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شوراي تحول و ارتقاي علوم انسانی  21/4/95دش مورخ /7034/95براساس نامه شماره 
ل و ارتقاي تحو شوراي 11/8/94برنامه  بازنگري شده در یکصد و هفتمین جلسه مورخ 

 .علوم انسانی به تصویب رسیده است



۲ 

 

 حیمحمن الرّبسم اهللا الرّ

 برنامه درسی دوره کارشناسی رشته علوم تربیتی

شوراي تحول و ارتقاي علوم انسانی برنامه   21/4/95دش مورخ /7034/95نامه شماره با استناد 

 ریزي برنامه و مدیریت «، » موزشیآ تکنولوژي « بازنگري شده رشته علوم تربیتی در چهار زمینه

 »ویژه نیازهاي با کودکان پرورش و آموزش «و » دبستان و دبستانی پیش پرورش و آموزش » « آموزشی
به شرح زیر مورد شوراي تحول و ارتقاي علوم انسانی  11/8/94در یکصد و هفتمین جلسه مورخ 

 :تصویب قرار گرفت
 

کارشناسی رشته علوم تربیتی گرایش جایگزین برنامه هاي درسی مقطع  11/8/94این برنامه از تاریخ  -1ماده 

، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزي آموزشی مصوب 30/8/72مورخ  267تکنولوژي آموزشی مصوب 

، رشد و 72//30مورخ  267آموزش و پرورش کودکان پیش دبستانی و دبستانی مصوب ،  9/11/73مورخ  292

رشد و پرورش کودکان با  -2رشد و پرورش کودکان عادي  -1: گرایش 2پیش دبستانی با پرورش کودکان 

مورخ  267و آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی مصوب  28/11/80مورخ  414نیازهاي ویژه مصوب 

 .شد و براي دانشجویانی که از این به بعد وارد دانشگاه می شوند الزم االجرا می باشد 30/8/72
با توجه به این که گرایش هاي چهارگانه مندرج در برنامه سابق حذف شده و به جاي آن چهار زمینه در نظر  -2 ماده

به اجرا درآید، مقرر می شود که  95گرفته شده است، و قرار است که برنامه درسی رشته علوم تربیتی از مهرماه سال 
 .تحصیل خود را ادامه داده و به پایان برساننددانشجویان فعلی دانشگاه ها بر اساس برنامه قبلی دوره 

: زمینه در سه فصل 4برنامه درسی بازنگري شده مقطع کارشناسی رشته علوم تربیتی با  -3ماده 

 .مشخصات کلی، جداول و سرفصل دروس براي اجرا به دانشگاههاي مجري ابالغ می شود

 ابراهیم عبدالرحیم نوه                                                                                        

  یریزي آموزش برنامهعالی دبیر شوراي                                                                                           
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 برنامه درسی

 )بازنگري شده(

 

 دوره کارشناسی

 رشته علوم تربیتی
 ، »تکنولوژي آموزشی«، »مدیریت و برنامه ریزي آموزشی«: زمینهدر چهار 

 »آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستان«و » آموزش و پرورش کودکان با نیازهاي ویژه«

 

 

 

 کارگروه ویژه علوم تربیتی
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 :فصل اول

 تحول و ارتقاء در علوم تربیتی  يراهبردها و راهکارها

 :مقدمه

عمر برنامه درسی رشته علوم تربیتی مصوب شوراي عالی انقالب فرهنگی در حدود  با توجه به این که از

سی و اندي سال می گذشت، و بر اساس اطالعات واصله یک بار به اختصار بازنگري محدودي توسط 

انجام شده بود که از ) ره(پژوهشگاه علوم انسانی و بازنگري مفصل تري توسط دانشگاه عالمه طباطبائی 

اما هیچ کدام از این دو برنامه توسط وزارت علوم . هیه کنندگان هر دو برنامه سپاسگزاري می شودزحمات ت

تحقیقات و فناوري تأئید و ابالغ نشده بود و با شروع مجدد فعالیت کارگروه علوم تربیتی، در شوراي 

ها تقدیم شد و با تحول، ده کمیته تشکیل شد و دروسی که با هم سنخیت داشتند به مسئوالن این کمیته 

اتمام کار کمیته ها گزارش کار آن ها به کارگروه عرضه گردید و یکایک دروس بازنگري شده در جلسات 

کارگروه مطرح شده و نظرات اعضاي کارگروه در مورد سرفصل هاي ارائه شده طرح و با اعمال این 

 .  تدوین گردیدنظرات و انجام اصالحات مورد نظر کارگروه سرفصل هاي نهائی تهیه و 

سیاست اعالم شده از سوي وزارت علوم حاکی از آن بود که دوره کارشناسی علوم تربیتی بدون هرگونه 

گرایشی باشد، اما استدالل مجموعه اعضاي کارگروه این بود که اگر وزارت علوم با تدوین گرایش موافقت 

آموزش و «، »ریت و برنامه ریزي آموزشیمدی«، »تکنولوژي آموزشی«نمی کند، الاقل با وجود چهار زمینه 
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موافقت بشود که دانشجویان » آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستان«، »پرورش کودکان با نیازهاي ویژه

با ورود در فضاي کار و اشتغال در یکی از چهار زمینه ایفاي  دروس زمینه خاصی بتوانندپس از گذراندن 

ادامه تحصیل با داشتن اطالعات نسبتاً الزم وارد دوره کارشناسی  نقش بکنند و در صورت عالقه مندي به

 . ارشد بشوند که این امر مورد موافق وزارت علوم قرار گرفت

شایان ذکر است که در این بازنگري تالش شده است که حتی االمکان به اسالمی سازي و بومی سازي و به 

و در دروسی که امکان الزم براي اعمال این چهار . روز سازي و کارآمد سازي نیز توجه الزم معطوف گردد

 .محور وجود داشت، سعی شد که این امر در سرفصل آن دروس اعمال گردد

در دانشگاه هائی که دانشکده اي (عالوه بر اقدامات انجام شده از روساي محترم دانشکده هاي علوم تربیتی 

لوم تربیتی و یکی از اعضاي محترم هیئت علمی هر و یا مدیران محترم گروه هاي ع) با این عنوان داشتند

دانشگاه دعوت به عمل آمد تا در جلسه اي که در وزارت علوم، تحقیقات و فناوري با مسئوالن مربوط آن 

 94/  9 /3وزارتخانه برگزار می شود، حضور یابند و این جلسه با حضور پر رنگ این عزیزان در مورخه 

اتی که آنان اعالم نمودند، و نیز نظراتی که از سوي یازده دانشگاه به صورت برگزار شد و با نقدها و نظر

مکتوب اعالم شد، تالش گردید که نظریات آنان نیز در حد امکان اعمال بشود و برنامه اي که ابالغ می 

 . گردد، حاصل همه موارد ذکر شده در باالست

م انسانی و نیز از اعضاي محترم کار گروه علوم در خاتمه از تالش هاي صادقانه مسئوالن شوراي تحول علو

تن از استادان محترمی که در تدوین سرفصل هاي دروس  80تربیتی شوراي تحول و زحمات بیش از 

حضور فعال داشته و یا در داوري مربوط به سرفصل هاي تدوین شده مشارکت داشته اند و از همه 

یقات و فناوري شرکت کرده و با نقدهاي سازنده خود همکاران محترمی  که در جلسه وزارت علوم و تحق

به ارتقاي بیشتر برنامه کمک کرده و تدوین کنندگان سرفصل هاي رشته علوم تربیتی را یاري نموده اند، 

سپاسگزاري می شود و هم چنین از خداوند متعال توفیق روز افزون همه عزیزانی را خواهانیم که با بهره 

امان بخشیدن به این امر خطیر تالش هاي خردمندانه و علمی و صادقانه و جستن از خرد جمعی در س
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بدان امید که با ارائه طریقی که از . دلسوزانه اي را به عمل آورده اند، و از تمامی آنان نهایت تشکر را داریم

 .یمسوي همکاران صورت می گیرد، در جهت تحول دقیق در برنامه در فرصت آتی گام هاي موثرتري بردار

 و من اهللا التوفیق                                                                                    

 کار گروه علوم تربیتی شوراي تحول                                                                          
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که در آن از چارچوب حاکم بر شوراي تحول بهره گرفته  در این بخش به ارائه راهبردهاي تدوین برنامه

 : شده است، می پردازیم

 راهبرد غنی سازي -1

مراد از راهبرد غنی سازي این است که سرفصل ها به گونه اي تنظیم و تدوین بشوند که ضمن 

بر آن  عالوه . برخورداري از مباحث علمی جدیدتر، حتی االمکان از اعتالي بیشتري برخوردار باشند

 .داراي عمق بیشتري نیز باشند

 :راهکارهاي غنی سازي

با توجه به طول عمر برنامه قبلی، ضرورت ایجاب می نمود که در تنظیم : روز آمدي. 1-1

سرفصل ها از منابع و  علمی و به روز استفاده شود و این مهم از طریق همکاري اعضاي 

هم چنین از دانش . آنان میسر گردیده است محترم هیئت علمی و با استفاده از تجارب ذیقیمت

 .جهانی نیز در تدوین برنامه بهره برداري شده است

با توجه به نقدهائی که برسیطره کمیت گرائی در علوم انسانی  :ارتقاي روش شناسی. 1-2

صورت گرفته است،  اکتفا کردن به روش هاي کمی صرف، ناکافی به نظر می رسید، لذا به 

بیشتر دانشجویان این سرمایه هاي ارزشمند کشور اسالمی با روش هاي جدید منظور آشنائی 

تحقیق که با مطالعه انسان و حاالت و  رفتار او تناسب بیشتري دارد،  به روش هاي تحقیق 

تا . لذا ضرورت دارد که دانشجویان با این روش ها نیز آشنا بشوند. کیفی نیز توجه شده است

به . ق و بررسی و ارزشیابی  ویژگی هاي کیفی انسان ها حاصل نمایندتوان بیشتري در امر تحقی

هر حال هدف این بوده است که حتی االمکان زمینه ارتقاي روش شناسی هاي کمی و کیفی در 

 . دوره هاي بعدي تحصیل در این دوره تا حد مقدور میسر گردد

العات و دانش و علم تالش هائی براي فراهم نمودن اط: توسعه آموزش پژوهش محور. 1-3

و مهارت هاي ضروري براي آشنائی دانشجویان با شیوه هاي پژوهش و فعالیت هاي تحقیقی 
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به منظور کوشش براي دستیابی به حقایق  و احساس رضایت از حقیقت جوئی و لحاظ کردن 

 .این موارد در سرفصل دروس به عمل آمده است

فصل هاي دروس، سعی شده است که در سر: آشنائی با فلسفه آموزش و پرورش. 1-4

خدا شناسی، جهان (دانشجویان با فلسفه آموزش و پرورش و مبانی آن، مبناي متافیزیکی 

لذا . ، معرفت شناسی، ارزش شناسی، تا حد ممکن آشنائی حاصل نمایند)شناسی، انسان شناسی

 . آشنائی با برخی از مکاتب فلسفی آموزش و پرورش نیز مد نظر بوده است

دانشجویان در ابتدا باید با نظریه ها و دیدگاه : آشنائی با نقد و نوآوري و نظریه پردازي. 1-5

هاي مختلف در قلمرو آموزش و پرورش آشنا بشوند و به این نیز اکتفا ننمایند و با مهارت 

هاي الزم براي نقد و بررسی آراي دیگران آشنا بشوند و به تدریج با پردازش ایده ها و نظریه 

اگرچه نظریه پردازي در علوم انسانی حاصل تالش ها و تکاپوي فراوان . ا نیز آشنا بشونده

است، اما چون امري قابل حصول است، لذا الزم است که دانشجویان با مبانی تفکر علمی و 

نحوه نوآوري و ابداع و خالقیت و نظریه پردازي در حوزه علم و دانش آشنا بشوند و از 

آن اطالع حاصل نمایند تا به تدریج براي ایفاي چنین نقشی مهمی در آینده  جایگاه و نقش مهم

 . آمادگی هاي الزم را کسب نمایند

با توجه به این که در دیدگاه ها و رویکردهاي غربی در موارد قابل توجهی : جامع نگري. 1-6

ی و یا کم عنایت نگاه جامعی به انسان وجود ندارد، و به ویژه به بعد معنوي انسان یا بی توجه

شده است و یا برخی اساسا منکر این بعد آدمی شده و به انسان سه بعدي و داراي ابعاد 

لذا در . و یا بعد معنوي آدمی را به فراموشی سپرده اند. پرداخته اند) زیستی، روانی، اجتماعی(

  .تدوین سرفصل ها به انسان به عنوان یک موجود جامع و چهار بعدي توجه شده است

 –منظور از بومی سازي این است که با توجه به قدمت و عمق فرهنگ ایرانی : راهبرد بومی سازي  -2

اسالمی و غناي مبانی نظري و عملی تعلیم و تربیت در کشور عزیزمان ایران، از یک سو دانشجویان با 

که خود نیز در متن این  اندیشه هاي عمیق متفکران و مربیان تعلیم و تربیت این سرزمین بیشتر آشنا بشوند
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گونه اندیشه هاي ارزشمند و غنی پرورش یافته اند و به رشد و بالندگی رسیده اند و با آن ها سازواري و 

از سوي دیگر تالش بر این بوده است که در بهره گیري از دانش . تناسب و سنخیت و هماهنگی دارند

. توجه الزم معطوف گردد -سازواري و سنخیت  –ر تعلیم و تربیت سایر متفکران و مربیان نیز به این ام

شایان ذکر است که رعایت سازگاري و تناسب و هماهنگی در دانش تعلیم و تربیت، هم در بعد نظري و 

 . هم در بعد عملی در مواردي بیشتر مصداق دارد که وابسته به فرهنگ نمی باشند

 راهکارهاي بومی سازي

 : بیت از راهکارهاي ذیل بهره جسته ایمبراي بومی سازي رشته تعلیم و تر

زمینه هاي «هدف از تدوین اهداف آموزشی، رشته ها و گرایش ها و : نیاز سنجی. 2-1

، بر مبناي نیاز سنجی هاي مبتنی بر ویژگی هاي اقلیمی و جغرافیائی »چهارگانه تعلیم و تربیت

یان نامه ها و رساله هاي و و فرهنگی و بومی و راهنمائی تحقیقات حوزه تعلیم و تربیت و پا

در راستاي پاسخگوئی به مسائل و نیازهاي مبرم و ) پژوهشی –تخصصی و علمی (مقاالت 

حیاتی کشور و نیز در جهت هموار کردن مسیر تعلیم و تربیت در آینده، همراه با بهره گیري از 

 .خالقیت ها و نوآوري هاي الزم در این زمینه بوده است

و عناوین درس ها و » زمینه ها«در تهیه و تدوین : داف نظام آموزشی کشورانطباق با اه. 2-2

اهداف و سرفصل هاي دروس، تالش شده است که به اسناد باالدستی مانند سند چشم انداز 

 . نظام جمهوري اسالمی نیز توجه بشود

در تدوین سرفصل هاي دروس سعی شده است که به مهارت  :توجه به مهارت آموزي.  2-3

 . مد نظر بوده است» زمینه هاي چهارگانه«این امر به ویژه در تدوین . موزي توجه بشودآ

منطقه اي و تأسیس   –ایجاد زمینه هاي الزم براي تشکیل و تقویت قطب هاي علمی . 2-4

عناوین دروس و سرفصل ها به گونه اي تدوین شده است که با ایجاد : انجمن هاي علمی
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منطقه اي  –زمینه هاي الزم براي تشکیل و تقویت قطب هاي علمی  توانمندي در دانشجویان،

 .وتأسیس انجمن هاي علمی را فراهم نماید

توجه داشتن به ویژگی هاي جنسیتی در رشته علوم تربیتی و زمینه هاي :  توازن جنسیتی. 2-5

وازن و آن و پذیرش دانشجو و استخدام استادان بر اساس نیاز سنجی ها و سیاستگزاري هاي مت

 . متناسب

تأسیس و راه اندازي و گسترش دوره هاي تحصیلی : سطح بندي دوره هاي تحصیلی. 2-6

دانشگاهی و پذیرش دانشجویان در آن بر مبناي نیازها و تقاضاهاي اجتماعی، اهداف آموزشی، 

استعدادها و ظرفیت هاي انسانی و منطقه اي و هم چنین توجه به ارتباط عمودي دروس در 

 .مد نظر بوده است) کارشناسی ارشد و دکتري(هاي بعدي  دوره

 راهبرد اسالمی سازي  -3

مردم ) که شامل باور به اعتقادات و احکام و اخالقیات می باشد(با توجه به اسالم باوري  

کشور عزیزمان ایران، ضرورت اصالح و بازنگري و نقد درباره مباحثی مطرح می شود که 

ابل با مبانی دینی می باشند، و مراد از انجام چنین اقداماتی، اقدام مبتنی آشکارا در تضاد و در تق

بر استدالل و تعقل می باشد، عالوه بر این ها کوشش شده است که با عنایت به غناي اسالم و 

فرهنگ اسالمی  و توجه به مباحث علمی و عملی مندرج در متون دینی، بهره جستن از این 

 . ها  مطمح نظر باشد مباحث نیز در سرفصل درس

 : راهکارهاي اسالمی سازي

با توجه به غنی بودن : ایرانی –شناخت پیشینه آموزش و پرورش در فرهنگ اسالمی . 3-1

ایرانی و به ویژه عنایت خاص آن به امر آموزش و پرورش، الزم است که  –فرهنگ اسالمی 

تا عالوه بر . ي حاصل نمایندایرانی آشنائی بیشتر –دانشجویان با میراث فرهنگی اسالمی 
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برخورداري از خودباوري فرهنگی، زمینه هاي اولیه براي استخراج و استنباط دیدگاه هاي 

لذا در حد امکان تالش شده است که در . ایرانی در تعلیم و تربیت فراهم گردد –اسالمی 

لحاظ » ارگانهزمینه هاي چه«سرفصل هاي دروس مربوط، این مهم مورد توجه قرار بگیرد و در 

شود و استادان محترم نیز می توانند با غور و تأمل بیشتر در منابع فلسفی و تربیتی و اخالقی 

 .عرفانی، دانشجویان را در این حوزه ها جهت درك و استنباط بهتر یاري نمایند

خوشبختانه پس از پیروزي انقالب : استخراج و تدوین فلسفه آموزش و پرورش اسالمی.  3-2

مند اسالمی تا کنون گام هاي اساسی و موثري در جهت استخراج و تدوین فلسفه شکوه

آموزش و پرورش اسالمی برداشته شده است و کتاب ها و مقاالت و رساله ها و پایان نامه 

هاي متعددي که حاصل مطالعات و تأمالت و پژو هش هاي همکارانه استادان و دانشجویان 

هاست، تدوین یافته اند و این روند هم چنان نیز ادامه دارد  تحصیالت تکمیلی در طی این سال

که موجب تدوین منابعی خوب و درخور توجهی شده است که می تواند مورد مطالعه دانش 

 . آن باشد» زمینه هاي چهارگانه«پژوهان رشته علوم تربیتی و 

رسی این بوده یکی از اهداف مندرج در برنامه د: تقویت و گسترش دیدگاه انتقادي.  3-3

لذا انتظار می رود که استادان محترم . است که دانشجویان به تفکر نقاد اهمیت بیشتري بدهند

در هنگام تدریس به رشد تفکر انتقادي عنایت بیشتري را مبذول بدارند و بر اساس مبانی 

ایرانی نسبت به مکاتب و رویکردهاي تربیتی سایر صاحب نظران نقدهاي  –فرهنگ اسالمی 

به نحوي که دانشجویان نیز بتوانند از الگوي نقد آنان بهره مند گردند و . مستدلی را ارائه نمایند

 . به تعبیر بهتر نقادي را در عمل فرا بگیرند

مطرح کردن پارادایم ها، مکاتب و دیدگاه ها و رویکردهاي متفاوت در آموزش و .  3-4

ده است که دانشجویان با اندیشه هاي در سرفصل هاي تنظیم شده کوشش به عمل آم: پرورش

مختلف تربیتی و آبشخورهاي آن ها آشنا بشوند تا نسبت به افق هاي مختلف موجود در 
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اندیشه هاي بشري در حد امکان اشرف الزم را داشته باشند و بر نقدهائی که هریک از دیدگاه 

نیز انتظار می رود که در  لذا از استادان گران قدر. ها نسبت به دیگري دارند نیز وقوف یابند

ارائه اندیشه هاي صاحب نظران غربی و نیز ترجمه آراي آنان، به تبیین دقیق و تنوع اندیشه 

هاي آن ها توجه نمایند و صرفا به معرفی پارادایم خاصی بسنده ننمایند و بدین ترتیب به 

 . گسترش افق اندیشه هاي دانشجویان کمک موثري بنمایند

اگرچه دین اسالم و : و پردازش مفاهیم آموزش و پرورش در متون دینیاستخراج .  3-5

منابع و متون آن سرشار از مفاهیم مربوط به آموزش و پرورش است، اما گاه ممکن است 

اشتراك لفظی موجب بروز مشکالتی در تبیین و درك مفاهیم بشود که راهنمائی خوب استادان 

به نحوي که دانشجو به خوبی دریابد که براي . ا باشدمحترم می تواند در این زمینه ها راهگش

یک کلمه مکاتب مختلف می توانند معانی مختلفی را در نظر بگیرند و تفاوت آن معانی با 

معنائی که در مکتب اسالم براي آن کلمه در نظر گرفته است، در چیست و احیانا وجوه 

ح مباحث بیشتري در مورد فراهم تا بدین ترتیب امکان طر. اشتراك آن ها در چه می باشد

کردن زمینه هاي الزم براي شناخت مسائل اسالمی داراي تناظر با مباحث جدید تعلیم و تربیت 

 . و تمهیدات الزم براي انجام پژوهش هاي نوین و بدیع فراهم شود. میسر گردد

ر دنیاي با توجه به اهمیت اخالق و به ویژه د :تلفیق جهت گیري تربیتی و اخالقی.  3-6

زمینه هاي «امروز که بدان نیاز بیشتري هم احساس می شود، در تنظیم سرفصل دروس و 

در این خصوص تالش هائی به عمل آمده است، و قطعاً نگرش اخالقی استادان » چهارگانه

تا انسان . محترم و بالندگی هاي اخالقی آنان نیز مکمل سرفصل هاي تدوین شده خواهد بود

رتو اخالق اسالمی، فردي کمال یافته و سعادتمند باشد و به حیات طیبه دست تربیت شده در پ

 .   یابد
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به رغم همه تالش هاي ارزشمندي که بعد از : استخراج و ساماندهی روش شناسی.  3-7

پیروزي انقالب شکوهمند اسالمی تا کنون از سوي استادان گرانمایه در حوزه تعلیم و تربیت 

ت، در روش شناسی تعلیم و تربیت اسالمی هم چنان نیازمند فعالیت اسالمی صورت گرفته اس

هاي علمی بیشتري هستیم و شاید بتوان گفت که برآیندهاي به دست آمده در این زمینه، به 

ضمن . اندازه حوزه تعلیم و تربیت اسالمی و پژوهش هاي انجام شده در آن حوزه نباشد

محترم، باید متذکر شد که از استادان محترم انتظار قدردانی از تالش ها و سعی وافر همکاران 

مضاعفی می رود تا در این زمینه گام هاي موثرتري بردارند و با انجام مطالعات عمیق تر و 

بیشتر در این حوزه به استخراج و استنباط روش هاي پژوهش مناسب با تعلیم و تربیت 

 . اسالمی بپردازند

ضرورت پژوهش و  امروزه بیش از هر زمان دیگري: یتیتدوین کتاب ها و منابع ترب.  3-8

تدوین و نگارش کتاب ها و مقاالت تربیتی بر اساس مبانی و آموزه هاي اسالمی احساس می 

لذا با توجه به این که . شود و عالوه بر آن نیز امکانات بیشتري نیز در این راه فراهم می باشد

یفه و تکلیف هر انسان مسلمان و به ویژه معرفی دیدگاه هاي تربیتی مکتب اسالم که وظ

استادان فرهیخته می باشد، مطالبات جامعه اسالمی ما هم این است که عزیزان فرهیخته با 

تراوشات قلم هاي ارزشمند خود آثار ذیقیمتی را به نگارش در آورند تا دانشجویان با اندیشه 

نمایند و مطالعات و تأمالت و  هاي اصیل تربیتی اسالم و آبشخور آن آشنائی بیشتري حاصل

 . قلم شیواي استادان در این زمینه راهگشاي خوبی براي آنان خواهد بود
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 فصل دوم

 مشخصات کلی دوره کارشناسی علوم تربیتی

 : تعریف -1

اما . برخی آن را شکوفا کردن استعدادهاي آدمی دانسته اند. درباره تربیت تعاریف فراوانی ارائه کرده اند

علوم تربیتی می توان گفت که مجموعه اي از علوم است که از طریق شناخت و استفاده دقیق از درباره 

آن ها می توان به رموز شناخت استعدادها و هدایت استعداد ها پی برده و مسیر تعالی و سعادت انسان 

و به دعوت مربی  به نحوي که اگر متربی آزادانه و با اراده خویش در این مسیر گام نهد،. را هموار نمود

 . لبیک گوید، به سعادت دنیوي و اخروي و به تعبیر قرآن به حیات طیبه دست یابد

 هدف کلی -2

زمینه هاي «یادگیري و کسب مهارت در قلمرو علوم تربیتی و ، هدف از دوره کارشناسی علوم تربیتی

» چهار زمینه«قه خود، یکی از که البته هر دانشجو می تواند به فراخور انگیزه و عال(آن است » چهارگانه

به نحوي که به ) مطرح شده را انتخاب نماید که دانشگاه محل تحصیل وي امکان ارائه آن را داشته باشد

و کاربرد آن ها در زندگی فردي و  3، و توانشی2، بینشی1توانمندي دانشجو در حیطه هاي دانشی

 . اجتماعی منجر بشود

 اهداف جزئی -2-1

 اهیم و مبانی اساسی علوم تربیتی در این رشته و یکی از زمینه هاي چهارگانه آنفراگیري مف -1

                                                           
منظور از اھداف دانشی، فراگیری امور و مسائلی است کھ دانشجو را در دانستن، فھمیدن، تجزیھ و تحلیل، نوآوری و ارزشیابی علوم  -۱

 . تربیتی یاری می کند
و مراد از اھداف بینشی باور داشتن بھ اعتقادات، ارزش ھای اخالقی و مبانی فلسفی اسالم و التزام عملی بھ آن ھا در زندگی و در فراگیری  -۲

  ..  کاربرد علوم تربیتی است کھ در آموختن و استفاده از دروس و فعالیت ھای دوره کارشناسی علوم تربیتی متجلی می شود
توانشی، کسب مھارت در زمینھ ھای روش شناسی و بھ کارگیری دانش ھا و ابزارھای مربوط در علوم تربیتی و زمینھ مقصود از اھداف  -۳

 . ھای مربوط بھ آن است
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آشنائی با پارادایم ها، مکاتب، نظریه ها، رویکردها و دیدگاه هاي مختلف در حوزه علوم تربیتی و  -2

 مقایسه آن ها با یک دیگر و فراگیري امکان و نحوه نقد آن ها در حد توان

 زمینه هاي مختلف علوم تربیتی و حرفه هاي مربوط آشنائی با رشته ها، -3

 آشنائی با علوم تربیتی -4

 آشنائی با فلسفه علوم تربیتی همراه با رشد نگاه و تفکر انتقادي -5

تعمیق بینش و اعتقادات دینی و پرورش تفکر و مهارت هاي اندیشیدن بر اساس فرهنگ اسالمی و  -6

 استفاده از آن ها در سراسر زندگی

 ارتقاي شناخت و پرورش ارزش ها و اخالقیات اسالمی  -7

 ارتقا و تعمیق خودشناسی دانشجویان براساس مبانی و منابع و متون دینی و علوم تربیتی -8

 آشنائی دانشجویان با آموزه هاي اسالمی و فرهنگ بومی در حوزه آموزش و پرورش -9

وهش در حوزه آموزش و پرورش بر اساس پرورش توانائی هاي الزم براي فرضیه پردازي و پژ -10

 آموزه هاي اسالمی و فرهنگ بومی

افزایش توانمندي و رشد تفکر انتقادي و تطبیقی و مقایسه اي در مباحث علوم تربیتی بر اساس  -11

 آموزه هاي مندرج در منابع اسالمی

 می  آشنائی با تاریخچه و اندیشه هاي مربوط به آموزش و پرورش در فرهنگ اسال -12

آشنائی و کسب مهارت در روش هاي مطالعه و پژوهش و نحوه استفاده از کتابخانه و فضاي  -13

 مجازي

 آشنائی و کسب مهارت در استفاده از روش هاي پژوهش کمی و کیفی -14
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آشنائی و کسب مهارت در استفاده از نرم افزارها و ابزارهاي فناوري اطالعات و ارتباطات در  -15

 علوم تربیتی

آشنائی و کسب مهارت براي طراحی، انجام، تدوین گزارش و ارائه پروژه تحقیقی انفرادي حرفه  -16

 اي

آشنائی و کسب مهارت در سنجش و اندازه گیري به منظور تهیه آزمون هاي الزم براي امتحانات  -17

 دانش آموزان و ارزشیابی دقیق آن ها و نیز آشنائی با آزمون هاي روانی در حد الزم

آشنائی و کسب مهارت براي به کار بستن روش هاي تربیتی و روش هاي اصالح رفتارهاي آسیب  -18

 زا

 آشنائی و کسب مهارت در درك و تبیین مسائل بومی بر اساس علوم تربیتی -19

 توانائی بهره برداري از متون و منابع مربوط به علوم تربیتی به زبان اصلی -20

 طول دوره و شکل نظام  -3

نظام آموزشی واحدي بوده و کلیه دروس نظري و . طول دوره کارشناسی علوم تربیتی چهار سال است

 .عملی در طی مدت حداکثر هشت نیمسال تحصیلی ارائه می گردد

هفته بوده و حداقل زمان الزم براي هر واحد درسی یک ساعت در هفته  16طول هر نیمسال تحصیلی 

 .می باشد

 واحدهاي درسی -4

 :واحد به شرح ذیل می باشد 140د کل واحدهاي درسی دوره کارشناسی علوم تربیتی تعدا

 واحد  20: دروس پایه -

 واحد   70: دروس اصلی -
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 واحد 18: دروس تخصصی -

 واحد 10: دروس اختیاري -

 واحد    22: دروس عمومی -

 )در چهار زمینه(تدوین دروس تخصصی  -5

ولی با توجه . لحاظ شود» گرایش هاي چهارگانه قبلی«دائاً در این برنامه تالش بر این بوده است که ابت

به این که سیاست وزارت علوم بر تجمیع و تلفیق گرایش ها بوده است، ولی این امر می توانست 

یکی از آن جهت که فارغ التحصیل دوره کارشناسی غیر از : حداقل از سه جهت ایجاد مشکل نماید

رشته، در حوزه هاي تخصصی فاقد اطالعات و آشنائی و مهارت تسلط بر محتوا و مهارت هاي عمومی 

باشد و اگر نخواهد ادامه تحصیل بدهد، بدون داشتن آشنائی در این حوزه هاي ذکر شده ممکن است 

و دوم این که در صورت عالقه مندي به ادامه تحصیل، در . به صورت مطلوبی جذب بازار کار نشود

یلی، فاقد اطالعات کافی براي یادگیري دروسی است که در دوره صورت ورود به دوره تحصیالت تکم

و سوم این که استادان رشته در دانشگاه هاي مختلف امکان ارائه گرایش . کارشناسی ارشد ارائه می شود

خاصی را دارند و در صورت حذف گرایش ها، از تخصص آن ها در دوره کارشناسی استفاده مطلوب 

این استدالل ها همکاران مربوط در وزارت علوم، تحقیقات، فناوري اجازه با همه . به عمل نمی آید

تدوین دروس به صورت گرایشی را ندادند و بدین ترتیب کارگروه شوراي تحول پیشنهاد ارائه 

سرفصل ها به صورت زمینه هاي چهارگانه را مطرح نمود که مورد پذیرش قرار گرفت، لذا سرفصل 

 .   پیش گفته ارائه گردیده است» چهار زمینه«دروس به صورت 

 تعیین تکلیف دانشجویان در حال تحصیل -6

با توجه به این که گرایش هاي چهارگانه مندرج در برنامه سابق حذف شده و به جاي آن چهار زمینه 

به اجرا  95در نظر گرفته شده است، و قرار است که برنامه درسی رشته علوم تربیتی از مهرماه سال 

مقرر می شود که دانشجویان فعلی دانشگاه ها بر اساس برنامه قبلی دوره تحصیل خود را ادامه درآید، 

 .داده و به پایان برسانند



۲ 

 

 دروس پایھ

 ردیف

 

 نام درس

 

 تعداد
 واحد

 پیشنیاز تعداد ساعت

 عملی نظري جمع یا زمان ارایه درس

و بعد از سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران قبل  101
 اسالم

2 32 32 -- -- 

 -- -- 32 32 2 مبانی و اصول تعلیم و تربیت 102

هاي تربیتی هاي فلسفی و نظریه مکتب 103  2 32 32 -- 102 

شناسی آموزش و پرورش جامعه 104  2 32 32 -- -- 

دبستانی، دبستان و  آموزش و پرورش پیش 105
 متوسطه در ایران

 
2 

102و  101 -- 32 32  

 -- -- 32 32 2 آراي تربیتی اندیشمندان مسلمان 106

 -- -- 32 32 2 تعلیم و تربیت اسالمی 107

114و  107 -- 32 32 2 تربیت اخالقی 108  

قرآن اتیآ یتیترب يها آموزه 109  2 32 32 -- 107 

 -- -- 32 32 2 خانواده در اسالم 110

     20 جمع کل واحدهاي دروس پایه

 

 

 

 



۲ 

 

 دروس اصلی

 ردیف

 

 نام درس

 

 تعداد
 واحد

 پیشنیاز تعداد ساعت

 عملی نظري جمع یا زمان ارایه درس

 115و 114، 103 32 16 48 3 هاي تدریس الگوها و روش 111

 -- -- 32 32 2 شناسی عمومی  روان 112

 -- -- 32 32 2 مدیریت عمومی 113

 -- -- 32 32 2 شناسی تربیتی روان 114

 112 -- 32 32 2 ی رشدشناس روان 115

 113 -- 32 32 2 مبانی و اصول مدیریت آموزشی 116

 -- -- 32 32 2 ریزي آموزشی مبانی و اصول برنامه 117

 114 -- 32 32 2 ریزي درسی مبانی و اصول برنامه 118

 115 -- 32 32 2 شناسی وآموزش کودکان با نیازهاي ویژه روان 119

 -- -- 32 32 2 آمار توصیفی 120

 120 -- 32 32 2 آمار استنباطی 121

 -- 32 16 48 3 هاي تحقیق کمی و کیفیمقدمات روش 122

 -- -- 32 32 2 گیري سنجش و اندازه 123

 -- -- 32 32 2 تکنولوژي آموزشی 124



۲ 

 

 124 -- 32 32 2 یآموزش یطراح 125

 -- -- 32 32 2 اي در تعلیم و تربیت اخالق حرفه 126

 -- -- 32 32 2 راهنمایی و مشاوره مبانی 127

و 122،  121، 120 -- 32 32 2 یآموزش یابیارزش 128
123 

 -- -- 32 32 2 یمتون تخصص 129

 116 -- 32 32 2 یآموزش یینظارت و راهنما 130

 -- -- 32 32 2 آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان 131

 -- -- 32 32 2 تیو ترب میدر تعل انهیکاربرد را 132

 -- -- 32 32 2 یسواد اطالعات هايبا کتابخانه و مهارت ییآشنا 133

 -- -- 32 32 2 یعلم هايمتون و گزارش تدوین و نگارش 134

 -- -- 32 32 2 آموزش و پرورش نیقوان و هاسازمان 135

 -- -- 32 32 2 موزش و پرورش تطبیقیآ 136

 127 -- 32 32 2 مشاوره تحصیلی و شغلی 137

 132و 124 -- 32 32 2 تولید محتواي الکترونیکی 138

 112 -- 32 32 2 شناسی سالمت روان 139

 119و  112 -- 32 32 2 یجانیو ه يرفتار هاي اختالل 140

 -- -- 32 32 2 منطق 141



۲ 

 

 -- -- 32 32 2 تربیت رسانه اي 142

 -- -- 32 32 2 انسانی ارتباط 143

 134و  122 -- 32 32 2 پروژه 144

     70 جمع کل واحدهاي دروس اصلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



۲ 

 

 )در چهار زمینه(تخصصی دروس 

 تعداد بسته آموزشی نام درس ردیف

 واحد

 پیشنیاز تعداد ساعت
یا زمان ارایه 

 درس
 عملی نظري جمع

 تکنولوژي آموزشی هاي آموزشیتولید فیلم 145

 

 150و  124 32 16 48 2

و هاي رادیویی تولید برنامه 146
 تلویزیونی

 147و  150، 124 32 16 48 2

 124 32 16 48 2 اصول عکاسی و فیلمبرداري 147

 124--  32 32 2 آموزشیو مواد   طراحی پیام 148

 124--  32 32 2 دور آموزش از 149

--  32 16 48 2 ي آموزشیی چندرسانه مبان 150

151 
 

 2 نویسی کامپیوتر آشنایی با برنامه
 

48 16 32 132 

 129--  32 32 2 متون تخصصی علوم تربیتی 152

 48 2 کارورزي 153
 

16 
 

32 
 

 کلیه دروس پایه
 

   18 جمع

مدیریت و  اصول حسابداري 154
ریزي  برنامه

 آموزشی
 

2 32 32  -- --

-- --  32 32 2 اقتصاد تعلیم و تربیت 155

 ریزي درسی دوره تحصیلی برنامه 156
 متوسطه

2 32 32  --118 

 116--  32 32 2رفتار سازمانی و روابط انسانی در  157



۲ 

 

 هاي آموزشیسازمان

 116و  111--  32 32 2 هاآموزش در سازمان 158

 116و  107--  32 32 2 مبانی مدیریت اسالمی 159

 116--  32 32 2 کارآفرینی آموزشی 160

 129--  32 32 2 متون تخصصی علوم تربیتی 161

 کلیه دروس پایه 32 16 48 2 کارورزي 162

   18 جمع

شناختی  هاي روانآشنایی با آزمون 163
 )تخصصی(

آموزش و پرورش 
کودکان با نیازهاي 

 ویژه
 

 121و  120، 119 32 16 48 2

آموزان هاي مشاوره با دانش روش 164
 با نیازهاي ویژه

 119و  115، 114 32 16 48 2

 119، 115، 114 32 16 48 2 ادگیريهاي ی ناتوانی 165

شناسی و آموزش کودکان با  روان 166
 آسیب شنوایی

2 48 16 32 119 

شناسی وآموزش کودکان با  روان 167
 آسیب بینایی

2 48 16 32 119 

شناسی وآموزش کودکان  روان 168
 ناتوانی هوشی

2 48 16 32 119 

شناسی وآموزش کودکان  روان 169
 قتیزهوش و خال

2 48 16 32 119 

 119 32 16 48 2 مددکاري اجتماعی 170
 32 32 2 متون تخصصی علوم تربیتی 171

 
 --119 



۲ 

 

   18 جمع

و  تجربی روش تدریس علوم 172
 اجتماعی

آموزش و پرورش 
 دبستانی و دبستانپیش

 

2 48 16 32 104 

--  32 16 48 2 آموزش هنر 173

 196و  111 32 16 48 2 روش تدریس ریاضیات 174
آموزش روش تدریس فارسی و  175

 کودکان دو زبانه
2 
 

32 
 

32 
 

 --
 

 108و  104
 

-- --  32 32 2 شناسی بازي روان 176

-- --  32 32 2 بهداشت و تغذیه مادر و کودك 177

هاي ریزي درسی دورهبرنامه 178
 دبستانی و دبستان تحصیلی پیش

 115و  105--  32 32 2

 129--  32 32 2 متون تخصصی علوم تربیتی 179

 کلیه دروس پایه 32 16 48 2 کارورزي 180

     18 جمع

  

 



۲ 

 

 دروس اختیاری

زمان ارائه  پیش نیاز یا

 درس

تعداد  تعداد ساعت

 واحد

 ردیف نام درس

 جمع نظري عملی

135و 105  190 پرورش و آموزش مسایل 2 32 32 -- 

 191 شخصیت شناسی انرو 2 32 32 -- 112

 192 فردي هاي تفاوت شناسی روان 2 32 32 -- 112

 193 کلیات فلسفه 2 32 32 -- 141

 194 ادبیات کودکان 2 32 32 -- --

 195 قصھ گویی و نمایش خالق 2 32 32 -- --

 196 شناسی یادگیري روان 2 32 32 -- 115

 197 یشناخت هاي روان آشنایی با آزمون 2 32 32 -- 115

 198 بهداشت و ایمنی مدارس 2 32 32 -- --

 199 شناسی اجتماعی روان 2 32 32 -- 112

 200 اصالح رفتار هاي روش 2 32 32 -- 119

مبانی امورمالی و تنظیم بودجه در  2 32 32 -- --
 آموزش و پرورش
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 سرفصل ها
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 101: کد درس
 

 :عنوان درس به فارسی
تربیت  سیر تحول تعلیم و

در ایران قبل و بعد از 
 اسالم

تعداد 
  :واحد

 2 

نوع 
 واحد

 پایه
 :دروس پیش نیاز  نظري

  عملی
 ندارد

 :عنوان درس به انگلیسی
تعداد 
 :ساعت

 اصلی
  نظري
  عملی

  
 تخصصی

  نظري
  عملی  

History of 
Education in Iran   
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 ياختیار

  نظري
  عملی

 ندارد   دارد             :یملآموزش تکمیلی ع
   سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          یلمسفر ع

 :اهداف درس
یابی مسائل  منظور ریشه آشنایی دانشجویان با تحول تعلیم و تربیت در کشور و تحلیل نقاط قوت و ضعف عملکرد پیشینیان، به

 .هاي آینده ربیت کشور و تالش جهت بهبود برنامهنظام کنونی تعلیم و ت
  :ها سرفصل

 تعریف تاریخ تعلیم و تربیت
 .تربیت و تعلیم تحول تاریخ و تاریخ مطالعه ضرورت
 .)درسی آموزشی هاي برنامه آموزشی، نهادهاي و ها سازمان( تربیت و تعلیم تحول تاریخ مطالعه قلمروي

 .یخ تعلیم و تربیتمسائل و موضوعات مورد مطالعه در تار
 :اسالم صدر تا باستان ایران در تربیت و تعلیم -1

  زرتشت منظر از تربیت و تعلیم -
 مادها دوره در تربیت و تعلیم -
 هخامنشیان دوره در تربیت و تعلیم -
 سلوکیان دوره در تربیت و تعلیم -
 اشکانیان دوره در تربیت و تعلیم -
 ساسانیان دوره در تربیت و تعلیم -
 ها دوره این در ایران تربیت و تعلیم ضعف و قوت نقاط تحلیل -

 
 :معاصر دوره تا اسالم ورود از ایران در تربیت و تعلیم-2

 اسالم ظهور هنگام در ایران اجتماعی فرهنگی اوضاع -
 :اسالم دین تربیتی هاي آموزه -



۲ 

 

 ،)ص(دوران پیامبر (اسالم  صدر
  اموي دوره 

 عباسی دوره
 ها نقش و کارکرد نظامیه

 اسالم هاي آموزه از ایرانیان تربیت و تعلیم پذیريتأثیر -
 تربیت عالمان دینی در ایران -
 زندیه و افشاریه صفویه، مغول، :هاي دوره در تربیت و تعلیم -
 ...)ابن سینا، غزالی، خواجه نصیرالدین طوسی و سعدي و(ها  اندیشمندان برجسته این دوره -
 ها ورهد این در تربیت و تعلیم ضعف و قوت تحلیل نقاط -

 
 :معاصر دوران در تربیت و تعلیم-3

  قاجاریه عصر در تربیت و تعلیم
 ایران در استعماري هاي دولت نفوذ -
 اعزام محصل به خارج -
  اروپایی سبک به آموزشی موسسات و مدارس ایجاد -
 ایران در غرب تربیتی هاي اندیشه و ها دیدگاه اشاعه -
 تربیت و تعلیم در آن تأثیر و مشروطیت انقالب -
 تأسیس دارالفنون -
 دوره این در تربیت و تعلیم ضعف و قوت نقاط تحلیل -

 
 اول پهلوي حکومت دوره در تربیت و تعلیم )1(

 تأسیس حوزه علمیه در قم  -
 هاي تربیت طلبه  اهداف و روش -
 تأسیس وزارت فرهنگ و صنایع مستظرفه -
 وزارت آموزش و پرورش -
 وزارت فرهنگ و آموزش عالی -

 )گرایی غرب بیشتر رواج دینی، مدارس تعطیلی حجاب، حذف( دوره نای در فرهنگی هاي سیاست -
 ایران در فرهنگستان و ها دانشگاه اولین و معلم تربیت مراکزدارالمعلمین،  تأسیس -
 هاي تربیت دانشجو اهداف و روش -
 فرانسه درسی هاي برنامه از تقلید -
 دوره این در تربیت و تعلیم ضعف و قوت نقاط تحلیل -

 
 دوم پهلوي حکومت دوره در تتربی و تعلیم )2(

 ...) و تجددخواهی گرایی، غرب(دوره  این در فرهنگی هاي سیاست -
 هاي درسی و اصالحات آموزشی تحوالت برنامه -



۲ 

 

 ...)پیشاهنگی، پیکار با بیسوادي و(تأسیس نهادهاي آموزشی مختلف  -
 آمریکا و اروپایی کشورهاي درسی هاي برنامه از تقلید -
 ها تانتأسیس دانشگاه در شهرس -
 دوره این در تربیت و تعلیم ضعف و قوت نقاط تحلیل -

 
 کنون تا اسالمی انقالب پیروزي از پس تربیت و تعلیم )3(

 اسالمی انقالب پیروزي نخست هاي سال در آموزشی اصالحات -
 تشکیل شوراي عالی انقالب فرهنگی -
 ...) و تربیتی و پرورشی امور به وجهت آموزشی، نظام تغییر(درسی  هاي برنامه و آموزشی هاي سیاست در نظر تجدید -
 تربیت و تعلیم با مرتبط نهادهاي و ها برنامه ها، سیاست در تحوالت آخرین -
 بنیادین تحول سند کشور، علمی جامع نقشه ساله، بیست انداز چشم سند(تربیت  و تعلیم به مربوط رسمی اسناد با آشنایی -

 ...)ملی درسی برنامه پرورش، و آموزش بنیادین تحول ملی سند کشور، عمومی و رسمی تربیت و تعلیم نظام در
     ایران تربیت و تعلیم فعلی وضعیت ضعف و قوت نقاط تحلیل -

 
 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري

     
 

 :منابع
 .سمت انتشارات: تهران. چاپ دوم. اسالم از بعد و قبل ایران رورشپ و آموزش تاریخ ).1393( محمد آرمند، احمد؛ آقازاده، -

انتشارات رشد :تهران. ایران پرورش و آموزش تاریخ ).1383( اهللا امان صفوي، -
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 102: کد درس
 

 :عنوان درس به فارسی
مبانی و اصول تعلیم و 

 تربیت

تعداد 
 2 :واحد

نوع 
 واحد

 پایه
 :دروس پیش نیاز  نظري

 ندارد  یعمل

 :عنوان درس به انگلیسی
تعداد 
 :ساعت

 اصلی
  نظري
  عملی

  
 تخصصی

  نظري
  عملی  

Foundations and 
Principles of 

Education 
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 ياختیار

  نظري
  عملی

 ندارد   دارد             :آموزش تکمیلی عملی
   سمینار         یشگاهآزما        کارگاه          سفر علمی

 :هدف درس
 .   آشنایی با مبانی و اصول دینی، فلسفی و علمی تعلیم و تربیت

 
 :ها سرفصل 

 مبانی تعلیم و تربیت) الف      
وجود خداوند، توحید، هدفمندي جهان هستی و زندگی، هدایت تکوینی و تشریعی، : مانند(شناختی  مبانی دین  -

 ))ع(و ائمه) ص(نی بودن اسالم، والیت و امامت پیامبرخاتمیت، جامعیت و جها
 )شناسی شناسی، ارزش متافیزیکی، معرفت(مبانی فلسفی   -
ها،  هاي قشري و تحت قشري مغز در یادگیري، تفاوت عملکرد نیمکره مانند نقش قسمت: شناختی مبانی زیست -

 .هاي جنسیتی در یادگیري، وراثت و یادگیري تفاوت
 گرایی  ، شناختی، سازنده شناسی مانند روان کاوي، رفتارگرایی رویکردهاي روان: شناسی نمبانی روا  -
 گیري خود اجتماعی و هویت جمعی مانند رابطه فرد و جامعه، شکل :شناسی مبانی جامعه  -
 مبانی فرهنگی  -
 مبانی سیاسی -

 
 اصول تعلیم و تربیت ) ب

 دینی مبانی از منبعث اصول -
 فلسفی بانیم از منبعث اصول -
پیرامونی،  -پایی، مرکزي -پذیري رشد سري مانند نورولوژي، پالستیسیتی و واکنش: زیستی مبانی از منبعث اصول -

 حرکت از کل به جزء
 .گرایی گرایی و شناخت مانند اصول یادگیري از منظر رفتارگرایی، سازنده: شناختی اصول منبعث از مبانی روان -
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اصل آمادگی، اصل توجه به تجربیات، انتقال یادگیري، یادگیري قبلی یادگیرنده، توجه به : و اصوال یادگیري از قبیل
تمرین، اصل تنبیه و تشویق،  و کل، تکرار و جزء هدف، فهم یادگیرنده، فعالیت یادگیرنده، رغبت یادگیرنده، روابط

 .سازي اصل مجاورت، اصل تقویت، اصل خاموشی، اصل تقلید و درونی
همکاري، تضاد، مخالفت، سازگاري، توافق، رفق و مدارا، ارتباط، اصالح (مانند : شناسی ث از مبانی جامعهاصول مبع -

 ).پذیري اجتماعی پذیري، مسئولیت شرایط، تفاهم و همدلی، جامعه
  

 
 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري

     
 

 :منابع

 .رضوي قدس آستان انتشارات: مشهد .پرورش و آموزش اصول و مبانی. )1368( غالمحسین شکوهی، -
 .انتشارات امیرکبیر: تهران. مقدمات اصول آموزش و پرورش). 1356(رهنما، آذر  -
 .امیرکبیر انتشارات: تهران .تربیت و تعلیم فلسفه و اصول .)1362( علی شریعتمداري، -
انتشارات دانشگاه : ویرایش دو، تهران). 1374(ترجمه علی محمد کاردان . تمراحل تربی). 1941(موریس دوبس  -

 .تهران
 .مدرسه انتشارات: تهران ).جلد اول( اسالمی تربیت به دوباره نگاهی). 1368(باقري، خسرو  -
 .سند تحول بنیادین آموزش و پرورش -
سازمان (انتشارات مدرسه  .ربیت اسالمیفلسفه تعلیم و ت). 1391( حسن یوسفیان، و ؛ مصباح، مجتبیفتحعلی، محمود -

 ).ریزي آموزشی پژوهش و برنامه
ترجمه محمدحسین نظري نژاد . هاي اجتماعی به کودکان آموزش مهارت). بی تا( .اف .جی ،میلبرن؛ جیکارتلج،  -

 .آستان قدس رضوي: مشهد). 1387(
). 1394(ترجمه علی اکبر سیف . ویرایش هشتم. هاي یادگیري اي بر نظریه مقدمه). بی تا(اچ السون، هرگنهان . متیو -

 .نشر دوران
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 103: کد درس

 :عنوان درس به فارسی
هاي فلسفی و  مکتب

 هاي تربیتی نظریه

تعداد 
  :واحد

2 

نوع 
 واحد

 پایه
 :دروس پیش نیاز  نظري

  عملی
 )102(مبانی و اصول تعلیم و تربیت 

 
  

 اصلی
  نظري

  عملی  

 :انگلیسیعنوان درس به 
تعداد 
 :ساعت

 تخصصی
  نظري
  عملی

Schools of 
Philosophy and 

Educational 
Theories 

32 
 ياختیار

  نظري
  عملی

 ندارد   دارد             :آموزش تکمیلی عملی
   سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          سفر علمی

 :اهداف درس
 .ها آن دربارة نظر و نقد نیز و آنها تربیتی آراء و غرب جدید هاي فلسفه و کالسیک فلسفی هاي مکتب با دانشجویان آشنائی

 
 :ها سرفصل 

 چیستی فلسفه، تعلیم و تربیت و فلسفه تعلیم و تربیت -
 هاي تربیتی هاي فلسفی و نظریه ضرورت مطالعه مکتب -
 : عناصر بنیادین مکتب فلسفی -

 متافیزیک 
 شناسی انسان

 مفهوم معرفت، امکان دستیابی به معرفت، ابزار معرفت، منابع معرفت و معیار معرفت: شناسی معرفت
 .شناختی هاي زیبایی اخالقی و ارزش هاي ها، ارزش ها، سلسله مراتب ارزش مفهوم ارزش، انواع ارزش: شناسی ارزش

 :ها آن )درونی و بیرونی(هاي تربیتی، بررسی و نقد  مکاتب فلسفی، داللت -
 گرایی طبیعت -
 آلیسم ایده -
 رئالیسم -
 اگزیستانسیالیسم -
 پراگماتیسم -
 پست مدرنیسم -

 عنوان پایگاه نقد بیرونی هاي تربیتی آن به اسالم و داللت -
 

هاي تربیتی آن مطرح و از منظر اسالمی  شناسی و داللت شناسی و ارزش شناسی، معرفت در هر مکتب، مباحث انسان
 .گیرد رار میمورد نقد ق

 
 :ارزشیابی

 پروژه هاي نهاییآزمون میان ترم ارزشیابی مستمر
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 عملکردي نوشتاري
     

 
 :منابع اصلی

 موسسه آموزشی و. غالمرضا متقی فر: ترجمه. مبانی فلسفی تعلیم و تربیت). 1379(اوزمن، هوارد؛ کراور، ساموئل  -
 .)ره(پژوهشی امام خمینی 

 .  سمت: تهران. محمد جعفر پاك سرشتترجمه . مکاتب فلسفی و آراء تربیتی). 1380(گوتک، جرالد ال  -

مؤسسه فرهنگی و ). مجموعه مقاالت( فلسفه تعلیم و تربیت معاصر). 1376(باقري، خسرو و عطاران، محمد  -
 .انتشاراتی محراب قلم

 . سمت: تهران. مربیان بزرگ مسلمان). 1392(رفیعی، بهروز  -

 .نور پیام دانشگاه انتشارات .تربیت فلسفه .)1378( سیعی زاده،  ابراهیم -
 .امیرکبیر انتشارات: تهران .تربیت و تعلیم فلسفه واصول  .)1362( علی شریعتمداري، -

 .طهوري کتابخانه .پرورش و آموزش فلسفه به نگاهی. )1374( میرعبدالحسین زاده، نقیب -

 

 :منابع براي مطالعه بیشتر

 .سمت: تهران .دیلمقانی بازرگان فریدون ترجمه. پرورش و آموزش فلسفه با اییآشن .)1383( .اف.جی نلر، -
 .آستان قدس رضوي: مشهد. ترجمه شعبانی ورکی و همکاران. فلسفه تربیتی شما چیست؟). 1383(گریز، آرنولد  -
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 104: کد درس

 
  :عنوان درس به فارسی

جامعه شناسی آموزش و 
 پرورش

تعداد 
 2 :واحد

نوع 
 واحد

 پایه
 :دروس پیش نیاز  نظري

 ندارد  عملی

 :عنوان درس به انگلیسی
تعداد 
 :ساعت

 اصلی
  نظري
  عملی

  
 تخصصی

  نظري
  عملی  

Sociology of 
Education 

32 
 ياختیار

  نظري
  عملی

 ندارد   دارد             :آموزش تکمیلی عملی
   سمینار         آزمایشگاه        رگاه کا         سفر علمی

 :اهداف درس
آشنایی دانشجویان با مفاهیم و مسائل آموزش و پرورش در بستر اجتماعی و ارتباط و نحوه تعامل تعلیم وتربیت با فرایند 

 .جامعه پذیري ، نهادها و پویائی هاي اجتماعی است
 :سرفصل درس

،کنش متقابل اجتماعی ، جامعه ، فرهنگ ،سازمان ، کنترل اجتماعی ، پیوند  گروه اجتماعی:   تعریف مفاهیم پایه -
 .....اجتماعی ، انسجام اجتماعی و

 .تبیین موضوع و قلمرو جامعه شناسی آموزش و پرورش  -
 : اموزش و پرورش و جامعه پذیري -
تبیین نقش خانواده،گروه ( نحوه اجتماعی شدن فرد با واسطه کارگزاران اجتماعی درگروه هاي اجتماعی و سازمانها -

 ....)هماالن، مدرسه،رسانه هاي جمعی مانند تلویزیون، رایانه ،تلفن همراه و
 : آموزش و پرورش و نهادهاي اجتماعی  -
 ...و)سبک زندگی،رسانه هاي جمعی، اوقات فراغت(خانواده، اقتصاد، سیاست، سالمت، فرهنگ  -
 : آموزش و پرورش دینی و اخالقی -
ینی و پرورش اخالقی ، انتقال مفاهیم دینی و پرورش حس دینی برحسب گروه هاي مختلف مشخصات آموزش د -

 .سنی ، جنسی و سایر موقعیت هاي اجتماعی 
 : آموزش و پرورش و همبستگی اجتماعی -
 .نقش آموزش و پرورش در حفظ نظم ،وحدت اجتماع ملی و یکپارچگی جامعه جهانی -
 : آموزش و پرورش و تحرك اجتماعی -
 .تحرك و انواع آن، تاثیر تحرك اجتماعی عمودي و افقی در فرایند تعلیم وتربیت و پیامدهاي حاصله از آن تعریف -
 : آموزش و پرورش و تغییرات اجتماعی و فرهنگی  -
مثل تحقق سبک زندگی ( "اجتماعی و فرهنگی "نقش آموزش و پرورش در شکل گیري بسترهاي رشد و پیشرفت -

 . ع موجود به وضع مطلوبدر جهت حرکت از وض)اسالمی 
 : آموزش و پرورش و کنترل اجتماعی -
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نظریات (نقش تعلیم وتربیت در آموزش و انتقال قواعد زیست اجتماعی بهنجار و پیشگیري از نابهنجاري و کجروي ، -
، نقش نظارت اجتماعی همگانی و نظارت حکومتی در ...)خود کنترلی و پیوند با مدرسه ، مدل رشد اجتماعی و

 .یري از انحرافپیشگ
 
 
 

 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري

     
 :منابع
 . نشر روان). ویرایش پنجم( شناسی آموزش و پرورش جامعه). 1381(بند، علی  عالقه -
 .انتشارات سمت: تهران. پرورش شناسی آموزش و جامعه). 1392(شارع پور، محمود  -
 .انتشارات آواي نور: تهران .شناسی آموزش و پرورش جامعه). 1392( منادي، مرتضی -
 .دانشگاه پیام نور: تهران .شناسی آموزش و پرورش جامعه). 1375(کاشانی، مجید  -
 و حوزه همکاري دفتر. آن مبانی و تربیت و تعلیم در مسلمان اندیشمندان آراء). 1385(نویسندگان  از جمعی -

  .سمت: انتهر. دانشگاه
 .مرکز نشر دانشگاهی). ترجمه غالمعلی سرمد(سی تعلیم و تربیت شنا جامعه). 1371(موریش، ایور  -
 .امیرکبیر:  تهران .جامعه و تعلیم و تربیت، مبانی تربیت جدید ).1365( شریعتمداري، علی -

 
 - Bulle, N. (2008). Sociology and Education: Issues in sociology of education. Translated 
from the French by Nora Scott , Published by Lang, Peter, AG, Internationaler Verlag Der 
Wissenschaften. 
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 105: کد درس

 

  :عنوان درس به فارسی
 

آموزش و پرورش پیش 
دبستانی، دبستان و متوسطه 

 در ایران
 

 :عنوان درس به انگلیسی
Preprimary, primary 

and Secondary 
Education in Iran 

                                                                                      

تعداد 
 :واحد

2 

  نظري پایه :نوع درس
 :دروس پیش نیاز

سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران قبل 
 و ) 101(و بعد از اسالم

 )102(مبانی و اصول تعلیم و تربیت 
 

 عملی

 اصلی
 نظري
 عملی

 نظري تخصصی 

 عملی 

تعداد 
 :ساعت

32 

 نظري اختیاري

 عملی

                                ندارد                 دارد    :      آموزش تکمیلی عملی
               سمینار         آزمایشگاه           کارگاه      :سفر علمی

 
 : اهداف درس

اول (آشنایی دانشجویان با اهداف، اصول، سیاست ها، برنامه ها و تحوالت آموزش و پرورش پیش دبستانی، دبستانی و متوسطه 
 در نظام آموزشی ایران) و دوم

 :سرفصل ها
 کلیاتی درباره نظام آموزش و پرورش ایران -1

 )آموزش و پرورش(تعریف تربیت  -
 ظام آموزش رسمی، اهمیت و کارکردهاي آن ن -
 اصول حاکم بر نظام آموزش و پرورش -
 ها و رشته هاي تحصیلیساختار آموزشی آموزش و پرورش رسمی، شاخه -
 آموزش و پرورش غیر رسمی  -

 کلیاتی درباره اسناد فرادستی و موثر در آموزش پیش دبستانی، دبستانی و متوسطه -2
 ایران قانون اساسی جمهوري اسالمی -
  1404انداز جمهوري اسالمی ایران سند چشم -
 انداز کشور سیاست هاي کلی آموزش و پرورش در راستاي سند چشم -
 نقشه جامع علمی کشور و جایگاه آموزش و پرورش عمومی در آن -
 هاي عمده آن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و ویژگی -
 سند برنامه درسی ملی جمهوري اسالمی ایران -
 هاي مندرج در رهنامه آموزش و پرورش هاي آموزش و پرورش عمومی و سیاسته آموزش و پرورش و ویژگیفلسف -

 آموزش و پرورش دوره پیش دبستانی -بخش اول
 مفهوم، تعریف، اهمیت و ضرورت -
 سیر تاریخی و تکوینی این دوره به اختصار -



37 

 

ربوط به آموزش و پرورش با تأکید بر سند تحول دبستانی در اسناد مهم متغییرات و تحوالت مربوط به دروره پیش -
 بنیادین آموزش و پرورش و سند برنامه ملی

 )ساله 6تا  5(هاي کودکان دوره پیش دبستانی ویژگی -
 اهداف و اصول آموزش و پرورش دوره پیش دبستانی -
 هاي تربیت و تامین آنانهاي عمومی و حرفه اي مربیان دوره پیش دبستانی و راهصالحیت -
 ها و برنامه هاي دوره پیش دبستانی در آموزش و پرورش در راستاي برنامه درسی ملیاستسی -
 بررسی وضعیت کلی کمی و کیفی دوره پیش دبستانی و چشم انداز آینده -

 آموزش و پروش ابتدایی: بخش دوم
 مفهوم، تعریف، اهمیت و ضرورت  -
 سیر تاریخی و تکوینی این دوره به اختصار  -
 هاي عمدهتدایی و ویژگیانواع مدارس اب -
تغییرات و تحوالت مربوط به دوره ابتدایی در اسناد مربوط به آموزش و پرورش با تأکید بر سند تحول بنیادین  -

 آموزش و پرورش
 )مرحله اول و دوم(اهداف و اصول آموزش و پرورش دوره ابتدایی  -
 )مرحله اول و دوم(هاي دانش آموزان دوره ابتدایی ویژگی -
 ت کمی آموزش و پرورش دوره ابتدایی و چگونگی اجراي قانون تعلیمات اجباري سیر تحوال -
 هاي توسعههاي درسی و توسعه دوره ابتدایی در راستاي برنامه ملی و برنامهها و برنامهسیاست -
 هاي تعلیم و تامین آنانصالحیت هاي عمومی و حرفه اي معلمان دوره ابتدایی و روش -
 مدارس روستایی و فرایند آموزش در این کالس ها هاي چند پایه درکالس -
 هاي غیر رسمی روزهاي پنج شنبهساماندهی زمان  آموزش در مدارس و برنامه -
اهمیت راهنمایی و مشاوره در دوره ابتدایی و نقش معلمان و مشاوران درسی در پیشگیري و کاهش مشکالت  -

 تحصیلی و رفتاري دانش آموزان
 ه ابتدایی، هدف ها و فرایند اجرا ارزشیابی توصیفی در دور -
 انداز آیندهبررسی کمی و کیفی دوره ابتدایی و چشم -

 
 آموزش و پرورش در دوره اول متوسطه: بخش سوم

 مفهوم، تعریف، اهمیت و ضرورت -
 سیر تاریخی و تکوینی این دوره به اختصار  -
 موزش و پرورش تغییرات و تحوالت مربوط به دوره اول متوسطه در سند تحول بنیادین آ -
 اهداف و اصول آموزش و پرورش دوره اول متوسطه -
 هاي دانش آموزان دوره اول متوسطهویژگی -
 سیاست ها و برنامه درسی و توسعه دوره اول متوسطه در راستاي برنامه درسی ملی  -
 ن دورهسیر تحوالت کمی آموزش و پرورش دوره اول متوسطه و چگونگی اجراي قانون تعلمیات اجباري در ای -
 هاي تربیت و تأمین آناناي دبیران دوره اول متوسطه و راههاي عمومی و حرفهصالحیت -
 هاي تحصیلی و انتخاب شاخههدایت تحصیلی در این دوره و نقش مشاوران و معلمان در پیشرفت -
 ارزشیابی تحصیلی در دوره اول متوسطه و فرایند اجرا -
 توسطه و چشم انداز آیندهبررسی کمی و کیفی آموزش دوره هاي اول م -

 آموزش و پرورش در دوره دوم متوسطه: بخش چهارم
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 مفهوم، تعریف، اهمیت و ضرورت به اختصار  -
 هاي تحصیلی ها و رشتهسیر تاریخی و تکوینی دوره دوم متوسطه با تاکید بر شاخه -
 سناد فرادستیتغییرات و تحوالت مربوط به دوره دوم متوسطه در سند بنیادین آموزش و پرورش و ا -
 اهداف و اصول آموزش و پرورش دوره دوم متوسطه -
 هاي تحصیلی این دوره ها و رشتههاي درسی شاخهها و برنامهساختار آموزشی دوره دوم متوسطه و سیاست -
 ویژگی هاي نوجوانان دوره دوم متوسطه و روش هاي شناخت آنان -
 هاي تربیت و تأمین آنان وره و راهصالحیت هاي عمومی و حرفه اي معلمان و کارکنان این د -
 راهنمایی و مشاوره در دوره دوم متوسطه و فرایند انتخاب رشته و نقش مشاوران و معلمان -
 راهنمایی و مشاوره و چگونگی انتخاب رشته در این دوره  -
 کشورها و مراکز آموزش عالی ارزشیابی تحصیلی در دوره اول متوسطه و ارتباط ان با تحصیل در دانشگاه -
 بررسی کمی و کیفی آموزش و پرورش دوره اول متوسطه و چشم انداز آینده -

 آموزش و پرورش غیر رسمی و نقش نهادهاي اجتماعی و حرفه اي : بخش پنجم
جایگاه آموزش و پرورش غیر رسمی در تربیت کودکان و نوجوانان در اسناد فرادستی به ویژه سند تحول بنیادین  -

 آموزش و پرورش 
 :ادهاي مهم اجتماعی و فرهنگی در آموزش و پرورش غیر رسمی مانندنقش نه -

 خانواده ها
 مساجد

 انجمن اولیاء و مربیان
 کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان

 کانون هاي فرهنگی و تربیتی آموزش و پرورش 
 سازمان دانش آموزي

 شوراي دانش آموزي مدارس
 صدا و سیما و سایر وسایل ارتباط جمعی 

 وري اطالعات و مراکز آموزش مجازي فنا
 نهادهاي محلی

 بررسی کمی و کیفی آموزش و پرورش غیر رسمی و چشم انداز آینده
 :ارزشیابی

ارزشیابی 

 مستمر

 پروژه آزمون هاي نهایی میان ترم

 عملکردي نوشتاري

     
 

:  منابع اصلی  
 .سطه، انتشارات سمت، چاپ شانزدهموره متو، آموزش و پروش ابتدایی دوره اول و د)1394( صافی، احمد -

 
 :منابع براي مطالعه بیشتر

 .)1390( سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، شوراي عالی آموزش و پرورش و دبیرخانه شوراي عالی انقالب فرهنگی -
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دبیرخانه شوراي عالی فلسفه تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی در جمهوري اسالمی ایران،  -
 ).1390(آموزش و پرورش 

  .انتشارات آستان قدس رضوي .علیم و تربیت و مراحل آنت). 1378( شکوهی، غالمحسین -
 .نشر ارسباران. آموزش و پروش و تربیت پیش دبستانی در ایران و تحوالت آن ).1391( صافی، احمد -
 .نشر روان. رانیت و مقررات آموزشگاهی در ایمدیر ).1392( صافی، احمد -
  .)1390( سند برنامه درسی ملی جمهوري اسالمی ایران، وزارت آموزش و پرورش -
 .تهران، دانشگاه پیام نور. ورش ابتدایی، راهنمایی و متوسطهآموزشی و پر). 1376( دبیري اصفهانی، عذرا -
 .واننشر ر .هاي موفقیت در تحصیل راهنمایی تحصیلی در مدارس، راه ).1393( صافی، احمد -
 .)1393( پرورشآمار تفصیلی وزارت آموزش و  -
 .)1394( هاي وزارت آموزش و پرورش برنامه پنجم توسعه فعالیت -
  .)1394( مجموعه مصوبات شوراي عالی آموزش و پرورش -
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 106: کد درس

 :عنوان درس به فارسی
تعداد 

 2 :واحد

نوع 
 واحد

 پایه
 :دروس پیش نیاز  نظري
 ندارد  عملی

راي تربیتی اندیشمندان آ
 مسلمان

 
 اصلی

  نظري

  عملی  

 :عنوان درس به انگلیسی
تعداد 
 :ساعت

 تخصصی
  نظري

  عملی
Educational Ideas of 

Muslim Thinkers 
32 

 ياختیار
  نظري
  عملی

 ندارد   دارد             :یملآموزش تکمیلی ع
   سمینار         آزمایشگاه        ه کارگا         یلمسفر ع

 :اهداف درس
 آشنایی با دیدگاه ها و نظرات تربیتی اندیشمندان مسلمان

 
 :سرفصل ها 

 آراء تربیتی جاحظ -

 آراء تربیتی فارابی -

 آراء تربیتی ابن سینا -

 آراء تربیتی سهروردي -

 آراء تربیتی خواجه نصیر الدین طوسی  -

 آراء تربیتی غزالی -

 تی شهید ثانیآراء تربی -

 آراء تربیتی مال مهدي و مال احمد نراقی -

 آراء تربیتی استاد مطهري -
 

 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري

     
 
 

 :منابع اصلی
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 . سمت: تهران. مربیان بزرگ مسلمان). 1392(رفیعی، بهروز  -

 .سمت: تهران. پژوهشکده حوزه و دانشگاه). جلد اول( فلسفه تعلیم و تربیت). 1383(جمعی از نویسندگان  -

 .صدرا: تهران. تعلیم و تربیت در اسالم). 1380(مطهري، مرتضی  -

 

 :منابع براي مطالعه بیشتر

جلد اول، دوم، سوم و ( آراء اندیشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن). 1385(جمعی از نویسندگان 
 .سمت: تهران. دفتر همکاري حوزه و دانشگاه. )چهارم
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 107: کد درس
 

: عنوان درس به فارسی

 تعلیم و تربیت اسالمی

 :عنوان درس به انگلیسی

تعداد 

 2: واحد

تعداد 

 :ساعت
نوع 

 واحد

 پایه
 :دروس پیش نیاز  نظري

 ندارد  عملی

 اصلی
  نظري

  عملی

 تخصصی
  نظري

  عملی

Islamic Education 32 
 ياختیار

  نظري

  عملی

 ندارد   دارد             :آموزش تکمیلی عملی

   سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          سفر علمی

 
 :اهداف درس

 آشنایی دانشجویان با مهمترین مبانی، اهداف و اصول و روشهاي تعلیم و تربیت در اسالم 
  

 :سرفصل ها
 چیستی و ضرورت نظام تربیتی اسالم

 »تعلیم و تربیت اسالمی«، و »تعریف تعلیم و تربیت« −
 هاي تعلیم و تربیت اسالمی عناصر و مؤلفه −
 ویژگیهاي تعلیم و تربیت اسالمی −
 ضرورت آشنایی با تعلیم و تربیت اسالمی −

 
 مبانی تعلیم و تربیت اسالمی

 یت اسالمیمبانی معرفت شناختی تعلیم و ترب −
 مبانی هستی شناختی تعلیم و تربیت اسالمی −
 شناختی تعلیم و تربیت اسالمی مبانی انسان −
 شناختی تعلیم و تربیت اسالمی مبانی ارزش −
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 اهداف تعلیم و تربیت اسالمی

 هدف غایی تعلیم و تربیت اسالمی −
 اهداف واسطی تعلیم و تربیت اسالمی −

 
 اصول تعلیم و تربیت اسالمی

 هاي اسالمی  جریان تربیت با آموزه اصل انطباق −
 اصل تدریج و تعالی مرتبتی −
 اصل اعتدال −
 اصل رفق و مدارا −
 اصل تفاوتهاي فردي −
− .... 

 

 هاي تعلیم و تربیت اسالمی روش

 اعطاي بینش -
 الگوسازي -
 انذار و تبشیر -
 تشویق -
 تنبیه -
 فراهم آوردن موقعیت مناسب -
- .... 

 

 :ارزشیابی

 ترم یانم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 کارورزي
 عملکردي نوشتاري

     
 

 :منابع اصلی
پژوهشـکده حـوزه و   ). ع(و اهل بیت ) ص(سیرة تربیتی پیامبر ). 1393(حسینی زاده، سیدعلی  ؛محمد ،داودي -

 .دانشگاه
 .پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی: تهران. مبانی تعلیم و تربیت در قرآن). 1387(بهشتی، محمد  -
 .انتشارات مدرسه). جلد اول( نگاهی دوباره به تربیت اسالمی). 1389(خسرو ي، باقر -
 .انتشارات مدرسه، بخش سوم. فلسفۀ تعلیم و تربیت اسالمی). 1390(مصباح یزدي، محمدتقی و دیگران  -
انتشـارات علمـی و   ). جلـد اول ( درآمدي بر فلسفۀ تعلیم و تربیت در جمهوري اسـالمی  ).1389(باقري، خسرو  -

 .فرهنگی
 .هاي تربیت اسالمی مقاالت منتشر شده در دو فصلنامۀ تربیت اسالمی و پژوهش -
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 108: کد درس

 :عنوان درس به فارسی
تعداد 
 :واحد

نوع 
 واحد

 پایه
 :دروس پیش نیاز * نظري
   عملی

 و )107(تعلیم و تربیت اسالمی 
 )114(روانشناسی رشد 

  
 اصلی

  نظري
  عملی  
 2 خالقیتربیت ا

 تخصصی
  نظري
  عملی

 :عنوان درس به انگلیسی
Moral Education 

تعداد 
:ساعت

32 
 اختیاري

  نظري

  عملی

 ندارد   دارد          :   یملآموزش تکمیلی ع
   سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          یلمسفر ع

 :اهداف درس
 هاي تربیت اخالقی از دیدگاه اسالم انی، اصول و روشمبرویکردها، شناخت  -
 
 :ها سرفصل 
 کلیات  -

 ) اخالق، تربیت، تربیت اخالقی(شناسی  مفهوم
 قلمرو تربیت اخالقی و رابطۀ آن با علوم دیگر مانند اخالق و تربیت

 اهمیت و ضرورت تربیت اخالقی
 تاریخچۀ تربیت اخالقی

 هاي تربیت اخالقی نظریه -
 از نظر خواجه نصیر الدین طوسی تربیت اخالقی

 تربیت اخالقی از نظر غزالی
 تربیت اخالقی از نظر پیاژه

 تربیت اخالقی از نظر کلبرگ
 تربیت اخالقی از نظر گیلیگان

..... 
 رویکردها به تربیت اخالقی -
 رویکرد پرورش شناخت و استدالل اخالقی         
 رویکرد پرورش منش اخالقی         
 یکردهاي ترکیبیرو         
 اهداف تربیت اخالقی -

 هدف غایی و اهداف میانی        
 مبانی تربیت اخالقی  -

 تنیدگی دین و اخالق درهم
 صالح بودن عمل و انگیزة عمل
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..... 
 اصول تربیت اخالقی -
 تنیدگی تربیت دینی و تربیت اخالقی درهم         
 تهذیب ظاهر و باطن        
        ..... 
 ربیتی اخالقیهاي ت روش -

 هاي زمینه ساز روش         
 هاي پرورش آگاهی و بینش اخالقی روش         
 ها و رفتارهاي اخالقی هاي پرورش گرایش روش         
 هاي اصالح رذایل اخالقی روش         

 
 :ارزشیابی
ارزشیابی 

 مستمر
 میان ترم

 هاي نهاییآزمون
 پروژه

 عملکردي نوشتاري
     

 
 :نابعم

پژوهشگاه  :رناش، تربیت اخالقی، 3ج . السالم سیرة تربیتی پیامبر و اهل بیت علیهم ).1391( داودي، محمد -
 .حوزه و دانشگاه

شناسی  نقد تطبیقی علم اخالق و روان: هاي تربیت اخالقی مبانی و شیوه ).1377( باقري نوع پرست، خسرو -
 .انتشارات سازمان تبلیغات اسالمی ،معاصر

 .قو انتشارات ".اسالم دیدگاه از اخالقی تربیت" .)1389( السادات افضل ،دهشیري حسینی -
ویژه تربیت : 2تربیت اسالمی  .ها ها و شباهت تفاوت: تربیت اخالقی و تربیت دینی، )1379( باقري، خسرو -

 .228نشر تربیت اسالمی، صص : میاسال -، مرکز مطالعا ت تربیت)مجموعه مقاالت (اخالقی 
 .هاي تربیت اخالقی در المیزان، سید احمد فقیهی روش -
 .ویرایش دوم، انتشارات معارف. اخالق اسالمی، )1389( دیلمی، احمد، آذربایجانی، مسعود -
 .التربیه الخلقیه فی القرآن دکتر السامه شموط -
، 2جلد  .با نگرشی به منابع اسالمی ی رشدروانشناس، )1390( دانشگاه و حوزه پژوهشگاهي دفتر همکار -

 . انتشارات سمت
. شناسی نوع و بازنگري ارزشی؛ و اخالقی تربیت هاي روش و رویکردها .)1379( مهدي سجادي، -

  .3ش ،کالمی _ فلسفی هاي پژوهش
 .آگاهانتشارات  .روانشناسی اخالق، )1379( کدیور، پروین -

 

javascript:void(0)
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 109: کد درس

 
 :عنوان درس به فارسی

موزه هاي تربیتی آیات آ
 قرآن

تعداد 
 :واحد

2 

نوع 
 واحد

 پایه
 :دروس پیش نیاز  نظري

 )107(تعلیم و تربیت اسالمی   عملی

  
 اصلی

  نظري
  عملی  

 :عنوان درس به انگلیسی
تعداد 
 :ساعت

 تخصصی
  نظري
  عملی

Quranic Educational 
Teachings 

32 
 ياختیار

  نظري
  عملی

 ندارد   دارد             :یملآموزش تکمیلی ع
   سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          یلمسفر ع

 :اهداف درس
 آشنایی دانشجویان با نکات تربیتی آیات قرآن در زمینه موضوعات تربیتی مانند مبانی و اهداف تعلیم و تربیت

 استخراج آموزه هاي تربیتی آیاتکسب توانایی درك و فهم و 
  

 :سرفصل ها
 )آموزه هاي تربیتی، استنباط و تفسیر، استنباط و تفسیر تربیتی(مفهوم شناسی  -
 اصول و قواعد فهم، استنباط و تفسیر تربیتی -
 روش شناسی فهم آموزه هاي تربیتی از آیات -

 گرد آوري آیات مرتبط:مرحله اول             
 منظومه سازي آیات مرتبط : دوممرحله              
 نظام سازي و استخراج قواعد: مرحله سوم             

 :هاي تربیتی در موضوعاتبررسی آیات به منظور فهم و استنباط آموزه -
 :مبانی تعلیم و تربیت) الف

؛ 4/؛ نحل11/فاطر: ، ادامه نسل...و  2/؛ انعام55/؛ طه61/هود: سرشت اولیه انسان آیات(بعد مادي  -
 ... )و 14-12/ ؛ مؤمنون14/؛ نوح5/طارق:  ، سیر تکوینی... و  2/دهر

؛ توجه به دو جنبه 72-71/ ؛ ص9-7/؛ سجده14-12/ مؤمنون: اهمیت پرورش روح(بعد روحانی  -
 ) 77/ ؛ قصص20-19/؛ حجر10/ اعراف: وجودي در تربیت 

 :ویژگی هاي وجودي انسان -
؛ 8-7/شمس: ؛ الهام به خیر و شر...و  20/معارج؛ 37/؛ انبیاء53/ یوسف: طبیعت نفس( نفس  -

 )30/؛ فجر2/؛ قیامت41-40/نازعات: ؛ هواهاي نفس35/ انبیاء
: ؛  گرایش فطري نسبت به خلود61/؛ عنکبوت30/روم: گرایش به حقیقت جویی(فطرت  -

؛ 139/؛ نساء83/قصص: ؛ گرایش فطري نسبت به برتري جویی و عزت طلبی3-2/؛ همزه120/طه
 )8/منافقون
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؛ 19/؛ رعد18-17/زمر:؛ اولوااللباب62-60/؛ یس171/؛ بقره100/یونس: اهمیت قوه تعقل(عقل  -
 ) 15/؛ نور36/ ؛ اسراء28/نجم: ظن و گمان: ؛ لغزشگاه هاي عقل18/زمر

؛ 17/؛ زمر27/رعد: ؛ قدرت خودسازي53/؛ فصلت9/؛ زمر15/قیامت: آگاهی الزمه اختیار(اختیار  -
 )35/؛ احقاف17/؛ لقمان28/کهف: درت اراده؛ لزوم پرورش ق15/لقمان

؛ 165/بقره: ؛ محبت صحیح23/؛ توبه1/؛ ممتحنه29/فتح: معیار صحیح حب و بغض(عواطف  -
: خشم( و انفعاالت ) 103/؛ آل عمران21/؛ روم23/؛ شوري108/؛ توبه33/؛ یوسف177/بقره
؛ 21/؛ قصص31/قصص: ؛  ترس85/ ؛ حجر37/؛ شوري134-133/؛ آل عمران34/؛ فصلت29/فتح
 )37/؛ نور69/؛ اعراف175/ ؛ آل عمران46/؛ طه28/توبه

 : هدف تعلیم و تربیت) ب                    
؛ 2/؛ رعد31/؛ انعام210/بقره: ؛ قرب الهی و لقاءاهللا36/؛ نحل61/؛ یس56/ذاریات: پرستش خدا -

 30/فجر
؛ 204/؛ انفال111/؛ توبه74/؛ انفال285/؛ بقره305/بقره: ترسیم چهره انسان صالح تربیت یافته -

 25/؛ احزاب62/نور
 سیره  تربیتی انبیاء در قرآن -
 )علی نبینا و علیه السالم(سورة نوح : سیرة حضرت نوح -
 41-35، ابراهیم، 132-124بقره، ): علی نبینا و علیه السالم(سیره حضرت ابراهیم -
 82-62کهف، ): علی نبینا و علیه السالم(سیره حضرت موسی -
 )علی نبینا و علیه السالم(عیسی سیره حصرت -
 سیره حضرت محمد صلی اهللا علیه و آله -

 
 : توضیح
سرفصل محدود به موضوعات و آیات فوق نیست و استاد می تواند به تناسب دانشجویان، موضوعات و آیات  -

 .دیگري را مطرح و بررسی کند
جویان با استفاده از  ارکت دانشمطرح و آموزه هاي تربیتی آن، با مش کالسآیات مذکور توسط استاد در  -

 . اصول و قواعد استنباط  و تفسیر تربیتی استخراج و بررسی می شود
 

 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري

     
 
 
 

 :منابع

 .  آنر ق از هایی درس  ی گ ن ره ف ز رک م: تهران. تفسیر نور ().قرائتی، محسن  -
 .دارالنشر للجامعات: قاهره. التفسیر التربوي للقرآن الکریم). 1386(الباز، أنور  -
 .تهران، جهاد دانشگاهی. شناسی در قرآن مبانی انسان). 1368(نصري، عبداهللا  -
 .پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی: تهران. مبانی تعلیم و تربیت در قرآن). 1387(بهشتی، محمد  -
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 ).ویژه نامه تفسیر تربیتی( 3م، شماره مجله قرآن و عل -
 .دارالکتب االسالمیهتهران، . تفسیر نمونه(). مکارم شیرازي، ناصر  -
 .دفتر انتشارات اسالمی: قم. تفسیر المیزان(). طباطبایی، محمدحسین  -
 .بوستان کتاب: قم. تفسیر سوره لقمان). 1387(سبحانی، جعفر  -
 .مؤسسه اشراق و عرفان: قم .یر تربیتیدرآمدي بر تفس). 1393(اعرافی، علیرضا  -
 ).قابل دسترسی در سایت نشریه(نشریه معارف . »تربیتی تفسیر« شناسی روش ().آبادي، سید احمد  علی هاشمی -
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  110:کد درس
 

 :عنوان درس به فارسی
 خانواده در اسالم

تعداد 
 2 :واحد

نوع 
 واحد

 پایه
 :دروس پیش نیاز  نظري
 ندارد  عملی

  
 اصلی

  نظري
  عملی  

 :عنوان درس به انگلیسی
تعداد 
 :ساعت

 تخصصی
  نظري
  عملی
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 اختیاري

  نظري
  عملی

 ندارد   دارد             :یملآموزش تکمیلی ع
   سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          یلمسفر ع

 :ساهداف در
 یکدیگر با خانواده اعضاي متقابل روابط در اسالم بادیدگاه  آشنایی

 
 :سرفصل ها 

 اسالم از و بعد اسالم از قبل خانواده تحولی سیر  -
 )ها نقش تعارض کنترل و و مرزها مراتب سلسله خانواده، اعضاي هاي ها، مسئولیت نقش( خانواده جایگاه و ارکان  -
. دینی، اقتصادي حمایت یکدیگر، با همراهی پذیري، جامعه، و مراقبت ،حمایت مثل دتولی( اسالم در خانواده کارکرد -

 )وفاداري و سازگاري، مدارا، محبت
 اسالمی پروري فرزند هاي شیوه اشکال در فرزندان و والدین ارتباطی الگوهاي  -
 از تعارضات و پیشگیري) ازدواج براي آمادکی همسر و انتخاب هاي مالك ازدواج، فلسفه(گزینی و همسر ازدواج  -

 خانوادگی
 تاریخی  بافت در ازدواج انواع  -
 چرخه( خانواده در خشونت ،)اجتماعی، اقتصادي تحوالت کودکان، بر تاثیر پیامدها، طالق، علل،( خانواده هاي آسیب -

 )آن پیامدهاي و ها ویژگی تعریف،( والدي تک هاي خانواده ،)کودکان و دیده آسیب زنان ارزیابی خشونت،
 هاي رسانه اجتماعی، هاي درشبکه ظهور نو هاي آسیب فرار، اعتیاد، مواد، به وابستگی(اجتماعی هاي  آسیب و خانواده -

 )نوین
 و غرب اسالم در خانواده مقایسه -

 
 
 

 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري
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 :منابع اصلی
 .سمت انتشارات تهران. و روانشناسی اسالم نگرش در خانواده. )1391( حمدرضام فر، ساالري -
 .دانشگاه و حوزه پژوهشگاه ناشر .اسالم در خانواده .)1393( حسین ،)نجفی( بستان -
 .انتشارات تیمورزاده، نشر طبیب. روانشناسی خانواده). 1391( آمنه ؛ شهایین و اکرم،شکوهی یکتا، محسن -
انتشارات دانشگاه : اصفهان. شناسی خانواده آسیب). 1392(احمدي، احمد  و عابدي، محمدرضا ا؛نیل فروشان، پریس -

 .اصفهان
 در پژوهش. اسالم در مسئوالنه فرزندپروري سبک با بامریند فرزندپروري سبک مقایسه .)1391(و دیگران  اعظم پرچم، -

 .115-138 ص 14 شماره جدید دوره بیستم سال ،اسالمی و تربیت تعلیم مسائل
 

 :براي مطالعه بیشتر منابع
 .دانشگاه در رهبري نهاد انتشارات. محمدي معصومه ترجمه .والدین علیه جنگ ).1388(سیولیا  هیولت، .کورنل وست، -
 افزا، روح ،"و غرب اسالم در خانواده مقایسه". خانواده و زن راهبردي هاي اندیشه مقاالت .)1392( نویسندگان از جمعی -

 .راهبردي هاي اندیشه نشست دبیرخانه. عدالت پیام انتشارات اول دجل. نا بی
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 111: کد درس

 :عنوان درس به فارسی
 هاي تدریس الگوها و روش

تعداد 
 2 :واحد

نوع 
 واحد

 پایه
 :دروس پیش نیاز  نظري
تربیتی  هاي نظریه و فلسفی مکتب هاي  عملی

)103(، 
  و )114(تربیتی روانشناسی
 )115(رشد یروانشناس

 

  
 اصلی

  نظري
  عملی  

 :عنوان درس به انگلیسی
تعداد 
 :ساعت

 تخصصی
  نظري
  عملی

Models and 
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32 
 اختیاري

  نظري
  عملی

 ندارد   دارد          :   یملآموزش تکمیلی ع
   سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          یلمسفر ع

 

 :اهداف درس

اي که پس از گذراندن این درس قادر به تدریس مؤثر باشند،  آشنایی دانشجویان با مباحث و موضوعات اساسی تدریس به گونه
 :مفاهیم زیر را بدانند بنابراین دانشجویان در این درس باید

 مفاهیم و اصطالحات پایه در تدریس -
 ت آن از دیدگاه اسالماهمیت آموزش دادن و فضیل  -
 هاي یادگیري در تدریس  کاربرد نظریه -
 هاي تدریس  الگوهاي و روش -
 آموزان  هاي دانش کارکردهاي ارزشیابی و نحوه ارزشیابی از آموخته -
  هاي الزم براي معلمی صالحیت -
 هاي مدیریت کالس و نحوه مدیریت کالس  سبک -
 خصوصیات تدریس در عصر فناوري  -

 :ها سرفصل

 اساسی در تدریس مفاهیم -

 . آموزش، پرورش، تدریس و یادگیري
 

 جایگاه تعلیم و تعلم در اسالم و آداب آن -

عوامل مؤثر بر آن، نقش حافظه  در هر نظریه، ماهیت یادگیري،( ها در تدریس هاي یادگیري و کاربرد آن نظریه -

ها و ترتیب و نوع ارزشیابی مطرح  رضف نوع یادگیري مورد تأکید، اصول و پیش نحوه انتقال یادگیري، در یادگیري،
 ).گردد می

 رفتارگرایی 
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 شناخت گرایی 
 ساخت و سازگرایی

 گرایی انسان
 هاي یادگیري نقد نظریه

 الگوهاي تدریس -

 )اصول، معایب و محاسن هر روش ها، ویژگی( هاي تدریس انواع روش -

 شناسی، روش، الگو، فنون  مفهوم 
هاي سنتی و  هاي مبتنی بر پرورش تفکر، روش هاي مبتنی بر اتقال دانش و رو رفعال، روشفعال و غی( ها بندي روش انواع طبقه

 .) ...مدرن، مجازي و غیرمجازي و
 روش سخنرانى 
 و سقراطی پرسش و پاسخ روش 
  ، مناظره و بحث گروهیمباحثه روش 
 ، خالقیت و آموزش تفکرحل مسئله روش 
 پروژه روش 
 و ایفاي نقش نمایشىروش  
 دش علمیگر 

هاي نوین و نحوه  هاي ارتباطی، دانش فناوري اي و مهارت هاي حرفه دانش تخصصی، مهارت( هاي معلمی صالحیت -

 .، خصوصیات معلم خوب و معلم پژوهنده)گرفتن بازخورد از کیفیت تدریس

 مدیریت کالس -

 .انگارانه آمرانه، مشورتی و سهلگرا یا  گر، تعامل از قبیل سبک عدم مداخله، مداخله هاي مدیریت کالس سبک دانستن

 هاي جدید و تدریس فناوري -

 هاي جدید تدریس با استفاده از فناوري 
 تدریس در فضاي مجازي و یادگیري الکترونیکی 

 ریزي تدریس برنامه -

 )جزئی و رفتاري، شناختی، عاطفی و مهارتی، بیانی و روش کاري آرمانی، کلی، :ها هدف انواع( ها تعیین هدف 
 .روش و وسایل آموزشی، تعیین نظام ارزشیابی تعیین محتوا، موقعیت آموزشی، تعیین

 طرح درس روزانه و ساالنه  -

 

 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري
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 ابدی هاي عملی دانشجویان اختصاص می یک پنجم از نمره درس به فعالیت: نحوه ارزشیابی

 
 :منابع اصلی

 .انتشارات سمت: تهران). جلد اول( هاي آموزشی و پرورشی مهارت .)1391( حسن شعبانی، -
 .انتشارات سمت: تهران. فنون و الگوهاي تدریس ها، روش .)1390( اهللا امان صفوي، -

 
 :منابع براي مطالعه بیشتر

 .یژآی: تهران. دوم چاپ .تدریس نوین هاي روش). 1385(محرم  آقازاده، -
 .انتشارات سمت: تهران. ترجمه شهرناز بخشعلی زاده. روش تدریس ریاضی در دوره ابتدایی). 1380(باتل،گیل  -
 محمود مهر ترجمه .تدریس براي ابزارهائی یادگیري، الگوهاي). 1391(هاپکینز  دیوید و کالهون امیلی بروس، جویس، -

 .سمت: تهران. عابدي لطفعلی و محمدي
 .انتشارات سمت: تهران ).هاي آسمانی هدیه(هاي تدریس تعلیمات دینی  روش). 1392(ر ژاد، اکب سلیمان ن -
 .نشر به .یادگیري یاددهی رویکردهاي). 1379(بختیار  ورکی، شعبانی  -
نشر  دفتر انتشارات. حجتی محمدباقر ترجمه. اسالم در تعلم و تعلیم آداب). 1362(علی  بن الدین زین ثانی، شهید -

 .اسالمی فرهنگ
 .امیرکبیر: تهران. طلبگی نظام در پژوهشی). 1359(مهدي  ضوابطی، -
 .تبریز دانشگاه: تبریز. تدریس فنون و ها روش). 1382(اسکندر  آذر، فتحی -
 .کویر: تهران. فردانش هاشم ترجمه. پیشرفته تدریس هاي روش ).1385(ماخر  فنستر دیوید، کار، -

 
Algozzine, R. (2009). 63 tactics for teaching diverse learners, grades 6-12. Corwin A SAGE 
Company.  
 Pritchard, Alan (2009). Ways of Learning Learning theories and learning styles in the 
classroom. Routledg. 

 
 ).در آرشیو این نشریات مقاالت تمام متن در دسترس است(هاي تدریس  وبگاه نشریات در باره روش

 
 وبگاه نشریات داخلی  -

http://www.edcbmj.ir/browse.php 
http://www.roshdmag.ir/fa/roshdmagazines/generalmahnameh/teachersmagazines/technology
roshd 
http://www.roshdmag.ir/fa/roshdmagazines/generalmahnameh/teachersmagazines/teacherros
hd 
 

 وبگاه نشریات خارجی 
 
http://uncw.edu/cte/et/ 
http://ojs.uwindsor.ca/ojs/leddy/index.php/JTL/issue/archive 

http://www.edcbmj.ir/browse.php
http://www.roshdmag.ir/fa/roshdmagazines/generalmahnameh/teachersmagazines/technologyroshd
http://www.roshdmag.ir/fa/roshdmagazines/generalmahnameh/teachersmagazines/technologyroshd
http://www.roshdmag.ir/fa/roshdmagazines/generalmahnameh/teachersmagazines/teacherroshd
http://www.roshdmag.ir/fa/roshdmagazines/generalmahnameh/teachersmagazines/teacherroshd
http://uncw.edu/cte/et/
http://ojs.uwindsor.ca/ojs/leddy/index.php/JTL/issue/archive
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 112: کد درس
:    عنوان درس به فارسی

 میروان شناسی عمو
تعداد 

 2: واحد

نوع 
 واحد

 پایه
 :دروس پیش نیاز  نظري
 ندارد  عملی

 
 

  
 اصلی

  ينظر
  عملی  

 :عنوان درس به انگلیسی
تعداد 
 :ساعت

 تخصصی
  نظري
  عملی
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 اختیاري

  نظري
  عملی

 د  ندار دارد             :آموزش تکمیلی عملی
   سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          سفر علمی

 
 :اهداف درس

 )هاي فیزیولوژیک تا انگیزش و هیجاناز پایه(شناخت روانشناسی نوین، گستره روانشناسی علمی 
 

 :سرفصل ها
 گیري موضوعات روانشناسیتعریف، خاستگاه و تاریخچه شکل گیري روانشناسی علمی، بنیادهاي فلسفی در شکل: کلیات -

 رویکردهاي روانشناسی و جایگاه هر یک در روانشناسی نوین -

 هاي علمی در روانشناسی روش -

 پایه هاي فیزیولوژیکی رفتار، نقش مغز در رفتار و روانشناسی علمی  -

 و محیط نقش وراثت -رشد و تحول انسان در ابعاد شناختی، عاطفی، اجتماعی، اخالقی و بررسی نظریه هاي موجود -

 هاي یادگیري، نظریه هاي نوین در مورد یادگیري و داده هاي عصب شناختینظریه  -

 ها، انواع و ابعاد آننظریه: حافظه -

 هاي تقویت هشیاري رؤیا و خواب، اراده و معنویتمراحل، عوامل و روش: هشیاري -

 دراکیا -احساس و ادراك، بنیادهاي زیستی و نقش پردازش شناختی در فرایندهاي حسی -

 ارتباط زبان و اندیشه و بررسی ابعاد روانی شناختی و اجتماعی زبان و تفکر:  تفکر و زبان، تفکر و شناخت -

هاي زیستی و عوامل، نقش فرهنگ در ها، انواع، پایهنظریه:  هاي مربوطه، هیجانانگیزش و نظریه : انگیزش و هیجان -
 ، انگیزش و هیجان در منابع اسالمی گیري و بروز هیجان، نقش فرهنگ در بروز هیجانشکل

 چندگانه، هوش( هوش در نینو ايهدگاهید ؛یتحول و یسنج روان هاي دگاهید: هوش و یروانشناخت يها استعداد -
 مسئله حل و تیخالق ؛...) استرنبرگ، دگاهید از خرد و موفق هوش هینظر

 یابیارز يها روش و ها هینظر: تیشخص -
 يسازگار و مقابله  يها روش ،)یدگیتن( استرس ،یروان سالمت -
  یاسالم فرهنگ بر یمبتن يها درمان و نینو ،یسنت آوردهاي يرو: درمان يها روش -
 عمل در یروانشناس/ يکاربرد یروانشناس -
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 روان سالمت و یاجتماع یروانشناس عقل، و خرد موضوع در: یفرهنگ هاي مطابقت -

 یاسالم فالسفهاز منظر  نفس -
 یالماس یفلسف متون در زشیانگ -
 یاسالم فالسفه و یغرب فالسفه در یشناخت هینظر سهیمقا -

 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري

     
 

 : منابع اصلی

: تهران ).ترجمه محمد نقی براهنی و همکاران( .زمینه روانشناسی هلیگارد ).1390(  ارنست د،هیلگار. ریچارد اتکینسون، -
 .انتشارات رشد

 
 :منابع براي مطالعه بیشتر

  .نشر ساواالن: تهران. روانشناسی عمومی). 1391( گنجی، حمزه -
  .نشر ارسباران: تهران. روانشناسی عمومی). 1390( سید محمدي، یحیی -

- Dennicoon and John Mitterer (2010). Introduction to psychology, Gateways to mind 
and behavior.   
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 113:  درس کد
 :عنوان درس به فارسی

 مدیریت عمومی
تعداد 

 2: واحد

 

 پایه
  نظري

 :دروس پیش نیاز
 ندارد

  عملی
  

 اصلی
  نظري

  عملی  
 :عنوان درس به انگلیسی
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تعداد 
 :ساعت

 تخصصی
  نظري

  عملی
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  نظري
  عملی

 ندارد   دارد            :آموزش تکمیلی عملی
  سمینار          آزمایشگاه        کارگاه          سفر علمی

 
 :اهداف درس

ها با توجه به آشنایی دانشجویان با مفاهیم کلی و دانش پایه در حوزه مدیریت و سازمان و کاربرد مقدماتی آنها در سازمان
 رهنگی، اجتماعی، مذهبی و اقتصاديشرایط ف

 
 :سرفصل ها

 کلیات: بخش اول
 تعریف سازمان و مدیریت -

 ماهیت، ارکان و انواع سازمان  -

 نقش و اهمیت مدیریت از نظر دانشمندان مختلف و اسالم -
 ها و سطوح مدیریتمهارت -
 تاریخچه مدیریت در ایران و جهان -

 هاي مدیریتسیر تحول مکاتب و نظریه: بخش دوم
 مکتب کالسیک -

 مکتب نئوکالسیک -

 هاي رفتاريتئوري -

 نگرش سیستمی و اقتضایی -

 ايمدیریت شبکه -

 هاي غربی و اسالموظایف مدیریت و مقایسه مدل: بخش سوم
 ریزيهدف گذاري و برنامه -

 سازماندهی -

 تصمیم گیري و حل مساله -

 )انسانی و غیر انسانی(بسیج منابع  -
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 )خالق مدیریتانگیزش، ارتباطات، رهبري و ا(هدایت  -
 کنترل و نظارت -

 هاي جدید در مدیریتحوزه: بخش چهارم
 جهانی شدن -

 مدیریت دانش -

 هاي یادگیرندهسازمان -

 نظریات پست مدرن در مدیریت -

 مدیریت رحمانی -

 تعالی سازمانی -

 ایرانی پیشرفت از دیدگاه  مدیریتی -آشنایی با الگوي اسالمی -

 
 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري

     
 

 :منابع اصلی
 

 .انتشارات سمت: تهران. مبانی سازمان و مدیریت). 1388(رضائیان، علی  -
 .نشر نی: تهران .مدیریت عمومی). 1385(الوانی، سید مهدي  -

 
 :منابع براي مطالعه بیشتر

 .نشر ارسباران: تهران .سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش). 1390(صافی، احمد  -
 .نشر الهام: تهران .مدیریت عمومی در آموزش و پرورش). 1375(فرجاد، محمد علی  -
 .نشر نگاه دانش: تهران .هاي مدیریت و سازماننظریه). 1386(رضا سید جوادین، سید -
 .نشر روان: تهران .مدیریت عمومی). 1386(بند، علی  عالقه -
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 114: کد درس

 
 :  فارسیعنوان درس به 

 روانشناسی تربیتی

تعداد 
 :واحد

2 

نوع 
 واحد

 پایه
 :دروس پیش نیاز  نظري

 ندارد  عملی

  
 اصلی

  نظري
  عملی  

 :عنوان درس به انگلیسی
تعداد 
 :ساعت

 تخصصی
  نظري
  عملی
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 اختیاري

  نظري
  عملی

 ندارد   دارد             :یآموزش تکمیلی عمل
   سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          سفر علمی

 

 :اهداف درس
   تربیتی و یادگیري آموزشی، مسایل روانشناختی تحلیل توانایی و شناخت  
 

 :سرفصل ها
 قلمرو و اهداف: تعریف -
 القیدر ابعاد شناختی، اجتماعی، عاطفی و اخ: یادگیرندگان  -
 آشنایی با نظریه هاي آموزشی -
 ).هاي یادگیري، نیازهاي ویژه فرديهاي تفکر، سبکهوش، تفکر، خالقیت، سبک(هاي فردي تفاوت -
 .اي، نظریه گاردنر در هوشاسترنبرگ و هوش چند مولفه: نظریه هاي جدید در تبیین هوش -
اساسی این دیدگاه، کاربرد هاي این نظریه ها در فرضیه هاي :  یاددهی -هاي رفتارگرایی در فرایند یادگیرينظریه -

 یاددهی، انتقادهاي وارد بر کاربرد این نظریه ها در آموزش -فرایند یادگیري
فرضیه هاي اساسی نظریه بندورا، تشریح فرایند خودکارآمدي و خود تنظیمی، راهبردي (اجتماعی  -نظریه شناختی -

 ).یمتناسب براي ارتقاي خودکار آمدي و خودتنظیم
 معرفی الگوي حافظه دوگانه و عمق پردازش (الگوي پردازش اطالعات  -
هاي شناختی و رفتاري، نقش مقایسه دیدگاه: مقایسه انگیزش بیرونی و درونی (تبیین نقش انگیزش در یادگیري  -

رندگان از ارزش در انگیزش، راهبردهاي مناسب براي برانگیختن یادگی -باورها و اهداف در انگیزش، نظریه انتظار
 ).هاي مختلفدیدگاه

هایی که هاي سنتی آموزش، معرفی روش اکتشافی و حوزهنقد و بررسی شیوه(راهبردها و شیوه هاي آموزشی  -
 ، آشنایی با دیدگاه کرشن اشنایدر)هاي گروهی با سایر روش هاتوان از این روش استفاده کرد، مقایسه روش می

ع شیوه هاي اداره کالس و مدرسه، جو مطلوب در مدرسه و کالس، انتظار انوا( مدیریت کالس و محیط یادگیري  -
 ...).معلم و

هاي مختلف ارزیابی رسمی و غیر تبیین شیوه(هاي آموزشی هاي ارزیابی معمول در موقعیتمقایسه انواع روش -
 ).هاي ارزیابی مناسب، ارزیابی کیفیرسمی، ارزیابی مالکی، ویژگی
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 .تیچشم اندازهاي نوین تربی -
 مسلمان مربیان منظر از تربیت و تعلیم فضاي در شناختی روان مالحظات -

 

 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري

     
 

  :منابع اصلی
 .انتشارات سمت: تهران .روانشناسی تربیتی). 1381(کدیور، پروین  -
 .نشر آگاه: تهران. اسی پرورشی نوینروانشن). 1386(سیف، علی اکبر  -
 . مرکز نشر دانشگاهی: تهران). 2و  1 لدج. ترجمۀ پروین کدیور( کاربرد روانشناسی در آموزش). 1391(بیلر، رابرت  -

 
 :منابع براي مطالعه بیشتر

- Woolfolk, A. E. (Last edition). Educational Psychology. Boston: Allyn and Bacon. 
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 115: کد درس

 
 :عنوان درس به فارسی

 روانشناسی رشد
تعداد 

 2: واحد
نوع 
 واحد

 پایه
 :دروس پیش نیاز  نظري
 )112(شناسی عمومی  روان  عملی

 
 اصلی 

  نظري
  عملی

 :عنوان درس به انگلیسی
تعداد 
 :ساعت

 تخصصی
  نظري
  عملی
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32 
 ياختیار

  ينظر
  عملی

 ندارد دارد             :آموزش تکمیلی عملی
   سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          سفر علمی

 

 :اهداف درس
 نسبی شناخت ایجاد راستا دراین. است درس این اصلی هدف وکنشی شکلی پدیدآیی لحاظ از فرد رفتار وتحول مبنا شناخت

 اجمالی و کلی درك یک به دستیابی همچنین بنیادي تحولی هاي نظام و شناسی روش پایه، مفاهیم به نسبت دانشجویان در
 .است نظر مورد وکودکی تولدي پیش دوره هاي از

 :سرفصل ها
 قیتحق يها روش خچه،یتار ف،یتعر: اتیکل -
 اسناد در مانیا نقش برداشت، اسناد، ،یرکالمیغ ارتباط: یاجتماع ادراك -
 نفوذ در ها رسانه و غاتیتبل نقش( یاجتماع شناخت در خطا منابع ،یذهن يها طرح: یاجتماع رتیبص و یآگاه -

 یخودشناس ،...) و یاجتماع
 نگرش سنجش نگرش، رییتغ رفتار، و نگرش نگرش، نیتکو بر مؤثر عوامل ت،یاهم و فیتوص: نگرش -
 اسالم میتعال در يشداوریپ با مقابله يها راه ،يرشداویپ با مقابله يها راه خاستگاه، ،يشداوریپ مفهوم: يشداوریپ -
 يفرد انیم جاذبه يها نهیزم و عوامل: يفرد انیم جاذبه -
 يپرخاشگر حوزه در اسالم دگاهید مهار، و يریشگیپ يها وهیش ها، زانندهیبرانگ انواع، ف،یتعر: يپرخاشگر -
 ينظر نییتب ،یاسالم عمناب در یتیحما يرفتارها ،یتیحما رفتار بروز مراحل: یتیحما رفتار -
مفهوم تحول، رشد، تفاوت وتشابه مفاهیم تحول : تعاریف مفاهیم اساسی اطاعت متابعت، ،ییهمنوا: یاجتماع نفوذ -

ورشد، تعریف روانشناسی رشد، روانشناسی ژنتیک، تعریف روانشناسی کودك ومقایسه آن با روانشناسی ژنتیک یا 
 تحولی

 ولوژيمفهوم مرحله در روانشناسی و فیزی -
 تاریخچه روانشناسی رشد -
نگري دید طبیعت(هاي اساسی در روانشناسی علمی وروش هایی که با آنها مطابقت دارند  دیدگاه: هاها وروشدیدگاه -

گیري در سطح شکل(هاي تحولی شناختی بررسی، چهارچوب روش)نگري و روش بالینیوروش تجربی، دید انسان
، در سطح بررسی تغییرات )بررسیآزمایشی، طرح مبتنی بر تک-ی، طرح تجربیطرح مبتنی برهمبستگ: طرح بنیادي

مشاهده طبیعی، مشاهده ساخت (ها ، در سطح گردآوري داده)بررسی طولی، بررسی مقطعی، بررسی تطبیقی(تحولی 
 ، مشاهده تعاملی، مشاهده فراتحلیلی)دار

 ام گزل، نظام پیاژه، نظریه زیگموند فرویدنگر، نظدیدگاه فطري: يادیبن یتحول يها نظام یبررس و نقد -
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 تولدي، دوره کودکیدوره پیش: هاي تحولی از نطفه تا پایان کودکیبررسی اجمالی دوره -
 تولد، نکاتی دربارهدر سطح نمو یا تغییرات کالبدشناختی وفیزیولوژیک، مراحل نمو پیش از : از تولد دوره پیش) الف

 رحمیشرایط زیستی زندگی درون
، کودکی )کودکی میانه( ، کودکی دوم )نوزادي، شیرخوارگی( کودکی اول (مفهوم وگستره و سطوح : دوره کودکی) ب

 )کودکی پایانی( سوم 
 دیتقل ،يباز: تحول یاساس ندیفرا -
   : یبزرگسال اواسط ،یجوان: یبزرگسال لیاوا( یبزرگسال ،ینوجوان: مرگ تا ینوجوان از تحول يها دوره یاجمال یبررس  -

 )يریپ ای یسالخوردگ: یبزرگسال اواخر ،یانسالیم
 حیات پس از مرگ -
 اسالم منظر از تحول مراحل -
 نمو بدنی، تحول شناختی، تحول عاطفی، تحول اجتماعی، تحول اخالقی -
 بینی واجتماعی شدنمیانخود -
 رشد شناسیروان ي ها هینظر و موضوع -
 عدم ای تعامل تحول، یوستگیپ ای یگسستگ ط،یمح ای ثتورا: تحول نهیزم در یاصل سواالت: یاساس هاي موضوع -

 يتفاوتها منشا ،)کودك بودن رفعالیغ ای فعال( تحول در کودك نقش ،یروان سازمان مختلف هاي نهیزم تعامل
 تحول وشکل زانیم در یفرهنگ -یاجتماع بافت نقش آن، وابعاد يفرد

 نسیها هینظر د،یفرو آنا هینظر: من روانشناسان تیاظرن( گريلتحلیروان: یشیپو -روان يها هینظر: ها هینظر -
 يونما نشو: یافتگینمو يها هینظر ،يریادگی هاي هینظر: نگر يرفتار يها هینظر ،یاجتماع -یروان هینظر ،)هارتمن

 يبافتار هايهینظر ،اياژهیپ یاتیعمل يدرونساز: یسازش هايهینظر ،يخبرپرداز هايهینظر ،یاندام -یعصب
 هینظر): شناختیبوم -يبافتار(  یعیطب یرفتارشناس يها هینظر برنر، برونفن يبافتار هینظر): یاجتماع -یگفرهن(

 تحول در یمذهب بافت تیاهم و یبالب جان یدلبستگ
 آنها یفرهنگ مطابقت و هاوموضوع هاهینظر نماییهم -

 قدرت مراجع از  -
 اسالم منظر از یاجتماع نفوذ -
 یجتماعا یزندگ سبک: یزندگ سبک -

 
 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري

     
 

 : منابع اصلی

 .انتشارات سمت: تهران. شناسی ژنتیک تحول روانی از تولد تا پیريروان). 1387(منصور، محمود  -
انتشارات : تهران. گري تا رفتارشناسیتحلیلشناسی ژنتیک از روانروان). 1387(منصور، محمود؛ دادستان، پریرخ  -

 .سمت
نشر : تهران). یحیی سیدمحمدي ترجمه( ).جلد اول و دوم( شناسی رشد از لقاح تا کودکیروان). 1383(برك، لورا  -

 .ارسباران
 .انتشارات بعثت: تهران. روانشناسی کودك). 1393(فتحی آشتیانی، علی  -
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 .الزهرا دانشگاه انتشارات: تهران ).تحول و رشد شناسی¬روان( يریپ به یجواننو از گذر). 1376( نینسر اکبرزاده، -
 .حونیج نشر: تهران. رشد یروانشناس .)1388( السادات شکوه ،یجمال یبن ؛حسن ،ياحد -
 .یدانشگاه مرکز نشر: تهران. )ییاسای دیمهش ترجمه( کودك تیشخص و رشد .)1382( يهنر پاول ماسن، -
: تهران ).عواطف و شناخت ،یاجتماع شناخت شناخت،( رشد یروانشناس در ها هینظر .)1389( کچهرهین ،یمحسن -

 .یجاجرم انتشارات
 

 
 :منابع براي مطالعه بیشتر

- Thampson, D., Hogan, J.D., Clark, P.M. (2012). Developmental psychology in 
historical perspective. John Willey & sons Inc. 

- Quinn, P. Slater, A.M. (2012). Developmental psychology: Revisiting the classic 
studies. SAGE Publications Ltd. 

- Kail. R.V. Cavanaugh, J.C. (2012). Human Development: A life- spans view. Cengage 
Learning press. 

- Kerig, P.K., Schulz. M.S. Hauser, S.T. (2012). Adolescence and Beyond: Family 
Process and Development. Oxford University press. 

- Suggate, S. Reesse, E. (2012). Contemporary Debates in childhood education and 
development. Routledge press. 

- Mitchell, P. Ziegler, F. (2012). Fundamentals of developmental psychology.  
Psychology press. 

- Miller, P. (2012). Theories of developmental psychology worth publishers, 
Incorporated. 
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 :اهداف درس
 هاي آموزشیها و مراکز آموزشی و آشنایی با کاربرد آنها در سازمانهاي مدیریت در سازمانآشنایی با مبانی و نظریه

 
 :سرفصل ها

 کلیات: بخش اول
 مفهوم و تعریف مدیریت آموزشی  -
 تمیها از دیدگاه سیستمایز بین مدیریت آموزشی با سایر مدیریت -
 اهمیت و اهداف مدیریت آموزشی -
 کارکردهاي مدیریت آموزشی -
 ابعاد و دامنه مدیریت آموزشی -
 ها، منابع و خدمات سازمان آموزشیهزینه -
 تاریخچه مدیریت آموزشی در ایران و جهان -
 مدیریت آموزشی اسالمی -

 
 ها و سیر تحول مدیریت آموزشینظریه: بخش دوم

 و پرورش هاي مدیریت و سازمان آموزشنظریه -
 هاي مدیریت آموزشی و مدیریت عمومیمقایسه نظریه -
 هاي آموزشیهاي مدیریت در سازمانتأثیر و کاربرد نظریه -

 
 مفاهیم فرایندي در مدیریت: بخش سوم

 116:  درس کد
 :عنوان درس به فارسی

مبانی و اصول مدیریت 
 آموزشی

 :تعداد واحد
2 

نوع 
 واحد

 پایه
        نظري

 :دروس پیش نیاز
 )113(مدیریت عمومی 

 عملی

 
تعداد 
 :ساعت

 یاصل
 نظري

 عملی

  
 تخصصی

 نظري
 عملی  

 :عنوان درس به انگلیسی
Foundations & 

Principles of 
Educational 

Administration 
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 نظري
 عملی

 ندارد   دارد             :آموزش تکمیلی عملی
 سمینار         ایشگاهآزم        کارگاه         سفر علمی
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 رهبري -
 ارتباط -
 انگیزش -
 تغییر -

 
 هاي گروهیفرایند اجتماعی و پویایی: بخش چهارم

 مدیریت آموزشی به عنوان یک فرایند اجتماعی -
 ساختار و نظام اجتماعی مدارس -
 جو و فرهنگ مدارس -
 افراد در مدارس -
 هاي گروهیمدیریت تکاملی و پویایی -
 هاي آموزشیرهبري نظام -
 رهبري آموزشی اسالمی -

 
 
 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري

     
 

 :منابع اصلی
 .انتشارات سمت: تهران. مبانی و اصول مدیریت آموزشی ).1395(شمس، غالمرضا  -
 .نشر آذر و سیماي دانش: تهران .مدیریت آموزشی). 1389(شمس، غالمرضا  -
 نشر یسطرون: تهران .رهبري و مدیریت آموزشی). 1389(میرکمالی، سید محمد  -
: تبریز. ترجمه محمدعلی فرنیا .لمفاهیم و عم: مدیریت آموزشی). 1382. (و اورنستین، آالن سی. الننبورگ، فرد سی -

 .نشر جمالی
 .نشر روان: ویرایش ششم، تهران .مبانی نظري و اصول مدیریت آموزشی). 1390(بند، علی عالقه -

 
 : منابع براي مطالعه بیشتر

 .نشر ارسباران: تهران .موزش و پرورشسازمان و مدیریت در آ). 1390(صافی، احمد  -
نشر فانوس . ترجمه ویدا اندیشمند و فرانک موسوي. مدیریت مدارس در هزاره سومرهبري و ). 1387(ملفورد، بیل  -

 .کرمان
 .نشر الهام: تهران. مدیریت عمومی در آموزش و پرورش). 1375(فرجاد، محمد علی  -
 .نشر پسین: تهران .مدیریت آموزشی و آموزشگاهی). 1380(خورشیدي، عباس و غندالی، شهاب الدین  -
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 117: کد درس
 :عنوان درس به فارسی

مبانی و اصول برنامه ریزي 
 آموزشی

تعداد 
 :واحد

2 

نوع 
 واحد

 پایه
 :دروس پیش نیاز  نظري

 ندارد  عملی

  
 اصلی

  نظري
  عملی  

 :عنوان درس به انگلیسی
تعداد 
 :ساعت

 تخصصی
  نظري
  عملی

Foundation and 
Principles of 

Educational Planning 

32 
 ياختیار

  نظري
  عملی

 ندارد   دارد             :یملآموزش تکمیلی ع
   سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          یلمسفر ع

 :اهداف درس
برنامه   بامفهوم  برنامه آموزشی، برنامه ریزي آموزشی ،برنامه ریزي براي توسعه  آشنا شوندونیزنسبت به ارتباط -

 . ریزي آموزشی بابرنامه ریزي  درسی شناخت حاصل کنند
 .نواع برنامه ریزي آموزشی آشناشوند باا -
بتوانندمراحل برنامه ریزي آموزشی را بیاموزندونظام آموزشی را ارزشیابی کنندوآن را  به عنوان کارعملی انجام  -

 .دهند
وزش وپرورش وبرنامه ریزي درسطح دانشگاه  ونیز ویژگیهاي برنامه ریزي آموزشی درسطح آمرود ی م انتظار -

 .تفاوتهاي این د وقسم برنامه ریري رادرك کنند
 .درس ویژگیهاي برنامه ریزي براي اصالح ونوآوري درنظام آموزشی راخواهندفهمید  نیدرا -
تحول درآموزش وپرورش ودرسطوح مختلف فراکالن،کالن وخرد راموردتجریه وتحلیل درس  نیدرا -

 . هنددادقرارخوا
 .رویکردهاي متداول دربرنامه ریزي آموزشی رافرامی گیرند -
 . الگوهاي برنامه ریزي آموزشی را خواهندشناخت -
 .برنامه ریزي استراتژیک راخواهندآموختومراحل  اتیکل -

 
 :سرفصل ها 

 :مفهوم شناسی  -

 : تبیین مفاهیم متداول درادبیات  برنامه ریزي  آموزشی

  برنامه درسی  ، ) Educational Planning(، برنامه ریزي آموزشی) Educational Plan (برنامه آموزشی
Curriculum)  (برنامه تحصیلی( Course of  Study)  اجتماعی، تفاوت –برنامه ریزي توسعه اقتصادي

 .برنامه ریزي آموزشی بابرنامه ریزي درسی 
 
 انواع برنامه ریزي آموزشی  
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 برنامه برنامه ریزي  از لحاظ طول مدت

 برنامه ریزي ازلحاظ مداخله دولت مرکزي 

 )  Directive Planning (برنامه ریزي ارشادي
 )Indicative planning(برنامه ریزي دستوري

 
 :فرایند برنامه ریزي آموزشی  -

 تحلیل موقعیت نظام آموزشی
 شناسایی سیاستهاي آموزشی

  انتخاب اهداف آموزشی
 انتخاب راهبردها 

 عمل تهیه برنامه 

 اجرا ،نظارت ،ارزشیابی و اصالح برنامه
 

 سطوح برنامه ریزي آموزشی -
 برنامه ریزي درسطح دانشگاه

 برنامه ریزي درسطح ابتدایی و دبیرستان
 تفاوت برنامه ریزي در سطح دانشگاه با برنامه ریزي در سطح ابتدایی و دبیرستان

 
 برنامه ریزي براي اصالح و نوآوري آموزشی -

 :ین ضرورت اصالح و تبی4توجیه 

 تعیین قلمرو اصالح یا نوآوري

 براي اجراي اصالحات و نوآوري5ایجاد تشکیالت سازمانی
 : 6انجام مطالعات و تحقیق

 اصالحی7تهیه پیش نویس طرح 

 نظر خواهی از گروههاي ذیرربط ،ذیصالح و ذینفع د رارتباط باطرحهاي اصالحی     

 8اجراي آزمایشی

 اجراي سراسري

 اي تحول در آموزش و پرورشرویکرده -
 رویکردتحول درسطح فراکالن 

                                                           
- Justification -۱ 

Organizational Set- up -۲  
Conducting Research and Studies --۳  
Preparing Draft - ۴ 

Pilot Project -۵   
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 رویکردتحول درسطح کالن 
 رویکرد تحول درسطح خرد 

 اصول برنامه ریزي آموزشی -

 اصول مربوط به تهیه برنامه  

 اصول مربوط به اجراي برنامه

 اصول مربوط به نظارت و ارزشیابی برنامه

 مبانی برنامه ریزي آموزشی -

 امه ریزي آموزشیمبانی اقتصادي برن

 مبانی اجتماعی برنامه ریزي آموزشی

 یآموزش يزیبرنامه رفرهنگی و سیاسی  یمبان

 رویکردهاي برنامه ریزي آموزشی  -

 رویکرد تقاضاي اجتماعی 

 رویکرد برنامه ریزي نیروي انسانی 

 فایده  –رویکرد هزینه 

 الگوهاي برنامه ریزي آموزشی -

 الگوي عقالیی

 الگوي تعاملی

 ریزي استراتژیک برنامه -

 مفروضات برنامه ریزي استراتژیک  

 ویژگیهاي برنامه ریزي استراتژیک

 

:ارزشیابی  

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري

     
که دانشجویان، منظور از کار عملی این است . ارزشیابی در این درس مبتنی بر آزمون نوشتاري و انجام کار عملی است

راانتخاب کنند وبامراجعه به وب سایت مؤسسه )اعم ازیک مؤسسه آموزش عالی یا یک دبیرستان(یک مؤسسه آموزشی
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به عنوان مثال، . موردنظر،جنبه هایی ازابعادآموزشی این مؤسسه راازمنظر برنامه ریزي آموزشی موردبررسی قراردهند

ل وماننداینهارادریک دوره زمانی معین  محاسبه کنند و عملکرد مؤسسه نرخ ماندگاري، نرخ ارتقاء متوسط طول تحصی

 .راموردارزشیابی قراردهند

 .درصد ازکل نمره این درس، به کارعملی اختصاص خواهد یافت 25بنا به تشخیص و تصمیم استاد،

 :منابع  اصلی

  .انتشارات سمت: تهران .چاپ دوازدهم. یآموزش يزیر برنامه در نو يها دگاهید). 1391(مشایخ، فریده  -
 . انتشارات سمت: تهران. چاپ یازدهم. ریزي آموزشی مبانی برنامه). 1392(محسن پور، بهرام  -

 

 :منابع براي مطالعه بیشتر

جلد . ریزي آموزش عمومی گذاري و برنامه دانشنامه اقتصاد آموزش و پرورش، سیاست). 1382(نفیسی، عبدالحسین  -
 .تعلیم و تربیت) پژوهشگاه(انتشارات پژوهشکده . دوم

ریزي استراژیک در نظام آموزشی، بازاندیشی، بازسازي، ساختارها،  برنامه). 1374(کافمن، راجر؛ هرمن، جري  -
 .  انتشارات مدرسه چاپ اول. ترجمه بازرگان، عباس، مشایخ، فریده. بازآفرینی

  .مدرسهانتشارات  .خیمشا دهیفر دکترترجمه . یآموزش يزیر برنامه درفرایند  ().مشاوران یونسکو   -
یک چهارچوب (گذاري در آموزش و پرورش  ریزي و سیاست فرایند برنامه). 1379(وادي، حداد و تري دامسکی  -

 .برنامه ریزي کشور چاپ اول انتشارات سازمان مدیریت و. نژاد و رخساره کاظم ترجمه غالمرضا گرائی. )کاربردي
ترجمه غالمعلی  ).اقدامات-ها استراتژي-مفاهیم(ریزي آموزشی  برنامه). 1374(کارلسون، رابرت وي؛ آکرمن، گري  -

 .چاپ اول. ریزي آموزش عالی انتشارات مؤسسه پژوهش و برنامه. سرمد

 :منابع خارجی

سسه هاي متعددي که وسیله این مؤ ریزي آموزشی به کتاب المللی برنامه مراجعه به وبگاه مؤسسه بین با توانند دانشجویان می  
 .کنند تهیه شده است دسترسی پیدا

International    Institute for Educational   Planning. UNESCO 
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 118: کد درس

 
 :عنوان درس به فارسی

مبانی و اصول برنامه ریزي 
 درسی

تعداد 
 :واحد

2 

نوع 
 واحد

 پایه
 :دروس پیش نیاز  نظري

  عملی
 )114(روان شناسی تربیتی 

 
  

 لیاص
  نظري

  عملی  

 :عنوان درس به انگلیسی
تعداد 
 :ساعت

 تخصصی
  نظري
  عملی

Foundation and 
Principles of 

Curriculum Planning 

32 
 ياختیار

  نظري
  عملی

 ندارد   دارد             :یملآموزش تکمیلی ع
   سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          یلمسفر ع

 :اهداف درس
انتظار می رود دانشجویان با گذراندن این درس از مبانی فلسفی ،فرهنگی، اجتماعی و روان شناختی برنامه هاي درسی آگاهی 

همچنین . یافته و تاثیر هریک دیدگاه هاي مختلف در این زمینه را  بر تهیه و تدوین برنامه هاي درسی مختلف تحلیل نمایند
توانند با اشراف بر مفاهیم مختلف برنامه ریزي درسی، با انواع، اصول، روشها، طراحی و الگوهاي مختلف در حوزه برنامه درسی ب

همچنین از سیر . ، تفسیر و تحلیل کنندبیینهاي آنها آشنا شوند و بتوانند مسائل مختلف در این حوزه را تو تقسیم بندي
 .و ایران در سطوح آگاهی یابندتحوالت برنامه هاي درسی در جهان 

 
 :سرفصل ها 
مفهوم شناسی برنامه درسی .1  

 تعریف مفاهیم برنامه درسی ،برنامه ریزي درسی و برنامه ریزي آموزشی و ارتباط آن ها با یکدیگر -
برنامه درسی قصد شده ،برنامه درسی ،اجرا شده و ،برنامه درسی ( انواع برنامه درسی شامل برنامه درسی رسمی -

 )کسب شده
 ،برنامه درسی پنهان،برنامه درسی مغفول ، -

صاحبنظران مطرح،و دیدگاه هاي آن ها در خصوص مراحل برنامه ریزي (تاریخچه برنامه ریزي درسی در جهان   -
 )درسی

تاریخچه برنامه ریزي درسی در ایران -           

مبانی برنامه درسی .2  
 مبانی فلسفی برنامه درسی  -
 برنامه درسی مبانی روانشناختی -
 مبانی جامعه شناختی برنامه درسی -
 مبانی دینی برنامه درسی -
 تصمیم گیرندگان برنامه درسی و عوامل تأثیر گذار -
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رویکردهاي برنامه درسی.3  
 رویکرد مبتنی بر موضوعات درسی و رشته هاي علمی -
 رویکرد مبتنی بر صالحیت ها و شایستگی هاي خاص -
 فراگیران رویکرد مبتنی بر نیازها و عالئق -
 رویکردهاي مبتنی بر نقش ها و فعالیت اجتماعی   -

کارآیی اجتماعی)الف           
باز سازي اجتماعی  )ب           

فرآیند برنامه ریزي درسی .4  
 نیاز سنجی و مراحل آن  -
 )اصول حاکم بر انتخاب اهداف،سطوح اهداف،انواع هدف ها( تدوین اهداف برنامه درسی -
مفهوم محتوا ، اصول حاکم بر انتخاب محتوا ،الگوهاي سازماندهی محتوا ي برنامه ( یادگیري  محتوا و فعالیت هاي -

 )درسی ،اصول حاکم بر سازماندهی محتوا
 )عوامل موثر بر اجرا،آماده سازي معلمان،شرایط و زمینه هاي موجود(اجراي برنامه درسی  -
 )   ی ،الگوهاي ارزشیابی از برنامه درسیمفهوم ارزشیابی،کارکردهاي ارزشیاب(ارزشیابی برنامه درسی  -

پژوهش در برنامه درسی .5  
 تحلیل محتوا -
 پژوهش تاریخی  -
 پژوهش تطبیقی  -

اصالح و تغییر در برنامه درسی .6  
 عوامل مؤثر برتغییر در برنامه درسی -

 ضرورت اصالح و تغییر در برنامه درسی -

 مراحل تغییر، بازنگري و اصالح برنامه درسی -

 جدید در برنامه درسی  روندهاي . 7

 جهانی شدن و تأثیر بر برنامه هاي درسی -

 بین المللی کردن برنامه هاي درسی -
اسناد برنامه درسی جمهوري اسالمی ایران.8  

سند تحول بنیادین -            
سند برنامه درسی ملی-            

ح شده در کالس و ارائه بررسی و نقد یکی از موضوعات درسی مدارس بر اساس مباحث طر:کار عملی  
 گزارش

 
 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري



۷۱ 

 

     
 

 : منابع اصلی

 .انتشارات بال: چاپ اول، تهران .ریزي درسی برنامهمفاهیم  اصول و ).1388( ، کوروشفتحی واجارگاه -
 . انتشارات یادواره کتاب: تهران .ریزي درسی امهاصول برن). 1390(یارمحمدیان، محمد حسین  -

:منابع براي مطالعه بیشتر  
ترجمه دکتر غالمرضا خوي . ریزي درسی براي تدریس و یادگیري بهتر برنامه). 1391(جی، گالن؛ سیلور و الکساندر  -

 .آستان قدس رضوي: انتشارات سمت و مشهد: تهران. نژاد
 .انتشارات سمت: تهران. یزي درسیر مقدمات برنامه). 1391(ملکی، حسن  -
 . چاپ هشتم.انتشارات پیام اندیشه: مشهد). راهنماي عملی(ریزي درسی برنامه). 1386(ملکی، حسن  -
 . انتشارات آییژ: تهران. هاي جدید به سوي هویت: برنامه درسی). 1386(فتحی واجارگاه، کوروش  -
: تهران. ترجمه قدسی احقر. انی، اصول و مسائل برنامه درسیمب). 1384(اورنشتاین، الن سی؛ هانکینز، فرانسیس پی  -

 .انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
 

1. Mcneil, J.D. (2006). Contemporary curriculum in thought and action. publisher willy 
& sons. 

2. Curriculum, Foundations, Principles and Issues. Ornstein, Prentice Hall PTR. (2004). 
3. Routledge, R.B. (2007). Principles of curriculum planning and development. Arise 

Publishers & Distributors. New York and London. 
. 

  
 :مرتبط با موضوع  ISCوبگاه مجالت داخلی 
 /http://www.icsa.org.ir/quarter   مطالعات برنامه درسی

 http://www.noormags.com/view/fa/magazinenumber/30525اندیشه هاي نوین تربیتی  
 /http://rie.irفصلنامه تعلیم و تربیت  

 http://oerp.medu.irنوآوري هاي آموزشی 
 /http://journals.shahed.ac.ir/daneshvarraftar/psychologyدانشور رفتار 

 http://jm.um.ac.ir/index.php/psychologyگاه فردوسی مشهد  پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دانش
 http://jcr.shirazu.ac.ir پژوهش هاي برنامه درسی 

 
 :مرتبط با موضوع  ISIوبگاه مجالت خارجی 

Title: International Journal of Art & Design Education, ISSN: 1476-8062, Publisher's 
Name: Blackwell Publishing, Country:  England 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1476-8070 

Title: International Journal of Technology and Design Education, ISSN: 0957-7572, 
Publisher's Name: Springer, Country:  Netherlands, 
http://www.springerlink.com/content/102912. 

Title: Journal Of Curriculum Studies, ISSN: 22-272, Publisher's Name: Routledge Journals, 
Taylor & Francis Ltd, Country:  England, http://www.tandfonline.com/loi/tcus20 

http://www.icsa.org.ir/quarter/
http://www.noormags.com/view/fa/magazinenumber/30525
http://rie.ir/
http://oerp.medu.ir/
http://journals.shahed.ac.ir/daneshvarraftar/psychology/
http://jm.um.ac.ir/index.php/psychology
http://jcr.shirazu.ac.ir/
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1476-
http://www.springerlink.com/content/102912.
http://www.tandfonline.com/loi/tcus20
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Title: Journal of Religion, ISSN: 22-4189, Publisher's Name: University Chicago Press, 
Country: United States .
http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=jreligion 

Title: British Journal of Religious Education, ISSN: 141-6200, Publisher's Name: 
Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd, Country: England 

 http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10,1111/%28ISSN%292044-835X 
 

 : پایگا ه هاي داخلی
 http://www.hawzah.net/fa/default.html    حوزه

 www.magiran.comمگ ایران  
 /http://www.sid.irپایگاه هاي اطالعات علمی 

 http://www.irandoc.ac.ir/irandoc/irandoc.htmlمرکز اطالعات علمی 
 /http://www.ensani.irپورتال جامع علوم انسانی 

 
 :پایگاه هاي خارجی

 
Elsevier http://www.sciencedirect.com/ 
Oxford http://www.oxfordjournals.org/ 
Wiley-InterScience http://onlinelibrary.wiley.com/?CRETRY=1&SRETRY=0 
Ebsco 

http://web.ebscohost.com/views/static/html/Error.htm?aspxerrorpath=/ehost/search/ad
vanced 

IsI http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/ 
Proquest http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=306&TS= 1306680999 & clientId=61590 & 

cfc=1 
 
 
 

http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=jreligion
http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=jreligion
http://www.hawzah.net/fa/default.html
http://www.magiran.com/
http://www.sid.ir/
http://www.irandoc.ac.ir/irandoc/irandoc.html
http://www.ensani.ir/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.oxfordjournals.org/
http://onlinelibrary.wiley.com/?CRETRY=1&SRETRY=0
http://web.ebscohost.com/views/static/html/Error.htm?aspxerrorpath=/ehost/search/advanced
http://web.ebscohost.com/views/static/html/Error.htm?aspxerrorpath=/ehost/search/advanced
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=306&TS=1306680999&clientId=61590&cfc=1
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=306&TS=1306680999&clientId=61590&cfc=1
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 119:کد  درس
 

 :عنوان درس به فارسی
شناسی و آموزش  روان

 کودکان با نیازهاي ویژه

تعداد 
 :واحد

2 

نوع 
 واحد

 پایه
 :دروس پیش نیاز  نظري

  عملی
 )115( شناسی رشد  روان

  
 اصلی

  نظري
  عملی  

 :عنوان درس به انگلیسی
تعداد 
 :ساعت

 تخصصی
  نظري
  عملی

Psychology & 
Education of 
Children with 
Special Needs 

32 
 اختیاري

  نظري
  عملی

 ندارد     دارد              :لیمآموزش تکمیلی ع
   سمینار         آزمایشگاه         ورزيکار         یلمسفر ع

 :اهداف درس
 :آشناسازي دانشجویان با

 .شناسی و آموزش و پرورش کودکان با نیازهاي ویژه نرواهاي  تعریف، اصول و هدف -
  هاي کودکان با نیازهاي ویژه هاي هر یک از گروه و ویژگیشناسی  نشانهشناسی،  ، علتتعریف -
 .تاریخچۀ آموزش و پرورش ویژه -
 .کودکان با نیازهاي ویژهبندي  طبقه -
 .ویژهي ازهایبا ن آموزان دانشبرنامۀ درسی هاي اساسی در  مهارت -
 

 :سرفصل ها
هـاي تعلـیم و تربیـت، اصـول تعلـیم و تربیـت و        انسان کیست؟ تعریف تعلیم و تربیت، هـدف (هاي شناخت  وادي -

 شناسی و آموزش و پرورش کودکان با نیازهاي ویژه ضرورت توجه به روان، )ها روش
 مبناي استثنایی بودن، تعریف آموزش و پرورش ویژه -
 شیوع ویژه و آموزش و پرورش ۀتاریخچ -
 ) گانه ازدهي یها مهارت(ي ویژه ازهایبا ن آموزان دانشبرنامۀ درسی هاي اساسی در  مهارت -
 ي جایابی آموزشیها روشهاي یکپارچه سازي و فراگیر و  نهضت عادي سازي و برنامه -
 توان ذهنی کم کودکان ي آموزشها روشو علت شناسی  بندي، ، طبقهتعریف -
 با آسیب شنوایی یا ناشنوا کودکان ي آموزشها روشو علت شناسی  دي،بن ، طبقهتعریف -
 با آسیب بینایی یا نابینا کودکان ي آموزشها روشو علت شناسی  بندي، ، طبقهتعریف -
 معلول جسمی کودکان ي آموزشها روشو علت شناسی  بندي، ، طبقهتعریف -
 با مشکالت گفتاري کودکان ي آموزشها روشو علت شناسی  بندي، ، طبقهتعریف -
 با ناتوانی یادگیري کودکان ي آموزشها روشو علت شناسی  بندي، ، طبقهتعریف -
 تیزهوش و خالق کودکان ي آموزشها روشو علت شناسی  بندي، ، طبقهتعریف -
 نسبت به افراد با نیازهاي ویژه ي اصالح نگرشها روش -
  رندي ویژه داازهایبا نیی که فرزند ها خانوادهآموزش  -

 :ارزشیابی
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 ترم یانم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 کارورزي
 عملکردي نوشتاري

     
 :منابع اصلی

 .)چـاپ بیسـت و هفـتم   ( شناسی و آموزش و پـرورش کودکـان اسـتثنایی    اي بر روان مقدمه). 1390(افروز، غالمعلی  -
 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران

ترجمـۀ  . ي حمـایتی هـا  نظـام تعریف، طبقه بنـدي و  : ی ذهنیماندگ عقب). 2002(آمریکا ی ذهنی ماندگ عقبانجمن  -
 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران). 1389(و هادي هاشمی  پژوه بهاحمد 

 .انتشارات آواي نور: تهران. خانواده و کودکان با نیازهاي ویژه). 1391(، احمد پژوه به -
 .زاده موریتانتشارات : تهران. شناسی و آموزش کودکان استثنایی روان). 1389(شکوهی یکتا، محسن و پرند، اکرم  -
چـاپ  ( ذهنـی  تـوان  کـم کمک به رشد گفتار و زبان کودکـان  ). 1972(ریان، دیوید و شیلو، تامار  ؛گوردون، میخائیل -

ناسـی  ش رجـوع کنیـد بـه جدیـدترین کتـاب     (دانـژه  نشـر  : تهـران . )1392(و همکـاران   پـژوه  بهترجمه احمد  .)سوم
 ).شناسی و آموزش کودکان استثنایی روان

راهنمـاي عملـی در حمایـت از یادگیرنـدگان بـا      : آموزش فراگیـر ). 2005(لورمن، تیم؛ دپلر، جوآن و هاروي، دیوید  -
 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران). 1392(خانزاده  پژوه و عباسعلی حسین ترجمۀ احمد به. هاي گوناگون توانایی

تول اخـوي  بترجمۀ  .)چاپ دوم( کاربردهاو  صولا ،شناسی روان :افراد ناشنوا آموزش و پرورش). 2001( دانلد مورس، -
  .سمتانتشارات : تهران. )1388(فاطمه لشکري نژاد و  راد

ـ ، منیان - بخشـی   تـوان آمـوزش و   ی،روانـ تحـول  ). 1390( میالنـی، فریـده   یمحمد رضا؛ حیات روشنایی، افسانه و تراب
 .سمتانتشارات : تهران. )سوم چاپ( نابینایان

ی و علـوم  بخشـ  تـوان  ،شناسـی  آموزش و پـرورش، روان : کودکان استثناییتوصیفی فرهنگ ). 1988(فیلیپ  ،ویلیامز -
  .انتشارات بعثت: تهران. )1386( و همکاران پژوه بهترجمۀ احمد . )ویراست دوم( وابسته

ترجمه مجتبـی جوادیـان   . ي ویژهها آموزشاي بر  مقدمه: ییکودکان استثنا). 1994(ن، دانیل و کافمن، جیمز هاهاال -
 .انتشارات آستان قدس رضوي: مشهد). 1371(

ترجمـۀ  ). چـاپ دوم ( راهنمـاي معلـم  : آموزان با مشکالت عاطفی و رفتـاري  دانش). 2005(هوارت، روي و فیشر، پام  -
 .ا و مربیانانتشارات انجمن اولی: تهران). 1388(پژوه و هادي هاشمی رزینی  احمد به
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 ياختیار

  نظري

  یعمل

 ندارد   دارد             :آموزش تکمیلی عملی

   سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          سفر علمی

  

 :درس اهداف

 و علمـی  هـاي  گیري تصمیم به کمک منظور به توصیفی آمار نظري مفاهیم با دانشجویان آشنایی درس، این ارائه از کلی هدف
 مفاهیم با دانشجویان ساختن آشنا درس این از هدف واقع در. است خطا با همراه و سطحی هاي قضاوت از ردو به امکان حد تا

 اطالعـات  بتواننـد  دانشـجویان  کـه  است اي شیوه به ها روش کاربرد فهم و درك به کمک و آماري توصیف هاي روش اساسی،
کننـد و تحلیـل    کسـب  دارد، مربوط علمی رشته و انسانی علوم در را کاربرد بیشترین که هایی روش از دسته آن درباره را الزم

-اي است که دانشجویان بتوانند اطالعات الزم را دربارة آن دسـته از روش آماري، و کمک به درك و فهم کاربرد روشها به شیوه
  .هایی که بیشترین کاربرد را در علوم انسانی و رشته علمی مربوط دارد، کسب کنند

 
 :سرفصل ها

 گیري، آزمون، سنجشاضی، آمار، اندازهری -
 آمار توصیفی، آمار استنباطی -
 جامعه، نمونه، پارامتر، آماره -
 متغیر و انواع آن -
  اعداد واقعی حدود خطا، انواع برآورد، خطاي خطا، -
 هاي فراوانیتوزیع، توزیع فراوانی، انواع توزیع -
 )میانگین، میانه و نما(هاي گرایش مرکزي شاخص -
 )واریانس، انحراف معیار، انحراف چارکی، دامنه تغییرات(راکندگی هاي پشاخص -
 هاي کجی و کشیدگی شاخص -
 نمودار، انواع نمودارو کاربرد آن در آمار -
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 و رتبه درصدي نقاط درصدي -
 منحنی طبیعی و کاربرد آن در آمار -
 هاي استاندارد و انواع آننمره -
 پیرسون و اسپیرمن هاي همبستگی و انواع آنبا تأکید بر همبستگیشاخص -
  SPSSبینیآشنایی کلی با نرم افزارهاي تحلیل آماري مانند رگرسیون و پیش -

 
 :ارزشیابی

 

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري

 •     
 

 :منابع

 .انتشارات رشد: نتهرا. احتماالت و آمار کاربردي در روانشناسی و علوم تربیتی). 1391(دالور، علی  -
 .انتشارات رشد: تهران. ترجمه علی دالور. آمار در علوم تربیتی و تربیت بدنی). 1390(کوهن و هالیدي  -
 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران. هاي آماري روش). 1390(منصورفر، کریم  -
 . انتشارات دانشگاه تهران: تهران. هاي آمار اصول و روش). 1389(نصفت، مرتضی  -
 . انتشارات جهاد دانشگاهی. ترجمه علیرضا کیامنش ).جلد اول( توصیفی آمار). 1390(سون شیول -
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  عملی

 ندارد   دارد             :آموزش تکمیلی عملی

   سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          سفر علمی

 
  :اهداف درس

گیري هـاي علمـی و   شجویان با مفاهیم نظري آمار توصیفی به منظور کمک به تصمیمهدف کلی از ارائه این درس، آشنایی دان
در واقع، هدف از این درس آشنا ساختن دانشحویان با مفاهیم . هاي سطحی و همراه با خطا است تا حد امکان به دور از قضاوت

اي است که دانشجویان بتوانند اطالعـات  وهاساسی، روشهاي تجزیه و تحلیل آماري، و کمک به درك و فهم کاربرد روشها به شی
  .هایی که بیشترین کاربرد را در علوم انسانی و رشته علمی مربوط دارد، کسب کنندالزم را دربارة آن دسته از روش

 
 :سرفصل ها

 )مرکزي، پراکندگی، کجی و کشیدگی، مقایسه اي، همبستگی(مروري بر انواع شاخصهاي آماري  -
 ی هاي آن مروري بربرآوردوویژگ -
 )تحقیقی و آماري(انواع فرضیه  -
 سازيقواعد تصمیم -
 توان آزمون و مباحث خطاي نوع اول و دوم -
 مراحل آزمون فرضیه -
 تعریف آزمون هاي پارمتریک وناپرامتریک  -
 ايتک نمونه Zاستودنت تک نمونه اي و  tآزمون  -
 تک نمونه اي Zو  tفاصله اطمینان دو آزمون  -
 استودنت مستقل tآزمون  -
 هاي دو نمونه مستقلآزمون همسانی واریانس -
 استودنت مستقل tفاصله اطمینان آزمون  -
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 ا ستودنت همبسته tآزمون  -
 استودنت همبسته tفاصله اطمینان آزمون  -
 تجزیه و تحلیل واریانس یکراهه  -
 ...)توکی، شفه، بونفرونی (هاي تعقیبی و مقایسه هاي چندگانه آزمون -
 )اهه و سه راههدور(تحلیل واریانس عاملی  -
 تحلیل واریانس بلوکی -
 ) طرح تک گروهی اندازه گیري مکرر(تحلیل واریانس با اندازه گیري مکرّر در حالت  -
 )دوي استقاللآزمون خی/ دوي انطباقآزمون خی(آزمونهاي ناپارامتریک  -

 
 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري

 *    
 :منابع
 .انتشارات رشد: تهران. احتماالت و آمار کاربردي در روانشناسی و علوم تربیتی). 1391(دالور، علی  -
. ترجمه علی دالور و سیامک نقشبندي. تحلیل آماري در روانشناسی و علوم تربیتی). 1392(فرگوسن و یوشیوتاکانه  -

 .انتشارات ارسباران
 .انتشارت سمت: تهران .متغیري  هاي آماري تک اي از تحلیل گزیده: طیآمار استنبا). 1392(سرمد، زهره  -
 .انتشارات جهاد دانشگاهی. ترجمه علیرضا کیامنش). جلد دوم( استدالل آماري در علوم رفتاري). 1390(شیولسون  -
 .دانتشارات رش: تهران. ترجمه علی دالور. آمار در علوم تربیتی و تربیت بدنی). 1390(کوهن و هالیدي  -
 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران .هاي آماري روش). 1390(منصورفر، کریم  -
 . انتشارات دانشگاه تهران: تهران. هاي آمار اصول و روش). 1389(نصفت، مرتضی  -
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 ياختیار

  نظري
  عملی

 ندارد   دارد          :یملآموزش تکمیلی ع
 سمینار         آزمایشگاه        کارگاه         یلمسفر ع

 

 :اهداف درس

شناسی و علوم تربیتی بـه منظـور    هدف کلی از ارائه این درس، آشنایی دانشجویان با مفاهیم نظري و عام روش تحقیق در روان
اري از توانایی فنـی و  مطمئناً شخص بدون برخورد. کمک به آنان در فهمیدن ماهیت بنیادي رویکرد علمی به حل مسئله است

ادر . توانـد بفهمـد   شناسی و ماهیت بنیادي تحقیق علمی هیچ گونه فعالیت پیچیدة انسانی، به ویژه تحقیق علمـی را نمـی   روش
دانشجو در جهت درك روابط با معنا و اغلـب دشـوار بـین مسـئله     . این دوره بر فهم حل مسئله تحقیق علمی تأکید خواهد شد

بنابراین سعی خواهد شد در گام نخست مفاهیم اصلی پژوهش و عناصر سازنده . حل آن هدایت می شودتحقیق و طرح و روش 
هاي هـر کـدام    پژوهش معرفی شوند و پس از آن برخی از مهمترین روشهاي پژوهش و معایب و محاسن، کاربردها و محدودیت

اي کـه در آن زنـدگی    هاي تحقیقی را در جامعه سئلههدف نهایی این درس آن است که دانشجویان بتوانند انواع م. تشریح شود
می کنند ببینند، تشخیص دهند و با فراگیري اصول و روشهاي کلی تحقیق، به صورت نظام مند و علمی به پژوهش در مسـائل  

لمـی  گیري هاي عروشن است که آشنایی و بکارگیري دانشجویان با اصول و روشهاي تحقیق منجر به تصمیم. مختلف بپردازند
 .ها و سطوح جامعه خواهد شد گیري هاي سطحی و همراه با خطا در تمامی تصمیم و تا حد امکان به دور از قضاوت

 
 :سرفصل ها

 علم و اهداف آن -
 روش علمی و مراحل آن -
 ویژگیهاي فرایند پژوهش علمی -
 تحقیق و ویژگیهاي آن -
 مراحل تحقیق -
 تعریف سازه، مفهوم ومتغیر -
 ئلهانتخاب مسئله و بیان مس -
 ویژگیهاي مسئله تحقیق -
 فرضیه و سؤال تحقیق -
 مالکهاي تدوین فرضیه -
 انواع فرضیه و آزمون آن -
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 مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق -
 معرفی انواع روشهاي پژوهش کمی -
 تحقیق زمینه یابی، اهداف و ویژگیهاي آن -
 معرفی انواع طرحهاي مختلف زمینه یابی و مقایسه آنها -
 نواع آنتحقیق آزمایشی و ا -
 ویژگیهاي تحقیق آزمایشی -
 طرح آزمایشی و انواع آن -
 )اعتبار درونی و بیرونی و ویژگیها(اعتبار آزمایش  -
 تحقیق پس رویدادي و ویژگیهاي آن -
 مقایسه تحقیق پس رویدادي و تحقیق آزمایشی -
 انواع روش تحقیق کیفی و ویژگیهاي آن   -
 روش تحقیق تاریخی -
 روش تحقیق فلسفی -
 نگاري روش تحقیق قوم -
 روش تحقیق تحلیل محتوا -
 روش تحقیق موردي -
 )اعتبار درونی و بیرونی(ارزشیابی کیفیت پژوهش در تحقیق کیفی  -
 مقایسه روش تحقیق کمی وکیفی -
 تعریف جامعه و نمونه -
 گیري ضرورت نمونه -
 گیري  چارچوب نمونه -
 گیري تصادفی انواع روشهاي نمونه  -
 هاي مختلف حجم نمونه مناسب در پژوهش -
 زارهاي اندازه گیري در پژوهش هاي علوم انسانی و اجتماعیاب -
 مشاهده و ویژگیهاي آن -
 مصاحبه و ویژگیهاي آن -
 مقیاسها و پرسشنامه هاي روانسنجی و ویژگیهاي آنها -
 روشهاي تعیین روایی ابزارهاي پژوهش -

 روشهاي تعیین پایایی ابزارهاي پژوهش -

 تحلیل داده ها -

 شیتحلیل داده ها در طرحهاي آزمای -

 تحلیل داده ها در طرحهاي غیر آزمایشی -
 

 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري
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 :منابع

 .نشر ویرایش). ویرایش چهارم( روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی). 1392(دالور، علی  -
 ،شناسی هاي تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان روش، )تا بی(گال، مردیت، بورگ، والتر، گال، جویس  -

 .انتشارات سمت ،)1394(و دیگران  احمدرضا نصر: د اول و دوم، مترجمجل
 .انتشارات سمت: تهران. خت روش علمی در علوم رفتاريشنا). 1392(، حیدرعلی ھومن -
انتشـارات دانشـگاه   : تهـران . ز پژوهش تـا تصـمیم  ا). 1392(درتاج، فریبرز، یونسی، جلیل، زمان پور، عنایت اله  -

 .عالمه طباطبائی
 .نشر دیدار. هاي تحقیق کیفی و آمیخته اي بر روش مقدمه). 1387(بازرگان، عباس  -
انتشـارات  . اي بر روش تحقیق کمـی در علـوم تربیتـی    مقدمه). 1390(عباسیان، عبدالحسین؛ طاهري، مرتضی  -

 .شرح
 
 



۱ 

 

 
 

 123: کد درس

  :به فارسیعنوان درس 
 سنجش و اندازه گیري

تعداد 
 2 :واحد

نوع 
 واحد

 پایه
 :دروس پیش نیاز  نظري
 ندارد  عملی

 :عنوان درس به انگلیسی
تعداد 
 :ساعت

 اصلی
  نظري
  عملی

  
 تخصصی

  نظري
  عملی  

Measurement and 
Assessment 

32 
 اختیاري

  نظري
  عملی

 ندارد   دارد          :یملیلی عآموزش تکم
 سمینار         آزمایشگاه        کارگاه         یلمسفر ع

 :اهداف درس
به طور کلی، هدف از ارائه این درس، در گام نخست آشنا ساختن دانشجویان با مفـاهیم و اصـطالحات مهـم حـوزه سـنجش و      

یجاد توانایی ساخت و استفاده از ابزار و وسایل مختلف سنجش یادگیري در اندازه گیري در آموزش و یادگیري و در گام بعدي ا
هـاي   کننـد مـی تواننـد در سـنجش آموختـه      بدین وسیله معلمان و افرادي که در حوزة آموزش فعالیـت مـی  . دانشجویان است

تر و به صورت علمی عمل کنند  هاي رفتاري و عاطفی آنان دقیق آموزان و دانشجویان و به طور کلی فراگیران و نیز ویژگی دانش
 . تري برسند تر و منصفانه و به نتایج مطلوب

 

 :سرفصل ها
 گیري، آزمودن، آزمون، سنجش، ارزیابیمفاهیم کلی مقیاس، اندازه -
 تاریخچه مختصر آزمونهاي پیشرفت تحصیلی -
 یادگیري -نقش آزمونهاي پیشرفت تحصیلی در بهبود شرایط آموزشی -
 نهاي پیشرفت تحصیلیدسته بندي انواع آزمو -
 آزمونهاي پیشرفت تحصیلی معلم ساخته و میزان شده -
 )محتوایی و عملکردي(معرفی هدف آموزشی و استاندارد  -
 تهیه طرح آزمونهاي پیشرفت تحصیلی -
 حوزه هاي سه گانه یادگیري  -
 طبقه هاي شش گانۀ حوزه شناختی  -
 طبقه هاي پنج گانۀ حوزه عاطفی  -
 حرکتی  -انیهاي شش گانۀ حوزه رو طبقه -
 طبقه بندي تجدید نظر شدة حوزة شناختی  -
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 معرفی آزمونهاي توانایی و آزمونهاي عاطفی  -
 آشنایی با آزمونهاي استعداد و پیشرفت تحصیلی  -
 آزمونهاي استاندارد شده و معلم ساخته -
 طرح سنجش و جدول مشخصات آزمون  -
 ها اده، امتیازها و محدودیتغلط، ویژگیها، انواع، قواعد تهیه، موارد استف –آزمون صحیح  -
 ها  ها، انواع، قواعد تهیه، موارد استفاده، امتیازها و محدودیت آزمون جورکردنی، ویژگی -
 ها  ها، انواع، قواعد تهیه، موارد استفاده، امتیازها و محدودیت اي، ویژگی آزمون چندگزینه -
 ها  ستفاده، امتیازها و محدودیتها، انواع، قواعد تهیه، موارد ا آزمون تشریحی یا انشایی، ویژگی -
 ها آزمون کوته پاسخ، ویژگیها، انواع، قواعد تهیه، موارد استفاده، امتیازها و محدودیت -
 ها آزمونهاي عملکردي، ویژگیها، انواع، قواعد تهیه، موارد استفاده، امتیازها و محدودیت -
 سنجش واقعی یا اصیل و ویژگیهاي آن  -
 ها پوشه، ویژگیها، انواع، قواعد تهیه، موارد استفاده، امتیازها و محدودیتروش سنجش با استفاده از کار -
 ها ویژگیهاي عاطفی، اهمیت سنجش، روشهاي سنجش، قواعد تهیه، امتیازها و محدودیت -
 هاي آزمونآشنایی با اصول آماري و روانسنجی در تجزیه و تحلیل سؤال -
 هاگذاري آزموناصول کلی اجرا و نمره -
 ها و کاربرد آن در آزمونهاي روانییمرخهنجارها، ن -
 )پایایی و اعتبار و اهمیت آنها(هاي مطلوب هاي آزمونویژگی -
 آشنایی با شیوه هاي محاسبه پایایی و اعتبار در آزمونهاي مالکی و هنجاري -
 روشهاي مختلف افزایش اعتبار آزمون  -
 شناخت عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر اعتبار آزمون -
 بین پایایی و اعتبار بیان رابطۀ -

 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري

 *    
 :منابع اصلی
 . نشر دوران). ویرایش پنجم(گیري، سنجش و ارزشیابی آموزشی  اندازه). 1392(سیف، علی اکبر  -
نشـر  . شناسـی، مشـاوره و علـوم تربیتـی    ي در روانگیرسنجش و اندازه). 1389(دالور، علی؛ زهراکار، کیانوش  -

 .ارسباران
 .نشر دوران .هاي قدیم و جدید روش: سنجش فرایند و فراوردة یادگیري). 1389(سیف، علی اکبر  -
 .نشر پارسا. )فن تهیه تست و پرسشنامه(هاي روانی و تربیتی گیرياندازه). 1389(هومن، حیدرعلی  -
اصول روانسنجی و روان آزمایی، ویرایش جدیـد، بـا اصـالحات و    ). 1391(ن شریفی، حسن پاشا؛ شریفی، نستر -

 .انتشارات رشد: تهران. ها افزوده
 .نشر ارسباران. روان آزمایی). 1386(کاپالن و ساکوزو، ترجمه دالور، علی؛ درتاج، فریبرز؛ فرخی، نورعلی  -
هـاي   طراحی و اعتباریابی سؤاالت آزمون :هاي بهتري بسازیم چگونه آزمون). 1390(دالور، علی؛ یونسی، جلیل  -

 .انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی. اي چند گزینه
 

 :منابع براي مطالعه بیشتر
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ویرایش جدیـد، بـا اصـالحات و    ( اصول روانسنجی و روان آزمایی). 1391(شریفی، حسن پاشا؛ شریفی، نسترن  -
 .انتشارات رشد: تهران). ها افزوده

 .نشر ارسباران. ترجمه دالور، علی؛ درتاج، فریبرز؛ فرخی، نورعلی. روان آزمایی ).1386(کاپالن و ساکوزو 
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 124: کد درس

 :عنوان درس به فارسی
تعداد 
 :واحد

نوع 
 واحد

 پایه
 :دروس پیش نیاز  نظري
   عملی

   ندارد
 اصلی

  نظري
  عملی  

 2 تکنولوژي آموزشی
 )1+1( 

 تخصصی 
  نظري
  عملی

 :عنوان درس به انگلیسی
 

Instructional 
Technology  

تعداد 
 :ساعت

16 +32 
 ياختیار

  نظري

  عملی

 ندارد    دارد               :یملآموزش تکمیلی ع
    سمینار         آزمایشگاه       کارگاه           یلمسفر ع

  :اهداف درس
مفهوم ، ماهیت ، تاریخچه ، محورهاي مطالعاتی : و عملی تکنولوژي آموزشی در زمینه هاي  آشنایی دانشجویان با  ابعاد نظري

 و حرفه اي ، جنبه ها و تجارب ملی و بین المللی کاربرد تکنولوژي آموزشی در آموزش ویژه 
 :سرفصل ها

، تربیت ، تکنولوژي تکنولوژي ، آموزش ، تکنولوژي آموزشی ، یادگیري ، تکنولوژي یادگیري(مفاهیم اساسی درس  -
 )تربیت

 ماهیت و فلسفه تکنولوژي آموزشی  -
 تاریخچه و سیر تحولی تکنولوژي آموزشی در ایران و جهان  -
 )طراحی ، توسعه یا تهیه و تولید ، اجرا ، مدیریت و ارزشیابی ( تکنولوژي آموزشی  محورهاي مطالعاتی و حرفه اي -
 جنبه هاي تکنولوژي آموزشی -
 تکنولوژي آموزشی در آموزش ویژهلمللی کاربرد تجارب ملی و بین ا -

 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري

     
 :منابع
  .انتشارات آییژ: تهران). چاپ نهم، ویرایش اول( مقدمات تکنولوژي آموزشی). 1390(احدیان، محمد و همکاران  -
 .دانشگاه پیام نور: تهران. مقدمات تکنولوژي آموزشی). 1388(علی آبادي، خدیجه  -
 .انتشارات سمت: تهران. مبانی نظري تکنولوژي آموزشی). 1391(فردانش، هاشم  -
ترجمه اسماعیل زارعی . فناوري اطالعات و ارتباطات و نیازهاي آموزشی ویژه). 2004(فلورین، لنی و هگرتی، جان  -

 .  انتشارات آواي نور: تهران). 1391(زوارکی و فاطمه جعفرخانی 
 

- Hill, Barbara Albers. (2014). Breaking through: using educational technology for 
children with special needs. New York:  Barbara Albers Hill.  

- Kidd, Terry and Song, Holim. (2008 ). Handbook of Research on Instructional 
Systems and technology .USA :  IGI Global .    
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 125: کد درس

 :عنوان درس به فارسی
تعداد 
 :واحد

نوع 
 واحد

 پایه
 :دروس پیش نیاز  نظري
   عملی

 
 )124(تکنولوژي آموزشی  

  
 اصلی

  نظري
  عملی  

 2 طراحی آموزشی
 تخصصی 

  نظري
  عملی

 :عنوان درس به انگلیسی
 

Instructional Design  

تعداد 
 :ساعت

32 
 ياختیار

  نظري

  عملی

 ندارد    دارد               :یملآموزش تکمیلی ع
   سمینار         آزمایشگاه      کارگاه          یلمسفر ع

  :اهداف درس
ادگیري و  آماده سازي آنها جهت شرکت و آشنایی دانشجویان با فرایند طراحی آموزشی، محیط ها  ، مراکز و فضاهاي ی

  همکاري در تیم طراحی آموزشی
 :سرفصل ها

 طراحی، آموزش ، طراحی آموزشی : مفاهیم اساسی درس  -
 اهمیت و نقش طراحی در فرایند آموزش  -
 ارتباط میان تکنولوژي آموزشی و طراحی آموزشی -
 عناصر کلیدي طراحی آموزشی -
 د مجزا و رویکرد تلفیقی رویکر: رویکردهاي طراحی آموزشی  -
 کالن  -خرد، کالن، خرد: سطوح طراحی آموزشی  -
 الگوهاي بومی و الگوهاي بین المللی : انواع الگوهاي طراحی آموزشی  -
 طراحی آموزشی در سطح خرد بر اساس یکی از الگوهاي طراحی آموزشی -
 طراحی آموزشی در سطح کالن بر اساس یکی از الگوهاي طراحی آموزشی -
 :ابیارزشی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري

     
 :منابع
 . انتشارات رشد فرهنگ: تهران .Assureطراحی مراکز یادگیري بر اساس الگوي ). 1387(زارعی زوارکی، اسماعیل  -
ترجمه غالمحسین رحیمی ). ویرایش چهارم( طراحی آموزش اثر بخش). 2004(آر و همکاران . موریسون، گري -

 . انتشارات دانشگاه شهید چمران: اهواز).  1387. ( دوست
 .انتشارات سمت: تهران. اصول طراحی آموزشی). 1390(نوروزي، داریوش و رضوي، سید عباس  -

- Reigeluth, Ch. M.و Chellman, C., Alison A. (2009). Instructional Design Theories and 
Models, Volume III: Building a Common Knowledge Base. USA: Routledge 

                                                        

http://www.goodreads.com/book/show/6346853-instructional-design-theories-and-models-volume-iii
http://www.goodreads.com/book/show/6346853-instructional-design-theories-and-models-volume-iii
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 126: کد درس

 
 : اهداف درس

 آشنایی  با چیستی اخالق، حرفه، اخالق حرفه اي و اخالق حرفه اي در آموزش وپرورش  -
 مقایسه اخالق حرفه اي با هنجارهاي  اجتماعی  -
و تمدن غرب ) قبل از ظهور اسالم و پس از آن(یر تحول اخالق حرفه اي مربیان در تمدن ایرانی آشنایی با س  -

 ) یونان و رم  باستان، قرون وسطی، دوران مدرن و معاصر(
 آشنایی با اصول  اخالق حرفه اي مربیان از منظر اسالمی  -
 آشنایی با منشور اخالق حرفه اي مربیان در تجارب جهانی  -
 اي مربیان در حوزه تعلیم و تربیت بایدها و نبایدهاي اخالق حرفهآشنایی با   -
 :سرفصل ها

 )مفهوم حرفه و ابعاد آن، مفهوم اخالق و ابعاد آن، اخالق حرفه اي و ابعاد آن(تعریف اخالق حرفه اي  -
 تعریف اخالق حرفه مربیان و ابعاد آن -
 اخالق حرفه اي با هنجارهاي  اجتماعیمقایسه  -
 فه اي مربیان در تربیت متربیانضرورت اخالق حر -
 و آثار اندیشمندان مسلمان متون اسالمیدر  مربیاناخالق حرفه اي  -
 باستان،  رم و یونان( غرب تمدن و) آن از پس و اسالم ظهور از قبل( تمد ن ایرانیدر آثار  مربیاناخالق حرفه اي  -

 در تجارب جهانی و منشور اخالق حرفه اي معلمان ) معاصر و مدرن دوران وسطی، قرون
 آشنایی با اخالق حرفه اي در آموزش و پرورش -

 :عنوان درس
اخالق حرفه اي در 

 م و تربیتتعلی
 

عنوان درس به 
 :انگلیسی

Professional 
Ethics in 

Education 
 

 :تعداد واحد
2 

 
 
 
 

تعداد 
 :ساعت

32 

 نوع واحد

 پایه
 نظري

 :دروس پیش نیاز
 

 ندارد
 
 
 
 
 
 
 

 عملی

 اصلی
 نظري

 عملی

 تخصصی
 نظري

 عملی

 اختیاري
 نظري

 عملی

 ندارد   دارد          :   یملع آموزش تکمیلی
   سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          میلسفر ع
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تسلط بر اهداف، محتوا، اصول و روش هاي تدریس، شیوه هاي (اي مربیان در حوزه وظایف آموزشی  اخالق حرفه) الف
 )، رعایت عدالت آموزشی و تعهد سازمانی به برنامه ها)ارزشیابی

 
ارتباط عادالنه و متواضعانه با (ارتباط درون گروهی : گروهی و برون گروهی اي مربیان در تعمالت درون اخالق حرفه) ب

دانش آموزان نیازهاي ویژه، عادي و آسیب پذیر در زمانها و مکان هاي مختلف، تکریم یادگیرندگان، رعایت رازداري و 
 ...) عه، حریم خصوصی متربیان و رفتار با همکاران، رفتار با والدین یادگیرندگان، رفتار در جام

 
 اي مربیان با محوریت ارزشهاي بنیادین، کارکردي و اسالمی  آشنایی با اخالق حرفه) ج

 
 آشنایی با موانع تحقق اخالق حرفه اي مربیان در محوریت وظایف آموزشی، وظایف ارتباطی و ارزشهاي بنیادین)د        

 مسائل تعارض اخالقی ومصداق یابی آن در موقعیت تربیتی
 

 : ابیارزشی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري

     
 

 :منابع اصلی
شناسی و  رواناساس فلسفه اخالق اسالمی، مبانی و اصول اخالق تدریس بر). 1387( بیرونی، راضیه و باقري، خسرو -

 .115ص . 3سال سی و هشتم، ش . علوم تربیتی
 .انتشارات سازمان مدیریت صنعتی  .اي درآمدي بر اخالق حرفه. )1392(قراملکی، فرامرز  -
 .تهران، انتشارات مجنون. اي اخالق حرفه). 1383(فرامرز قراملکی احد  -
 .سرامد : تهران. اخالق سازمانی). 1388(فرامرز قراملکی، احد  -
 . ماره پنجمسال دوم، ش .نامه پژوهش. اخالق کار در سیره نبوي). 1376(مصطفی   دلشاد تهرانی، -
: تهران). 1390(مبانی نظري سند تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوري اسالمی ایران آذر  -

 .وزارت آموزش و پرورش 
 .تهران، انتشارات سمت. هاي آموزشی روابط انسانی در سازمان). 1382(سرمد، غالمعلی  -
 . مدیریت دولتی ).ع(زمانی در کالم علی منشورات اخالقیات سا). 1379(الوانی، سید مهدي  -

 :منابع براي مطالعه بیشتر
 .احیاء الثرات العربی: بیروت. وسایل الشیعه). 1391(حرعاملی، محمدبن حسن  -
پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه پژوهشی . اي در اسالم بررسی مبانی نظري اخالق حرفه). 1381(عاملی، منیره  -

 .حکمت و فلسفه ایران
اي در تمدن ایرانی و  اخالق مشاغل نزد پیشدادیان و کیانیان، اخالق حرفه). 1386(زاده، سید محمد  ح الهفت -

 .پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی: تهران. اسالمی
. اي در تمدن ایران و اسالم عادالنه بودن دستمزد در دوران هخامنشیان، اخالق حرفه). 1386(نمازي، حمیدرضا  -

 .ژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعیپ  :تهران
 .انتشارات رسا: تهران. ارتباطات انسانی). 1386(فرهنگی، علی اکبر  -
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 127: کد درس
 

: عنوان درس به فارسی
 مبانی راهنمایی و مشاوره

تعداد 
 2: واحد

نوع 
 واحد

 پایه
 :دروس پیش نیاز  نظري
 ندارد  عملی

 اصلی
  نظري
  عملی

 :ان درس به انگلیسیعنو
تعداد 
 :ساعت

 تخصصی
  نظري
  عملی

Foundations of 
Guidance and 

Counseling 

32 
 ياختیار

  نظري
  عملی

 ندارد   دارد             :آموزش تکمیلی عملی
   سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          سفر علمی

 
 :اهداف درس

 فرهنگ به توجه با مدرسه در مشاوره و راهنمایی خدمات ارایه  آمادگی کسب براي مشاوره و راهنمایی مبانی با ییآشنا
 بومی  و اسالمی

 
 :سرفصل درس

 وابسته میمفاه و مشاوره و ییراهنما فیتعار -
 جهان و رانیا در مشاوره و ییراهنما خچهیتار -
 مشاوره و ییراهنما یکل اهداف -
 مدرسه در مشاوره و ییراهنما ضرورت -
 ندهیآ در مشاوره و ییراهنما روند یبررس و لیتحل -
 مشاوره و ییراهنما يکردهایرو با ییآشنا -
 مشاوره و ییراهنما انواع -
 مربوطه يها سازمان و یتیترب ينهادها در مشاوره -
 مشاور یاخالق و يا حرفه يها تیصالح -
 یلیتحص مختلف مقاطع در مشاوره -
 يفرد شاورهم و ییراهنما يها مهارت -
 یگروه مشاوره و ییراهنما يها مهارت -
 مشاوره و ییراهنما يها برنامه -
 مشاوره و ییراهنما در یابیارز فنون -

 
 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري

     
 :منابع
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 . انتشارات رشد: تهران. هیم و کاربردهامبانی راهنمایی و مشاوره، مفا). 1389(شفیع آبادي، عبداله  -
 .انتشارات بعثت: تهران. مبانی مشاوره). 1385(ثنایی ذاکر، باقر  -
 .انتشارات رشد: تهران .هاي تحصیلی راهنمایی و مشاوره در دوره). 1381(صافی، احمد  -
 .انتشارات آشتیانی: تهران .راهنمایی و مشاوره). 1379(نوابی نژاد، شکوه  -
 .نشر فانوس خیال: تهران. ترجمه عبداله احمدي قلعه و همکاران. مبانی مشاوره). 1385(د کوري، جرال -
 .نشر ساواالن: تهران. ترجمه مهدي گنجی. اصول و مبانی مشاوره). 1384(گالدینگ  -
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 128: کد درس                                                                          

 
  :به فارسی عنوان درس

 ارزشیابی آموزشی
تعداد 

 2 :واحد

نوع 
 واحد

 پایه
 :دروس پیش نیاز  نظري
 ،)122(مقدمات روش تحقیق کمی و کیفی  عملی

 ،)123(سنجش و اندازه گیري
 و) 120(آمار توصیفی

 )121(آمار استنباطی
 

  
 اصلی

  نظري
  عملی  

 :عنوان درس به انگلیسی
تعداد 
 :ساعت

 تخصصی
  نظري
  عملی

Educational Evaluation 32 
 ياختیار

  نظري
  عملی

 ندارد   دارد             :یملآموزش تکمیلی ع
   سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          یلمسفر ع

 :اهداف درس
هاي رسمی و غیررسمی  ی و کیفی و آمیخته و شیوهشود که از روشهاي کم ارزشیابی در رده کارهاي پژوهشی محسوب می

کند تا از این طریق بتواند آن فعالیت، برنامه یا دوره را درك،  هاي آموزشی استفاده می براي گردآوري اطالعات دربارة فعالیت
لیت علمی است، بلکه هاي آموزشی، نه تنها یک فعا بدین ترتیب، ارزشیابی برنامه. اش داوري، و به بهبود آن کمک کند درباره

هاي  بدین طریق فراگیران و دانشجویان از بنیان. توان از آن استفاده کرد هاي اجتماعی نیز می در حل مشکالت و مسائل نظام
هدف اصلی . کنند ها درك می ارزشیابی به عنوان یک عرصه مطالعه و تجربه آگاه می شوند و ارتباط ارزشیابی را با دیگر عرصه

هایی که بر اثر آموزش در شاگردان یا فراگیران به وجود آمده، همراه با  ین اثرات برنامه آموزشی، تعیین دگرگونیاین درس تعی
 هاي آموزشی است ها، پیشنهادها، و نوعی داوري ارزشی در جهت بهبود فعالیت توصیه

 
 :سرفصل ها

 گیري، آزمون، سنجش، ارزشیابی، ارزیابیمعرفی و مقایسه مفاهیم اندازه -
 رابطه ارزشیابی و آموزش -
 ضرورت ارزشیابی در آموزش -
 ارتباط ارزشیابی آموزشی با مدیریت منابع انسانی -
 مالکها، نشانگرها، استانداردها و کاربرد آنها در ارزیابی آموزشی -
 تاریخچه و تعاریف مختلف ارزشیابی -
 هاي ارزشیابیرویکردهاي مختلف ارزشیابی و انواع الگو -
 گرایانه و مشارکتی ، طبیعت)CIPP(یلر، اسکریون، هدف آزاد، ارزشیابی سیپ الگوي ارزشیابی تا -
 )فرایند ارزیابی درونی و بیرونی(الگوي ارزشیابی اعتبارسنجی  -
 درجه  360ارزشیابی : روشهاي جدید ارزشیابی -
 هدفها و ارتباط آن با ارزشیابی -
 هاي اصلی براي ارزشیابیروشهاي اصلی و مکمل گردآوري داده -
 هاي کیفی در ارزیابیروش -
 هاي ارزشیابی برنامههزینه -
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 برداري در مطالعات ارزشیابی و مالحظات مربوط به آننمونه -
 طرحهاي ارزشیابی و مسئله روایی آنها  -
 هاي ارزشیابی یا ارزیابی تحلیل داده -
 گیري تفسیر نتایج براي تصمیم -
 گیريارزشیابی و تصمیم -
 گزارش کردن نتایج مطالعات ارزشیابی -
 )ارزیابیِ ارزشیابی( 9فرا ارزشیابی -
 هاها و پروژهاستانداردهاي ارزشیابی برنامه -
 ها فایده طرح –تحلیل هزینه  -
 هاي ارزشیابی در ایرانتنگناها و چالش/ سیاست و ارزشیابی -

 
 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري

 *    
 

 :اصلی منابع
 .انتشارات دانشگاه پیام نور. هاي ارزشیابی آموزشی روش). 1392(کیامنش، علیرضا  -
. ترجمه کیامنش، علیرضا. مبانی سنجش توانایی و بررسی برنامه: ارزشیابی آموزشی). 1386. (ولف، ریچارد ام -

 . چاپ ششم. مرکز نشر دانشگاهی
 .نشر پارسا. شیهاي آموز زمینه ارزشیابی برنامه). 1375(هومن، حیدرعلی  -
 .انتشارات سمت: تهران. مفاهیم، الگوها و فرایند عملیاتی: ارزشیابی آموزشی). 1391(بازرگان، عباس  -
 .ویرایش پنجم. نشر دوران. گیري، سنجش و ارزشیابی آموزشی اندازه). 1392(سیف، علی اکبر  -

 

                                                           
9 . Metaevaluation 
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 129: کد درس

  
 

 :عنوان درس به فارسی
 متون تخصصی 

تعداد 
 2:واحد

وع ن
 واحد

 پایه
 :دروس پیش نیاز  نظري

 عملی
 

 
 ندارد

  
 اصلی

  نظري
  عملی  

 :عنوان درس به انگلیسی
English Text 

تعداد 
 :ساعت

 تخصصی
  نظري
  عملی

 32 
 ياختیار

  نظري
  عملی

 ندارد     دارد              :عملی آموزش تکمیلی
   سمینار         آزمایشگاه         ورزيکار         یلمسفر ع

 :اهداف درس
 متوسطه و دبستان، دبستان پیش مختلف هاي دوره در تربیتی علوم بنیادي مفاهیم با آشنایی -
 انگلیسی زبان متون به کردن گوش فنون -
 ) زبانی هنرهاي ( خواندن هاي مهارت تمرین -
 دهش ارائه مفاهیم طبق متون اللفظی تحت ترجمه -

 
 :درس رفتاري اهداف

 :بتواند باید درس پایان از پس دانشجو
 .کند را معنی دبیرستان و دبستان دبستان، از پیش به مربوط دروس به مربوط هاي واژه -
 .توضیح دهید را متوسطه و دبستان دبستان، از پیش دوره سه در را بنیادي مفاهیم -
 .کند تحلیل را مفاهیم میان رابطه -
 .دهد توضیح تمامی دوره هاي تحصیلی سه در را زبان مفاهیم -
 .کند جداسازي را کلمات و صداها دادن گوش طریق از -
 .کند بیان را کرده درك جمالت و کلمات مبانی -
 .بخواند خواندن سلیس معیارهاي به توجه با را متن در موجود عالمات باشد قادر دانشجو -
 .هدد شرح را ها آن و کرده درك را مطالب خواندن از پس -
 .کند ترجمه اللفظی تحت صورت به را شده داده هاي متن -
 .کند بیان " صحیح ترجمه " با متن در را ها واژه کاربرد -

 
 :سرفصل ها

 .تحقق بخشند انتخابی منابع با مطابق را درس کلی هاي هدف بتوانند باید دانشجو و استاد
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 :ارزشیابی

 ترم یانم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 زيکارور
 عملکردي نوشتاري

     
 

 :منابع اصلی
ویراسـتۀ بهـاء الـدین    ) دو جلـد ( فرهنـگ اصـطالحات فلسـفه و علـوم اجتمـاعی     ). 1371(بریجانیان، مـاري   -

 .موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی: تهران. خرمشاهی
عه شناسی، روان جام) (1(هاي علوم اجتماعی  انگلیسی براي دانشجویان رشته ).1367(مشفقی، فرهاد  -

 .انتشارات سمت: تهران). شناسی و علوم تربیتی
 

 



95 

 

 
 130: درس کد

 :عنوان درس به فارسی
نظارت و راهنمایی 

 آموزشی

تعداد 
 2:واحد

نوع 
 واحد

 پایه
  نظري

 :دروس پیش نیاز
 )116(اصول مدیریت آموزشی مبانی و 

  عملی

  
 اصلی

  نظري
  عملی  

 
تعداد 
 :ساعت

 خصصیت
  نظري
  عملی

 :عنوان درس به انگلیسی
Supervision and 

Instructional 
Leadership 

 ياختیار 32
  نظري
  عملی

 ندارد   دارد            :آموزش تکمیلی عملی
 سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          سفر علمی

 
 :اهداف درس

ها و اصول آن جهت بهبود کیفیت آموزشی یان، معلمان و مدیران با ماهیت نظارت و راهنمایی آموزشی و روشآشنایی دانشجو
 فراگیران 

 
 :سرفصل ها
 مفهوم، تعریف، اهداف، حیطه و دامنه، و ضرورت نظارت و راهنمایی آموزشی -
 پیشینه تاریخی نظارت و راهنمایی آموزشی در ایران و جهان و مقایسه آنها -
 هاي مختلف علمی بر نظارت و راهنمایی آموزشیر حوزهتأثی -
 جایگاه نظارت و راهنمایی در نظام آموزشی در ایران -
 جایگاه نظارت و راهنمایی آموزشی در اسالم -
 اصول و شایستگی اخالقی در نظارت و راهنمایی آموزشی -
 ریزي و مشاهدهریزي، پژوهش و ارزشیابی، برنامهسنجش و برنامه: هاي مورد نیاز ناظرمهارت -
 هاي ناظر و راهنماي آموزشیوظایف و مسئولیت -

هاي اداري، اعتالي تغییر در نظام آموزشی، بازنگري در اهداف ایجاد پایگاه داده، فعال سازي تیم: وظایف اداري
 ...و 

شد ریزي آموزشی و درسی، بهسازي کارکنان و ربهبود تدریس در کالس درس، توسعه برنامه: وظایف آموزشی
 ...اي، تغییر و بهبود سازمان آموزشی، سازماندهی ارزشیابی، توسعه روابط انسانی و حرفه

سنتی، بالینی، همتایان، مربیگري، مشارکتی، خود نظارتی، مبتنی بر : هاي نظارت و راهنمایی آموزشیشیوه -
 ...رشد، و 

 ان و مقایسه کاربرد آنهاهاي موجود نظارت و راهنمایی آموزشی در نظام آموزش و پرورش ایرروش -
 هاي بهبود آنهاهاي نظارت و راهنمایی آموزشی کشور و شیوهآسیب -

 
 :ارزشیابی
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 میان ترم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري

     
 

 :منابع اصلی
 .ات سمتانتشار: ویرایش اول، تهران .نظارت و راهنمایی آموزشی). 1390(نیکنامی، مصطفی  -
 .نشر دانشگاه پیام نور: تهران .نظارت و راهنمایی تعلیماتی). 1375(وکیلیان، منوچهر  -

 
 :منابع براي مطالعه بیشتر

 .رویکردي تحولی: نظارت و رهبري آموزشی). 1391(راس . و گوردون، ژوویتا ام. گلیکمن، کارل دي؛ گوردون، استفن پی
 .انتشارات دانشگاه شهید بهشتی: تهران .ترجمه غالمرضا شمس و محمود ابوالقاسمی
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 131:کد درس 
 

 :عنوان درس به فارسی
آموزش تفکر به کودکان و 

 نوجوانان

تعداد 
 2 :واحد

نوع 
 واحد

 پایه
 :دروس پیش نیاز  نظري

 ندارد  عملی

  
 اصلی

  نظري
  عملی  

 :عنوان درس به انگلیسی
تعداد 
 :ساعت

 تخصصی
  نظري
  عملی

Thinking Education 
for Children and 

Youth 
 

32 
 ياختیار

  نظري
  عملی

 ندارد   دارد             :یملآموزش تکمیلی ع
   سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          یلمسفر ع

 :اهداف درس
 زبانی و نیز رابطه تفکر با زبان آشنایی با مکانیسم زبان کودك و نظریه هاي مختلف رشد

 با تأکید بر داستان هاي بومی» برنامه فلسفه براي کودکان«آشنایی با مهارت ها، روش ها، محتوا، مدیریت و اجراي 
 آشنایی با ادبیات و عناصر داستانی به منظور تدوین و بازنویسی داستان هاي بومی

 
 :سرفصل ها 

 مفهوم تفکر، اهمیت و ضرورت آن -
 اع تفکر انو -
 رابطه تفکر وزبان -
 مراحل و تحوالت رشد زبانی کودك -
 نظریه هاي تحول و رشد زبانی کودك -
 مهارت هاي تفکر -
 :روش هاي پرورش تفکر در کودکان و نوجوانان  -

داستان هاي فکري  -برنامه  فلسفه براي کودکان -شعر خوانی -ایفاي نقش -تجربه و آزمایش -پرسش و پاسخ -بازي 
 ))ع(و ائمه ) ص(زندگی پیامبر  قصص قرآن،(

 آشنایی با فلسفه براي کودکان -
 اهداف فلسفه براي کودکان -
 مهارت هاي فلسفه براي کودکان  -
 فلسفه براي کودکان و ادبیات داستانی  -
 آشنایی با داستان هاي بومی کودکان و نوجوانان -
 ویژگی هاي داستان هاي کودکان و نوجوانان -
 .استان هاي کهن و معاصر به منظور تدوین و بازنویسی داستان هاي بومی و کهنآشنایی با ادبیات و عناصر د -
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 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري

     
 

 :منابع اصلی

: اهواز). 1385(ترجمه صفایی مقدم، نجاریان مسعود و افسانه . آموزش تفکر به کودکان). 2001(فیشر، رابرت  -
 .انتشارات رسش

 . انتشارت گاج: تهران). 1389(مترجم سرمد، غالمعلی . آموزش تفکر). 1943(فیشر، رابرت  -

 .انتشارات دواوین: تهران. آموزش فلسفه به کودکان، بررسی مبانی نظري). 1383(قائدي، یحیی  -
 .تشارات شهرتاشان: تهران. ترجمه نیراحمدي، آرزو. فیلسوف کودکان(). اسکار، برینیفر -

 

 :منابع براي مطالعه بیشتر

 .انتشارات رسش: اهواز). 1385(ترجمه کیان زاده، فروغ . آموزش و تفکر). 1970(فیشر، رابرت  -
 .هاي فرهنگی ناشر دفتر پژوهش). 1393(دنیاي صوفی، ترجمه صفوي، کورش ). 1991(گاردر، یوستین  -
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 132: کد درس

 :عنوان درس به فارسی
تعداد 
 :واحد

نوع 
 واحد

 پایه
 :دروس پیش نیاز  نظري
   عملی

   ندارد
 اصلی

  نظري
  عملی  

کاربرد رایانه در تعلیم و 
 تربیت

2 
 تخصصی  )1+1( 

  نظري
  عملی

 :عنوان درس به انگلیسی
Applied Computing 

in Edification 
 

تعداد 
 :ساعت

16 +32 
 ياختیار

  نظري

  لیعم

 ندارد    دارد               :یملآموزش تکمیلی ع
    سمینار         آزمایشگاه       کارگاه           یلمسفر ع

 
  :اهداف درس

در تعلیم و تربیت، جنبه ) محلی و جهانی(آشنایی دانشجویان با رایانه در ابعادکاربردها ،  نقش نرم افزار، سخت افزار و شبکه 
ثبت و منفی استفاده از رایانه در تعلیم و تربیت،  اخالق در استفاده از رایانه و اینترنت، انواع رفتارها در اینترنت، انواع هاي م

 حریم ها و جرایم در اینترنت و  پیامدهاي استفاده از رایانه و شبکه جهانی در تعلیم و تربیت
 :سرفصل ها

 نقش آنها در تعلیم و تربیت دهکده جهانی، فناوري اطالعات و رایانه ها و -
 فناوري هاي پدیدار شده در سیستمهاي اطالعاتی و آثار آن در تعلیم و تربیت -
 نرم افزار، سخت افزار و نقش آنها در تعلیم و تربیت -
 اینترنت و برخط شدن ، انواع تعامالت و پیامدهاي آن  -
 و آثار آن در تعلیم و تربیت  اخالق در اینترنت -
 و آثار آن در تعلیم و تربیتجرایم اینترنتی  -
 حریم اینترنتی و آثار آن در تعلیم و تربیت -
 امنیت در اینترنت و آثار آن در تعلیم و تربیت -

 
 

 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري
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 :منابع
. ري و عملی کاربرد اینترنت در فرایند تدریس و یادگیريمبانی نظ). 1392(زارعی زوارکی، اسماعیل و همکاران  -

 . انتشارات آواي نور: تهران
 

- Orr, J.A., Vas, R.F. (2001). Information Technology: Inside and Outside. Prentice 
Hall. 

- Long, L. (2012). Computers: Information Technology in Perspective. Prentice Hall.  
- Rashidi, H. ( 2011). Computers and Information Technology. Islamic Azad 

University, Qazvin Branch, 2nd Edition. 
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 133: کد درس

 
 :عنوان درس به فارسی

-کتابخانه خدمات آموزش
مهارتهاي سواد و  اي

  اطالعاتی

تعداد 
 2 :واحد

نوع 
 واحد

 پایه

 :دروس پیش نیاز  نظري

  ملیع
 ندارد

  
 اصلی

  نظري
  عملی  

 :عنوان درس به انگلیسی
تعداد 
 :ساعت

 تخصصی
  نظري
  عملی

Introduction to 
Library and 
Intrution literacy 
Stills 

16+32 
 اختیاري

  نظري
  عملی

 ندارد  دارد             :یملآموزش تکمیلی ع
   سمینار         آزمایشگاه        ارگاه ک         سفر علمی

 :اهداف درس
 اطالعاتی و کسب مهارتهاي سواد اطالعاتی نابعطرز استفاده از خدمات کتابخانه اي و مآشنا ساختن دانشجویان با 

 
 :سرفصل ها

 آشنایی با کتابخانه و سیر تحولی کتابخانه ها در ایران و جهان -
 ت عمومی و تخصصی آنهامعرفی انواع کتابخانه و خدما -
آشنایی با رده بندي دیویی و کنگره به اختصار و ): به اختصار(بندي کتابخانه  نویسی و رده فهرست -

 معرفی رده علوم تربیتی
 خدمات مرجع و انواع منابع مرجع عمومی و تخصصی -
 جایگاه اطالعات و کتابخانه و پایگاه هاي اطالعاتی در فرایند تحقیق -
 ل و شیوه هاي دسترسی به اطالعات از راه دورکتابخانه دیجیتا -
 سید، ایراندك و مرکز اطالع رسانی منطقه اي: پایگاه هاي اطالعاتی ایرانی -
 پایگاه هاي اطالعاتی در حوزه علوم تربیتی و نمایه نامه هاي استنادي -
 مهارتهاي سواد اطالعاتی  -
 )ساده و پیشرفته(ها جستجو آشنائی با روش -
 نت براي بهبود سواد اطالعاتیاستفاده از اینتر -

 
 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري
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  :منابع
 .دار اب ت ک:  ران ه ت. ا ه ه ام رن ا و ب ه ، روش م ی اه ف م:  ی ات واد اطالع س  وزش آم). 1386(پریرخ، مهري،  -
 35:  ان وی ج ش دان  ه ب  ی ات واد اطالع س  وزش آم). 1387(ر  اخ رادرم.  ی ج  ي  دره د،آن ال دون  ک م.  ی س  ري م ، ارت ه رک ب.  ا ام وآن ج -

 .ار اپ چ:  ران ه ت. ، حیدر اري ت خ ، م ن ی س ح  ی ل ترجمه قاسمی، ع.  ی ات واد اطالع س  اي دارده ان ت اس اي  ن ب ر م ب  ی ل م ع  ن ری م ت
،  اري س وان خ  ران ی ج  ی م ل ار ع ت راس وی.  ی ات واد اطالع س  اي ه  ارت ه م  وزش آم). 1389(نرگس، سیامک، مرضیه  خالقی، -

 .  م ق  اه گ ش دان: دار اب ت ک: ران ه ت.  ی ع طال  ن ی س ح دال ب ع  ی ار ادب ت راس وی
د  ی م ح  ه ت راس وی. ل م ا ع ت  وري ئ از ت:  ال ت ی ج ط دی ی ح در م  ات اطالع  ه ب  ی اب ی ت دس). 1389(ار  ف بهارلو، غ ه،  ف اص ع  ،  ی م اص ع -

 .دار اب ت ک:  ران ه ت.  ی ن س ح م
 .دار اب ت ک:  ران ه ت.  ی ن س ح د م ی م ار ح ت راس وی.  داري اب ت ک  ول و اص  ه ان خ اب ت ا ک ب  ی ای ن آش). 1389(ریاحی نیا، نصرت  -
 .رو ش ک  ی وم م ع  اي ه ه ان خ اب ت ک اي ن ام  ات ی ه:  ران ه ت.  ی م ل ع  ارش گ ن  ن ی آئ). 1388(عباس  حري، -
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 134: کد درس
 

 :عنوان درس به فارسی
نگارش و تدوین متون و 

 هاي علمی گزارش

تعداد 
 2:واحد

نوع 
 واحد

 پایه
 :دروس پیش نیاز  نظري

 ندارد  عملی

  
 اصلی

 * ظرين
 * عملی  

 :عنوان درس به انگلیسی
تعداد 
 :ساعت

 تخصصی
  نظري
  عملی

 16+32 
 ياختیار

  نظري
  عملی

 ندارد  دارد             :یملآموزش تکمیلی ع
   سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          سفر علمی

 
 :درس اهداف

  علمی متون ولیدت و  مهارت ایجاد
 :درس سرفصل

 علمی نگارش اهمیت و تعریف -
 گزارش فنی، گزارش علمی، پوستر سخنرانی، متون رساله، نامه، پایان کتاب، مقاله، پژوهش،( علمی متون انواع -

 )علمی سفرهاي گزارش و وضعیت
 مطالب رئوس تهیه و موضوع گزینش شیوه -
 و پاورقی ها نمودارها، جدول ها، راهنما، فهرست هاي تنظیم الخط، رسم اجزاء،( علمی نگارش ساختار و اصول  -

 ) گذاري نشانه روش و یادداشت ها
 آنها کتابشناختی مشخصات تهیه و اطالعاتی هاي نظام طریق از اطالعاتی منابع گردآوري و شناسایی -
 تنظیم و اطالعات، ثبت و برداري یادداشت منابع، اطالعات به دستیابی: اطالعاتی منابع از مطالب گردآوري شیوه -

 ها یادداشت
 )انسانی علوم پزشکی، فنون، و علوم( مختلف حوزه هاي نگارش در استناد  شیوه هاي -
 )  آن مانند و وبی منابع رساله، پایان نامه، مقاله، کتاب،( گوناگون اطالعاتی منابع انواع به استناد -
 منابع فهرست تنظیم و تهیه -
 علمی متون رسیبر و نقد هاي شیوه با آشنایی -

 

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري

    ٭ 
 

 :منابع اصلی
 .کشور عمومی هاي کتابخانه امناي هیئت: تهران. )4ویرایش ( علمی نگارش آئین. )1385(عباس  حري، -
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: تهران. انگلیسی و فارسی اطالعات منابع به استناد راهنماي: ایران نامه شیوه. )1385(دیگران  و سیروس علیدوستی، -
 .ایران علمی مدارك و اطالعات پژوهشگاه

 .سمت :تهران. علمی نگارش راهنماي. )1389(غالمحسین  زاده، غالمحسین -
 .سخن: تهران. پژوهشی-علمی مقاله نگارش آئین. )1391(محمود  فتوحی، -
 .فردوس: تهران. یشویرا و نگارش آئین. )1390(ابراهیم  فراهانی، واشقانی -
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 135: کد درس
  

 :عنوان درس به فارسی
سازمان ها و قوانین 

 آموزش و پرورش

تعداد 
 2 :واحد

نوع 
 واحد

 پایه
 :دروس پیش نیاز  نظري

 ندارد  عملی

  
 اصلی

  نظري
  عملی  

 :عنوان درس به انگلیسی
تعداد 
 :ساعت

 تخصصی
  نظري
  عملی

Organization and 
Rules Of  Education 

32 
 اختیاري

  نظري
  عملی

 ندارد   دارد             :یملآموزش تکمیلی ع
   سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          یمسفر عل

 :اهداف درس
موزش و پرورش و آگاهی نسبت به اهداف، آشنایی دانشجویان رشته علوم تربیتی با سازمان، قوانین و مراجع سیاست گذار در آ

 وظایف و تشکیالت آموزشی و اداري وزارت آموزش و پرورش
 

 :سرفصل ها
 کلیاتی درباره مفاهیم، اصول، مشخصه ها و انواع سازمان و اصول حاکم بر آن -
 )متمرکز، نیمه متمرکز، غیرمتمرکز ( سازمان آموزش و پرورش و شیوه هاي اداره آن  -
سیر مختصر تاریخی، اهداف و وظایف آموزش و پرورش، ( و تشکیالت سازمان آموزش و پرورش  اهداف، وظایف -

تشکیالت کنونی آموزش و پرورش در مرکز، استان، شهرستان و مناطق، فرایند انتخاب و انتصاب وزیر، معاونان و 
 ) مدیران 

می، شوراي مصلحت نظام، شوراي مجلس شوراي اسال( شوراها و مراجع سیاست گذار در نظام آموزش و پرورش  -
عالی انقالب فرهنگی، شوراي عالی اداري، شوراي عالی آموزش و پرورش، شوراهاي آموزش و پرورش استان ها و 

 )توابع 
نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین آموزش و ( اسناد مهم و مؤثر در تحول نظام آموزش و پرورش ایران  -

 )ی، سند چشم انداز پرورش، سند برنامه درسی مل
 )تعریف قانون و مقررات، منابع قوانین و مقررات آموزشی و مراجع آنها ( کلیاتی درباره قوانین و مقررات آموزشی  -
 :دوره هاي آموزشی -

اهم قوانین و مقررات، سازمان اداري، ساختار آموزشی، بررسی کمی و کیفی و راههاي ( دوره پیش دبستانی  -1
 )بستانی بهسازي دوره پیش د

دوره ابتدایی و تحوالت آن، اهم قوانین و مقررات، درجه بندي مدارس دوره ابتدایی، طرح سنجش (دوره ابتدایی  -2
 )آمادگی، بررسی کمی و کیفی و راههاي بهسازي دوره ابتدایی 

ه، سازمان و دوره متوسطه و تحوالت آن، اهداف و اهم قوانین و مقررات دوره اول متوسط( دوره اول متوسطه  -3
 )درجه بندي مدارس، بررسی کمی و کیفی و راههاي بهسازي این دوره 
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تحوالت دوره دوم متوسطه و ساختار آموزشی جدید، اهداف و اهم قوانین و مقررات دوره ( دوره دوم متوسطه  -4
 )ازي این دوره دوم متوسطه، بررسی کمی و کیفی دوره متوسطه عمومی، فنی و حرفه اي و کاردانش و راههاي بهس

اهمیت و سابقه تاریخی، اهم قوانین و مقررات، ساختار اداري و آموزشی، بررسی کمی و کیفی ( نهضت سواد آموزي  -
 )سوادآموزي و راههاي بهسازي آن 

سیر تاریخی، اهم قوانین و مقررات، ساختار اداري و آموزشی، بررسی کمی و کیفی و ( آموزش و پرورش استثنایی  -
 )سازي آن راههاي به

 )سیر تاریخی، دانشگاه فرهنگیان و قوانین و مقررات آن، دانشگاه شهید رجایی( تربیت و تأمین معلم  -
کلیاتی درباره قوانین اداري، استخدامی و رفاهی معلمان، بررسی کمی و کیفی و راههاي بهسازي تربیت و تأمین   -

 معلم 
داف و وظایف عمده، ساختار اداري و تشکیالتی در دستگاه اه( کلیاتی درباره وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  -

 )مرکزي، اهم قوانین حاکم بر آموزش عالی در ایران و راههاي بهسازي قوانین آموزشی 
 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري

* * *   
 :منابع
 .سمت: تهران). 18، چاپ 3ویراست ( ن آموزش و پرورش ایرانسازمان و قوانی). 1393(صافی، احمد  -
هاي مختلف  بررسی ساختار اداري و تشکیالت مرکزي وزارت آموزش و پرورش و ارائه دیدگاه). 1383(صافی، احمد  -

 .پژوهشگاه آموزش و پرورش .انداز آینده در مورد چشم
 .مرکز آموزش مدیریت دولتی. یریت و علم مدیریتنظریه سازمان، مد). 1369(صادقپور، ابوالفضل، مقدس، جالل  -
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 136: کد درس
 

 :عنوان درس به فارسی
 آموزش و پرورش تطبیقی

تعداد 
 2 :واحد

نوع 
 واحد

 پایه
 :دروس پیش نیاز  نظري
 ندارد  عملی

   
 اصلی

  نظري
  عملی  

 :عنوان درس به انگلیسی
تعداد 
 :ساعت

 تخصصی
  نظري

  لیعم
Comparative 

Education 
32 

 ياختیار
  نظري
  عملی

 ندارد   دارد             :یملآموزش تکمیلی ع
   سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          یلمسفر ع

 :اهداف درس
 تطبیقی و پرورش درآموزش ومتداول کلی با مفاهیم آشنایی -
 جهان در تطبیقی و پرورش موزشآ تحول با تاریخ آشنایی -
 درایران سایرکشورها آموزشی نظامهاي مطالعه پیشینه شناخت -
 آموزشی از سایر نظامهاي ایران رسمی وپرورش آموزش نظام الگوگیري پیشینه درك -
 سایر جوامع آموزشی و تحقیق در نظامهاي مطالعه هدفهاي تحلیل -
 آموزشی در نظامهاي تحقیق هايروش شناخت -
 تطبیقی وپرورش آموزش با رویکردهاي آشنایی -
 درعصرحاضر تطبیقی وپرورش آموش جایگاه تبیین -
 کرد رعایت وپرورش آموزش تطبیقی مطالعات در معیارهایی که باید فهم -
 ایران آموزشی نظام کشورهابا سایر آموزشی ابعادنطامهاي مقایسه -
  شی جهان تحلیلآشنایی با نهادهاي بین المللی دست اندرکارمطالعه نظامهاي آموز -

 
 :سرفصل ها 

 و تطبیقی پرورش و آموزش بین تفاوت المللی، بین وپرورش آموزش تطبیقی،مفهوم پرورش و آموزش مفهوم -
  پرورش تطبیقی به عنوان زیرمجموعه علوم تربیتی المللی،آموزش و بین

 آموزشی نظامهاي هاي مطالعه هدف -
 آموزشی   ينظامها یژگیهاي توصیف و شناخت                
 ها وتفاوت ها مشابهت پیداکردن               
 ضعف و قوت نکات شناخت               
  دستاوردها   و ها تجربه از استفاده               
  آموزشی ازلحاظ پیشرفت نظامهاي جایگاه تعیین              

 درجهان تطبیقی وپرورش آموزش مطالعات تاریخ -
  درایران سایرجوامع آموزشی نظامهاي مطالعه پیشینه           
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           ازنظامهاي آموزشی سایرکشورها   ایران رسمی آموزش نظام تأثیرپذیري           
 آموزشی هاي نظام در تحقیق روشهاي

                                             ارزشیابانه روش و  تاریخی روش  همبستگی، روش اي، توسعه روش ، توصیفی روش          
        

  تطبیقی پرورش و آموزش هاي رویکرد -
 ، مدرنیسم پست رویکرد اقتصادي، رویکرد اجتماعی، علوم ،رویکرد ملی منش رویکرد 

 داد برون-داد درون رویکرد فرهنگی، حیات تجدید رویکرد گشایی، مشکل رویکرد رویکرد وابستگی،            
 

  تطبیقی به عنوان یک حوزه مطالعاتی پرورش و آموزش جایگاه -
  جوامع سایر آموزشی تجارب از استفاده هاي معیار و اصول

 نشین مسلمان باتأکیدبرکشورهاي جهان آموزشی ازنظامهاي برخی معرفی
 آموزشی هاياز شاخص کشورهابااستفاده آموزشی از ابعاد نظام برخی مقایسه
 دست اندرکارمطالعه نظامهاي آموزشی المللی بین ازسازمانهاي برخی معرفی

 
 

 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري

     
 نظامهاي مطالعه در متخصص المللی بین نهادهاي ویا کشورها آموزشی نظامهاي تارنماي به بارجوع باید دانشجویان

 مقایسه ایران آموزشی ابعادنظام با ابعادرا کنند واین چندکشور راتوصیف یآموزس ازابعادنظامهاي آموزشی، برخی
 .کنند

 .خواهدیافت اختصاص کارعملی دانشجویان به درس، نمره%  25تا %15استاد بین تشخیص بنابه
 

 :منابع اصلی
 چاپ. سمت انتشارات: تهران .)ها روش و اصول مبانی،( تطبیقی وپرورش آموزش). 1392(محسن پور، بهرام  -

  .سوم
  .لچاپ او .انتشارات سمت :تهران .تطبیقیپرورش  آموزش و). 1379(آقازاده، احمد  -
    

 :وبگاههاي خارجی
International Bureau of Education, World Data on Education. 
Organization for Economic Cooperation and  Development  ,EURYDICE 
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 137:کد  درس
 

 :ن درس به فارسیعنوا
 مشاوره تحصیلی و شغلی

تعداد 
 :واحد

2 

نوع 
 واحد

 پایه
 :دروس پیش نیاز  نظري

 )127(مبانی راهنمایی و مشاوره   عملی

  
 اصلی

  نظري
  عملی  

 :عنوان درس به انگلیسی
تعداد 
 :ساعت

 تخصصی
  نظري
  عملی

Educational and 
CareerCounseling 

32 
 ختیاريا

  نظري
  عملی

 ندارد     دارد              :لیمآموزش تکمیلی ع
   سمینار         آزمایشگاه         ورزيکار         یلمسفر ع

 
 :درس اهداف
 ارس ومد در تخصصی خدمات ارائه آمادگی کسب براي شغلی و تحصیلی مشاوره و راهنمایی فرایند و اصول مبانی، با آشنایی

 بومی و فرهنگی مبانی به توجه با جامعه مرتبط نهادهاي و سازمانها مشاوره، مراکز آموزشی، مراکز
 :سرفصل ها

 آن به وابسته مفاهیم و شغلی و تحصیلی مشاوره و راهنمایی تعاریف -
 جهان و ایران در وشغلی تحصیلی ومشاره راهنمایی تاریخچه -
 وشغلی تحصیلی مشاره کلی اهداف -
 وشغلی تحصیلی مشاوره با شناییآ ضرورت -
 تحصیلی مختلف هاي دوره در آموزان دانش وشغلی اجتماعی،تحصیلی/شخصی رشد ابعاد با آشنایی -
 شغلی و تحصیلی مشاوره هاي مهارت و فنون با آشنایی -
 آموزشی مراکز سایر و ها دانشگاه مدارس، در مشاوران وخدمات ها نقش -
 ها سازمان و اکزآموزشیمر مدارس، در مشاوران مشورتی خدمات -
 مدرسه مشاوره استانداردهاي و الگوها با آشنایی -
 مختلف هاي سازمان در شغلی مشاوره خدمات -
 شغلی مشاوره هاي روش و ها نظریه با آشنایی -
 شغلی فرسودگی و شغلی سازگاري شغلی، موفقیت شغلی، انگیزش شغلی، رضایت -
 )نیازسنجی و شناسی لشغ خودشناسی،(اشتغال در آن نقش و شغلی اطالعات -
 اي حرفه و شغلی مشاوره و مصاحبه فرایند -
 مشاغل روانشناختی تحلیل و تجزیه -
 آنان اخالقی و اي حرفه هاي صالحیت و شغلی و تحصیلی مشاوران تربیت و آموزش -
 )شغلی رضایت موفقیت، انگیزش، سازش،(اي حرفه و شغلی ریزي طرح -
 )اشتغال و شدن جهانی(جدید دنیاي در شغلی تغییرات -
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 :ارزشیابی

 ترم یانم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 کارورزي
 عملکردي نوشتاري

     
 

 :منابع اصلی
 .سمت انتشارات: تهران ).کاربردها و مفاهیم(شغلی  و تحصیلی مشاروه و راهنمایی ).1378(عبداهللا  آبادي، شفیع -
نشر : تهران. شغلی اطالعات کاربرد و کسب هاي روش و اي هحرف مشاوره و راهنمایی ).1387( یوسف اردبیلی، -

 .ویرایش
 .رشد انتشارات :تهران. شغل انتخاب هاي  و نظریه اي حرفه و شغلی مشاوره و راهنمایی). 1389(عبداله  آبادي، شفیع -
 .ارات سمتانتش: تهران. همکاران و نظري محمد علی ترجمه. شغلی مشاوره رویکردهاي ).1388(جی  ورنون زونکر، -
 :بیشتر مطالعه براي منابع
 .بعثت انتشارات :تهران. انسانی روابط تعلیم و گروهی مشاوره در ساختار با تجارب ).1380(باقر  ذاکر، ثنایی -
 .سمت انتشارات: تهران. گروهی مشاوره و راهنمایی ).1379(شکوه  نژاد، نوابی -
 .انتشارات رشد: تهران. شغل انتخاب هاي نظریه و اي حرفه و یشغل مشاروه و راهنمایی). 1389(عبداهللا  آبادي، شفیع -
 :تهران. آبادي شفیع عبداهللا و زارع مهدي ترجمه .اي حرفه در مشاوره درمان ریزي طرح ).1390(جان  لیپتک، -

 .سمت انتشارات
 .متس انتشارات: تهران. نظري محمد علی ترجمه. نگر کل رویکرد :شغلی مشاوره). 1388(رونون  زونکر، -
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 138: کد درس

 :عنوان درس به فارسی
تعداد 
 :واحد

نوع 
 واحد

 پایه
 :دروس پیش نیاز  نظري
   عملی

 و ) 124(تکنولوژي آموزشی 

 )132(کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت 

 

  
 اصلی

  نظري
  عملی  

 2 تولید محتواي الکترونیکی
 )1+1( 

 تخصصی 
  نظري
  عملی

 :نوان درس به انگلیسیع
Electronic Content 

Development 

تعداد 
 :ساعت

16 +32 
 ياختیار

  نظري

  عملی

 ندارد    دارد               :یملآموزش تکمیلی ع
    سمینار         آزمایشگاه       کارگاه           یلمسفر ع

 

  :اهداف درس
تولید محتواي الکترونیکی و کسب مهارت هاي الزم براي مشارکت در پروژه هاي تولید  برنامه  آشنایی دانشجویان با  فرایند 

 هاي درسی الکترونیکی 
 :سرفصل ها

 یادگیري ، یادگیري  الکترونیکی  ، محتوا  ،  محتوا در یادگیري الکترونیکی: تعریف  مفاهیم درس  -
 

رفتار گرایی ، شناخت گرایی ، ساختن گرایی ، ارتباط : ري تولید محتواي الکترونیکی بر مبناي نظریه هاي یادگی -
 گرایی

 
 رویکردها و راهبردهاي آموزشی در تولید محتواي الکترونیکی -

 
 اصول ریچارد مایر: اصول تولید محتواي الکترونیکی   -

 
 خطی، شاخه اي ، انفرادي و جمعی  ، همزمان و غیر همزمان : انواع تعامل در محتواي الکترونیکی   -

 
 مقایسه محتواي الکترونیکی با محتواي غیر الکترونیکی -

 
 انتخاب  محتواي الکترونیکی -

 
 سازماندهی محتواي الکترونیکی  -
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 مدیریت سیستم محتواي یادگیري -

 
متن ، عکس ، ویدیو ، صوت ، انیمیشن ، چند رسانه : ویژگی هاي عناصر آموزشی با تاکید در محیط چند رسانه اي  -

 ، فرارسانه 
 

 ایی با انواع سناریونویسیآشن -
 

 آشنایی با برنامه هاي تالیفی -
 

 پاورپوینت پیشرفته، مالتی مدیا بیلدر، کپتیویت، کمتازیا، فلش: آشنایی با یکی از نرم افزارهاي تالیفی  -
 

 نشر نرم افزار -
 

  نصب برچسب -
 

 ارزشیابی محتواي الکترونیکی -
 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 یهاي نهایآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري

     
 :منابع
 .انتشارات مدرسه: تهران. استانداردهاي درس افزارهاي یادگیري الکترونیکی). 1390(اسکندري، حسین  -
 .انتشارت امیري: تهران. طراحی و ارشیابی نرم افزارهاي آموزشی ).1385(شاه جعفري، طاهره  -
ترجمـۀ  . یکـم  مبانی نظري و عملی یادگیري الکترونیکی در قرن بیسـت و . )2003(تري  آندرسون، ؛.آر.دي. گریسون -

 .مؤسسه انتشاراتی علوم و فنون: تهران). 1384(اسماعیل زارعی زوارکی و سعید صفایی موحد 
موسسه پژوهش و : تهران. )1384( ترجمه مهسا موسوي .اي یادگیري چند رسانه ). 2001( اي. مایر، ریچارد -

 . زش عالیریزي آمو برنامه
- Clarke, A. (2001). Designing computer-based learning materials. England: Gower 

Publishing Company Limited.  
-  Colvin,C.R., Mayer R. E. (2008). E-learning and the science of instruction, proven 

guidelines for consumers and designers of multimedia Learning. Pfeiffer Company 
Limited   

- Horton, W., Horton, K. (2003). E-learning tools and technologies: A consumer's 
guide for trainers, teachers, educators, and instructional designers. Australia: John 
Wiley and Sons Company Limited.  

https://www.google.com/search?q=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%DA%A9%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AA&oq=%DA%A9%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AA&aqs=chrome.5.69i57j0l5.13184j0j8&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8
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 139: کد درس

 
 :عنوان درس به فارسی

تعداد 
 2: واحد

نوع 
 واحد

 پایه
 :دروس پیش نیاز  نظري
 )112( عمومی شناسی روان  عملی

  
 اصلی

  نظري

  عملی  

 روان شناسی سالمت
 

 :عنوان درس به انگلیسی

تعداد 
 :عتسا

 تخصصی
  نظري

  عملی

Health 
Psychology 

32 
 ياختیار

  نظري
  عملی

 ندارد   دارد             :آموزش تکمیلی عملی
   سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          سفر علمی

 

 :اهداف درس
 انسان در آرمانی کارکردهاي و الگوها با یآشنای سالم، شخصیت و مطلوب رفتار هاي مالك با آشنایی  
 

 :سرفصل ها
 تعریف و ماهیت بهداشت روانی -
 اهداف بهداشت روانی -
 رفتارهاي مطلوب و مالك بهنجاري و نابهنجاري -
 پیشگیري اولیه، ثانویه و ثالثیه -
 بهزیستی روانشناختی -
 استرس و بهداشت روانی -
 دین و بهداشت روانی -
 اخالق و بهداشت روانی -
 معنوي سالمت -
 اجتماعی سالمت -
 سالمت شناسی روان -

 
 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري
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 :منابع
 .انتشارات ارسباران: تهران. ترجمه یحیی سیدمحمدي. بهداشت روانی). 1388(اسپنسر، راتوس  -
 .انتشارات روان: تهران. رجمه حمیدرضا حسین شاهیت. بهداشت روانی). 1388(ساپینگتون، آندرواد  -
 .انتشارات سمت: تهران .بهداشت روانی با نگرش به منابع اسالمی). 1389(رضا ساالري فر، محمد -
 .انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی: قم. بهداشت روانی در اسالم). 1382(صانعی، سیدمهدي  -

 
 :منابع براي مطالعه بیشتر

 ).ره(انتشارات موسسه امام خمینی : قم. بهداشت و سالمت روان). 1388(قاسمی، سلیمان  -
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 140: کد درس

 

 :عنوان درس به فارسی
تعداد 

 2 :واحد

نوع 
 واحد

 پایه
 :دروس پیش نیاز  نظري
 و) 112(روان شناسی عمومی   عملی

روان شناسی و آموزش و پرورش کودکان با 
 )119(نیازهاي ویژه 

  
 اصلی

  نظري
  عملی  

هاي رفتاري و  اختالل
 هیجانی

 
 :عنوان درس به انگلیسی

تعداد 
 :ساعت

 تخصصی

  نظري

  عملی

Behavioral and 
Emotional 
Disorders 

32 
 اختیاري

  نظري
  عملی

 ندارد  دارد             :یملآموزش تکمیلی ع
   سمینار         گاهآزمایش        کارگاه          سفر علمی

 :اهداف درس
 براي مناسب بازپروري هاي کارگیري روش به و هیجانی و رفتاري هاي اختالل با و نوجوانان کودکان تشخیص و شناسائی

 .آنها درمان
 

 :سرفصل ها
 آنها شیوع درصد و نوجوانان و کودکان هیجانی و رفتاري هاي اختالل تعریف -
 هاي اختالل شناختی روان و بالینی هاي ویژگی نوجوانان، و کودکان در رفتاري ارينابهنج و بهنجاري معیارهاي -

 هیجانی و رفتاري
 هیجانی و رفتاري هاي اختالل سبب شناسی -

 هیجانی  و رفتاري هاي اختالل مورد در نظري یدگاه هايد
 و کاستی هاي معنوي محیطی و زیستی عوامل            

  )بروننمود و دروننمود( هیجانی و رفتاري هاي اختالل انواع -
 بیش /توجه نارسایی اختالل اختالل پرخاشگري، اختالل خلقی و افسردگی،سلوك، اختالل :ایذایی هاي اختالل ) الف           

 مقابله اي نافرمانی اختالل فعالی،
 تیک و اضطرابی هاي اختالل ) ب           
 دفع هاي اختالل ) ج           
 اتیسم طیف هاي اختالل) د           
 کودکی و نوجوانی اسکیزوفرنی) ه            

 مروري بر برخی از ابزارهاي تشخیص اختالالت رفتاري -
 آموزشی اي مالحظه -
 با استفاده از روان شناسی بالینی  مداخله و درمانی راهبردهاي و رویکردها -
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 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 وژهپر
 عملکردي نوشتاري

     
 

 :منابع
بهداشت روانی، روان درمانی و  بررسی مقدماتی اصول(اصول بهداشت روانی  .)1379( حسینی سیدابوالقاسم -

 .انتشارات آستان قدس رضوي :مشهد. )ریزي در مکتب اسالم برنامه
 شناختی روان اختالالت درمان و تشخیص). 1385 کنندگان، دوینت(یکتا  شکوهی محسن و محمد فرد خدایاري -

 .یسطرون انتشارات: هرانت. نوجوان و کودك
 .رشد انتشارات: تهران. امیرهوشنگ مهریار، :ترجمه. کودکان روانی اختالالت). 1370( راس و راس -
 .دانا انتشارات: تهران. درمانی رفتار و رفتار تغییر). 1379( اکبر علی سیف، -
 .ویرایش انتشارات :تهران. همکاران و علیزاده رجمهت. استثنایی آموزان دانش ).1388. (ج کافمن، و .د هاالهان، -
 .دانژه نشر: تهران. همکاران و علیزاده رجمهت. استثنایی کودکان آموزش و شناسی روان). 1388( واگن درو من، ردها -

 
 :منابع براي مطالعه بیشتر

 .بخت فیروز مهرداد رجمهت. کودکی دوران مشکالت ندرما و سنجش). تا بی() 1385. (د گوردن، و .ك شرودر، -
 .دانژه نشر: تهران

 .رشد انتشارات: تهران .فعالی بیش/توجه نارسایی اختالل). 1383( حمید علیزاده، -
: تهران .آن ترمیم و اصالح هاي روش و کودکان رفتاري اختالالت). 1379( اهللا عزت نادري، مریم، نراقی، سیف -

 .بدر انتشارات
- Webber, J., & Plotts, C. (2008). Emotional and Behavioral Disorders. 5/E. Boston: 

Allyn & Bacon 
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 141: کددرس

 
 :عنوان درس به فارسی

 منطق
تعداد 

 2 :واحد

نوع 
 واحد

 پایه
 :دروس پیش نیاز  نظري
 ندارد  عملی

  
 اصلی

  نظري
  عملی  

 :عنوان درس به انگلیسی
تعداد 
 :ساعت

 تخصصی
  نظري
  عملی

Logic 32 
 اختیاري

  نظري
  عملی

 ندارد   دارد          :یملآموزش تکمیلی ع
 سمینار         آزمایشگاه        کارگاه         یلمسفر ع

 :اهداف درس
 .ن در تفکر مصون نگه می داردآشنایی دانشجویان با مالك ها و ضوابطی که ذهن و فکر را از خطا کرد

 
 :هاسرفصل 

 منطق و تفکر: بخش اول
 چیستی منطق  -
 تاریخچه علم منطق -
 انواع منطق -
 تفکر و انواع آن -

 تفکر در حوزه تصورات: بخش دوم
 تقسیم و چیستی آن  -
 تعریف -
 اهمیت تعریف -
 تعریف تعریف -
 انواع و روش هاي تعریف   -

 تفکر در حوزه تصدیقات: بخش سوم
 سام آنقضیه و اق -
 استدالل مباشر -
 )تمثیل، استقرا، قیاس(استدالل غیر مباشر  -
 قیاس اقترانی و قیاس استثنائی -
 برهان -

 آشنایی با نمونه هایی از مغالطات مبتالبه: بخش چهارم
 تبیین هاي مغالطی -
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 ادعاي بدون استدالل -
 مغالطات مقام نقد -
 مغالطات مقام دفاع -

 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 هاي نهایینآزمو

 پروژه
 عملکردي نوشتاري

     
 :منابع
 .انتشارات سمت: تهران. منطق کاربردي). 1379(خندان، علی اصغر  -
 .انتشارات دانشگاه تربیت مدرس: تهران. شناسی مبانی منطق و روش). 1389(نبوي، لطف اهللا  -
 .دانشگاه تهرانانتشارات : تهران. دوره مختصر منطق صوري). 1362(خوانساري، محمد  -
  .چاپ هفتم .، انتشارات حکمت)1370(مظفر، محمدرضا، منطق، ترجمه منوچهر صانعی دره بیدي  -
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142: کد درس  

 
 : اهداف درس

 )حاکمیت رسانه در عصر حاضر(کمیت رسانه در عصر حاضر آشنایی با نقش و حا -
 آشنایی با سواد رسانه اي  -
 آشنایی با شایستگی رسانه اي -
 آشنایی با تاثیر و تاثر رسانه بر فرهنگ -
 آشنایی با روش هاي تحلیل رسانه اي -

 :سرفصل درس
 آشنایی با نقش و نفوذ رسانه در زندگی مردم  -
 ، مولفه ها و ویژگی هاسواد رسانه اي؛ مفاهیم و تعاریف -
 ضرورت سواد رسانه اي -
 وجوه تمایز در سواد رسانه اي بین تولید و مصرف کننده پیام -
 طبقه بندي رسانه ها از نظر؛ نوع تعامل، دیجیتال و آنالوگ، مبتنی بر شبکه، همزمانی؛ -
 آشنایی با کارکردهاي آموزشی انواع رسانه و تاثیر آنها در تربیت فرد و جامعه  -
 ؛ ابزارها و کارکرد آموزشی و پرورشی آنها؛ 2و وب  1وب  -
 کسب مهارت هاي اولیه در کار کردن با ابزار جستجو -
 راه هاي تقویت درك صحیح پیام و تقویت تفکر انتقادي -
 تعریف شایستگی رسانه اي، انواع آنها و راه هاي عملی براي تقویت آنها -
 ضرورت شایستگی رسانه اي -
 سانه اي ؛ فردي، گروهی و نهادي؛عوامل مسئول در تربیت ر -
 نقش آموزش و پرورش در تربیت رسانه اي یادگیرنده -
 شایستگی رسانه اي در معلمان -
 راه هاي نظارت معلمان بر چگونگی تعامل شاگردان در فضاي مجازي -

 
 

 : عنوان درس به فارسی
 اي تربیت رسانه

تعداد 
 2: واحد

نوع 
 واحد

 پایه
 :دروس پیش نیاز  نظري

 ندارد  عملی
  

 اصلی
  نظري

  عملی  
 
 :به انگلیسی عنوان درس

تعداد 
 :ساعت

 تخصصی
  نظري
  عملی

Media Education 32 
 ياختیار

  نظري
  عملی

 ندارد   دارد             :آموزش تکمیلی عملی
   پروژه        سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          سفر علمی
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 فرهنگ، دین و رسانه -
 روش تحلیل رسانه ها؛ تحلیل محتوا -

 
 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 اي نهاییهآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري

     
 

  :منابع اصلی
دانشگاه امام . ترجمه حسین سرفراز .ري، سواد رسانه اي و فرهنگ معاصریادگی: آموزش رسانه اي). 1389( باکینگهام، دیوید -

 )ع(صادق
 رات اطالعاتانتشا. ترجمه صادق طباطبایی. تکنوپولی تسلیم فرهنگ به تکنولوژي). 1381( پستمن، نیل -

 :منابع براي مطالعه بیشتر
 .نشر کتابدار. ترجمه اسداهللا زاده و محمد حسن زاده و مریم اخوتی .اطالعات و ارتباطات جهانی). 1384( موالنا، حمید -
 .سروشترجمه مسعود آریایی نیا، انتشارات  .بازاندیشی درباره رسانه، دین و فرهنگ). 1382( و نات الندیاي. هوور، استوارت ام -
  .انتشارات سروش. ترجمه کاووس سید امامی .تحقیق در رسانه هاي جمعی). 1384( دومینیک. و جوزف آر. ویمر، راجر دي -
 .انتشارات اطالعات .طلوع ماهواره و افول فرهنگ چه باید کرد؟). 1377( طباطبایی، صادق -
 انتشارات سمت. زدهمچاپ یا .یار ابیلیترجمه خدا آموزش تفکر انتقادي ).1391( مایرز، چت -
نشر . ترجمه محسن خادمی و یاسر دهقان. آنچه هر معلم باید درباره رسانه و تکنولوژي بداند ).1390( تایلستون، دوناواکر -

 مشکوه قلم
 .گلشن. مبانی ارتباطات جمعی. )1379( دادگران، سید محمد -
 .عاتاطال: تهران .شناسی ارتباطات جامعه ).1367( ساروخانی، باقر -
 .دانشگاه تهران: تهران. چاپ دوم ترجمه علیرضا دهقان، .تباطاتهاي تئوري ار نظریه. )1384( رین، ورنر و جیمز تانکاردسو -
 .انتشارات دانشکده صدا و سیما. ترجمه سیروس مرداي .شناخت ارتباطات جمعی). 1387( دنیس. ملوین، دفلور و اورت اي -
 .کمیسیون ملی یونسکو. العات و ارتباطات در عرصه آموزش معلمانهاي اط فناوري). 1384( کمیسیون ملی یونسکو -
-  

- Craggs Carol E.(۱۹۹۲). Media education in the primary school. Routledge 
- Jenkins Henry(۲۰۰۹). Confronting the Challenges of Participatory Culture Media Education 

for the ۲۱st Contury. Cambridge: MIT Press 
- Howard Sue(۲۰۰۹). Wired Up: Young People And The Electronic Media (Media, Education, 

and Culture. Routledge 
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 : اهداف درس

 یی با مفاهیم اولیه ارتباط انسانی و کاربرد آنها در فرایند تدریس و یادگیريآشنا
 :سرفصل ها

 مفاهیم کلی ارتباط -
 عناصر و فرایند ارتباط -
 مدل هاي مختلف ارتباطی -
 انواع ارتباط و کاربرد آن ها در محیط آموزشی -
 نقش نمادهاي زبانی و غیر زبانی در ارتباط و کاربرد آن تعامالت کالسی -
 ش برداشت، گرایش، اعتقاد و ارزش هاي شخصی در برقراري ارتباط موثرنق -
 نوشتن "گفتن و  "شنیدن،  "اصول ارتباط براي خوب دیدن،  -
 موانع ارتباطی -
 عوامل، اصول و شاخص هاي برقراري ارتباط موثر -
 مبانی ارتباط انسانی در اسالم  -
 تحلیل ارتباط انسانی در محیط آموزشی -

 :ارزشیابی
 

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري

     
 
 

 
 143 :کد درس

 : عنوان درس به فارسی
 ارتباط انسانی

تعداد 
 2: واحد

نوع 
 واحد

 پایه
  نظري

 :دروس پیش نیاز
 ندارد

   عملی
  

 اصلی
  نظري

  عملی  
 

 :عنوان درس به انگلیسی
تعداد 
 :ساعت

 تخصصی
  نظري
  عملی

Communication 
Human  

32 
 ياختیار

  نظري
  عملی

 ندارد   دارد            :آموزش تکمیلی عملی
         سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          سفر علمی
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 :منابع اصلی
 خدمات فرهنگی رسا. ارتباطات انسانی). 1386(فرهنگی، علی اکبر -
 سمت. ارتباطات انسانی). 1392(محسنیان راد، مهدي -

 :منابع براي مطالعه بیشتر
 اطالعات: تهران. ارتباطات یننو جامعه شناسی. )1391( ساروخانی، باقر  -
: تهران. ، چاپ دوم)1384(ترجمه علیرضا دهقان .تباطاتتئوري ار هاي نظریه. () سورین، ورنر و جیمز تانکارد -

 دانشگاه تهران
 انتشارات سروش). میان فردي، گروهی، جمعی(شناسی ارتباطات انسانی  ، ارتباط)1380( محسنیان راد، مهدي -
 .روزنامه ایران. مبانی ارتباط، تبلیغ و اقناع. )1383( کیا، علی اصغر -

- Littlejohn Stephen W. and Karen A. Foss(۲۰۰۵). Theories of Human Communication. 
Belmont, Calif: Thomson/Wadsworth 

- Heath. Robert Lawrence and Jennings Bryant(2000). Human communication theory 
and research: concepts, contexts, and challenges. Lawrence Erlbaum 

 
 

http://bookzz.org/g/Stephen%20W.%20(Stephen%20W.%20Littlejohn)%20Littlejohn
http://bookzz.org/g/%20Karen%20A.%20Foss
http://bookzz.org/book/1115419/a4154a
http://bookzz.org/book/1115419/a4154a
http://bookzz.org/book/1115419/a4154a
http://bookzz.org/book/1115419/a4154a
http://bookzz.org/book/1115419/a4154a
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144: کد درس  

 
 :اهداف درس

 ه علوم تربیتیآشنا ساختن دانشجویان با اجراي پروژه ها و تنظیم گزارش تحقیقاتی در زمین -
 :سرفصل ها

 ضرورت انجام یک پروژه تحقیقاتی -
 آشنایی با مسائل مبتالبه در رشته علوم تربیتی -
 آشنائی با مسائل تربیتی استان  -
 و تالش براي ارائه راه حل براي آن ها10تحلیل مسائل و معضالت آموزشگاه -
 یمطالعه و بررسی تحقیقات انجام شده در مورد مسائل آموزش -
 هدایت دانشجو براي تهیه و تنظیم یک طرح تحقیقاتی -
 انتخاب موضوع و ارائه طرح تحقیق به وسیله دانشجو -
 دریافت گزارش پیشرفت کار دانشجویان و ارزشیابی آن ها -
 تبادل افکار بین دانشجویان و رسیدن به راه حل در مورد مسائل مبتالبه در حین تحصیل-
 

 :ارزشیابی

 میان ترم مرارزشیابی مست
 هاي نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري

     
 

 :منابع اصلی
 سمت: تهران .مسائل آموزش و پرورش ایران). 1384(آقازاده، احمد 

 

                                                           
.منظور مسائل آموزشگاھی است کھ دانشجو برای انجام کارورزی در آن فعالیت می نماید -۱  

 

 : عنوان درس به فارسی
 پروژه تحقیقاتی

تعداد 
 2: واحد

نوع 
 واحد

 پایه
  نظري

 :نیاز پیش دروس
 مقدمات روش تحقیق کمی و کیفی

، تدوین و نگارش متون و گزارش )122(  عملی
 ) 134(هاي علمی

 

  

 اصلی
  نظري
  عملی

 
 :عنوان درس به انگلیسی

تعداد 
 :ساعت

 تخصصی
  نظري
  عملی

Research Project 32 
 اختیاري

  نظري
  عملی

 ندارد   دارد             :آموزش تکمیلی عملی
    سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          سفر علمی
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 :منابع دیگر
 اي هاي انجام شده در مورد مسائل آموزش و پرورش در سطح ملی و منطقه پژوهش -
 ئل آموزش و پرورشهاي مربوط به مسا نامه ها و پایان رساله -
 مقاالت مرتبط با مسائل و مشکالت آموزش و پرورش -
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145: کد درس  

 :عنوان درس به فارسی
تعداد 
 :واحد

نوع 
 واحد

 پایه
 :دروس پیش نیاز  نظري
   عملی

 
 و) 124(تکنولوژي آموزشی 

   )150( مبانی چند رسانه ي آموزشی

  
 اصلی

  نظري
  عملی  

 2 آموزشی هايتولید فیلم
 تخصصی  )1+1(

  نظري
  عملی

 :عنوان درس به انگلیسی
 

Educational Films 
Production  

تعداد 
 :ساعت

16  +
32 

 اختیاري
  نظري

  عملی

 ندارد    دارد               :یملآموزش تکمیلی ع
 نارسمی          آزمایشگاه         کارگاه          یلمسفر ع

  :اهداف درس
مفاهیم ، اصول ، مبانی ، ساختار  و عوامل  تولید فیلم : آشنایی دانشجویان با فرایند تولید فیلم هاي آموزشی در زمینه هاي 

 آموزشی و کسب مهارت هاي الزم براي استفاده از آنها در آموزش و یادگیري 
 

 :سرفصل ها
 فیلم ، فیلم آموزشی: مفاهیم اساسی درس  -
 خچه فیلم آموزشی تاری -
 اصول کادر بندي و نورپردازي:  اصول تولید فیلم آموزشی   -
 هاي آموزشیهاي یادگیري در تولید فیلمتأثیر نظریه: مبانی نظري نقش فیلم در آموزش  -
 ساختار فیلم آموزشی -
 م بردارينامه نویسی ، کارگردانی ، تدوین و مونتاژ ، صدابرداري  و فیلفیلم: عوامل تولید فیلم شامل -
 تجزیه و تحلیل فیلم آموزشی  -
 تولید فیلم آموزشی  -

  
 

 
 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري

     
 

 :منابع
 . انتشارات ساقی: تهران). 1382(ترجمه عباس اکبري . نامه مستندنگارش فیلم). 1988(سویین . دوایت، دي -
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 .سمت: تهران. هاي آموزشیاصول طراحی و تولید فیلم). 1387(سید عباس رضوي،  -
 .انتشارات نیلوفر: تهران). 1377(ترجمه عباس اکبري . نامه نویسیراهنمایی فیلم). 1996(فیلد، سید  -
 .ابیبنیاد سینمایی فار: تهران). 1388(ترجمه فتاح محمدي . پیش درآمدي بر فیلم). 2005. (اچ. فیلیپس، ویلیام  -
 .انتشارات ساقی: تهران). 1381(ترجمه جمال آل احمد . ساختن فیلم مستند). 1998(همپ، باري  -

 
 

-  Honthaner, Eve Light. (2012). The complete film production handbook, 4/E. 
Elsevier.  

  

http://www.amazon.com/Eve-Light-Honthaner/e/B001IGFKRI/ref=dp_byline_cont_book_1
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 146: کد درس

 :عنوان درس به فارسی
تعداد 
 :واحد

نوع 
 واحد

 پایه
 :دروس پیش نیاز  نظري
   عملی

 ، )124(تکنولوژي آموزشی 

 و )147(اصول عکاسی و فیلم برداري

   )150(آموزشی مبانی چند رسانه ي

  
 اصلی

  نظري
  عملی  

 هاي رادیوییتولید برنامه 
 و تلویزیونی 

 

2 )1+1( 
 تخصصی 

  نظري

  عملی

 :عنوان درس به انگلیسی
 

Production of Radio 

and Television 

Programs 

تعداد 
 :ساعت

16  +
32 

 ياختیار

  نظري

  عملی

 ندارد    دارد               :یملآموزش تکمیلی ع
 سمینار          ایشگاهآزم         کارگاه          یلمسفر ع

  :اهداف درس
مفاهیم ، اصول ، مبانی ، ابزارها ، روش ها  : آشنایی دانشجویان با فرایند تولید برنامه هاي رادیویی و تلویزیونی در زمینه هاي 

 ، عوامل  تولید  و کسب مهارت هاي الزم براي استفاده از آنها در آموزش و یادگیري 
 :سرفصل ها

 رادیو ، تلویزیون ، برنامه رادیویی ، برنامه تلویزیونی : اسی درس مفاهیم اس -
 تاریخچه تولید برنامه هاي رادیویی و تلویزیونی  -
 اصول و مبانی تولید برنامه هاي رادیویی و تلویزیونی -
 ویژگی هاي رادیو -
 تجهیزات و امکانات تولید برنامه رادیویی -
 عوامل انسانی در برنامه سازي رادیویی  -
 اع برنامه رادیویی و مراحل تهیه برنامهانو  -
 تمهیدات و تکنیک هاي رادیویی در برنامه سازي  -
 موسیقی در رادیو  -
 نگارش و گویندگی در رادیو   -
 صداي دیجیتال و نرم افزارهاي ادیت صدا   -
 تجزیه و تحلیل برنامه رادیویی -
 تولید برنامه رادیویی -
 فرآیند ارتباط در تولید برنامه تلویزیونی  -
 عوامل مؤثر در طراحی وتولید برنامه تلویزیونی -
 مراحل تولید برنامه تلویزیونی -
 تجهیزات و امکانات تولید برنامه تلویزیونی -
 مکان تولید برنامه تلویزیونی و ویژگی هاي آن -
 هاي تولید برنامه تلویزیونیشیوه -
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 عوامل ونیروهاي انسانی برنامه تلویزیونی -
 ونیتجزیه و تحلیل برنامه تلویزی -
 تولید برنامه تلویزیونی  -

 
 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري

     
 

 :منابع
 .اداره کل تحقیق و توسعه صدا: تهران. هاي رادیویی اصول تهیه برنامه). 1381(برخوردار، ایرج  -
 .انتشارات سروش: تهران. ي تلویزیونیسازفرهنگ مصور برنامه). 1384(پاپیان، ناهید   -
 .انتشارات دانشکده صدا و سیما: تهران .کنندگی براي تلویزیون تهیه). 1387(پاسدار، محمدرضا  -
هاي صدا  مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه: تهران. نویسندگی براي رادیو و تلویزیون). 1375(خزائلی، عذرا  -

 .و سیما
انتشارات دانشکده : تهران). 1384(زاده ترجمه علی رجب. هاي تلویزیونینماي تولید برنامهراه). 2006(زتل، مربرت  -

 .صدا و سیما
 .نشر نی: تهران. هاي تلویزیونیدکوپاژ فیلم و برنامه). 1370(مبشري ،کیومرث  -
 .شارات سروشانت:  تهران). 1380(ترجمه مهدي رحیمیان . سازي تلویزیونیفن برنامه). 1982(میلرسون، جرالد  -
 

- Owens, J., Millerson, G. (2012). Television production. 15/E. Taylor and Fancies.  
 

-  Hilliard , R. L. (2011). Writing for television, radio, and new media. 10/E. 
Wadsworth Cengage Learning .  

http://www.amazon.com/Jim-Owens/e/B001JRRHG8/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1406819948&sr=8-1
http://www.amazon.com/Television-Production-Jim-Owens/dp/0240522575/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1406819948&sr=8-1&keywords=production+of+radio+and+television+programs+books
http://www.amazon.com/Robert-L.-Hilliard/e/B001IXOGQ2/ref=dp_byline_cont_book_1
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 147: کد درس

 :عنوان درس به فارسی
تعداد 
 :واحد

نوع 
 واحد

 پایه
 :دروس پیش نیاز  نظري
   عملی

 
 

 )124(تکنولوژي آموزشی 

  
 اصلی

  نظري
  عملی  

 اصول عکاسی و فیلم
 برداري

2 
 تخصصی  )1+1(

  نظري
  عملی

 :عنوان درس به انگلیسی
 

Principles of 
Photography and 

Filming 

تعداد 
 :ساعت

16  +
32 

 ياختیار

  نظري

  عملی

 ندارد    دارد               :یملآموزش تکمیلی ع
 سمینار          آزمایشگاه         کارگاه          یلمسفر ع

  :داف درساه
مفاهیم ، اصول ، انواع دوربین ها ،  نرم افزارها و سخت : آشنایی دانشجویان با فرایند عکاسی و فیلم برداري در زمینه هاي 

 افزارهاي عکاسی و فیلم برداري و کسب مهارت هاي الزم براي استفاده از آنها در آموزش و یادگیري 
 :سرفصل ها

 عکس ، فیلم : مفاهیم اساسی درس  -
 تاریخچه عکاسی و سینما -
 اصول کادر بندي و نورپردازي:  اصول عکاسی و فیلم برداري   -
 مبانی عکاسی و ویدیوي دیجیتال  -
 آنالوگ و دیجیتال : انواع دوربین هاي عکاسی و فیلم برداري  -
کاربرد آنها ،   نورسنجی و بسته کنترل نور در دوربین ها  ، لنزها و:  امکانات دوربین هاي عکاسی و فیلم برداري  -

 انواع فیلترها ،  فالش و منابع نوري مختلف  ، سه پایه و ابزار حرکت 
 نحوه تهیه کلیپ   -

 
 
 
 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري

     
 

 :منابع
 .ارسباران: تهران). 1384(ترجمه رامین موالناپور . عکاسی دیجیتال). 2004(برایان، پیتر  -
 .سمت: تهران. فن و هنر عکاسی). 1381(شفائیه، هادي  -
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: تهران). 1387(ترجمه امیر احسان رضائی  .آموزش گام به گام عکاسی دیجیتال). 2007(جان . لنگفورد، مایکل -
 .انتشارات نشر گستر

 .انتشارات افکار: هرانت). 1386(داستان عکاسی، ترجمه رضا نبوي ). 1980(جان . لنگفورد، مایکل -
 . سروش: تهران). 1372(ترجمه پیروز سیار . بندي در عکاسی ترکیب). 1981(مانته، هارآلد   -
 

- Gretchen, D., Mindy, H. (2012). The makeup artist handbook: techniques for film, 
television, photography, and theatre. 2/E.  Taylor and Francis.  

  

http://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Mindy%20Hall
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 148: کد درس

 :عنوان درس به فارسی
تعداد 
 :واحد

نوع 
 واحد

 پایه
 :دروس پیش نیاز  نظري
   عملی

 
 )124(تکنولوژي آموزشی 

  
 اصلی

  نظري
  عملی  

 پیام و مواد حیطرا
 آموزشی

2 
 تخصصی  

  نظري
  عملی

 :عنوان درس به انگلیسی
 

 Instructional 
Messages Design  

تعداد 
 :ساعت

32 
 ياختیار

  نظري

  عملی

 ندارد    دارد               :یملآموزش تکمیلی ع
    نارسمی         آزمایشگاه      کارگاه           یلمسفر ع

  :اهداف درس
هاي ها و کانالآشنایی دانشجویان با فرایند طراحی پیام هاي آموزشی و  به  کارگیري اصول کلی و اختصاصی آن در رسانه

 اي و فرا رسانه اي شنیداري، چندرسانه -هاي بیانی،  نوشتاري،  تصویري، دیداريپیام: مختلف  شامل 
 :سرفصل ها

 هاي آموزشیهاي طراحی پیام تعریف -
 جایگاه طراحی پیام هاي آموزشی -
 اصول کلی طراحی پیام هاي آموزشی -
 هاي آموزشی مراحل عمومی طراحی پیام -
 ارتباط  ، عناصر ارتباط ،  انواع ارتباط  -
 نشانه  ، نماد و نظام نمادها  -
 رسانه اي اي  و فرا شنیداري ، چندرسانه -سواد  ، انواع سواد خواندن و نوشتن، تصویري، دیداري  -
 اي و فرا رسانه اي شنیداري ،  چندرسانه -هاي بیانی، نوشتاري، تصویري، دیداري هاي ارتباطها و محدودیتمزیت -
 اي و فرارسانه اي شنیداري ، چندرسانه -هاي بیانی، نوشتاري، تصویري، دیداري طراحی پیام  -

 
 
 
 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 وژهپر
 عملکردي نوشتاري

     
 

 :منابع
 .انتشارت سمت: تهران. مبانی نظري هنرهاي تجسمی). 1376(اله آیت اللهی، حبیب -
 .انتشارات سمت: تهران. هاي آموزشیطراحی پیام). 1390(امیرتیموري، محمدحسن  -
 .سروش: تهران). 1389(ترجمه مسعود سپهر . مبادي سواد بصري). 1973. (ا. داندیس، دونیس -



132 

 

 . انتشارات اطالعات: تهران. شناسی ارتباطات جامعه). 1375(ساروخانی، باقر  -
ترجمه محمد جواد . روایط اجتماعی در اسالم به ضمیمه چند رساله دیگر). 1387(طباطبایی، سید محمد حسین  -

 . انتشارات موسسه بوستان کتاب: قم. حجتی کرمانی
 .مؤسسه خدمات فرهنگی رسا: تهران) جلد اول مبانی( طات انسانیارتبا). 1385(اکبر فرهنگی، علی -

 
-  Fleming, M., Levie, H. W. (1993). Instructional Message Design. New Jersey: 

Educational Technology Publication Inc. 
 

- Bishop, M. J. (2014). Instructional Message Design: Past, Present, and Future 
Relevance. New York: Springer Science  
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 149: کد درس

 :عنوان درس به فارسی
تعداد 
 :واحد

نوع 
 واحد

 پایه
 :دروس پیش نیاز  نظري
   عملی

 
 )124(تکنولوژي آموزشی 

  
 اصلی

  نظري
  عملی  

 2 دور آموزش از
 تخصصی 

  نظري
  عملی

 :عنوان درس به انگلیسی
 

Distance Education 

تعداد 
 :ساعت

32 
 ياختیار

  نظري

  عملی

 ندارد    دارد               :یملآموزش تکمیلی ع
   سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          یلمسفر ع

  :اهداف درس
ه ، سازمان هاي متولی ، تجارب ملی و جهانی ، آشنایی دانشجویان با آموزش از راه دور در ابعاد مفاهیم اساسی ، تاریخچ

 چالش ها و فرصت ها ، طرح هاي یونسکو ، فناوري هاي نوین ، فرایند  مدیریت و قلمروهاي آموزش از راه دور 
 :سرفصل ها

 آموزش، آموزش از راه دور، یادگیري آزاد، نظام آموزش از راه دور ، آموزش  به کمک رایانه ،( مفاهیم اساسی درس  -
 )آموزش مبتنی بر رایانه ، آموزش الکترونیکی ، آموزش مبتنی بر وب

 تاریخچه آموزش از راه دور در ایران و جهان -
شنیداري ، آموزش به کمک -آموزش مکاتبه اي ، آموزش شنیداري ، آموزش دیداري( نسل هاي آموزش از راه دور  -

 )رایانه ، آموزش الکترونیکی 
 اه دور  در ایران  و  جهان سازمان هاي متولی آموزش از ر -
دانشگاه ابوریحان بیرونی ، دانشگاه آزاد ( تجارب کشور ایران در زمینه آموزش از راه دور با تأکید بر علوم تربیتی   -

 )ایران ، دانشگاه پیام نور ، دانشگاه جامعه المصطفی ، دانشگاه علوم قرآن و حدیث ، سایر دانشگاهها 
 )آمریکا ، انگلستان ، استرالیا ، هند : کشور هاي ( دور تجارب جهانی آموزش از راه  -
فنی ، آموزشی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادي : چالش ها و فرصت هاي (چالش ها و فرصت هاي آموزش از راه دور  -

 در ایران و جهان ) ، سیاسی 
لمین ، آموزش شهروندان ، آموزش عمومی ، آموزش مع( طرح هاي یونسکو در زمینه آموزش و یادگیري از راه دور  -

 )آموزش مداوم ، آموزش گروه هاي ویژه اجتماعی ، آموزش جهانی 
 )وبالگ ، وب سایت ، شبکه هاي اجتماعی ( فناوري هاي نوین و آموزش از راه دور  -
 )سیستم مدیریت یادگیري ، سیستم مدیریت محتواي یادگیري ( فرایند مدیریت آموزش از راه دور  -
آموزش هاي رسمی مدرسه اي و دانشگاهی ، آموزش مداوم و مادام العمر ، آموزش (از راه دور  قلمروهاي آموزش -

ضمن خدمت کارکنان ، آموزش معلمین ، آموزش والدین ، آموزش شهروندي ، آموزش عشایر، آموزش زندانیان ، 
 )آموزش افراد بستري در بیمارستان و تحت درمان ، آموزش افراد با نیازهاي ویژه 

 :زشیابیار
 پروژه هاي نهاییآزمون میان ترم ارزشیابی مستمر
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 عملکردي نوشتاري
     

 :منابع
 . انتشارات سمت: تهران . هاي جدید در آموزش کاربرد فناوري). 1385(ذوفن، شهناز  -
ی موحد، ترجمه اسماعیل زارعی زوارکی و سعید صفای. نظام آموزش از راه دور). 2002(گروه مشاوران یونسکو  -

 . انتشارات علمی و فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري: تهران. 1389
مجموعه قوانین، مقررات و ). 1388(معاونت آموزشی و پژوهشی مؤسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش  -

 ). چاپ چهارم(موسسه آموزش از راه دور: تهران .هاي مؤسسه آموزش از راه دور شیوه نامه
 

-  Moor, G. M. (2013). Handbook of distance Education. Third edition. New York: 
Routledge 
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 :اهداف درس
 آشنایی با رسانه هاي آموزشی و کارکرد آن ها -
 آشنایی با مبانی و خاستگاه چندرسانه اي هاي آموزشی -
 آشنایی با اصول چندرسانه اي هاي آموزشی -
 ارتباط نظریه هاي یادگیري با انواع رسانه اي هاي آموزشی -
 یادگیري -کاربرد چندرسانه اي ها در فرآیند یاددهی -

 :ها سرفصل
 .....)تعاریف،  انواع رسانه و  مفاهیم،(کلیات  -
 )احساس، توجه، ادراك، حافظه کوتاه و بلندمدت، انگیزش(مبانی روانشناختی استفاده از چندرسانه اي  -
نظریه هاي رفتارگرایی، گشتالت، شناخت گرایی، (هاي آموزشی ارتباط بین نظریه هاي یادگیري و چندرسانه اي -

 ....)ایی، خبرپردازي و ، ارتباط گر)سازاگرایی(سازنده گرایی 
 )الگوهاي خرد و کالن(مروري بر الگوهاي طراحی آموزشی  -
 نظریه بارِشناختی و اصول چندرسانه اي مایر -
 ارزیابی چندرسانه اي هاي آموزشی -

 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري

     
 :منابع اصلی

 یادگیري الکترونیکی و علم آموزش، ترجمه، جواد حاتمی و کیومرث تقی پور کالرك و مایر، -

  150 :کد درس

 : عنوان درس به فارسی
تعداد 

 2: واحد

نوع 
 واحد

 پایه
 :دروس پیش نیاز  نظري

 ندارد  عملی
  

 اصلی
  نظري

  عملی  
 مبانی  چند رسانه ي

 آموزشی

 
 :رس به انگلیسیعنوان د

تعداد 
 :ساعت

 تخصصی

  نظري

  عملی

Foundations of 
Instructional 
Multimedia 

32 
 ياختیار

  نظري
  عملی

 ندارد   دارد             :آموزش تکمیلی عملی
 پروژه   سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          سفر علمی
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 151: کد درس

 :عنوان درس به فارسی
تعداد 
 :واحد

نوع 
 واحد

 پایه
 :دروس پیش نیاز  نظري
   عملی

   )132(کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت
 اصلی

  نظري
  عملی  

آشنایی با  برنامه نویسی 
 ريکامپیوت

2 
 تخصصی  )1+1( 

  نظري
  عملی

 :عنوان درس به انگلیسی
An Introduction to 

Computer 
Programming 

تعداد 
 :ساعت

16 +32 
 ياختیار

  نظري

  عملی

 ندارد    دارد               :یملآموزش تکمیلی ع
    مینارس         آزمایشگاه       کارگاه           یلمسفر ع

 
  :اهداف درس

 زبان یک در اصلی آنها، دستورات طراحی اصول و الگوریتم کامپیوتر، مفاهیم ساده در  در اولیه آشنایی دانشجویان با مفاهیم
 منطقی و ساده ریاضی محاسبات برنامه و انجام به الگوریتم ،  تبدیل (Visual Basic) نظیر ویژوال بیسیک   برنامه سازي 

 مپیوتر کا توسط
 :سرفصل ها

  آن محیط و کامپیوتر اصلی اجزاي معرفی ـ کامپیوتر اولیه مفاهیم -
  ) تکرار و انتخاب ، توالی(  ها الگوریتم طراحی اصول ـ ساده در الگوریتم ها  مفاهیم -
  ویژوال بیسیک  نظیر سازي برنامه زبان یک محیط با آشنایی -
 منوها و ها ماژول با فرم ها ، آشنایی -
 ویژوال بیسیک در   منطقی و محاسباتی عبارتهاي ، متغیرها ، ها ی با ثابتآشنای -
   ویژوال بیسیک  در خروجی و ورودي هاي دستورالعمل ، ها دستورالعمل با انواع آشنایی -
  ویژوال بیسیک  شرطی در عملیات ، ها حلقه با انواع آشنایی -
 ویژوال بیسیک برنامه توسط آنها حل ساده و کاربردي مسئله چند ارائه -

 :ارزشیابی 

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري

     
 

 :منابع
هنري دیبا   -موسسه فرهنگی انتشارات: تهران   .)بیسیک ویژوال( مقدماتی نویسی برنامه .)1391( منصور ، ولی نژاد -

 .گران
 

- Tony Gaddis, T., Irvine, K. (2014). Starting Out With Visual Basic 2012 6 /E , 
Addison-Wesley 
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 152: کد درس

 
 :عنوان درس به فارسی
متون تخصصی علوم 

 تربیتی 

تعداد 
 :واحد

2 

نوع 
 واحد

 پایه
 :دروس پیش نیاز  نظري

  عملی
 )129( متون تخصصی

  
 اصلی

  نظري
  عملی  

 :عنوان درس به انگلیسی
تعداد 

 :تساع
 تخصصی

  نظري
  عملی

English Text  32 
 ياختیار

  نظري
  عملی

 ندارد     دارد              :لیمآموزش تکمیلی ع
   سمینار         آزمایشگاه         ورزيکار         یلمسفر ع

 
 :اهداف درس

 تربیتی علوم در نهاآ کاربرد چگونگی و تخصصی اصطالحات و مفاهیم با آشنایی -
 ترجمه در صحیح صورت به مفاهیم کاربرد -
 تخصصی متون در اصطالحات کاربرد -
 باشند منابع اطالعاتی گوناگون که به نوعی در رابطه با موضوع دوره و درس میبا آشنایی  -
 به منظور فهم و درك متون تخصصی، دادن مفاهیم و اصطالحات علمی و فنی مورد بحث و گفتگو قرار -
 روان یک مقاله یا یک متن از زبان انگلیسی به زبان فارسی  جمۀتر -
 رعایت کردن نکات امالیی و انشایی و دستوري در نوشتن -

 
 :درس رفتاري اهداف
 :بتواند باید درس پایان از پس دانشجو

 .براي مفاهیم و اصطالحات انگلیسی ارائه دهندمناسب ي فارسی ها معادل -
 .ي مفاهیم و اصطالحات فارسی ارائه دهندبرامناسب ي انگلیسی ها معادل -
 .یک متن انگلیسی را به فارسی روان و سلیس ترجمه کنند -
 .در ترجمه متن، نکات امالیی و انشایی و دستوري را رعایت کنند -
 .متن انگلیسی را به درستی بخوانند و بفهمند -

 
 :سرفصل ها

 .تحقق بخشند انتخابی منابع با مطابق را درس کلی هاي هدف بتوانند باید دانشجو و استاد
 
 

 :ارزشیابی
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 ترم یانم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 کارورزي
 عملکردي نوشتاري

     
 

 :منابع اصلی
: تهـران  ).با تجدید نظر و اضافات(انگلیسی براي دانشجویان رشته تکنولوژي آموزشی ). 1393(کوشا، منصور  -

 .انتشارات سمت
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 153: کد درس

 :عنوان درس به فارسی
تعداد 
 :واحد

نوع 
 واحد

 پایه
 :دروس پیش نیاز  نظري
   عملی

 
 کلیه دروس پایه 

  
 اصلی

  نظري
  عملی  

 2 کارورزي
)1+1( 

 تخصصی 
  نظري
  عملی

 :عنوان درس به انگلیسی
 

 Practicum   

تعداد 
 :ساعت

16 +32 
 اختیاري

  نظري

  عملی

 ندارد    دارد               :یملآموزش تکمیلی ع
  سمینار          آزمایشگاه         کارگاه          یلمسفر ع

  :اهداف درس
تمرین عملی دانشجویان در دوره هاي پیش دبستان، دبستان، دوره ي  اول و دوم متوسطه آموزش و پرورش و همچنین سایر 

طراحی آموزشی ، تهیه و تولید : لتی و غیر دولتی در زمینه هاي آموزش و یادگیري در ابعاد سازمان ها و مؤسسه هاي دو
رسانه ها ، اجراي تدریس ، مدیریت فرایند یادگیري و ارزشیابی آن به ویژه در سازمان هاي آموزشی ، نظامی ، صنعتی ، 

 بهداشتی  ، صدا و سیما ، خدمات اجتماعی و شهرداري 
 :سرفصل ها

طراحی آموزشی ، تهیه و تولید رسانه ها ، :  چارچوب  در خصوص چگونگی مشارکت و تمرین عملی در ابعاد  ارائه -
بر اساس دوره هاي تحصیلی و نوع چارچوب مذکور . اجراي تدریس ، مدیریت فرایند یادگیري و ارزشیابی آن  

 . سازمان توسط استاد درس تعیین خواهد شد
 :ارزشیابی

 یان ترمم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري

     
 
 
 

 :منابع
 

- National Institute of Education (2014). Practicum Handbook. Singapore: Office of 
Teacher Education.       

-  Roblyer, M. D., Doering , Aaron H.( 2012). Integrating educational technology into 
teaching. 6 / E.  

http://www.amazon.com/Eve-Light-Honthaner/e/B001IGFKRI/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/Eve-Light-Honthaner/e/B001IGFKRI/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/Eve-Light-Honthaner/e/B001IGFKRI/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/M.-D.-Roblyer/e/B001IGHIDW/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Aaron+H.+Doering&search-alias=books&text=Aaron+H.+Doering&sort=relevancerank
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 154: کد درس
 :فارسی به درس عنوان

 اصول حسابداري
تعداد 
 :واحد
2 

نوع 
 واحد

 پایه
  نظري

 :دروس پیش نیاز
 ندارد

  عملی

  
 اصلی

  نظري
  یعمل  

 :عنوان درس به انگلیسی
تعداد 
 :ساعت

 تخصصی
  نظري
  عملی

Principles of  
Accounting 

32 
 اختیاري

  نظري
  عملی

 ندارد   دارد             :یلآموزش تکمیلی عم
   سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          یمسفر عل

 
 :اهداف درس

اي از فنون و عملیات حسابداري در مؤسسات آموزشی شامل تجزیه و تحلیل و ثبت رویدادهاي مالی، ا مجموعهآشنایی ب
هاي مالی در جهت استفاده بهینه از منابع در اختیار مؤسسه و آگاهی نسبت به گسترش ها و تهیه صورتدرآمدها و هزینه
 .  منابع مالی بالقوه

 
 :سرفصل ها

 )تعریف حسابداري، انواع مؤسسات، قلمرو حسابداري، مفروضات حسابداري(ي مفاهیم عمومی حسابدار -
 تجزیه و تحلیل رویدادهاي مالی با معادله اساسی حسابداري -
 .بندي شده و صورت تغییر در حقوق صاحبان سرمایهسود و زیان، ترازنامه طبقه: هاي مالینحوه تهیه صورت -
 مالی هايهاي مالی مؤسسه بر صورتتأثیر فعالیت -
در دفاتر روزنامه و کل و کنترل ) هاي مالیبر اساس تجزیه و تحلیل استاندارد فعالیت(هاي مالی نحوه ثبت فعالیت -

 عملیات با تهیه تراز آزمایشی
 هاي مالی و تهیه تراز آزمایشی اصالح شدهآشنایی با اصالحات مورد نیاز در عملیات مالی، تأثیر اصالحات بر صورت -
 هاي مالیها بر صورتها با توجه به تأثیر آناحتمالی و نحوه اصالح آن رفع اشتباهات -
 صاحبان مؤسسه و سایرین) یابیبراي درك مشکالت و چاره(هاي مالی نهایی جهت ارائه به مدیران تهیه صورت -
عملیات  هاي دائمی در ابتداي سال بعد جهت ادامههاي موقت و دائمی در پایان سال و افتتاح حساببستن حساب -

 مالی مؤسسه
 

 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري
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 :منابع
: تهران. حسابداري براي مدیران غیرمالی). 1393(برادران حسن زاده، رسول؛ حسنی، محسن و شفاعت، احمدرضا  -

 .نشر نوآور، چاپ دوم
 .نشر یادآوران: تهران. موزش حسابداري براي غیر حسابدارهاآ). 1390(قربانی، شاهپور  -
 .گروه نرم افزاري یاران: تهران. اصول حسابداري). 1387(بروجردیان، منصور  -
سازمان حسابرسی،  78نشریه شماره : تهران. اصول حسابداري). 1393(الدین علی مدد، مصطفی و ملک آرایی، نظام -

 .32جلد اول، چاپ 
 .  انتشارات کتاب نو: تهران. 1اصول حسابداري ). 1389(کرمی، غالمرضا نوروش، ایرج و  -
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 155: کد درس
  

 :عنوان درس به فارسی
 اقتصاد آموزش و پرورش

تعداد 
 2 :واحد

نوع 
 واحد

 پایه
 :دروس پیش نیاز  نظري
 ندارد  عملی

  
 اصلی

  نظري
  عملی  

 :عنوان درس به انگلیسی
تعداد 
 :ساعت

 تخصصی
  نظري
  عملی

Economics of 
Education 

32 
 اختیاري

  نظري
  عملی

 ندارد   دارد             :یملآموزش تکمیلی ع
   سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          یمسفر عل

 :اهداف درس
 :آشنایی با 

 در رابطه با تعلیم و تربیت و سرمایه گذاري انسانینظرات اقتصاددانان و مکاتب اقتصادي مختلف  -
 و نحوه ارزیابی آن ها) تعلیم و تربیت(ستانده ها و پیامدهاي آموزش  -
 براي تحلیل مسائل درونی واحدهاي آموزشی) مناسب(نظریه ها و روش هاي علم اقتصاد -
 )تأمین و تخصیص منابع مالی(امورمالی آموزش و پرورش  -

 
 :سرفصل ها

شامل نظرات اقتصاددانان برجسته و مکاتب (بر اقتصاد آموزش و پرورش و بررسی سیر تحوالت آن  مقدمه اي -
اقتصادي مختلف در رابطه با تعلیم و تربیت همراه با وضعیت انطباق ویژگی هاي آموزش با کاالي عمومی و همچنین 

 )مرور مبانی بنیادي تعلیم و تربیت یا شکوفایی اندیشه
 )نظریه سرمایه انسانی با رویکرد شناختی(عنوان سرمایه گذاري و تعالی انسانی  آموزش و پروروش به -
 )نظریه هاي رقیب(آموزش و پرورش به عنوان سرند، عالمت دهنده و فیلتر -
نظریه سرمایه انسانی و نظریه هاي رقیب؛ از جهت قدرت آن ها در تبیین (ارزیابی نظریه هاي ایه اقتصاد آموزش  -

 )اق آن ها با مبانی اسالمیواقعیت ها و انطب
 فایده در آموزش و پرورش -تحلیل هزینه -
 )به تفکیک سطوح تحصیلی مختلف(آموزش و پرورش و رشد اقتصادي  -
 )به تفکیک سطوح تحصیلی مختلف(آموزش و پرورش و توزیع درآمد -
 )به تفکیک سطوح تحصیلی مختلف(کارایی، برابري و عدالت در آموزش و پرورش  -
ضرورت هاي برنامه ریزي در عرصه آموزش و پرورش و توسعه (سرمایه انسانی و برنامه ریزي آموزشی برنامه ریزي  -

سرمایه انسانی با تأکید بر ویژگی هاي آموزش، تفاوت ها و همپوشی ههاي برنامه ریزي سرممایه ي انسانی و 
 )برنامه ریزي آموزشی در ایرانآموزشی، روش هاي نیازسنجی آموزشی در سطح کالن، آینده برنامه ریزي آموزشی، 

نظریه (آموزشی و مائل آن در چهارچوب مباحث اقتصاد آموزش و پرورش ) نظام(موضوعات کارایی درونی؛ ارزشیابی -
 ):تولید کننده با رویکرد شناختی
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دها ؛ در سطوح واح..نشانگر هاي ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، توابع تولید آموزشی و (تحلیل تولید خدمات آموزشی 
 )و نظام هاي آموزشی

شاخص هاي هزینه، توابع هزینه و رابطه هزینه همراه با کاربدهاي آن : تحلیل هزینه و مخارج در آموزش و پرورش
 ها

 اثربخشی در آموزش و پرورش -تحلیل هزینه
وعات مالیه تأمین و تخصیص منابع مالی و سازوکارهاي مربوطه در آموزش و پرورش؛ با تأکید بر موض(مالیه آموزش  -

 )اسالم و به تفکیک سطوح تحصیلی مختلف
 اقتصاد آموزش و پرورش در ایران -

 
 

 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري

* * *   
 

 : منابع اصلی
. ن، سید ابوالقاسمترجمه حسینیو. اقتصاد آموزش و پرورش). 1370(اس . و راچلین، هرش -راجرز، دانیل سی -

 .انتشارات آستان قدس رضوي: مشهد
 .انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان: اصفهان. مباحثی از اقتصاد آموزش و پرورش). 1382(عمادزاده، مصطفی  -
 .سمت: تهران. اقتصاد آموزش و پرورش). 1381(متوسلی، محمود و آهنچیان، محمدرضا  -
 .تشارات صدراان: تهران. شناخت ).1371(مطهري، مرتضی  -
 .نشر یسطرون: تهران. اقتصاد آموزش). 1383(نادري، ابوالقاسم  -
پژوهشکده : تهران. 4-1جلد . دانشنامه اقتصاد آموزش و پرورش). 1382و  1380) (ویراستار(نفیسی، عبدالحسین  -

 .تعلیم و تربیت
 

 :منابع براي مطالعه بیشتر
 .جهاد دانشگاهی اصفهان: اصفهان. عمادزاده، مصطفیترجمه . اقتصاد آموزش و پرورش). 1376(جونز، جی  -
. ترجمه وحیدي، پریدخت و سهرابی حمید. آموزش براي توسعه). 1370(ساخاروپولوس، جورج و ووردهال، مورین  -

 .سازمان برنامه و بودجه
 .هاي قرآنی حوزه و دانشگاه بنیاد پژوهش: مشهد. قرآن و اقتصاد). 1384(عباس نژاد، محسن و دیگران  -
 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران. مباحث پیشرفته در اقتصاد آموزش). 1393(نادري، ابوالقاسم  -
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 156: کد درس
 

 :عنوان درس به فارسی
ریزي درسی دوره  برنامه

 تحصیلی متوسطه

تعداد 
 :واحد

نوع 
 واحد

 پایه
 :دروس پیش نیاز  نظري

  عملی
 )118(ریزي درسی   مبانی و اصول برنامه

 
  

 اصلی
  نظري

  عملی  

 :عنوان درس به انگلیسی
تعداد 
 :ساعت

 تخصصی
  نظري
  عملی

Curriculum Planning 
in Secondary 

Education 

32 
 ياختیار

  نظري
  عملی

 ندارد   دارد             :یملآموزش تکمیلی ع
   سمینار         گاهآزمایش        کارگاه          یلمسفر ع

 :اهداف درس
 آشنایی با مفاهیم اساسی آموزش متوسطه

 هاي درسی آموزش متوسطه آشنایی با سیرتحول برنامه
 درسی متوسطه آشنایی با مبانی و اهداف برنامه

 آموزان دورة متوسطه ها و ساختار رشدي دانش آشنایی با ویژگی
 درسی دورة متوسطه برنامه اشنایی با رویکردها و الگوهاي سازماندهی

 درسی دورة متوسطه درك و فهم چرائی و چگونگی تغییر در برنامه
 
 :سرفصل ها 

 مفاهیم اساسی در آموزش متوسطه  -
 هاي تحصیلی و شاخه) اول و دوم(آموزش متوسطه 

 )اول و دوم(درسی دورة متوسطه  برنامه
 )اول و دوم(ریزي درسی دورة متوسطه  برنامه

 
 هاي درسی و سیرتحول برنامهتاریخچه  -

 هاي درسی درجهان تاریخچه و سیرتحول برنامه
 هاي درسی در ایران تاریخچه و سیرتحول برنامه

 
 درسی متوسطه مبانی و اهداف برنامه -

 درسی متوسطه مبانی فلسفی برنامه
 درسی متوسطه شناختی برنامهمبانی روان

 درسی متوسطه مبانی اجتماعی برنامه
 درسی متوسطۀ اول هاهداف برنام

 درسی متوسطۀ دوم اهداف برنامه
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 آموزان دورة متوسطهها و ساختار رشدي دانشویژگی -

در ابعاد جسمانی، عقالنی، عاطفی، ) سالگی 15تا  12(آموزان سه سال اول متوسطه ها و ساختار رشدي دانشویژگی
 اجتماعی و معنوي

در ابعاد جسمانی، عقالنی، عاطفی، ) سالگی 18تا  15(وم متوسطه آموزان سه سال دها و ساختار رشدي دانشویژگی
 اجتماعی و معنوي

 
درسی دورة یادگیري برنامه -هاي یاددهیرویکردها، الگوهاي سازماندهی محتوا، موضوعات درسی و فرصت -

 متوسطه
 )غیرعلمی-علمی و غیرفنی -فنی( درسی دورة متوسطه رویکردهاي برنامه

-گرایانه، میانالگوهاي مارپیچی، موضوعات مجزا، موضوعات وسیع، فعالیت محور، انسان(محتوا  الگوهاي سازماندهی
 )ايرشته

 درسی دورة متوسطهموضوعات درسی برنامه
 درسی دورة متوسطه یادگیري برنامه -هاي یاددهیفرصت

 فناوري و آموزش متوسطه
 مدیریت کالس در دورة متوسطه

 مان در دورة متوسطههاي معلها و صالحیتویژگی
 

 ها در دورة متوسطهسنجش و ارزشیابی از آموخته -
 سنجش و ارزشیابی در دورة متوسطۀ اول
 سنجش و ارزشیابی در دورة متوسطۀ دوم

 
 هاي آموزش و پرورش در دورة متوسطه و شاخه نظام -

 آموزش و پرورش در دورة متوسطه اول نظام
 )اي و کاردانشحرفهوفنی -نظري(رة متوسطه دوم هاي آموزش و پرورش در دو و شاخه نظام

 
 ضرورت تحقیق و پژوهش در دورة متوسطه -

 )مسئله و کارگروهیآموزي، حلهاي دانشتفکرخالق، پژوهش(آموزان  رویکردها و چگونگی تحقیق و پژوهش دانش
 ) پژوهیپژوهی و درساقدام(رویکردها و چگونگی تحقیق و پژوهش معلمان 

 
 درسی در دورة متوسطهصالح برنامهتغییر و ا -

 درسی متوسطهمسائل و مشکالت فعلی و اصالح و تغییر برنامه
موادمخدر، سالمت، رسانه ها و فضاي مجازي، (درسی متوسطه ِ رو و ضرورت اصالح و تغییر برنامههاي پیشچالش
 ...)زیست و محیط

 
 

 :ارزشیابی
 پروژه هاي نهاییآزمون میان ترم ارزشیابی مستمر
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 عملکردي نوشتاري
     

 
 :منابع اصلی

 .تهران، انتشارات سمت. ریزي درسی آموزش متوسطه مبانی برنامه). 1379(ملکی، حسن  -
 .انتشارات آستان قدس رضوي: مشهد. ریزي درسی متوسطه مبانی برنامه). 1382(پور، نعمت اهللا موسی -
 .انتشارات سمت: تهران. اهنمائی تحصیلی و متوسطهآموزش و پرورش ابتدائی، ر). 1379(صافی، احمد  -
 .انتشارات امیرکبیر: تهران. اصول و فلسفۀ تعلیم و تربیت). 1375(شریعتمداري، علی  -
 .انتشارات امیرکبیر: تهران. جامعه و تعلیم و تربیت). 1379(شریعتمداري، علی  -
 .رکز نشر دانشگاهیانتشارات م. شناسی در آموزشکاربرد روان). 1389(کدیور، پروین  -
: تهران. ترجمه کیامنش، علیرضا و گنجی، کامران. کردن در دبیرستانپرسش). 1383(کنراد راگ، ادوارد و براون، جورج  -

 .انتشارات رشد
: تهران. ترجمه کیامنش، علیرضا و گنجی، کامران. سنجش و یادگیري در دبیرستان). 1383(کنراد راگ، ادوارد  -

 .انتشارات رشد
: تهران. علیرضا و گنجی، کامران جمه کیامنش،تر. مدیریت کالس درس در دبیرستان). 1383(راگ، ادوارد  کنراد -

 .انتشارات رشد
 .انتشارات رشد: تهران. ترجمه کیامنش، علیرضا و گنجی، کامران. دادن در دبیرستانتوضیح). 1383(کنراد راگ، ادوارد  -
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- Fautley, Ma. & Savage, J. (2001). Creativity in Secondary Education. Learning Matters.  
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 157: کد درس

 :عنوان درس به فارسی
رفتار سازمانی و روابط انسانی در 

 هاي آموزشیسازمان

تعداد 
 2: واحد

نوع 
 واحد

 پایه
  نظري

 :دروس پیش نیاز
اصول مدیریت مبانی و 

 )116(آموزشی 

  عملی

  
 اصلی

  نظري
  عملی  

 :عنوان درس به انگلیسی
Organizational Behavior & 

Human Relations in 
Educational Organizations| 

تعداد 
 :ساعت

 تخصصی
 نظري

  
 

  عملی

 ياختیار 32
  نظري
  عملی

 ندارد   دارد           :آموزش تکمیلی عملی
 سمینار         آزمایشگاه        کارگاه         سفر علمی

 
 :اهداف درس

ی و دانش پایه در حوزه رفتار سازمانی و روابط انسانی و عوامل موثر بر رفتار با توجه به آشنایی دانشجویان با مفاهیم کل
 هاي آموزشیموقعیت ویژه سازمان

 
 :سرفصل ها

 مقدمه اي بر رفتار سازمانی و روابط انسانی: بخش اول
 مفهوم و تعریف رفتار سازمانی و روابط انسانی -
 تاریخچه رفتار سازمانی و روابط انسانی  -
 هاي علوم رفتاريمبانی رفتار سازمانی و روابط انسانی از دیدگاه مکاتب و یافته -
 هاي روابط انسانیزمینه -
 اهداف رفتار سازمانی و روابط انسانی -
 سطوح تجزیه و تحلیل و مطالعه رفتار سازمانی و روابط انسانی -
 هاي روابط انسانیشاخص -
 نسانیدیدگاه اسالم در حوزه رفتار سازمانی و روابط ا -
 اهمیت شناخت رفتار انسان از دیدگاه اسالم -

 شناخت رفتار انسان: بخش دوم
 گیري رفتارنحوه شکل -
 مبانی تحلیل رفتار -
 سطوح تغییر رفتار -
 فرایند تغییر رفتار -
 مقاومت در برابر تغییر -



148 

 

 ادراك و اسناد -
 تفاوتهاي فردي -
 فرایند یادگیري سازمانی -
 فرایند اصالح رفتار و هدفگذاري -
 و اهمیت آن در اسالم) تبیین و کاربرد( انگیزش -

 رفتارهاي متقابل شخصی و گروهی: بخش سوم
 نگاه کلی به گروه -
 هاي آموزشیرهبري در سازمان -
 هاي آموزشیارتباطات و روابط انسانی در سازمان -
 رفتارهاي تعاملی و غیرتعاملی -
 عوامل بازدارنده روابط انسانی -
 ایجاد روابط حسنه در محیط آموزشی -

 
 

 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري

     
 

 :منابع اصلی
 .نشر یسطرون: تهران .هاروابط انسانی در آموزشگاه). 1381(میرکمالی، سید محمد  -
 .انشگاهپژوهشگاه حوزه و د: قم .رفتار سازمانی با رویکرد اسالمی). 1385(شفیعی، عباس و همکاران  -
 .انتشارات سمت: تهران .هاي آموزشیروابط انسانی در سازمان). 1385(سرمد، غالمعلی  -
 .مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ هشتم: تهران. ارتباطات انسانی). 1392(فرهنگی، علی اکبر  -

 :منابع براي مطالعه بیشتر
 .نشر رویان: داد بخشی، تهرانترجمه خدا .روابط انسانی در مدیریت آموزشی). 1375(گریفیث، دانیل  -
 .نشر گلشن: تهران .روابط انسانی در مدارس). 1383(خالقیان، بالل  -
 .نشر امیرکبیر: تهران .روابط انسانی و رفتار سازمانی). 1378(عسکریان، مصطفی  -

- Lussier, R. (2012). Human relations in organizations: Applications and skill building. 
Boston: Amazon. 
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 158: کد درس

 :عنوان درس به فارسی
 هاآموزش در سازمان

تعداد 
 2: واحد

نوع 
 واحد

 پایه
  نظري

   :دروس پیش نیاز
 و ) 111(هاي تدریس الگوها و روش

 )116(اصول مدیریت آموزشی مبانی و 

  عملی
  

 اصلی
  نظري

  عملی  

 
تعداد 
 :ساعت

 تخصصی
  نظري

  یعمل

 :عنوان درس به انگلیسی
Training in 

Organizations 

 ياختیار 32
  نظري
  عملی

 ندارد   دارد            :آموزش تکمیلی عملی
  سمینار          آزمایشگاه        کارگاه          سفر علمی

 
 :اهداف درس

 هازش در سازمانآشنایی دانشجویان با راهبردها، مفاهیم و فرایند آمو -
 آشنایی دانشجویان با یادگیري و نقش آن در آموزش سازمانی -
 هاي مختلفآشنایی دانشجویان با انتقال آموزش به محیط کار و عوامل مؤثر بر آن در سازمان -
 المللی در حوزه آموزش سازمانی آشنایی دانشجویان با استانداردهاي بین -

 
 :سرفصل ها

 کلیات: بخش اول
 زش سازمانی و مفاهیم کلیدي آنتعریف آمو -
 هااهمیت و ضرورت آموزش در سازمان -
 هاتاریخ آموزش در سازمان -
 ها و اصول اساسی آموزش سازمانیویژگی -
 انواع آموزش کارکنان سازمان -

 
 یادگیري در آموزش سازمانی: بخش دوم

 یادگیري سازمانی و سازمان یادگیرنده -
 زشنیاز انتقال آمویادگیري به عنوان پیش -
 عوامل مؤثر بر یادگیري -
 هاي یادگیريسبک -
 هاي یادگیرينظریه -

 
 فرایند آموزش سازمانی: بخش سوم

 )ها، فرایند، منابع تعیین نیازهاي آموزشی و اولویت نیازهاي سازمانسطوح، روش(نیازسنجی آموزشی  -
 ...)اهداف یادگیري، تدوین محتواي آموزشی و (طراحی و تدوین برنامه آموزشی  -
 )اقدامات پیش از دوره، ضمن و پس از دوره آموزشی(ي آموزش اجرا -



150 

 

 )اصول، استانداردها و مراحل(ارزشیابی و اثربخشی دوره آموزشی  -
 

 انتقال آموزش به محیط کار: بخش چهارم
 مسأله انتقال در آموزش سازمانی اثربخش -
 تعریف انتقال آموزش -
 اهمیت و ضرورت انتقال آموزش -
 هاي انتقال آموزشمدل -
 رزیابی انتقال آموزشا -
 عوامل مؤثر بر انتقال آموزش -

 )شناسیتعریف و گونه(فردي ) الف
 )شناسیتعریف و گونه(آموزشی ) ب
 ) هاي سازمانی مشوقشناسی و محیطتعریف، گونه(سازمانی ) ج
 سایر عوامل) د
 آموزش الکترونیکی: بخش پنجم

 طراحی آموزش الکترونیکی -
 هاي آموزش الکترونیکیمدل -
 را و مدیریت آموزش الکترونیکیاج -
 ارزشیابی آموزش الکترونیکی -

 
 

 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري

     
 

 :اصلی منابع
 .انتشارات باور عدالت: تهران .انتقال آموزش به محیط کار: آموزش سازمانی). 1392(شمس، غالمرضا  -
 .نشر نیکان: تهران. و الگوهاي بازآموزي منابع انسانی در سازمان نظریه ها). 1382(مهدي  شریعتمداري، -
 .نشر مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران: تهران .مدیریت آموزش اثربخش در سازمان). 1385(نوري، عبدالحمید  -
 .شر دانشگاه آزادن: ساوه .هافرایند آموزش در سازمان). 1383(حسین زاده، داود و برزگر، نادر  -
انتشارات : همدان .مبانی، طراحی، اجرا و ارزشیابی: یادگیري الکترونیکی). 1390(سراجی، فرهاد و عطاران، محمد  -

 .دانشگاه بوعلی سینا
- Goldstein, I.L. & Ford, K. (2001). Training in organizations: Needs assessment, 

development, and evaluation. Boston: Amazon. 
- Noe, R.A. (2012). Employee training and development. New York: McGraw-Hill. 
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 159: کد درس

 :عنوان درس به فارسی
 مبانی مدیریت اسالمی

تعداد 
 2: واحد

نوع 
 واحد

 پایه
  نظري

  :دروس پیش نیاز
 )116(اصول مدیریت آموزشی مبانی و 

 )107(و  تعلیم و تربیت اسالمی

  عملی
  

 اصلی
  نظري

  عملی  

 
تعداد 
 :ساعت

 تخصصی
  نظري
  عملی

 :عنوان درس به انگلیسی
Foundations of 

Islamic Management 

 ياختیار 32
  نظري
  عملی

 ندارد   دارد            :آموزش تکمیلی عملی
  سمینار          آزمایشگاه        کارگاه          سفر علمی

 
 :اهداف درس

 آشنایی با اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسالم -
 :سرفصل ها

 تعاریف و مفاهیم: بخش اول
 تعریف مدیریت اسالمی و مفاهیم اساسی آن -
 ضرورت و اهمیت مدیریت اسالمی  -
 نسبت مدیریت اسالمی با دانش مدیریت -

 ریزيبرنامه: بخش دوم
 )ریزيفواید برنامه ریزي، ارکان برنامه، مشورت، حدود دقت در برنامه(نظر آیات و روایات  اهمیت برنامه ریزي از -

 سازماندهی: بخش سوم
 تعاریف عملیات سازماندهی -
 شناسایی و دسته بندي کارها -
 )هاانتصاب افراد ناالیق، روش عزل مسئوالن و تعدد مسئولیت(ها تعریف و واگذاري مسئولیت -

 رهبري: بخش چهارم
وامل مؤثر در اثربخشی، صفات فردي رهبر، رفتار رهبري، سبک رهبري در منابع اسالمی، مشارکت و اثربخشی، ع -

 جزئی نگري، استفاده از فرصت ها، اخالقیات اسالم و اثر بخشی
 انگیزش: بخش پنجم

 هاي معنوي، پرستش و انگیزشانسان و اختیار، رابطه انگیزش و خیر و شر، نیازهاي مادي، جاذبه -
 گیريتصمیم: بخش ششم

 گیري، افشاي تصمیمهاي تصمیمگیري، قاطعیت، لغزشگاهگیري، لوازم تصمیماهمیت تصمیم -
 سلوك مدیریت: بخش هفتم

 عدالت، حل مشکالت مردم، اطرافیان مدیران، سخن گفتن، توجیه زیردستان، رضایت اکثریت -
 هالغزشگاه: بخش هشتم

 هدیه، پنهان شدن از مردمظلم، تکبر، ترساندن مردم، رشوه یا  -
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 کنترل: بخش نهم
ها، محورهاي ارزیابی، پیگیري، تشویق و تنبیه، عفو، اسرار کارکنان و حقوق نیروهاي تعریف کنترل، ارکان کنترل، انواع نظارت

 کار
 

 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري

     
 

 :منابع اصلی
 .انتشارات باور عدالت: تهران .مدیریت اسالمی). 1393(فروزنده دهکردي، لطف اهللا  -
مؤسسه عالی آموزش و پژوهش : تهران .اصول مدیریت اسالمی و الگوهاي آن). 1383(نقی پورفر، ولی اهللا  -

 .مدیریت و برنامه ریزي
 .دفتر تبلیغات اسالمی: قم .مدیریت اسالمی). 1377(نبوي، محمد حسن  -
 .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: قم .مدیریت در اسالم). 1384(پیروز و همکاران  -

 
 :منابع براي مطالعه بیشتر

 .دبیرخانه مجلس خبرگان رهبري: قم .مدیریت از منظر کتاب و سنت). 1383(الدین قوامی، صمصام -
 .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: قم .فقه االداره). 1391(الدین قوامی، صمصام -
رویکردي نوین براي : مبانی و اصول مدیریت اسالمی). 1383(حمدي، علیرضا و علی احمدي، حسین علی علی ا -

 .انتشارات تولید دانش: تهران .مدیریت در هزاره سوم و جهانی شدن
 .سفینه: تهران .مدیریت اسالمی). 1387(طیب، مهدي  -
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 160:کد درس
 :عنوان درس به فارسی
 کارآفرینی آموزشی

تعداد 
: واحد
2 

نوع 
 :واحد

 پایه
  نظري

 :دروس پیش نیاز
 )116(اصول مدیریت آموزشی مبانی و 

  عملی

  
 اصلی

  نظري
  عملی  

 
تعداد 
 :ساعت

 تخصصی
  نظري
  عملی

 :عنوان درس به انگلیسی
Educational 

Entrepreneurship 

 ياختیار 32
  نظري
  عملی

 ندارد   دارد            :آموزش تکمیلی عملی
  سمینار          آزمایشگاه        کارگاه          سفر علمی

 
 :اهداف درس

 آشنایی با مفهوم کار و فرهنگ کار در ایران -
 آشنایی با مفهوم کارآفرینی و کارآفرینی آموزشی -
 هاي کارآفرینانهاي شخصیتی و مهارتشناخت ویژگی -
 براي مسیر شغلیریزي توانایی برنامه -
 هایی در ارتباط با راه اندازي کسب و کارهاي آموزشی طرح ایده -
 هاي محیطی در ارتباط با کارآفرینی آموزشیشناخت فرصت -
 توانایی نوشتن طرح کسب و کار آموزشی -
 هاي کسب درآمد براي کسب و کار آموزشیآگاهی از راه -
 تدوین چشم اندازي قوي درباره کسب و کار آموزشی -

 
 :رفصل هاس

 کار و فرهنگ کار در ایران -
 هاي بیکاريآثار و زیان -
 مفهوم کارآفرینی و انواع آن -
 مفهوم کارآفرینی آموزشی  -
 هاي کارآفرینان و مصادیق آن در حوزه آموزشها و مهارتویژگی -
 ریزي مسیر شغلی برنامه -
 هاي آموزشیها و فرصتایده -
 طرح کسب و کار آموزشی -
 ی در کسب و کارهاي آموزشی و ذکر مصادیق آنبازاریابی و درآمدزای -
 ملزومات راه اندازي کسب و کارهاي آموزشی -
 آغاز، رشد و دستیابی به اهداف آموزشی -

 
 :ارزشیابی
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 میان ترم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري

     
 

 :منابع اصلی
 

 

 
 

 
 Hess, M. F. (2006). Educational entrepreneurship: Realities, challenges, possibilities. 

Cambridge, MA: Harvard Education Press. 
 Hess, M. F. (2008). The future of educational entrepreneurship: Possibilities for 

school reform. Cambridge, MA: Harvard Education Press. 
 Sandler, R.  M. (2010). Social entrepreneurship in education: Private ventures for the 

public good (New frontiers in education). London: Amazon. 
 

 :منابع براي مطالعه بیشتر
 .انتشارات راه دان: تهران .کارآفرینی پیشرفته). 1391(احمدپور داریانی، محمد و ملکی، علی  -
رویکردي نوین به ایجاد : کارآفرینی اجتماعی). 1391(فرنوش و نارنجی ثانی، فاطمه آراستی، زهرا؛ اعالمی،  -

 .انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران: تهران .کسب و کارهاي اجتماعی
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 161: کد درس

 
 

 :عنوان درس به فارسی
متون تخصصی علوم 

 تربیتی 

تعداد 
 :واحد

2 

نوع 
 واحد

 پایه
 :دروس پیش نیاز  نظري

  عملی
 )129( متون تخصصی

  
 اصلی

  نظري
  عملی  

 :عنوان درس به انگلیسی
تعداد 
 :ساعت

 تخصصی
  نظري
  عملی

English Text  32 
 ياختیار

  نظري
  عملی

 ندارد     دارد              :لیمآموزش تکمیلی ع
   سمینار         گاهآزمایش         ورزيکار         یلمسفر ع

 
 :اهداف درس

 تربیتی علوم در آنها کاربرد چگونگی و تخصصی اصطالحات و مفاهیم با آشنایی -
 ترجمه در صحیح صورت به مفاهیم کاربرد -
 تخصصی متون در اصطالحات کاربرد -
 باشند منابع اطالعاتی گوناگون که به نوعی در رابطه با موضوع دوره و درس میبا آشنایی  -
 به منظور فهم و درك متون تخصصی، دادن مفاهیم و اصطالحات علمی و فنی رد بحث و گفتگو قرارمو -
 روان یک مقاله یا یک متن از زبان انگلیسی به زبان فارسی  جمۀتر -
 رعایت کردن نکات امالیی و انشایی و دستوري در نوشتن -

 
 :درس رفتاري اهداف
 :بتواند باید درس پایان از پس دانشجو

 .براي مفاهیم و اصطالحات انگلیسی ارائه دهندمناسب ي فارسی ها معادل -
 .براي مفاهیم و اصطالحات فارسی ارائه دهندمناسب ي انگلیسی ها معادل -
 .یک متن انگلیسی را به فارسی روان و سلیس ترجمه کنند -
 .در ترجمه متن، نکات امالیی و انشایی و دستوري را رعایت کنند -
 .تی بخوانند و بفهمندمتن انگلیسی را به درس -

 
 :سرفصل ها

 .تحقق بخشند انتخابی منابع با مطابق را درس کلی هاي هدف بتوانند باید دانشجو و استاد
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 :ارزشیابی

 

 ترم یانم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 کارورزي
 عملکردي نوشتاري

     
 

 :منابع اصلی
انتشـارات  : تهران. ریزي آموزشی هاي مدیریت و برنامه ویان رشتهانگلیسی براي دانشج ).1387(کوشا، منصور  -

 .سمت
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 162: کد درس

 :عنوان درس به فارسی
 کارورزي

تعداد 
 2: واحد

)1+1( 
نوع 
واحد

: 

 پایه
  نظري

 کلیه دروس پایه :دروس پیش نیاز

  عملی

  
 اصلی

  نظري
  عملی  

 
تعداد 
 :ساعت

 تخصصی
  نظري
  عملی

 :عنوان درس به انگلیسی
Practicum 

 ياختیار 32+16
  نظري
  عملی

 ندارد   دارد            :آموزش تکمیلی عملی
  سمینار          آزمایشگاه        کارگاه          سفر علمی

 
 :اهداف درس

 مختلف تحصیلی يهادورهدر  کالس معلم با يهمکار و درس يهاکالس در انیدانشجو یعمل نیتمر -
 يریادگی و آموزش يهانهیزم دری دولت ریغ و یدولت يهامؤسسه و هاسازمان در انیدانشجو یعمل نیتمر -

 
 :سرفصل ها

 .شد خواهد نییان تعیدانشجو يراهنما استاد توسط سازمان نوع و یلیتحص يهادوره اساس بر -
 
 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 ییهاي نهاآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري

     پروژه/ ارائه گزارش کار 
 

 :منابع
 .شد خواهد نییتع انیدانشجو يراهنما استاد توسط سازمان نوع و یلیتحص يهادوره اساس بر



158 

 

 163: کد درس

 :عنوان درس به فارسی
هاي  آشنایی با آزمون

 شناختی تخصصی روان

تعداد 
 2:واحد

نوع 
 واحد

 پایه
 نظري

 
 

 :دروس پیش نیاز
 ،)120(آمار توصیفی 

 و) 121(آمار استنباطی 
شناسی و آموزش کودکان با نیازهاي  روان
 )119(ویژه 

  عملی
  

 اصلی
  نظري

  عملی  

 :عنوان درس به انگلیسی
تعداد 
 :ساعت

 تخصصی
  نظري
  عملی

Introduction to 
Psychological Tests 

32 
 ختیاريا

  نظري
  عملی

 ندارد     دارد              :لیمآموزش تکمیلی ع
   سمینار         آزمایشگاه         ورزيکار         یلمسفر ع

 :اهداف درس
 :آشناسازي دانشجویان با

 اهمیت و ضرورت ارزیابی در حیطۀ کودکان با نیازهاي ویژه  -
 یابینقش آزمونگري در فرایند ارز -
 به هنگامنقش آزمونگري در پیشگیري و مداخله  -
 اهداف آزمونگري -
 تربیتی-هاي روانی هاي آزمون محدویت -
 چگونگی انتخاب آزمون مناسب -

 
 :سرفصل ها

 تعریف ارزیابی -
 انواع ارزیابی -
 ها طبقه بندي آزمون -
 ها در تشخیص، آموزش و درمان نقش آزمون -
 هاي درجه بندي آشنایی با مقیاس -
 هاي غربالگري آزمون آشنایی با -
 هاي تشخیصی آشنایی با آزمون -
 ) 4-وکسلر(گذاري و تفسیر یک آزمون در ارزیابی هوش  اجرا، نمره -
 )واینلند(گذاري و تفسیر یک آزمون رفتار انطباقی  اجرا، نمره -
ري فهرسـت بررسـی رفتـا   -راتـر (هاي رفتاري و هیجانی  گذاري و تفسیر دو آزمون در حیطه اختالل اجرا، نمره -

 )کودك آخنباخ
 گذاري و تفسیر مقیاس ارزیابی ناتوانی یادگیري کودکان اجرا، نمره -
 )اوزرتسکی-لینکلن(حرکتی -هاي حسی گذاري و تفسیر یک آزمون در زمینه اختالل اجرا، نمره -

 هاي گفتار و زبان گذاري و تفسیر یک آزمون در زمینه اختالل اجرا، نمره -
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 ایی و شنواییهاي ارزیابی بین آشنایی با روش -
 گذاري و تفسیر یک آزمون در حیطۀ اتیسم اجرا، نمره -
 گذاري و تفسیر آزمون ارزیابی بافت خانواده اجرا، نمره -

 :ارزشیابی
 

 ترم یانم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 کارورزي
 عملکردي نوشتاري

     
 

 :منابع اصلی
و  پژوه بهرجمۀ احمد ت). چاپ دوم( نوین در سنجش خانواده راهبردهاي: سنجی خانواده). 2004(اسپري، لن  -

 . انتشارات انجمن اولیا و مربیان: تهران). 1393(خانزاده  حسین عباسعلی
انتشارات دانشگاه عالمه : تهران .مبانی نظري و فنون کاربردي: هاي روانی آزمون). 1377(بهرامی، هادي  -

 .طباطبایی
 .نشر یسطرون :تهران .وش کودکان با آزمون نقاشی آدمکسنجش ه). 1385(پریچهر ، کیش به -
انتشارات  :تهران ).چاپ دوم(شناختی  و آزمونگري روانارزیابی ). 1391(و پرند، اکرم  فرد، محمد خدایاري -

 .دانشگاه تهران
: تهران .هاي روانی و تربیتی مبانی نظري و کاربرد آزمون). 1388(شکوهی یکتا، محسن و پرند، اکرم  -

 .زاده شارات تیمورانت
 ارزشیابی شخصیت و سالمت روان: شناختی هاي روان آزمون). 1392(علی و داستانی، محبوبه ، فتحی آشتیانی -

 .انتشارات بعثت :تهران ).چاپ یازدهم(
ترجمه . تشخیص و درمان: بینایی فراستیگ-آزمون پیشرفته ادراکی). 1375(فراستیگ، ماریان و همکاران  -

 .انتشارات فراروان: تهران. معصومه موسويمصطفی تبریزي و 
 .انتشارات آستان قدس رضوي :مشهد .)مبانی نظري و عملی(هاي روانی  آزمون). 1381(گنجی، حمزه  -
 .پزشکان شناسان بالینی، مشاوران و روان راهنماي سنجش روانی براي روان). 1992(مارنات، گري گراث  -

 .انتشارات رشد: تهران). دو جلد( )1382(شریفی و محمدرضا نیکخو  ترجمۀ حسن پاشا
 
Lane, S. & Raymond, m.R. (2015). Handbook of Test Development. London; Routledge. 
Miller, L.A. & Lover, R.L. (2015). Foundations of Psychological Testing: A Practical 
Approach. New York:  SAGE Publications. 
 
Pindzola, R.H.; Plexco, L.W. & Haynes, W.O. (2015). Diagnosis and    
Evaluation in Speech Pathology (9th Ed). New York: Pearson. 
 
Saulnier, C.A. & Ventola, P.E. (2015). Essentials of Autism Spectrum   Disorders 
Evaluation and Assessment. New York: Wiley. 
Weiss, L.G. & Saklofske, D. H. (2015). WISC-V Assessment and Interpretation: Scientist-
Practitioner Perspectives. New York: Academic Press. 
 

http://www.amazon.com/Handbook-Test-Development-Suzanne-Lane/dp/0415626021/ref=sr_1_8?s=books&ie=UTF8&qid=1445808652&sr=1-8&keywords=Psychological+Testing++2015
http://www.amazon.com/Handbook-Test-Development-Suzanne-Lane/dp/0415626021/ref=sr_1_8?s=books&ie=UTF8&qid=1445808652&sr=1-8&keywords=Psychological+Testing++2015
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http://www.amazon.com/WISC-V-Assessment-Interpretation-Scientist-Practitioner-Perspectives/dp/0124046975/ref=sr_1_8?s=books&ie=UTF8&qid=1445806664&sr=1-8&keywords=counseling+and+autism++2015
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 164: کد  درس

 
 

 :عنوان درس به فارسی
هاي مشاوره با  روش

 کودکان با نیازهاي ویژه

 تعداد
 2:واحد

نوع 
 واحد

 پایه
 :دروس پیش نیاز  نظري
 ،)114(شناسی تربیتی  روان  عملی

 و) 115(شناسی رشد  روان
و آموزش کودکان با نیازهاي شناسی  روان
 )119( ویژه

  عملی
  

 اصلی
  نظري

  عملی  

 :عنوان درس به انگلیسی
تعداد 
 :ساعت

 تخصصی
  نظري
  عملی

Counselling 
Methods with 
Children with 
Special Needs 

32 
 ياختیار

  نظري
  عملی

 ندارد     دارد              :عملی آموزش تکمیلی
   سمینار         آزمایشگاه         ورزيکار         یلمسفر ع

 :اهداف درس
 :آشناسازي دانشجویان با

 هاي راهنمایی و مشاوره یهتعریف، اصول فنون و نظر -
 هاي مقدماتی و پایه راهنمایی و مشاوره مهارت -
 هاي آنان اهمیت و ضرورت مشاوره براي کودکان با نیازهاي ویژه و خانواده -
 آشنایی با حقوق کودکان و حقوق کودکان با نیازهاي ویژه -
 

 :سرفصل ها
 مروري بر تعریف راهنمایی و مشاوره -
 درمانی روانمروري بر مشاوره و  -
 مروري بر اصول و فنون راهنمایی و مشاوره -
 هاي راهنمایی و مشاوره هاي مشاوره و نظریه مروري بر روش -
 هاي آنان هاي مشاوره با کودکان با ناتوانی هوشی و خانواده اصول و روش -
 هاي آنان هاي مشاوره با کودکان با آسیب بینایی و خانواده اصول و روش -
 هاي آنان وره با کودکان با آسیب شنوایی و خانوادههاي مشا اصول و روش -
 هاي آنان هاي مشاوره با کودکان با اختالل کاستی توجه و بیش فعالی و خانواده اصول و روش -
 هاي آنان هاي مشاوره با کودکان با ناتوانی یادگیري و خانواده اصول و روش -
 هاي آنان ري و خانوادههاي مشاوره با کودکان با مشکالت عاطفی و رفتا اصول و روش -
 هاي آنان هاي مشاوره با کودکان در خود مانده و خانواده اصول و روش -
 هاي آنان هاي مشاوره با کودکان با نشانگان داون و فلج مغزي و خانواده اصول و روش -
 مالحظات اخالقی براي مشاوران -
 آشنایی با حقوق کودکان و حقوق کودکان با نیازهاي ویژه -
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 :ارزشیابی

 ترم یانم رزشیابی مستمرا
 هاي نهایی آزمون

 کارورزي
 عملکردي نوشتاري

     
 

 :منابع اصلی
 .یبخش توانانتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و : تهران .مشاوره و خانواده: کودکان استثنایی). 1380(ادیب سرشگی، نرگس  -
 . نشر دانژه: تهران). 1387(خانی  ضا اسمترجمۀ محمد ر .مشاورة بالینی در مدرسه). 1999(بارویک، نیک  -
 .انتشارات آواي نور: تهران. خانواده و کودکان با نیازهاي ویژه). 1391(، احمد پژوه به -
 .انتشارات رشد: تهران). 1384(ترجمۀ جواد طهوریان . مشاوره با کودکان). 1999(تامپسون و رودولف  -
 .انتشارات کمال تربیت: تهران .مبانی و اصول: شناسی ناخالق در مشاوره و روا). 1391(حسینیان، سیمین  -
 .انتشارات رشد: تهران. مفاهیم و کاربردها: مقدمات راهنمایی و مشاوره). 1387(شفیع آبادي، عبداهللا  -
 .انتشارات رشد: تهران .پویایی گروه و مشاورة گروهی). 1370(شفیع آبادي، عبداهللا  -
 .انتشارات جهاد دانشگاهی: تهران. هاي مشاوره و روان درمانی ها و روش نظریه). 1378(قاضی، قاسم  -
 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران. زمینۀ مشاوره و راهنمایی). 1388(قاضی، قاسم  -
: تهـران ). 1392(ترجمـۀ سـیمین حسـینیان    ). چـاپ هفـدهم  ( مفاهیم بنیـادي و مباحـث تخصصـی در مشـاوره    ). 1999(گلدارد، کاترین  -

 .تربیتانتشارات کمال  
 .انتشارات سمت: تهران). 1387(ترجمۀ فریده همتی . مبانی مشاوره و راهنمایی). 1999(گیبسون و میشل  -
 .انتشارات رشد: تهران). 1382(ترجمۀ مینو پرنیانی . راهنماي عملی مشاوره با کودکان). 1999(گلدارد، کاترین و گلدارد، دیوید  -
ترجمـۀ مجیـد یوسـفی لویـه؛ منـا خـاطري و آذر متـین        . هاي مشاوره در زنـدگی روزمـره   مهارت ).1999(گلدارد، کاترین و گلدارد، دیوید  -

 .انتشارات زرباف اصل: تهران). 1386( 
ترجمـۀ حسـن پاشـا شـریفی؛ سـیمین دخـت رضـاخانی و فریـدة         . رشـد رویکـرد شخصـی   : کتـاب کـار مشـاور   ). 1999(مک لئود، جـان   -
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 165: کد درس

  
 

 :عنوان درس به فارسی
 هاي یادگیري ناتوانی

تعداد 
 2:واحد

نوع 
 واحد

 پایه
  نظري

 :دروس پیش نیاز
 )114(شناسی تربیتی  روان

 )115(شناسی رشد  روان
و آموزش کودکان با نیازهاي شناسی  روان

 )119( ویژه

  عملی

 اصلی
  نظري
  عملی

 :عنوان درس به انگلیسی
تعداد 
 :ساعت

 تخصصی
  نظري
  عملی

Learning Disabilities 32 
 اختیاري

  ينظر
  عملی

 ندارد     دارد              :عملی آموزش تکمیلی
   سمینار         آزمایشگاه         ورزيکار         یلمسفر ع

 :اهداف درس
 :آشناسازي دانشجویان با

 هاي یادگیري ناتوانیآموزان با  ضرورت و اهمیت توجه به دانش -
نارسـا  (، مشـکالت خوانـدن   )نارسا نویسـی (مانند مشکالت نوشتن هاي یادگیري،  ناتوانیندي ب تعریف، شیوع و طبقه تاریخچه، -

 هاي اجتماعی فعالی و نارسایی در مهارت ، اختالل کاستی توجه و بیش)نارسایی در حساب(، مشکالت ریاضی )خوانی
 خاص هاي یادگیري ناتوانیآموزان با  هاي دانش و ویژگیشناسی  نشانهشناسی،  علت -
 

 :سرفصل ها
 هاي یادگیري ناتوانی ۀتاریخچو  هاي یادگیري ناتوانیآموزان با  ضرورت و اهمیت توجه به دانش -
 هاي یادگیري ناتوانیتعریف  -
 هاي یادگیري ناتوانیبروز شیوع و  -

 .هاي یادگیري ناتوانیآموزان با  تشخیص، سنجش و فرایند آموزش دانشهاي ارزیابی و  روش -    
 هاي یادگیري  ناتوانی بندي طبقه -
 هاي یادگیري خاص ناتوانیآموزان با  شناسی دانش علتتبیین رویکردهاي گوناگون در  -
 )نارسا نویسی(مشکالت نوشتن آموزان با  دانش ي آموزشها روشو  تعریف -
 )نارسا خوانی(مشکالت خواندن  آموزان با دانش ي آموزشها روشو  تعریف -
 )نارسایی در حساب(مشکالت ریاضی  آموزان با دانش آموزشي ها روشو  تعریف -
 فعالی اختالل کاستی توجه و بیش آموزان با دانش ي آموزشها روشو  تعریف -
 هاي اجتماعی نارسایی در مهارت آموزان با دانش ي آموزشها روشو  تعریف -
  دارند هاي یادگیري اتوانینبا یی که فرزند ها خانوادهآموزش  -

 :یارزشیاب

 ترم یانم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 کارورزي
 عملکردي نوشتاري
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 166: کد درس

 
 

 :عنوان درس به فارسی
شناسی و آموزش  روان

 کودکان با آسیب شنوایی

تعداد 
 :واحد

2 

نوع 
 واحد

 پایه
 :دروس پیش نیاز  نظري

  عملی
ن با نیازهاي شناسی و آموزش کودکا روان
 )119(ویژه 

  
 اصلی

  نظري
  عملی  

 :عنوان درس به انگلیسی
تعداد 
 :ساعت

 تخصصی
  نظري
  عملی

Psychology & 
Education of 
Children with 
Hearing 
Impairment 

32 
 ياختیار

  نظري
  عملی

 ندارد     دارد              :لیمآموزش تکمیلی ع
   سمینار         آزمایشگاه         ورزيکار         یلمسفر ع

 
 :اهداف درس

 :آشناسازي دانشجویان با
 شناسی و آموزش کودکان با آسیب شنوایی تاریخچۀ روان -
 بخشی کودکان با آسیب شنوایی شناسی، آموزش و توان ها، اصطالحات و مفاهیم رایج در حوزة روان تعریف -
 هاي ارتباطی رایج و روش هاي بندي طبقه -
 هاي رشدي در کودکان با آسیب شنوایی رشد زبان و سایر حیطه -
 آموزشی کودکان با آسیب شنوایی -هاي روانی ارزیابی -
 هاي آموزش ویژه و آموزش فراگیر کودکان با آسیب شنوایی روش -
 هاي عاطفی و رفتاري رایج در کودکان با آسیب شنوایی مشکالت و اختالل -
 آموزش و مشاوره به والدین داراي کودك با آسیب شنواییهاي  روش -
 هاي آموزشی مناسب و انجام کارورزي در مراکز مربوط به نمایش گذاشتن فیلم -

 
 

 :سرفصل ها
 آسیب شنوایی در کودکانشناسی  علتبندي و  ، شیوع، طبقهها تعریف -
 تاریخچۀ آموزش افراد با آسیب شنوایی در جهان -
 ا آسیب شنوایی در ایرانتاریخچۀ آموزش افراد ب -
 ارزیابی، تشخیص و درمان در کودکان با آسیب شنوایی -
 رشد هوش و سایر فرایندهاي شناختی در کودکان با آسیب شنوایی -
 هاي اجتماعی در کودکان با آسیب شنوایی رشد زبان و گفتار و مهارت -
 روش ارتباط شفاهی -
 زبان اشاره و انواع آن -
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 ارتباط آمیخته -
 بخشی شنیداري کالمی و توانتربیت شنوایی  -
 هاي حمایتی، آموزش ویژه و آموزش فراگیر براي کودکان با آسیب شنوایی برنامه -
 بخشی کودکان با آسیب شنوایی سمعک و نقش آن در توان -
 بخشی کودکان با آسیب شنوایی اشت حلزون و نقش آن در توانک -
 یهاي آموزش خواندن و نوشتن به کودکان با آسیب شنوای تکنیک -
 هاي عاطفی و رفتاري رایج در کودکان با آسیب شنوایی مشکالت و اختالل -
 هاي داراي کودکان با آسیب شنوایی هاي آموزش و مشاوره با خانواده روش -
 بخشی و مشاورة کودکان با آسیب شنوایی آشنایی با مراکز آموزشی، توان -

 
 

 :ارزشیابی
 

 ترم یانم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 عملکردي شتارينو
    

 
 :منابع اصلی

: تهران .خانواده و کودکان با نیازهاي ویژه: در) فصل دهم(خانواده و کودکان با آسیب شنوایی ). 1391(، احمد پژوه به -
 .انتشارات آواي نور

 .سمت انتشارات: تهران). چاپ دوم(شناسی و آموزش ناشنوایان  روان .)1393(حسن زاده، سعید  -
 .انتشارات آذرین مهر: تهران .کودك ناشنوا ).1392(، سعید حسن زاده -
ترجمۀ شرمین خزائلی . شناسی و ارتباط در کودکان ناشنوا روان ).1999(ساویج، آر؛ ایوانز، ال و ساویج، جی  -

 .انتشارات آستان قدس رضوي: مشهد ). 1386(
چـاپ  ( ذهنـی  تـوان  کـم گفتار و زبان کودکان  کمک به رشد). 1972(ریان، دیوید و شیلو، تامار  و گوردون، میخائیل -

شناسـی   رجـوع کنیـد بـه جدیـدترین کتـاب     (دانـژه  نشـر  : تهـران . )1392(و همکـاران   پـژوه  ترجمۀ احمد به .)سوم
 ). شناسی و آموزش کودکان استثنایی روان

یادگیرنـدگان بـا   راهنمـاي عملـی در حمایـت از    : آموزش فراگیـر ). 2005(لورمن، تیم؛ دپلر، جوآن و هاروي، دیوید  -
 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران). 1392(خانزاده  پژوه و عباسعلی حسین ترجمۀ احمد به. هاي گوناگون توانایی

تول اخـوي  بترجمۀ  .)چاپ سوم( کاربردهاو  صولا ،شناسی روان :افراد ناشنوا آموزش و پرورش). 2001( دانلد مورس، -
  .سمتانتشارات : تهران. )1391(فاطمه لشکري نژاد و  راد

 
 
Hogan, A. & Phillips, R. (2015). Hearing Impairment and Hearing Disability: Towards a 
Paradigm Change in Hearing Services. London: Ashgate Pub Co. 
 
Knoors, H. & Marschark, M. (2015) Educating Deaf Learners: Creating a Global Evidence 
Base: Perspectives on Deafness. Oxford:  Oxford University Press  

http://www.amazon.com/Hearing-Impairment-Disability-Paradigm-Interdisciplinary/dp/1472453204/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1445801964&sr=1-1&keywords=hearing+impairment+2015
http://www.amazon.com/Hearing-Impairment-Disability-Paradigm-Interdisciplinary/dp/1472453204/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1445801964&sr=1-1&keywords=hearing+impairment+2015
http://www.amazon.com/Hearing-Impairment-Disability-Paradigm-Interdisciplinary/dp/1472453204/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1445801964&sr=1-1&keywords=hearing+impairment+2015
http://www.amazon.com/Hearing-Impairment-Disability-Paradigm-Interdisciplinary/dp/1472453204/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1445801964&sr=1-1&keywords=hearing+impairment+2015
http://www.amazon.com/Hearing-Impairment-Disability-Paradigm-Interdisciplinary/dp/1472453204/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1445801964&sr=1-1&keywords=hearing+impairment+2015


168 

 

Mayer, C. & Trezek, B.J. (2015). Early Literacy Development in Deaf Children: Perspectives 
on Deafness. Oxford:  Oxford University Press 
 
Moeller, M.P. & Ermer, D.J. (2015). Promoting Speech, Language, and Literacy in Children 
Who Are Deaf or Hard of Hearing. London;  Brookes Publishing. 

http://www.amazon.com/Promoting-Language-Literacy-Children-Hearing/dp/1598577336/ref=sr_1_12?s=books&ie=UTF8&qid=1445801410&sr=1-12&keywords=education+of+the+deaf+2015
http://www.amazon.com/Promoting-Language-Literacy-Children-Hearing/dp/1598577336/ref=sr_1_12?s=books&ie=UTF8&qid=1445801410&sr=1-12&keywords=education+of+the+deaf+2015
http://www.amazon.com/Promoting-Language-Literacy-Children-Hearing/dp/1598577336/ref=sr_1_12?s=books&ie=UTF8&qid=1445801410&sr=1-12&keywords=education+of+the+deaf+2015


169 

 

167: کد درس  
 
 

 :عنوان درس به فارسی
شناسی و آموزش  روان

 دکان با آسیب بیناییکو

تعداد 
 :واحد

2 

نوع 
 واحد

 پایه
 :دروس پیش نیاز  نظري

  عملی
شناسی و آموزش کودکان با نیازهاي  روان

 )119(ویژه 
  

 اصلی
  نظري

  عملی  

 :عنوان درس به انگلیسی
تعداد 
 :ساعت

 تخصصی
  نظري
  عملی

Psychology & 
Education of 
Children with 

Visual Impairment 

32 
 ياختیار

  نظري
  عملی

 ندارد     دارد              :لیمآموزش تکمیلی ع
   سمینار         آزمایشگاه         ورزيکار         یلمسفر ع

 :اهداف درس
 :آشناسازي دانشجویان با

 .ییینابشناسی و آموزش و پرورش کودکان با آسیب  تاریخچۀ روان -
 .ییبیناآموزش و پرورش کودکان با آسیب اهمیت و ضرورت توجه به  -
 یی بیناهاي کودکان با آسیب  و ویژگی شناسی ، علتها تعریف -
 .ییبیناکودکان با آسیب بندي  طبقه -
 .ییبیناآسیب با  آموزان دانشبرنامۀ درسی هاي اساسی در  مهارت -
 دکان با آسیب بیناییآموزش ویژه و آموزش فراگیر براي کو -
 هاي عاطفی و رفتاري رایج در کودکان با آسیب بینایی مشکالت و اختالل -
 هاي آموزش و مشاوره به والدین داراي کودك با آسیب بینایی روش -

 هاي آموزشی مناسب و انجام کارورزي در مراکز مربوط به نمایش گذاشتن فیلم •
 
 

 :سرفصل ها
 بیناییافراد با آسیب بندي  ، شیوع و طبقهها تعریف -
 در جهان بیناییتاریخچۀ آموزش افراد با آسیب  -
 در ایران بیناییتاریخچۀ آموزش افراد با آسیب  -
 )عوامل قبل از تولد، عوامل هنگام تولد و عوامل بعد از تولد(بینایی آسیب شناسی  علت -
 بیناییارزیابی، تشخیص و درمان در کودکان با آسیب  -
 آسیب بیناییهاي کودکان با  ویژگی -
 بیناییرشد هوش و سایر فرایندهاي شناختی در کودکان با آسیب  -
 بیناییهاي اجتماعی در کودکان با آسیب  رشد زبان و گفتار و مهارت -
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 -هـاي زنـدگی   یـابی و تحـرك؛ آمـوزش مهـارت     جهـت (ي ویژه ازهایبا ن آموزان دانشبرنامۀ درسی هاي اساسی در  مهارت -
 ) مستقل 

 بیناییبخشی براي کودکان با آسیب  ی و توانهاي حمایت برنامه -
 ي جایابی آموزشیها روشهاي یکپارچه سازي و فراگیر و  نهضت عادي سازي و برنامه -
 بیناییهاي عاطفی و رفتاري رایج در کودکان با آسیب  مشکالت و اختالل -
 بیناییهاي داراي کودکان با آسیب  هاي آموزش و مشاوره با خانواده روش -
 بینایینسبت به افراد با آسیب  الح نگرشي اصها روش -
سازمان آموزش و پـرورش اسـتثنایی، سـازمان    (بینایی بخشی و مشاورة کودکان با آسیب  آشنایی با مراکز آموزشی، توان -

 )بهزیستی کشور، موسسۀ عصاي سفید
 

 :ارزشیابی
 

 ترم یانم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 کارورزي
 عملکردي نوشتاري

     
 

 :منابع اصلی
: تهران. ترجمه محمد احمد پناه .کودکان با آسیب بینایی و آموزش تلفیقی). 1383(آرتر،کریستین و همکاران  -

 .نشر دانژه
 .در خانواده و کودکان با نیازهاي ویژه) فصل یازدهم(خانواده و کودکان با آسیب بینایی ). 1391(، احمد پژوه به -

 .رانتشارات آواي نو: تهران
مجلـه  هنجاریابی آزمون هوش ویلیامز براي کودکان بـا نارسـایی بینـایی،    ). 1379(، احمد و پرند، اکرم پژوه به -

 .230-216، 3، 5، روانشناسی
لمسـی بـر عواطـف    -بررسی اثربخشی کتاب بریل شنیداري). 1392(پرتو، سارا و صابري، هایده  پژوه، احمد؛ به -

 . 203-187، 46، 12،شناختی مجلۀ علوم روان مثبت کودکان داراي نارسایی بینایی،
بررسـی اثربخشـی آمـوزش    ). 1386(، خانجانی، مهدي، حیدري، محمود و شکوهی یکتا، محسن پژوه، احمد به -

 . 37-29، 3، 1، یشناخت روانپژوهش در سالمت ي اجتماعی بر عزت نفس دانش آموزان نا بینا، ها مهارت
ترجمه علـی اسـالمبولچی    .آموز با مشکل بینایی در کالس درس دانش ).1381(آل . تورس، ایرس و کورن، آن -

 .نشر دانژه: تهران. مقدم
 .نشر گفتمان خالق: تهران .شناسی و آموزش کودکان نابینا روان). 1379(شریفی درآمدي، پرویز  -
بخشـی   تـوان  آموزش و ی،روانتحول ). 1390( میالنی، فریده یرضا؛ حیات روشنایی، افسانه و ترابمحمد، منیان -

 .سمتانتشارات : تهران. )چاپ سوم( نابینایان
: تهران. ترجمه مهرناز سنایی و عاطفه غیاث فخري .ویژه کودکان نابینا: آموزش والدین). 1378(نیمن، سندي  -

 .سازمان آموزش و پرورش استثنایی
ترجمـه  . زبـان و یـادگیري  تعامل اجتمـاعی،  : هاي بینایی کودکان داراي آسیب). 1378(وبستر، الک و آور، جو  -

وزارت آمـوزش و  : تهـران . زاده پـور و سـعید حسـن    گروه پژوهشی ناشنوایی و نابینایی؛ ویراستاران احمـد علـی  
 .پرورش، پژوهشکده کودکان استثنایی
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. ترجمـه علـی اسـالمبولچی مقـدم     .بیـنم  من نابینا نیستم، فقط خوب نمی). 1381(هورتون، کرك و فولر، رن  -
 .نژهنشر دا: تهران
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Knie, J.G. (2015). A Guide to the Proper Management and Education of Blind Children: 
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168:کد درس  
 

 :عنوان درس به فارسی
شناسی و آموزش  روان

 کودکان با ناتوانی هوشی

تعداد 
 :احدو

2 

نوع 
 واحد

 پایه
 :دروس پیش نیاز  نظري

  عملی
شناسی و آموزش کودکان با نیازهاي  روان

 )119(ویژه 
  

 اصلی
  نظري

  عملی  

 :عنوان درس به انگلیسی
تعداد 
 :ساعت

 تخصصی
  نظري
  عملی

Psychology & 
Education of 
Children with 

Intellectual 
Disability 

32 
 ياختیار

  نظري
  عملی

 ندارد     دارد              :لیمآموزش تکمیلی ع
   سمینار         آزمایشگاه         ورزيکار         یلمسفر ع

 :اهداف درس
 :آشناسازي دانشجویان با

  شناسی و آموزش کودکان با ناتوانی هوشی تاریخچۀ روان -
 شناسی و آموزش کودکان با ناتوانی هوشی روانها و اصول  هدف -
 هاي کودکان با ناتوانی هوشی  هاي هر یک از گروه و ویژگی شناسی ، علتتعریف -
 هاي گوناگون مربوط به هوش هوش چیست؟ و نظریه -
 کودکان با ناتوانی هوشیبندي  طبقه -
 ناتوانی هوشیبا  آموزان دانشبرنامۀ درسی هاي اساسی در  مهارت -
 هاي نهضت عادي سازي و آموزش فراگیر هدف -

 هاي آموزشی مناسب و انجام کارورزي در مراکز مربوط به نمایش گذاشتن فیلم -
 
 

 :سرفصل ها
هـاي تعلـیم و تربیـت، اصـول تعلـیم و تربیـت و        انسان کیست؟ تعریف تعلیم و تربیت، هـدف (هاي شناخت  وادي -

 )ها روش
 دکان با ناتوانی هوشیشناسی و آموزش کو ضرورت توجه به روان -
 شیوع آن  وشناسی و آموزش کودکان با ناتوانی هوشی  روان ۀتاریخچ -
 مبناي استثنایی بودن -
 هاي گوناگون مربوط به هوش هوش چیست؟ و نظریه -
 )کارکرد هوشی، رفتار سازشی و سن شروع(تعریف ناتوانی هوشی  -
 تعریف رفتار سازشی، انواع و سنجش آن -
 )رویکرد چند عاملی(ناتوانی هوشی ي بند طبقه -
، عوامل هنگـام تولـد و   )بارداري امن در مقایسه با بارداري ناامن(عوامل پیش از تولد : توانی هوشی علت شناسی نا -

 )عوامل پس از تولد
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 هاي حمایتی ریزي نظام نقش سنجش در تشخیص و برنامه -
 ) گانه ازدهي یها مهارت(ناتوانی هوشی با  آموزان دانشبرنامۀ درسی هاي اساسی در  مهارت -
 ي جایابی آموزشیها روشهاي یکپارچه سازي و فراگیر و  نهضت عادي سازي و برنامه -
 ناتوانی هوشینیازهاي حمایتی کودکان با  -
 گذاري قانونی و عمومی و سیاست اهمیت پیشگیري -
 ناتوانی هوشینسبت به افراد با  ي اصالح نگرشها روش -
 ناتوانی هوشیبا ي داراي فرزندان ها خانواده آموزش -
سازمان آموزش و پرورش استثنایی و سازمان (ناتوانی هوشی با  آموزان دانشآشنایی با مراکز آموزشی و مشاورة  -

 )بهزیستی کشور
 

 
 :ارزشیابی

 

 ترم یانم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 کارورزي
 عملکردي نوشتاري

     
 

 :اصلی منابع
انتشـارات  : تهـران . )1383( ترجمۀ مهشید صفري .هاي چندگانه در کالس درس ش هو). 1999(آرمسترانگ؛ توماس  -

 .مدرسه
: تهـران . )چـاپ یـازدهم  ( )عقب ماندة ذهنی(بخشی کودکان آهسته گام  شناسی و توان روان). 1393(افروز، غالمعلی  -

 .انتشارات دانشگاه تهران
 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران. ها هاي پیشگیري از معلولیت اصول و روش. )1384(افروز، غالمعلی  -
انتشـارات دانشـگاه   : تهران. )چاپ پنجم( بخشی کودکان با نشانگان داون شناسی و توان روان). 1388(افروز، غالمعلی  -

 .تهران
ترجمۀ احمد . ي حمایتیها نظامبندي و  تعریف، طبقه: ی ذهنیماندگ عقب). 2002(ی ذهنی آمریکا ماندگ عقبانجمن  -

 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران). 1389(و هادي هاشمی  پژوه به
ترجمـۀ  . ي حمـایتی ها نظامتعریف، طبقه بندي و : ناتوانی هوشی). 2010(هاي هوشی و رشدي آمریکا  انجمن ناتوانی -

 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران). 1394(و مونا دالوریان  پژوه بهاحمد 
 .انتشارات آواي نور: تهران .خانواده و کودکان با نیازهاي ویژه). 1391(پژوه، احمد  به -
چـاپ  (هاي آموزش آنـان   ماندة ذهنی و روش شناسی کودکان عقب روان). 1391(اهللا  سیف نراقی، مریم و نادري، عزت -

 .انتشارات سمت: تهران ).هشتم
چـاپ  ( ذهنـی  تـوان  کـم کمک به رشد گفتار و زبان کودکان ). 1972(ریان، دیوید و شیلو، تامار  و گوردون، میخائیل -

شناسـی   رجـوع کنیـد بـه جدیـدترین کتـاب     (دانـژه  نشـر  : تهـران . )1392(و همکـاران   پـژوه  بهترجمه احمد  .)سوم
 ).شناسی و آموزش کودکان استثنایی روان

عملـی در حمایـت از یادگیرنـدگان بـا     راهنمـاي  : آموزش فراگیـر ). 2005(لورمن، تیم؛ دپلر، جوآن و هاروي، دیوید  -
 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران). 1392(خانزاده  پژوه و عباسعلی حسین ترجمۀ احمد به. هاي گوناگون توانایی
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ی و علـوم  بخشـ  تـوان  ،آموزش و پـرورش، روان شناسـی  : کودکان استثناییتوصیفی فرهنگ ). 1988(فیلیپ  ،ویلیامز -
  .انتشارات بعثت: تهران. )1386( و همکاران پژوه بهۀ احمد ترجم. )ویراست دوم( وابسته

ترجمه مجتبـی جوادیـان   . ي ویژهها آموزشاي بر  مقدمه: کودکان استثنایی). 1994(ن، دانیل و کافمن، جیمز هاهاال -
 .انتشارات آستان قدس رضوي: مشهد). 1371(
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169: کد درس  
 
 

 :عنوان درس به فارسی
شناسی و آموزش  روان

 کودکان تیزهوش و خالق

تعداد 
 :واحد

2 

نوع 
 واحد

 پایه
 :دروس پیش نیاز  نظري

  عملی
شناسی و آموزش کودکان با نیازهاي  روان

 )119(ویژه 
  

 اصلی
  نظري

  عملی  

 :عنوان درس به انگلیسی
تعداد 
 :ساعت

 تخصصی
  نظري
  عملی

Psychology & 
Education of Gifted 

& Creative 
Children 

32 
 ياختیار

  نظري
  عملی

 ندارد     دارد              :لیمآموزش تکمیلی ع
   سمینار         آزمایشگاه         ورزيکار         یلمسفر ع

 
 :اهداف درس

 :آشناسازي دانشجویان با
 شناسی و آموزش و پرورش کودکان تیزهوش و خالق تاریخچۀ روان -
 تیزهوش و خالقشناسی و آموزش و پرورش کودکان  روانها و اصول  تعریف، هدف -
 یزهوش و خالقهاي کودکان ت و ویژگی عوامل موثر بر رشد هوش و خالقیت -
 کودکان تیزهوش و خالقبندي  طبقه -
 تیزهوش و خالق آموزان دانشبرنامۀ درسی هاي اساسی در  مهارت -
 

 :سرفصل ها
 )هوش چیست؟ خالقیت چیست؟( مفاهیم بنیادین در قلمرو هوش، استعداد، تیزهوشی و خلّاقیت -
 کودکان تیزهوش و خالقاهمیت و ضرورت توجه به  -
  شناسی و آموزش و پرورش کودکان تیزهوش و خالق وانتاریخچۀ ر -
 )عوامل موثر بر رشد هوش و خالقیت( هاي وراثتی و محیطی تیزهوشی و خلّاقیت خاستگاه -
 تشخیص و شناسایی تیزهوشی و خلّاقیت -
 کودکان تیزهوش و خالقهاي  یژگیو -
 و موانع بروز خالقیت انواع خلّاقیت -
 ودکان تیزهوشکي آموزش به ها روش -
  کودکان خالق و تقویت خالقیتي آموزش به ها روش -
 و مدیریت سازماندهیو شناسی و آموزش تیزهوشی  روان -
 و فراگیر تلفیقسازي آموزشی،  یکپارچههاي آموزش ویژه در نظام  ها و برنامه سیاست -
 تفکیکجداسازي آموزشی و هاي آموزش ویژه در نظام  ها و برنامه سیاست -
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، )سـمپاد (هاي درخشان پرورش استعدادهاي درخشان و معرفی سازمان ملی راهبردهاي ویژه در پرورش استعداد -
 آموزان تیزهوش و معرفی طرح شهاب مدارس ویژة دانش

 آموزان تیزهوش و خالق براي دانش خدمات حمایتی، راهنمایی و مشاوره -
 تیزهوش و خالق انهاي داراي فرزند خانوادهآموزش  -

 
 

 ارزشیابی
 

 ترم یانم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 کارورزي
 عملکردي نوشتاري

     
 

 :اصلیمنابع 
انتشـارات  : تهـران . )1383( ترجمـۀ مهشـید صـفري    .هاي چندگانـه در کـالس درس   ش هو). 1999(آرمسترانگ؛ توماس  -

 .مدرسه
 .نشر سمپاد: تهران .شناختی ایران هاي روان ژوهشهاي شخصیتی تیزهوشان در پ ویژگی). 1383(اي، جواد  اژه -
 .نشر سمپاد: تهران .هاي کودکان تیز هوش ویژگی). 1383(اي، جواد  اژه -
نشـر  : تهـران ). 1385(ترجمه مجتبی امیري مجـد  . تعاریف و مفاهیم: تیزهوشی). 1999(استرنبرگ، رابرت و ریس، سالی  -

 . دانژه
انتشـارات  : تهران). چاپ دوم( ها و رویکردها تاریخچه، نظریه: هوش و خالقیت ).1390(افروز، غالمعلی و کامکاري، کامبیز  -

 . دانشگاه تهران
: تهـران . خـانواده و کودکـان بـا نیازهـاي ویـژه      :هاي تقویت خالقیت در کودکان در خانواده و روش .)1391(پژوه، احمد  به -

 .انتشارات آواي نور 
نشـر  :  تهـران .  )چاپ نهم) (با تجدید نظر و اضافات( و نوجوان  با کودك  انسانی  ۀرابط  يبرقرار  اصول ).1392(، احمد  پژوه به -

 .دانژه
انتشـارات آسـتان قـدس    : مشـهد ). چـاپ هفـتم  ( هاي پرورش آن شیوه ماهیت خالقیت و . )1394(السادات  حسینی، افضل -

 .رضوي
 .زاده موریتانتشارات : تهران. هوشانشناسی و آموزش تیز روان. )1389(شکوهی یکتا، محسن و پرند، اکرم  -
 .انتشارات سایه نما: تهران .شناسایی و پرورش استعداد ریاضی ).1376(کاظمی حقیقی، ناصرالدین  -
انتشـارات  : تهران). چاپ دوم( هاي آموزش ویژه شناسی کودکان تیزهوش و روش روان ).1393(کاظمی حقیقی، ناصرالدین  -

 .تابان خرد
 .انتشارات تابان خرد: تهران .آموزش و پرورش براي استعداد و تیزهوشی ).1394(لدین کاظمی حقیقی، ناصرا -
 .انتشارات تابان خرد: تهران .خالقیت ).1394(کاظمی حقیقی، ناصرالدین  -
 .انتشارات تابان خرد: تهران .شناسی تربیتی استعداد روان ).1394(کاظمی حقیقی، ناصرالدین  -
: مشهد). 1392(ترجمۀ مجید مهدي زاده و احمد رضوانی ). چاپ هفتم( کودکان تیزهوشآموزش  ).1999(گاالگر، جیمز  -

 .انتشارات آستان قدس رضوي



177 

 

هاي  راهنماي عملی در حمایت از یادگیرندگان با توانایی: آموزش فراگیر). 2005(لورمن، تیم؛ دپلر، جوآن و هاروي، دیوید  -
 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران). 1392(انزاده خ پژوه و عباسعلی حسین ترجمۀ احمد به. گوناگون

 ی و علـوم وابسـته  بخشـ  توان ،آموزش و پرورش، روان شناسی: کودکان استثناییتوصیفی فرهنگ ). 1988(فیلیپ  ،ویلیامز -
  .انتشارات بعثت: تهران. )1386( و همکاران پژوه بهترجمۀ احمد . )ویراست دوم(
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170: کد درس  
 

 :عنوان درس به فارسی
 مددکاري اجتماعی

تعداد 
 :واحد

نوع 
 واحد

 پایه
 :دروس پیش نیاز  نظري
و آموزش کودکان با نیازهاي شناسی  روان  عملی

  عملی )119( ویژه
  

 اصلی
  نظري

  عملی  

 :عنوان درس به انگلیسی
تعداد 
 :ساعت

 تخصصی
  نظري
  عملی

Social Work 32 
 ياختیار

  نظري
  عملی

 ندارد     دارد              :لیمآموزش تکمیلی ع
   سمینار         آزمایشگاه         ورزيکار         یلمسفر ع

 :درس اهداف
 :آشناسازي دانشجویان با

 آموزان با نیازهاي ویژه دانشاهمیت و ضرورت توجه به مددکاري اجتماعی براي  -
 مددکاري اجتماعیي ها اصول و روش ،تعریف -
 تاریخچۀ خدمات اجتماعی در اسالم -
 و فنون مصاحبه در مددکاري اجتماعی ها روش -
 یالگوهاي مددکاري اجتماعمعرفی و کاربرد  -
 هاي اجتماعی شناسی آسیب علت -
ذهنـی،   تـوان  کـم  کودکـان تشخیص و فرایند کمک و درمان به کودکان با نیازهـاي ویـژه، ماننـد    : مراحل مددکاري اجتماعی -

بـا نـاتوانی    کودکـان با مشـکالت گفتـاري،    کودکانمعلول جسمی،  کودکانا آسیب بینایی، ب کودکانبا آسیب شنوایی،  کودکان
 یادگیري

 
 :فصل هاسر

  آموزان با نیازهاي ویژه دانشضرورت توجه به مددکاري اجتماعی براي اهمیت و  -
 ) ، مسأله ، مددجو، موسسه مددکار اجتماعی(  اجتماعی  در مددکاري  کلیدي  مفاهیم -
 ) ؟ چیست  اجتماعی  و مددکاري ؟ کیست  مددکار اجتماعی(؟  اجتماعی  مددکاري  تعریف -
 سروکار دارد؟  کسانی  با چه  اعیاجتم  مددکار -
  اي فردي، گروهی و جامعه: اجتماعی  مددکاري  هاي روش ،اجتماعی  مددکاري  هاي هدف -
   اجتماعی  مددکاري  اصول -
 و خدمات اجتماعی در اسالم اجتماعی  مددکاري  تاریخچۀ -
 هاي مردم نهاد سازمان و  رفاهی  با مؤسسات  آشنایی -
 بشر  و نیازهاي  تماعیاج  مددکاري -
 اجتماعی  در مددکاري  مصاحبهو فنون   اصولاهمیت مصاحبه در مددکاري اجتماعی و  -
 هاي مورد نیاز در مددکاري اجتماعی مهارت -
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 اجتماعی  مددکاريالگوهاي معرفی  -
 کودکان استثنایی مددکاري اجتماعی با خانوادة -

 
 ارزشیابی

 

 ترم یانم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییونآزم

 کارورزي
 عملکردي نوشتاري

     
 :منابع اصلی

 .انتشارات سمت: تهران). 1377(ترجمه پروانه کارکیا  .هاي مددکاري مراحل و مهارت). 1993(برامر، لورنس  -
 .نور  آواي  انتشارات:  تهران.  اجتماعی  مددکاري  چهار نوشتار دربارة .)1377(، احمد  پژوه به -
 .انتشارات آواي نور: تهران. خانواده و کودکان با نیازهاي ویژه). 1391(وه، احمد پژ به -
نشر  : تهران.  )چاپ نهم) (با تجدید نظر و اضافات( و نوجوان  با کودك  انسانی  ۀرابط  برقراري  اصول ).1392(، احمد  پژوه به -

 .دانژه
 .انتشارات آموزش انقالب اسالمی: تهران. ترجمه پریوش منتخب. مددکاري اجتماعی). 1371(پرلمن، هلن  -
انتشارات : تهران. نیا ترجمه منیرالسادات میربها و اکبر بخشی. اي بر مددکاري اجتماعی مقدمه. )1373(پیکارد، بتی  -

 .آزاد اسالمی دانشگاه 
 .تیانتشارات سازمان بهزیس: تهران. مبانی مددکاري اجتماعی). 1372(خاکساري، محمد حسن  -
 .انتشارات آواي نور: تهران. کاربرد مصاحبه در مددکاري اجتماعی). 1373(محمدرضا رنجبر،  -
 .انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی: تهران .مقدمه اي بر خدمات اجتماعی در اسالم). 1371(زاهدي اصل، محمد  -
 .انتشارات رشد: تهران. کار با فرد: مددکاري اجتماعی). 1369( اهللاسام آرام، عزت  -
ترجمۀ ). چاپ دوم( راهنماي والدین: هاي مقابله با افسردگی نوجوانان روش). 2004(زپاتریک، کرول و شري، جان فیت -

 .انتشارات انجمن اولیا و مربیان: تهران). 1390(پژوه و فریده نوري  احمد به
 .)چاپ سوم( ذهنی توان کمکمک به رشد گفتار و زبان کودکان ). 1972(ریان، دیوید و شیلو، تامار  و گوردون، میخائیل -

شناسی و  شناسی روان رجوع کنید به جدیدترین کتاب(دانژه نشر : تهران. )1392(و همکاران  پژوه بهترجمه احمد 
 ). آموزش کودکان استثنایی

 .نژهنشر دا: تهران). 1389(پژوه  ترجمۀ احمد به. مشاوره با والدین کودکان پرخاشگر). 2001(منا، روزانه و لندي، سارا  -
راهنمـاي عملـی در حمایـت از یادگیرنـدگان بـا      : آموزش فراگیـر ). 2005( لورمن، تیم؛ دپلر، جوآن و هاروي، دیوید -

 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران). 1392(خانزاده  پژوه و عباسعلی حسین ترجمۀ احمد به. هاي گوناگون توانایی
ترجمـۀ  . ارزیـابی و آمـوزش   :هاي اجتماعی کودکـان  هارتبهبود بخشی م). 1988(متسون، جانی و اولندیک، توماس  -

 .انتشارات اطالعات: تهران). 1384(پژوه  به احمد
ترجمـۀ  ). چـاپ دوم (راهنمـاي معلـم   : آموزان با مشکالت عاطفی و رفتـاري  دانش). 2005(هوارت، روي و فیشر، پام  -

 .ولیا و مربیانانتشارات انجمن ا: تهران). 1388(پژوه و هادي هاشمی رزینی  احمد به
ی و علـوم  بخشـ  تـوان  ،آموزش و پـرورش، روان شناسـی  : کودکان استثناییتوصیفی فرهنگ ). 1988(فیلیپ  ،ویلیامز -

  .انتشارات بعثت: تهران. )1386( و همکاران پژوه بهترجمۀ احمد . )ویراست دوم( وابسته
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171: کد درس  
 

 
 :عنوان درس به فارسی
متون تخصصی علوم 

 تربیتی

تعداد 
 :واحد

2 

نوع 
 واحد

 پایه
 :دروس پیش نیاز  نظري

  عملی
شناسی و آموزش کودکان با نیازهاي  وانر

 )129(و متون تخصصی  )119(ویژه  
  

 اصلی
  نظري

  عملی  

 :عنوان درس به انگلیسی
تعداد 
 :ساعت

 تخصصی
  نظري
  عملی

English Text  32 
 ياختیار

  نظري
  عملی

 ندارد     دارد              :لیمآموزش تکمیلی ع
   سمینار         آزمایشگاه         ورزيکار         یلمفر عس

 
 :اهداف درس

 :آشناسازي دانشجویان
شناسـی،   هـاي روان  فرهنـگ : باشند، ماننـد  منابع اطالعاتی گوناگون که به نوعی در رابطه با موضوع دوره و درس میبا  -

 هاي درسی مربوط هاي علمی و کتاب ها، مجله یشناس پزشکی و توان بخشی، کتاب پزشکی، علوم رفتاري، روان
شناسی و آموزش کودکان بـا نیازهـاي    در حوزة روان دادن مفاهیم و اصطالحات علمی و فنی مورد بحث و گفتگو قرار - 

 به منظور فهم و درك متون تخصصی ویژه
 زبان فارسیي مناسب به ها معادلو مفاهیم تخصصی مربوط و یافتن ) ترمینولوژي(با اصطالحات  -
 روان یک مقاله یا یک متن از زبان انگلیسی به زبان فارسی  جمۀتر -
 .رعایت کردن نکات امالیی و انشایی و دستوري در نوشتن -
 هیک موضوع یا الگوي تحقیق علمی به منظور الهام گرفتن و اجراي آن در آیند با -       

 
 :سرفصل ها

یـک  با آمادگی قبلی، شرکت فعال و حضور آگاهانه در کالس، قبالً  رود یمنتظار از یکایک دانشجویان عزیز ادر این درس 
دانشجویان فهرستی از به در هر جلسه،  همچنین. ترجمه کنندبا مشورت استاد درس انتخاب و را مقالۀ علمی به زبان انگلیسی 

بنـابراین   .دهنـد  یمـ بحـث و گفتگـو قـرار     مـورد در کـالس  کننـد و آن را   یـابی   شود تا با دقت معادل داده میواژگان تخصصی 
 :هاي زیر نایل گردند و بتوانند به هدفبه تدریج  شوند میقادر دانشجویان 

 .براي مفاهیم و اصطالحات انگلیسی ارائه دهندمناسب ي فارسی ها معادل -
 .براي مفاهیم و اصطالحات فارسی ارائه دهندمناسب ي انگلیسی ها معادل -
 .فارسی روان و سلیس ترجمه کنندیک متن انگلیسی را به  -
 .در ترجمه متن، نکات امالیی و انشایی و دستوري را رعایت کنند -
 .متن انگلیسی را به درستی بخوانند و بفهمند -
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 و ارزیابی ها فیتکل

 درس حضور فعال در کالس -1
و در حیطـۀ علمـی    اد درسبا مشورت استانتخاب یک مقالۀ علمی و ترجمۀ کامل آن از زبان انگلیسی به زبان فارسی  -2

 مورد عالقه دانشجو
 .هاي تخصصی به زبان انگلیسی ي مناسب به زبان فارسی براي واژهها معادلیافتن  -3
 .هاي تخصصی به زبان فارسی ي مناسب به زبان انگلیسی براي واژهها معادلیافتن  -4
 

 
 ارزشیابی

 

 ترم یانم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 کارورزي
 عملکردي وشتارين

     
 

 :منابع اصلی
 

بخشـی و   شناسـی، تـوان   روان, آموزش و پرورش: فرهنگ توصیفی کودکان استثنایی). 1988(ویلیامز، فیلیپ  -
 . انتشارات بعثت: تهران). 1386(ترجمه احمد به پژوه و همکاران ). ویراست دوم( علوم وابسته

ویراسـتۀ بهـاء الـدین    ) دو جلـد ( فلسـفه و علـوم اجتمـاعی    فرهنـگ اصـطالحات  ). 1371(بریجانیان، مـاري   -
 .موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی: تهران. خرمشاهی

انتشـارات فرهنـگ   : تهـران . هاي وابسته شناسی و زمینه نامه روان واژه). 1368(براهنی، محمد نقی و همکاران  -
 .معاصر

: تهـران . پزشـکی  اصـطالحات چهـار زبانـه روان    فرهنگ لغات و). 1370(بهرامی، غالمرضا و معنوي، عزالدین  -
 .انتشارات دانشگاه تهران

انتشـارات فرهنـگ   : تهـران ). جلد دو( پزشکی شناسی و روان فرهنگ جامع روان). 1376(پور افکاري، نصراهللا  -
 .معاصر

 .انتشارات امیر کبیر: تهران .فرهنگ علوم رفتاري). 1364(شعاري نژاد، علی اکبر  -
هـا و اصـطالحات روان    واژه: لغـت نامـه روان شناسـی   ). 1356(ادستان، پریـرخ و راد، مینـا   منصور، محمود، د -

 .لوح: تهران. هاي انگلیسی و فرانسه آنها شناسی و همراه با معادل
ترجمه احمد بـه   .شناسان بزرگ هاي روان راهنماي زندگینامه و نظریه). 1978(نوردبی، ورنون و کالوین، هال  -

 .انتشارات منادي تربیت: تهران). 1386(ی پژوه و رمضان دولت
انتشـارات دانشـگاه علـوم    : تهـران  .فرهنگ آسیب شناسـی گفتـار و زبـان   ). 1380(نیلی پور، رضا و همکاران  -

 .بخشی توان بهزیستی و 
 انتشارات فرهنگ معاصر: تهران). جلد دو( فارسی -انگلیسی: فرهنگ معاصر). 1381(باطنی، محمد رضا  -
: تهـران ). جلـد  دو( فارسـی  -فرهنـگ معاصـر هـزاره انگلیسـی    ). 1385(محمد و همکـاران  حق شناس، علی  -

 .انتشارات فرهنگ معاصر
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 172 :کد درس
 

 

 )یک واحد از این درس به روش تدریس علوم تجربی و یک واحد به روش تدریس علوم اجتماعی اختصاص دارد(

 : علوم تجربیبخش اول روش تدریس 

 :اهداف
 : آشنا نمودن دانشجویان با -

 تجربی در دوره پیش دبستانی و ابتدائی  ماهیت و هدف هاي آموزش علوم -
 دبستانی و ابتدایی هاي رشد در آموزش علوم تجربی دوره پیش کاربرد نظریه -
 )فرآیندي و فرآورده اي(هاي روش علمی  انواع مهارت -
 راهبردهاي آموزش علوم -
 )انتقالی، اکتشافی، تعاملی، فرآیندي، تلفیقی(روش هاي آموزش علوم  -
 واد الزم براي آموزش علومامکانات، وسایل و م -
 هاي علمی کودکان در درس علوم تجربی  هاي ارزشیابی از آموخته انواع شیوه -
 تحلیل ساختار برنامه درسی علوم تجربی توسط دانشجویان -

 
 :سرفصل ها

 دبستانی و ابتدایی هدف هاي برنامه درسی علوم در دوره پیش -
 ر رویکرد انتقالینقش معلم، دانش آموز و نگاه به علم و یادگیري د -
 مهارت هاي فرآیندي آموزش علوم -
 مهارت هاي فرآیندي تلفیقی آموزش علوم -
 رویکرد پروژه محور در آموزش علوم تجربی -
 دبستانی و ابتدایی هاي رشد در آموزش علوم دوره پیش کاربرد نظریه -
 بندي با تاکید بر مشاهده، تغییرات و طبقه(هاي روش علمی  انواع مهارت -

 :عنوان درس به فارسی
روش تدریس علوم 
 تجربی و اجتماعی

 
عنوان درس به 

 :انگلیسی
Experimental 
Science and Social 
Studies Teaching 
Methods 

 :واحدتعداد 
2 

)1+1( 
 

 :تعداد ساعت
32+16 

نوع 
 واحد

 پایه
 نظري

 :دروس پیش نیاز
هاي  الگوها و روش

 )104(تدریس 
 

 عملی

 اصلی
 نظري
 عملی

 تخصصی

 *نظري     
 

 *عملی     
 

 اختیاري
 نظري
 عملی

 ندارد   دارد             :آموزش تکمیلی علمی
 پروژه       سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          علمیسفر 
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 ي تدریس علومراهبردها -
 ها و فنون تدریس علوم؛ روش -
 امکانات، وسایل و مواد الزم براي آموزش علوم؛ -
 هاي علمی کودکان هاي ارزشیابی از آموخته شیوه -

 
 :روش تدریس علوم اجتماعی: بخش دوم

 :اهداف
 :آشنا نمودن دانشجویان با -

 دائی ماهیت و هدف هاي برنامه درسی اجتماعی در دوره پیش دبستانی و ابت -
 آشنایی با مهارت هاي تفکر و فرآیندي در علوم اجتماعی -
 دبستانی و ابتدایی هاي رشد در آموزش اجتماعی دوره پیش کاربرد نظریه -
 هاي روش علمی انواع مهارت -
 راهبردها، روش ها و فنون تدریس اجتماعی -
 هاي علمی کودکان در درس اجتماعی هاي ارزشیابی از آموخته انواع شیوه -
 .ساختار برنامه درسی و اجتماعی توسط دانشجویانتحلیل  -

 
 :سرفصل ها
 کلیات : فصل اول 

 دبستانی وابتدایی؛ هدف هاي برنامه درسی علوم اجتماعی  در دوره پیش -
 ضرورت و اهمیت برنامه درسی علوم اجتماعی -
 تاریخچه مطالعات اجتماعی -

 راهبردهاي تدریس و یادگیري : فصل دوم
 )ت معلمان، پرسش و پاسخ، نمایشیتوضیحا(آموزش مستقیم  -
 )ایفاي نقش، کارگروهی، کاوشگري، مطالعه موردي(آموزش غیرمستقیم  -
کاوشگري در سطوح پایین تر حوزه : سطح اول(شناسایی رویکردهاي حل مسأله و پژوهشگري در سطوح چهارگانه  -

، پژوهش و ژرف اندیش، سطح تفکر سطح باال: کاوشگري هاي مبتنی برالگوگیري، سطح سوم: شناختی، سطح دوم
 )تعامل و تفکر فرا انتزاعی در مسائل بحث انگیز اجتماعی: چهارم

 سوادهاي اساسی اجتماعی -
 مهارت هاي اساسی یادگیري -
 تفکر انتقادي -
 )1987، الگوي سولومن 1988، الگوي کراپ 1990الگوي ون سیکل (مراحل رویکرد حل مسئله  -
 )اداره شهر، سرپرستی یک تیم ورزشیاداره خانواده، ..... (آموزش تفکر  -
 

 رویکردهاي جدید در آموزش علوم اجتماعی: فصل سوم
 )انفرادي، گروهی(پروژه ها  -

انتخاب موضوع، شناسایی و بررسی زمینه ها جهت آموزش حوزه هاي مطالعات اجتماعی، (چگونگی اجراي پروژه ها 
 )ها تعیین اهداف و انتخاب منابع، نحوه ارزشیابی از پروژه

 رویکرد رشد اخالقی
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 رویکرد پرورش منش
 تحلیل ارزشها رویکرد تجزیه و

 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس علوم اجتماعی --
 

 بررسی کتاب درسی مطالعات اجتماعی: فصل چهارم
پیش بینی شده، مفاهیم، مضامین، مهارت ها، فرصت هاي یادگیري (شناسایی ساختار کتاب درسی و ساختار دروس  - 

 ) چگونگی تلفیق محتوا با سایر دروس
بررسی ویژگی هاي کتاب درسی شامل موضوع، حجم و صفحات کتاب، تعداد فصول و بخش ها، ساعات پیش بینی  -

 شده براي تدریس
 ساختار کتاب درسی شامل تصاویر، فعالیت هاي آموزشی و مهارت ها -

 
 
 

 :ارزشیابی
 

 ترم میان ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 کارورزي
 عملکردي نوشتاري

     
ود ش توصیه می( نمره مباحث نظري سر فصل 8، )نمره طرح درس 6تهیه گزارش،  نمره 3نمره مشاهده،  3( نمره کار عملی 12

 .)ارائه گردد)  Team teaching(تدریس تیمی این درس به صورت 
 

 :علوم تجربیروش تدریس منابع درس 
 :منابع اصلی         

 .هاي آموزش علوم مبانی نظري و مهارت). 1384(شهرتاش، فرزانه؛ فلسفی، فاطمه؛ رهبر، ژاله؛ حاجیان، سهیال  -
 .ریزي آموزشی هاي درسی ایران، سازمان پژوهش و برنامه شرکت چاپ و نشر کتاب: تهران

مرکز نشر : تهران. چیان ترجمه بهمن سقط .آموزش علوم در مدارس ابتدایی). 1388(دیتس، جورج؛ نلسون، آبراهام  -
 .دانشگاهی، چاپ نهم

 :منابع براي مطالعه بیشتر        

ترجمه مهتاش اسفندیاري، مرتضی خلخالی، حسین دانشفر و . ها و فنون در آموزش علوم روش). 1382(یونسکو  -
 .زشی، چاپ پنجمریزي آمو انتشارات مدرسه، سازمان پژوهش و برنامه: تهران. جواد هاشمی تفرشی

تهران، انتشارات . ترجمه شاهده سعیدي. نگرشی نو بر آموزش علوم تجربی در دوره ابتدایی). 1389(هارلن، وین  -
 .مدرسه، چاپ پنجم

، نکات اساسی در آموزش علوم ابتدایی، مترجمان طاهره رستگار، حسینی دانشفر، )1374(آزبرن، راجرز و همکاران  -
 فرهنگیانتشارات علمی و : تهران

 5، ساختارگرایی براي معلمان علوم، ترجمه محمود امانی طهرانی، رشد آموزش ابتدایی شماره ()-----کویري،  -

 ، راهنماي پروژه هاي علمی، مترجم علیرضا توکلی، انتشارات مدرسه)1377(فردریک، آنتونی، آسیموف، آیزاك  -
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: ، تهران)1379(مان حسینی دانشفر و طاهره رستگار، مهارت هاي یادگیري، مترج()ریچارد، جیم، رز با همکاران  -
 انتشارات سمت

 1394دشواري هاي آموزش علوم تجربی،مترجم طاهره رستگار، تهران،مرات )2001(هارلن،وین -

 
 :علوم اجتماعیروش تدریس منابع درس 

 : منابع اصلی             
هاي درسی ایران، سازمان  نشر کتاب شرکت چاپ و: ، تهران6000کتاب روش آموزش مطالعات اجتماعی کد  -

 .ریزي آموزشی پژوهش و برنامه
 

 :منابع براي مطالعه بیشتر            
 مقاالت در زمینه آموزش مطالعات اجتماعی / کتاب درسی مطالعات اجتماعی/ برنامه درسی مطالعات اجتماعی -
 مدرسه انتشارات: برنامه ریزي درسی، تهران). 1385.(فتحی واجارگاه، کوروش -
، آشنایی با تجربیات و طرح هاي حوزه رویکرد حل مسأله و پژوهشگري با تأکید بر )1384(سلسبیلی، نادر -

 آموزش دروس اجتماعی، تهران، انتشارات مدرسه
 فروردین  18، روزنامه همشهري، ......... ، باستان شناسی در مدرسه، مترجم حمیدرضا )1382(رومانو، کاترین -
انتشارات دانشگاه : ، روان شناسی و دانش آموزش و پرورش، مترجم محمد کاردان، تهران)1367(پیاژه، ژان  -

 تهران  
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173 :کد درس  
 

 :عنوان درس به فارسی
 آموزش هنر

تعداد 
 2 :واحد

نوع 
 واحد

 پایه
  نظري

 :دروس پیش نیاز
 

 ندارد  عملی
  

 اصلی
  نظري

  عملی  

 :عنوان درس به انگلیسی
تعداد 
 :ساعت

 تخصصی
  نظري
  عملی

Art Education 
 

32+16 
 ياختیار

  نظري
  عملی

 ندارد  دارد          :یملآموزش تکمیلی ع
 سمینار         آزمایشگاه        کارگاه         سفر علمی

 :اهداف درس

تهاي  هنري، آموزش مهارت هاي هنري مختلف جهت تولید آثار پرورش خالقیت ومهارتهاي زندگی از طریق یادگیري فعالی
هنري توسط دانشجویان، شناخت روش هاي مناسب آموزش هنر در دوره پیش دبستان و دبستان، شناخت روش هاي 

یژه ارزشیابی مناسب برنامه درسی هنر، ایجاد توانایی نقد آثار هنري تولید شده توسط دانشجویان، آشنایی با مراکز هنري و
 )خارج از محیط دانشگاه(کودکان 

 
 :سرفصل ها

 تعریف هنر -
 دیدگاه ها و رویکردهاي تربیت هنري -
 ضرورت و اهمیت فعالیت هنري   -
 جایگاه هنر در آموزش کودکان -
پرورش خالقیت و مهارتهاي زندگی از طریق فعالیتهاي هنري نقاشی، کاردستی، کاردستی باگل ،سرود،   -

 تئاتر،خوشنویسی
 )نقاشی، کاردستی، کاردستی باگل، سرود، تئاتر، خوشنویسی( تدریس مهارت هاي هنريروش هاي  -
 خلق آثار هنري از بعد زیبا شناسی و هنري -
 مهارتهاي نقد هنري -

 
 

 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري

   ٭  
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 :منابع
 

انتشارات سمت : تهران. بازآفرینی آموزش هنر در نظام تعلیم و تربیت). 1391(ان مهرمحمدي، محمود، لرکیان، مرج -
 ).براي واحد تئوري(

 ).براي واحد عملی( ها کتابخانه و آموزشی امورکمک دفتر. کاردستی و هنر). 1366(گنجی، لیلی، ترکمان، منوچهر  -
 .ناشر دیدار ).هد کودك و کودکستانبرنامه کار مربی در م(کتاب کار مربی کودك ). 1390(خمارلو، توران -
 .نشر مدرسه. چیستی، چرایی، چگونگی: آموزش عمومی هنر). 1390(مهرمحمدي، محمود  -
 .هاي دوم، سوم، چهارم دفتر چاپ و توزیع ضمائم راهنماي برنامه هنر پایه -
 .دوم و سوم ابتدایی هاي اول، راهنماي درس هنر براي معلمان پایه -
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174: کد درس  
 

: درس به فارسی عنوان
 روش تدریس ریاضیات

تعداد 
 2: واحد

نوع 
 واحد

 پایه
 نظري

 :دروس پیش نیاز 
 ،)111(الگوها و روش هاي تدریس   عملی

   )196(روانشناسی یادگیري
 اصلی

  نظري
  عملی  

 :عنوان درس به انگلیسی
تعداد 
 :ساعت

 تخصصی
  نظري
  عملی

Methods of 
Teaching 

Mathematics 
 

34+16 
 اختیاري

  نظري
  عملی

 ندارد   دارد          :آموزش تکمیلی عملی
 سمینار         آزمایشگاه        کارگاه         سفر علمی

 اهداف درس
 .جویان در مورد ریاضیات مناسبِ آموزش در دوران کودکی سازي براي تفکر عمیق دانش زمینه -
 یک رویکرد تحولی جامع به آموزش ریاضی، شامل روانشناسی تفکر و یادگیري ریاضی آشنایی با -
 هاي درسی ریاضی هاي مشاهده و ارزشیابی یادگیري ریاضی کودکان و نمونه برنامه روشآشنایی با  -

 ها سرفصل
 مبانی تدریس ریاضی: بخش اول

 دبستانی پیش  ماهیت ریاضی و یادگیري آن در دوره -
 یادگیري آن در دوره دبستان  ماهیت ریاضی و -
 رویکرد آموزشی تدریس از طریق حل مسئله -
 گیري و نحوه تدریس مفاهیم پایه ریاضی با توجه به مراحل رشد ذهنی و شناختی کودکان زمان شکل -
 طراحی آموزشی براي تدریس مسئله محور -
به تفکیک (و دبستان  دبستانی پیشهاي  هاي ارزشیابی به عنوان ابزاري براي یادگیري ریاضی در دوره شیوه -

 )دوره
 )به تفکیک دوره(و دبستان  دبستانی پیشهاي  استفاده از فناوري در تدریس ریاضی دوره -

 هاي ریاضی توسعه مفاهیم و رویه: بخش دوم
 گیري مفهوم عدد و درك کمی شکل -
 گیري معناي اعمال حسابی شکل -
 ها تعمیم، الگویابی و تابع: گیري تفکر جبري شکل -
 گیري تفکر هندسی و مفاهیم هندسه لشک -
 گیري استدالل کردن و تصمیم -
 گیري گیري مفاهیم اندازه شکل -
 گیري مفهوم کسر شکل -
 گیري مفاهیم اعشار و درصد شکل -
 ها و احتمال گیري مفاهیم تجزیه و تحلیل داده شکل -
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به . شوندبه صورت موازي آموزش داده ها، هاي اول و دومِ سرفصلدر این برنامه الزم است موضوعات مطرح در بخش :توجه
هاي بخش اول مورد بحث و بررسی قرار  هایی براي آموزش سرفصل هاي بخش دوم به عنوان بستر و نمونه عبارت دیگر، سرفصل

گیري مفهوم کمیت و مقایسه توان به چگونگی شکلدبستان، میبه عنوان نمونه، در بحث ماهیت ریاضی در دوره پیش. گیرند 
 . ره نموداشا

 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري

     
 

جویان در طول نیمسال  هاي انجام شده توسط دانش تهیه یک پوشه کار براي گردآوري کلیه فعالیت :ارزشیابی مستمر
 تحصیلی

هاي یادگیري مناسب  دبستانی را انتخاب و فعالیت ستانی یا پیشدانشجویان الزم است یکی از  مباحث ریاضیات دب :پروژه
 . براي تدریس آن مبحث طراحی کنند

 

 منابع
فصلنامه مطالعات برنامه درسی . رویکرد شناختی به آموزش ریاضی در دوره ابتدایی). 1391(آزاد، سهیال غالم -

 .، سال ششم24شماره  ایران،
 

مهدي : مترجمان. کمک کنیم کودکان ریاضی یاد بگیرند). 2002(. کیل پاتریک، جرمی و سوافورد، جین -
 . انتشارات فاطمی). 1387. (بهزاد و زهرا گویا

 
 .SAGEانتشارات . مفاهیم کلیدي در تدریس ریاضی دوره ابتدایی). 2007. (هایلوك، درك و تانگاتا، فیونا -

تا کنون بخش عمده آن در قالب مقاله در مجالت  ترجمه این کتاب توسط آقاي محمد حسام قاسمی در حال انجام است و(
 . به چاپ رسیده است 122تا  116هاي  رشد آموزش ریاضی شماره
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175: کد درس  
 

: عنوان درس به فارسی
روش هاي تدریس فارسی 
به کودکان فارسی زبان و 

 ه دوزبان

تعداد 
: واحد

2)1+1( 

نوع 
 واحد

 پایه

 :دروس پیش نیاز  نظري

  عملی
 )104(الگو ها و روش هاي تدریس

  
 اصلی

  نظري
  عملی  

 :عنوان درس به انگلیسی
تعداد 
 :ساعت

 تخصصی
  نظري
  عملی

Methods of 
Teaching Farsi to 

Persian  & Bilingual 
Children 

32 
 رياختیا

  نظري
  عملی

 دارد          ندارد     :آموزش تکمیلی عملی
 پروژه    سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          سفر علمی

 :اهداف درس
 :آشنا نمودن دانشجویان با

 آشنایی با نظام زبان فارسی -
اصول، فرایندها و فنون آموزش دوره ابتدایی؛ ماهیت و هدف هاي برنامه درسی آموزش کودکان دو زبانه در  -

 کودکان دوزبانه اجتماعی -هاي ذهنی و زبانی و فرهنگی ویژگی؛ کودکان دوزبانه
 راهبردها، روش ها و فنون تدریس زبان فارسی؛ -
 هاي علمی کودکان در درس زبان هاي ارزشیابی از آموخته شیوه  -

 
  

 : سرفصل ها

 به کودکان فارسی زبانآموزش زبان فارسی : بخش اول
 

 مفاهیم کلی زبان فارسی: فصل اول
توانش زبانی، کنش زبانی و توانش کلیاتی درباره زبا ن، ویژگی هاي زبان، نقش هاي زبان، گونه هاي زبان،   -

 ....)مخاطب و-موقعیت-زبان بدن(ارتباطی 
 نظام آوایی، صرفی، نحوي و معنایی وگفتمانی زبان (نظام زبان فارسی -
 ت هاي چهارگانه آموزش زبان فارسی مهار -

 )تعریف،انواع،فنون آموزشی براي آموزش گوش دادن(گوش دادن
 )تعریف،مکالمه،فنون آموزشی موردنیاز(گفتن 
 )خواندن معنادار، خواندن با لحن و آهنگ مناسب، بیان احساسات و ادراك به صورت گفتاري انواع -تعریف(خواندن  

 )انواع نوشتن -تعریف(نوشتن
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 آشنایی با ساختار زبان فارسی: فصل دوم
 هدف هاي برنامه درسی زبان فارسی در دوره ابتدایی  -
 ضرورت و اهمیت برنامه درسی زبان فارسی -
اسکینر، پیاژه، ویگوتسکی، : نظریه( هاي یادگیري و آموزشی در آموزش زبان فارسی دوره ابتدایی  کاربرد نظریه -

  )چامسکی
 بان فارسی در دوره ابتداییرویکردهاي برنامه درسی ز -
 اصول آموزش زبان فارسی در دوره ابتدایی -
 

 آموزش مهارت هاي چهارگانه زبان فارسی : فصل سوم
 مهارت هاي خواندن و رویکردها و روش هاي اموزش آن در دوره دبستان  -

 رویکردها، روش ها و شیوه هاي آن        : آموزش خواندن
 روش چند حسی، الفباي اصالح شدهروش تحلیلی، روش کلی، ترکیبی، 

 آموزش روان خوانی متون ساده
 روش هاي خواندن متن هاي ساده، پیچیده

 مهارت نوشتن و شیوه تدریس آن در دبستان -
 حرف نویسی، کلمه نویسی، جمله نویسی، امالء و انشاء

 آموزش رونویسی، آموزش امالء، آموزش کلمه سازي، جمله سازي
 ي آنآموزش انشاء، و روش ها

 
 )اختیاري(آموزش نکات نگارشی، امالیی، دستوري  و ادبی : فصل چهارم

نقل قول مستقیم و غیر مستقیم، تبدیل گفتار به نوشتار، نامه نویسی، خالصه نویسی، گزارش نویسی، ( نکات نگارشی -
 )یادداشت برداري، کاربرد عالئم نگارشی، پاراگراف و بند

ف هم صدا با شکل متفاوت، واو معدوله، غلط هاي رسم الخطی، کاربرد درست صامت الف مقصوره، حرو(نکات امالیی -
میانجی، استثناها، هم خانواده، متضاد و متشابه، واژه هاي همگون و شبه همگون، مترادف، جمع مکسر، همزه وسط و 

 )آخر
واژه هاي ساده و غیر ساده،  جمله سازي، نهاد و گزاره، جمع و عالئم آن، حروف ربط، حروف اضافه،(نکات دستوري -

 )ترکیب وصفی و اضافی
طنز، حکایت، کاریکاتور، قصه، افسانه، شعر کودکان، داستان، لطیفه، ضرب المثل، متون کهن، قافیه، (مفاهیم ادبی -

 )ردیف، موسیقی و شعر، تشیبه و استعاره
 راهبردهایی براي تدریس نکات نگارشی، امالیی، دستوري و ادبی -
 

 بررسی راهنماي برنامه زبان فارسی : مفصل پنج
مفاهیم، مضامین، مهارت ها، فرصت هاي یادگیري پیش بینی (شناسایی ساختار راهنماي درسی و ساختار دروس  - 

 ) یادگیري پیش بینی شده، چگونگی تلفیق محتوا با سایر دروس-شده، فعالیت هاي یاددهی
و صفحات کتاب، تعداد فصول و بخش ها، ساعات پیش بینی  بررسی ویژگی هاي کتاب درسی شامل موضوع، حجم -

 شده براي تدریس
 بررسی ساختار کتاب درسی شامل تصاویر، نمودارها، فعالیت هاي آموزشی و مهارت ها -
 بررسی ارتباط طولی و توالی مطالب درس زبان فارسی در پایه هاي دوره ابتدایی -
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 آموزش کودکان دوزبانه: بخش دوم 

 هاي احتمالی و تفاوت بافت زبان دوم دوزبانگی و چندزبانگی و انواع آن ها، مزایاي دو و چندزبانگی و آسیبمفاهیم  -
تکوینی، رویکرد تعاملی، نظریۀ /آموزي مثل نظریۀ رفتارگرا، نظریۀ دیدگاه شناختیدومهاو رویکردهاي زباننظریه

 پردازش پردازش اطالعات، فرضیۀ پردازش درونداد و فرضیۀ قابلیت 
 نظام آوایی، صرفی، نحوي و معنایی زبان  -
 رابطۀ زبان، کاربرد و بافت موقیعتی  -
 مسائل ومشکالت کودکان درمناطق دوزبانه -
 گویش هاي رایج در ایران -
 اهداف برنامه زبان آموزي درمناطق دوزبانه -
 )هوش و استعداد  سن، جنس، انگیزه، شخصیت، محیط و شرایط یادگیري،(عوامل موثر در آموزش زبان دوم  -
 اصول ناظر بر برنامه هاي زبان آموزي در مناطق دوزبانه  -
 رویکردها و روش ها در آموزش زبان -
 چهار مهارت زبانی با تمرکز ویژه بر دو مهارت خواندن و نوشتن  -
 برنامۀ درسیمحور و نحوة تولید محتوا در قالب این دو هاي درسی به ویژه دو برنامۀ محتوایی و تکلیفانواع برنامه -

 
 

 :ارزشیابی
 

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري

     
 

 :منابع اصلی       

 .انتشارات سخن. زبانانهاي آموزش زبان به غیر فارسیاصول و نظریه). 1385(ضیاء حسینی، سید محمد   -
 .ات سمتانتشار: تهران. آموزيزبان). 1381(زندي، بهمن  -
 .انتشارات سمت: تهران. ساخت زبان فارسی). 1386(افراشی، آزیتا  -
 .انتشارات مدرسه: تهران). با تأکید بر مناطق دوزبانه( آموزي در پیش دبستانزبان). 1390(عصاره، فریده و مونا بافته  -
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ، رشد زبان و فرضیه هاي زبان آموزي کودك، مجله دانشکده )1380(مشکوه الدینی، مهدي -

 263 -286ص 
انتشارات : ، تهران3، اختالل هاي زبان، تشخیص و بازپروري در روان شناسی مرضی و تحولی )1379(دادستان، پریرخ  -
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 : منابع براي مطالعه بیشتر       

). 1394. (دره، فریدون؛ زندي، بهمن؛ قاسم پور مقدم، حسین و نجفی پازوکی، معصومهنیساري، سلیم؛ اکبري شل -
 .انتشارات مدرسه: راهنماي آموزش زبان فارسی در دوره ابتدایی، تهران

 .شرکت چاپ و نشر کتاب هاي درسی ایران: خودآموز روش تدریس زبان فارسی، تهران). 1380.( زندي، بهمن -
 .انتشارات رهنما: اصول یادگیري و آموزش زبان، ترجمه منصور فهیم، تهران). 1381.(براون، اچ، داگالس -
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176: کد درس  
  

 :عنوان درس به فارسی
 روان شناسی بازي

تعداد 
 2 :واحد

نوع 
 واحد

 پایه
 :دروس پیش نیاز  نظري
 ندارد  عملی

  
 اصلی

  نظري
  عملی  

 :عنوان درس به انگلیسی
تعداد 

 :عتسا
 تخصصی

  نظري
  عملی

Play Psychology 32 
 ياختیار

  نظري
  عملی

 ندارد  دارد             :یملآموزش تکمیلی ع
   سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          سفر علمی

  :اهداف درس
شناسان و مربیان تعلیم و تربیت و نقش هاي سازنده آن در زندگی آشنایی با مفهوم، ضرورت و انواع بازي ها از دیدگاه روان 

 کودکان
 

 :سرفصل ها
 بازي  تاریخچه و اهداف تعاریف، -
 کودکان ) عاطفی عقالنی، اجتماعی، روانی، جسمانی،(جانبه  همه رشد در بازي نقش -
  ها آن تحلیل و بازي درباره پردازان نظریه و بزرگ مربیان هاي دیدگاه -
   درسی کودکان برنامه در خالق هاي بخصوص بازي  -با ابزار و بی ابرزار –بازي ها  نقش جایگاه و  -
 کودکان هاي بازي ارزیابی  -
 کودکان بازي مطالعه شیوه هاي -
 باالتر و کودکی هاي سال در بازي راه از یادگیري و بازي رویکردهاي -
 ) پسران و دختران(  جنسیتی هاي بازي -
 کودکان يها بازي در بزرگترها نقش -
وسایل مورد نیاز  ها و ویژگی ،)باالتر و سنین 7-11 از سالگی،7 تا تولد(کودکان  مختلف سنی هاي گروه براي بازي -

 آن ها
 کشورها برخی از دیگر و ایران در مدرن و محلی بومی، سنتی، هاي معرفی برخی از بازي -
 طریق از ها آن یادگیري هاي راه و بررسی بزرگترها و کودکان هاي فعالیت مشاهده و کودکان هاي بازي تحلیل -

 بازي
 

 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري
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 :منابع
 .رهگشا انتشارات: شیراز .بازي شناسی روان) 1374( مهجور، سیامک رضا -
آبادي  ابراهیم کرمانی، علیرضا علیرضا ترجمه .ان کودکیجامعه شناسی دور). 1385(پروت  جکس، آلن جیمز، آلیسون -
 .)پنجم فصل( نشر ثالث ).1385(
 .مدرسه عالی پارس: تهران ).1355(، ترجمه قاسم قاضی و نعمت کدیور تفکر کودك است بازي ).بی تا( اولین شارپ -

 بازي، اسباب فرهنگی ، کتاب پیامدهايآن فرهنگی و پیامدهاي بازي اسباب گردهمایی در شده ارائه هاي مقاله مجموعه -
.)جدید چاپ( 1381 بهار ، معراج انتشارات
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 177: کد درس
: عنوان درس به فارسی 

بهداشت و تغذیه مادر و 
 کودك

تعداد 
 2: واحد

نوع 
 واحد

 پایه
 :دروس پیش نیاز  نظري

 ندارد  عملی

  
 اصلی

  نظري
  عملی  

 :عنوان درس به انگلیسی
د تعدا

 :ساعت
 تخصصی

  نظري
  عملی

Maternal and child 
health and nutrition 

32 
 اختیاري

  نظري
  عملی

 ندارد   دارد             :آموزش تکمیلی عملی
   سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          سفر علمی

 

 :اهداف درس
و  هاي دوران بارداري مراقبت حاملگی، از قبل مشاوره، زادانو نو مادرانو مرگ و میر  سالمتاي آشنایی با مفاهیم و شاخص ه

سالم  نوزاد ویژگی هاي آشنایی بانوزادان،  از مراقبت کشوري برنامه هايبا  آشنایی، تغذیه در دوران بارداري و شیردهی زایمان،
 . خواب ، استراحت و  بازي در کودکان، نامه واکسیناسیون کشوري، تغذیه کودکان در سنین مختلف، بر پذیر آسیب نوزاد و

 
 :سرفصل ها

 اهمیت بهداشت و تغذیه صحیح مادر و کودك -
 وضعیت سالمت و مرگ و میر مادران در ایران و جهان  -
 علل مرگ مادران در جهان و ایران  -
  توسعه حال در و پیشرفته کشورهاي در مادران سالمت موانع -
  زندگی طول در مادر فقدان از ناشی خطر و مادران میر و مرگ شاخص -
 :مراقبت هاي قبل از بارداري -

  بارداري از قبل مراقبت اهمیت -
 ژنتیکی ،صرع، بیماري هاي بیماریهاي( مزمن حاملگی  در مورد اختالالت و بیماري هاي  از قبل مشاوره -

 )سقط جنین و اثرات آنن، جنی به مربوط خطرات قلبی ، فشار خون ، دیابت، کلیوي، بیماریهاي
 :بارداري دوران مراقبت هاي -

 فعالیت در دوران بارداري و بهداشت  -
 دوران بارداري شایع شکایات -
معدنی،  انرژي، پروتئین ها، کربوئیدرات ها، چربیها، عناصر به نیاز( بارداري  دوران در اي تغذیه نیازهاي -

 )باردار زن غذایی رژیم ویتامین ها، تعادل
 بارداري در چاقی -
  بارداري در دیابت -
 سقط جنین -
 باروري و دوران بارداري بهداشت در مردان مشارکت -
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 نقش پدر در آرامش روانی مادر در دوران بارداري -
 مقاربتی بیماریهاي -

 :نوزادي دوره زایمان و در از مراقبت هاي پس -
مادر،  بیماریهاي ابقهاجتماعی، س عوامل(می دهند قرار خطر معرض در را نوزادان سالمتی که عواملی -

 دوره به مربوط زایمان، مسائل حین فعلی، مسائل حاملگی به مربوط قبلی، مسائل حاملگی هاي چگونگی
 )نوزادي

 نوزادي  دوره زایمان و در از پس فوري مراقبتهاي -
و  وزن گیري نوزادان و اندازه معاینه در غیرطبیعی و طبیعی مهم نکات و معاینه چگونگی و نوزادان معاینه -

 تولد نوزاد موقع قد
 از مراقبت رحمی و داخل رشد تاخیر و نارسی - نارس شیرخواران تغذیه( کم بسیار تولد وزن با نوزادان -

 دیررس و نوزاد)  منزل در نارس شیرخواران
 نوزادي ، تست تیروئید کاري کتونوري، سندرم داون، کم فنیل( نوزادان در غربالگري رایج آزمایش هاي -

 )ران مفصل مادرزادي رفتگی ، در هموگلوبینوپاتیها سایر یا شکل داسی گلبول، کومبس
  نوزادان فیزیولوژیک و زردي  انتقالی دوره در نوزادان طبیعی تغییرات -
 شیردهی دوران مادران در تغذیه اي نیازهاي - -

 :کودك تکاملی و مراحل  نمو و رشد بر موثر عوامل -
 صدك مفهوم و شدر سنجی ، شاخصهاي تن شاخصهاي  -
 رشد منحنی از استفاده و موارد ایران در استفاده مورد رشد نمودارهاي -

 ایمنسازي و سالگی 7 تا ماهگی 12 کودکان از و شیرخواران ایمنسازي( کودکان همگانی ایمنسازي برنامه -
 ) نکرده اند مراجعه مقرر وقت در که باالتر و ساله هفت کودکان

 واکسن با ایمنسازي سابقه فاقد باروري سنین زنان ایمنسازي( ایمنسازي  سابقه دونب باردار زنان ایمنسازي -
 ) بزرگساالن ویژه دوگانه

  پرخطر گروههاي هپاتیت براي علیه ایمنسازي -
 :تغذیه کودك -

  مادر شیر با تغذیه موفقیت شرایط -
 مادر شیر تغذیه اي جنبه هاي -
 مادر شیر ایمونولوژیک جنبه هاي -
 )اجتماعی ـ مادر، اقتصادي به کودك، مربوط به مربوط( رماد شیر مزایاي -
  مادر شیر با تغذیه در اساسی نکات -
 شیر نگهداري و دوشیدن ـ شاغل مادران در شیردهی -
  شیردهی تداوم حفظ و کافی شیر تولید براي توصیه هایی -
 مختلف سنین در کودکان تغذیه -

  کودکان در بازي و استراحت ، خواب -
 :ارزشیابی

 میان ترم ابی مستمرارزشی
 هاي نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري

     
 



200 

 

 :منابع
 پزشکی، آموزش و درمان بهداشت، انتشارات وزارت. )1392( سوم چاپ سوم، جلد عمومی، بهداشت جامع کتاب -

 .فناوري و تحقیقات معاونت
 . نشر زوار. مدنی جمه مصطفیتر .کودك تربیت و تغذیه ).1393(اسپاك  بنیامین پارکر، استیون -
 .نشر دانشگاه پیام نور: تهران. بهداشت و تغذیه مادر و کودك). 1387(حلم سرشت، پریوش، دل پیشه، اسماعیل  -
 :با رابطه پزشکی کشوردر علوم هاي دانشگاه: دکتري و ارشد کارشناسی هاي نامه پایان: علمی و مستند منابع -

 "و تغذیه مادر و کودك بهداشت "
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  178: کد درس
 : عنوان درس به فارسی 

برنامه ریزي درسی دوره 
هاي تحصیلی پیش 
 دبستانی و دبستان

تعداد 
 2: واحد

نوع 
 واحد

 پایه

 :دروس پیش نیاز  نظري

  عملی
آموزش و پرورش پیش دبستانی ، دبستانی 

 و) 105(و متوسطه 

 )115(روانشناسی رشد 

 

  
 اصلی

  نظري
  عملی  

 :ان درس به انگلیسیعنو
تعداد 
 :ساعت

 تخصصی
  نظري
  عملی

Curriculum 
Development in 
Preprimary and 

Primary education 

32 
 اختیاري

  نظري
  عملی

 ندارد   دارد             :آموزش تکمیلی عملی
   سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          سفر علمی

 
 : اهداف درس

 :آشنایی دانشجویان با 
چگونگی آموزش پیش دبستانی و ) با تأکید بر اسالم و آراء اندیشمندان مسلمان(اهمیت آموزش پیش دبستانی و دبستانی 

ی دبستانی در جهان امروز ویژگی ها مبانی ، مراحل و عناصر برنامه ریزي درسی پیش دبستانی و دبستانی ،مقایسه برنامه درس
 دوره پیش دبستانی و دبستانی ایران و چند کشور مهم جهان

 :سرفصل ها
 برنامه ریزي درسی در دوره پیش دبستانی) الف 

 
 )با تأکید بر آراء اندیشمندان مسلمان( اهمیت تربیت کودك -
 پیشینه تشکیل مراکز پیش دبستانی در جهان و ایران -
 نیشناختی، عاطفی وجسمی کودکان پیش دبستاویژگی هاي  -
 اثرات آموزش پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی درسالهاي بعداز پیش دبستان -
 مبانی برنامه  ریزي درسی در دوره پیش دبستانی  -

 مبانی فلسفی برنامه درسی  -             
 مبانی اجتماعی  -            
 مبانی روان شناختی  -           
 مبانی دین شناختی -          

 راحل برنامه ریزي درسی م    -     
 انتخاب هدفها   -            
 ...)محتوا ،وسایل و امکانات ،رسانه ها و فضا و(تدارك برنامه هاي درسی  -            
 یادگیري  –روش هاي یاددهی  -           
 روشهاي ارزشیابی -           
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 ر جهان ومقایسه آن با ایراننگاهی به برنامه هاي درسی دوره پیش دبستان در چند کشو  -
  دوره دبستانی برنامه ریزي درسی در) ب

 گیري دوره آموزش ابتدایی جدید در نظام آموزشی ایران شکل -
 ویژگی هاي شناختی، عاطفی وجسمی کودکان در سن آموزش ابتدایی -
 سیر تحول برنامه هاي درسی دوره ابتدایی در ایران  -
 تداییمراحل برنامه ریزي درسی در دوره اب -

    گزینش هدفها -           
تعیین سیاست هاي برنامه درسی -             
   تعیین کردن ساختار برنامه درسی -           
تعیین کردن گستره برنامه درسی -             
تهیه چهارچوب برنامه درسی -             

 
 توجیهات الزم براي آموزش مطالب درسی -
 لعاتی تعیین قلمرو حوزه مطا -
 تعیین کردن زمان آموزش -
 تعیین رویکرد انتخاب و سازمان دهی محتوا -
 تمرکز و عدم تمرکز -
 تولید مواد آموزشی -
 اجرا و ارزشیابی برنامه درسی -
 نگاهی به برنامه هاي درسی دوره ابتدایی در چند کشور جهان و مقایسه آن با ایران -

 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 یهاي نهایآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري

     
 

 :منابع
 .انتشارات سمت: تهران. چاپ پنجم. مبانی آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان). 1393(مفیدي، فرخنده  -
 .انتشارات مدرسه. کودك تربیت درباره مسلمان بزرگ مربیان آراء). 1366(عطاران، محمد  -
: تهران. ترجمه فرخنده مفیدي .چاپ پانزدهم. رش در دوره پیش از دبستانبرنامه آموزش و پرو). 1393(ونیتا کول  -

 .انتشارات سمت
 .انتشارات سمت: تهران .آموزش و پرورش پیش دبستانی، دبستانی و متوسطه). 1392( صافی، احمد -

- Burton, N., Brundrett, M. (2005). Leading the Curriculum in the 
Primary School. paul chapman publishing. 
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 179: کد درس
 

 
 :عنوان درس به فارسی
متون تخصصی علوم 

 تیتربی

تعداد 
 :واحد

2 

نوع 
 واحد

 پایه
 :دروس پیش نیاز  نظري

  عملی
 )129( متون تخصصی

  
 اصلی

  نظري
  عملی  

 :عنوان درس به انگلیسی
تعداد 
 :ساعت

 تخصصی
  نظري
  عملی

English Text  32 
 ياختیار

  نظري
  عملی

 ندارد     دارد              :لیمآموزش تکمیلی ع
   سمینار         آزمایشگاه         ورزيکار         یلمسفر ع

 
 :اهداف درس

 تربیتی علوم در آنها کاربرد چگونگی و تخصصی اصطالحات و مفاهیم با آشنایی -
 ترجمه در حیحص صورت به مفاهیم کاربرد -
 تخصصی متون در اصطالحات کاربرد -
 باشند منابع اطالعاتی گوناگون که به نوعی در رابطه با موضوع دوره و درس میبا آشنایی  -
 به منظور فهم و درك متون تخصصی، دادن مفاهیم و اصطالحات علمی و فنی مورد بحث و گفتگو قرار -
 ی به زبان فارسی روان یک مقاله یا یک متن از زبان انگلیس جمۀتر -
 رعایت کردن نکات امالیی و انشایی و دستوري در نوشتن -

 
 :درس رفتاري اهداف
 :بتواند باید درس پایان از پس دانشجو

 .براي مفاهیم و اصطالحات انگلیسی ارائه دهندمناسب ي فارسی ها معادل -
 .براي مفاهیم و اصطالحات فارسی ارائه دهندمناسب ي انگلیسی ها معادل -
 .تن انگلیسی را به فارسی روان و سلیس ترجمه کنندیک م -
 .در ترجمه متن، نکات امالیی و انشایی و دستوري را رعایت کنند -
 .متن انگلیسی را به درستی بخوانند و بفهمند -

 :سرفصل ها
 .تحقق بخشند انتخابی منابع با مطابق را درس کلی هاي هدف بتوانند باید دانشجو و استاد
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 :ارزشیابی
 

 ترم یانم شیابی مستمرارز
 هاي نهاییآزمون

 کارورزي
 عملکردي نوشتاري

     
 

 :منابع اصلی
 

 
انتشارات : تهران. ریزي آموزشی هاي مدیریت و برنامه انگلیسی براي دانشجویان رشته، )1387( کوشا، منصور -

 . سمت
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 180: کد درس
 :عنوان درس به فارسی

 کارورزي
تعداد 

 2: واحد
)1+1( 

ع نو
واحد

: 

 پایه
  نظري

 کلیه دروس پایه :دروس پیش نیاز

  عملی

  
 اصلی

  نظري
  عملی  

 
 تعداد
 :ساعت

 تخصصی
  نظري
  عملی

 :عنوان درس به انگلیسی
Practicum 

 ياختیار 32+16
  نظري
  عملی

 ندارد   دارد            :آموزش تکمیلی عملی
  سمینار          آزمایشگاه        کارگاه          سفر علمی

 
 :اهداف درس

 یادگیري روش تدریس آمادگی خواندن، نوشتن، شمار آموزي دوره پیش از دبستان و تمرین در کاربرگ هاي مرتبط -
 یادگیري روش تدریس، زبان فارسی، ریاضی، انشاء در دوره ابتدائی و تمرین هاي عملی دروس مرتبط -
 ه عملی دانشجویان در مراکز پیش دبستانی و دبستانمشاهد -
 تمرین عملی در کالس و انجام فعالیت هاي مرتبط و تدریس در مراکز آموزشی پیش دبستانی و دبستان -

 :سرفصل ها
بر اساس دوره هاي تحصیلی و سرفصل کتب فارسی، ریاضی، نگارش و آمادگی هاي خواندن، نوشتن، حساب کردن و  -

 زبان آموزي
 

 :زشیابیار

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري

     پروژه/ ارائه گزارش کار 
 

 :منابع
  .سمت سازمان: تهران .چاپ دوازدهم. دبستان از پیش دوره در پرورش و آموزش برنامه ).1390(فرخنده  مفیدي، -
  .مدرسه انتشارات .چاپ دوم .مربی و کودك کار کتاب ).1386(فرخنده  مفیدي، -
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 190: کد درس

 
 :عنوان درس به فارسی

 مسائل آموزش و پرورش
تعداد 

 2 :واحد

نوع 
 واحد

 پایه
 :دروس پیش نیاز  نظري
آموزش و پرورش پیش دبستانی دبستان و    عملی

 )105(متوسطه
 )135(سازمان ها و قوانین آموزش و پرورش

  
 اصلی

  نظري
  عملی  

 :عنوان درس به انگلیسی
تعداد 
 :ساعت

 تخصصی
  نظري
  عملی

Problems of 
Education 

32 
 اختیاري

  نظري
  عملی

 ندارد   دارد             :یعملآموزش تکمیلی 
   سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          یلمسفر ع

 :اهداف درس
 نشجویان با مشکالت و تنگناهاي آموزش و پرورش در ایرانآشنایی دا

 طبقه بندي مسائل آموزش و پرورش 
 شناسایی علل مسائل و مشکالت آموزش و پرورش

 شناسایی و ارائه راهکار براي کاهش  و رفع مسائل آموزش و پرورش 
 

 :سرفصل ها
 

 ش و اصول حاکم بر شناخت مسائل آموزش و پرورشکلیاتی درباره مفهوم، اهمیت و ضرورت شناخت مسائل آموزش و پرور
 منابع و روش هاي شناخت مسایل آموزش و پرورش

 طبقه بندي مسائل آموزش و پرورش
 طبقه بندي مسائل از نظر ارتباط با مبانی، اصول و اهداف آموزش و پرورش -
 تی در ستاد و صف،دوره هاي تحصیلی، ساختار اداري و تشکیال) عمودي و افقی(از نظر ساختار آموزشی  -
 طبقه بندي با رویکرد سیستمی در دو گروه برون سازمانی و درون سازمانی -
 طبقه بندي به لحاظ کمیت و کیفیت -

 چالش ها و مشکالت عمده فراروي آموزش و پرورش ایران
 )مشکالت فرابخشی ملی(مشکالت برون سازمانی ) الف     

 اهم مشکالت درون سازمانی ) ب
 

 )فرصت ها و تهدیدها(ذاري مراجع سیاست گ
 مجلس شوراي اسالمی و قوانین آموزش و پرورش -
 شوراي عالی انقالب فرهنگی -
 شوراي عالی آموزش و پرورش -
 شوراهاي آموزش و پرورش استان هاي خاص کشور -
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 )فرصت ها و تهدیدها(سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 
 طرح هاي اصالح، تغییر و تحول آموزش و پرورش -
 ول بنیادین آموزش و پرورش و فرایند تهیه و تصویبسند تح -
 اصول و سیاست هاي حاکم بر سند -
 فرصت ها و تهدیدها -

 مهمترین مسائل آموزش و پرورش دوره پیش دبستانی، دبستانی، دوره اول و دوم متوسطه و راه هاي کاهش آن ها
 )فرصت ها و تهدیدها(مشارکت در آموزش و پرورش 

 الت عمده این مدارسمدارس غیردولتی و مشک -
 انجمن اولیا و مربیان در مدارس فرصتها و تهدیدها -
 راه هاي به سازي مشارکت مردم در آموزش و پرورش و همکاري خانواده ها با مدارس -

 تربیت و تأمین معلم و سایر نیروهاي انسانی و مسائل معلمان
 پژوهش و مسائل آن و اهم راهکارها

 اوره در دوره هاي تحصیلیمسائل مربوط به راهنمایی و مش
 اهمیت مشکالت و راهکارها -

 مسائل مربوط به  امور تربیتی و پرورشی در مدارس
 اهم مشکالت و راهکارها -

 مسائل مربوط به  افت تحصیلی و اخالقی و اجتماعی دانش آموزان در مدارس
 افت تحصیلی و راه هاي کاهش آن در دانش آموزان -
 اي کاهش آن ها در دانش آموزانافت اخالقی و اجتماعی  و راه ه -

 کنکور و مسائل آن
 اهداف کنکور و نقش وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و تحقیقات و فناوري -
 اهم مقررات حاکم در مورد کنکور و حذف آن -
 اهم مسائل و راهکارها -

 
 

 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري

     
 

 :منابع اصلی
 .انتشارات سمت: تهران. مسائل آموزش و پرورش ایران). 1385(صافی، احمد  -
 .انتشارات سمت: تهران). چاپ هشتم( مسائل آموزش و پرورش ایران). 1392(آقازاده، احمد  -

 :منابع براي مطالعه بیشتر
  .مسائل آموزش و پرورش ایران و راهکارهاي آن). 1383(شکاري، عباس  -
 . وزارت آموزش و پرورش). 1392(هاي کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور  یاستس -
 . وزارت آموزش و پرورش). 1393(طرح تعالی مدیریت مدرسه و گزارش برنامه آن  -
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دبیرخانه شوراي عالی ). 1393(، )راهکار 40برنامه و  99(نقشه راه اجرایی کردن سند تحول آموزش و پرورش  -
 . پرورش آموزش و

 ).1391(برنامه درس ملی جمهوري اسالمی ایران  -
 .مصوب شوراي عالی آموزش و پرورش و شوراي عالی انقالب فرهنگی). 1390(سند تحول بنیادي آموزش و پرورش  -
مرکز اطالعات و روابط عمومی وزارت آموزش و ). 1393( 1393گزارش عملکرد وزارت آموزش و پرورش در سال  -

 . پرورش
 . نشر ویرایش. تربیت معلم در ایران، ژاپن، مالزي، آلمان، هند و پاکستان). 1390(احمد صافی،  -
 .بررسی سیر تاریخی و تکوینی ساختار آموزشی آموزش و پرورش ایران و مراجع تصویب آن). 1388(صافی، احمد  -
هاي مجلس شوراي  مرکز پژوهش). 1392(هاي اجراي سند تحول بنیادین آموزش و پرورش  بررسی تحلیلی چالش -

 . اسالمی
، بررسی وضع موجود و مطلوب نظام راهنمایی و مشاوره در ایران و دبیرخانه شوراي عالی )1389(صافی، احمد  -

 . آموزش و پرورش
 ). 1393(مجموعه مصوبات شوراي عالی آموزش و پرورش  -
 .1390-93ر چند جلد هاي اجرایی وزارت آموزش و پرورش در برنامه پنجم توسعه و عملکرد آن د بسته -
 .تهران، انتشارات مدرسه. تفکر درباره تحوالت آینده آموزش و پرورش). 1383(امیري، علی  -
 . شوراي تحقیقات وزارت آموزش و پرورش. اهم مسائل آموزش و پرورش). 1380(شکوهی، غالمحسین  -
 .انتشارات سمت: تهران). مچاپ چهار( مبانی آموزش و پرورش در دوره پیش دبستان). 1385(مفیدي، فرخنده  -

- Faure. E. (2006). Learning to be: The word of education today and tomorrow.  
Paris UNESC 
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 191: کد درس

 
 :عنوان درس به فارسی

تعداد 
 2: واحد

نوع 
 واحد

 پایه
 :دروس پیش نیاز  نظري
 )112(شناسی عمومی  روان  عملی

 
 

 صیتروان شناسی شخ
 

 
 اصلی

  نظري

  عملی  

 :عنوان درس به انگلیسی
تعداد 
 :ساعت

 تخصصی
  نظري
  عملی

Personality 
Psychology 

32 
 ياختیار

  نظري
  عملی

 ندارد   دارد             :آموزش تکمیلی عملی
   سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          سفر علمی

 

 :اهداف درس
هاي عمده شخصیت و استفاده از آن  شناخت سیر تحولی روانشناسی شخصیت از آغاز تا کنون، توانایی توضیح و تبیین نظریه

) ماهیت انسان(هاي بزرگ شخصیت در زمینه ساخت و پدیدآیی  هاي اصلی روانشناسی، توانایی توضیح و تبیین نظریه در حوزه
 گیري شخصیت ها و شکل هاي اصلی روانشناسی، تبیین رابطه ارزش و استفاده از آن در حوزه

 
 :سرفصل ها

تحولی و فرهنگی شخصیت و معرفی شخصیت به عنوان یک سیستم  تعریف، قلمرو، بنیادهاي زیستی،: مفاهیم کلی -
 پیچیده

 : نظریه هاي اصلی روانشناسی شخصیت -
روید، یونگ، آدلر، هورناي، کوهات، نظریه هاي روابط ف: (مفاهیم، اصول و مطابقت هاي فرهنگی: گريروان تحلیل -

 )موضوعی، روانشناسی من
 پاسخگر، و کالسیک، رفتارگرایی: (فرهنگی هاي مطابقت و اصلی هاي شاخه و اصول مفاهیم،: رفتاري هاي نظریه -

 میشل  و راتل بندورا،): اجتماعی -شناختی رفتاري، هاي نظریه
مزلو،   راجرز،: (هاي اصلی و مطابقت هاي فرهنگی مفاهیم، اصول و شاخه: ي نگرنگري، هستیهاي انساننظریه -

 )پدیدار شناختی
 )آیزنک، کتل، آلپورت و پنج عاملی: (هاي اصلی و مطابقت هاي فرهنگیمفاهیم، اصول و شاخه: هاي صفاتنظریه -
 )لیک: (اصول و شاخه هاي اصلی و مطابقت هاي فرهنگی  مفاهیم،: نظریه هاي شناختی -
 بودیسم،: (فرهنگی هاي مطابقت و اصلی هاي شاخه و اصول مفاهیم،: شرقی هاي نظریه -چهارم نیروي شناسی روان -

 )و ذن یوگا صوفیسم،
 مقایسه نظریه ها از نظر عوامل اساسی شخصیت، ماهیت انسان شناسی و تحول -
 )سالمت، کار، سبک زندگی، فرهنگ و تربیت(شخصیت و زندگی روزمره  -
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 )منش و ملکه شاکله،( شخصیت درباره اسالمی هاي دیدگاه -
 
 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري

     
 

 :اصلی منابع
 .نشر ویرایش. ترجمه یحیی سیدمحمدي. هاي شخصیت نظریه). 1391( آلن سیدنی شولتز،. دوآن شولتز، -
 .نشر آییژ: تهران. محمدجعفر جوادي ترجمه. نظریه و تحقیق: نشناسی شخصیتروا). 1389(الرنس  پروین،  -
 .نشر ویرایش: تهران. روانشناسی شخصیت). 1390(یوسف   کریمی، -
 .دانشگاه تهرانانتشارات : تهران. ترجمه محمود منصور. پدیدآیی و تحول شخصیت  ساخت،). 1380(مایلی، روبرتو  -

 
 :منابع براي مطالعه بیشتر

- Cervone, D., Pervin, L. A. (2009). Personality: Theory and Research. New York: 
John Wiley & Sons. 

- Miserandino, M. (2011). Personality Psychology. Boston, MA: Pearson Academic. 
- Crowne, D.P. (2010). Personality Theory. New York: Oxford University Press. 
- John, O.P., Robins, R.W., Pervin, L. A. (Eds.). (2008). Handbook of Personality: 

Theory and Research (3rd ed.). New York: Guilford Publications. 
- Corr, J.P., Matthews. G. (2009). The Cambridge Handbook of Personality 

Psychology. Edited by Philip J. and Gerald.  
- Frank Dumont, F. (2010). A History of Personality, Psychology Theory, Science, and 

Research from Hellenism to the Twenty- first Century. 
 

 
 

 

http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/047048506X/understandi0d-20
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0205738877/understandi0d-20
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0195430204/understandi0d-20
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/1609180593/understandi0d-20
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/1609180593/understandi0d-20
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 192: کد درس

  
 :عنوان درس به فارسی

روانشناسی تفاوت هاي 
 فردي

تعداد 
 2 :واحد

نوع 
 واحد

 پایه
 :دروس پیش نیاز  نظري

  عملی
 )112(روانشناسی عمومی 

  
 اصلی

  نظري
  عملی  

 :عنوان درس به انگلیسی
تعداد 
 :ساعت

 تخصصی
  نظري
  عملی

Organization and 
Rules Of  Education 

32 
 اختیاري

  نظري
  عملی

 ندارد   دارد             :یملآموزش تکمیلی ع
   سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          یمسفر عل

 :اهداف درس
اللت هاي آن براي تعلیم و تربیت و ، د..)هوش، شخصیت، استعداد، انگیزش و ( هاي فردي در ابعاد گوناگونآشنایی با تفاوت

 کاربرد آن در مشاوره تحصیلی و شغلی
 :سرفصل ها

 تعریف روانشناسی تفاوت هاي فردي و اهمیت آن  -
 اهداف و قلمرو روانشناسی تفاوت هاي فردي  -
 ...)بینه، بقراط، افالطون، روسو، بسل، داروین، گالتون، کتل، ( تاریخچه و سیر تحول در روانشناسی تفاوت هاي فردي -
محیط خانوادگی، محیط تحصیلی، محیط فرهنگی و اجتماعی، محیط ( توارث  و محیط: علل پیدایش تفاوتهاي فردي -

 )اقتصادي
 هوش و تفاوتهاي فردي -
 استعداد و تفاوتهاي فردي -
 ...)تاثیر تفاوتهاي فیزیولوژیکی، سن، جنس، شخصیت و ( تفاوت در احساس و ادراك -
 یريتفاوت در سبک هاي یادگ -
برونگرایی، هیجان خواهی، نظریه اسناد هایدر، نظریه استنباط متناظر جونز و دیویس،  -درونگرایی( شخصیت و تفاوتهاي فردي -

 ...)نظریه تغییر همگام کلی، نظریه واینر، 
 ...)تفاوتهاي فردي در انگیختگی، توجه، پرخاشگري، ( تفاوت در انگیزش و هیجان -
هاي فیزیولوژیک،   هیجانات و اخالق، تفاوت هاي ذهنی و یادگیري،  از نظر شخصیتی، تواناییتفاوت (تفاوتهاي بین دو جنس -

 ..)ها وکرهتفاوت در سیستم عصبی، تفاوت در ساختار مغز و نیم
 )آزمون ها( روش هاي اندازه گیري تفاوتهاي فردي -
 تفاوتهاي فردي در اسالم -
 تفاوتهاي فردي و شیوه هاي فرزند پروري -
 ...)تعیین اهداف، محتوا، روش ها، منابع، شیوه ارزشیابی، ( فردي و برنامه هاي آموزشی تفاوتهاي -
 تفاوتهاي فردي و مشاوره تحصیلی، شغلی، خانوادگی -
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 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري

* * *   
 

 : منابع اصلی
 .سمت: تهران. هاي فردي روانشناسی تفاوت ).1392(شمس اسفند آباد، حسن  -
 .انتشارات بعثت: تهران. هاي فردي روانشناسی تفاوت). 1389(گنجی، حمزه  -
 انتشارات موسسه آموزشی و :قم. شناختی حضرت آیت اهللا مصباح یزدي هاي روان دیدگاه. )1385( محمدصادق شجاعی، -

 .پژوهشی امام خمینی
 .2و  1جلد . سمت: تهران. اندیشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن آراي). 1377(جمعی از نویسندگان  -
 .آستان قدس رضوي :مشهد. عباس عربترجمه . روانشناسی قرآن و. )1384( عثمان نجاتی، -

  
 :منابع براي مطالعه بیشتر

 .یفاطم: تهران. ترجمه یوسف کریمی و فرهاد جمهري. هاي فردي تفاوت). 1371(شکلتون و فلچر  -
 .آستان قدس رضوي: مشهد. ترجمه جواد طهوریان. هاي فردي تفاوت). 1369 (آناستازي، آن  -
 .انتشارات سخن :تهران. هاي فردي روانشناسی تفاوت. )1374( محمدحسین سروري، -

- Maltby, J.; Day, L.; Macaskill,  A. ( 2010). Personality, Individual Differences and 
Intelligence. Prentice Hall 

- Jonassen, D. H.; Grabowski, B. L. ( 1993). Handbook of Individual Differences, Learning, 
and Instruction. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Hillsdale, New Jersey. 

- Cooper, C.(2010). Individual Differences And Personality. Third Ed.HODDER 
EDUCATION. 
 

 
 :مجالت مرتبط و مفید

 .دانشگاه خلیج فارس بوشهر. "شخصیت و تفاوت هاي فردي"فصلنامه  -
- Journal of "Learning and Individual Differences", Journal of Psychology and Education. 

Imprint: ELSEVIER. ISSN: 1041-6080 
- Journal of "Personality and Individual Differences", The Official Journal of the International 

Society for the Study of Individual Differences. Imprint: ELSEVIER. ISSN: 191-8869 
- Journal of individual differences (Online). Publisher: Hogrefe & Huber. ISSN 1614-1 
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193: کد درس  

 

 :عنوان درس به فارسی

 کلیات فلسفه

عنوان درس به 

 :انگلیسی

تعداد 

 2: واحد

نوع 

 واحد

 پایه
 نظري

 
 :دروس پیش نیاز

 )141( منطق  عملی

 اصلی
  نظري
  عملی

تعداد 

 :ساعت
 تخصصی

  نظري

 عملی
 

 
General 

Philosophy 

32 
 اختیاري

      نظري         
  عملی

 ندارد   دارد          :ملیآموزش تکمیلی ع

 سمینار         آزمایشگاه        کارگاه         سفر علمی

 

 :اهداف درس

آشنایی مقدماتی با کلیاتی در مورد فلسفه مانند مفهوم،  موضوع، هدف، روش و فایده فلسفه و  -
 تقسیمات آن و تفاوت آن با سایر حوزه هاي معرفت بشري 

راء فیلسوفان برجسته غرب در دوران یونان باستان، قرون وسطی، قرون جدید و آشنایی اجمالی با آ -
 دوران معاصر و نقد آن ها

 :ها سرفصل

 تعریف فلسفه و مفهوم آن -

 هستی شناسی، انسان شناسی، معرفت شناسی، ارزش شناسی: قلمرو فلسفه -

با تأکید بر ) ین و اخالقعلم و هنر و د(حوزه معرفتی فلسفه و تفاوت آن با سایر حوزه هاي معرفتی  -
 روش هاي معتبر در هر حوزه

 )سقراط، افالطون، ارسطو(فلسفه در دوران یونان باستان و نقش حکماي یونان در پیدایش فلسفه  -
 یونان تأثیر ایران و مصر در سیر فلسفه -
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 )آگوستین و توماس آکویناس(فلسفه در قرون وسطی فیلسوفان مسیحی  -
، فیلسوفان تجربی )دکارت و برخی از فیلسوفان کارتزین(وفان عقل گرا فیلس: فلسفه در قرون جدید -

 ) کی یرکگور(، اگزیستانسیالیسم )کانت، هگل(ایده آلیست ها) جان الك، و هیوم(

، )رورتی(، نئو پراگماتیست )جیمز و دیویی(فیلسوفان پراگماتیست : فلسفه در دوران معاصر -
امواج و انواع (، فمینیسم )ویتگنشتاین و راسل(وفان تحلیلی فیلس...) لیوتار و (فیلسوفان پست مدرن 

 )آن 
 

 
خداشناسی، جهان (در بحث از آراي هر یک از فیلسوفان فوق، نظرگاه آنان درباره مباحث متافیزیک * 

به اختصار مطرح و ) اخالق و زیبایی شناسی(، معرفت شناسی، ارزش شناسی)شناسی و انسان شناسی
 . نقد گردد

 

 :بیارزشیا

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري

   
  

 

 

 :منابع

 سمت : ، تهرانکلیات فلسفه، )1386(گنجی، محمدحسین  -

 ، انتشارات دانشگاه پیام نورکلیات فلسفه، )1392(دادبه، اصغر -

، )1391(سیدجالل مجتبوي ، مترجمفلسفه کلیات، )بی تا(پاپکین، هنري ریچارد، استرول، آوروم -
  نشر حکمت 

: تهران .دیلمقانی بازرگان فریدون ترجمه. پرورش و آموزش فلسفه با آشنایی .)1383( اف.جی نلر، -
 .سمت

، جلد )1374(، مترجم علی اصغر فیاض، جلد اولتاریخ اندیشه هاي تربیتی، )بی تا(مایر، فردریک -
 ، انتشارات سمت)1392(دوم 

 ، انتشارات سمت  )جلد اول( فلسفه تعلیم و تربیتنشگاه، پژوهشکده حوزه و دا -
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 :منابع براي مطالعه بیشتر

 ، جلد اول تا نهم، جمعی از مترجمان، انتشارات سروشتاریخ فلسفه، )بی تا(کاپلستون -

 ، انتشارات آگاه)1394(نجف دریابندري: ، مترجمتاریخ فلسفه غرب، )بی تا(راسل، برتراند -

، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات )1375(بهزاد سالکی: ، مترجمفلسفه تاریخ ،)بی تا(ادواردز، پل -
 فرهنگی 
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194:کد درس  

 

 :اهداف درس
 جهان و رانیا در نوجوان و دکانکو اتیادب  يها خچهیتار با ییآشنا -
 یادب شاخه نیا مختلف اشکال انواع و یبررس و معاصر روزگار در نوجوان و کودك اتیادب تیوضع با ییآشنا -
 

 :سرفصل ها
 ها هینظر و فیتعار کودکان، اتیادب
 جهان در کودکان اتیادب رشد روند -
 رانیا در کودکان اتیادب رشد روند -
 نوجوانان و کودکان يها کتاب بانتخا یکل ضوابط  -
 کودکان اتیادب بر آن ریتأث و یشفاه اتیادب  -
 نوجوانان و کودکان يبرا آن انواع و داستان و قصه فیتعر  -
 .... و کودکان يبرا آن مختلف يها گونه و شعر  -
 کودکان يبرا یرمسرگ ، مرجع،يهنر ،ینید ، یفلسف ،یاجتماع ،یعلم يها کتاب :) مستند ( یادب ریغ آثار  -
 کودکان اتیادب در يگر ریتصو نقش  -
 کودك اتیادب در فعال يها گروه و ها سازمان مراکز،  یمصرف  -

 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري

     
 :منابع اصلی

 .سمت انتشارات خواندن، جیروت و نوجوانان و کودکان اتیادب) 1383(ا یاغ، ثریا قزل -
 .ستایچ نشر. رانیا کودکان اتیادب خیتار .)1385( زهره ،ینییقا ؛يهاد محمد ي،محمد -

 

 

 : عنوان درس به فارسی
تعداد 

 2: واحد

نوع 
 واحد

 پایه
  نظري

 :دروس پیش نیاز
 ندارد

   عملی

 اصلی
  نظري
  عملی

 ادبیات کودکان و نوجوانان
 

 :لیسیعنوان درس به انگ

تعداد 
 :ساعت

 تخصصی
  نظري

  عملی

Children 
Literature 

32 
 اختیاري

  نظري
  عملی

 ندارد   دارد             :آموزش تکمیلی عملی
    سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          سفر علمی
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195:کد درس  

 

 :اهداف درس
 ها انسان یزندگ در آن ها نقش و ها داستان ها، قصه ها، افسانه خچهیتار با ییآشنا  -
 ها، یژگیو ها، تفاوت ها و داستان افسانه ها، قصه ها، انواع با انیدانشجو ییآشنا  -

 کارکردها
 :کودکان یزندگ مختلف يها بهبود جنبه در آن ریتأث و میمستق ریغ تیترب و آموزش در آنها نقش و ها قصه تیاهم  -
 ...... اتیحکا و ها افسانه و ها قصه از ییها نمونه با ییآشنا  -
 ییگو قصه یعمل يها روش با ییآشنا  -
 جهان و رانیا در ییگو قصه خچهیتار با ییآشنا  -
 

  :سرفصل ها
 افسانه و قصه انواع با آن تفاوت و داستان فیتعر - 
 بشر یزندگ در ها افسانه و ها قصه تیاهم-
 ها قصه سازنده عناصر و )قصص الهی و قصص انسانی( قصه واعان قصه، تیتقو  -
 مختلف يها افسانه يها یژگیو و افسانه انواع افسانه، فیتعر  -
 يدرمانگر در آن ریتأث و میمستق ریغ آموزش در داستان و قصه نقش -
 کودکان يبرا ییگو قصه يها یژگیو  -
 خالق شینما و ییگو قصه انواع ياجرا و نیتمر  -
 
 

 :ارزشیابی

 
عنوان درس به 

 : فارسی
تعداد 

 2: واحد

نوع 
 واحد

 پایه
 :دروس پیش نیاز  نظري
 ندارد  عملی

 اصلی
  نظري
  عملی

قصه گویی و نمایش 
قخال  

عنوان درس به 
 :انگلیسی

تعداد 
 :ساعت

 تخصصی
 

  نظري

  عملی

Telling Tales 32 
 اختیاري

  نظري
  عملی

 ندارد   دارد             :آموزش تکمیلی عملی
    سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          سفر علمی
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 میان ترم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري

     
 

 :منابع اصلی
 یدانشگاه نشر مرکز: تهران ).1366( اغیا قزل ایثر ترجمه خالق، شینما و ییگو قصه ؛)بی تا( یوئید جمبرز، -
 .مدرسه انتشارات :کودکان؛ تهران يبرا یشینما تیخالق آموزش بر يا مقدمه ).1387( فائزه االسالم، خیش ضیف -
 .رشد جوانه تهران،. بهزاد یزدانی و مژگان عمادي: مترجمان. ییگو قصه ).1391( روشن آرتور، -
 .سمت: تهران ،3فصل .نوجوانان و کودکان اتیادب ؛)1383( ایثر اغ،یا قزل -
 .ستایچ :تهران ، 11 و 10 فصل .کودکان اتیادب خیتار .)1385( يهاد محمد ،يمحمد -
 یانیقد :تهران. )1391( یکرم اکرم ترجمه .خردساالن يبرا ییگو قصه رسم و راه ).بی تا( سیتریب ،یالک -
 آگاه :تهران .رمان کوتاه، داستان قصه، .)1360( جمال ،یصادق ریم -
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 196: کد درس
 : عنوان درس به فارسی
 روان شناسی یادگیري

تعداد 
 2: واحد

نوع 
 واحد

 پایه
 :روس پیش نیازد  نظري
 )115(رشد  شناسی روان  عملی

   
 اصلی

  نظري
  عملی  

 :عنوان درس به انگلیسی
تعداد 
 :ساعت

 تخصصی
  نظري
  عملی

Learning 
Psychology 

 

32 
 اختیاري

نظري
 

 

  عملی
 ندارد   دارد             :آموزش تکمیلی عملی

   سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          سفر علمی
 

 :اهداف درس
 شناخت نظریه هاي یادگیري و توانایی تحلیل، تبیین و کاربست مفاهیم یادگیري  
 

 :سرفصل ها
 آن  قلمرو و یادگیري روانشناسی یادگیري، تعریف -
 تاریخچه مطالعات یادگیري -
 این در یادگیري هاي نظریه مقایسه: مطالعه موضوع و  قیقتح روش فلسفه، منظر از یادگیري مختلف رویکردهاي -

 ابعاد 
تغییر رفتار، کاربردها و کنشگر، سازي  شرطی، کالسیک سازي شرطیپیوندگرایی، ها، فرض پیش :رفتارگرایی -

 .نقدهایی بر رفتارگرایی
گیري، خودتنظیمی،  مشقفرایند سر، اکتساب و عملکردموجبیت دوجانبه، ها،  فرض پیش: اجتماعی -نظریه شناختی -

  .خودکارآمدي
کاربردهاي نظریه  لوین و نظریه میدانی،، گذاران مکتب، کهلر و مفهوم بینش، اصول سازمان ادراکیبنیان: گشتالت -

 .میدانی
 اجتماعی -فرهنگی نظریه گرایی، ساختن در پیاژه نظریه گرایی، ساختن هايدیدگاه ها، فرض پیش: گرایی ساختن  -

 .ویگوتسکی
، الگوي سطوح پردازشهاي توجه، ، نظریهالگوي حافظۀ دوگانه، ها فرض پیش :لگوي پردازش اطالعات در یادگیريا -

 .کاربردها
نظریۀ پیشرفت، نظریۀ اسناد، راهبردهایی براي بهبود ، انگیزش و نیازها، هاي انگیزش نظریه : انگیزش و یادگیري -

نظریۀ هدف، کاربرد نظریه هدف در ، انگیزش، اهداف و انتظاراتاجتماعی در   اسناد یادگیرندگان، نظریۀ شناختی
 .یادگیري

 مسلمان مربیان و متفکران فیلسوفان، دیدگاه از یادگیري تبیین و تحلیل -
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 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري

     
 

  :منابع اصلی
نشـر  : تهـران . اکبـر سـیف   ترجمـۀ علـی  . هاي یادگیري اي بر نظریه مقدمه). 1374( .آر. ، بیاچ و هرگنهان. السون، ام -

 .دوران
 .انتشارات سمت: تهران. روانشناسی یادگیري). 1389(کدیور، پروین  -
 .نشر آیدین: تبریز. روانشناسی یادگیري با رویکرد رفتاري). 1388(بیرامی، منصور  -

 
 :منابع براي مطالعه بیشتر

-  Schunk, D. H. (2012). Learning Theories. Merrill, Prentice Hall. 
ــاور گــوردون  هیلگــارد، ارنســت و - مرکــز : تهــران. ترجمــه محمــدتقی براهنــی. هــاي یــادگیري نظریــه ).1371(ب

 .نشردانشگاهی
: تهران. دانشگاه و وزهح همکاري دفتر. آن مبانی و تربیت و تعلیم در مسلمان اندیشمندان آراء). 1385(نویسندگان  از جمعی -

  .سمت
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197 :کد درس    

 :عنوان درس به فارسی
آشنایی با آزمون هاي روان 

 شناختی
 :عنوان درس به انگلیسی

تعداد 
 2: واحد

نوع 
 واحد

 پایه
 نظري

 
 :دروس پیش نیاز

 )115(آمار توصیفی   عملی

 اصلی
  نظري
  عملی

تعداد 
 :ساعت

 تخصصی
  نظري

  عملی

Introduction to 
Psychological Tests 

32 
 اختیاري

  نظري
  عملی

 ندارد   دارد          :آموزش تکمیلی عملی
 سمینار         آزمایشگاه        کارگاه         سفر علمی

 

 :اهداف درس
هـاي روانـی   گیري در حوزه علوم انسانی با تأکید بر آزمونندازههدف کلی از ارائه این درس، آشنایی دانشجویان با مفاهیم کلی ا

آزمایی به عنـوان فنـونی بـراي    با عنایت به آنکه در جهان امروز، روانسنجی و روان. هاي روانشناختی استسازي ویژگیو آزمون
فتـه اسـت و آزمونهـا و دیگـر     هاي چشمگیري دست یاگیري آنها به پیشرفتهاي روانی و اندازهساختن ابزارهاي سنجش پدیده

ابزارهاي سنجش خصایص روانی، در مدارس، مراکز بهداشت روانی، مؤسسات صنعتی، سـازمانهاي کشـوري و نظـامی، و دیگـر     
هـاي بـالینی، و ارزشـیابی بـه گونـۀ      هاي مختلف نظیر راهنمـایی تحصـیلی و شـغلی، تشـخیص    نهادهاي اجتماعی، براي هدف

-اي آزمـون، آزمـون  گیرند، الزم است که دانشجویان علوم تربیتی با مفاهیم کلی، اولیه و پایـه ر میاي مورد استفاده قراگسترده
اي مناسب سازي و انواع آزمونهاي روانی و روانشناختی مختلف آشنا شده و بتوانند بسته به نیاز و اهداف خود از آزمونها به گونه

 . استفاده کنند
 

 : سرفصل ها
 شناختی آزمونهاي شناختی وغیر -
 تعریف آزمونهاي روانی و ویژگیهاي آن  -
 تاریخچه آزمونهاي روانی  -
 هاکاربرد آزمونهاي روانی و معایب و مزایاي استفاده از آزمون -
 هاي روانی بندي انواع آزمونطبقه -
 انواع آزمونهاي روانی از نظر سواالت آنها -
 روش تهیه آزمونها روانی و مالکها ارزشیابی آنها -
 هاي آزموناصول آماري و روانسنجی در تجزیه و تحلیل سؤالآشنایی با  -
 )و اهمیت آنها 12و اعتبار 11پایایی(هاي مطلوب هاي آزمونویژگی -

                                                           
11. Reliability 
12. Validity 
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 ها و کاربرد آن در آزمونهاي روانیهنجارها، نیمرخ -
 هاگذاري آزموناصول کلی اجرا و نمره -
 هاي هوشنظریه -
 هاي فردي و گروهی هوشانواع آزمون -
 صیت هاي شخآزمون -
 هاي تشخیصی ناتوانی یادگیريآزمون -
 ها ها و ارزشها، نگرشسنجش رغبت -

 
 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري

 *    
 

 :منابع
نشر  .شناسی، مشاوره و علوم تربیتیگیري در روانسنجش و اندازه). 1389(دالور، علی؛ زهراکار، کیانوش  -

 .ارسباران
ویرایش جدید، با اصالحات و . اصول روانسنجی و روان آزمایی). 1391(شریفی، حسن پاشا؛ شریفی، نسترن  -

 .انتشارات رشد: تهران. ها افزوده
 .نشر ارسباران. ترجمه دالور، علی؛ درتاج، فریبرز؛ فرخی، نورعلی. روان آزمایی). 1386(کاپالن و ساکوزو  -
 .نشر روانسنجی. هاي روانیسازي و آزمونآشنایی با آزمون). 1391(کرمی، ابوالفضل  -
 .انتشارات ساواالن. مبانی نظري و عملی: هاي روانیآزمون). 1392(گنجی، حمزه  -
 برخی از آزمونهاي حوزه اختالالت یادگیري -
زش و پرورش، پژوهشگاه مطالعات آمو: تهران. آزمون رشد زبان فارسی. 1379. زاده، سعید؛ مینایی، اصغر حسن -

 .پژوهشکده کودکان استثنایی
کودکان  یژهو("5-آشا" یواجشناخت یآگاه يمهارتها یداريآزمون شن. 1388. لیع ی،قربانرانی، زهره؛ آ یکاشان -

 .دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده علوم توانبخشی: ناتهر. )زبان یساله فارس 6-5
پژوهشگاه مطالعات : تهران. شناختی آزمون آگاهی واج .)1390( سلیمانی، زهرا؛ دستجردي کاظمی، مهدي -

 . و پرورش،پژوهشکده کودکان استثنایی آموزش 
دانشگاه تربیت معلم : تهران. آزمون خواندن و نارساخوانی. )1385( .لیرضاع ي،مرادرمی، رضا؛ ک ينور -

 ).خوارزمی(
 .یو توانبخش یستیدانشگاه علوم بهز :تهران. خواندن یصیآزمون تشخ .)1384( ضار ،پور یما؛نیلیس یرازي،ش -
 .انتشارات مدرسه: تهران ).پایه اول ابتدایی(آزمون پیشرفت تحصیلی نوشتن . )1394( اله راغب، حجت -
و پرورش،پژوهشکده  پژوهشگاه مطالعات آموزش : تهران .آزمون ادراك شنوایی. )1380( حسن زاده، سعید -

 . کودکان استثنایی
و پرورش،پژوهشکده  پژوهشگاه مطالعات آموزش : تهران. آزمون ریاضی کی مت. )1380( محمداسماعیل، الهه -

 . کودکان استثنایی
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198 :کد درس  

: عنوان درس به فارسی 
 بهداشت و ایمنی مدارس

تعداد 
 2: واحد

نوع 
 واحد

 پایه
 :دروس پیش نیاز  نظري
 ندارد  عملی

  
 اصلی

  نظري
  عملی  

 :نگلیسیعنوان درس به ا
تعداد 
 :ساعت

 تخصصی
  نظري
  عملی

School Health 32 
 اختیاري

  نظري
  عملی

 ندارد   دارد             :آموزش تکمیلی عملی
   سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          سفر علمی

 

 :اهداف درس
 زندگی، مبانی مدارس، مهارتهاي بهداشتی خدمات مدارس، اصول بهداشت یاساس راهبردهاي و اهداف آشنایی با اهمیت،

 از پیشگیري روشهاي و مدارس، ایمنی محیط غذایی، آشنایی با بهداشت رفتارهاي و تغذیه مدارس، اصول در سالمت ارتقاء
 بیماریهاي و دشواریهامدارس،  بهداشت خدمات در مدارس کارکنان و والدین آموزان، دانش مشارکت اهمیت و حوادث، نقش

 آموزان  دانش در شایع
 :سرفصل ها

  سالم زندگی سبک اهمیت -
 در ایران مدارس بهداشت سابقه -
  مدارس بهداشت اهداف -
 شاخص هاي عمده بهداشت مدارس کشور -
  جهان کشورهاي ایران و مدارس در بهداشتی اولویتهاي -
 مدارس در سالمت ارتقاء هاي برنامه در بهداشت آموزش نقش -
  نقش و اهمیت مشارکت دانش آموزان، اولیاء مدرسه و والدین در ارتقاء بهداشت مدرسه -
 تشکیل پرونده بهداشتی و ارزیابی سالمت دانش آموزان  -
 واگیر غیر واگیر و بیماریهاي از مراقبت اصول -
  هپاتیت و ایدز بیماریهاي از مراقبت روشهاي  -
 اجتماعی و رفتاري شایع اختالالت -
  اعتیاد از گیريپیش روشهاي  -
  خطر معرض در آموزان دانش از مراقبتی راهکارهاي -
  زندگی مهارتهاي یادگیري و فراشناخت نقش -
  وجود ابراز موثر روشهاي -
  پذیري ولیتئمس کسب کلیدي روشهاي -
  کودکان در عصبانیت صحیح ابراز موثر روشهاي -
  اندیشی مثبت روشهاي -
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  مؤثر اطارتب برقراي در مهارت کسب کلیدي روشهاي -
  دیگران با سازگاري هاي مهارت -
  روان و جسم سالمت ارتقاء در تغذیه نقش -
 و کالري مورد نیاز مختلف سنین در آموزان دانش غذایی نیازهاي -
  اصالح عادات غلط غذایی -
  مدارس در سالم غذاهاي ارائه براي موثر روشهاي -
  مدرسه در پیشگیرانه اقداماتو حوادث  وقوع محلهاي -
 مدارس در محیط هداشتب اصول -
  در مدارس و تهویه نور ،صداسرمایش، گرمایش، استانداردهاي  -
 مدرسه در بهداشتی تسهیالت -
 مدرسه کارکنان سالمتی و بهداشت -
 آشنایی با کمک هاي اولیه -
 استحکام و ایمنی مدارس -
 بازدید از یک مدرسه شاخص در امر بهداشت -

 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 اي نهاییهآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري

     
 

 :اصلی  منابع
 پزشکی، آموزش و درمان بهداشت، وزارت انتشارات .سوم چاپ سوم، جلد ).1392(عمومی  بهداشت جامع کتاب -

 . فناوري و تحقیقات معاونت
 .نشر واقفی. بهداشت مدارس). 1385(نوري، سیدمحمدرضا  -
هاي علوم پزشکی و غیرپزشکی کشور در  هاي کارشناسی ارشد و دکتري دانشگاه امهن پایان: منابع مستند و علمی -

 ."بهداشت مدارس و سالمت دانش آموزان "رابطه با 
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 199: کد درس

 
 :عنوان درس به فارسی

تعداد 
 2: واحد

نوع 
 واحد

 پایه
 :دروس پیش نیاز  نظري
 )112(شناسی عمومی  روان  عملی

 
 

  
 اصلی

  نظري
  عملی  

 روان شناسی اجتماعی
 :عنوان درس به انگلیسی

تعداد 
 :ساعت

 تخصصی
  نظري
  عملی

Social 
Psychology 

 

32 
 اختیاري

  نظري
  عملی

 ندارد   دارد             :آموزش تکمیلی عملی
   سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          سفر علمی

 

 :هداف درسا
بیر و تحلیل رفتار، افکار و عواطف و هیجانات غهاي مبتنی بر منابع اسالمی در باره ت و دیدگاه یآشنایی با رویکردهاي روانشناس

 . فرد که تحت تاثیر عوامل جمعی و اجتماعی قرار می گیرند
 

 :سرفصل ها
 قیتحق يها روش خچه،یتار ف،یتعر: اتیکل -
 اسناد در مانیا نقش برداشت، اسناد، ،یالمرکیغ ارتباط: یاجتماع ادراك -
 نفوذ در ها رسانه و غاتیتبل نقش( یاجتماع شناخت در خطا منابع ،یذهن يها طرح: یاجتماع رتیبص و یآگاه -

 یخودشناس ،...) و یاجتماع
 نگرش سنجش نگرش، رییتغ رفتار، و نگرش نگرش، نیتکو بر مؤثر عوامل ت،یاهم و فیتوص: نگرش -
 اسالم میتعال در يشداوریپ با مقابله يها راه ،يشداوریپ با مقابله يها راه خاستگاه، ،يشداوریپ هوممف: يشداوریپ -
 يفرد انیم جاذبه يها نهیزم و عوامل: يفرد انیم جاذبه -
 يپرخاشگر حوزه در اسالم دگاهید مهار، و يریشگیپ يها وهیش ها، زانندهیبرانگ انواع، ف،یتعر: يپرخاشگر -
 ينظر نییتب ،یاسالم منابع در یتیحما يرفتارها ،یتیحما رفتار بروز راحلم: یتیحما رفتار -
 قدرت مراجع از اطاعت متابعت، ،ییهمنوا: یاجتماع نفوذ -
 اسالم منظر از یاجتماع نفوذ -
 یاجتماع یزندگ سبک: یزندگ سبک -

 
 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري

     
 

 : منابع اصلی
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 .روان نشر: تهران. یمیکر وسفی ترجمه. یاجتماع یروانشناس). 1388( الینا برنسکامب،. دان رون،یب. رابرت بارون، -
 و سمت انتشارات: تهران. یاسالم منابع به نگرش با یاجتماع یروانشناس .)1384( همکاران و. مسعود یجانیآذربا -

 .دانشگاه و حوزه پژوهشگاه
 .انتشارات رشد: تهران. ترجمه حسین شکر کن. شناسی اجتماعی روان). 1377(، الیوت ارونسون -

 
 :منابع براي مطالعه بیشتر

 .ارسباران نشر: تهران. یاجتماع یروانشناس). 1385( وسفی ،یمیکر -
Sanderson, C. A. (2010). Social Psychology. USA, Wiley  -  
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 200: کد درس

 
 :عنوان درس به فارسی

عداد ت
 2: واحد

نوع 
 واحد

 پایه
 :دروس پیش نیاز  نظري
روان شناسی و آموزش کودکان با نیازهاي   عملی

   )119(ویژه 
 اصلی

  نظري

  عملی  
 روش هاي اصالح رفتار

 
 :عنوان درس به انگلیسی

تعداد 
 :ساعت

 تخصصی
  نظري

  عملی

Behavior 
Modification 
Procedures 

32 
 ختیاريا

  نظري
  عملی

 ندارد   دارد             :آموزش تکمیلی عملی
   سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          سفر علمی

 

 :اهداف درس
   نامطلوب رفتارهاي کاهش و مطلوب رفتارهاي افزایش و رفتار تغییر و اصالح ایجاد، هاي شیوه با آشنایی

 
 :سرفصل ها

 هاي تغییر رفتار تعریف رفتار، تعریف تغییر رفتار، ریشه هاي تاریخی تغییر رفتار، ویژگی -
 روش هاي حفظ و نگهداري رفتارهاي موجود -
 ...)شکل دهی، زنجیره سازي، شیوه هاي آموزش مهارت هاي رفتاري، (شیوه هاي ایجاد رفتارهاي جدید  -
 ) انواع تقویت کنند هاي مثبت و تقویت کننده هاي منفی)( طلوبشیوه هاي افزایش رفتارهاي م( برنامه هاي تقویت -
استفاده از خاموشی، محروم سازي، جریمه کردن، تنبیه و اصول (شیوه هاي کاهش یا محو رفتارهاي نامطلوب  -

 )اخالقی تنبیه
ري، شیوه شیوه هاي مدیریت خود، شیوه هاي معکوس کردن عادت، قراردادهاي رفتا(سایر شیوه هاي تغییر رفتار  -

 )هاي کاهش ترس و اضطراب، تغییر رفتار شناختی
 

 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردي نوشتاري

     
 

 :اصلی منابع
 . انتشارات سمت: تهران. ترجمه علی فتحی آشتیانی .هاي تغییر رفتار شیوه). 1392(میلتن برگر، ریموند  -
 .نشر دوران: تهران .هاي اصالح و تغییر رفتار روش). 1391(کبر سیف، علی ا -
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 :منابع براي مطالعه بیشتر
- Miltenberger R.G. (2011). Behavior Modification: Principles and Procedures.  
- Fourth Edition. Publishedby Thomson Wadsworth. 
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201 :کد درس  

 

 : اهداف درس
   آشنایی مدیران با کلیات امورمالی و اصول بودجه و مراحل تنظیم و پیشنهاد آن با تأکید بر سازمان آموزش و پرورش -

 :سرفصل ها
 :بخش اول

 اهمیت مالیه عمومی: الف -
 اهداف و وظایف امور مالی دولت -
 انواع تحوالت موثر بر نقش بودجه در اقتصاد: ب -

 : بخش دوم
 مفهوم بودجه -
 روش هاي بودجه ریزي -
 اصول بودجه -
 طبقه بندي بودجه -
 مراحل بودجه ریزي در ایران -

 : بخش سوم
 )هزینه، ضمن هزینه، بعد از هزینه اعتبارات قبل از(مراحل نظارت بر اجراي بودجه  -
 کنترل بودجه -
 تهیه گزارش بودجه -
 نظام بودجه ریزي عملیاتی در آموزش و پرورش -
 موارد هزینه هاي آموزش و پرورش -
 نحوه تنظیم گزارش هزینه ها -

 
 

 :عنوان درس به فارسی
الی و تنظیم مبانی امورم

بودجه در آموزش و 
 پرورش

عنوان درس به 
 :انگلیسی

Foundations of 
Finance and 
Budgeting in 

Education 
 

 :تعداد واحد
2 
 

 :تعداد ساعت
32 

نوع 
 واحد

 پایه
 نظري

 : دروس پیش نیاز
 ندارد

 عملی

 اصلی
 نظري
 عملی

 تخصصی

 نظري     
 

 عملی    
 

 ياختیار
 *نظري
 عملی

 ندارد   دارد             :آموزش تکمیلی علمی
   سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          میلسفر ع
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 :ارزشیابی

 ترم یانم ارزشیابی مستمر
 هاي نهاییآزمون

 کارورزي
 عملکردي نوشتاري

     
 

 :منابع اصلی
 .انتشارات سمت، چاپ سیزدهم: تهران. مبانی امور مالی و بودجه در آموزش و پرورش). 1393(صالحی، داوود  -
 آشنائی با مالیه عمومی، تهران، نشر اقتصاد فردا) 1389(بخشی، لطفعلی -
مدان، انتشارات ، ه)با تأکید بر بودجه ریزي عملیاتی(مبانی و اصول بودجه ریزي ) 1382(احمدي، علی محمد  -

 فردوسی
 فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه، ویرایش سوم، تهران، انتشارات فروزش) 1380(فرج وند، اسفندیار -
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