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22متون تخصصي2240تفسیر موضوعي قرآن1

مباني و اصول مدیریت آموزشي22نظارت و راهنمایي آموزشي12241اندیشه اسالمي 2

22آموزش تفکر به كودكان و نوجوانان142اندیشه اسالمي 222اندیشه اسالمي 3

22كاربرد رایانه در تعلیم و تربیت2243اخالق اسالمي4

2244انقالب اسالمي ایران5
آموزش خدمات كتابخانه اي و مهارت هاي 

سواد اطالعاتي
22

22تدوین و نگارش و گزار ش هاي علمي2245تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمي6

22سازمان ها و قوانین آموزش و پرورش3346زبان فارسي7

22آموزش و پروش تطبیقي3347زبان انگلیسي عمومي8

مباني راهنمایي و مشاوره22مشاوره تحصیلي و شغلي11148تربیت بدني 9

22تولید محتواي الکترونیکي11149ورزش 10
تکنولوژي آموزشي

كاربرد رایانه در تعلیم و تربیت

روانشناسي عمومي22روانشناسي سالمت2250دانش خانواده و جمعیت11

22اختالل هاي رفتاري و هیجاني2251
روانشناسي و آموزش / روانشناسي عمومي

كودكان با نیازهاي ویژه

22منطق52

12
سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران و قبل و بعد 

از اسالم
22تربیت رسانه اي2253

22ارتباط انساني2254مباني و اصول تعلیم و تربیت13

22پروژه55مباني و اصول تعلیم و تربیت22مکتب هاي فلسفي و نظریه هاي تربیتي14
تدوین و نگارش متون و / مقدمات روش تحقیق

گزارش هاي علمي

2269جامعه شناسي آموزش و پرورش15

16
آموزش و پرورش پیش دبستاني، دبستان و 

متوسطه در ایران
22

سیر تحول و تعلیم وتربیت در ایران

مباني و اصول تعلیم و تربیت

22اصول حسابداري2256آراي تربیتي اندیشمندان مسلمان17

22اقتصاد آموزش و پرورش2257تعلیم و تربیت اسالمي18

22تربیت اخالقي19
تعلیم و تربیت اسالمي

روانشناسي رشد
مباني و اصول برنامه ریزي درسي22برنامه ریزي درسي دوره تحصیلي متوسطه58

59تعلیم و تربیت اسالمي22آموزه هاي تربیتي آیات قرآن20
رفتار سازماني و روابط انساني در سازمان هاي 

آموزشي
مباني و اصول مدیریت آموزشي22

22آموزش در سازمان ها2260خانواده در اسالم21
الگوها و روش هاي تدریس

مباني و اصول مدیریت آموزشي

22مباني مدیریت اسالمي2061
مباني و اصول مدیریت آموزشي

تعلیم و تربیت اسالمي

مباني و اصول مدیریت آموزشي22كارآفریني آموزشي62

22الگوها و روش هاي تدریس22
مکتب هاي فلسفي و نظریه هاي 

روانشناسي رشد/روانشناسي تربیتي/تربیتي
متون تخصصي22متون تخصصي علوم تربیتي63

كلیه دروس پایه211كارورزي2264روانشناسي عمومي23

2218مدیریت عمومي24

22روانشناسي تربیتي25

22مسایل آموزش و پرورش65روانشناسي تربیتي22روانشناسي رشد26

آموزش و پرورش پیش دبستاني، دبستان و 

سازمان ها و قوانین آموزش / متوسطه در ایران 

و پرورش

روانشناسي عمومي22روانشناسي شخصیت66مدیریت عمومي22مباني و اصول مدیریت آمورشي27

روانشناسي عمومي22روانشناسي تفاوت هاي فردي2267مباني و اصول برنامه ریزي آموزشي28

منطق22كلیات فلسفه68روانشناسي تربیتي22مباني و اصول برنامه ریزي درسي29

22ادبیات كودكان و نوجوان69روانشناسي رشد22روانشناسي و آموزش كودكان با نیازهاي ویژه30

22قصه گویي و نمایش خالق2270آمار توصیفي31

روانشناسي رشد22روانشناسي یادگیري71آمار توصیفي22آمار استنباطي32

آمار توصیفي22آشنایي با آزمون هاي روانشناختي3372مقدمات روش هاي تحقیق كمي و كیفي33

22بهداشت و ایمني مدارس2273سنجش اندازه گیري34

22روانشناسي اجتماعي2274تکنولوژي آموزشي35

روانشناسي و آموزش كودكان با نیاز هاي  ویژه22روش هاي اصالح رفتار75تکنولوژي آموزشي22 طراحي آموزشي36

2276اخالق حرفه اي درتعلیم وتربیت37
مباني امور مالي و تنظیم بودجه در آموزش و 

پرورش
22

22مباني راهنمایي و مشاوره38
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22ارزشیابي آموزشي39
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(مدیریتوبرنامهریزیآموزشی)دروستخصصی(4

مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر قم
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