايشي، آزمايشگاهي و مسأله ال تدريس مانند حلّهاي فعاستفاده از روش

  :هاي ارزشيابي پيشنهاديروش

  .هابر اساس يكي از روشعملكرد و انجام يك جلسه تدريس  و مبتني بر آزمون كتبي، كار پوشه

  :منابع 

  :منابع اصلي درس. 1

  :منابع التين و عربي. 1-1

  .منبعي معرفي نشده است

  :منابع فارسي. 1-2

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

  .سمت: تهران. ها و فنون والگوهاي تدريسروش). 1389( .صفوي، امان اهللا -
: تهران ).هاي تدريسها و مهارتروش(هاي آموزشي و پرورشي مهارت. )1388( .شعباني، حسن -

 .سمت

: تهران. الگوها و راهبردهاي آموزشي  ها،آموزش مستقيم به همراه نظريه). 1386( .كرد نوقابي، رسول -
 .ديدار

 ).امير كبير(بنگاه ترجمه و نشر كتاب : تهران. پژوهشي در نظام طلبگي). 1359( .ضوابطي، مهدي -

 .كوير: تهران. هاشم فردانش ترجمة. هاي تدريس پيشرفتهروش). 1385( .ديويد كار، نسترماخر؛ف -
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: تهران. محمدباقر حجتي ترجمة. آداب تعليم و تعلم در اسالم). 1362( .الدين بن عليشهيدثاني، زين -
 .دفتر نشر فرهنگ اسالمي

  ابزارهايي براي :اي يادگيريالگوه .)1385( .اميلي، كالهون؛ ديويد ؛هاپكينزجويس، بروس؛  -

  . سمت :تهران .محمود مهرمحمدي و لطفعلي عابدي هترجم .تدريس

  .تواند عالوه بر منابع فوق از ساير منابع نيز با تأييد گروه آموزشي استفاده كندمدرس مي

  :اسالمي – ايراني هايديدگاه بر تأكيد با فارسي منابع 1-2-2
  .منبعي معرفي نشده است

 :مطالعاتي عمناب. 2

  .منبعي معرفي نشده است
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  )سرفصل بازنگري شده پيشنهادي( شناسي عمومي روان

  از جدول  هم نياز/پيش نياز  ساعت/تعداد واحد

  2  داردن ساعت 51/ نظري-واحد 3

  :هدف

ت، مفاهيم و موضوعآشنايي دانشجويان با ماهياز  شناسي روانه و تكامل ، شناخت توسعشناسي روانصي هاي تخص
  . به جامعه شناسي رواناي معاصر در ايران و آشنايي با خدمات حرفه شناسي روانگذشته تا به امروز، آگاهي از جايگاه 

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

  .موردي پيشنهاد نشده است

  : هايي كه بايد كسب شوند ها و مهارت توانايي

  .وردي پيشنهاد نشده استم
 

  :سرفصل درس

 ؛)شناسي روانهاي تعريف مفاهيم، اهداف، رويكردهاي علمي و شاخه( شناسي روانعلم  .1

 ؛در جهان و ايران شناسي روان ةتاريخچ .2

شناسي و  ظام رواندر ايران و نهاد قانوني سازمان ن شناسي روانفي جايگاه معرّ(معاصر در ايران  شناسي روانجايگاه  .3
 ؛)اروهمش

 شناسي؛ روانهاي پژوهش علمي در روش .4

 ؛شناختي رفتارمباني زيست .5

 طبيعت يا تربيت؛ .6

 ؛احساس و ادراك .7

 ؛ياهوشياري و رؤ .8

 ؛يادگيري .9

 حافظه؛ .10

 ؛ر و هوشتفكّ .11
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 ؛رشد .12

 ؛هاهيجان .13

 ؛تفكر اجتماعي .14

 ؛روابط اجتماعي .15

 نفوذ اجتماعي؛ .16

 ؛و دين شناسي روانمباني نظري  .17

18.  ؛تشخصي 

  .شناسي روانيبيآس  .19

  :الگوهاي تدريس پيشنهادي

االت و ابهامات طرح شده از ي براي يافتن پاسخ به سؤهمراه كار انفرادگري، بحث گروهي بهسخنراني با فنون پرسش
طرف مدرصورت مكتوبصي بهس در هر جلسه متناسب با موضوع تخص.  

  :هاي ارزشيابي پيشنهاديروش

 ؛ترمم و پايانتردر صد نمره به ارزشيابي كتبي در ميان 70 .1

 ؛هاي گروهيل در كالس و مشاركت در بحثدرصد نمره به حضور فعاّ 10 .2

  .آنها در پايان ترم تكاليف درسي در هر موضوع و ارائة مجموعة انجام به درصد نمره 20  .3
  :منابع 

  :منابع اصلي درس. 1

  :منابع التين و عربي. 1-1

  .منبعي معرفي نشده است

  :منابع فارسي. 1-2

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

 .سمت :تهران. صادقي جهانبخشة ترجم. شناسي روان). 1389. (ام اسدورو ،لستر -
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 :تهران. براهني و همكاران ترجمة .هيلگارد شناسي روانزمينة . )1390( .اتكينسون، ريتا و همكاران -
   .رشد

در ايران،  شناسي روانمدرن و گذشته فلسفي  شناسي روانعلم شناخت در « .)1388( .حاتمي، جواد -

 .، زمستان4و 3، سال دورازدهم، شماره هاي روانشناختيفصلنامة پژوهش. »يك مطالعه تاريخي

  .تواند عالوه بر منابع فوق از ساير منابع نيز با تأييد گروه آموزشي استفاده كندمدرس مي

  :اسالمي – يرانيا هايديدگاه بر تأكيد با فارسي منابع 1-2-2
  .منبعي معرفي نشده است

 :مطالعاتي منابع. 2

  .منبعي معرفي نشده است
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  )سرفصل بازنگري شده پيشنهادي( شناسي تربيتي روان

  از جدول  هم نياز/پيش نياز  ساعت/تعداد واحد

  2  شناسي عمومي روان ساعت 51/ نظري-واحد 3

  :هدف

هاي ي تربيتي، درك اجمالي برخي ناهمخوانيشناس روانهاي نظريه مباني و اصول و ينةهاي الزم در زمكسب دانش
، نايي تشخيصاكسب تو اسالمي، گاه هاي بومي وشناختي با ديدهاي روانشناختي نظريهشناختي و معرفتمباني انسان

كسب توانايي  ورش در ايران،پر مشكالت آموزش و مسائل و كيد برمشكالت تربيتي با تأ تفسير مسائل و و تحليل
  .هاي ديني واخالقيشناختي در تدريس علوم وآموزشكاربرد اصول روان

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

  .موردي پيشنهاد نشده است

  : هايي كه بايد كسب شوند ها و مهارت توانايي

  .موردي پيشنهاد نشده است
 

  :سرفصل درس

  ؛ي تربيتيشناس روانهاي پژوهش در ضوع و روشمو تعريف، .1
  :كاربرد آن در آموزش هاي رشد ونظريه .2

  ؛پياژه .2.1
  ؛ويگوتسكي .2.2
  .كلبرك .2.3

  :آموزش كاربرد آن در هاي يادگيري ونظريه .3
  ؛رفتارگرايي .3.1
  ؛شناختي .3.2
    ؛پردازيخبر .3.3
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  .گراييسازنده .3.4
  :فنون ايجاد انگيزش در دانش آموزان مختلف در انگيزش و يرويكردها .4

  ؛انگيزش انگيزه و مفهوم .4.1
  ؛انگيزش هاي رفتاري ونظريه .4.2
  ؛نيازهاي انسان انگيزش و .4.3
  ؛انتساب انگيزش و .4.4
  .فنون ايجاد انگيزه .4.5

  :ن اسالميتمد هاي آموزشي در ايران وتسنّ كيد برمحور با تأ-مهاي آموزشي معلّروش .5
  ؛آموزش مستقيم .5.1
  ؛آموزش به كمك سخنراني .5.2
  .خطابه .5.3

    :ن اسالميتمد هاي آموزشي در ايران وتكيد بر سنّبا تأ محور-هاي آموزشي يادگيرندهروش .6
   ؛روش بحث گروهي .6.1
  اكتشافي؛ .6.2
  ؛اكتشافي هدايت شده .6.3
  .مشاركتي .6.4

  :آموززيابي يادگيري دانشار .7
  ؛اهداف آموزشي .7.1
7.2. ؛ت ارزيابياهمي  
  ؛انواع ارزيابي .7.3
  .روش ساختن آزمون .7.4

  :هاي اسالميشناختي مبتني بر ديدگاههاي روانشناختي نظريهشناختي ومعرفتني انساننقد اجمالي مبا .8
  ؛شناختينقد مباني انسان .8.1
  .شناسينقد مباني معرفت .8.2

 :شناختيهاي روانهاي آموزش مفاهيم ديني مبتني بر نظريهشيوه .9

  ؛شناختي رشد ديني جنبة .9.1
  ؛عاطفي رشد ديني جنبة .9.2
  .آموزش مفاهيم  ديني .9.3
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  :شناختينهاي رواهاي آموزش مفاهيم اخالقي مبتني بر نظريهشيوه .10
   ؛شناختي رشد اخالقي جنبة .10.1
  جنبة عاطفي رشد اخالقي؛ .10.2
  .نوجواني كودكي و تعليم وتربيت اخالقي در دورة .10.3

  :الگوهاي تدريس پيشنهادي

 بحث گروهي؛ -

 گري؛سخنراني همراه با پرسش -

  .هدايت كار مطالعاتي انفرادي براي يافتن پاسخ به سؤاالت و ابهامات طرح شده از طرف مدرس -

  :ي ارزشيابي پيشنهاديهاروش

  ؛آزمون تشريحي -
  ايآزمون چند گزينه -
  .هاي مختلف آموزشيتهية طرح آموزشي بر اساس روش آزمون و ةتهيدرباب سنجش عملكردي  -

  :منابع 

  :منابع اصلي درس. 1

  :منابع التين و عربي. 1-1

‐ Woolfolk,  A.E. (2004). Educational psychology Boston.Allyn and Bacon. 

  :منابع فارسي. 1-2

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

  .دوران: تهران. روان شناسي تربيتي نوين). 1378. (علي اكبر ،سيف -
. ترجمة يحيي سيد محمدي. تربيتي، نظريه وكاربست شناسي روان). 1385. (ايي .اسالوين، رابرت -

  .روان: تهران
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پاژ و حكيم  :تهران. ديگران و خويي نژاد ترجمة .ي تربيتيشناس نروا ).1374. (وبرالينرگيج  -
  .طوسي

  .جابي. شناختي و نقد آنهاي روانمكتب ).تابي. (دفتر همكاري حوزه ودانشگاه -
  .سازمان تبليغات اسالمي :تهران. آموزش مفاهيم ديني همگام با روان  شناسي). 1378. (باهنر،ناصر -
  .سمت: تهران. دو جلد، يشناس روانمقاله در  18). 1386. (دادستان،پريرخ -
   .تربيت :تهران. گيري اخالقيمراحل شكل). 1373. (كريمي،عبدالعظيم -

  .تواند عالوه بر منابع فوق از ساير منابع نيز با تأييد گروه آموزشي استفاده كندمدرس مي

  :اسالمي – ايراني هايديدگاه بر تأكيد با فارسي منابع 1-2-2
  .في نشده استمنبعي معر

 :مطالعاتي منابع. 2

  .منبعي معرفي نشده است
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  )1) (كودكي(شناسي رشد  روان

  از جدول  هم نياز/پيش نياز  ساعت/تعداد واحد

  2  شناسي تربيتي روان ساعت 34/نظري-واحد 2

  
  :هدف

  .جسماني، رواني و اجتماعي كودك هاي مراحل مختلف رشدآشنايي با ويژگي

   :سرفصل درس

  ؛رشد شناسي روانرشد، قلمرو  شناسي روانو موضوع  يفتعر -
  ؛)يطيمح -يكيژنت(ر در رشد ثّؤعوامل م -
  ؛)ينيجن(د رشد در دوران قبل از تولّ هاييژگيمراحل و و -
  ؛رشد يهانظريه -
  ؛)و وزن رشد قد -يانرشد استخو -يرشد عضالن -يعصب يستمرشد س( يرشد بدن -
  ؛يحركت-يرشد حس -
  ؛يترشد شخص -
  ؛در كودكان يتاقخلّ -رشد ادراك -يرشد كالم -يممفاه يلتشك -و رشد هوش يرشد عقل -
  ؛يرشد عاطف -
  ؛يجنس-يرشد روان -
  ؛يقرشد عال - رشد اخالق و مذهب و ارزشها -
  ؛ياجتماع يو مشكالت سازگار يرشد اجتماع -
  .و اثرات خانواده بر رشد كودك) الگو يكعنوان خانواده به -روابط خانواده(ه كودك در خانواد -
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   :هدف

  .رواني و اجتماعي فرد در دوران نوجواني و جوانيآشنايي با خصوصيات رشد جسماني و  

   :سرفصل درس

  ؛و بلوغ ينوجوان شناسي روان يفتعر -
  ؛ينوجوان ةشناسي رشد در مرحل روانو بلوغ و قلمرو  ينوجوان شناسي روان ةيخچتار -
  ؛يجسم ييراتتغ ي،الت عاطفتحو ي،روان يزيولوژيكي،ف يولوژيكي،ب ييراترشد و تغ -
  ؛نوجوان با خانواده ةرابط -نوجوان يتماعاج يايدن -
  ؛يو اجتماع يروان هاييناسازگار -هابحران ارزش -بافييالو خ ياؤر -ينيله همسرگزأانتخاب شغل و مس -
  ؛مختلف يهاانسان در فرهنگ يعتطب -
  ؛فرهنگ و آموزشگاه و اجتماع در نوجوانان يرتأث -
  ؛نوجوانان يذهن هاييانائو تو هايازمنديو ن يالتو تما هايسرگرم -
  ؛و انحرافات يجنس يرفتارها -
  ؛در نوجوانان ياخالق و اعتقادات مذهب لرشد و تحو -نوجوانان يبزهكار -
  .در رشد كودك يباز تيو اهم يآموززبان -)يليتحص يشرفتر در پثّؤعوامل م( كودك و مدرسه  -

  

  

  

 

  

  )2) (نوجواني(شناسي رشد  روان

  از جدول  هم نياز/پيش نياز  ساعت/تعداد واحد

  2  )1(شناسي كودك  روان  واحد 34/نظري-واحد 2
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  شناسي عمومي جامعه

  از جدول  هم نياز/پيش نياز  ساعت/تعداد واحد

  2  ندارد ساعت 51/نظري-واحد 3

  
  :هدف

نحوي كه در عين آشنايي،  هاي نزديك به ديگر رشتهشناسي و ارتباط آن با  يات و مباني جامعهآشنايي دانشجويان با كلّ
مورد بهره  ،ن و اسالم قابل استفاده استق در آن بپردازد و مسائلي را كه در محيط فرهنگي ايرادانشجو به نقد و تعم

  .برداري قرار دهد

   :سرفصل درس

  :موضوع، تعريف. الف  

درست از  يفتعر يكق در مورد تفكر و تعم - يفتعار ينبه ا يانتقاد يها يهو نظر يشناس مختلف جامعه يفتعار -
  ؛يشناس جامعه يقاتمعمول در تحق يها روش – يشناس جامعه

  ؛و اسالم يراندر ا ياجتماع يقاتتحق معمول يها يوهش -
  ؛ها روش يننقد ا - )يفيو ك يروش كم( يشناس در جامعه ياجتماع يقاتتحق يدجد يها يوهش -
  ؛امروز و شعب آن يايدن يدانش اجتماع -يدر علوم انسان يشناس جامعه يگاهجا -
  ؛يراندر ا يشناس كاربرد و ضرورت جامعه -
  .ينو مغرب زم ياسالم يدر كشورها يععلوم اجتما يدايشپ ةيخچتار -

  :و جامعه فرد. ب

و  ياجتماع يشناس روان ي،شناسيدارپد ياتنظر - مكتب اصالت جمع - مكتب اصالت فرد  -جامعه يفتعر -
  ؛اسالم يدگاهمقوالت از د يناشكاالت وارده بر ا - يشناس جامعه

 هاي يو نابرابر ياسالم يها ارزش – يمختلف اجتماع يها و قشرها گروه -ها يعلل نابرابر -ياجتماع هاي ينابرابر -
در  يمختصر -ياجتماع هاي يناهنجار -ياجتماع يها نهاده -ياجتماع يها سازمان -يقدر و منزلت اجتماع -ياجتماع

  .)يافتهن توسعه ةو جامع ياليسمسوس -يدار يهسرما(انواع جوامع  - )يرشهر و روستا و عشا(  يرانا ةساخت جامع ينةزم
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  )سرفصل بازنگري شده پيشنهادي( شناسي آموزش و پرورشجامعه

  از جدول  هم نياز/پيش نياز  ساعت/تعداد واحد

  ساعت 51/ نظري-واحد 3
شناسي اجتماعي  روان –شناسي عمومي جامعه

  )پيشنهاد كارگروه(
2  

  :هدف

  :يابندهاي زير دست ميدانشجويان در اين درس به هدف
 شوند؛آشنا مي شناسي آموزش و پرورشي جامعهباحث كلّاصول و م با مفاهيم، -

 كنند توانند در اين حوزه مطالعهشوند و ميآشنا مي شناسي آموزش و پرورشهاي بررسي موضوعات جامعهبا روش -
  نمايند؛و گزارش تهيه 

را  تحليل نهادي  زش و پرورشتوانند نظام آموشوند و ميعنوان يك نهاد اجتماعي آشنا ميبا آموزش و پرورش به -
 كنند؛

  .كننددنياي غرب را با يكديگر مقايسه و ارزيابي مي شناسي آموزش و پرورش در اسالم وانديشة جامعه -

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

  .موردي پيشنهاد نشده است

  : هايي كه بايد كسب شوند ها و مهارت توانايي

  .است موردي پيشنهاد نشده
 

  :سرفصل درس

  :شناسي آموزش و پرورش شناسي جامعهمباني و مفهوم .1
 ؛شناسي آموزش و پرورشمفهوم جامعه .1.1

1.2. ؛شناسي آموزش و پرورشل جامعهسير تحو  
1.3. ؛شناسي آموزش و پرورشرت جامعهت و ضرواهمي  
  ؛شناسي آموزش و پرورشاصول جامعه .1.4
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  ؛شناسي آموزش و پرورشجامعهو روش  محتوا .1.5
  .شناسي آموزش و پرورش معهقلمرو جا .1.6

 
 :جامعه و آموزش و پرورش .2

 ؛پيدايش آموزش و پرورش رسمي .2.1

 ؛قديم و جديد ةآموزش و پرورش در جامع .2.2

  .آموزش و پرورش در محيط زندگي .2.3
  
 :عنوان نهاد اجتماعيآموزش و پرورش به .3

 ؛هاي نهاد آموزش و پرورشويژگي .3.1

  .تحليل نهادي نظام آموزش و پرورش ايران .3.2
  
 :اي مختلف آموزش و پرورشكاركرده .4

 ؛انتقال فرهنگ .4.1

 ؛پذيريجامعه .4.2

 ؛گزينش و تخصيص .4.3

 ؛كنترل اجتماعي .4.4

 ؛يگانگي اجتماعي .4.5

 ؛نوآوري و تغيير .4.6

 ؛پرورش و رشد شخصي .4.7

 ؛گذاريسرمايه .4.8

 ؛پرورش سياسي .4.9

 .تربيت ديني .4.10

 :آموزش و پرورش و قشربندي اجتماعي .5

 ؛اجتماعي تعريف قشر و طبقة .5.1

 ؛ماعياجت ة  طبقةكنندعوامل تعيين .5.2

  .ك اجتماعيتحرّ پرورش و آموزش و .5.3
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 :شناسي آموزش و پرورش ري در جامعهرويكردهاي نظ .6

 ؛شناسي آموزش و پرورشرويكردهاي كالسيك در جامعه .6.1

 .شناسي آموزش و پرورشرويكردهاي نوين در جامعه .6.2

  
 :شناسي آموزش و پرورشهاي تحقيق در جامعهروش .7

 ؛يهاي تحقيق كمروش .7.1

 ؛يهاي تحقيق كيفروش .7.2

 .هاي تحقيق آميختهروش .7.3

 ؛ديدگاه  اسالم نسبت به تأثيرات اجتماعي آموزش و پرورش .8

 .شناسي آموزش و پرورشانديشة دنياي غرب در مورد جامعه ارزيابي و مقايسة ديدگاه اسالم و  .9

  :الگوهاي تدريس پيشنهادي

  سخنراني؛ -
  ؛كنفرانس فردي و گروهي دانشجويان از مباحث درسي -
  .مطالعات موردي -

  :هاي ارزشيابي پيشنهاديروش

  :شود هاي زير پيشنهاد مي براي ارزشيابي تلفيقي شيوه
 ؛ترم ترم و پايانميان) اي چند گزينه تشريحي و(آزمون كتبي از مباحث مختلف تدريس شده  -

  فردي و گروهي؛هاي ارزيابي كيفيت كنفرانس -
  امتياز تهية مقالة درسي؛ -
- درس م در كالست دانشجو در طول ترحضور و فعالي.  

  :منابع 

  :منابع اصلي درس. 1

  :منابع التين و عربي. 1-1
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  .منبعي معرفي نشده است

  :منابع فارسي. 1-2

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

 .روان: تهران. ويرايش پنجم ،شناسي آموزش و پرورش جامعه ).1381( .بند، علي عالقه -

مركز نشر  :تهران .ترجمة غالمعلي سرمد. شناسي تعليم و تربيت جامعه). 1371( .موريش، ايور -
  .دانشگاهي

  .دانشگاه تهران :تهران .محمد كاردانعلي ةترجم .شناسي تربيت و جامعه). 1376( .دوركيم، اميل -
  .سمت: تهران .شناسي آموزش و پرورشجامعه). 1387(. پور، محمودشارع -
  .علم: تهران .شناسي آموزش و پرورش ايرانقدي بر جامعهن). 1388(. عبدالكريمي، بيژن -
 .دانشگاه پيام نور: تهران .شناسي آموزش و پرورشجامعه). 1375(. كاشاني، مجيد -

  .تواند عالوه بر منابع فوق از ساير منابع نيز استفاده كندتأييد گروه آموزشي مي با مدرس

  :اسالمي – نيايرا هايديدگاه بر تأكيد با فارسي منابع 1-2-2
  .منبعي معرفي نشده است

 :مطالعاتي منابع. 2

  .منبعي معرفي نشده است
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  )سرفصل بازنگري شده پيشنهادي( اقتصاد آموزش و پرورش

  از جدول  هم نياز/پيش نياز  ساعت/تعداد واحد

  2  كليات اقتصاد ساعت 51/ نظري-واحد 3

  :هدف

  :يابندزير دست مي هايدانشجويان در اين درس به هدف
 شوند؛شنا ميي آن آهاي اساسي و فنّبا قلمرو اقتصاد آموزش و جنبه •

• نند؛كل موضوعي آن را درك مينحوة پيدايش اقتصاد آموزش و سير تحو 

 شوند؛تحليلي اقتصاد آموزش آشنا مي-با مباني نظري •

توانند در اين حوزه شوند و ميآشنا مي هاي آموزشيها و الگوهاي تجزيه و تحليل مسائل اقتصادي نظامبا روش •
 نمايند؛و گزارش تهيه  كنند مطالعه

توانند در اين حوزه شوند و ميها و الگوهاي اقتصادي تجزيه و تحليل مسائل واحدهاي آموزشي آشنا ميبا روش •
  نمايند؛و گزارش تهيه  كنند مطالعه

 ؛آورنددست ميرا بهگذاري آموزش  مايهها ومنافع حاصل از سر توانايي الزم براي ارزيابي هزينه •
 .كنندوضعيت اقتصاد آموزش در ايران را درك مي •

   

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

  .موردي پيشنهاد نشده است

  : هايي كه بايد كسب شوند ها و مهارت توانايي

  .موردي پيشنهاد نشده است
 

  :سرفصل درس

 :اقتصاد آموزش و سير تحوالت موضوعي آن آشنايي با مباحث .1

  ؛هاي آموزشيآشنايي با مسائل اقتصادي نظام .1.1
  هاي  ديگر علوم؛ اد آموزش با رشتهاقتص رابطة .1.2
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  ت اقتصادي؛عنوان يك نوع  فعاليآموزش به هاي رفتار تخصيص منابع بهويژگي .1.3
  .آموزش اقتصاد تاريخچة .1.4

 

  :شتحليلي اقتصاد آموز-آشنايي با مباني نظري .2

2.1. ؛ت تخصيص منابعنظرية سرماية انساني و اثرآن بر اولوي 

 ؛گيري آن تعريف سرماية انساني حاصل از آموزش و چگونگي اندازه .2.2

و نقش آنها در تبيين رفتار تخصيص منابع عامالن ) دهندههاي فيلتر، سرند و عالمتنظريه(  هاي رقيبنظريه .2.3
 ؛اقتصادي

 .هاي رقيبابل نظريهارزيابي نظرية سرمايه انساني در مق .2.4
     

 :ريزي آموزشي ها و منافع آموزش و استفاده از نتايج آن براي بهبود كارايي و مديريت و برنامه  تحليل هزينه .3

 ؛هاي آموزشيگيريفايده در تصميم–ضرورت تحليل هزينه .3.1

 ؛هاي آموزشيگيريآن در تصميممفاهيم هزينه و مخارج در مسائل آموزشي و نقش  .3.2

 ؛آموزشي ةگيري منافع حاصل از يك دورفع مختلف و چگونگي اندازهتبيين منا .3.3

 ؛هاي آموزشي هزينه هاي مختلف محاسبةراه .3.4

  .گذاري آموزشيسرمايه ةنرخ بازد ةهاي محاسبفع و روشاها و منهزينه هاي مقايسةراه .3.5
  

 :رابطة بين آموزش و رشد اقتصادي .4

 ؛بررسي شواهد تجربي در مورد رشد اقتصادي .4.1

 ؛آموزشي  تأثير گذار بر رشد و رونق اقتصاديعوامل  .4.2

 ؛وري در ايرانوزش و رشد اقتصادي و ارتقاء بهرهآم .4.3

 .وريگذاري آموزش بر بهرهسازو كارهاي تأثير .4.4
  

 :رابطة بين آموزش و توزيع درآمد  .5

 ؛گيري آناهميت توزيع درآمد و طرق اندازه .5.1

 ؛رويكردهاي مقابله با نابرابري شديد توزيع درآمد .5.2

 ؛گذاري آموزشي و توزيع درآمدايهسرم .5.3

 .آموزش و توزيع درآمد در ايران توسعة .5.4
  

 :ريزي آموزشيريزي منابع انساني و برنامهبرنامه .6

6.1. ؛ريزيت و ضرورت برنامهاهمي 
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6.2. ؛آموزشيريزي منابع انساني و هاي برنامهتمزايا و محدودي 

 ؛نحوة ارزيابي نيازهاي منابع انساني و آموزشي .6.3

 .ريزي منابع انساني و آموزشي در ايرانامههاي برنچالش .6.4
  

 :هاي بهبود آنهاكارايي، برابري و عدالت در نظام آموزشي و راه .7

 ؛گيري و بهبود آن هاي اندزه انواع كارايي در آموزش و روش .7.1

  .گيري و بهبود آنها هاي اندازه برابري و عدالت آموزشي و روش .7.2
  

 :تحليل توليد خدمات آموزشي .8

   ؛هاي آموزشي ستاندهبي هاي ارزيا شاخص .8.1

 ؛آموزشي توابع توليد .8.2

 ؛پيشرفت تحصيلير بر عوامل مؤثّ .8.3

 .گيري انواع افت افت تحصيلي، علل و عوامل آن و چگونگي اندازه .8.4
  

 :هزينه در آموزش تحليل .9

 ؛تحليل ساختار مخارج در نظام آموزشي .9.1

 ؛تحليل تطبيقي مخارج آموزشي  .9.2

 ؛در واحد آموزشي  تحليل هزينه .9.3

 .هاي تحليل هزينه ون و تكنيكانواع فن .9.4
  

 :اثربخشي هزينه در آموزش .10

10.1. ؛ت و ضرورت اثربخشي هزينهمفهوم، اهمي 

 ؛كاربردهاي اثربخشي هزينه در آموزش .10.2

 ؛اثربخشي هزينه و اصالحات نظام آموزشي .10.3

 .سنجش و ارزيابي اثربخشي هزينه در آموزش .10.4
  

 :شتأمين و تخصيص منابع مالي در آموز .11

 ؛لي آموزش و عوامل تعيين كنندة آنميزان مطلوب منابع ما .11.1

 ؛اصلي ةعنوان تأمين كنندتأمين مالي آموزش و نقش دولت به منابع .11.2

 ؛مباني تخصيص منابع مالي در آموزش .11.3

 .تأمين و تخصيص منابع مالي به آموزش در ايران .11.4
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  :الگوهاي تدريس پيشنهادي

سش و پاسخ، حل تمرين، روش پروژه، مطالعه صورت مشاركت دانشجو و استاد و استفاده از روش توضيحي، روش پربه
  .و تحقيق انفرادي و بحث گروهي

  :هاي ارزشيابي پيشنهاديروش

  :شود هاي زير پيشنهاد مي براي ارزشيابي تلفيقي شيوه
 ترم؛ترم و پايانميان) اي تشريحي و چند گزينه(آزمون كتبي از مباحث مختلف تدريس شده  -

  ؛پرسش و پاسخ در كالس -
  ؛رش تحقيق دانشجويانگزا تهية -
  .حضور و فعاليت دانشجو در طول ترم در كالس -

  :منابع 

  :منابع اصلي درس. 1

  :منابع التين و عربي. 1-1

  .منبعي معرفي نشده است

  :منابع فارسي. 1-2

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

 ، شمارةتعليم و تربيت فصلنامة ،»و پرورشانداز اقتصاد آموزش  چشم«). 1368( .فر، مرتضي امين -
20.  

  .جهادانشگاهي: تهران. ترجمة مصطفي عمادزاده. اقتصاد آموزش و پرورش). 1379( .جونز، گرنت -
آستان  :مشهد. ابوالقاسم حسينيون ةترجم .اقتصاد آموزش و پرورش). 1370( .وراچلين ،راجرز -

  .قدس رضوي
  .دانشگاهي اصفهان جهاد: اصفهان. ش و پرورشاقتصاد آموز). 1382( .عمادزاده، مصطفي -
  .سمت: تهران. اقتصاد آموزش و پرورش). 1381( .آهنچيان؛ محمود ،متوسلي -
  .يسطرون: تهران .اقتصاد آموزش). 1383( . نادري، ابوالقاسم -
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  .دانشگاه تهران: تهران .مالية آموزش). 1388( . نادري، ابوالقاسم -
. 4-1. ج ،پرورش و آموزش اقتصاد دانشنامه). 1382 و 1380)(ويراستار( .عبدالحسين نفيسي، -

  .  تربيت و تعليم ةپژوهشكد: تهران
  .تواند عالوه بر منابع فوق از ساير منابع نيز با تأييد گروه آموزشي استفاده كندمدرس مي

  :اسالمي – ايراني هايديدگاه بر تأكيد با فارسي منابع 1-2-2
  .منبعي معرفي نشده است

 :مطالعاتي عمناب. 2

  .منبعي معرفي نشده است
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  مديريت عمومي

  از جدول  هم نياز/پيش نياز  ساعت/تعداد واحد

  2  ندارد ساعت 34/ نظري-واحد 2

  :هدف
  .و ارائة دانش كلّي در اين زمينه ات علمي مديريتيآشنايي دانشجويان با مفاهيم و نظر

   :سرفصل درس
  ؛يريتمد يمو مفاه يفتعار .1
  ؛علوم يرسا ياندر م يريتعلم مد يگاهجا .2
  ؛يريتو علم مد يلتحص ةفلسف .3
  ؛يريتمد ةفلسف .4
  ؛در جهان يريتر علم مدتطو يبررس .5
  ؛يراندر ا يريتر علم مدتطو يبررس .6
  .يريتدر مد يقمطالعه و تحق يهايوهش .7

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  



 
تكنولوژي آموزشي آموزشي ةمجموع كارشناسي مقطع ةبرنام   

 

   
 

  )بازنگري شده پيشنهاديسرفصل ( ريزي آموزشي و درسيمقدمات برنامه

  از جدول  هم نياز/پيش نياز  ساعت/تعداد واحد

  2  داردن ساعت 34/ نظري-واحد 2

  :هدف

 :يابندهاي زير دست ميدانشجويان در اين درس به هدف

 ريزي و اجراي برنامه آگاهي پيدار بر برنامهريزي آموزشي در نظام آموزشي و عوامل مؤثّبا مفاهيم و مباحث برنامه -
 كنند؛مي

 شناسند؛ر بر آن و نقش آن در جامعه را ميريزي درسي در نظام آموزشي و عوامل مؤثّمفاهيم و مباحث برنامه -

- شوند؛ده از آنها آشنا مياستفا و نحوة ريزي آموزشي و درسيالع از برنامهكسب اطّ با منابع مهم 

 ةد و به پژوهش و ارائنگيردرسي را فرا مي ي وريزي آموزشبومي برنامه مسائل ي موضوعات دربارةروش بررس -
  .پردازندگزارش در اين حوزه مي

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

  .موردي پيشنهاد نشده است

  : هايي كه بايد كسب شوند ها و مهارت توانايي

  .موردي پيشنهاد نشده است
 

  :سرفصل درس

 :ريزيمفهوم و انواع برنامه .1

 .رمعنايي، عوامل مؤثّ ها، انواع، گسترةمفهوم، ضرورت، مراحل، ويژگي -

  :آموزش و پرورش .2

 .هاها، نقش، ديدگاهمفهوم، انواع، چگونگي، آثار، روش -

 :ريزي آموزش و پرورشبرنامه .3
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 .ريزي درسيريزي آموزشي، برنامهمفهوم، انواع، برنامه -

 :ريزي آموزش و پرورشضرورت برنامه .4

هاي حاكم در جهان ريزي آموزشي، ديدگاه دانشمندان مسلمان، ديدگاهموافق و مخالف برنامه هايديدگاه -
 .هاي موجود در ايراناسالم، ديدگاه

 :ريزي آموزش و پرورشتجارب برنامه .5

ريزي آموزش و پرورش در ، ايران و اسالم، تجارب برنامهريزي آموزش و پرورش در جهانتاريخ برنامه -
 .آنو چگونگي  ريزي آموزش و پرورش و نقشاسالم، وضعيت كنوني برنامهايران و  جهان،

 :ريزي آموزشيرويكردهاي برنامه .6

- هاي الت تاريخي، نوع استفاده در ايران، رويكرد حاكم بر نظام آموزشي ايران و نقد آن، ديدگاهانواع، تحو
 .رقيب

 :ريزي آموزشيسطوح برنامه .7

و موضوعات آن، سطح ) نظام آموزش و پرورش(آن، سطح مياني  و موضوعات) نظام آموزشي(سطح كالن  -
 .و موضوعات آن) اينظام مدرسه(خرد 

 :ريزي آموزشيمراحل برنامه .8

 .احي ارزشيابيتعيين اهداف، انتخاب روش، طرّ) شناسايي نيازها(تدوين فلسفه، تعيين منطق  -

 :ريزي درسية برنامهمفهوم و گستر .9

 .هاي واقعيريزي آموزشي، نمونه، ضرورت، تمايز از برنامهمفهوم، جايگاه، موضوعات، نقش -

 :1ريزي درسي مراحل برنامه 10

 .فلسفه، منطق، اهداف، انتخاب محتوا، سازماندهي محتوا -

 :2ريزي درسي مراحل برنامه .10
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 .محتوا، زمان، فضا، ارزشيابي ةهاي ارائروش -

 :ريزي درسية برنامهموضوع و گستر .11

 متمركز و نظام غير متمركز، تجربة-م نيمهندگان، مزايا و معايب نظام متمركز، نظاكنفرآيند عمل، مشاركت -
 .هانظام ةايران در زمين ةجهاني و تجرب

 :هاي آموزشياجراي برنامه در نظام .12

عيت، شناخت وض: ر بر اجرا، مجريان، اقدامات اساسي براي اجراي برنامه شاملهاي اجرا، عوامل مؤثّنظريه -
 .ومي و اختصاصي، تدارك نيروي انساني، هدايت و نظارتسازي عمآماده

 :هاي آموزشي و درسيارزشيابي برنامه .13

نظام  هاي ارزشيابي برنامه، مراحل ارزشيابي برنامه درمفهوم ارزشيابي برنامه، ضرورت ارزشيابي برنامه، روش -
 .هاآموزشي، بازنگري در برنامه

  :الگوهاي تدريس پيشنهادي

شودالگوهاي تدريس زير پيشنهاد مي ،هاي درسه به هدفبا توج :  

  دهنده؛سازمانالگوي تدريس پيش -

  الگوي تدريس مشاركت گروهي؛ -

   .الگوي تدريس كاوشگري و تحقيق -

  :هاي ارزشيابي پيشنهاديروش

  : شودهاي زير پيشنهاد ميروش ،هاي درس و شناخت مسائل فرآيند يادگيريبراي سنجش ميزان تحقق هدف

 هاي درس؛ق هدفاي معطوف به سنجش ميزان تحقّهآزمون -

 هاي پژوهشي دانشجويان و ارائة گزارش؛فعاليت -

  .هاهاي كالس درس متناسب با هدففعاليت -
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  :منابع 

  :منابع اصلي درس. 1

  :منابع التين و عربي. 1-1

  .منبعي معرفي نشده است

  :منابع فارسي. 1-2

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

  .آگاه :تهران. ريزي آموزشيمقدمات برنامه .)1381( .محسن پور، بهرام -
  . سمت :تهران .ريزي درسيمات برنامهمقد. )1386( .ملكي، حسن -
  .به نشر :مشهد .هآموزش متوسط يريزمباني برنامه .)1385( .موسي پور، نعمت اهللا -

  .ابع نيز با تأييد گروه آموزشي استفاده كندتواند عالوه بر منابع فوق از ساير منمدرس مي

  :اسالمي – ايراني هايديدگاه بر تأكيد با فارسي منابع 1-2-2
  .منبعي معرفي نشده است

 :مطالعاتي منابع. 2

  .منبعي معرفي نشده است
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  :هدف
 رطو طور اعم و با مديريت آموزشي به تالش استاد در اين درس بر اين است كه دانشجويان را با مفاهيم مديريت به

هبري ر درباب - مديريت آموزشيمتناسب با مباحث  -اخص آشنا كند و پس از آن مفاهيم عمدة مديريت اسالمي 
  .در اختيار دانشجويان قرار دهدرا  ي و غيرهشوري، داور

   :سرفصل درس
  ؛يريتمد يفتعر .1
  ؛خوب يرمد يكمشخصات  .2
  ؛)ها يستمس ي،مقدار يريگ يمتصم ي،رفتار ي،مورد يوةش ي،تسنّ يها شيوه: يريتدر مد يقمطالعه و تحق يها يوهش .3
  ؛يابيزشو ار يهماهنگ يزش،انگ يا يتهدا ي،سازمانده يزير برنامه: يريتفراگرد مد .4
 يار،مراتب قدرت و اخت سلسله يف،وظا يممتمركز، تقس يرمتمركز و غ يرسم يرو غ يسازمان رسم: سازمان يفتعر .5

  ؛صف و ستاد
  ؛يآموزش يريتمختلف مد هاي يتئور .6
  ؛يازهامراتب ن سلسله يةنظر .7
  ؛يهپاداش، تنب ي،شغل يتو عدم رضا يترضا يري،گ يمتصم .8
  ارتباطات .9

  ؛...)و  يفلسف ي،اقتصاد ي،اجتماع( يآموزش يريتمد يانمب ي،آموزش يريتمد يفتعر .10
  ؛يآموزش يرمد يك هاي يژگيو .11
  ؛يآموزش يرمد يك يفوظا .12
  ؛هشدار به افراد شوري، ،حقوق افراد يادآوري، ،قضاوت .13
  ؛يآموزش يريتمد يالزم برا يها مهارت .14
  .ينگر يندهآ .15

  آموزشيمديريت مقدمات 

  از جدول  هم نياز/پيش نياز  ساعت/تعداد واحد

  2  ندارد  ساعت 34/ نظري-واحد 2
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  : هدف
هاي  هاي برنامه بندي اهداف، طبقه ةشامل تاريخچ ،آشنائي دانشجويان با چگونگي آموزش و تعليم كودكان استثنائي

  .ه به نوع كودكان استثنائيك آموزشي و برخورد صحيح با توجدرسي، چگونگي تدريس و آشنائي با وسايل كم

   :سرفصل درس
مشكالت  - )ينمعلول( يحركت يناتوان - )يائيگو ي،شنوائ ينائي،ب( يحس يمانده، ناتوانآموزش كودكان عقب يخچةتار -

  ؛يراندر جهان و ا يزهوشانت - )يهاناسازگار(  يرفتار
  ؛)موجود ينقوان( يو نگرش اسالم در مورد كودكان استثنائ يهدف از آموزش كودكان استثنائ -
ادغام  يهاكالس – يژهو يهاكالس –ي روزشبانه مدارس مانند) يانواع مدارس استثنائ(  يموزشآ هاييطشناخت مح -

  ؛شده
  ؛آنها يفو وظا يدر امر آموزش كودكان استثنائ يشناخت كادر آموزش -
و  يستيسازمان بهز: مانند ،نوع خدمات و اقدامات ممكن ي،كودكان استثنائ مورد مختلف در يهابا سازمان يآشنائ -

  ؛يرهو غ ينايانمركز رفاه ناب ،يانپرورش سازمان رفاه ناشنواو مدارس تحت پوشش، آموزش 
  :يمختلف آموزش يها برنامه
  :يذهن ةماندكودكان عقب )الف

  ؛يرپذآموزش -
  ؛يرپذيتترب -
  .يپناهگاه -

  ؛)آنها يسبا نوع تدر يآشنائ( يمشكالت شنوائ يدارا كودكان )ب
  ؛)يگفتار درمان يچگونگ( يمشكالت گفتار يكودكان دارا) ج
  ؛كودكان پرهوش و با استعداد )د
  .يو رفتار يمشكالت روان يكودكان دارا )و

  آموزش و پرورش كودكان استثنايي

  از جدول  نيازهم /پيش نياز  ساعت/تعداد واحد

  2  شناسي تربيتي روان-)1(شناسي رشد روان عملي 34+نظري ساعت 34/واحد  1+2
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  )سرفصل بازنگري شده پيشنهادي( مقدمات مشاوره و راهنمايي

  از جدول  نيازهم /پيش نياز  ساعت/تعداد واحد

  2  داردن عملي 34+ساعت نظري 34/ واحد  3

  :هدف

 خانوادگي، فردي، مشكالت هاي مشاوره و راهنمايي براي تشخيص و حلّاصول و روش آشنايي و شناخت مفاهيم،
  .تحصيلي و شغلي

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

  .موردي پيشنهاد نشده است

  : هايي كه بايد كسب شوند ها و مهارت توانايي

  .موردي پيشنهاد نشده است
 

  :سرفصل درس

 ؛مشاوره و راهنمايي در جهان و ايران تاريخچة -

 تعريف مشاوره و راهنمايي؛  -

 اصول مشاوره و راهنمايي؛  -

 هدايت، مشاوره و مشورت در اسالم؛  -

 رابطة ياورانه و خصوصيات آن؛  -

 ديدگاه مكاتب و اسالم؛رفتاري از  شناسي مشكالتعلّت  -

 مصاحبه مشاوره و فنون آن؛ -

 شناختي؛هاي روانمشاهده و ارزيابي -

- مشاور از ديدگاه مكاتب و اسالم؛ هايات و مسئوليتخصوصي 

ــا مشــكالت شــامل روش ههــاي مواجهــروش - هــاي هــاي رفتــاري، روشروش هــاي شــناختي،روش هــاي آگــاهي،ب
 معناخواهي؛

 هاي مقابله از ديدگاه اسالم؛شيوه  -
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 انوادگي از ديدگاه مكاتب و اسالم؛خ مشاورة -

  .تحصيلي و شغلي مشاورة -

  :الگوهاي تدريس پيشنهادي

 .الگوي مشاركتي و بحث گروهي

  :هاي ارزشيابي پيشنهاديروش

 ؛ترمترم و پايانامتحان ميان -

 .هاي دانشجوييفعاليت -

  :منابع 

  :منابع اصلي درس. 1

  :ع التين و عربيمناب. 1-1

- Blocher,D.H. (2000). Counseling: A Developmental Approach. New York: John 
wiley&sons Inc. 

- Austin,l. (1999). The Counseling Primer. Ann Arbor, MI.Taylo&Francis co. 
  :منابع فارسي. 1-2

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

هاي مفاهيم بنيادي و مباحث تخصصي در مشاوره، آموزش و كاربرد مهارت). 1374. (، ديويدردگلدا -
  .ديدار: تهران .حسينيان ة سيمينترجم .خرد در مشاورة فردي

ثنايي و  ترجمة باقر. زمينة مشاوره و راهنمايي). 1386. (، رابرت لوييس؛ ميشل، ماريانگيپسون -
  .رشد: تهران. ي باقر ثناييزير نظر و به ويراستار. همكاران

  .سمت: تهران .)مفاهيم و كاربردها( مقدمات راهنمايي و مشاورة كودك). 1386. (، عبداهللاشفيع آبادي -
  .سمت: تهران .مباني و اصول راهنمايي و مشاوره). 1389( .سيداحمد احمدي، -
  .شگاه اصفهاندان: اصفهان .درمانياي بر مشاوره و روانمقدمه). 1385( .سيداحمد احمدي، -
جامعة مدرسين حوزة علمية قم، دفتر : قم .مشاوره در آيينة علم و دين). 1384( .نقيعلي فقيهي، -

  .انتشارات اسالمي
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حوزة علمية قم، دفتر تبليغات : قم. مشاوره و راهنمايي از ديدگاه اسالم). 1379( .محمدرضا مطهري، -
  .اسالمي

  .اميركبير: تهران .اوره و راهنمايي در تعليم و تربيت اسالميمش). 1375( .سيد مهدي بيرجندي، يحسين  -
  .عالوه بر منابع فوق از ساير منابع نيز استفاده كند ،تأييد گروه آموزشيبا  تواندمدرس مي

  :اسالمي – ايراني هايديدگاه بر تأكيد با فارسي منابع 1-2-2
  .منبعي معرفي نشده است

 :مطالعاتي منابع. 2

  .شده استمنبعي معرفي ن
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  )سرفصل بازنگري شده پيشنهادي( مقدمات تكنولوژي آموزشي

  از جدول  هم نياز/پيش نياز  ساعت/تعداد واحد

  2  داردن نظري 34+عملي ساعت 34/  واحد 3

  :هدف

 وزشي آشنااحي آممواد و وسايل آموزشي و طرّ ،تكنولوژي آموزشي اصول و مفاهم اوليةدر اين درس دانشجويان با 
- ميها در آموزش را كاربرد انواع رسانه و احي آموزشي با رويكرد سيستميانجام طرّ و توانايي و مهارت شوندمي

  .آموزند

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

  .موردي پيشنهاد نشده است

  : هايي كه بايد كسب شوند ها و مهارت توانايي

  .نشده است موردي پيشنهاد
 

  :سرفصل درس

 :تعريف تكنولوژي آموزشي .1

 ؛تعريف تكنولوژي .1.1

 ؛تعريف يادگيري .1.2

 .تعريف آموزش .1.3

 :تكنولوژي آموزشي تاريخچة .2

 ؛در جهان .2.1

 ؛در ايران .2.2

 به آموزش؛ رويكرد سيستمي .3

 مفهوم ارتباط در آموزش؛ .4
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  :هاي آموزشيرسانه .5

 ؛هاي آموزشيتعريف رسانه .5.1

 ؛هاي آموزشيرسانهدرباب تحقيقات  .5.2

 :هاي آموزشيبندي رسانهطبقه .5.3

 ؛هاي آنالوگرسانه .5.3.1

 .هاي ديجيتالرسانه .5.3.2

 .هاي آموزشيكاربرد رسانه .5.4

 ؛احي آموزشي سيستميطرّ .6

  ؛احي آموزشي سيستميانواع الگوهاي طرّ .7

 احي آموزشي گانيه؛الگوي طرّ .7.1

 .احي آموزشي ديك و كريالگوي طرّ .7.2

 .احي آموزشيكار عملي طرّ .8

  :الگوهاي تدريس پيشنهادي

    ....، بحث گروهي، نمايشي، آزمايشگاهي و مسأله تدريس مانند حلّال هاي فعاستفاده  از روش 

  :هاي ارزشيابي پيشنهاديروش

 ....آزمون كتبي؛ كار پوشه و مبتني بر عملكرد و 

  
  :منابع 

  :منابع اصلي درس. 1

  :منابع التين و عربي. 1-1

  .منبعي معرفي نشده است

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

 .سمت، چاپ دوازدهم: تهران. مباني نظري تكنولوژي آموزشي). 1390( .فردانش، هاشم -

- 1384( .دمحمدي، داوود؛ رمضاني، عمران؛ و احديان، محم .(تهران. مات تكنولوژي آموزشيمقد :
 .آييژ

 .چاپ بيست و دوم، دانشگاه پيام نور: تهران. ولوژي آموزشيمقدمات تكن). 1388( .آبادي، خديجهعلي -

- ساسان: شيراز. هاي آموزشيرسانه). 1380( .د حسناميرتيموري، محم.  
  .تواند عالوه بر منابع فوق از ساير منابع نيز با تأييد گروه آموزشي استفاده كندمدرس مي

  :مياسال – ايراني هايديدگاه بر تأكيد با فارسي منابع 1-2-2
  .منبعي معرفي نشده است

 :مطالعاتي منابع. 2

  .منبعي معرفي نشده است
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  :هدف

  .نات و منابع كتابخانهآشنايي دانشجو با طرز استفاده از امكا 

   :سرفصل درس

با  يآشنائ - )يرهو غ يهكتاب، نشر(انواع مواد در كتابخانه  يمبا تنظ يآشنائ -كتابخانه در روند آموزش و پرورش تياهم
 يمبا مراحل ضبط و تنظ يآشنائ - )ياندانشجو يليتحص ةبا توجه به رشت(استفاده از آنها  يوةانواع منابع و مراجع و ش

  ).و ارائه يمضبط ارجاعات، تنظ ي،ادداشت برداري ةيوش( يماتمقد يطرح ةعات جهت ارائاطال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  آشنايي با كتابخانه و اصول كتابداري

  از جدول  هم نياز/پيش نياز  ساعت/تعداد واحد

  2  داردن  واحد 34/نظري-واحد 2
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  :هدف

آشنايي با قواعد اصلي  - آشنايي با كاربرد آمار توصيفي در تعليم و تربيت - آشنائي با مفاهيم اساسي علم آمار
 .هاي تجزيه و تحليل آماري در آموزش و پرورش آشنايي با روش - احتماالت و كاربرد آنها

  
   :سرفصل درس

  ؛يتيكاربرد آمار در علوم ترب تيو اهم يفتعر -علم آمار ياساس يممفاه -
  ؛)رسم جدول و نمودار( يكگراف يهاها و روشيفراوان توزيع -
  ؛)يانگيننما و م يانه،م( يمركز يلتما معيارهاي -
  ؛)يانسانحراف استاندارد و وار ي،نقاط درصد يير،تغ ةدامن(خش پو  يچولگ ي،پراكندگ يهاشاخص -
  ؛يادو جمله يعو توز احتماالت -
  ؛يعيطب منحني -
  ؛يو همبستگ ينيبيشپ همبستگي، -
  ؛يريگنمونه هايروش -
  ؛دار بودنيمعن ايهتست -
  .مورد انتظار و تست كادو يهايمشهود با فراوان يهايفراوان مقايسة -

  

  

  

  

  هاي آماري در علوم تربيتيروش

  از جدول  هم نياز/پيش نياز  ساعت/تعداد واحد

  2  داردن  واحد 34/نظري-واحد 2
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  :هدف

آشنايي  -گيري آشنائي با مفاهيم و نقش اعداد و ارقام در اندازه -هاي تربيتي هاي آزمون آشنايي با كاربرد و محدويت 
 - رطور شايسته و مؤثّهآشنايي با انجام يك آزمون ب - گردد مطرحبا طرح و نوشتن و سؤاالتي كه در يك آزمون بايد 

ي دانشجويان بايد طور كلّ هب – هاي آن ه به محدوديتطور كامل و توجهآشنايي با تعبير و تفسير نتايج يك آزمون ب
  .شود بدانند كه چگونه آزمون، طرح، اجرا و تعبير مي

   :سرفصل درس

  ؛و سنجش يريگاندازه يمبان -
-ندازهاز ا يكوتاه يخچةتار ،يريگاندازه يهاياسمق يتي،در علوم ترب يريگاندازه يهاكاربرد روش يدو فوا تياهم -

  ؛و سنجش يريگ
 يلتبد - )يو درصد يكالس ي،سنّ(انواع هنجارها  - يآمار ياساس يمبر مفاه يمرور اجمال: هاداده يرهنجارها و تفس -

  ؛هارخيمن -يكديگرانواع هنجارها به 
  ؛يريگاندازه يارمع يخطا -اعتبار يينتع يهاروش -انواع اعتبار -يهمبستگ يبضر: اعتبار -
  ؛برآورد يو خطا ييروا يبضر يينتع يهاروش – )يو مفهوم ياريمع ي،محتوائ( ينواع روائا: يروائ -
  ؛شده يهاآزمون – نشدهيزانم يهاآزمون -
  ؛)نشده يزانم( يليتحص يشرفتپ يهاآزمون -
- و مهارت يطشرا - آزمون يكطرح  يمراحل الزم برا - آزمون يك هايتينقش و محدود - آزمون يكلّ يفتعر -

  ؛گزارش يةنمره دادن و ته - آزمون يك ياجرا يالزم برا يها

  گيري در علوم تربيتيسنجش و اندازه

  از جدول  هم نياز/پيش نياز  ساعت/تعداد واحد

ساعت 34+ساعت نظري34/واحد3
  عملي

  2  هاي آماري در علوم تربيتيروش
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جدول  ةيته) يو شناخت يعاطف ي،حركت-يلمس(آنها  يبندها و طبقهانواع هدف -يتيترب يهاهدف يفتعر -
  ؛صاتمشخّ

  ؛يامتحان انشائ يحقواعد تصح -يانشائ يهاقواعد ساختن پرسش -يامتحان انشائ تيماه: يساختن امتحان انشائ -
  ؛يجوركردن يهاپرسش -غلط -يحصح يهاپرسش -ياينهچند گز يهاپرسش): معلومات( ينيساخت آزمون ع -
  ؛آزمون يحاجرا و تصح -هاپرسش يبو ترت يينتع -هاپرسش يلو تحل يهتجز: آزمون يابياجرا و ارزش -

  :شده يزانم هايآزمون
  ؛يوهگر يهاآزمون -يانفراد يهاآزمون: يآزمون هوش عموم -
  ؛يتاقخلّ يهاآزمون -يشغل يهاآزمون: استعدادها يهاآزمون -
  .هاو نگرش يقعال يهاآزمون -يخود سنج يهاآزمون: يتشخص يهاآزمون -
  

  : كار عملي
  .كنندنفري ضمن مطالعة مباحث نظري درس، آزموني را تهيه، اجرا و ارزشيابي مي 5-3هاي دانشجويان در گروه
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  :هدف

  ؛فراگيري مباني روش تحقيق در علوم تربيتي -
  ؛پژوهش ةهادتوانايي تدوين پيشن -
- ماتي براي انجام پژوهشكسب توانايي مقد. 

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

  .موردي پيشنهاد نشده است

  : هايي كه بايد كسب شوند ها و مهارت توانايي

  .موردي پيشنهاد نشده است
 

  :سرفصل درس

  ؛شامل توصيف، پيش بيني، بهبود و تبيين ،تمفهوم پژوهش و نقش آن در توليد دانش تعليم و تربي .1
  ، شامل پيشينه، نياز محقّق و جامعه؛پژوهش مسألةهاي كشف  شيوه .2
  ؛تجربه، عقل و افراد مطلع ت،شامل وحي، سنّ ،منابع شناخت .3
  ؛  مراحل تحقيق علمي .4
  ؛موضوع براي بررسي پيشينة اي علوم تربيتيچاپي و رايانه   معرفي مراجع علمي .5
-ديدگاه دربارةهاي معتبر حديث و منابع شامل قرآن، كتاب ،مرتبط با علوم تربيتي   بع و متون اسالميفي منامعرّ .6

  ؛هاي دانشمندان مسلمان
  ؛فرضيه و سؤال پژوهش .7

  )سرفصل بازنگري شده پيشنهادي(قدمات روش تحقيق در علوم تربيتي م

  از جدول  هم نياز/پيش نياز  ساعت/تعداد واحد

ساعت 34+ساعت نظري34/واحد3
  عملي

  2  هاي آماري در علوم تربيتيروش



 
تكنولوژي آموزشي آموزشي ةمجموع كارشناسي مقطع ةبرنام   

 

   
 

  ؛انواع متغيرها .8
  ؛گيريهاي نمونهجامعه و نمونه و روش .9

اي، تـاريخي و  ، مقايسهلّيشامل توصيفي، پيمايشي، همبستگي، آزمايشي، شبه آزمايشي، ع ،هاي پژوهشروش .10
  ؛نگاريقوم

  ؛و كيفي   يهاي كمپژوهش مقايسة .11
  ؛نامه، مصاحبه، مشاهده، اسناد و مدارك و بررسي روايي و پايايي آنهاشامل پرسش ،ابزارهاي پژوهش .12
  ؛ايآشنايي با اصول منبع دهي منابع چاپي و رايانه .13
  ؛  ر رويكردهاي اسالميق و رعايت اخالق در پژوهش با تأكيد بهاي محقّويژگي .14
  ؛نامه و مصاحبههاي پرسشچگونگي تحليل داده .15
  ؛پژوهش تدوين پيشنهادة .16
  .پژوهشي لةنگارش گزارش پژوهش در قالب رساله و مقا .17

  
  :الگوهاي تدريس پيشنهادي

  ؛مفاهيم نظري از طريق سخنراني ةارائ -
  ؛استفاده از رايانه -
  .آموزش از طريق اصالح تكاليف دانشجويان -

  :هاي ارزشيابي پيشنهاديروش

  ؛نمره 7      ترمآزمون ميان -
  ؛نمره 6      تكاليف عملي -
  .نمره 7      ترم آزمون پايان -

  :منابع 

  :منابع اصلي درس. 1

  :منابع التين و عربي. 1-1

  .منبعي معرفي نشده است
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  :منابع فارسي. 1-2

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

د درس بايد با محور قـراردادن  تالذا اس. ها امكان پذير نيستسرفصل ين يك كتاب براي پوشش دادن به همةيتع
  .از ساير منابع عنوان شده در زير نيز استفاده نمايد در صورت لزوميك يا دو كتاب، 

  .قدس :قم. روش تحقيق). 1386( .استادي، رضا -
  .سمت: تهران. قيق در علوم انسانيهاي تحروش). 1384( .نيا، محمدرضاحافظ -
  .سمت: تهران. هاي پژوهش در علوم تربيتيروش). 1387( .نژاد، غالمرضاخوي -
  .ويرايش: تهران. ي و علوم تربيتيشناس روش تحقيق در روان). 1384( .دالور، علي -
  .هآگا: تهران. هاي تحقيق در علوم رفتاريروش). 1384( .بازرگان، عباس سرمد، زهره؛ -
  .دالور: تهران. ي و علوم تربيتيشناس رواننامه در روش تهية پژوهش). 1389. (سيف، علي اكبر -
پژوهشـگاه  : قـم . بهروز رفيعـي  ترجمة. شناسي تحقيق در تعليم و تربيتروش). 1389. (نقيب، عبدالرحمان -

  .حوزه و دانشگاه
  .رضوي   دانشگاه علوم اسالمي: مشهد. شناسي مطالعات دينيروش). 1385( .فرامرز قراملكي، احد -
و كيفي در علوم تربيتـي و     يهاي تحقيق كمروش). 1387( .گال، جويس ديت؛ بورگ، والتر؛ وگال، مر -

 .دانشگاه شهيد بهشتي سمت؛: تهران. ة احمدرضا نصر و همكارانترجم. ، جلد اوليشناس روان

  .نيز با تأييد گروه آموزشي استفاده كندتواند عالوه بر منابع فوق از ساير منابع مدرس مي

  :اسالمي – ايراني هايديدگاه بر تأكيد با فارسي منابع 1-2-2
  .منبعي معرفي نشده است

 :مطالعاتي منابع. 2

  .منبعي معرفي نشده است
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4 -2  
  سرفصل

  ةرشت صيتخصدروس  

  علوم تربيتي 

  »تكنولوژي آموزشي« ةشاخ
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  :هدف

  :كردن دانشجويان باآشنا   
 مكنه؛هاي م ريزي درسي و آموزشي در سطوح مختلف و ارائة راه حلّ مسائل و مشكالت مراحل مختلف برنامه -

   .آموزشي ريزي درسي و هاي انجام شده در زمينة برنامه ها و بررسي هاي پژوهش يافته -
  

  :سرفصل درس

  ؛مقدمه .1
  ؛يكتاب درس يمحتوا درباباهداف آموزش و پرورش  يبررس .2
  ؛اهداف آموزش و پرورشدربارة  يليتحص يشرفتپ يابيارزش يبررس .3
  ؛ها يابيو ارزش يسكتب در يمحتوا دربابآموزش و پرورش  ةفلسف يبررس .4
  ؛مشابه يها مطالب و جنبه يتسلسل و توال يثاز ح يكتب درس يمحتوا يبررس .5
  ؛قق و ناموفّموفّ يدرس يها از برنامه يهائ نمونه يبررس .6
  ؛ياجتماع يازهاين درباباهداف آموزش و پرورش  يبررس .7
  ؛يرانفراگ يفرد يازهاين دربارةاهداف آموزش و پرورش  يبررس .8
  ؛در اجرا يآموزش يها اجزاء مختلف برنامه مراحل و يبررس .9

  ؛قق و ناموفّموفّ يآموزش يها از برنامه يهائ نمونه يبررس .10
  .مشابه هستند يآموزش يستمس ياز كشورها كه دارا يبا برخ يرانا يو آموزش يدرس يها برنامه يقيتطب يبررس .11

  .پروژه

  

  

 

  درسي و آموزشيريزي  سمينار در برنامه

  از جدول  هم نياز/پيش نياز  ساعت/تعداد واحد

  3  ريزي آموزشي و درسي مقدمات برنامه  نظري/ساعت 34/ واحد 2
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  :هدف

  .آشنا كردن دانشجويان با اصول و مفاهيم اولية ارتباط انساني و كابردآن در فرايند تدريس و يادگيري

  : درس سرفصل

   ؛ارتباط يكلّ يممفاه .1
  ؛ارتباط يندفرآ .2
  ؛يمختلف ارتباط يها مدل .3
   ؛در ارتباط يشخصنقش استنباط و برداشت  .4
  ؛ها سمبل .5
  ؛رتباطانقش و كاربرد زبان در  .6
  ؛ها اعتقادات و ارزش ها، يشگرا .7
  ؛ارتباط در گروه .8
  ؛يكالم يرارتباط غ .9

  ؛گوش دادن .10
  ؛يتعامل احساس .11
  ؛م و شاگردمعلّ ينب يارتباط كالم يبرقرار يبررس .12
  ؛يدر ارتباط كالم يآموزش يها نقش رسانه .13
  .يداريارتباط د .14

  
  
  

  مباني ارتباط انساني

  از جدول  زهم نيا/پيش نياز  ساعت/تعداد واحد

  3  ندارد  ساعت 34/ نظري-واحد 2



 
تكنولوژي آموزشي آموزشي ةمجموع كارشناسي مقطع ةبرنام   

 

   
 

  

  :هدف
  .شنيداري در آموزش –شنيداري و ديداري  -هاي ديداري  پيامطرّاحي آشنا كردن دانشجويان با اصول كلّي تنظيم و 

 :سرفصل درس

  ؛مقدمه .1
  ؛يمختلف ارتباط يها مدل يارتباط و بررس يندبرفرآ يمرور .2
  ؛يهداف آموزشابا  متناظر ها يامپطرّاحي  .3
  ؛ها يامپطرّاحي  ياصول كلّ .4
  ؛يآموزش هاي يامپ خاص هاي يژگيو .5
 :يداريد هاي يامپطرّاحي  .6

 :ياحعناصر طرّ .6.1

 فضا؛ 6.1.1

 خطّ؛ 6.1.2

 شكل؛ 6.1.3

 فرم؛ 6.1.4

 .سطح 6.1.5

 :ياحاصول طرّ .6.2

 توازن؛ 6.2.1

 تباين؛ 6.2.2

 تأكيد؛ 6.2.3

 وحدت؛ 6.2.4

 ماهنگي؛ه 6.2.5

  هاي آموزشي پيامي طرّاحاصول 
  از جدول  هم نياز/پيش نياز  ساعت/تعداد واحد

  3  مقدمات تكنولوژي آموزشي  ساعت 34/نظري-واحد 2



 
تكنولوژي آموزشي آموزشي ةمجموع كارشناسي مقطع ةبرنام   

 

   
 

6.2.6 ها يامپطرّاحي و  يمه در تنظجلب و حفظ توج. 

 ؛يداريد هاي يامپطرّاحي در  يچيدگيو پ يسادگ .6.3

 ؛يداريد هاي يامپطرّاحي تكرار در  يا يكار كاربرد دوباره .6.4

 ؛يداريد هاي يامپطرّاحي در  يناتاز تزئ يريگ بهره .6.5

 ؛يداريشن هاي يامپطرّاحي  .7

  ؛يداريشن -يداريد هاي يامپطرّاحي  .8
  .پروژه  .9
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  اصول عكاسي

  از جدول  هم نياز/پيش نياز  ساعت/تعداد واحد

  3  مات تكنولوژي آموزشيمقد  ساعت 68/وعملي نظري-واحد 3

  
   :هدف

  .هاي آموزشي آشنا كردن دانشجويان با اصول تئورري عكاسي و توليد عكس

   :سرفصل درس

  :)ساعت 34 -واحد 2( ينظر . 1
  ؛يكلّ يممفاه .1.1
  ؛يرسم يرغ يعكاس. 1.2
  ؛يرسم يعكاس . 1.3
  ؛يرتصاو ةارائ يها يكتكن .1.4
  ؛ها يندورب. 1.5
  ؛ها يعدس. 1.6
  ؛ينورده .1.7
  ؛يعكسبردار هاي يكتكن .1.8
  ؛نور .1.9

  ؛البراتوار .1.10
  ؛يلترهاف .1.11
  .يو نگهدار يگانيبا . 1.12

  :)عتسا 34 -واحد1( يعمل. 2
  .)يدتول( يو گروه يفرد يها پروژه -
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  هاي تلويزيوني  توليد برنامه

  از جدول  هم نياز/پيش نياز  ساعت/تعداد واحد

ساعت 17/و عملي نظري-واحد2
  ساعت عملي 34+نظري

  3  مقدمات تكنولوژي آموزشي

  
   :هدف

 ؛هاي تلوزيوني و كاربرد تلوزيون مداربسته اتي توليد برنامهآشنا كردن دانشجويان با اصول كلّي و مقدم -

 .هاي تلوزيوني تهية عملي برنامه -
  

   :سرفصل درس

  :)ساعت 17 -واحد1( ينظر . 1
  ؛مقدمه ،يكل يممفاه. 1.1
  ؛مدار بسته در آموزش يزيونكاربرد تلو   .1.2
  ؛يزيونيتلو يارتباط يها روش   .1.3
  ؛يدتول   .1.4
  ؛يزيونيتلو يها شبكه. 1.5
  ؛يزيونيو نوار تلو يلمف يقيتطب ةيسمقا   .1.6
  ؛يزيونيتلو يها يستمس  .1.7
  ؛يدئوو يها انواع دستگاه يفمعرّ . 1.8
  ؛يصوت هاي يگنالس يدتول   .1.9

  ؛يزيونيتلو يها كاست .1.10
  ؛يكيالكترون يتاد .1.11
  ؛يزيونيتلو يوهاياستود .1.12
  ؛يزيونيتلو يها يندورب .1.13
  ؛فرمان يها اطاق .1.14
  ؛ها يعدس .1.15
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  ؛»ها شات«انواع مختلف  .1.16
  ؛يزيونيضبط تلو يها يوهش.1.17
  ؛ينورده .1.18
  ؛ينبا چند دورب يدتول .1.19
  .صحنه يگر يمنش .1.20

  :)ساعت 34واحد،  1( يعمل. 2
  .)يدتول( يو فرد يگروه كارهاي
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   :هدف

  .برداري وچگونگي ارزيابي مواد آموزشي آشنا كردن دانشجويان با معيارهاي مختلف انتخاب، نحوة بهره  

   :سرفصل درس

  ؛يادگيريو  يسها در تدر كاربرد رسانه   -
  ؛ها از رسانه يبردار مراحل بهره   -
  ؛يدها جهت خر انتخاب رسانه   -
  ؛ها انتخاب رسانه يدمف يها يراهبر   -
  ؛ها رسانه يمحلّ يدتول   -
  ؛مختلف كاربرد رسانه يها از جنبه يابيارز يچگونگ   -
  ؛مختلف يها رسانه درست از يبردار بهره يچگونگ   -
  ؛يمواد آموزش ارائه دهندة مراكز   -
  .يصتخص يانسان يروين يفشرح وظا   -

  
  

  

  

  

  يابي مواد و وسايل آموزشيبرداري و ارز بهره انتخاب،

  از جدول  هم نياز/پيش نياز  ساعت/تعداد واحد

  ساعت 34/نظري-واحد 2
ها و فنون  روش -مات تكنولوژي آموزشيمقد

  تدريس
3  
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    :دفه
  .افزار دانشجويان با اصول اولية توليد مواد آموزشي و كار عملي توليد نرم آشنايي  

   :سرفصل درس
  :)ساعت 17 –واحد 1( ينظر .1

  ؛يآموزش يها و انتخاب رسانهطرّاحي اساس . 1.1
  ؛يبر اصول و عناصر طراح يمرور .1.2
  ؛ياطخطّ يها يكتكن .1.3
  ؛نورتاب يرغ يها رسانه .1.4
  ؛يآموزش يرتصاو .1.5
  ؛يسه بعد يها رسانه .1.6
  ؛ها چارت .1.7
  ؛پوسترها .1.8
  ؛)گرافها(نمودارها  .1.9

  ؛نقشه و كره .1.10
  ؛يرتكث يها يهقران .1.11
  ؛نورتاب يها رسانه .1.12
  ؛يداسال .1.13
  ؛يپاستر يلمف .1.14
  .شفاف يها تلق .1.15

  :)ساعت 34 -واحد 1( يعمل .2
  .)يدتول( يوهو گر يفرد يها پروژه

  توليد مواد آموزشي

  از جدول  هم نياز/پيش نياز  ساعت/تعداد واحد

ساعت 17/و عملي نظري-واحد2
  ساعت عملي 34+ نظري 

  3  هاي آموزشي پيامطرّاحي اصول 
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  :هدف درس

سيستماتيك حي طرّابرداري از  ها وكاربرد آن در آموزش و بهره آشنا كردن دانشجويان با مفاهيم و اصول كلّي سيستم
  .آموزشي

   :سرفصل درس

  ؛يكلّ يممفاه .1
  ؛يستماتيكسطرّاحي اصول  .2
  ؛يآموزش يستماتيكسطرّاحي مراحل و اجزاء  .3
  ؛»يرفتار« يسينو هدف .4
  ؛يطشرا يينو تع يبررس .5
  ؛منابع يينو تع يبررس .6
  ؛ها يابيارزش .7
  ؛يسگوناگون تدر يها روش .8
  .يمحتو يينتع .9

  

  

  

  

  

  ها آموزش با روش مبتني بر سيستم

  از جدول  هم نياز/پيش نياز  ساعت/تعداد واحد

  3  ها و فنون تدريس روش  ساعت 34/نظري-واحد 2



 
تكنولوژي آموزشي آموزشي ةمجموع كارشناسي مقطع ةبرنام   

 

   
 

  

  :هدف درس

  .هاي آموزشي و كار عملي توليد اصول و مفاهيم اولية تهيه و توليد فيلمآشنا كردن دانشجويان با 

  :سرفصل درس

  :)ساعت 34 -واحد 2( ينظر .1
  ؛يكلّ يممفاه. 1.1
  ؛»يسهمقا« ،يليمتريم 16و  8 هاي يلمف .1.2
  ؛ها يندورب. 1.3
  ا؛ه يعدس .1.4
  ؛ينورده .1.5
  ؛خام هاي يلمف .1.6
  ؛يلمبرداريف .1.7
  ؛نور .1.8
  ؛البراتوار .1.9

  ؛يلمبرداريمسائل ف .1.10
  ؛يلترهاف .1.11
  ؛يريتصو يتاد .1.12
  ؛يصوت يتاد .1.13

  :)ساعت 34 -واحد 1( يعمل .2
     .)يدتول( يو گروه يفرد ياپروژه ه 

  هاي آموزشي توليد فيلم

  از جدول  هم نياز/پيش نياز  ساعت/دتعداد واح

ساعت 34/و عملي نظري-واحد3
  ساعت عملي 34+ نظري 

هاي آموزشي پيامطرّاحي اصول  - مات تكنولوژي آموزشيمقد - 
  هاي جمعي رسانههاي كاربرد  ها و روش تئوري - توليد مواد آموزشي

3  
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  :هدف درس

 هاي آموزشي؛ هاي مختلف ارزيابي نظام ها و تكنيك آشنا كردن دانشجويان با اصول، روش -

  .هاي كوچك آموزشي هاي الزم در دانشجويان جهت شركت و همكاري در ارزيابي نظام ايجاد مهارت -

  :سرفصل درس

  ؛مقدمه .1
  ؛يماتو اصول مقد يممفاه يف،تعار .2
  ؛يآموزش يها انواع مختلف نظام يسةاو مق يبررس .3
  ؛ها نظام يابيمختلف ارز يها يكها و تكن روش ةيسو مقا يبررس .4
  ؛ها نظام يابياستفاده از بازخورد در ارز .5
  ؛يآموزش يها نظام ةفلسف يابيو ارز يبررس .6
  ؛يآموزش يها اهداف نظام يابيو ارز يبررس .7
  ؛)در گذشته و حال( يآموزش يها نظام يابيارز تيفيك و يچگونگ يابيو ارز يبررس .8
  ؛يانسان يروين يابيو ارز يبررس .9

  ؛ها برنامه تيفيك يابيو ارز يبررس .10
  ؛يو آموزش يدرس يها برنامه يابيو ارز يبررس .11
  .پروژه .12
  

  

  هاي كوچك آموزشي ارزيابي نظام

  از جدول  هم نياز/پيش نياز  ساعت/تعداد واحد

  3  ندارد  ساعت 34/ نظري-واحد 2
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  :هدف درس

در ) يوستهدر كارشناسي پ(و دورة كارشناسي ) كارشناسي ناپيوستهدر (هاي دورة كارداني  اجراي عملي آموخته -
 صورت انفرادي؛ مدارس به

  .اي هاي الزم براي شروع كار حرفه ايجاد مهارت -

  :سرفصل درس
آن مان و مدرسان و با معلّ شوند مي يفمعرّ) االمكان مدارس يحتّ( يكز آموزشبه مرا درس با نظر استاد ياندانشجو .1

  .كنند يم يهمكار يآموزش يمختلف تكنولوژ يها ينهدر زم مراكز
 يافصل  يستدر يبرا مثالً(دهند  يدوره ارائه م يعنوان كار عمل را به يا پروژه يكارورز ةدرو ياندر پا ياندانشجو .2

را در  يطرح يادهند و  يرا انجام م يآموزش يستماتيكسطرّاحي به  مربوط هاي يتفعال يكتاب درس يكاز  يفصول
  ).كنند يموجود در مدرسه ارائه م يمواد آموزش يمتنظ ينةزم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي فردي ها و اجراي پروژه كارورزي

  از جدول  هم نياز/پيش نياز  ساعت/تعداد واحد

  3  هاي آموزشي پيامطرّاحي اصول   ساعت 68/عملي -واحد 2
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  :هدف درس

برداري  المللي و بهره آشنا كردن دانشجويان با چگونگي كاربرد و تأثير ارتباط و وسائل ارتباطي در جامعه و جوامع بين
  .صحيح از آنها

  :سرفصل درس

  ؛مقدمه .1
  ؛يانواع ارتباط انسان .2
  ؛)يريتصو -يصوت يري،تصو ي،صوت( يارتباط يلوسا .3
  ؛يارتباط يطوسا .4
  :ياقتصاد يارتباطموانع  .5

  ؛ياسيس. 5.1
  ؛ياجتماع. 5.2
  ؛يعيطب .5.3
  ؛يكيمكان .5.4
  .يانسان .5.5

  ؛يارتباط يلوسا يفرهنگ يكاربردها . 6
  ؛يارتباط يلوسا ياسيس يكاربردها .7
  ؛يفرهنگ اسالم .8
  ؛يدر فرهنگ اسالم يارتباط اجتماع. 9
  ؛يفرهنگ اسالم يجترو يچگونگ .10
  :ياسيس يغاتتبل. 11

  شناسي ارتباطي جامعه

  از جدول  هم نياز/پيش نياز  ساعت/تعداد واحد

  3  مباني ارتباط انساني  ساعت 34/ نظري-واحد 2



 
تكنولوژي آموزشي آموزشي ةمجموع كارشناسي مقطع ةبرنام   

 

   
 

  ؛يخيتار ةسابق. 11.1
  ؛يعوامل روان . 11.2
  ؛ها يكتكن .11.3
  .حدود .11.4

  ؛ياسيس يها مكتب .12
  ؛ياسيبا مكاتب س يسهاسالم در مقا .13
  :يافكار عموم. 14

  ؛يافكار عموم يتاهم .14.1
  ؛يشناخت افكار عموم. 14.2
  ؛يطرز مطالعه و پژوهش در افكار عموم .14.3
  ؛يعمومافكار  يدايشپ يندفرآ .14.4
  ؛ينقش خانواده، مذهب و فرهنگ در افكار عموم .14.5
  .يدر افكار عموم يارتباط جمع يلنقش وسا. 14.6

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 
تكنولوژي آموزشي آموزشي ةمجموع كارشناسي مقطع ةبرنام   

 

   
 

  

  

  :هدف درس

  .ريزي درسي و تحليل محتوا هاي مختلف برنامه ها و مهارت آشنا كردن دانشجويان با مفاهيم، اصول، روش -
و تحوالت بنيادي مورد نياز  هاي درسي با توجه به تغييرات ريزي آماده كردن دانشجويان براي كمك در برنامه -

  .جامعه

  :سرفصل درس

  ؛مقدمه .1
  ؛يدرس يزير مختلف برنامه هاي ياصول و تئور يم،مفاه يسربر .2
  ؛يرانآموزش و پرورش در ا يها و نقد هدف يبررس .3
  ؛يرانآموزش  پرورش در ا ةو نقد فلسف يبررس .4
  ؛يرانو نقد اصول آموزش و پرورش در ا يبررس .5
  ؛يدرس يها يزير در برنامه يازبا منابع و اطالعات مورد ن يآشنائ .6
  ؛يدرس يزير مختلف برنامه يها طرح يابيزشار يها ها و روش يوهش .7
  ؛ يدرس يزير در برنامه ينگر يندهآ .8
  ؛محتوا يلتحل هاي يكاصول و تكن يم،با مفاه يآشنائ .9

  ؛يمتون درس ييرجامعه در رابطه با تغ يازهاين يبررس .10
  ؛ها و مطالعات انجام شده پژوهش يبررس .11
  ؛يرفتار يها با هدف يئاآشن .12
  ؛يوزشآم يها يياببا ارزش يآشنائ .13
  ؛يآموزش يابيمختلف ارزش يالگوها يفمعرّ .14

  ريزي درسي و تحليل محتوا اصول برنامه

  از جدول  هم نياز/پيش نياز  ساعت/تعداد واحد
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  ؛)ينارسم( يدرس يزير برنامه يمسائل عموم يبررس .15
  ؛)پروژه( چند كتاب نمونه  ينقد و بررس .16
  ؛)پروژه( يدرس يزير برنامه ياجرا .17
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  :هدف درس

  .ي و ايجاد مهارت در آنئريزي درسي ابتدا هاي برنامه با اصول و مباني و روش آشنا كردن دانشجويان

  :سرفصل درس

  ؛مقدمه .1
  ؛محتوا يلو تحل يدرس يزير برنامه يبر مبان يمرور .2
  ؛ئيآموزش ابتدا ةيخچتار .3
  ؛يئآموزش ابتدا ةفلسف .4
  ؛يو نقد اهداف آموزش ابتدائ يبررس .5
  ؛يدر آموزش ابتدائ ينگر يندهآ .6
  ؛يمتون درس ييرتغ دربابجامعه  يازهاين يبررس .7
  ؛)پروژه(چند كتاب نمونه  ينقد و بررس .8
  در اين زمينه؛انجام شده  يها مطالعات و پژوهش يبررس .9

  :يابتدائ يستدر يها بر اهداف و روش يمرور .10
  ؛يسفار .10.1
  ؛علوم .10.2
  ؛ياضياتر .10.3
  ؛ياجتماع يماتتعل .10.4
  ؛ينيد يماتتعل .10.5
  .يهنر و كار دست .10.6

  ؛يراندر ا يآموزش ابتدائ يمسائل عموم يبررس .11

  يئريزي درسي ابتدا برنامه

  از جدول  هم نياز/پيش نياز  ساعت/تعداد واحد
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  ؛)ينارسم( يابتدائ يدرس يزانر مان، مسئوالن و برنامهنظرات معلّ يبررس .12
  .)پروژه( يابتدائ يدرس يزير برنامه ياجرا .13
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  :هدف درس

  :آشنا كردن دانشجويان با
 زمينة تكنولوژي آموزشي؛ رها د ها و نظريه يافته -

  .در ايران آموزشي مسائل و مشكالت كاربرد تكنولوژي -

  :سرفصل درس

  ؛مقدمه .1
  ؛يراندر جهان و ا يآموزش يتكنولوژ يتكامل يرس يبررس .2
  ؛يآموزش يتكنولوژ ةينمختلف در زم يها يهها و نظر پژوهش يبررس .3
  ؛يآموزش يتكنولوژ ينةدر زم) يرانمشابه با ا(چند كشور  يتقعدم موفّ يا يتقموفّ يبررس .4
  ؛آن يتقعدم موفّ يا يتقر در موفّثّؤو عوامل م يراندر ا يآموزش يكاربرد تكنولوژ ةگذشت يبررس .5
  ؛يندهبه آ ينگاه .6
  .يگروه يا يفرد يها انجام پروژه .7

  

تواند با توجه به  استاد درس در صورت تمايل مي. فهرست ارائه شده بر اساس اهداف مشخّص شده براي درس است: توضيح
  .اهداف موضوعات ديگري را اضافه كند

  

  

  يسمينار در تكنولوژي آموزش

  از جدول  هم نياز/پيش نياز  ساعت/تعداد واحد

  3  گذراندن دروس تئوري  ساعت 34/ نظري-واحد 2
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  :هدف درس

  .ريزي درسي دورة متوسطه و ايجاد مهارت در آن هاي برنامه آشنا كردن دانشجويان با اصول، مباني و روش

  :سرفصل درس

  ؛مقدمه .1
  محتوا يلو تحل يرسد يزيبرنامه ر يبر مبان يمرور .2
  ؛آموزش متوسطه ةيخچتار .3
  ؛آموزش متوسطه ةفلسف .4
  ؛آموزش متوسطه يها و نقد هدف يبررس .5
  ؛در آموزش متوسطه ينگر يندهآ .6
  ؛يمتون درس ييرتغ دربابجامعه  يازهاين يبررس .7
  ؛)پروژه(چند كتاب نمونه  ينقد و بررس .8
  ؛لف آموزش متوسطهمخت يها جنبه دربارة انجام شده يها مطالعات و پژوهش يبررس .9

  :در آموزش متوسطه يستدر يها بر اهداف و روش يمرور .10
  ؛يزيكف .10.1
  ؛يميش .10.2
  ؛يشناس يستز .10.3
  ؛ياضياتر .10.4
  ؛يعلوم اجتماع .10.5
  ؛يمعارف اسالم .10.6
  ؛ياتادب .10.7

  ريزي درسي متوسطه برنامه

  از جدول  هم نياز/يش نيازپ  ساعت/تعداد واحد

  3  ريزي آموزشي ودرسي مات برنامهمقد  ساعت34/ نظري-واحد 2
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  .يعلوم انسان .10.8
  ؛يرانآموزش متوسطه در ا يمسائل عموم يبررس .11
  ؛)ريناسم(آموزش متوسطه  يزانر مسئوالن و برنامه يران،نظرات دب يبررس .12
  .)پروژه( يدرس يزير برنامه يجراا .13
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  :هدف درس

اصول  آشنا كردن آنان با هاي راديويي و تلوزيوني درآموزش و برداري از برنامه آشنا كردن دانشجويان با اهميت بهره -
  ؛هاي راديويي و تلوزيوني هاي تهية برنامه تكنيك

  به دانشجويان؛ راديويي و تلوزيوني با حداقل امكانات هاي سادة ضبط برنامهچگونگي  آموختن -
  .ها تقويت و ايجاد روح استفاده از امكانات ساده و موجود در تهية برنامه -

  :سرفصل درس

  :)ساعت 17 -واحد1(  ينظر. 1
  ؛مقدمه .1.1
  ؛در آموزش يزيونيو تلو يوئيراد يها برنامه يتاهم .1.2
در  يزيونيتلو و يوئيراد يها از برنامه يبردار بهره ةينها و مطالعات انجام شده در زم پژوهش يبررس .1.3

  ؛آموزش
  ؛يفرهنگ اسالم ةو توس يدر رشد اجتماع يمستند و آموزش ي،خبر يها برنامه يتاهم يبررس .1.4
  ؛آنهاو مسائل  يوئيراد يها برنامه يةطرز ته .1.5
  ؛يندگيگو يبرا يسندگينو .1.6
  ؛متن يقيانتخاب موس .1.7
  ؛يوئيراد ةبرنام يكارگردان .1.8
  ؛يوئيضبط راد يوهايبا استود يآشنائ .1.9

  ؛)يوبدون استفاده از استود(  يوئيراد يها بط برنامهضو ساده و  يماتفاده از وسائل مقداست يچگونگ .1.10
  ؛آنهاو مسائل  يزيونيتلو يها برنامه ةيطرز ته .1.11

  تلويزيون آموزشي -راديو

  از جدول  هم نياز/پيش نياز  ساعت/تعداد واحد

ساعت 17/ وعملي نظري-واحد2
  ساعت عملي 34+ نظري 

 - هاي آموزشي توليد فيلم -هاي تلويزيوني توليد برنامه
  هاي جمعي هاي كاربرد رسانه ها و روش تئوري

3  
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  ؛يزيونتلو يبرا يسندگينو .1.12
  ؛يشههنرپ ينده،گو ي،انتخاب مجر .1.13
  ؛يزيوندر تلو ياصول كارگردان .1.14
  ؛ييزيونتلو و يوئيراد يها در برنامه يقتحق يها روش .1.15
  ؛يزيونتلو -يوراد يها برنامه يابيارزش .1.16
  ؛)پروژه( ضبط  يبرا يوئيراد يها آماده كردن برنامه .1.17
  ؛)پروژه(ضبط  يبرا يزيونيتلو يها آماده كردن برنامه .1.18
  )يا نمونه( يزيونيتلو يها و نقد برنامه يبررس .1.19
  ؛يزيونيضبط تلو يوهايبا استود يآشنائ .1.20
  ؛)يوبدون استفاده از استود( يزيونيتلو يها برنامه يةاستفاده از وسائل ساده در ته يچگونگ .1.21
  ؛ينورپرداز .1.22
  ؛دكور .1.23
  ؛يكارگردان فنّ .1.24
  .صدا .1.25

  :)ساعت 34 -واحد 1( يعمل. 2
  .)يدتول( يو گروه يفرد يها پروژه
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  :هدف درس
  .ها در آموزش برد اينگونه رسانهرهاي جمعي و بررسي شيوة كا هاي مختلف رسانه آشنا كردن دانشجويان با تئوري

  :سرفصل درس
  ؛يل ارتباط انسانتحو يرتكامل و س .1
  ؛يارتباط جمع يلجامعه و نقش وسا .2
  ؛در تكامل ياجتماع و ينقش عوامل فرهنگ .3
  ؛يجمع يها رسانه .4
  ؛يجمع يها رسانه يچهارچوب اجتماع .5
  ؛يو گروه يدر ارتباط جمع يهلاو هاي يتئور .6
  .در آموزش يجمع يها از رسانه يريگ بهره يچگونگ .7

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي جمعي هاي كاربرد رسانه ها و روش تئوري

  از جدول  هم نياز/پيش نياز  ساعت/تعداد واحد

  3  شناسي ارتباطي جامعه -مباني ارتباط انساني  ساعت34/ نظري-واحد 2
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  :هدف درس

 ؛اي آشنا كردن دانشجويان با ابعاد مختلف يادگيري در زمينة آموزش برنامه -

 ؛اي و كاربرد آن در تدريس ماهيت و اصول آموزش برنامه -

 ؛هاهاي مختلف آموزشي و نحوة استفاده از آن ماشين -

هاي  گيري از ماشين اي كردن آموزش دروس مختلف بدون بهره در برنامه هايي گيري از تكنيك چگونگي بهره -
  .وزشيمآ

  :سرفصل درس

  ؛يادگيري يندو فرآ يفتعر .1
  :يادگيرياشكال مختلف  .2

  ؛ساده .2.1
  ؛يچيدهپ .2.2
  .يتاقخلّ .2.3

  ؛يادگيريانتقال  يها روش .3
  ؛يسو تدر يادگيرير در ثّؤعوامل م .4
  ؛رشد آنها يچگونگ و يكالم يرو غ يمكال يها يادگيري .5
  :يتداع يا يونديپ يادگيري هاي يتئور .6

  ؛يككالس يشرط .6.1
  .يابزار يشرط .6.2

  ؛يشناخت يادگيري هاي يتئور .7
  ؛يادگيريرفتار و  يزشانگ .8
  ؛يآموزش هاي ينماش .9

  اي آموزش برنامه

  از جدول  هم نياز/پيش نياز  ساعت/تعداد واحد

  3 ها آموزش با روش مبتني برسيستم -شناسي تربيتي روان  ساعت 34/ نظري-واحد 2
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  ؛يآموزش هاي ينبا ماش يستدر ةفلسف .10
  ؛يسدر تدر يآموزش هاي ينكاربرد ماش .11
  ؛يآموزش هاي نيمسائل و مشكالت كاربرد ماش .12
  ؛يستدرطرّاحي در  يآموزش يها هدف يلتحل .13
  ؛كردن آموزش يا برنامه هاي يكتكن يلتحل .14
  ؛يا آموزش برنامه يكارآئ يابيارز .15
  ؛يكالس يسكردن تدر يا برنامه .16
  ؛ياتدر آموزش ادب يا آموزش برنامه .17
  ؛يدر علوم اجتماع يا آموزش برنامه .18
  ؛خارجه يها در زبان يا آموزش برنامه .19
  ؛ياضياتدر ر يا برنامه آموزش .20
  ؛در آموزش بزرگساالن يا آموزش برنامه .21
  يدر آموزش عال يا آموزش برنامه .22

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
تكنولوژي آموزشي آموزشي ةمجموع كارشناسي مقطع ةبرنام   

 

   
 

 

 

  :هدف درس

 هاي آموزشي؛ نظامطرّاحي هاي مختلف  ها و تكنيك اصول، روشآشنا كردن دانشجويان با  -

  .هاي كوچك آموزشي نظامطرّاحي آماده كردن دانشجويان جهت شركت و همكاري در  -

  :سرفصل درس

  ؛مقدمه .1
  ؛يماتو اصول مقد يممفاه يف،تعار .2
  ؛يآموزش يها نظامرّاحي طمختلف  هاي يكها و تكن روش يبررس .3
  ؛انجام شده يها مطالعات و پژوهش يبررس .4
  :ها نظامطرّاحي عناصر مختلف در  .5

  ؛فلسفه .5.1
  ؛اهداف .5.2
  ؛ساخت .5.3
  ؛يابيارز .5.4
  ؛يو آموزش يدرس يها برنامه .5.5
  ؛يانسان يروين .5.6
 ؛بودجه .5.7
  .)يزاتفضا، مواد، تجه( يامكانات ماد .5.8

  ؛چند نظام نمونه يبررس .6

  هاي آموزشي نظامطرّاحي اصول 

  از جدول  هم نياز/پيش نياز  ساعت/تعداد واحد

  ساعت34/ نظري-واحد 2
توليد مواد  -ريزي آموزشي و درسي مات برنامهمقد

  آموزشي
3  



 
تكنولوژي آموزشي آموزشي ةمجموع كارشناسي مقطع ةبرنام   

 

   
 

  ؛يمملكت يكلّ ياه يمش شده با خط يادارتباط عناصر  .7
  .پروژه .8
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  :هدف

  :يابند هاي زير دست مي دانشجويان در اين درس به هدف
 شوند؛ آموزش بزرگساالن و آموزش عالي آشنا مي با جايگاه و اهميت -

 شناسند؛ ريزي درسي بزرگساالن را مي مفاهيم و فرآيند برنامه -

 شوند؛ آموزش بزرگساالن آشنا مي) ايراني-اسالمي(هاي بومي  با مسائل و ضرورت -

گزارش در اين پژوهش و ارائة گيرند و به  روش بررسي موضوعات در حوزة برنامة درسي بزرگساالن را فرا مي -
  . پردازند حوزه مي

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

  .موردي پيشنهاد نشده است

  : هايي كه بايد كسب شوند ها و مهارت توانايي

  .موردي پيشنهاد نشده است
 

  :سرفصل درس

  :درسي بزرگساالن ةبرنام .1

درسي  ةگيري برنام زرگساالن در نظام آموزشي، جهتدرسي ب ةريزي درسي، برنام هدرسي، برنام ةبرنام -
  .بزرگساالن

  :هاي بزرگساالن و آموزش بزرگسالي ويژگي .2

  )سرفصل بازنگري شده پيشنهادي( ريزي درسي آموزش عالي و بزرگساالن برنامه

  از جدول  هم نياز/پيش نياز  ساعت/تعداد واحد

  3  داردن  ساعت 34/ نظري-واحد 2
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هاي هاي بزرگساالن، اهميت و جايگاه بزرگساالن در فرهنگ اسالمي، آموزش بزرگساالن در كشور ويژگي -
  .هاي يادگيري بزرگساالن اسالمي، ويژگي

   :رورش عموميتفاوت آموزش بزرگساالن با آموزش و پ .3

  .هاي آموزشي هاي فرهنگي اجتماعي، تفاوت شناختي، تفاوت هاي روان هاي زيستي، تفاوت تفاوت -

  :ريزي درسي بزرگساالن و آموزش عالي الگوهاي برنامه .4

هاي آن،  تهاي آن، الگوهاي فرآيندمدار و محدودي تمدار و محدودي في اجمالي الگوها، الگوهاي نتيجهمعرّ -
  .ا در آموزش عالي و آموزش بزرگساالنكاربرد الگوه

  :نياز سنجي .5

  .يزي درسي بزرگساالن و آموزش عالير مفهوم نياز، رويكردهاي نيازسنجي، الگوهاي نيازسنجي در برنامه -

   :درسي ةهاي برنام تعيين هدف .6

ي ي كلّها ها، هدف هاي اسالمي و بومي در تعيين هدف درسي بزرگساالن، داللت نامةهاي بر اصول تعيين هدف -
  .درسي آموزش عالي ي برنامةهاي كلّ درسي بزرگساالن، هدف برنامة

  :انتخاب و سازماندهي محتوا .7

ي، ماندهي محتوا، سازماندهي خطّزمفهوم محتوا در آموزش بزرگساالن و آموزش عالي، اصول انتخاب و سا -
   .ريزي پودماني دهي مارپيچي، برنامهسازمان

  :محتوا ةه ارائةشيو .8

  .محتوا هاي ارائة شفاهي، آموزش مجازي، شرايط بومي و شيوه ارائة ة كتبي،ارائ -

  :هاي تدريس روش .9

سقراطي، روش تحليل تكاليف و وظايف زندگي، روش يادگيري تجربي، روش هاي  روشهاي تعليمي،  روش -
  .محور هاي پژوهشي روشمرشدي، 
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  :ارزشيابي پيشرفت يادگيري .10

قيت ن در آموزش عالي، ارزشيابي مبتني بر وارسي ميزان موفّدرسي بزرگساال ةجايگاه ارزشيابي در برنام -
  .فراگيرندگان، ارزشيابي تكويني، الگوي ارزشيابي رسيدگي و مراقبت

  :تحليل وضع آموزش بزرگساالن و آموزش عالي در ايران .11

  .)سمينار(بررسي اسناد و مدارك توليد شده  ، ومانريزان، مسئوالن و معلّ نقد و بررسي برنامه -

  :گوهاي تدريس پيشنهاديال

  : شودهاي درس الگوهاي تدريس زير پيشنهاد ميبا توجه به هدف
   ؛سازمان دهندهالگوي تدريس پيش -
   ؛الگوي تدريس مشاركت گروهي -
   .الگوي تدريس كاوشگري و تحقيق -

  :هاي ارزشيابي پيشنهاديروش

  : شودهاي زير پيشنهاد ميي روشهاي درس و شناخت مسائل فرآيند يادگيرق هدفبراي سنجش ميزان تحقّ
 هاي درس؛هدف قهاي معطوف به سنجش ميزان تحقّآزمون -

 ة گزارش؛هاي پژوهشي دانشجويان و ارائفعاليت -

  .اههاي كالس درس در ارتباط با هدففعاليت -
  :منابع 

  :منابع اصلي درس. 1

  :منابع التين و عربي. 1-1

  .منبعي معرفي نشده است

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

  .سازمان نهضت سوادآموزي :تهران .ريزي درسي بزرگساالن برنامه .)1384( .ملكي، حسن -
سازمان نهضت  :تهران. ريزي درسي با گرايش بزرگساالن مجموعه مقاالت برنامه .)1384( .گروه مؤلفان -

  .سوادآموزي
  .سمت: تهران .غالمعلي سرمد ةترجم .آموزش بزرگساالن و آموزش مداوم .)1378( .جارويس، پيتر -
جهاد دانشگاهي شهيد  :تهران. ريزي درسي راهبردي در آموزش عالي برنامه .)1384( .عارفي، محبوبه -

  .بهشتي
  .تواند عالوه بر منابع فوق از ساير منابع نيز با تأييد گروه آموزشي استفاده كندمدرس مي

  :اسالمي – ايراني هايديدگاه بر تأكيد با فارسي منابع 1-2-2
  .منبعي معرفي نشده است

 :مطالعاتي منابع. 2

  .منبعي معرفي نشده است
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  :هدف درس

  .مراكزگونه  براي ادارة اين آنانآماده كردن و نيز آشنا كردن دانشجويان با مراكز مواد آموزشي وشيوة ادارة آنها، 

  :سرفصل درس

  :)ساعت 34 -واحد 2( ينظر .1
  مقدمه .1.1
  ؛يادگيريو  يآموزش يعنصر اساس يكعنوان  به يمركز مواد آموزش .1.2
  ؛يمواد آموزش يداريخر ةيوش .1.3
  ةيثبت مواد آموزش ةيوش .1.4
  ؛)يتجارت(  يمواد آموزش يدبا مراكز تول ييآشنا .1.5
  ؛يبرون ي،درون: خدمات ةارائ يوةش .1.6
  ؛يمواد آموزش) يبند رده( يمتنظ ةيوش .1.7
  ؛يمواد آموزش يسينو فهرست .1.8
  .زمركز مجه يكاز  يدبازد .1.9

  :)ساعت 34 -واحد1( يعمل .2
  .)مركز نمونه يكدر ...  و يبند رده يسي،نو ستفهر يلاز قب يعمل يكارها(پروژه 

  

  

  آشنائي با مراكز مواد آموزشي

  از جدول  هم نياز/پيش نياز  ساعت/تعداد واحد

ساعت 34/وعملي نظري-واحد3
  ساعت عملي 34+ نظري

3  وزشيمآمات تكنولوژي مقد  
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  :هدف درس

 صورت گروهي؛ هاي دوة كارداني يا كارشناسي به اجراي عملي آموخته -

 اي؛ هاي الزم براي شروع كار حرفه ارتايجاد مه -

 .كارهاي گروهي تقويت حس تعاون و همكاري در -

  :سرفصل درس

و درس  هبا اهداف دور متناظر يخاص ةينو در زم شوند مي يممختلف تقس يها به گروه درس استاد با نظر ياندانشجو
ارائه  يعنوان حاصل كارگروه را به يا دوره هر گروه پروژه ياناست در پا يهيبد. شوند يمشغول م يبه كارورز
  .خواهد داد

  

  

  

  

  

  

  

  هاي گروهي ها و اجراي پروژه كارورزي

  از جدول  هم نياز/پيش نياز  ساعت/تعداد واحد

  3  ندارد  ساعت102/ نظري-واحد 3
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4-3  

رشتة علوم  سرفصل دروس انتخابي

  تربيتي، شاخة

  »آموزشي تكنولوژي«
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  :هدف

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

   :سرفصل درس

----------  
  

  

  
  

  بهداشت مدارس
  از جدول  هم نياز/پيش نياز  ساعت/تعداد واحد

  4  ندارد   ساعت 34/ نظري-واحد 2
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  :هدف

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

   :سرفصل درس

-----------  
  

  

  

  

  

  

  

  بهداشت عمومي
  از جدول  هم نياز/پيش نياز  ساعت/تعداد واحد

  4  ندارد   ساعت 34/ نظري-واحد 2
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  :هدف

  .هاي مشائي و اشراقياسالمي و مكتب آشنايي اجمالي با فلسفة

   :سرفصل درس

 -اشراق يخو ش يحكمت اشراق -ينا سمشاء و ابن ةفلسف -است  كه در آن مطرح يكالم و مسائل مهم ،با فلسفه يآشنائ
  .اصدرافلسفه بعد از ملّ يرس -ين هلّأصدرالمت يمكتب فلسف -رشدبعد از ابن يماسال ةفلسف يراز س ياجمال

  

  

  

  

  

  

  كلّيات فلسفه
  از جدول  هم نياز/پيش نياز  ساعت/تعداد واحد

  4  ندارد   ساعت 34/ نظري-واحد 2
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  :هدف

  .هاي گوناگون ة نظريات و تئوريو نيز مطالع ،هاي اقتصادي و ساخت هايي دانشجويان با مكانيزم، عملكردآشنا 

   :سرفصل درس

 يدرآمد ملّ ي،نزول ةبازد يل،تعد يمنحن ،عرضه و تقاضا ي،در جوامع اقتصاد يعلم اقتصاد، مسائل اساس هاييفتعر
محصول  يينتع يش،اافز يبانداز، ضرمصرف و پس ي،گذاريهدرآمد، سرما يينتع ةينظر ي،و محصول خالص ملّ

 ي،بانك مركز هايياستس ي،بانك يهادهسپر يجادگردش كاال و پول، بانك و ا يانجر ي،، ادوار تجار يخالص ملّ
ضا، تعادل در عرضه و تقا يهاكشش ةعرضه و تقاضا، محاسب يهام، كششو اشتغال كامل بدون تور يمال ياستس

و  يتجار يهايتمحدود يقي،تطب يهاينههز يثبات تعادل، تئور يطامدت و تعادل بلندمدت، شربازار، تعادل كوتاه
  .ياقتصاد يهااز نظام يشناخت كلّ ي،خارج هايدخالت دولت و تراز پرداخت

  

  

  

  

  كلّيات اقتصاد

  از جدول  هم نياز/پيش نياز  ساعت/تعداد واحد

  4  هاي آماري در علوم تربيتيروش  ساعت  34/نظري-واحد 2
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  :فهد

----------  

   :سرفصل درس

  ي؛و تفاوت آن با آنتروپولوژ يشناسمفهوم انسان يانب .1
  ي؛با علوم انسان و )ت، معاد، اخالقنبو يد،توح( ينيو ارتباط آن با معارف د يشناسانسان يتاهم .2

  ؛از روح و بدن يو يبانسان و ترك يتماه يانب .3
ل از استقالل نوع انسان و عدم تبد يانو ب) ينفه، علقه، مظقه و جنصلصال، نط ين،تراب، ماء، ك(انسان  يمبداء ماد يانب .4

  ي؛شناسو جامعه شناسي روان ياتمطلب با فرض ينا ةو رابط يگرنوع د
  ؛روح و ابزار بودن بدن يقتحق .5
  ؛اصالت روح و ابزار بودن بدن .6
  ؛روح پس از مرگ يبقا .7
  ؛روابط متقابل روح و بدن .8
  ؛)يعتجهان طب ينش درآفر يتغا ي،دار الهامانت ،داخ يفهخل(نوع انسان  ينيكرامت تكو .9

  ياري؛افعال اخت يلةوسهانسان ب يكرامت اكتساب .10
  ؛آنها ينانتخاب، اراده و نسبت ب يار،اخت يممفاه يانب .11
  ؛و وجدان ياز راه علم حضور ياراثبات اخت .12
  ؛...و حقوق و  يتو ترب يمعلتاخالق و  يموضوع براعنون اصلبه يارلزوم اخت .13
14. رد م شده استانواع جبر كه توه:  

  شناسي در اسالمانسان
  از جدول  هم نياز/پيش نياز  ساعت/تعداد واحد

  4  ندارد   ساعت 34/ نظري-واحد 2
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  ؛ا وراثتي يعيجبر طب -
  ي؛جبر اجتماع -
  يخي؛جبر تار -
  ؛)معلولي-علّي(ي ضرورت علّ يا يجبر فلسف -
  .)يقضا و قدر اله -يعلم اله( يجبر اله -

15. يم؛كار، اراده و تصم يانسود و ز ينو كشش، سنجش ب يلو دانش، م يآگاه: يارمات اختلوازم و مقد  
 يرو غ يعاد يهي،بد يرو غ يهيبد ي،و عقل ياليو خ يجسم ي،و حصول يحضور: انسان يهانواع شناخت و آگا .16

  ي؛عمل و ينظر ،)شفاتاو الهام و مك يوح( يعاد
  ي؛كشش فطر ي،شناخت فطر: فطرت .17
  ؛هاو كشش هاينشآنها با ب ةو رابط ياخالق يهاارزش .18
 ؛از نظر اسالم ياخالق و شرّ يرارزش و خ يارمع .19

  ).خداپرستي(و راه رسيدن به آن ) قرب به خدا(ن كمال حقيقي انسا .20
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  :هدف

  :هاي زير برسندآموزش اين درس به هدف ن بارود دانشجوياانتظار مي

 شناسي وساير علوم آشنا شوند؛ با ارتباط ميان روان -

 هاي اجتماعي را با تعليم و تربيت بشناسند؛رابطة خود و انگيزش -

 شناسي اجتماعي تعامل در محيط آموزشي را درك كنند؛ روان -

 را بشناسند؛ جمعي و تعليم و تربيتتأثير متقابل فرهنگ و وسايل ارتباط -

 ماهيت نگرش و عوامل مؤثّر در تغيير نگرش را بشناسند؛ -

  .شناسي اجتماعي و تعليم و تربيت را دريابند تا بتوانند در حلّ مشكالت اجتماعي از آن بهره گيرند رابطة روان -

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

  .موردي پيشنهاد نشده است

  : هايي كه بايد كسب شوند و مهارت ها توانايي

  .موردي پيشنهاد نشده است
 

  :سرفصل درس

 :با سايرعلوم شناسي روانرابطة  .1

  )سرفصل بازنگري شده پيشنهادي(اجتماعي در تعليم و تربيت  شناسي روان

  از جدول  هم نياز/پيش نياز  ساعت/تعداد واحد

  4  تربيتي شناسي روان  ساعت  34/نظري-واحد 2
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شناسي و مقايسة آن با شناسي اجتماعي در ايران، جامعه شناسي اجتماعي چيست، توسعه و پيشرفت روان روان
شناسي اجتماعي در تعليم و  بيت، روانشناسي و تعليم و تر شناسي، روانشناسي اجتماعي، تعريف مردم روان

شناسي اجتماعي در تعليم و تربيت، محورهاي مطالعة  شناسي اجتماعي و روان تربيت، تاريخچة روان
  .هاي تحقيقشناسي اجتماعي در تعليم و تربيت ايران، روش روان

 :خود و تعليم تربيت .2

آل، ابراز وجود، فرهنگ و  و خودايده خود و خويشتن، خودپنداره، عزّت نفس، خودكارآمدي، خود واقعي
  .خود، خويشتن در اسالم، آموزش و پرورش و خود، نقش تعليم و تربيت در پرورش خود و خودشناسي

 :هاي اجتماعي در تعليم و تربيت انگيزش .3

بندي نيازها، نياز به پيشرفت، پيشرفت  تعريف انگيزش، انگيزش عمومي و اختصاصي براي يادگيري، طبقه
  .، پيشرفت از ديدگاه اسالم، اسناد، نقش مدرسه در افزايش انگيزة پيشرفت فراگيرانتحصيلي

 :اجتماعي تعامل در محيط آموزش شناسي روان .4

هاي  هاي كالسي، تعارض در گروه تعريف تعامل، ماهيت تعامل، تعامل در مدرسه و محيط كالس، تركيب گروه
هاي مدرسه و انتظارات  قتصادي، تعارض در ارزشهاي تحصيلي و ا آموزشي و مدرسه، تعارض بين ارزش

آموزان با مدرسه و جامعه،  جامعه، تعارض بين گرايشات شخصي و انتظارات، تعارض نقش، ارتباط مؤثّر دانش
  .سنجي در كالس انسجام كالس، اختالط، تفكيك هوشي، جامعه

 :رهبري و تعليم و تربيت .5

هاي رهبري، رويكرد تعاملي، نقش رهبري معلّمان،  ، ويژگيمرد تعريف رهبري، رهبري اثربخش، نظرية بزرگ
هاي عاطفي معلّمان، جو كالس درس، رهبري و هدايت كالس آموزشي،  هاي شناختي معلّمان، گرايش گرايش

  .هاي معلّم اثربخش هاي آموزشي، ويژگي نقش رهبري در گروه

 :جمعي و تأثير آن بر تعليم و تربيت وسايل ارتباط .6

ها، تلوزيون و مخاطبان،  جمعي و اجتماعي شدن، آموزش و سرگرمي رسانه جمعي، وسايل ارتباط اطوسايل ارتب
ها و  آموزان، رسانه ها وپرخاشگري دانش اي خشن، اعتياد اينترنتي فراگيران، رسانه هاي رايانه اينترنت، بازي

  .ها جمعي و آموزش، يادگيري به كمك رسانه الگوسازي، وسايل ارتباط
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 :و تربيت و فرهنگتعليم  .7

هاي فرهنگي، فرهنگ مادي و  ها، تفاوت هاي فرهنگي و آموزش و پرورش، خرده فرهنگ فرهنگ، ارزش
هاي آموزشي  هاي آموزشي و تنوع فرهنگي در ايران، طرّاحي محيط معنوي، فرهنگ و تعليم و تربيت، محيط

  .در قياس با يكديگر در ايران آموزان هاي فرهنگي دانش اي، تفاوت واره داراي تنوع فرهنگي طرح

 :شناخت اجتماعي .8

ها و حافظة فراگيران، آمادگي،  واره بندي ذهني طرح واره، طبقه شناخت اجتماعي، طرح تعريف شناخت،
هاي  زني، همبستگي آموزان، پردازش ذهني، بازيابي، قضاوت، گمانه هاي دانش واره هاي فرهنگي و طرح تفاوت

 .و شناخت اجتماعي، پردازش اطالعاتواهي، سوگيري ادراك، خلق 

 :نگرش و تغيير نگرش .9

گر، شناختي،  شناسي، رفتاري، كالسيك، كنش هاي تكوين نگرش، زيست تعريف نگرش، ابعاد نگرش، نظريه
ها  گيري ارزش ها، نقش تعليم و تربيت اسالمي در شكل گيري نگرش ناهماهنگي شناختي، تعليم و تربيت و شكل

  .ها و نگرش

 :اجتماعي و تعليم و تربيت در حلّ مشكالت اجتماعي ناسيش روان .10

شناسي اجتماعي كاربردي، آموزش و پرورش كاربردي، انتقال آموزش به جامعه و محيط كار و زندگي،  روان
هاي بهداشتي، ايدز،  شناسي اجتماعي كاربردي در آموزش و پرورش، بهداشت و مراقبت هاي روان طرح
  .زيست، تعليم و تربيت و حلّ مشكالت اجتماعي جامعة ايرانجويي انرژي و محيط  صرفه
  

  :الگوهاي تدريس پيشنهادي

 بحث گروهي؛ -

 گري؛سخنراني همراه با پرسش -

  .هدايت كار مطالعاتي انفرادي براي يافتن پاسخ به سؤاالت و ابهامات طرح شده از طرف مدرس -

  :هاي ارزشيابي پيشنهاديروش

 ؛هاي درسان تحقّق هدفهاي معطوف به سنجش ميزآزمون -
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 هاي پژوهشي دانشجويان و ارائة گزارش؛فعاليت -

 .هاهاي كالس درس متناظر با هدففعاليت -

  :منابع 

  :منابع اصلي درس. 1

  :منابع التين و عربي. 1-1

  .منبعي معرفي نشده است

  :منابع فارسي. 1-2

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

 .پيام نور: تهران. اجتماعي در تعليم و تربيت شناسي روان). 1389. (نيا، مجيد ريصفّا -

 .ساواالن: تهران. اجتماعي در تعليم و تربيت شناسي روان). 1386. (زاده، مضان گنجي، حمزه؛ حسن -

 .ويرايش: تهران. اجتماعي در تعليم و تربيت شناسي روان). 1385. (كريمي، يوسف -

  .ه بر منابع فوق از ساير منابع نيز با تأييد گروه آموزشي استفاده كندتواند عالومدرس مي
  

  :اسالمي – ايراني هايديدگاه بر تأكيد با فارسي منابع 1-2-2
  .منبعي معرفي نشده است

 :مطالعاتي منابع. 2

  :منابع عربي و التين 2-1
‐ Taylor, Langdirde. D. (2007). Critical Reading in Social Psychology. Open 

University Press. Mc.GrowHill L.T.D. 
‐ Meyers. D. (2009). Social Psychology. Mc.GrowHill Co. U.S.A. 

‐ Baumester, R.F; Bushman, B.J. (2008). Social Psychology. Thomson Wadsoth 
U.S.A. 
 

  :منابع فارسي 2-2
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 .شناختي انتشارات علوم اعصاب: تهران. ترجمة كاوياني. شناخت اجتماعي). 1384. (كاندا، زيوا -

 .سمت: تهران. تربيتي شناسي روان). 1387. (كديور، پروين -

 . ارسباران: تهران. اجتماعي شناسي روان). 1381. (كريمي، يوسف -

 .ويرايش: تهران. نگرش و تغيير نگرش). 1383. (كريمي، يوسف -

 .نارسبارا: تهران. تربيتي شناسي روان). 1386. (كريمي، يوسف -

 .انديشه: تهران. محمد كاردان ترجمه علي. اجتماعي شناسي روان). 1356. (كالين برگ، اتو -
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  :هدف

   ؛در مورد شخصيت آنانهاي هريك از  شناسان در مكاتب مختلف و بررسي نظريه هاي مختلف روان ا نظريهآشنايي ب -
   ؛هاي تحقيق در شخصيت آشنايي با روش-
   .آشنايي با اختالالت شخصيت-

  

   :سرفصل درس

  يت؛شخص يمفهوم و معن .1
  ي؛نظر فلسفماز  يتبحث شخص .2
  ؛مختلف يهايدگاهاز د يتشخص .3
  يت؛ر شخصد يقتحق يهاروش .4
  ؛آن يندر تكو يو اجتماع يولوژيكيعامل ب يرو تأث يترفتار و شخص يزشانگ .5
  يت؛مختلف شخص هاييتئور .6
  يت؛رشد شخص .7
  يت؛آن در شخص يرو تأث يوجدان اخالق .8
  يت؛در شخص يدفاع هاييسموسائل و مكان .9

  ي؛روان يهايمارينابهنجار بر اساس ب هاييتشخص يبندطبقه ي،اختالالت روان .10
  .يروان هاييمارياختالالت و ب درمان .11

  

  

  )ها و مفاهيم نظريه(شناسي شخصيت  روان
  از جدول  هم نياز/پيش نياز  ساعت/تعداد واحد
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  :هدف

-------  
   :سرفصل درس

-------  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مسائل آموزش و پرورش ايران
  از جدول  هم نياز/پيش نياز  ساعت/تعداد واحد

  4  ندارد   ساعت 34/ نظري-واحد 2
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  :هدف

  .يات و قلمرو آموزش بزرگساالنآشنايي دانشجويان با كلّ

   :سرفصل درس

  ؛مفهوم بزرگساالن .1
  ؛آموزش بزرگساالن يممفاه .2
  ؛يرنمفهوم آموزش بزرگساالن در ا .3
  ؛آموزش بزرگساالن ةفلسلف .4
  ؛يرانآموش بزرگساالن در ا يخچةتار .5
  ؛)يشغل ي،مذهب ي،فرهنگ ي،اقتصاد ي،اجتماع ياسي،س( د آموزش بزرگساالنابعا .6
  .يسواد آموز ي،آموزش مداوم، آموزش تابع .7

  

  

  

  

  

  

  آموزش بزرگساالن
  از جدول  هم نياز/پيش نياز  ساعت/تعداد واحد

  4  ندارد  ساعت 34/نظري-واحد 2


