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شورای تحول و ارتقای  21/4/95/دش مورخ 7034/95براساس نامه شماره  
 11/8/94علوم انسانی برنامه  بازنگری شده در یکصد و هفتمین جلسه مورخ 

 و ارتقای علوم انسانی به تصویب رسیده است. تحول شورای
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 حیمحمن الرّبسم اهلل الرّ

 برنامه درسی دوره کارشناسی رشته علوم تربیتی

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

شورای تحول و  11/8/94بازنگری شده رشته علوم تربیتی در یکصد و هفتمین جلسه مورخ 

 به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:ارتقای علوم انسانی 

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

، علوم تربیتی گرایش مدیریت و 30/8/72مورخ  267تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی مصوب 

،  آموزش و پرورش کودکان پیش دبستانی و 9/11/73مورخ  292صوب برنامه ریزی آموزشی م

رشد  -1گرایش:  2، رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی با 72//30مورخ  267دبستانی مصوب 

مورخ  414رشد و پرورش کودکان با نیازهای ویژه مصوب  -2و پرورش کودکان عادی 

شد و  30/8/72مورخ  267مصوب  و آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی 28/11/80

 برای دانشجویانی که از این به بعد وارد دانشگاه می شوند الزم االجرا می باشد.

با توجه به این که گرایش های چهارگانه مندرج در برنامه سابق حذف شده و به جای آن  -2ماده 

م تربیتی از مهرماه سال چهار زمینه در نظر گرفته شده است، و قرار است که برنامه درسی رشته علو

به اجرا درآید، مقرر می شود که دانشجویان فعلی دانشگاه ها بر اساس برنامه قبلی دوره تحصیل  95

 خود را ادامه داده و به پایان برسانند.

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

 سرفصل دروس برای اجرا به دانشگاههای مجری ابالغ می شود.مشخصات کلی، جداول و 
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 برنامه درسی

 )بازنگری شده(

 

 دوره کارشناسی

 رشته علوم تربیتی
 ، «تکنولوژی آموزشی»، «رنامه ریزی آموزشیمدیریت و ب»در چهار زمینه: 

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

 کارگروه ویژه علوم تربیتی
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 فصل اول:

 تحول و ارتقاء در علوم تربیتی  یراهبردها و راهکارها

 مقدمه:

ه از عمر برنامه درسی رشته علوم تربیتی مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی در حدود با توجه به این ک

سی و اندی سال می گذشت، و بر اساس اطالعات واصله یک بار به اختصار بازنگری محدودی توسط 

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

ات تهیه کنندگان هر دو برنامه سپاسگزاری می شود. اما هیچ کدام از این دو برنامه توسط وزارت علوم زحم

تحقیقات و فناوری تأئید و ابالغ نشده بود و با شروع مجدد فعالیت کارگروه علوم تربیتی، در شورای 

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

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

کارگروه مطرح شده و نظرات اعضای کارگروه در مورد سرفصل های ارائه شده طرح و با اعمال این 

 ه و تدوین گردید.  نظرات و انجام اصالحات مورد نظر کارگروه سرفصل های نهائی تهی
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سیاست اعالم شده از سوی وزارت علوم حاکی از آن بود که دوره کارشناسی علوم تربیتی بدون هرگونه 

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

آموزش و »، «مدیریت و برنامه ریزی آموزشی»، «تکنولوژی آموزشی»نمی کند، الاقل با وجود چهار زمینه 

موافقت بشود که دانشجویان « آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستان»، «پرورش کودکان با نیازهای ویژه

با ورود در فضای کار و اشتغال در یکی از چهار زمینه ایفای  دروس زمینه خاصی بتوانندپس از گذراندن 

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

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

شایان ذکر است که در این بازنگری تالش شده است که حتی االمکان به اسالمی سازی و بومی سازی و به 

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

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

عالوه بر اقدامات انجام شده از روسای محترم دانشکده های علوم تربیتی )در دانشگاه هائی که دانشکده ای 

ای علوم تربیتی و یکی از اعضای محترم هیئت علمی هر با این عنوان داشتند( و یا مدیران محترم گروه ه

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

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

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

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

 گردد، حاصل همه موارد ذکر شده در باالست. 

علوم انسانی و نیز از اعضای محترم کار گروه علوم  در خاتمه از تالش های صادقانه مسئوالن شورای تحول

تن از استادان محترمی که در تدوین سرفصل های دروس  ۸۰تربیتی شورای تحول و زحمات بیش از 

حضور فعال داشته و یا در داوری مربوط به سرفصل های تدوین شده مشارکت داشته اند و از همه 

تحقیقات و فناوری شرکت کرده و با نقدهای سازنده خود  همکاران محترمی  که در جلسه وزارت علوم و
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به ارتقای بیشتر برنامه کمک کرده و تدوین کنندگان سرفصل های رشته علوم تربیتی را یاری نموده اند، 

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

در سامان بخشیدن به این امر خطیر تالش های خردمندانه و علمی و صادقانه و جستن از خرد جمعی 

دلسوزانه ای را به عمل آورده اند، و از تمامی آنان نهایت تشکر را داریم. بدان امید که با ارائه طریقی که از 

 رداریم.سوی همکاران صورت می گیرد، در جهت تحول دقیق در برنامه در فرصت آتی گام های موثرتری ب

 و من اهلل التوفیق                                                                                    

 کار گروه علوم تربیتی شورای تحول                                                                          

 

 

نامه که در آن از چارچوب حاکم بر شورای تحول بهره گرفته در این بخش به ارائه راهبردهای تدوین بر

 شده است، می پردازیم: 

 راهبرد غنی سازی -1

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

وه  بر آن برخورداری از مباحث علمی جدیدتر، حتی االمکان از اعتالی بیشتری برخوردار باشند. عال

 دارای عمق بیشتری نیز باشند.

 راهکارهای غنی سازی:

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

سرفصل ها از منابع و  علمی و به روز استفاده شود و این مهم از طریق همکاری اعضای 

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

 جهانی نیز در تدوین برنامه بهره برداری شده است.
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با توجه به نقدهائی که برسیطره کمیت گرائی در علوم انسانی  . ارتقای روش شناسی:1-2

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

ائی بیشتر دانشجویان این سرمایه های ارزشمند کشور اسالمی با روش های جدید منظور آشن

تحقیق که با مطالعه انسان و حاالت و  رفتار او تناسب بیشتری دارد،  به روش های تحقیق 

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

تحقیق و بررسی و ارزشیابی  ویژگی های کیفی انسان ها حاصل نمایند. به توان بیشتری در امر 

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

 دوره های بعدی تحصیل در این دوره تا حد مقدور میسر گردد. 

ن اطالعات و دانش و علم تالش هائی برای فراهم نمود. توسعه آموزش پژوهش محور: 1-3

و مهارت های ضروری برای آشنائی دانشجویان با شیوه های پژوهش و فعالیت های تحقیقی 

به منظور کوشش برای دستیابی به حقایق  و احساس رضایت از حقیقت جوئی و لحاظ کردن 

 این موارد در سرفصل دروس به عمل آمده است.

ر سرفصل های دروس، سعی شده است که : د. آشنائی با فلسفه آموزش و پرورش1-4

دانشجویان با فلسفه آموزش و پرورش و مبانی آن، مبنای متافیزیکی )خدا شناسی، جهان 

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

  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 نوآوری و نظریه پردازی: 1-5

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

یه های الزم برای نقد و بررسی آرای دیگران آشنا بشوند و به تدریج با پردازش ایده ها و نظر

ها نیز آشنا بشوند. اگرچه نظریه پردازی در علوم انسانی حاصل تالش ها و تکاپوی فراوان 

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

نحوه نوآوری و ابداع و خالقیت و نظریه پردازی در حوزه علم و دانش آشنا بشوند و از 



۹ 

 

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

 آمادگی های الزم را کسب نمایند. 

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

توجهی و یا کم عنایت نگاه جامعی به انسان وجود ندارد، و به ویژه به بعد معنوی انسان یا بی 

شده است و یا برخی اساسا منکر این بعد آدمی شده و به انسان سه بعدی و دارای ابعاد 

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

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

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

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

شوند که خود نیز در متن این اندیشه های عمیق متفکران و مربیان تعلیم و تربیت این سرزمین بیشتر آشنا ب

گونه اندیشه های ارزشمند و غنی پرورش یافته اند و به رشد و بالندگی رسیده اند و با آن ها سازواری و 

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

توجه الزم معطوف گردد.  -سازواری و سنخیت  –ن امر تعلیم و تربیت سایر متفکران و مربیان نیز به ای

شایان ذکر است که رعایت سازگاری و تناسب و هماهنگی در دانش تعلیم و تربیت، هم در بعد نظری و 

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

 راهکارهای بومی سازی

 و تربیت از راهکارهای ذیل بهره جسته ایم: برای بومی سازی رشته تعلیم 

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

، بر مبنای نیاز سنجی های مبتنی بر ویژگی های اقلیمی و جغرافیائی «چهارگانه تعلیم و تربیت

و پایان نامه ها و رساله های و و فرهنگی و بومی و راهنمائی تحقیقات حوزه تعلیم و تربیت 

پژوهشی( در راستای پاسخگوئی به مسائل و نیازهای مبرم و  –مقاالت )تخصصی و علمی 



۱۰ 

 

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

 خالقیت ها و نوآوری های الزم در این زمینه بوده است.

و عناوین درس ها و « زمینه ها»در تهیه و تدوین ا اهداف نظام آموزشی کشور: . انطباق ب2-2

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

 نظام جمهوری اسالمی نیز توجه بشود. 

رت در تدوین سرفصل های دروس سعی شده است که به مها . توجه به مهارت آموزی: 2-3

 مد نظر بوده است. « زمینه های چهارگانه»آموزی توجه بشود. این امر به ویژه در تدوین 

منطقه ای و تأسیس   –. ایجاد زمینه های الزم برای تشکیل و تقویت قطب های علمی 2-4

عناوین دروس و سرفصل ها به گونه ای تدوین شده است که با ایجاد انجمن های علمی: 

منطقه ای  –یان، زمینه های الزم برای تشکیل و تقویت قطب های علمی توانمندی در دانشجو

 .وتأسیس انجمن های علمی را فراهم نماید

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

ی متوازن و آن و پذیرش دانشجو و استخدام استادان بر اساس نیاز سنجی ها و سیاستگزاری ها

 متناسب. 

تأسیس و راه اندازی و گسترش دوره های تحصیلی . سطح بندی دوره های تحصیلی: 2-6

دانشگاهی و پذیرش دانشجویان در آن بر مبنای نیازها و تقاضاهای اجتماعی، اهداف آموزشی، 

استعدادها و ظرفیت های انسانی و منطقه ای و هم چنین توجه به ارتباط عمودی دروس در 

 دوره های بعدی )کارشناسی ارشد و دکتری( مد نظر بوده است.

 راهبرد اسالمی سازی  -3
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با توجه به اسالم باوری )که شامل باور به اعتقادات و احکام و اخالقیات می باشد( مردم  

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

ر تقابل با مبانی دینی می باشند، و مراد از انجام چنین اقداماتی، اقدام مبتنی آشکارا در تضاد و د

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

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

 درس ها  مطمح نظر باشد.  مباحث نیز در سرفصل

 راهکارهای اسالمی سازی: 

ایرانی: با توجه به غنی بودن  –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 

یشتری حاصل نمایند. تا عالوه بر ایرانی آشنائی ب –دانشجویان با میراث فرهنگی اسالمی 

برخورداری از خودباوری فرهنگی، زمینه های اولیه برای استخراج و استنباط دیدگاه های 

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

لحاظ « ی چهارگانهزمینه ها»سرفصل های 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 درک و استنباط بهتر یاری نمایند.

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

شکوهمند اسالمی تا کنون گام های اساسی و موثری در جهت استخراج و تدوین فلسفه 

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

های متعددی که حاصل مطالعات و تأمالت و پژو هش های همکارانه استادان و دانشجویان 

سال هاست، تدوین یافته اند و این روند هم چنان نیز ادامه دارد  تحصیالت تکمیلی در طی این
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که موجب تدوین منابعی خوب و درخور توجهی شده است که می تواند مورد مطالعه دانش 

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

مه درسی این بوده یکی از اهداف مندرج در برنا. تقویت و گسترش دیدگاه انتقادی:  3-3

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

در هنگام تدریس به رشد تفکر انتقادی عنایت بیشتری را مبذول بدارند و بر اساس مبانی 

های ایرانی نسبت به مکاتب و رویکردهای تربیتی سایر صاحب نظران نقد –فرهنگ اسالمی 

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

 به تعبیر بهتر نقادی را در عمل فرا بگیرند. 

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

ل آمده است که دانشجویان با اندیشه های در سرفصل های تنظیم شده کوشش به عمپرورش: 

مختلف تربیتی و آبشخورهای آن ها آشنا بشوند تا نسبت به افق های مختلف موجود در 

اندیشه های بشری در حد امکان اشرف الزم را داشته باشند و بر نقدهائی که هریک از دیدگاه 

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

ارائه اندیشه های صاحب نظران غربی و نیز ترجمه آرای آنان، به تبیین دقیق و تنوع اندیشه 

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

 گسترش افق اندیشه های دانشجویان کمک موثری بنمایند. 

اگرچه دین اسالم و راج و پردازش مفاهیم آموزش و پرورش در متون دینی: . استخ 3-5

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

اشتراک لفظی موجب بروز مشکالتی در تبیین و درک مفاهیم بشود که راهنمائی خوب استادان 

اهگشا باشد. به نحوی که دانشجو به خوبی دریابد که برای محترم می تواند در این زمینه ها ر

یک کلمه مکاتب مختلف می توانند معانی مختلفی را در نظر بگیرند و تفاوت آن معانی با 
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معنائی که در مکتب اسالم برای آن کلمه در نظر گرفته است، در چیست و احیانا وجوه 

ن طرح مباحث بیشتری در مورد فراهم اشتراک آن ها در چه می باشد. تا بدین ترتیب امکا

کردن زمینه های الزم برای شناخت مسائل اسالمی دارای تناظر با مباحث جدید تعلیم و تربیت 

 میسر گردد. و تمهیدات الزم برای انجام پژوهش های نوین و بدیع فراهم شود. 

ژه در دنیای با توجه به اهمیت اخالق و به وی . تلفیق جهت گیری تربیتی و اخالقی: 3-6

زمینه های »امروز که بدان نیاز بیشتری هم احساس می شود، در تنظیم سرفصل دروس و 

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

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

در پرتو اخالق اسالمی، فردی کمال یافته و سعادتمند باشد و به حیات طیبه دست تربیت شده 

 یابد.   

: به رغم همه تالش های ارزشمندی که بعد از . استخراج و ساماندهی روش شناسی 3-7

پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی تا کنون از سوی استادان گرانمایه در حوزه تعلیم و تربیت 

ه است، در روش شناسی تعلیم و تربیت اسالمی هم چنان نیازمند فعالیت اسالمی صورت گرفت

های علمی بیشتری هستیم و شاید بتوان گفت که برآیندهای به دست آمده در این زمینه، به 

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

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

مضاعفی می رود تا در این زمینه گام های موثرتری بردارند و با انجام مطالعات عمیق تر و 

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

 اسالمی بپردازند. 

ضرورت پژوهش و  امروزه بیش از هر زمان دیگریتربیتی:  . تدوین کتاب ها و منابع 3-8

تدوین و نگارش کتاب ها و مقاالت تربیتی بر اساس مبانی و آموزه های اسالمی احساس می 
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شود و عالوه بر آن نیز امکانات بیشتری نیز در این راه فراهم می باشد. لذا با توجه به این که 

ه وظیفه و تکلیف هر انسان مسلمان و به ویژه معرفی دیدگاه های تربیتی مکتب اسالم ک

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

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

حاصل نمایند و مطالعات و تأمالت و های اصیل تربیتی اسالم و آبشخور آن آشنائی بیشتری 

 قلم شیوای استادان در این زمینه راهگشای خوبی برای آنان خواهد بود. 

 فصل دوم

 مشخصات کلی دوره کارشناسی علوم تربیتی

 تعریف:  -1

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

اره علوم تربیتی می توان گفت که مجموعه ای از علوم است که از طریق شناخت و استفاده دقیق از درب

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

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

 لبیک گوید، به سعادت دنیوی و اخروی و به تعبیر قرآن به حیات طیبه دست یابد. 

 هدف کلی -2

زمینه های »یادگیری و کسب مهارت در قلمرو علوم تربیتی و ، هدف از دوره کارشناسی علوم تربیتی

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

مطرح شده را انتخاب نماید که دانشگاه محل تحصیل وی امکان ارائه آن را داشته باشد( به نحوی که به 
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و کاربرد آن ها در زندگی فردی و  3، و توانشی2، بینشی1توانمندی دانشجو در حیطه های دانشی

 اجتماعی منجر بشود. 

 اهداف جزئی -2-1

 ی مفاهیم و مبانی اساسی علوم تربیتی در این رشته و یکی از زمینه های چهارگانه آنفراگیر -1

آشنائی با پارادایم ها، مکاتب، نظریه ها، رویکردها و دیدگاه های مختلف در حوزه علوم تربیتی و  -2

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

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

 آشنائی با علوم تربیتی -4

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

تعمیق بینش و اعتقادات دینی و پرورش تفکر و مهارت های اندیشیدن بر اساس فرهنگ اسالمی و  -۶

 یاستفاده از آن ها در سراسر زندگ

 ارتقای شناخت و پرورش ارزش ها و اخالقیات اسالمی  -۷

 ارتقا و تعمیق خودشناسی دانشجویان براساس مبانی و منابع و متون دینی و علوم تربیتی -۸

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

                                                           
يابي علوم  -۱ منظور از اهداف دانشی، فراگيری امور و مسائلی است که دانشجو را در دانستن، فهميدن، تجزيه و تحليل، نوآوری و ارزش

يتي ياری می کند.   ترب
اد از اهداف بينشی باور داشتن به اعتقادات، ارزش های اخالقی و مبانی فلسفی اسالم و التزام عملی به آن ها در زندگی و در فراگيری و مر -۲

  کاربرد علوم تربيتی است که در آموختن و استفاده از دروس و فعاليت های دوره کارشناسی علوم تربیتی متجلی می شود..  
يتي و زمينه مقصود از اهداف تو -۳ روش شناسی و به کارگيری دانش ها و ابزارهای مربوط در علوم ترب انشی، کسب مهارت در زمينه های 

 های مربوط به آن است. 
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و پژوهش در حوزه آموزش و پرورش بر اساس پرورش توانائی های الزم برای فرضیه پردازی  -1۰

 آموزه های اسالمی و فرهنگ بومی

افزایش توانمندی و رشد تفکر انتقادی و تطبیقی و مقایسه ای در مباحث علوم تربیتی بر اساس  -11

 آموزه های مندرج در منابع اسالمی

 اسالمی  آشنائی با تاریخچه و اندیشه های مربوط به آموزش و پرورش در فرهنگ  -12

آشنائی و کسب مهارت در روش های مطالعه و پژوهش و نحوه استفاده از کتابخانه و فضای  -13

 مجازی

 آشنائی و کسب مهارت در استفاده از روش های پژوهش کمی و کیفی -14

آشنائی و کسب مهارت در استفاده از نرم افزارها و ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات در  -15

 بیتیعلوم تر

آشنائی و کسب مهارت برای طراحی، انجام، تدوین گزارش و ارائه پروژه تحقیقی انفرادی حرفه  -1۶

 ای

آشنائی و کسب مهارت در سنجش و اندازه گیری به منظور تهیه آزمون های الزم برای امتحانات  -1۷

 الزمدانش آموزان و ارزشیابی دقیق آن ها و نیز آشنائی با آزمون های روانی در حد 

آشنائی و کسب مهارت برای به کار بستن روش های تربیتی و روش های اصالح رفتارهای آسیب  -1۸

 زا

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

 توانائی بهره برداری از متون و منابع مربوط به علوم تربیتی به زبان اصلی -2۰
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 ام طول دوره و شکل نظ -3

طول دوره کارشناسی علوم تربیتی چهار سال است. نظام آموزشی واحدی بوده و کلیه دروس نظری و 

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

هفته بوده و حداقل زمان الزم برای هر واحد درسی یک ساعت در هفته  1۶طول هر نیمسال تحصیلی 

 می باشد.

 واحدهای درسی -4

 واحد به شرح ذیل می باشد: 14۰تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی علوم تربیتی 

 واحد  2۰دروس پایه:  -

 واحد   ۷۰دروس اصلی:  -

 واحد 1۸دروس تخصصی:  -

 واحد 1۰دروس اختیاری:  -

 واحد    22دروس عمومی:  -

 تدوین دروس تخصصی )در چهار زمینه( -5

لحاظ شود. ولی با توجه « گرایش های چهارگانه قبلی»ابتدائاً  در این برنامه تالش بر این بوده است که

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

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

ومی رشته، در حوزه های تخصصی فاقد اطالعات و آشنائی و مهارت تسلط بر محتوا و مهارت های عم

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

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

تکمیلی، فاقد اطالعات کافی برای یادگیری دروسی است که در دوره  صورت ورود به دوره تحصیالت

کارشناسی ارشد ارائه می شود. و سوم این که استادان رشته در دانشگاه های مختلف امکان ارائه گرایش 
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خاصی را دارند و در صورت حذف گرایش ها، از تخصص آن ها در دوره کارشناسی استفاده مطلوب 

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

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

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

 پیش گفته ارائه گردیده است.   « مینهچهار ز»دروس به صورت 

 تعیین تکلیف دانشجویان در حال تحصیل -6

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

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

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

 داده و به پایان برسانند.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



۱۹ 

 

 دروس پایه

 ردیف

 

 نام درس

 

 تعداد

 واحد

 پیشنیاز تعداد ساعت

 عملی نظری جمع یا زمان ارایه درس

سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران قبل و بعد از  ۱۰۱

 اسالم

۲ ۳۲ ۳۲ -- -- 

 -- -- ۳۲ ۳۲ ۲ مبانی و اصول تعلیم و تربیت ۱۰۲

های تربیتیهای فلسفی و نظریهمکتب ۱۰۳  ۲ ۳۲ ۳۲ -- ۱۰۲ 

شناسی آموزش و پرورشجامعه ۱۰۴  ۲ ۳۲ ۳۲ -- -- 

و  دبستانی، دبستانآموزش و پرورش پیش ۱۰۵

 متوسطه در ایران

 

۲ 
۱۰۲و  ۱۰۱ -- ۳۲ ۳۲  

 -- -- ۳۲ ۳۲ ۲ آرای تربیتی اندیشمندان مسلمان ۱۰۶

 -- -- ۳۲ ۳۲ ۲ تعلیم و تربیت اسالمی ۱۰۷

۱۱۴و  ۱۰۷ -- ۳۲ ۳۲ ۲ تربیت اخالقی ۱۰۸  

قرآن اتیآ یتیترب یهاآموزه ۱۰۹  ۲ ۳۲ ۳۲ -- ۱۰۷ 

 -- -- ۳۲ ۳۲ ۲ خانواده در اسالم ۱۱۰

     ۲۰ جمع کل واحدهای دروس پایه

 

 

 



۲۰ 

 

 

 

 اصلیدروس 

 ردیف

 

 نام درس

 

 تعداد

 واحد

 پیشنیاز تعداد ساعت

 عملی نظری جمع یا زمان ارایه درس

 ۱۱۵و ۱۱۴، ۱۰۳ ۳۲ ۱۶ ۴۸ ۳ های تدریسالگوها و روش ۱۱۱

 -- -- ۳۲ ۳۲ ۲ شناسی عمومی روان ۱۱۲

 -- -- ۳۲ ۳۲ ۲ مدیریت عمومی ۱۱۳

 -- -- ۳۲ ۳۲ ۲ شناسی تربیتیروان ۱۱۴

 ۱۱۲ -- ۳۲ ۳۲ ۲ شناسی رشدروان ۱۱۵

 ۱۱۳ -- ۳۲ ۳۲ ۲ مبانی و اصول مدیریت آموزشی ۱۱۶

 -- -- ۳۲ ۳۲ ۲ ریزی آموزشیمبانی و اصول برنامه ۱۱۷

 ۱۱۴ -- ۳۲ ۳۲ ۲ ریزی درسیمبانی و اصول برنامه ۱۱۸

 ۱۱۵ -- ۳۲ ۳۲ ۲ شناسی وآموزش کودکان با نیازهای ویژهروان ۱۱۹

 -- -- ۳۲ ۳۲ ۲ آمار توصیفی ۱۲۰

 ۱۲۰ -- ۳۲ ۳۲ ۲ آمار استنباطی ۱۲۱

 -- ۳۲ ۱۶ ۴۸ ۳ های تحقیق کمی و کیفیمقدمات روش ۱۲۲



۲۱ 

 

 -- -- ۳۲ ۳۲ ۲ گیریسنجش و اندازه ۱۲۳

 -- -- ۳۲ ۳۲ ۲ تکنولوژی آموزشی ۱۲۴

 ۱۲۴ -- ۳۲ ۳۲ ۲ یآموزش یطراح ۱۲۵

 -- -- ۳۲ ۳۲ ۲ ای در تعلیم و تربیتاخالق حرفه ۱۲۶

 -- -- ۳۲ ۳۲ ۲ بانی راهنمایی و مشاورهم ۱۲۷

و ۱۲۲،  ۱۲۱، ۱۲۰ -- ۳۲ ۳۲ ۲ یآموزش یابیارزش ۱۲۸

۱۲۳ 

 -- -- ۳۲ ۳۲ ۲ یمتون تخصص ۱۲۹

 ۱۱۶ -- ۳۲ ۳۲ ۲ یآموزش یینظارت و راهنما ۱۳۰

 -- -- ۳۲ ۳۲ ۲ آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان ۱۳۱

 -- -- ۳۲ ۳۲ ۲ تیو ترب میدر تعل انهیکاربرد را ۱۳۲

 -- -- ۳۲ ۳۲ ۲ یسواد اطالعات هایبا کتابخانه و مهارت ییآشنا ۱۳۳

 -- -- ۳۲ ۳۲ ۲ یعلم هایمتون و گزارش تدوین و نگارش ۱۳۴

 -- -- ۳۲ ۳۲ ۲ آموزش و پرورش نیقوان و هاسازمان ۱۳۵

 -- -- ۳۲ ۳۲ ۲ موزش و پرورش تطبیقیآ ۱۳۶

 ۱۲۷ -- ۳۲ ۳۲ ۲ مشاوره تحصیلی و شغلی ۱۳۷

 ۱۳۲و ۱۲۴ -- ۳۲ ۳۲ ۲ تولید محتوای الکترونیکی ۱۳۸

 ۱۱۲ -- ۳۲ ۳۲ ۲ شناسی سالمت روان ۱۳۹



۲۲ 

 

 ۱۱۹و  ۱۱۲ -- ۳۲ ۳۲ ۲ یجانیو ه یرفتار هایاختالل ۱۴۰

 -- -- ۳۲ ۳۲ ۲ منطق ۱۴۱

 -- -- ۳۲ ۳۲ ۲ تربیت رسانه ای ۱۴۲

 -- -- ۳۲ ۳۲ ۲ انسانی ارتباط ۱۴۳

 ۱۳۴و  ۱۲۲ -- ۳۲ ۳۲ ۲ پروژه ۱۴۴

     ۷۰ جمع کل واحدهای دروس اصلی

 

 تخصصی )در چهار زمینه(دروس 

 تعداد بسته آموزشی نام درس ردیف

 واحد

 پیشنیاز تعداد ساعت

یا زمان ارایه 

 درس
 عملی نظری جمع

 تکنولوژی آموزشی های آموزشیتولید فیلم ۱۴۵

 

 ۱۵۰و  ۱۲۴ ۳۲ ۱۶ ۴۸ ۲

ویی و های رادیتولید برنامه ۱۴۶

 تلویزیونی

 ۱۴۷و  ۱۵۰، ۱۲۴ ۳۲ ۱۶ ۴۸ ۲

 ۱۲۴ ۳۲ ۱۶ ۴۸ ۲ اصول عکاسی و فیلمبرداری ۱۴۷

 ۱۲۴ -- ۳۲ ۳۲ ۲ آموزشیو مواد  طراحی پیام ۱۴۸

 ۱۲۴ -- ۳۲ ۳۲ ۲ دور آموزش از ۱۴۹

 -- ۳۲ ۱۶ ۴۸ ۲ ی آموزشیی چندرسانه مبان ۱۵۰

 ۱۳۲ ۳۲ ۱۶ ۴۸ ۲ نویسی کامپیوترآشنایی با برنامه ۱۵۱



۲۳ 

 

  

 ۱۲۹ -- ۳۲ ۳۲ ۲ متون تخصصی علوم تربیتی ۱۵۲

 ۴۸ ۲ کارورزی ۱۵۳

 

۱۶ 

 

۳۲ 

 

 کلیه دروس پایه

 

   ۱۸ جمع

مدیریت و برنامه اصول حسابداری ۱۵۴

 ریزی آموزشی

 

۲ ۳۲ ۳۲ -- -- 

 -- -- ۳۲ ۳۲ ۲ اقتصاد تعلیم و تربیت ۱۵۵

 ریزی درسی دوره تحصیلیبرنامه ۱۵۶

 متوسطه

۲ ۳۲ ۳۲ -- ۱۱۸ 

رفتار سازمانی و روابط انسانی در  ۱۵۷

 های آموزشیسازمان

۲ ۳۲ ۳۲ -- ۱۱۶ 

 ۱۱۶و  ۱۱۱ -- ۳۲ ۳۲ ۲ هاآموزش در سازمان ۱۵۸

 ۱۱۶و  ۱۰۷ -- ۳۲ ۳۲ ۲ مبانی مدیریت اسالمی ۱۵۹

 ۱۱۶ -- ۳۲ ۳۲ ۲ کارآفرینی آموزشی ۱۶۰

 ۱۲۹ -- ۳۲ ۳۲ ۲ متون تخصصی علوم تربیتی ۱۶۱

 کلیه دروس پایه ۳۲ ۱۶ ۴۸ ۲ کارورزی ۱۶۲

   ۱۸ جمع

شناختی های روانآشنایی با آزمون ۱۶۳

 )تخصصی(

آموزش و پرورش 

کودکان با نیازهای 

 ویژه

 

 ۱۲۱و  ۱۲۰، ۱۱۹ ۳۲ ۱۶ ۴۸ ۲

آموزان های مشاوره با دانشروش ۱۶۴

 با نیازهای ویژه

 ۱۱۹و  ۱۱۵، ۱۱۴ ۳۲ ۱۶ ۴۸ ۲

 ۱۱۹، ۱۱۵، ۱۱۴ ۳۲ ۱۶ ۴۸ ۲ ای یادگیریهناتوانی ۱۶۵



۲٤ 

 

شناسی و آموزش کودکان با روان ۱۶۶

 آسیب شنوایی

۲ ۴۸ ۱۶ ۳۲ ۱۱۹ 

شناسی وآموزش کودکان با روان ۱۶۷

 آسیب بینایی

۲ ۴۸ ۱۶ ۳۲ ۱۱۹ 

شناسی وآموزش کودکان روان ۱۶۸

 ناتوانی هوشی

۲ ۴۸ ۱۶ ۳۲ ۱۱۹ 

شناسی وآموزش کودکان روان ۱۶۹

 و خالقتیزهوش 

۲ ۴۸ ۱۶ ۳۲ ۱۱۹ 

 ۱۱۹ ۳۲ ۱۶ ۴۸ ۲ مددکاری اجتماعی ۱۷۰

 ۳۲ ۳۲ ۲ متون تخصصی علوم تربیتی ۱۷۱

 

-- ۱۱۹ 

   ۱۸ جمع

و  تجربی روش تدریس علوم ۱۷۲

 اجتماعی

آموزش و پرورش 

 دبستانی و دبستانپیش

 

۲ ۴۸ ۱۶ ۳۲ ۱۰۴ 

 -- ۳۲ ۱۶ ۴۸ ۲ آموزش هنر ۱۷۳

 ۱۹۶و  ۱۱۱ ۳۲ ۱۶ ۴۸ ۲ روش تدریس ریاضیات ۱۷۴

آموزش روش تدریس فارسی و  ۱۷۵

 کودکان دو زبانه

۲ 
 

۳۲ 

 

۳۲ 

 

-- 

 

 ۱۰۸و  ۱۰۴

 

 -- -- ۳۲ ۳۲ ۲ شناسی بازیروان ۱۷۶

 -- -- ۳۲ ۳۲ ۲ بهداشت و تغذیه مادر و کودک ۱۷۷

های ریزی درسی دورهبرنامه ۱۷۸

 دبستانی و دبستانتحصیلی پیش

 ۱۱۵و  ۱۰۵ -- ۳۲ ۳۲ ۲

 ۱۲۹ -- ۳۲ ۳۲ ۲ متون تخصصی علوم تربیتی ۱۷۹



۲٥ 

 

 کلیه دروس پایه ۳۲ ۱۶ ۴۸ ۲ کارورزی ۱۸۰

     ۱۸ جمع

  

 



۲٦ 

 

 

 دروس اختیاری

ه زمان ارائ پیش نیاز یا

 درس

تعداد  تعداد ساعت

 واحد

 ردیف نام درس

 جمع نظری عملی

۱۳۵و ۱۰۵  ۱۹۰ پرورش و آموزش مسایل ۲ ۳۲ ۳۲ -- 

 ۱۹۱ شخصیت شناسیروان ۲ ۳۲ ۳۲ -- ۱۱۲

 ۱۹۲ فردی های تفاوت شناسی روان ۲ ۳۲ ۳۲ -- ۱۱۲

 ۱۹۳ کلیات فلسفه ۲ ۳۲ ۳۲ -- ۱۴۱

 ۱۹۴ ادبیات کودکان ۲ ۳۲ ۳۲ -- --

 ۱۹۵ قصه گویی و نمایش خالق ۲ ۳۲ ۳۲ -- --

 ۱۹۶ شناسی یادگیریروان ۲ ۳۲ ۳۲ -- ۱۱۵

 ۱۹۷ ناختیشهای روانآشنایی با آزمون ۲ ۳۲ ۳۲ -- ۱۱۵

 ۱۹۸ بهداشت و ایمنی مدارس ۲ ۳۲ ۳۲ -- --

 ۱۹۹ شناسی اجتماعیروان ۲ ۳۲ ۳۲ -- ۱۱۲

 ۲۰۰ اصالح رفتار هایروش ۲ ۳۲ ۳۲ -- ۱۱۹

مبانی امورمالی و تنظیم بودجه در  ۲ ۳۲ ۳۲ -- --

 آموزش و پرورش
۲۰۱ 



۲۷ 

 

 



۲۸ 

 

 

 سرفصل ها



۲۹ 

 

 ۱۰۱کد درس: 
 

 عنوان درس به فارسی:

یم و تربیت سیر تحول تعل

در ایران قبل و بعد از 

 اسالم

تعداد 

  واحد:

 ۲ 

نوع 

 واحد

 پايه

 دروس پیش نیاز:  نظری

  عملی
 ندارد

 عنوان درس به انگلیسی:
تعداد 

 ساعت:
 اصلی

  نظری

  عملی

  
 تخصصی

  نظری

  عملی  

History of 
Education in Iran   

 

۳۲ 
 یاختیار

  نظری

  لیعم

 ندارد   دارد             ی:ملآموزش تكمیلی ع

   سمینار         آزمايشگاه        كارگاه          یلمسفر ع

 اهداف درس:

يابی مسائل منظور ريشهآشنايی دانشجويان با تحول تعلیم و تربیت در كشور و تحلیل نقاط قوت و ضعف عملکرد پیشینیان، به

 های آينده.و تربیت كشور و تالش جهت بهبود برنامه نظام كنونی تعلیم

  ها:سرفصل

 تعريف تاريخ تعلیم و تربیت

 تربیت. و تعلیم تحول تاريخ و تاريخ مطالعه ضرورت

 .(درسی آموزشی هایبرنامه آموزشی، نهادهای و هاسازمان) تربیت و تعلیم تحول تاريخ مطالعه قلمروی
 تاريخ تعلیم و تربیت. مسائل و موضوعات مورد مطالعه در

 :اسالم صدر تا باستان ايران در تربیت و تعلیم -۱

  زرتشت منظر از تربیت و تعلیم -

 مادها دوره در تربیت و تعلیم -
 هخامنشیان دوره در تربیت و تعلیم -

 سلوكیان دوره در تربیت و تعلیم -

 اشکانیان دوره در تربیت و تعلیم -

 ساسانیان دوره در تربیت و تعلیم -

 هادوره اين در ايران تربیت و تعلیم ضعف و قوت نقاط تحلیل -

 

 :معاصر دوره تا اسالم ورود از ايران در تربیت و تعلیم-۲

 اسالم ظهور هنگام در ايران اجتماعی فرهنگی اوضاع -



۳۰ 

 

 اسالم: دين تربیتی هایآموزه -

 اسالم )دوران پیامبر )ص(، صدر

  اموی دوره 

 عباسی دوره

 هانقش و كاركرد نظامیه

 اسالم هایآموزه از ايرانیان تربیت و تعلیم أثیرپذيریت -

 تربیت عالمان دينی در ايران -

 زنديه و افشاريه صفويه، مغول، های:دوره در تربیت و تعلیم -

 ابن سینا، غزالی، خواجه نصیرالدين طوسی و سعدی و...((ها انديشمندان برجسته اين دوره -

 هادوره ينا در تربیت و تعلیم ضعف و قوت تحلیل نقاط -

 
 :معاصر دوران در تربیت و تعلیم-۳

  قاجاريه عصر در تربیت و تعلیم

 ايران در استعماری هایدولت نفوذ -

 اعزام محصل به خارج -

  اروپايی سبک به آموزشی موسسات و مدارس ايجاد -

 ايران در غرب تربیتی هایانديشه و هاديدگاه اشاعه -

 ربیتت و تعلیم در آن تأثیر و مشروطیت انقالب -

 تأسیس دارالفنون -

 دوره اين در تربیت و تعلیم ضعف و قوت نقاط تحلیل -

 

 اول پهلوی حکومت دوره در تربیت و تعلیم (۱)

 تأسیس حوزه علمیه در قم  -

 های تربیت طلبه اهداف و روش -

 تأسیس وزارت فرهنگ و صنايع مستظرفه -

 وزارت آموزش و پرورش -

 وزارت فرهنگ و آموزش عالی -

 (گرايیغرب بیشتر رواج دينی، مدارس تعطیلی حجاب، حذف) دوره اين رد فرهنگی هایسیاست -

 ايران در فرهنگستان و هادانشگاه اولین و معلم تربیت مراكزدارالمعلمین،  تأسیس -

 های تربیت دانشجواهداف و روش -

 فرانسه درسی هایبرنامه از تقلید -

 دوره اين در تربیت و تعلیم ضعف و قوت نقاط تحلیل -

 

 دوم پهلوی حکومت دوره در تربیت و تعلیم (۲)



۳۱ 

 

 ...( و تجددخواهی گرايی،غرب)دوره  اين در فرهنگی هایسیاست -

 های درسی و اصالحات آموزشیتحوالت برنامه -

 تأسیس نهادهای آموزشی مختلف )پیشاهنگی، پیکار با بیسوادی و...( -

 آمريکا و اروپايی كشورهای درسی هایبرنامه از تقلید -

 هاشهرستانتأسیس دانشگاه در  -

 دوره اين در تربیت و تعلیم ضعف و قوت نقاط تحلیل -

 

 كنون تا اسالمی انقالب پیروزی از پس تربیت و تعلیم (۳)

 اسالمی انقالب پیروزی نخست هایسال در آموزشی اصالحات -

 تشکیل شورای عالی انقالب فرهنگی -

 ...( و تربیتی و پرورشی امور به توجه ی،آموزش نظام تغییر)درسی  هایبرنامه و آموزشی هایسیاست در نظر تجديد -

 تربیت و تعلیم با مرتبط نهادهای و هابرنامه ها،سیاست در تحوالت آخرين -
 بنیادين تحول سند كشور، علمی جامع نقشه ساله، بیست اندازچشم سند)تربیت  و تعلیم به مربوط رسمی اسناد با آشنايی -

 ...(ملی درسی برنامه پرورش، و آموزش بنیادين تحول ملی سند كشور، عمومی و رسمی تربیت و تعلیم نظام در

     ايران تربیت و تعلیم فعلی وضعیت ضعف و قوت نقاط تحلیل -

 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

     

 

 منابع:

 سمت. . چاپ دوم. تهران: انتشاراتاسالم از بعد و قبل ايران پرورش و آموزش تاريخ (.۱۳۹۳) محمد آرمند، احمد؛ آقازاده، -

انتشارات رشد . تهران:ايران پرورش و آموزش تاريخ (.۱۳۸۳) اهلل امان صفوی، -



۳۲ 

 

 

 ۱۰۲کد درس: 
 

 عنوان درس به فارسی:

مبانی و اصول تعلیم و 

 تربیت

تعداد 

 ۲ واحد:

نوع 

 واحد

 پایه
 دروس پیش نیاز:  نظری

 ندارد  عملی

 عنوان درس به انگلیسی:
تعداد 

 ساعت:
 اصلی

  نظری

  عملی

  
 تخصصی

  نظری

  عملی  

Foundations and 
Principles of 

Education 

۳۲ 
 یاختیار

  نظری

  عملی

 ندارد   دارد             آموزش تكمیلی عملی:

   سمینار         آزمايشگاه        كارگاه          سفر علمی

 هدف درس:

 آشنايی با مبانی و اصول دينی، فلسفی و علمی تعلیم و تربیت.   

 

 ها:سرفصل 

 الف( مبانی تعلیم و تربیت      
شناختی )مانند: وجود خداوند، توحید، هدفمندی جهان هستی و زندگی، هدايت تکوينی و تشريعی، مبانی دين  -

 جهانی بودن اسالم، واليت و امامت پیامبر)ص( و ائمه)ع(( خاتمیت، جامعیت و

 شناسی(شناسی، ارزشمبانی فلسفی )متافیزيکی، معرفت  -

ها، های قشری و تحت قشری مغز در يادگیری، تفاوت عملکرد نیمکرهشناختی: مانند نقش قسمتمبانی زيست -

 های جنسیتی در يادگیری، وراثت و يادگیری.تفاوت

 گرايی ، شناختی، سازندهشناسی مانند روان كاوی، رفتارگرايیشناسی: رويکردهای روانروان مبانی  -

 گیری خود اجتماعی و هويت جمعیمانند رابطه فرد و جامعه، شکل شناسی:مبانی جامعه  -

 مبانی فرهنگی  -

 مبانی سیاسی -
 

 اصول تعلیم و تربیت (ب

 دينی مبانی از منبعث اصول -

 فلسفی مبانی از منبعث اصول -
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پیرامونی،  -پايی، مركزی -پذيری رشد سریزيستی: مانند نورولوژی، پالستیسیتی و واكنش مبانی از منبعث اصول -

 حركت از كل به جزء

 گرايی.گرايی و شناختشناختی: مانند اصول يادگیری از منظر رفتارگرايی، سازندهاصول منبعث از مبانی روان -

قبیل: اصل آمادگی، اصل توجه به تجربیات، انتقال يادگیری، يادگیری قبلی يادگیرنده، توجه به و اصوال يادگیری از 

تمرين، اصل تنبیه و تشويق،  و كل، تکرار و جزء هدف، فهم يادگیرنده، فعالیت يادگیرنده، رغبت يادگیرنده، روابط

 سازی.اصل مجاورت، اصل تقويت، اصل خاموشی، اصل تقلید و درونی

شناسی: مانند )همکاری، تضاد، مخالفت، سازگاری، توافق، رفق و مدارا، ارتباط، اصالح مبعث از مبانی جامعه اصول -

 پذيری اجتماعی(.پذيری، مسئولیتشرايط، تفاهم و همدلی، جامعه

  
 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

     

 

 منابع:

 .رضوی قدس آستان انتشاراتمشهد:  .پرورش و آموزش اصول و مبانی. (۱۳۶۸) غالمحسین وهی،شک -

 . تهران: انتشارات امیركبیر.مقدمات اصول آموزش و پرورش(. ۱۳۵۶رهنما، آذر ) -

 .امیركبیر انتشاراتتهران:  .تربیت و تعلیم فلسفه و اصول .(۱۳۶۲) علی شريعتمداری، -

(. ويرايش دو، تهران: انتشارات دانشگاه ۱۳۷۴. ترجمه علی محمد كاردان )تربیتمراحل (. ۱۹۴۱موريس دوبس ) -

 تهران.

 مدرسه. تهران: انتشارات )جلد اول(. اسالمی تربیت به دوباره نگاهی(. ۱۳۶۸باقری، خسرو ) -

 .سند تحول بنیادين آموزش و پرورش -

انتشارات مدرسه )سازمان  .و تربیت اسالمی فلسفه تعلیم(. ۱۳۹۱) حسن يوسفیان، و ؛ مصباح، مجتبیفتحعلی، محمود -

 ريزی آموزشی(.پژوهش و برنامه

. ترجمه محمدحسین نظری نژاد های اجتماعی به كودكانآموزش مهارت)بی تا(.  .اف .جی ،میلبرن؛ جیكارتلج،  -

 (. مشهد: آستان قدس رضوی.۱۳۸۷)

(. ۱۳۹۴. ويرايش هشتم. ترجمه علی اكبر سیف )ریهای يادگیای بر نظريهمقدمهمتیو. اچ السون، هرگنهان )بی تا(.  -

 نشر دوران.



۳۴ 

 

 ۱۰۳کد درس: 

 عنوان درس به فارسی:

های فلسفی و مكتب

 های تربیتینظریه

تعداد 

  واحد:

۲ 

نوع 

 واحد

 پایه

 دروس پیش نیاز:  نظری

  عملی
 (۱۰۲مبانی و اصول تعلیم و تربیت )

 

  
 اصلی

  نظری

  عملی  

 به انگلیسی: عنوان درس
تعداد 

 ساعت:
 تخصصی

  نظری

  عملی

Schools of 
Philosophy and 

Educational 
Theories 

۳۲ 
 یاختیار

  نظری

  عملی

 ندارد   دارد             آموزش تكمیلی عملی:

   سمینار         آزمايشگاه        كارگاه          سفر علمی

 اهداف درس:

 .هاآن دربارۀ نظر و نقد نیز و آنها تربیتی آراء و غرب جديد هایفلسفه و كالسیک فلسفی هایمکتب با دانشجويان ائیآشن

 

 ها:سرفصل 

 چیستی فلسفه، تعلیم و تربیت و فلسفه تعلیم و تربیت -
 های تربیتیهای فلسفی و نظريهضرورت مطالعه مکتب -
 عناصر بنیادين مکتب فلسفی:  -

 متافیزيک 

 شناسیسانان

 شناسی: مفهوم معرفت، امکان دستیابی به معرفت، ابزار معرفت، منابع معرفت و معیار معرفتمعرفت

 شناختی.های زيبايیاخالقی و ارزش هایها، ارزشها، سلسله مراتب ارزششناسی: مفهوم ارزش، انواع ارزشارزش

 ها:ونی( آنهای تربیتی، بررسی و نقد )درونی و بیرمکاتب فلسفی، داللت -
 گرايیطبیعت -
 آلیسمايده -
 رئالیسم -
 اگزيستانسیالیسم -
 پراگماتیسم -
 پست مدرنیسم -

 عنوان پايگاه نقد بیرونیهای تربیتی آن بهاسالم و داللت -
 

های تربیتی آن مطرح و از منظر اسالمی شناسی و داللتشناسی و ارزششناسی، معرفتدر هر مکتب، مباحث انسان

 گیرد.قد قرار میمورد ن
 

 ارزشیابی:

 پروژه های نهاییآزمون میان ترم ارزشیابی مستمر
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 عملکردی نوشتاری

     

 

 منابع اصلی:

 . ترجمه: غالمرضا متقی فر. موسسه آموزشی ومبانی فلسفی تعلیم و تربیت(. ۱۳۷۹اوزمن، هوارد؛ كراور، ساموئل ) -

 .پژوهشی امام خمینی )ره(

 . تهران: سمت.  محمد جعفر پاک سرشت. ترجمه مکاتب فلسفی و آراء تربیتی(. ۱۳۸۰)گوتک، جرالد ال  -

)مجموعه مقاالت(. مؤسسه فرهنگی و  فلسفه تعلیم و تربیت معاصر(. ۱۳۷۶باقری، خسرو و عطاران، محمد ) -

 انتشاراتی محراب قلم.

 . تهران: سمت. مربیان بزرگ مسلمان(. ۱۳۹۲رفیعی، بهروز ) -

 .نور پیام دانشگاه انتشارات .تربیت فلسفه .(۱۳۷۸) عیسی ،زاده ابراهیم -

 .امیركبیر انتشاراتتهران:  .تربیت و تعلیم فلسفه واصول  .(۱۳۶۲) علی شريعتمداری، -

 طهوری. كتابخانه .پرورش و آموزش فلسفه به نگاهی. (۱۳۷۴) میرعبدالحسین زاده، نقیب -

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 .سمتتهران:  .ديلمقانی بازرگان فريدون ترجمه. پرورش و آموزش فلسفه با آشنايی .(۱۳۸۳) .اف.جی نلر، -
 . ترجمه شعبانی وركی و همکاران. مشهد: آستان قدس رضوی.فلسفه تربیتی شما چیست؟(. ۱۳۸۳گريز، آرنولد ) -

 
 



۳۶ 

 

 ۱۰۴کد درس: 

 
  عنوان درس به فارسی:

جامعه شناسی آموزش و 

 پرورش

تعداد 

 ۲ واحد:

نوع 

 احدو

 پایه
 دروس پیش نیاز:  نظری

 ندارد  عملی

 عنوان درس به انگلیسی:
تعداد 

 ساعت:
 اصلی

  نظری

  عملی

  
 تخصصی

  نظری

  عملی  

Sociology of 
Education 

۳۲ 
 یاختیار

  نظری

  عملی

 ندارد   دارد             آموزش تكمیلی عملی:

   سمینار         آزمايشگاه        كارگاه          سفر علمی

 اهداف درس:

آشنايی دانشجويان با مفاهیم و مسائل آموزش و پرورش در بستر اجتماعی و ارتباط و نحوه تعامل تعلیم وتربیت با فرايند 

 جامعه پذيری ، نهادها و پويائی های اجتماعی است.

 سرفصل درس:

ماعی ،كنش متقابل اجتماعی ، جامعه ، فرهنگ ،سازمان ، كنترل اجتماعی ، پیوند : گروه اجت  تعریف مفاهیم پایه -

 اجتماعی ، انسجام اجتماعی و.....
 تبیین موضوع و قلمرو جامعه شناسی آموزش و پرورش . -
 اموزش و پرورش و جامعه پذیری:  -
انها )تبیین نقش خانواده،گروه نحوه اجتماعی شدن فرد با واسطه كارگزاران اجتماعی درگروه های اجتماعی و سازم -

 هماالن، مدرسه،رسانه های جمعی مانند تلويزيون، رايانه ،تلفن همراه و....(
 آموزش و پرورش و نهادهای اجتماعی :  -
 خانواده، اقتصاد، سیاست، سالمت، فرهنگ )سبک زندگی،رسانه های جمعی، اوقات فراغت(و... -
 آموزش و پرورش دینی و اخالقی:  -
زش دينی و پرورش اخالقی ، انتقال مفاهیم دينی و پرورش حس دينی برحسب گروه های مختلف مشخصات آمو -

 سنی ، جنسی و ساير موقعیت های اجتماعی .
 آموزش و پرورش و همبستگی اجتماعی:  -
 نقش آموزش و پرورش در حفظ نظم ،وحدت اجتماع ملی و يکپارچگی جامعه جهانی. -
 آموزش و پرورش و تحرک اجتماعی:  -
 عريف تحرک و انواع آن، تاثیر تحرک اجتماعی عمودی و افقی در فرايند تعلیم وتربیت و پیامدهای حاصله از آن.ت -
 آموزش و پرورش و تغییرات اجتماعی و فرهنگی :  -
مثل تحقق سبک زندگی ( "اجتماعی و فرهنگی "نقش آموزش و پرورش در شکل گیری بسترهای رشد و پیشرفت -

 ز وضع موجود به وضع مطلوب. اسالمی (در جهت حركت ا
 آموزش و پرورش و کنترل اجتماعی:  -
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نقش تعلیم وتربیت در آموزش و انتقال قواعد زيست اجتماعی بهنجار و پیشگیری از نابهنجاری و كجروی ،)نظريات  -

خود كنترلی و پیوند با مدرسه ، مدل رشد اجتماعی و...(، نقش نظارت اجتماعی همگانی و نظارت حکومتی در 

 پیشگیری از انحراف.
 

 

 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

     

 منابع:

 )ويرايش پنجم(. نشر روان.  شناسی آموزش و پرورشجامعه(. ۱۳۸۱بند، علی )عالقه -
 مت.. تهران: انتشارات سپرورش شناسی آموزش وجامعه(. ۱۳۹۲شارع پور، محمود ) -

 .تهران: انتشارات آوای نور .شناسی آموزش و پرورشجامعه(. ۱۳۹۲) منادی، مرتضی -
 تهران: دانشگاه پیام نور. شناسی آموزش و پرورش.جامعه(. ۱۳۷۵كاشانی، مجید ) -
 و حوزه همکاری دفتر. آن مبانی و تربیت و تعلیم در مسلمان انديشمندان آراء(. ۱۳۸۵)نويسندگان  از جمعی -

  .سمت: تهران .دانشگاه
 )ترجمه غالمعلی سرمد(. مركز نشر دانشگاهی.سی تعلیم و تربیت شنا(. جامعه۱۳۷۱موريش، ايور ) -
 امیركبیر.:  تهران .جامعه و تعلیم و تربیت، مبانی تربیت جديد (.۱۳۶۵) شريعتمداری، علی -

 
 - Bulle, N. (۲۰۰۸). Sociology and Education: Issues in sociology of education. Translated 
from the French by Nora Scott , Published by Lang, Peter, AG, Internationaler Verlag Der 
Wissenschaften. 

 

 



۳۸ 

 

 

 ۱۰۵کد 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:

۲ 

  نظری پایه نوع درس:

 دروس پیش نیاز:

سیر تحول تعلیم و تربیت در ايران قبل 

 ( و ۱۰۱و بعد از اسالم)

 (۱۰۲) مبانی و اصول تعلیم و تربیت

 

 عملی

 اصلی
 نظری

 عملی

 نظری تخصصی 

 عملی 

تعداد 

 ساعت:

۳۲ 

 نظری اختیاری

 عملی

                                ندارد                 دارد    آموزش تكمیلی عملی:      

               سمینار         آزمايشگاه           كارگاه      سفر علمی:

 

 اهداف درس: 

آشنايی دانشجويان با اهداف، اصول، سیاست ها، برنامه ها و تحوالت آموزش و پرورش پیش دبستانی، دبستانی و متوسطه )اول 

 و دوم( در نظام آموزشی ايران

 سرفصل ها:

 کلیاتی درباره نظام آموزش و پرورش ایران -۱

 ش(تعريف تربیت )آموزش و پرور -

 نظام آموزش رسمی، اهمیت و كاركردهای آن  -

 اصول حاكم بر نظام آموزش و پرورش -

 ها و رشته های 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 -۲

 المی ايرانقانون اساسی جمهوری اس -

  ۱۴۰۴انداز جمهوری اسالمی ايران سند چشم -

 انداز كشور سیاست های كلی آموزش و پرورش در راستای سند چشم -

 نقشه جامع علمی كشور و جايگاه آموزش و پرورش عمومی در آن -

 های عمده آن سند تحول بنیادين آموزش و پرورش و ويژگی -

 سند برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ايران -

 های مندرج در رهنامه آموزش و پرورش های آموزش و پرورش عمومی و سیاستفلسفه آموزش و پرورش و ويژگی -

 آموزش و پرورش دوره پیش دبستانی -بخش اول

 مفهوم، تعريف، اهمیت و ضرورت -
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 سیر تاريخی و تکوينی اين دوره به اختصار -

هم مربوط به آموزش و پرورش با تأكید بر سند تحول دبستانی در اسناد متغییرات و تحوالت مربوط به دروره پیش -

 بنیادين آموزش و پرورش و سند برنامه ملی

 ساله( ۶تا  ۵های كودكان دوره پیش دبستانی )ويژگی -

 اهداف و اصول آموزش و پرورش دوره پیش دبستانی -

 نهای تربیت و تامین آناهای عمومی و حرفه ای مربیان دوره پیش دبستانی و راهصالحیت -

 ها و برنامه های دوره پیش دبستانی در آموزش و پرورش در راستای برنامه درسی ملیسیاست -

 بررسی وضعیت كلی كمّی و كیفی دوره پیش دبستانی و چشم انداز آينده -

 بخش دوم: آموزش و پروش ابتدایی

 مفهوم، تعريف، اهمیت و ضرورت  -

 سیر تاريخی و تکوينی اين دوره به اختصار  -

 های عمدهس ابتدايی و ويژگیانواع مدار -

تغییرات و تحوالت مربوط به دوره ابتدايی در اسناد مربوط به آموزش و پرورش با تأكید بر سند تحول بنیادين  -

 آموزش و پرورش

 اهداف و اصول آموزش و پرورش دوره ابتدايی )مرحله اول و دوم( -

 های دانش آموزان دوره ابتدايی )مرحله اول و دوم(ويژگی -

 تحوالت كمّی آموزش و پرورش دوره ابتدايی و چگونگی اجرای قانون تعلیمات اجباری سیر  -

 های توسعههای درسی و توسعه دوره ابتدايی در راستای برنامه ملی و برنامهها و برنامهسیاست -

 های تعلیم و تامین آنانصالحیت های عمومی و حرفه ای معلمان دوره ابتدايی و روش -

 ه در مدارس روستايی و فرايند آموزش در اين كالس هاهای چند پايكالس -

 های غیر رسمی روزهای پنج شنبهساماندهی زمان  آموزش در مدارس و برنامه -

اهمیت راهنمايی و مشاوره در دوره ابتدايی و نقش معلمان و مشاوران درسی در پیشگیری و كاهش مشکالت  -

 تحصیلی و رفتاری دانش آموزان

 دوره ابتدايی، هدف ها و فرايند اجرا  ارزشیابی توصیفی در -

 انداز آيندهبررسی كمّی و كیفی دوره ابتدايی و چشم -

 

 بخش سوم: آموزش و پرورش در دوره اول متوسطه

 مفهوم، تعريف، اهمیت و ضرورت -

 سیر تاريخی و تکوينی اين دوره به اختصار  -

 ين آموزش و پرورش تغییرات و تحوالت مربوط به دوره اول متوسطه در سند تحول بنیاد -

 اهداف و اصول آموزش و پرورش دوره اول متوسطه -

 های دانش آموزان دوره اول متوسطهويژگی -

 سیاست ها و برنامه درسی و توسعه دوره اول متوسطه در راستای برنامه درسی ملی  -

 ر اين دورهسیر تحوالت كمّی آموزش و پرورش دوره اول متوسطه و چگونگی اجرای قانون تعلمیات اجباری د -

 های تربیت و تأمین آنانای دبیران دوره اول متوسطه و راههای عمومی و حرفهصالحیت -

 های تحصیلی و انتخاب شاخههدايت تحصیلی در اين دوره و نقش مشاوران و معلمان در پیشرفت -

 ارزشیابی تحصیلی در دوره اول متوسطه و فرايند اجرا -

 ول متوسطه و چشم انداز آيندهبررسی كمّی و كیفی آموزش دوره های ا -
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 بخش چهارم: آموزش و پرورش در دوره دوم متوسطه

 مفهوم، تعريف، اهمیت و ضرورت به اختصار  -

 های تحصیلی ها و رشتهسیر تاريخی و تکوينی دوره دوم متوسطه با تاكید بر شاخه -

 و اسناد فرادستی تغییرات و تحوالت مربوط به دوره دوم متوسطه در سند بنیادين آموزش و پرورش -

 اهداف و اصول آموزش و پرورش دوره دوم متوسطه -

 های تحصیلی اين دوره ها و رشتههای درسی شاخهها و برنامهساختار آموزشی دوره دوم متوسطه و سیاست -

 ويژگی های نوجوانان دوره دوم متوسطه و روش های شناخت آنان -

 های تربیت و تأمین آنان ين دوره و راهصالحیت های عمومی و حرفه ای معلمان و كاركنان ا -

 راهنمايی و مشاوره در دوره دوم متوسطه و فرايند انتخاب رشته و نقش مشاوران و معلمان -

 راهنمايی و مشاوره و چگونگی انتخاب رشته در اين دوره  -

 الی كشورها و مراكز آموزش عارزشیابی تحصیلی در دوره اول متوسطه و ارتباط ان با تحصیل در دانشگاه -

 بررسی كمی و كیفی آموزش و پرورش دوره اول متوسطه و چشم انداز آينده -

 بخش پنجم: آموزش و پرورش غیر رسمی و نقش نهادهای اجتماعی و حرفه ای 

جايگاه آموزش و پرورش غیر رسمی در تربیت كودكان و نوجوانان در اسناد فرادستی به ويژه سند تحول بنیادين  -

 آموزش و پرورش 

 ش نهادهای مهم اجتماعی و فرهنگی در آموزش و پرورش غیر رسمی مانند:نق -

 خانواده ها

 مساجد

 انجمن اولیاء و مربیان

 كانون پرورش فکری كودكان و نوجوانان

 كانون های فرهنگی و تربیتی آموزش و پرورش 

 سازمان دانش آموزی

 شورای دانش آموزی مدارس

 صدا و سیما و ساير وسايل ارتباط جمعی 

 فناوری اطالعات و مراكز آموزش مجازی 

 نهادهای محلی

 بررسی كمّی و كیفی آموزش و پرورش غیر رسمی و چشم انداز آينده

 ارزشیابی:

ارزشیابی 

 مستمر

 پروژه آزمون های نهایی میان ترم

 عملكردی نوشتاری

     

 

 منابع اصلی:  

 سطه، انتشارات سمت، چاپ شانزدهم.و دوره متو (، آموزش و پروش ابتدايی دوره اول۱۳۹۴) صافی، احمد -

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 .(۱۳۹۰) سند تحول بنیادين آموزش و پرورش، شورای عالی آموزش و پرورش و دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی -
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ان، دبیرخانه شورای عالی فلسفه تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی اير -

 (.۱۳۹۰آموزش و پرورش )

  .انتشارات آستان قدس رضوی .علیم و تربیت و مراحل آنت(. ۱۳۷۸) شکوهی، غالمحسین -

 .نشر ارسباران. آموزش و پروش و تربیت پیش دبستانی در ايران و تحوالت آن (.۱۳۹۱) صافی، احمد -

 .نشر روان. ر ايرانيت و مقررات آموزشگاهی دمدير (.۱۳۹۲) صافی، احمد -

  .(۱۳۹۰) سند برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ايران، وزارت آموزش و پرورش -

 .تهران، دانشگاه پیام نور. ورش ابتدايی، راهنمايی و متوسطهآموزشی و پر(. ۱۳۷۶) دبیری اصفهانی، عذرا -

 .شر روانن .های موفقیت در تحصیلراهنمايی تحصیلی در مدارس، راه (.۱۳۹۳) صافی، احمد -

 .(۱۳۹۳) پرورشآمار تفصیلی وزارت آموزش و  -

 .(۱۳۹۴) های وزارت آموزش و پرورشبرنامه پنجم توسعه فعالیت -

  .(۱۳۹۴) مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش -
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 ۱۰۶کد درس: 

 عنوان درس به فارسی:
تعداد 

 ۲ واحد:

نوع 

 واحد

 پایه
 دروس پیش نیاز:  نظری

 دندار  عملی

آرای تربیتی اندیشمندان 

 مسلمان
 

 اصلی
  نظری

  عملی  

 عنوان درس به انگلیسی:
تعداد 

 ساعت:
 تخصصی

  نظری

  عملی

Educational Ideas of 
Muslim Thinkers 

۳۲ 
 یاختیار

  نظری

  عملی

 ندارد   دارد             ی:ملآموزش تكمیلی ع

   سمینار         آزمايشگاه        ارگاه ك         یلمسفر ع

 اهداف درس:

 آشنايی با ديدگاه ها و نظرات تربیتی انديشمندان مسلمان

 

 سرفصل ها: 

 آراء تربیتی جاحظ 

 آراء تربیتی فارابی 

 آراء تربیتی ابن سینا 

 آراء تربیتی سهروردی 

 آراء تربیتی خواجه نصیر الدين طوسی  

 آراء تربیتی غزالی 

 تربیتی شهید ثانیآراء  

 آراء تربیتی مال مهدی و مال احمد نراقی 

 آراء تربیتی استاد مطهری 

 
 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

     

 

 

 منابع اصلی:
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 . تهران: سمت. مربیان بزرگ مسلمان(. ۱۳۹۲رفیعی، بهروز ) -

 )جلد اول(. پژوهشکده حوزه و دانشگاه. تهران: سمت. فلسفه تعلیم و تربیت(. ۱۳۸۳جمعی از نويسندگان ) -

 . تهران: صدرا.تعلیم و تربیت در اسالم(. ۱۳۸۰مطهری، مرتضی ) -

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

)جلد اول، دوم، سوم و  آراء انديشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن(. ۱۳۸۵جمعی از نويسندگان )

 ارم(. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه. تهران: سمت.چه
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 ۱۰۷کد درس: 

 

عنوان درس به فارسی: 

 تعلیم و تربیت اسالمی

 عنوان درس به انگلیسی:

تعداد 

 ۲واحد: 

تعداد 

 ساعت:
نوع 

 واحد

 پايه
 دروس پیش نیاز:  نظری

 ندارد  عملی

 اصلی
  نظری

  عملی

 تخصصی
  نظری

  لیعم

Islamic Education ۳۲ 
 یاختیار

  نظری

  عملی

 ندارد   دارد             آموزش تكمیلی عملی:

   سمینار         آزمايشگاه        كارگاه          سفر علمی

 

 اهداف درس:

 م آشنايی دانشجويان با مهمترين مبانی، اهداف و اصول و روشهای تعلیم و تربیت در اسال

  

 سرفصل ها:

 چیستی و ضرورت نظام تربیتی اسالم

 «تعلیم و تربیت اسالمی»، و «تعريف تعلیم و تربیت» −

 های تعلیم و تربیت اسالمیعناصر و مؤلفه −

 ويژگیهای تعلیم و تربیت اسالمی −

 ضرورت آشنايی با تعلیم و تربیت اسالمی −

 

 مبانی تعلیم و تربیت اسالمی

 تربیت اسالمی مبانی معرفت شناختی تعلیم و −

 مبانی هستی شناختی تعلیم و تربیت اسالمی −

 شناختی تعلیم و تربیت اسالمیمبانی انسان −

 شناختی تعلیم و تربیت اسالمیمبانی ارزش −
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 اهداف تعلیم و تربیت اسالمی

 هدف غايی تعلیم و تربیت اسالمی −

 اهداف واسطی تعلیم و تربیت اسالمی −

 

 اصول تعلیم و تربیت اسالمی

 های اسالمی  طباق جريان تربیت با آموزهاصل ان −

 اصل تدريج و تعالی مرتبتی −

 اصل اعتدال −

 اصل رفق و مدارا −

 اصل تفاوتهای فردی −

− .... 
 

 های تعلیم و تربیت اسالمیروش

 اعطای بینش -

 الگوسازی -

 انذار و تبشیر -

 تشويق -

 تنبیه -

 فراهم آوردن موقعیت مناسب -

- .... 
 

 ارزشیابی:

 ترمیانم ارزشیابی مستمر
 های نهاییمونآز

 کارورزی
 عملکردی نوشتاری

     
 

 منابع اصلی:

پژوهشککده حکوزه و   سیرۀ تربیتی پیامبر )ص( و اهل بیت )ع(. (. ۱۳۹۳حسینی زاده، سیدعلی ) ؛محمد ،داودی -

 دانشگاه.

 .پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی. تهران: مبانی تعلیم و تربیت در قرآن(. ۱۳۸۷بهشتی، محمد ) -

 )جلد اول(. انتشارات مدرسه. نگاهی دوباره به تربیت اسالمی(. ۱۳۸۹)خسرو باقری،  -

 . انتشارات مدرسه، بخش سوم.فلسفة تعلیم و تربیت اسالمی(. ۱۳۹۰مصباح يزدی، محمدتقی و ديگران ) -

ی و )جلکد اول(. انتشکارات علمک    درآمدی بر فلسفة تعلیم و تربیت در جمهوری اسکالمی  (.۱۳۸۹باقری، خسرو ) -

 فرهنگی.

 های تربیت اسالمی.مقاالت منتشر شده در دو فصلنامة تربیت اسالمی و پژوهش -
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 ۱۰۸کد درس: 

 عنوان درس به فارسی:
تعداد 

 واحد:

نوع 

 واحد

 پايه
 دروس پیش نیاز: * نظری

   عملی

 و (۱۰۷تعلیم و تربیت اسالمی )

 (۱۱۴روانشناسی رشد) 
  

 اصلی
  نظری

  عملی  

 ۲ یت اخالقیترب
 تخصصی

  نظری

  عملی

 عنوان درس به انگلیسی:
Moral Education 

تعداد 

ساعت:

۳۲ 

 اختیاری

  نظری

  عملی

 ندارد   دارد          :   یملآموزش تكمیلی ع

   سمینار         آزمايشگاه        كارگاه          یلمسفر ع

 اهداف درس:

 های تربیت اخالقی از ديدگاه اسالممبانی، اصول و روش، رويکردهاشناخت  -

 

 ها:سرفصل 

 كلیات   -

 شناسی )اخالق، تربیت، تربیت اخالقی(  مفهوم

 قلمرو تربیت اخالقی و رابطة آن با علوم ديگر مانند اخالق و تربیت

 اهمیت و ضرورت تربیت اخالقی

 تاريخچة تربیت اخالقی

 های تربیت اخالقینظريه -

 القی از نظر خواجه نصیر الدين طوسیتربیت اخ

 تربیت اخالقی از نظر غزالی

 تربیت اخالقی از نظر پیاژه

 تربیت اخالقی از نظر كلبرگ

 تربیت اخالقی از نظر گیلیگان

..... 

 رويکردها به تربیت اخالقی -

 رويکرد پرورش شناخت و استدالل اخالقی            

 رويکرد پرورش منش اخالقی            

 رويکردهای تركیبی            

 اهداف تربیت اخالقی -

 هدف غايی و اهداف میانی           

 مبانی تربیت اخالقی  -

 تنیدگی دين و اخالقدرهم

 صالح بودن عمل و انگیزۀ عمل
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..... 

 اصول تربیت اخالقی -

 تنیدگی تربیت دينی و تربیت اخالقیدرهم            

 تهذيب ظاهر و باطن           

           ..... 

 ای تربیتی اخالقیهروش -

 های زمینه سازروش             

 های پرورش آگاهی و بینش اخالقیروش             

 ها و رفتارهای اخالقیهای پرورش گرايشروش             

 های اصالح رذايل اخالقیروش             
 

 ارزشیابی:

ارزشیابی 

 مستمر
 میان ترم

 های نهايیآزمون
 پروژه

 عملکردی نوشتاری

     

 

 منابع:

پژوهشگاه  ر:ناش، تربیت اخالقی، ۳ج . السالمسیرۀ تربیتی پیامبر و اهل بیت علیهم (.۱۳۹۱) داودی، محمد -

 .حوزه و دانشگاه

شناسی : نقد تطبیقی علم اخالق و روانهای تربیت اخالقیمبانی و شیوه (.۱۳۷۷) باقری نوع پرست، خسرو -

 .انتشارات سازمان تبلیغات اسالمی ،معاصر

 .قو انتشارات "اسالم. ديدگاه از اخالقی تربیت" .(۱۳۸۹) الساداتافضل ،دهشیری حسینی -

: ويژه تربیت ۲تربیت اسالمی  .هاها و شباهتتربیت اخالقی و تربیت دينی: تفاوت(، ۱۳۷۹) باقری، خسرو -

 .۲۲۸اسالمی: نشر تربیت اسالمی، صص  -اخالقی )مجموعه مقاالت (، مركز مطالعا ت تربیت

 .های تربیت اخالقی در المیزان، سید احمد فقیهیروش -

 . ويرايش دوم، انتشارات معارف.اخالق اسالمی(، ۱۳۸۹) ديلمی، احمد، آذربايجانی، مسعود -

 .التربیه الخلقیه فی القرآن دكتر السامه شموط -

، ۲جلد  .با نگرشی به منابع اسالمی شناسی رشدروان(، ۱۳۹۰) دانشگاه و حوزه پژوهشگاهی دفتر همکار -

 انتشارات سمت. 

. شناسینوع و بازنگری ارزشی؛ و اخالقی تربیت هایروش و رويکردها .(۱۳۷۹) مهدی سجادی، -

  .۳ش ،كالمی _ فلسفی هایپژوهش

 آگاه.انتشارات  .روانشناسی اخالق، (۱۳۷۹) كديور، پروين -
 

javascript:void(0)
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 ۱۰۹کد درس: 

 

 ی:عنوان درس به فارس

آموزه های تربیتی آیات 

 قرآن

تعداد 

 واحد:

۲ 

نوع 

 واحد

 پایه
 دروس پیش نیاز:  نظری

 (۱۰۷تعلیم و تربیت اسالمی )  عملی

  
 اصلی

  نظری

  عملی  

 عنوان درس به انگلیسی:
تعداد 

 ساعت:
 تخصصی

  نظری

  عملی

Quranic Educational 
Teachings 

۳۲ 
 یاختیار

  نظری

  عملی

 ندارد   دارد             ی:ملآموزش تكمیلی ع

   سمینار         آزمايشگاه        كارگاه          یلمسفر ع

 اهداف درس:

 آشنايی دانشجويان با نکات تربیتی آيات قرآن در زمینه موضوعات تربیتی مانند مبانی و اهداف تعلیم و تربیت

 م و استخراج آموزه های تربیتی آياتكسب توانايی درک و فه

  

 سرفصل ها:

 مفهوم شناسی )آموزه های تربیتی، استنباط و تفسیر، استنباط و تفسیر تربیتی( -

 اصول و قواعد فهم، استنباط و تفسیر تربیتی -
 روش شناسی فهم آموزه های تربیتی از آيات -

 مرحله اول:گرد آوری آيات مرتبط             

 حله دوم: منظومه سازی آيات مرتبط مر             

 مرحله سوم: نظام سازی و استخراج قواعد             

 های تربیتی در موضوعات:بررسی آيات به منظور فهم و استنباط آموزه -

 الف( مبانی تعلیم و تربیت:

؛ ۴حل/؛ ن۱۱و ...، ادامه نسل: فاطر/ ۲؛ انعام/۵۵؛ طه/۶۱بعد مادی )سرشت اولیه انسان آيات: هود/ -

 و ... (۱۴-۱۲؛ مؤمنون/ ۱۴؛ نوح/۵و ... ، سیر تکوينی:  طارق/ ۲دهر/

؛ توجه به دو جنبه ۷۲-۷۱؛ ص/ ۹-۷؛ سجده/۱۴-۱۲بعد روحانی )اهمیت پرورش روح: مؤمنون/  -

 ( ۷۷؛ قصص/ ۲۰-۱۹؛ حجر/۱۰وجودی در تربیت : اعراف/ 

 ويژگی های وجودی انسان: -

؛ ۸-۷و ...؛ الهام به خیر و شر: شمس/ ۲۰؛ معارج/۳۷؛ انبیاء/۵۳نفس ) طبیعت نفس: يوسف/  -

 (۳۰؛ فجر/۲؛ قیامت/۴۱-۴۰؛ هواهای نفس: نازعات/۳۵انبیاء/ 

؛  گرايش فطری نسبت به خلود: ۶۱؛ عنکبوت/۳۰فطرت )گرايش به حقیقت جويی: روم/ -

؛ ۱۳۹؛ نساء/۸۳؛ گرايش فطری نسبت به برتری جويی و عزت طلبی: قصص/۳-۲؛ همزه/۱۲۰طه/

 (۸فقون/منا



۴۹ 

 

؛ ۱۹؛ رعد/۱۸-۱۷؛ اولوااللباب:زمر/۶۲-۶۰؛ يس/۱۷۱؛ بقره/۱۰۰عقل )اهمیت قوه تعقل: يونس/ -

 ( ۱۵؛ نور/۳۶؛ اسراء/ ۲۸؛ لغزشگاه های عقل: ظن و گمان: نجم/۱۸زمر/

؛ ۱۷؛ زمر/۲۷؛ قدرت خودسازی: رعد/۵۳؛ فصلت/۹؛ زمر/۱۵اختیار )آگاهی الزمه اختیار: قیامت/ -

 (۳۵؛ احقاف/۱۷؛ لقمان/۲۸رش قدرت اراده: كهف/؛ لزوم پرو۱۵لقمان/

؛ ۱۶۵؛ محبت صحیح: بقره/۲۳؛ توبه/۱؛ ممتحنه/۲۹عواطف )معیار صحیح حب و بغض: فتح/ -

( و انفعاالت ) خشم: ۱۰۳؛ آل عمران/۲۱؛ روم/۲۳؛ شوری/۱۰۸؛ توبه/۳۳؛ يوسف/۱۷۷بقره/

؛ ۲۱؛ قصص/۳۱قصص/؛  ترس: ۸۵؛ حجر/ ۳۷؛ شوری/۱۳۴-۱۳۳؛ آل عمران/۳۴؛ فصلت/۲۹فتح/

 (۳۷؛ نور/۶۹؛ اعراف/۱۷۵؛ آل عمران/ ۴۶؛ طه/۲۸توبه/

 ب( هدف تعلیم و تربیت:                     

؛ ۲؛ رعد/۳۱؛ انعام/۲۱۰؛ قرب الهی و لقاءاهلل: بقره/۳۶؛ نحل/۶۱؛ يس/۵۶پرستش خدا: ذاريات/ -

 ۳۰فجر/

؛ ۲۰۴؛ انفال/۱۱۱؛ توبه/۷۴نفال/؛ ا۲۸۵؛ بقره/۳۰۵ترسیم چهره انسان صالح تربیت يافته: بقره/ -

 ۲۵؛ احزاب/۶۲نور/
 سیره  تربیتی انبیاء در قرآن -

 سیرۀ حضرت نوح: سورۀ نوح )علی نبینا و علیه السالم( -

 ۴۱-۳۵، ابراهیم، ۱۳۲-۱۲۴سیره حضرت ابراهیم)علی نبینا و علیه السالم(: بقره،  -

 ۸۲-۶۲سیره حضرت موسی)علی نبینا و علیه السالم(: كهف،  -

 حصرت عیسی)علی نبینا و علیه السالم(سیره  -

 سیره حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله -

 
 توضیح: 

سرفصل محدود به موضوعات و آيات فوق نیست و استاد می تواند به تناسب دانشجويان، موضوعات و آيات  -

 ديگری را مطرح و بررسی كند.

جويان با استفاده از ا مشاركت دانشمطرح و آموزه های تربیتی آن، ب كالسآيات مذكور توسط استاد در  -

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

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهايیآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

     

 

 

 

 منابع:

 .رآنق از هايیدرس یگنرهف زرك. تهران: متفسیر نور قرائتی، محسن )(. -
 . قاهره: دارالنشر للجامعات.التفسیر التربوی للقرآن الکريم(. ۱۳۸۶الباز، أنور ) -
 . تهران، جهاد دانشگاهی.شناسی در قرآنمبانی انسان(. ۱۳۶۸نصری، عبداهلل ) -
 .پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی. تهران: مبانی تعلیم و تربیت در قرآن(. ۱۳۸۷بهشتی، محمد ) -



۵۰ 

 

 )ويژه نامه تفسیر تربیتی(. ۳و علم، شماره مجله قرآن  -

 .دارالکتب االسالمیه. تهران، تفسیر نمونهمکارم شیرازی، ناصر )(.  -
 . قم: دفتر انتشارات اسالمی.تفسیر المیزانطباطبايی، محمدحسین )(.  -
 . قم: بوستان كتاب.تفسیر سوره لقمان(. ۱۳۸۷سبحانی، جعفر ) -

 قم: مؤسسه اشراق و عرفان. تفسیر تربیتی. درآمدی بر(. ۱۳۹۳اعرافی، علیرضا ) -

 نشريه معارف )قابل دسترسی در سايت نشريه(.. «تربیتی تفسیر» شناسیروش آبادی، سید احمد )(.علی هاشمی -

 



٥۱ 

 

  ۱۱۰کد درس:
 

 عنوان درس به فارسی:

 خانواده در اسالم

تعداد 

 ۲ واحد:

نوع 

 واحد

 پایه
 دروس پیش نیاز:  نظری

 ردندا  عملی

  
 اصلی

  نظری

  عملی  

 عنوان درس به انگلیسی:
تعداد 

 ساعت:
 تخصصی

  نظری

  عملی

Family in Islam ۳۲ 
 اختیاری

  نظری

  عملی

 ندارد   دارد             ی:ملآموزش تكمیلی ع

   سمینار         آزمايشگاه        كارگاه          یلمسفر ع

 ف درس:اهدا

 يکديگر با خانواده اعضای متقابل روابط در اسالم باديدگاه  آشنايی

 

 سرفصل ها: 

 اسالم از و بعد اسالم از قبل خانواده تحولی سیر  -

 (ها نقش تعارض كنترل و و مرزها مراتب سلسله خانواده، اعضای های ها، مسئولیت نقش) خانواده جايگاه و اركان  -

. دينی، اقتصادی حمايت يکديگر، با همراهی پذيری، جامعه، و مراقبت ،حمايت مثل تولید) اسالم در خانواده كاركرد -

 (وفاداری و سازگاری، مدارا، محبت

 اسالمی پروری فرزند های شیوه اشکال در فرزندان و والدين ارتباطی الگوهای  -

 از تعارضات و پیشگیری( اجازدو برای آمادكی همسر و انتخاب های مالک ازدواج، فلسفه)گزينی و همسر ازدواج  -

 خانوادگی

 تاريخی  بافت در ازدواج انواع  -

 چرخه) خانواده در خشونت ،(اجتماعی، اقتصادی تحوالت كودكان، بر تاثیر پیامدها، طالق، علل،) خانواده های آسیب -

 (آن یپیامدها و ها ويژگی تعريف،) والدی تک های خانواده ،(كودكان و ديده آسیب زنان ارزيابی خشونت،

 های رسانه اجتماعی، های درشبکه ظهور نو های آسیب فرار، اعتیاد، مواد، به وابستگی)اجتماعی های  آسیب و خانواده -

 (نوين

 و غرب اسالم در خانواده مقايسه -

 

 
 

 ارزشیابی:



٥۲ 

 

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

     

 

 منابع اصلی:

 .سمت انتشارات تهران. و روانشناسی اسالم نگرش در خانواده. (۱۳۹۱) محمدرضا ر،ف ساالری -

 .دانشگاه و حوزه پژوهشگاه ناشر .اسالم در خانواده .(۱۳۹۳) حسین ،(نجفی) بستان -

 . انتشارات تیمورزاده، نشر طبیب.روانشناسی خانواده(. ۱۳۹۱) آمنه ؛ شهايین و اكرم،شکوهی يکتا، محسن -

. اصفهان: انتشارات دانشگاه شناسی خانوادهآسیب(. ۱۳۹۲احمدی، احمد ) و عابدی، محمدرضا پريسا؛نیل فروشان،  -

 اصفهان.

 در پژوهشاسالم.  در مسئوالنه فرزندپروری سبک با بامريند فرزندپروری سبک مقايسه .(۱۳۹۱)و ديگران  اعظم پرچم، -
 .۱۱۵-۱۳۸ ص ۱۴ شماره جديد دوره بیستم سال ،اسالمی و تربیت تعلیم مسائل

 

 :برای مطالعه بیشتر منابع

 دانشگاه. در رهبری نهاد انتشارات. محمدی معصومه ترجمه .والدين علیه جنگ (.۱۳۸۸سیولیا ) هیولت، .كورنل وست، -

 افزا، روح ،"و غرب اسالم در خانواده مقايسه". خانواده و زن راهبردی هایانديشه مقاالت .(۱۳۹۲) نويسندگان از جمعی -

 .راهبردی هایانديشه نشست دبیرخانه. عدالت پیام انتشارات اول جلد. نا بی

 



٥۳ 

 

 
 ۱۱۱کد درس: 

 عنوان درس به فارسی:

 های تدریسالگوها و روش

تعداد 

 ۲ واحد:

نوع 

 واحد

 پايه
 دروس پیش نیاز:  نظری

تربیتی  هاینظريه و فلسفی مکتب های  عملی

(۱۰۳،) 

  و (۱۱۴تربیتی) روانشناسی

 (۱۱۵رشد) شناسیروان

 

  
 اصلی

  نظری

  عملی  

 عنوان درس به انگلیسی:
تعداد 

 ساعت:
 تخصصی

  نظری

  عملی

Models and 
Methods of 
Teaching 

۳۲ 
 اختیاری

  نظری

  عملی

 ندارد   دارد          ی:   ملآموزش تکمیلی ع

   سمینار         شگاهآزماي        كارگاه          یلمسفر ع

 

 اهداف درس:

ای كه پس از گذراندن اين درس قادر به تدريس مؤثر باشند، آشنايی دانشجويان با مباحث و موضوعات اساسی تدريس به گونه

 مفاهیم زير را بدانند: بنابراين دانشجويان در اين درس بايد

 مفاهیم و اصطالحات پايه در تدريس -

 فضیلت آن از ديدگاه اسالماهمیت آموزش دادن و   -

 های يادگیری در تدريس كاربرد نظريه -

 های تدريس الگوهای و روش -

 آموزان های دانشكاركردهای ارزشیابی و نحوه ارزشیابی از آموخته -

  های الزم برای معلمیصالحیت -

 های مديريت كالس و نحوه مديريت كالس سبک -

 خصوصیات تدريس در عصر فناوری  -

 ها:سرفصل

 اهیم اساسی در تدریسمف -

 آموزش، پرورش، تدريس و يادگیری. 

 

 جایگاه تعلیم و تعلم در اسالم و آداب آن -

عوامل مؤثر بر آن، نقش حافظه  در هر نظريه، ماهیت يادگیری،) ها در تدریسهای یادگیری و کاربرد آننظریه -

ها و ترتیب و نوع ارزشیابی مطرح فرضیشنوع يادگیری مورد تأكید، اصول و پ نحوه انتقال يادگیری، در يادگیری،

 گردد(.می

 رفتارگرايی 



٥٤ 

 

 شناخت گرايی 

 ساخت و سازگرايی

 گرايیانسان

 های يادگیرینقد نظريه

 الگوهای تدریس -

 اصول، معایب و محاسن هر روش( ها،ویژگی) های تدریسانواع روش -

 شناسی، روش، الگو، فنون مفهوم 

های سنتی و های مبتنی بر پرورش تفکر، روشهای مبتنی بر اتقال دانش و روو غیرفعال، روشفعال ) هابندی روشانواع طبقه

 .( ...مدرن، مجازی و غیرمجازی و

 روش سخنرانى 

 و سقراطی پرسش و پاسخ روش 

  ، مناظره و بحث گروهیمباحثه روش 

 ، خالقیت و آموزش تفکرحل مسئله روش 

 پروژه روش 

 و ايفای نقش نمايشىروش  

 گردش علمی 

های نوين و نحوه های ارتباطی، دانش فناوریای و مهارتهای حرفهدانش تخصصی، مهارت) های معلمیصالحیت -

 گرفتن بازخورد از كیفیت تدريس(، خصوصیات معلم خوب و معلم پژوهنده.

 مدیریت کالس -

 انگارانه.يا آمرانه، مشورتی و سهل گراگر، تعاملاز قبیل سبک عدم مداخله، مداخله های مديريت كالسسبک دانستن

 های جدید و تدریسفناوری -

 های جديدتدريس با استفاده از فناوری 

 تدريس در فضای مجازی و يادگیری الکترونیکی 

 ریزی تدریسبرنامه -

 جزئی و رفتاری، شناختی، عاطفی و مهارتی، بیانی و روش كاری( آرمانی، كلی، :هاهدف انواع) هاتعیین هدف 

 روش و وسايل آموزشی، تعیین نظام ارزشیابی. تعیین محتوا، عیین موقعیت آموزشی،ت

 طرح درس روزانه و ساالنه  -

 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

     

 



٥٥ 

 

 يابدمیهای عملی دانشجويان اختصاص يک پنجم از نمره درس به فعالیتنحوه ارزشیابی: 

 

 منابع اصلی:

 )جلد اول(. تهران: انتشارات سمت. های آموزشی و پرورشیمهارت .(۱۳۹۱) حسن شعبانی، -

 . تهران: انتشارات سمت.فنون و الگوهای تدريس ها،روش .(۱۳۹۰) اهللامان صفوی، -

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 : آيیژ.دوم. تهران چاپ .تدريس نوين هایروش(. ۱۳۸۵محرم ) آقازاده، -

 . ترجمه شهرناز بخشعلی زاده. تهران: انتشارات سمت.روش تدريس رياضی در دوره ابتدايی(. ۱۳۸۰باتل،گیل ) -
 محمود مهر ترجمه تدريس. برای ابزارهائی يادگیری، (. الگوهای۱۳۹۱هاپکینز ) ديويد و كالهون امیلی بروس، جويس، -

 عابدی. تهران: سمت. لطفعلی و محمدی
 تهران: انتشارات سمت. های آسمانی(.های تدريس تعلیمات دينی )هديهروش(. ۱۳۹۲اكبر ) ژاد،سلیمان ن -

 نشر. به .يادگیری ياددهی رويکردهای(. ۱۳۷۹بختیار ) وركی، شعبانی  -
نشر  دفتر حجتی. انتشارات محمدباقر . ترجمهاسالم در تعلم و تعلیم آداب(. ۱۳۶۲علی ) بن الدينزين ثانی، شهید -

 می.اسال فرهنگ
 . تهران: امیركبیر.طلبگی نظام در پژوهشی(. ۱۳۵۹مهدی ) ضوابطی، -
 تبريز. . تبريز: دانشگاهتدريس فنون و هاروش(. ۱۳۸۲اسکندر ) آذر، فتحی -
 فردانش. تهران: كوير. هاشم . ترجمهپیشرفته تدريس هایروش (.۱۳۸۵ماخر ) فنستر ديويد، كار، -

 

Algozzine, R. (۲۰۰۹). ۶۳ tactics for teaching diverse learners, grades ۶-۱۲. Corwin A SAGE 
Company.  
 Pritchard, Alan (۲۰۰۹). Ways of Learning Learning theories and learning styles in the 
classroom. Routledg. 

 

 ست(.های تدريس )در آرشیو اين نشريات مقاالت تمام متن در دسترس اوبگاه نشريات در باره روش

 

 وبگاه نشريات 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 
 

 رجی وبگاه نشريات خا

 
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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 ۱۱۲کد درس: 

عنوان درس به فارسی:    

 عمومی روان شناسی

تعداد 

 ۲واحد: 

نوع 

 واحد

 پايه
 دروس پیش نیاز:  نظری

 ندارد  عملی

 

 
  

 اصلی
  ینظر

  عملی  

 عنوان درس به انگلیسی:
تعداد 

 ساعت:
 تخصصی

  نظری

  عملی

General Psychology ۳۲ 
 اختیاری

  نظری

  عملی

 ندارد   دارد             آموزش تكمیلی عملی:

   سمینار         آزمايشگاه        كارگاه          سفر علمی

 

 اهداف درس:

 های فیزيولوژيک تا انگیزش و هیجان(شناخت روانشناسی نوين، گستره روانشناسی علمی )از پايه

 

 سرفصل ها:

 گیری موضوعات روانشناسیشکلكلیات: تعريف، خاستگاه و تاريخچه شکل گیری روانشناسی علمی، بنیادهای فلسفی در  -

 رويکردهای روانشناسی و جايگاه هر يک در روانشناسی نوين -

 های علمی در روانشناسیروش -

 پايه های فیزيولوژيکی رفتار، نقش مغز در رفتار و روانشناسی علمی  -

 راثت و محیطنقش و -رشد و تحول انسان در ابعاد شناختی، عاطفی، اجتماعی، اخالقی و بررسی نظريه های موجود -

 های يادگیری، نظريه های نوين در مورد يادگیری و داده های عصب شناختینظريه  -

 ها، انواع و ابعاد آنحافظه: نظريه -

 های تقويت هشیاری رؤيا و خواب، اراده و معنويتهشیاری: مراحل، عوامل و روش -

 ادراكی -یاحساس و ادراک، بنیادهای زيستی و نقش پردازش شناختی در فرايندهای حس -

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

های زيستی و عوامل، نقش فرهنگ در ها، انواع، پايههای مربوطه، هیجان:  نظريهانگیزش و هیجان: انگیزش و نظريه  -

 یجان ، انگیزش و هیجان در منابع اسالمیگیری و بروز هیجان، نقش فرهنگ در بروز هشکل

 چندگانه، هوش) هوش در نينو ایهدگاهيد ؛یتحول و یسنج روان های دگاهيد: هوش و یروانشناخت یها استعداد -

 مسئله حل و تیخالق ؛...( استرنبرگ، دگاهيد از خرد و موفق هوش هينظر

 یابيارز یها روش و ها هينظر: تیشخص -

 یسازگار و مقابله  یهاروش ،(یدگیتن) استرس ،یروان سالمت -

  یاسالم فرهنگ بر یمبتن یهادرمان و نينو ،یسنت آوردهای یرو: درمان یهاروش -

 عمل در یروانشناس/ یكاربرد یروانشناس -
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 روان سالمت و یاجتماع یروانشناس عقل، و خرد موضوع در: یفرهنگ های مطابقت -

 یاسالم فالسفهاز منظر  نفس -

 یاسالم یفلسف متون در زشیانگ -

 یاسالم فالسفه و یغرب فالسفه در یشناخت هينظر سهيمقا -

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

     

 

 منابع اصلی: 

ان(. تهران: )ترجمه محمد نقی براهنی و همکار .زمینه روانشناسی هلیگارد (.۱۳۹۰) ارنست د،هیلگار. ريچارد اتکینسون، -

 انتشارات رشد.

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

  .نشر ساواالن. تهران: روانشناسی عمومی(. ۱۳۹۱) گنجی، حمزه -

  .نشر ارسباران. تهران: روانشناسی عمومی(. ۱۳۹۰) سید محمدی، يحیی -

- Dennicoon and John Mitterer (۲۰۱۰). Introduction to psychology, Gateways to mind 
and behavior.   
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 ۱۱۳:  درس کد

 عنوان درس به فارسی:

 مدیریت عمومی

تعداد 

 ۲واحد: 

 

 پایه
  نظری

 دروس پیش نیاز:

 ندارد

  عملی

  
 اصلی

  نظری

  عملی  

 عنوان درس به انگلیسی:
General 

Management| 

تعداد 

 ساعت:
 تخصصی

  نظری

  عملی

 
 اختیاری ۳۲

  رینظ

  عملی

 ندارد   دارد            آموزش تكمیلی عملی:

  سمینار          آزمايشگاه        كارگاه          سفر علمی

 

 :اهداف درس

ها با توجه به آشنايی دانشجويان با مفاهیم كلی و دانش پايه در حوزه مديريت و سازمان و كاربرد مقدماتی آنها در سازمان

 يط فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و اقتصادیشرا

 

 :سرفصل ها

 بخش اول: كلیات

 تعريف سازمان و مديريت -

 ماهیت، اركان و انواع سازمان  -

 نقش و اهمیت مديريت از نظر دانشمندان مختلف و اسالم -

 ها و سطوح مديريتمهارت -

 تاريخچه مديريت در ايران و جهان -

 ريتهای مديبخش دوم: سیر تحول مکاتب و نظريه

 مکتب كالسیک -

 مکتب نئوكالسیک -

 های رفتاریتئوری -

 نگرش سیستمی و اقتضايی -

 ایمديريت شبکه -

 های غربی و اسالمبخش سوم: وظايف مديريت و مقايسه مدل

 ريزیهدف گذاری و برنامه -

 سازماندهی -

 تصمیم گیری و حل مساله -

 بسیج منابع )انسانی و غیر انسانی( -
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 و اخالق مديريت( هدايت )انگیزش، ارتباطات، رهبری -

 كنترل و نظارت -

 های جديد در مديريتبخش چهارم: حوزه

 جهانی شدن -

 مديريت دانش -

 های يادگیرندهسازمان -

 نظريات پست مدرن در مديريت -

 مديريت رحمانی -

 تعالی سازمانی -

 ايرانی پیشرفت از ديدگاه  مديريتی -آشنايی با الگوی اسالمی -

 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییزمونآ

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

     

 

 منابع اصلی:

 

 . تهران: انتشارات سمت.مبانی سازمان و مديريت(. ۱۳۸۸رضائیان، علی ) -

 تهران: نشر نی. مديريت عمومی.(. ۱۳۸۵الوانی، سید مهدی ) -

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 تهران: نشر ارسباران. رورش.سازمان و مديريت در آموزش و پ(. ۱۳۹۰صافی، احمد ) -

 تهران: نشر الهام. مديريت عمومی در آموزش و پرورش.(. ۱۳۷۵فرجاد، محمد علی ) -

 تهران: نشر نگاه دانش. های مديريت و سازمان.نظريه(. ۱۳۸۶رضا )سید جوادين، سید -

 تهران: نشر روان. مديريت عمومی.(. ۱۳۸۶بند، علی )عالقه -
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 ۱۱۴کد درس: 

 به فارسی:   عنوان درس

 روانشناسی تربیتی

تعداد 

 واحد:

۲ 

نوع 

 واحد

 پایه
 دروس پیش نیاز:  نظری

 ندارد  عملی

  
 اصلی

  نظری

  عملی  

 عنوان درس به انگلیسی:
تعداد 

 ساعت:
 تخصصی

  نظری

  عملی

Educational 
Psychology 

 

۳۲ 
 اختیاری

  نظری

  عملی

 ندارد   دارد             عملی: آموزش تكمیلی

   سمینار         آزمايشگاه        كارگاه          سفر علمی

 

 اهداف درس:

   تربیتی و يادگیری آموزشی، مسايل روانشناختی تحلیل توانايی و شناخت  

 

 سرفصل ها:

 تعريف: قلمرو و اهداف -

 و اخالقیيادگیرندگان: در ابعاد شناختی، اجتماعی، عاطفی   -

 آشنايی با نظريه های آموزشی -

 های يادگیری، نیازهای ويژه فردی(.های تفکر، سبکهای فردی )هوش، تفکر، خالقیت، سبکتفاوت -

 ای، نظريه گاردنر در هوش.نظريه های جديد در تبیین هوش: استرنبرگ و هوش چند مولفه -

های اساسی اين ديدگاه، كاربرد های اين نظريه ها در ياددهی:  فرضیه  -های رفتارگرايی در فرايند يادگیرینظريه -

 ياددهی، انتقادهای وارد بر كاربرد اين نظريه ها در آموزش -فرايند يادگیری

اجتماعی )فرضیه های اساسی نظريه بندورا، تشريح فرايند خودكارآمدی و خود تنظیمی، راهبردی  -نظريه شناختی -

 نظیمی(.متناسب برای ارتقای خودكار آمدی و خودت

 الگوی پردازش اطالعات )معرفی الگوی حافظه دوگانه و عمق پردازش  -

های شناختی و رفتاری، نقش تبیین نقش انگیزش در يادگیری )مقايسه انگیزش بیرونی و درونی : مقايسه ديدگاه -

ادگیرندگان از ارزش در انگیزش، راهبردهای مناسب برای برانگیختن ي -باورها و اهداف در انگیزش، نظريه انتظار

 های مختلف(.ديدگاه

هايی كه های سنتی آموزش، معرفی روش اكتشافی و حوزهراهبردها و شیوه های آموزشی )نقد و بررسی شیوه -

 های گروهی با ساير روش ها(، آشنايی با ديدگاه كرشن اشنايدرتوان از اين روش استفاده كرد، مقايسه روشمی

انواع شیوه های اداره كالس و مدرسه، جو مطلوب در مدرسه و كالس، انتظار مديريت كالس و محیط يادگیری )  -

 معلم و...(.

های مختلف ارزيابی رسمی و غیر های آموزشی )تبیین شیوههای ارزيابی معمول در موقعیتمقايسه انواع روش -

 های ارزيابی مناسب، ارزيابی كیفی(.رسمی، ارزيابی مالكی، ويژگی
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 تربیتی.چشم اندازهای نوين  -

 مسلمان مربیان منظر از تربیت و تعلیم فضای در شناختی روان مالحظات -

 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

     

 

  منابع اصلی:
 تهران: انتشارات سمت. .روانشناسی تربیتی(. ۱۳۸۱كديور، پروين ) -
 . تهران: نشر آگاه.انشناسی پرورشی نوينرو(. ۱۳۸۶سیف، علی اكبر ) -
 (. تهران: مركز نشر دانشگاهی.  ۲و  ۱ لدترجمة پروين كديور. ج) كاربرد روانشناسی در آموزش(. ۱۳۹۱)بیلر، رابرت  -

 
 منابع برای مطالعه بیشتر:

- Woolfolk, A. E. (Last edition). Educational Psychology. Boston: Allyn and Bacon. 
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 ۱۱۵رس: کد د

 عنوان درس به فارسی:

 روانشناسی رشد

تعداد 

 ۲واحد: 

نوع 

 واحد

 پایه
 دروس پیش نیاز:  نظری

 (۱۱۲شناسی عمومی ) روان  عملی

 

 
 اصلی

  نظری
  عملی

 عنوان درس به انگلیسی:
تعداد 

 ساعت:
 تخصصی

  نظری

  عملی

Developmental 
Psychology 

۳۲ 
 یاختیار

  نظری

  عملی

 ندارد دارد             آموزش تكمیلی عملی:

   سمینار         آزمايشگاه        كارگاه          سفر علمی

 

 اهداف درس:

 نسبی شناخت ايجاد راستا دراين. است درس اين اصلی هدف وكنشی شکلی پديدآيی لحاظ از فرد رفتار وتحول مبنا شناخت

 اجمالی و كلی درک يک به دستیابی همچنین بنیادی تحولی های نظام و شناسی روش پايه، مفاهیم به نسبت ياندانشجو در

 .است نظر مورد وكودكی تولدی پیش دوره های از

 سرفصل ها:

 قیتحق یهاروش خچه،يتار ف،يتعر: اتیكل -

 اسناد در مانيا نقش برداشت، اسناد، ،یركالمیغ ارتباط: یاجتماع ادراک -

 نفوذ در ها رسانه و غاتیتبل نقش) یاجتماع شناخت در خطا منابع ،یذهن یهاطرح: یاجتماع رتیبص و یهآگا -

 یخودشناس ،...( و یاجتماع

 نگرش سنجش نگرش، رییتغ رفتار، و نگرش نگرش، نيتکو بر مؤثر عوامل ت،یاهم و فیتوص: نگرش -

 اسالم میتعال در یشداوریپ با مقابله یهاراه ،یشداوریپ با مقابله یهاراه خاستگاه، ،یشداوریپ مفهوم: یشداوریپ -

 یفرد انیم جاذبه یها نهیزم و عوامل: یفرد انیم جاذبه -

 یپرخاشگر حوزه در اسالم دگاهيد مهار، و یریشگیپ یها وهیش ها، زانندهیبرانگ انواع، ف،يتعر: یپرخاشگر -

 ینظر نییتب ،یاسالم منابع در یتيحما یرفتارها ،یتيحما رفتار بروز مراحل: یتيحما رفتار -

تعاريف مفاهیم اساسی: مفهوم تحول، رشد، تفاوت وتشابه مفاهیم تحول  اطاعت متابعت، ،يیهمنوا: یاجتماع نفوذ -

ورشد، تعريف روانشناسی رشد، روانشناسی ژنتیک، تعريف روانشناسی كودک ومقايسه آن با روانشناسی ژنتیک يا 

 تحولی

 فیزيولوژیمفهوم مرحله در روانشناسی و  -

 تاريخچه روانشناسی رشد -

نگری های اساسی در روانشناسی علمی وروش هايی كه با آنها مطابقت دارند )ديد طبیعتها: ديدگاهها وروشديدگاه -

گیری های تحولی )در سطح شکلشناختی بررسینگری و روش بالینی(، چهارچوب روشوروش تجربی، ديد انسان

بررسی(، در سطح بررسی تغییرات آزمايشی، طرح مبتنی بر تک-بستگی، طرح تجربیطرح بنیادی: طرح مبتنی برهم

ها )مشاهده طبیعی، مشاهده ساخت تحولی )بررسی طولی، بررسی مقطعی، بررسی تطبیقی(، در سطح گردآوری داده

 دار(، مشاهده تعاملی، مشاهده فراتحلیلی

 ، نظام گزل، نظام پیاژه، نظريه زيگموند فرويدنگری: ديدگاه فطریادیبن یتحول یها نظام یبررس و نقد -
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 تولدی، دوره كودكیهای تحولی از نطفه تا پايان كودكی: دوره پیشبررسی اجمالی دوره -

 تولد، نکاتی دربارهاز تولد: در سطح نمو يا تغییرات كالبدشناختی وفیزيولوژيک، مراحل نمو پیش از  الف( دوره پیش

 حمیرشرايط زيستی زندگی درون

ب( دوره كودكی: مفهوم وگستره و سطوح )كودكی اول ) نوزادی، شیرخوارگی(، كودكی دوم ) كودكی میانه(، كودكی 

 سوم ) كودكی پايانی(

 دیتقل ،یباز: تحول یاساس نديفرا -

:    یلبزرگسا اواسط ،یجوان: یبزرگسال لياوا) یبزرگسال ،ینوجوان: مرگ تا ینوجوان از تحول یها دوره یاجمال یبررس  -

 (یریپ اي 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 ی ها هينظر و موضوع -

 عدم اي تعامل تحول، یوستگیپ اي یگسستگ ط،یمح اي وراثت :تحول نهیزم در یاصل سواالت: یاساس های موضوع -

 یتفاوتها منشا ،(كودک بودن رفعالیغ اي فعال) تحول در كودک نقش ،یروان سازمان مختلف های نهیزم تعامل

 تحول وشکل زانیم در یفرهنگ -یاجتماع بافت نقش آن، وابعاد یفرد

 نسيها هينظر د،يفرو آنا هينظر: من روانشناسان تيانظر) یگرلتحلیروان: یشيپو -روان یها هينظر: ها هينظر -

 یونما نشو: یافتگينمو یها هينظر ،یریادگي های هينظر: نگر یرفتار یها هينظر ،یاجتماع -یروان هينظر ،(هارتمن

 یبافتار هایهينظر ،ایاژهیپ یاتیعمل یدرونساز: یسازش هایهينظر ،یخبرپرداز هایهينظر ،یاندام -یعصب

 هينظر(: شناختیبوم -یبافتار)  یعیطب یرفتارشناس یها هينظر برنر، برونفن یبافتار هينظر(: یاجتماع -یفرهنگ)

 تحول در یمذهب بافت تیاهم و یبالب جان یدلبستگ

 آنها یفرهنگ مطابقت و هاوموضوع هاهينظر نمايیهم -

 قدرت مراجع از  -

 اسالم منظر از یاجتماع نفوذ -

 یاجتماع یگزند سبک: یزندگ سبک -

 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

     

 

 منابع اصلی: 

 .. تهران: انتشارات سمتشناسی ژنتیک تحول روانی از تولد تا پیریروان(. ۱۳۸۷منصور، محمود ) -

. تهران: انتشارات گری تا رفتارشناسیتحلیلروانشناسی ژنتیک از روان(. ۱۳۸۷منصور، محمود؛ دادستان، پريرخ ) -

 سمت.

يحیی سیدمحمدی(. تهران: نشر  )ترجمه )جلد اول و دوم(. شناسی رشد از لقاح تا كودكیروان(. ۱۳۸۳برک، لورا ) -

 ارسباران.

 . تهران: انتشارات بعثت.روانشناسی كودک(. ۱۳۹۳فتحی آشتیانی، علی ) -
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 .الزهرا دانشگاه انتشارات: تهران (.تحول و رشد شناسی¬روان) یریپ به ینوجوان زا گذر(. ۱۳۷۶) نينسر اكبرزاده، -

 .حونیج نشر: تهران. رشد یروانشناس .(۱۳۸۸) السادات شکوه ،یجمال یبن ؛حسن ،یاحد -

 .یدانشگاه مركز نشر: تهران. يی(اساي دیمهش ترجمه) كودک تیشخص و رشد .(۱۳۸۲) یهنر پاول ماسن، -

: تهران (.عواطف و شناخت ،یاجتماع شناخت شناخت،) رشد یروانشناس در هاهينظر .(۱۳۸۹) کچهرهین ،یمحسن -

 .یجاجرم انتشارات

 

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:
- Thampson, D., Hogan, J.D., Clark, P.M. (۲۰۱۲). Developmental psychology in 

historical perspective. John Willey & sons Inc. 
- Quinn, P. Slater, A.M. (۲۰۱۲). Developmental psychology: Revisiting the classic 

studies. SAGE Publications Ltd. 
- Kail. R.V. Cavanaugh, J.C. (۲۰۱۲). Human Development: A life- spans view. Cengage 

Learning press. 
- Kerig, P.K., Schulz. M.S. Hauser, S.T. (۲۰۱۲). Adolescence and Beyond: Family 

Process and Development. Oxford University press. 
- Suggate, S. Reesse, E. (۲۰۱۲). Contemporary Debates in childhood education and 

development. Routledge press. 
- Mitchell, P. Ziegler, F. (۲۰۱۲). Fundamentals of developmental psychology.  

Psychology press. 
- Miller, P. (۲۰۱۲). Theories of developmental psychology worth publishers, 

Incorporated. 
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 :اهداف درس

 های آموزشیها و مراكز آموزشی و آشنايی با كاربرد آنها در سازمانهای مديريت در سازمانآشنايی با مبانی و نظريه

 

 :سرفصل ها

 بخش اول: كلیات

 مفهوم و تعريف مديريت آموزشی  -

 سیستمی ها از ديدگاهتمايز بین مديريت آموزشی با ساير مديريت -

 اهمیت و اهداف مديريت آموزشی -

 كاركردهای مديريت آموزشی -

 ابعاد و دامنه مديريت آموزشی -

 ها، منابع و خدمات سازمان آموزشیهزينه -

 تاريخچه مديريت آموزشی در ايران و جهان -

 مديريت آموزشی اسالمی -

 

 ها و سیر تحول مديريت آموزشیبخش دوم: نظريه

 موزش و پرورشهای مديريت و سازمان آنظريه -

 های مديريت آموزشی و مديريت عمومیمقايسه نظريه -

 های آموزشیهای مديريت در سازمانتأثیر و كاربرد نظريه -

 

 بخش سوم: مفاهیم فرايندی در مديريت

 ۱۱۶:  درس کد

 عنوان درس به فارسی:

مبانی و اصول مدیریت 

 آموزشی

 تعداد واحد:

۲ 

نوع 

 واحد

 پایه
        نظری

 دروس پیش نیاز:

 (۱۱۳مديريت عمومی )

 لیعم

 
تعداد 

 ساعت:
 یاصل

 نظری

 عملی

  
 تخصصی

 نظری

 عملی  

 عنوان درس به انگلیسی:
Foundations & 

Principles of 
Educational 

Administration 

 اختیاری ۳۲
 نظری

 عملی

 ندارد   دارد             آموزش تكمیلی عملی:

 سمینار         آزمايشگاه        كارگاه         سفر علمی



٦٦ 

 

 رهبری -

 ارتباط -

 انگیزش -

 تغییر -

 

 های گروهیبخش چهارم: فرايند اجتماعی و پويايی

 اعیمديريت آموزشی به عنوان يک فرايند اجتم -

 ساختار و نظام اجتماعی مدارس -

 جوّ و فرهنگ مدارس -

 افراد در مدارس -

 های گروهیمديريت تکاملی و پويايی -

 های آموزشیرهبری نظام -

 رهبری آموزشی اسالمی -

 

 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

     

 

 منابع اصلی:

 .. تهران: انتشارات سمتمبانی و اصول مديريت آموزشی(. ۱۳۹۵شمس، غالمرضا ) -

 تهران: نشر آذر و سیمای دانش. مديريت آموزشی.(. ۱۳۸۹شمس، غالمرضا ) -

 تهران: نشر يسطرون رهبری و مديريت آموزشی.(. ۱۳۸۹میركمالی، سید محمد ) -

ترجمه محمدعلی فرنیا. تبريز:  و عمل.مديريت آموزشی: مفاهیم (. ۱۳۸۲الننبورگ، فرد سی. و اورنستین، آالن سی. ) -

 نشر جمالی.

 ويرايش ششم، تهران: نشر روان. مبانی نظری و اصول مديريت آموزشی.(. ۱۳۹۰بند، علی )عالقه -

 

 منابع برای مطالعه بیشتر: 

 تهران: نشر ارسباران. موزش و پرورش.سازمان و مديريت در آ(. ۱۳۹۰صافی، احمد ) -

ی و مديريت مدارس در هزاره سوم. ترجمه ويدا انديشمند و فرانک موسوی. نشر فانوس (. رهبر۱۳۸۷ملفورد، بیل ) -

 كرمان.

 . تهران: نشر الهام.مديريت عمومی در آموزش و پرورش(. ۱۳۷۵فرجاد، محمد علی ) -

 تهران: نشر پسین. مديريت آموزشی و آموزشگاهی.(. ۱۳۸۰خورشیدی، عباس و غندالی، شهاب الدين ) -
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 ۱۱۷س: کد در

 عنوان درس به فارسی:

مبانی و اصول برنامه ریزی 

 آموزشی

تعداد 

 واحد:

۲ 

نوع 

 واحد

 پایه
 دروس پیش نیاز:  نظری

 ندارد  عملی

  
 اصلی

  نظری

  عملی  

 عنوان درس به انگلیسی:
تعداد 

 ساعت:
 تخصصی

  نظری

  عملی

Foundation and 
Principles of 

Educational Planning 

۳۲ 
 یاختیار

  نظری

  عملی

 ندارد   دارد             ی:ملآموزش تكمیلی ع

   سمینار         آزمايشگاه        كارگاه          یلمسفر ع

 اهداف درس:

تباط  برنامه بامفهوم  برنامه آموزشی، برنامه ريزی آموزشی ،برنامه ريزی برای توسعه  آشنا شوندونیزنسبت به ار -

 ريزی آموزشی بابرنامه ريزی  درسی شناخت حاصل كنند. 

 .نواع برنامه ريزی آموزشی آشناشوند باا -

بتوانندمراحل برنامه ريزی آموزشی را بیاموزندونظام آموزشی را ارزشیابی كنندوآن را  به عنوان كارعملی انجام  -

 دهند.

ح آموزش وپرورش وبرنامه ريزی درسطح دانشگاه  ونیز ويژگیهای برنامه ريزی آموزشی درسطرود ی م انتظار -

 تفاوتهای اين د وقسم برنامه ريری رادرک كنند.

 درس ويژگیهای برنامه ريزی برای اصالح ونوآوری درنظام آموزشی راخواهندفهمید.  نيدرا -

تحول درآموزش وپرورش ودرسطوح مختلف فراكالن،كالن وخرد راموردتجريه وتحلیل درس  نيدرا -

 رخواهندداد. قرا

 رويکردهای متداول دربرنامه ريزی آموزشی رافرامی گیرند. -

 الگوهای برنامه ريزی آموزشی را خواهندشناخت.  -

 برنامه ريزی استراتژيک راخواهندآموخت.ومراحل  اتیكل -

 

 سرفصل ها: 

 مفهوم شناسی : -

 تبیین مفاهیم متداول درادبیات  برنامه ريزی  آموزشی: 

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

 .برنامه ريزی آموزشی بابرنامه ريزی درسی 

 

 انواع برنامه ريزی آموزشی  
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 مدت برنامه برنامه ريزی  از لحاظ طول

 برنامه ريزی ازلحاظ مداخله دولت مركزی 

 (   Directive Planningبرنامه ريزی ارشادی)
 (Indicative planningبرنامه ريزی دستوری)

 

 فرایند برنامه ریزی آموزشی : -

 تحلیل موقعیت نظام آموزشی

 شناسايی سیاستهای آموزشی

  انتخاب اهداف آموزشی

 انتخاب راهبردها  

 امه عمل  تهیه برن

 اجرا ،نظارت ،ارزشیابی و اصالح برنامه

 

 سطوح برنامه ریزی آموزشی -
 برنامه ريزی درسطح دانشگاه

 برنامه ريزی درسطح ابتدايی و دبیرستان

 تفاوت برنامه ريزی در سطح دانشگاه با برنامه ريزی در سطح ابتدايی و دبیرستان
 

 برنامه ریزی برای اصالح و نوآوری آموزشی -

 تبیین ضرورت اصالح : و۴توجیه 

 تعیین قلمرو اصالح يا نوآوری

 برای اجرای اصالحات و نوآوری۵ايجاد تشکیالت سازمانی

 : ۶انجام مطالعات و تحقیق

 اصالحی۷تهیه پیش نويس طرح 

 نظر خواهی از گروههای ذيرربط ،ذيصالح و ذينفع د رارتباط باطرحهای اصالحی      

 ۸اجرای آزمايشی

 اجرای سراسری

 كردهای تحول در آموزش و پرورشروی -

 رويکردتحول درسطح فراكالن 
                                                           

- Justification -۱ 
Organizational Set- up -۲  
Conducting Research and Studies --۳  
Preparing Draft - ۴ 

Pilot Project -۵   
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 رويکردتحول درسطح كالن 

 رويکرد تحول درسطح خرد 

 اصول برنامه ریزی آموزشی -

 اصول مربوط به تهیه برنامه  

 اصول مربوط به اجرای برنامه

 اصول مربوط به نظارت و ارزشیابی برنامه

 مبانی برنامه ریزی آموزشی -

 برنامه ريزی آموزشی مبانی اقتصادی

 مبانی اجتماعی برنامه ريزی آموزشی

 یآموزش یزيبرنامه رفرهنگی و سیاسی  یمبان

 رویكردهای برنامه ریزی آموزشی   -

 رويکرد تقاضای اجتماعی  

 رويکرد برنامه ريزی نیروی انسانی  

 فايده   –رويکرد هزينه 

 الگوهای برنامه ریزی آموزشی -

 الگوی عقاليی

 الگوی تعاملی

 نامه ریزی استراتژیكبر -

 مفروضات برنامه ريزی استراتژيک  

 ويژگیهای برنامه ريزی استراتژيک

 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

     

است كه دانشجويان، ارزشیابی در اين درس مبتنی بر آزمون نوشتاری و انجام كار عملی است. منظور از كار عملی اين 

يک مؤسسه آموزشی)اعم ازيک مؤسسه آموزش عالی يا يک دبیرستان(راانتخاب كنند وبامراجعه به وب سايت مؤسسه 
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موردنظر،جنبه هايی ازابعادآموزشی اين مؤسسه راازمنظر برنامه ريزی آموزشی موردبررسی قراردهند. به عنوان مثال، 

تحصیل وماننداينهارادريک دوره زمانی معین  محاسبه كنند و عملکرد مؤسسه نرخ ماندگاری، نرخ ارتقاء متوسط طول 

 راموردارزشیابی قراردهند.

 درصد ازكل نمره اين درس، به كارعملی اختصاص خواهد يافت. ۲۵بنا به تشخیص و تصمیم استاد،

 منابع  اصلی:

  .انتشارات سمتدهم. تهران: . چاپ دوازیآموزش یزيربرنامه در نو یهادگاهيد(. ۱۳۹۱مشايخ، فريده ) -

 . چاپ يازدهم. تهران: انتشارات سمت. ريزی آموزشیمبانی برنامه(. ۱۳۹۲محسن پور، بهرام ) -

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

ريزی آموزش عمومی. جلد گذاری و برنامه(. دانشنامه اقتصاد آموزش و پرورش، سیاست۱۳۸۲نفیسی، عبدالحسین ) -

 ده )پژوهشگاه( تعلیم و تربیت.دوم. انتشارات پژوهشک

ريزی استراژيک در نظام آموزشی، بازانديشی، بازسازی، ساختارها، برنامه(. ۱۳۷۴كافمن، راجر؛ هرمن، جری ) -

 . ترجمه بازرگان، عباس، مشايخ، فريده. انتشارات مدرسه چاپ اول.  بازآفرينی

  مدرسه.انتشارات  .خيمشا دهيفر كترد. ترجمه یآموزش یزيربرنامه درفرايند  مشاوران يونسکو )(.  -

گذاری در آموزش و پرورش )يک چهارچوب ريزی و سیاستفرايند برنامه(. ۱۳۷۹وادی، حداد و تری دامسکی ) -

 برنامه ريزی كشور چاپ اول. نژاد و رخساره كاظم. انتشارات سازمان مديريت و. ترجمه غالمرضا گرائیكاربردی(

ترجمه غالمعلی  اقدامات(.-هااستراتژی-ريزی آموزشی )مفاهیمبرنامه(. ۱۳۷۴ری )كارلسون، رابرت وی؛ آكرمن، گ -

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

 منابع خارجی:

ن مؤسسه های متعددی كه وسیله ايريزی آموزشی به كتابالمللی برنامهمراجعه به وبگاه مؤسسه بین با تواننددانشجويان می  

 كنند. تهیه شده است دسترسی پیدا

International    Institute for Educational   Planning. UNESCO 
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 ۱۱۸کد درس: 

 
 عنوان درس به فارسی:

مبانی و اصول برنامه ریزی 

 درسی

تعداد 

 واحد:

۲ 

نوع 

 واحد

 پایه

 دروس پیش نیاز:  نظری

  عملی
 (۱۱۴روان شناسی تربیتی )

 

  
 اصلی

  نظری

  عملی  

 عنوان درس به انگلیسی:
تعداد 

 ساعت:
 تخصصی

  نظری

  عملی

Foundation and 
Principles of 

Curriculum Planning 

۳۲ 
 یاختیار

  نظری

  عملی

 ندارد   دارد             ی:ملآموزش تكمیلی ع

   سمینار         شگاهآزماي        كارگاه          یلمسفر ع

 اهداف درس:

انتظار می رود دانشجويان با گذراندن اين درس از مبانی فلسفی ،فرهنگی، اجتماعی و روان شناختی برنامه های درسی آگاهی 

ین يافته و تاثیر هريک ديدگاه های مختلف در اين زمینه را  بر تهیه و تدوين برنامه های درسی مختلف تحلیل نمايند. همچن

بتوانند با اشراف بر مفاهیم مختلف برنامه ريزی درسی، با انواع، اصول، روشها، طراحی و الگوهای مختلف در حوزه برنامه درسی 

، تفسیر و تحلیل كنند. همچنین از سیر بیینهای آنها آشنا شوند و بتوانند مسائل مختلف در اين حوزه را تو تقسیم بندی

 هان و ايران در سطوح آگاهی يابند.تحوالت برنامه های درسی در ج

 

 سرفصل ها: 

.مفهوم شناسی برنامه درسی ۱  

 تعريف مفاهیم برنامه درسی ،برنامه ريزی درسی و برنامه ريزی آموزشی و ارتباط آن ها با يکديگر -

رسی انواع برنامه درسی شامل برنامه درسی رسمی) برنامه درسی قصد شده ،برنامه درسی ،اجرا شده و ،برنامه د -

 كسب شده(

 ،برنامه درسی پنهان،برنامه درسی مغفول ، -

تاريخچه برنامه ريزی درسی در جهان )صاحبنظران مطرح،و ديدگاه های آن ها در خصوص مراحل برنامه ريزی   -

 درسی(

تاريخچه برنامه ريزی درسی در ايران -           

.مبانی برنامه درسی ۲  

 مبانی فلسفی برنامه درسی  -

 اختی برنامه درسیمبانی روانشن -

 مبانی جامعه شناختی برنامه درسی -

 مبانی دينی برنامه درسی -

 تصمیم گیرندگان برنامه درسی و عوامل تأثیر گذار -
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.رويکردهای برنامه درسی۳  

 رويکرد مبتنی بر موضوعات درسی و رشته های علمی -

 رويکرد مبتنی بر صالحیت ها و شايستگی های خاص -

 الئق فراگیرانرويکرد مبتنی بر نیازها و ع -

 رويکردهای مبتنی بر نقش ها و فعالیت اجتماعی   -

الف(كارآيی اجتماعی           

ب(باز سازی اجتماعی             

.فرآيند برنامه ريزی درسی ۴  

 نیاز سنجی و مراحل آن  -

 تدوين اهداف برنامه درسی) اصول حاكم بر انتخاب اهداف،سطوح اهداف،انواع هدف ها( -

های يادگیری ) مفهوم محتوا ، اصول حاكم بر انتخاب محتوا ،الگوهای سازماندهی محتوا ی برنامه  محتوا و فعالیت -

 درسی ،اصول حاكم بر سازماندهی محتوا(

 اجرای برنامه درسی )عوامل موثر بر اجرا،آماده سازی معلمان،شرايط و زمینه های موجود( -

 شیابی ،الگوهای ارزشیابی از برنامه درسی(   ارزشیابی برنامه درسی )مفهوم ارزشیابی،كاركردهای ارز -

.پژوهش در برنامه درسی ۵  

 تحلیل محتوا -

 پژوهش تاريخی  -

 پژوهش تطبیقی  -

.اصالح و تغییر در برنامه درسی ۶  

 عوامل مؤثر برتغییر در برنامه درسی -

 ضرورت اصالح و تغییر در برنامه درسی -

 مراحل تغییر، بازنگری و اصالح برنامه درسی -

 های جديد در برنامه درسی  . روند۷

 جهانی شدن و تأثیر بر برنامه های درسی -

 بین المللی كردن برنامه های درسی -

.اسناد برنامه درسی جمهوری اسالمی ايران۸  

سند تحول بنیادين -            

سند برنامه درسی ملی-            

ث طرح شده در کالس و ارائه بررسی و نقد یكی از موضوعات درسی مدارس بر اساس مباحکار عملی:  

 گزارش

 
 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری
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 : منابع اصلی

 چاپ اول، تهران: انتشارات بال. ريزی درسی.برنامهمفاهیم  اصول و (.۱۳۸۸) ، كوروشفتحی واجارگاه -

 تهران: انتشارات يادواره كتاب.  ريزی درسی.برنامه اصول(. ۱۳۹۰يارمحمديان، محمد حسین ) -

:منابع برای مطالعه بیشتر  

. ترجمه دكتر غالمرضا خوی ريزی درسی برای تدريس و يادگیری بهتربرنامه(. ۱۳۹۱جی، گالن؛ سیلور و الکساندر ) -

 نژاد. تهران: انتشارات سمت و مشهد: آستان قدس رضوی.

 . تهران: انتشارات سمت.ريزی درسیمهمقدمات برنا(. ۱۳۹۱ملکی، حسن ) -

 مشهد: انتشارات پیام انديشه.چاپ هشتم. ريزی درسی )راهنمای عملی(. برنامه(. ۱۳۸۶ملکی، حسن ) -

 . تهران: انتشارات آيیژ. های جديدبرنامه درسی: به سوی هويت(. ۱۳۸۶فتحی واجارگاه، كوروش ) -

. ترجمه قدسی احقر. تهران: مبانی، اصول و مسائل برنامه درسی. (۱۳۸۴اورنشتاين، الن سی؛ هانکینز، فرانسیس پی ) -

 انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات.

 
۱. Mcneil, J.D. (۲۰۰٦). Contemporary curriculum in thought and action. publisher willy 

& sons. 
۲. Curriculum, Foundations, Principles and Issues. Ornstein, Prentice Hall PTR. (۲۰۰٤). 
۳. Routledge, R.B. (۲۰۰۷). 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/۳۰۵۲۵انديشه های نوين تربیتی  

 /http://rie.irفصلنامه تعلیم و تربیت  

 http://oerp.medu.irنوآوری های آموزشی 

 /http://journals.shahed.ac.ir/daneshvarraftar/psychologyدانشور رفتار 

 http://jm.um.ac.ir/index.php/psychologyدانشگاه فردوسی مشهد  پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت 

 http://jcr.shirazu.ac.ir پژوهش های برنامه درسی 

 
 :مرتبط با موضوع  ISIوبگاه مجالت خارجی 

Title: International Journal of Art & Design Education, ISSN: ۱۴۷۶-۸۰۶۲, Publisher's 
Name: Blackwell Publishing, Country:  England 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/۱۰.۱۱۱۱/(ISSN)۱۴۷۶-۸۰۷۰ 

Title: International Journal of Technology and Design Education, ISSN: ۰۹۵۷-۷۵۷۲, 
Publisher's Name: Springer, Country:  Netherlands, 
http://www.springerlink.com/content/۱۰۲۹۱۲. 

Title: Journal Of Curriculum Studies, ISSN: ۲۲-۲۷۲, Publisher's Name: Routledge Journals, 
Taylor & Francis Ltd, Country:  England, http://www.tandfonline.com/loi/tcus۲۰ 

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: ۲۲-۴۱۸۹, Publisher's Name: University Chicago Press, 
Country: United States .
http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=jreligion 

Title: British Journal of Religious Education, ISSN: ۱۴۱-۶۲۰۰, Publisher's Name: Routledge 
Journals, Taylor & Francis Ltd, Country: England 

 http://onlinelibrary.wiley.com/journal/۱۰.۱۱۱۱/%۲۸ISSN%۲۹۲۰۴۴-۸۳۵X 
 

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

 www.magiran.comمگ ايران  

 /http://www.sid.irپايگاه های اطالعات علمی 

 http://www.irandoc.ac.ir/irandoc/irandoc.htmlمركز اطالعات علمی 

 /http://www.ensani.irپورتال جامع علوم انسانی 

 
 پایگاه های خارجی:

 
Elsevier http://www.sciencedirect.com/ 
Oxford http://www.oxfordjournals.org/ 
Wiley-InterScience http://onlinelibrary.wiley.com/?CRETRY=۱&SRETRY=۰ 
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=۳۰۶&TS= ۱۳۰۶۶۸۰۹۹۹ & clientId=۶۱۵۹۰ & 

cfc=۱ 
 

 

 

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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 ۱۱۹کد  درس:

 

 عنوان درس به فارسی:

شناسی و آموزش روان

 کودکان با نیازهای ویژه

تعداد 

 واحد:

۲ 

نوع 

 واحد

 پایه

 دروس پیش نیاز:  نظری

  عملی
 (۱۱۵شناسی رشد ) روان

  
 اصلی

  نظری

  عملی  

 عنوان درس به انگلیسی:
تعداد 

 ساعت:
 تخصصی

  نظری

  عملی

Psychology & 
Education of 
Children with 
Special Needs 

۳۲ 
 اختیاری

  نظری

  عملی

 ندارد     دارد              لی:مآموزش تكمیلی ع

   سمینار         آزمايشگاه         ورزیكار         یلمسفر ع

 اهداف درس:
 آشناسازی دانشجويان با:

 .شناسی و آموزش و پرورش كودكان با نیازهای ويژهنرواهای تعريف، اصول و هدف -

   های كودكان با نیازهای ويژههای هر يک از گروهو ويژگیشناسی نشانهشناسی، ، علتتعريف -
 .تاريخچة آموزش و پرورش ويژه -
 .كودكان با نیازهای ويژهبندی طبقه -
 .ويژهی ازهایبا ن آموزاندانشبرنامة درسی های اساسی در مهارت -

 

 سرفصل ها:
هکای تعلکیم و تربیکت، اصکول تعلکیم و تربیکت و       های شناخت )انسان كیست؟ تعريف تعلیم و تربیت، هکدف وادی -

 شناسی و آموزش و پرورش كودكان با نیازهای ويژهضرورت توجه به روانها(، روش

 مبنای استثنايی بودن، تعريف آموزش و پرورش ويژه -
 شیوع ويژه و آموزش و پرورش ةتاريخچ -
 (  گانهازدهی يهامهارت)ی ويژه ازهایبا ن آموزاندانشبرنامة درسی های اساسی در مهارت -
 ی جايابی آموزشیهاروشهای يکپارچه سازی و فراگیر و نهضت عادی سازی و برنامه -
 توان ذهنیكم كودكان ی آموزشهاروشو علت شناسی  بندی،، طبقهتعريف -
 با آسیب شنوايی يا ناشنوا كودكان ی آموزشهاروشو علت شناسی  دی،بن، طبقهتعريف -

 با آسیب بینايی يا نابینا كودكان ی آموزشهاروشو علت شناسی  بندی،، طبقهتعريف -

 معلول جسمی كودكان ی آموزشهاروشو علت شناسی  بندی،، طبقهتعريف -
 با مشکالت گفتاری كودكان ی آموزشهاروشو علت شناسی  بندی،، طبقهتعريف -

 با ناتوانی يادگیری كودكان ی آموزشهاروشو علت شناسی  بندی،، طبقهتعريف -

 تیزهوش و خالق كودكان ی آموزشهاروشو علت شناسی  بندی،، طبقهتعريف -

 نسبت به افراد با نیازهای ويژه ی اصالح نگرشهاروش -
  رندی ويژه داازهایبا نيی كه فرزند هاخانوادهآموزش  -

 ارزشیابی:



۷٦ 

 

 

 ترمیانم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 کارورزی
 عملکردی نوشتاری

     

 منابع اصلی:
 .)چکاپ بیسکت و هفکتم(    شناسی و آموزش و پکرورش كودكکان اسکتثنايی   ای بر روانمقدمه(. ۱۳۹۰)افروز، غالمعلی  -

 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران
ترجمکة  . ی حمکايتی هکا نظکام تعريف، طبقه بنکدی و  : ی ذهنیماندگعقب(. ۲۰۰۲)آمريکا ی ذهنی ماندگعقبانجمن  -

 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران(. ۱۳۸۹)و هادی هاشمی  پژوهبهاحمد 
 .انتشارات آوای نور: تهران. خانواده و كودكان با نیازهای ويژه(. ۱۳۹۱)، احمد پژوهبه -
 .زاده موریت. تهران: انتشارات شناسی و آموزش كودكان استثنايیروان(. ۱۳۸۹شکوهی يکتا، محسن و پرند، اكرم ) -
)چکاپ   ذهنکی  تکوان كکم كمک به رشد گفتار و زبان كودكکان  (. ۱۹۷۲)ريان، ديويد و شیلو، تامار  ؛گوردون، میخائیل -

ناسکی  شدانکژه )رجکوع كنیکد بکه جديکدترين كتکاب      نشکر  : تهکران . (۱۳۹۲و همککاران )  پکژوه بهترجمه احمد  .سوم(
 شناسی و آموزش كودكان استثنايی(.روان

راهنمکای عملکی در حمايکت از يادگیرنکدگان بکا      : آموزش فراگیکر (. ۲۰۰۵)لورمن، تیم؛ دپلر، جوآن و هاروی، ديويد  -
 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران(. ۱۳۹۲)خانزاده پژوه و عباسعلی حسینترجمة احمد به. های گوناگونتوانايی

تول اخکوی  بترجمة  .)چاپ دوم( كاربردهاو  صولا ،شناسیروان افراد ناشنوا: آموزش و پرورش(. ۲۰۰۱) دانلد مورس، -
  سمت.انتشارات : تهران. (۱۳۸۸فاطمه لشکری نژاد )و  راد

بخشکی  تکوان آمکوزش و   ی،روانک تحکول  (. ۱۳۹۰) میالنکی، فريکده   یمحمد رضا؛ حیات روشنايی، افسانه و ترابک ، منیان -
 سمت.انتشارات : تهران. سوم( )چاپ نابینايان

ی و علکوم  بخشک تکوان  ،شناسکی آموزش و پکرورش، روان : كودكان استثنايیتوصیفی فرهنگ (. ۱۹۸۸)فیلیپ  ،ويلیامز -
  .انتشارات بعثت: تهران. (۱۳۸۶) و همکاران پژوهبهترجمة احمد . )ويراست دوم( وابسته

ترجمه مجتبکی جواديکان   . ی ويژههاآموزشای بر مقدمه: يیكودكان استثنا(. ۱۹۹۴)ن، دانیل و كافمن، جیمز هاهاال -
 .انتشارات آستان قدس رضوی: مشهد(. ۱۳۷۱)

ترجمکة  (. چکاپ دوم ) راهنمکای معلکم  : آموزان با مشکالت عاطفی و رفتکاری دانش(. ۲۰۰۵)هوارت، روی و فیشر، پام  -

 .ا و مربیانانتشارات انجمن اولی: تهران(. ۱۳۸۸)پژوه و هادی هاشمی رزينی احمد به

 
Deiner, P. (۲۰۱۲). Inclusive Early Childhood Education: Development, Resources, and 
Practice (۶th Ed). New York: Wadsworth Publishing. 
Friend, M. & Bursuck, W.D. (۲۰۱۱). Including Students with Special Needs: A Practical 
Guide for Classroom Teachers (۶th Ed). New York: Pearson  
Gargiulo, R.M. (۲۰۱۴). Special Education in Contemporary Society: An Introduction to 
Exceptionality (Fifth Ed). SAGE Publications. 
Hallahan, D.P.; Kauffman, J.M. & Pullen, P.C. (۲۰۱۱). Exceptional Learners:An Introduction 
to Special Education (۱۲th Ed). New York: Pearson. 
Mash, E.J.; Wolfe, D.A. & Parritz, R. (۲۰۱۱). Exceptional Child Psychology. New York: 
 Cengage Learning. 
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 ۱۲۰کد درس: 

 

عنوان درس به فارسی: 

 آمار توصیفی
تعداد 

 ۲واحد: 

تعداد 

 ساعت:
نوع 

 واحد

 پايه
 نظری

 
 دروس پیش نیاز:

 ندارد  عملی

 اصلی
  نظری

  عملی

 تخصصی عنوان درس به انگلیسی:
  نظری

  عملی

Descriptive 
Statistics  

۳۲ 
 یاختیار

  نظری

  یعمل

 ندارد   دارد             آموزش تكمیلی عملی:

   سمینار         آزمايشگاه        كارگاه          سفر علمی

  

 :درس اهداف

 و علمکی  هکای  گیری تصمیم به كمک منظور به توصیفی آمار نظری مفاهیم با دانشجويان آشنايی درس، اين ارائه از كلی هدف

 مفاهیم با دانشجويان ساختن آشنا درس اين از هدف واقع در. است خطا با همراه و سطحی های قضاوت از ردو به امکان حد تا

 اطالعکات  بتواننکد  دانشکجويان  كکه  است ای شیوه به ها روش كاربرد فهم و درک به كمک و آماری توصیف های روش اساسی،

كننکد و تحلیکل    كسکب  دارد، مربوط علمی رشته و انسانی علوم در را كاربرد بیشترين كه هايی روش از دسته آن درباره را الزم

-ای است كه دانشجويان بتوانند اطالعات الزم را دربارۀ آن دسکته از روش آماری، و كمک به درک و فهم كاربرد روشها به شیوه
   هايی كه بیشترين كاربرد را در علوم انسانی و رشته علمی مربوط دارد، كسب كنند.

 

 سرفصل ها:

 گیری، آزمون، سنجشاضی، آمار، اندازهري -

 آمار توصیفی، آمار استنباطی -

 جامعه، نمونه، پارامتر، آماره -

 متغیر و انواع آن -

  اعداد واقعی حدود خطا، انواع برآورد، خطای خطا، -

 های فراوانیتوزيع، توزيع فراوانی، انواع توزيع -

 های گرايش مركزی )میانگین، میانه و نما(شاخص -

 راكندگی )واريانس، انحراف معیار، انحراف چاركی، دامنه تغییرات(های پشاخص -

 های كجی و كشیدگی شاخص -

 نمودار، انواع نمودارو كاربرد آن در آمار -
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 و رتبه درصدی نقاط درصدی -

 منحنی طبیعی و كاربرد آن در آمار -

 های استاندارد و انواع آننمره -

 پیرسون و اسپیرمن های همبستگی و انواع آنبا تأكید بر همبستگیشاخص -

  SPSSبینیآشنايی كلی با نرم افزارهای تحلیل آماری مانند رگرسیون و پیش -

 

 ارزشیابی:

 

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

 •     

 

 :منابع
 ن: انتشارات رشد.. تهرااحتماالت و آمار كاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی(. ۱۳۹۱دالور، علی ) -

 . ترجمه علی دالور. تهران: انتشارات رشد.آمار در علوم تربیتی و تربیت بدنی(. ۱۳۹۰كوهن و هالیدی ) -

 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.های آماریروش(. ۱۳۹۰منصورفر، كريم ) -

 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران. های آماراصول و روش(. ۱۳۸۹نصفت، مرتضی ) -

 ترجمه علیرضا كیامنش. انتشارات جهاد دانشگاهی.  )جلد اول(. توصیفی آمار(. ۱۳۹۰سون )شیول -
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 ۱۲۱کد درس: 

عنوان درس به فارسی: 

 آمار استنباطی
تعداد 

 ۲واحد: 

تعداد 

 ساعت:
نوع 

 واحد

 پايه
 ظرین

 
 دروس پیش نیاز:

 ندارد  عملی

 اصلی
  نظری

  عملی

 تخصصی به انگلیسی: عنوان درس
  نظری

  عملی

Inferential Statistics ۳۲ 
 یاختیار

  نظری

  عملی

 ندارد   دارد             آموزش تكمیلی عملی:

   سمینار         آزمايشگاه        كارگاه          سفر علمی

 

  اهداف درس:

گیری هکای علمکی و   شجويان با مفاهیم نظری آمار توصیفی به منظور كمک به تصمیمهدف كلی از ارائه اين درس، آشنايی دان

های سطحی و همراه با خطا است. در واقع، هدف از اين درس آشنا ساختن دانشحويان با مفاهیم تا حد امکان به دور از قضاوت

ای است كه دانشجويان بتوانند اطالعکات  وهاساسی، روشهای تجزيه و تحلیل آماری، و كمک به درک و فهم كاربرد روشها به شی

   هايی كه بیشترين كاربرد را در علوم انسانی و رشته علمی مربوط دارد، كسب كنند.الزم را دربارۀ آن دسته از روش

 

 سرفصل ها:

 مروری بر انواع شاخصهای آماری )مركزی، پراكندگی، كجی و كشیدگی، مقايسه ای، همبستگی( -

 ی های آن مروری بربرآوردوويژگ -

 انواع فرضیه )تحقیقی و آماری( -

 سازیقواعد تصمیم -

 توان آزمون و مباحث خطای نوع اول و دوم -

 مراحل آزمون فرضیه -

 تعريف آزمون های پارمتريک وناپرامتريک  -

 ایتک نمونه Zاستودنت تک نمونه ای و  tآزمون  -

 تک نمونه ای Zو  tفاصله اطمینان دو آزمون  -

 استودنت مستقل tآزمون  -

 های دو نمونه مستقلآزمون همسانی واريانس -

 استودنت مستقل tفاصله اطمینان آزمون  -



۸۰ 

 

 ا ستودنت همبسته tآزمون  -

 استودنت همبسته tفاصله اطمینان آزمون  -

 تجزيه و تحلیل واريانس يکراهه  -

 های تعقیبی و مقايسه های چندگانه )توكی، شفه، بونفرونی ...(آزمون -

 اهه و سه راهه(تحلیل واريانس عاملی )دور -

 تحلیل واريانس بلوكی -

 تحلیل واريانس با اندازه گیری مکرّر در حالت )طرح تک گروهی اندازه گیری مکرر(  -

 دوی استقالل(دوی انطباق/ آزمون خیآزمونهای ناپارامتريک )آزمون خی -

 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

 *    

 منابع:

 . تهران: انتشارات رشد.احتماالت و آمار كاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی(. ۱۳۹۱دالور، علی ) -

. ترجمه علی دالور و سیامک نقشبندی. تحلیل آماری در روانشناسی و علوم تربیتی(. ۱۳۹۲فرگوسن و يوشیوتاكانه ) -

 انتشارات ارسباران.

 تهران: انتشارت سمت. متغیری. های آماری تکای از تحلیلطی: گزيدهآمار استنبا(. ۱۳۹۲سرمد، زهره ) -

 )جلد دوم(. ترجمه علیرضا كیامنش. انتشارات جهاد دانشگاهی. استدالل آماری در علوم رفتاری(. ۱۳۹۰شیولسون ) -

 د.ترجمه علی دالور. تهران: انتشارات رشآمار در علوم تربیتی و تربیت بدنی. (. ۱۳۹۰كوهن و هالیدی ) -

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران. های آماری.روش(. ۱۳۹۰منصورفر، كريم ) -

 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران. های آماراصول و روش(. ۱۳۸۹نصفت، مرتضی ) -

 



۸۱ 

 

 ۱۲۲کد درس: 

 عنوان درس به فارسی:

مقدمات روش تحقیق 

 کمی و کیفی

تعداد 

 واحد:

۳ 

نوع 

 واحد

 پایه
 دروس پیش نیاز:  نظری

 ندارد  عملی

  
 اصلی

  نظری

  عملی  

 عنوان درس به انگلیسی:
تعداد 

 ساعت:
 تخصصی

  نظری

  عملی

  Basics of 
Qualitative and 
Quantitative 
Research Methods 

۴۸ 
 یاختیار

  نظری

  عملی

 ندارد   دارد          ی:ملآموزش تكمیلی ع

 سمینار         آزمايشگاه        كارگاه         یلمسفر ع

 

 :اهداف درس

شناسی و علوم تربیتی بکه منظکور   هدف كلی از ارائه اين درس، آشنايی دانشجويان با مفاهیم نظری و عام روش تحقیق در روان

اری از توانايی فنکی و  كمک به آنان در فهمیدن ماهیت بنیادی رويکرد علمی به حل مسئله است. مطمئناً شخص بدون برخورد

توانکد بفهمکد. ادر   شناسی و ماهیت بنیادی تحقیق علمی هیچ گونه فعالیت پیچیدۀ انسانی، به ويژه تحقیق علمکی را نمکی  روش

اين دوره بر فهم حل مسئله تحقیق علمی تأكید خواهد شد. دانشجو در جهت درک روابط با معنا و اغلکب دشکوار بکین مسکئله     

حل آن هدايت می شود. بنابراين سعی خواهد شد در گام نخست مفاهیم اصلی پژوهش و عناصر سازنده تحقیق و طرح و روش 

های هکر كکدام   پژوهش معرفی شوند و پس از آن برخی از مهمترين روشهای پژوهش و معايب و محاسن، كاربردها و محدوديت

ای كکه در آن زنکدگی   های تحقیقی را در جامعهسئلهتشريح شود. هدف نهايی اين درس آن است كه دانشجويان بتوانند انواع م

می كنند ببینند، تشخیص دهند و با فراگیری اصول و روشهای كلی تحقیق، به صورت نظام مند و علمی به پژوهش در مسکائل  

لمکی  گیری های عمختلف بپردازند. روشن است كه آشنايی و بکارگیری دانشجويان با اصول و روشهای تحقیق منجر به تصمیم

 ها و سطوح جامعه خواهد شد.گیریهای سطحی و همراه با خطا در تمامی تصمیمو تا حد امکان به دور از قضاوت

 

 سرفصل ها:

 علم و اهداف آن -

 روش علمی و مراحل آن -

 ويژگیهای فرايند پژوهش علمی -

 تحقیق و ويژگیهای آن -

 مراحل تحقیق -

 تعريف سازه، مفهوم ومتغیر -

 ئلهانتخاب مسئله و بیان مس -

 ويژگیهای مسئله تحقیق -

 فرضیه و سؤال تحقیق -

 مالكهای تدوين فرضیه -

 انواع فرضیه و آزمون آن -
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 مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق -

 معرفی انواع روشهای پژوهش كمّی -

 تحقیق زمینه يابی، اهداف و ويژگیهای آن -

 معرفی انواع طرحهای مختلف زمینه يابی و مقايسه آنها -

 نواع آنتحقیق آزمايشی و ا -

 ويژگیهای تحقیق آزمايشی -

 طرح آزمايشی و انواع آن -

 اعتبار آزمايش )اعتبار درونی و بیرونی و ويژگیها( -

 تحقیق پس رويدادی و ويژگیهای آن -

 مقايسه تحقیق پس رويدادی و تحقیق آزمايشی -

 انواع روش تحقیق كیفی و ويژگیهای آن   -

 روش تحقیق تاريخی -

 روش تحقیق فلسفی -

 نگاری روش تحقیق قوم -

 روش تحقیق تحلیل محتوا -

 روش تحقیق موردی -

 ارزشیابی كیفیت پژوهش در تحقیق كیفی )اعتبار درونی و بیرونی( -

 مقايسه روش تحقیق كمی وكیفی -

 تعريف جامعه و نمونه -

 گیریضرورت نمونه -

 گیری چارچوب نمونه -

 گیری تصادفیانواع روشهای نمونه  -

 های مختلفحجم نمونه مناسب در پژوهش -

 زارهای اندازه گیری در پژوهش های علوم انسانی و اجتماعیاب -

 مشاهده و ويژگیهای آن -

 مصاحبه و ويژگیهای آن -

 مقیاسها و پرسشنامه های روانسنجی و ويژگیهای آنها -

 روشهای تعیین روايی ابزارهای پژوهش -

 روشهای تعیین پايايی ابزارهای پژوهش -

 تحلیل داده ها -

 شیتحلیل داده ها در طرحهای آزماي -

 تحلیل داده ها در طرحهای غیر آزمايشی -

 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

     



۸۳ 

 

 

 منابع:

 )ويرايش چهارم(. نشر ويرايش. روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی(. ۱۳۹۲دالور، علی ) -

 ،شناسیهای تحقیق كمی و كیفی در علوم تربیتی و روانروشتا(،  گال، مرديت، بورگ، والتر، گال، جويس )بی -
 .انتشارات سمت (،۱۳۹۴و ديگران ) د اول و دوم، مترجم: احمدرضا نصرجل

 . تهران: انتشارات سمت.خت روش علمی در علوم رفتاری(. شنا۱۳۹۲، حیدرعلی )هومن -

. تهکران: انتشکارات دانشکگاه    ز پژوهش تکا تصکمیم  ا(. ۱۳۹۲درتاج، فريبرز، يونسی، جلیل، زمان پور، عنايت اله ) -

 عالمه طباطبائی.

 . نشر ديدار.های تحقیق كیفی و آمیختهای بر روشمقدمه(. ۱۳۸۷بازرگان، عباس ) -

. انتشکارات  ای بر روش تحقیق كمکی در علکوم تربیتکی   مقدمه(. ۱۳۹۰عباسیان، عبدالحسین؛ طاهری، مرتضی ) -

 شرح.

 

 



۸٤ 

 

 
 

 ۱۲۳کد درس: 

  به فارسی:عنوان درس 

 سنجش و اندازه گیری

تعداد 

 ۲ واحد:

نوع 

 واحد

 پایه
 دروس پیش نیاز:  نظری

 ندارد  عملی

 عنوان درس به انگلیسی:
تعداد 

 ساعت:
 اصلی

  نظری

  عملی

  
 تخصصی

  نظری

  عملی  

Measurement and 
Assessment 

۳۲ 
 اختیاری

  نظری

  عملی

 ندارد   دارد          ی:ملیلی عآموزش تكم

 سمینار         آزمايشگاه        كارگاه         یلمسفر ع

 اهداف درس:

به طور كلی، هدف از ارائه اين درس، در گام نخست آشنا ساختن دانشجويان با مفکاهیم و اصکطالحات مهکم حکوزه سکنجش و      

يجاد توانايی ساخت و استفاده از ابزار و وسايل مختلف سنجش يادگیری در اندازه گیری در آموزش و يادگیری و در گام بعدی ا

هکای  كننکد مکی تواننکد در سکنجش آموختکه     دانشجويان است. بدين وسیله معلمان و افرادی كه در حوزۀ آموزش فعالیکت مکی  

تر و به صورت علمی عمل كنند های رفتاری و عاطفی آنان دقیقآموزان و دانشجويان و به طور كلی فراگیران و نیز ويژگیدانش

 تری برسند. تر و منصفانهو به نتايج مطلوب

 

 سرفصل ها:

 گیری، آزمودن، آزمون، سنجش، ارزيابیمفاهیم كلی مقیاس، اندازه -

 تاريخچه مختصر آزمونهای پیشرفت تحصیلی -

 يادگیری -نقش آزمونهای پیشرفت تحصیلی در بهبود شرايط آموزشی -

 نهای پیشرفت تحصیلیدسته بندی انواع آزمو -

 آزمونهای پیشرفت تحصیلی معلم ساخته و میزان شده -

 معرفی هدف آموزشی و استاندارد )محتوايی و عملکردی( -

 تهیه طرح آزمونهای پیشرفت تحصیلی -
 حوزه های سه گانه يادگیری  -

 طبقه های شش گانة حوزه شناختی  -

 طبقه های پنج گانة حوزه عاطفی  -



۸۵ 

 

 حركتی  -انیهای شش گانة حوزه روطبقه -

 طبقه بندی تجديد نظر شدۀ حوزۀ شناختی  -

 معرفی آزمونهای توانايی و آزمونهای عاطفی  -

 آشنايی با آزمونهای استعداد و پیشرفت تحصیلی  -

 آزمونهای استاندارد شده و معلم ساخته -

 طرح سنجش و جدول مشخصات آزمون  -

 هااده، امتیازها و محدوديتغلط، ويژگیها، انواع، قواعد تهیه، موارد استف –آزمون صحیح  -

 ها ها، انواع، قواعد تهیه، موارد استفاده، امتیازها و محدوديتآزمون جوركردنی، ويژگی -

 ها ها، انواع، قواعد تهیه، موارد استفاده، امتیازها و محدوديتای، ويژگیآزمون چندگزينه -

 ها ستفاده، امتیازها و محدوديتها، انواع، قواعد تهیه، موارد اآزمون تشريحی يا انشايی، ويژگی -

 هاآزمون كوته پاسخ، ويژگیها، انواع، قواعد تهیه، موارد استفاده، امتیازها و محدوديت -

 هاآزمونهای عملکردی، ويژگیها، انواع، قواعد تهیه، موارد استفاده، امتیازها و محدوديت -

 سنجش واقعی يا اصیل و ويژگیهای آن  -

 هاپوشه، ويژگیها، انواع، قواعد تهیه، موارد استفاده، امتیازها و محدوديتروش سنجش با استفاده از كار -

 هاويژگیهای عاطفی، اهمیت سنجش، روشهای سنجش، قواعد تهیه، امتیازها و محدوديت -

 های آزمونآشنايی با اصول آماری و روانسنجی در تجزيه و تحلیل سؤال -

 هاگذاری آزموناصول كلی اجرا و نمره -

 ها و كاربرد آن در آزمونهای روانییمرخهنجارها، ن -

 های مطلوب )پايايی و اعتبار و اهمیت آنها(های آزمونويژگی -

 آشنايی با شیوه های محاسبه پايايی و اعتبار در آزمونهای مالكی و هنجاری -

 روشهای مختلف افزايش اعتبار آزمون  -

 شناخت عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر اعتبار آزمون -

 بین پايايی و اعتبار بیان رابطة -

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

 *    

 منابع اصلی:

 )ويرايش پنجم(. نشر دوران. گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی اندازه(. ۱۳۹۲سیف، علی اكبر ) -

. نشکر  شناسکی، مشکاوره و علکوم تربیتکی    ی در روانگیرسنجش و اندازه(. ۱۳۸۹دالور، علی؛ زهراكار، كیانوش ) -

 ارسباران.

 نشر دوران. های قديم و جديد.سنجش فرايند و فراوردۀ يادگیری: روش(. ۱۳۸۹سیف، علی اكبر ) -

 . نشر پارسا.های روانی و تربیتی )فن تهیه تست و پرسشنامه(گیریاندازه(. ۱۳۸۹هومن، حیدرعلی ) -

اصول روانسنجی و روان آزمايی، ويرايش جديکد، بکا اصکالحات و    (. ۱۳۹۱ن )شريفی، حسن پاشا؛ شريفی، نستر -
 . تهران: انتشارات رشد.هاافزوده

 . نشر ارسباران.روان آزمايی(. ۱۳۸۶كاپالن و ساكوزو، ترجمه دالور، علی؛ درتاج، فريبرز؛ فرخی، نورعلی ) -

هکای  طراحی و اعتباريابی سؤاالت آزمون های بهتری بسازيم:چگونه آزمون(. ۱۳۹۰دالور، علی؛ يونسی، جلیل ) -
 . انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی.ایچند گزينه



۸۶ 

 

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

)ويرايش جديکد، بکا اصکالحات و     اصول روانسنجی و روان آزمايی(. ۱۳۹۱شريفی، حسن پاشا؛ شريفی، نسترن ) -

 ها(. تهران: انتشارات رشد.افزوده

 ترجمه دالور، علی؛ درتاج، فريبرز؛ فرخی، نورعلی. نشر ارسباران.. روان آزمايی (.۱۳۸۶كاپالن و ساكوزو )



۸۷ 

 

 ۱۲۴کد درس: 

 عنوان درس به فارسی:
تعداد 

 واحد:

نوع 

 واحد

 پایه
 دروس پیش نیاز:  نظری

   عملی
   ندارد

 اصلی
  نظری

  عملی  
 ۲ تكنولوژی آموزشی

 (۱+۱) 
 تخصصی 

  نظری

  عملی

 عنوان درس به انگلیسی:
 

Instructional 
Technology  

تعداد 

 ساعت:
۱۶ +۳۲ 

 یاختیار

  نظری

  عملی

 ندارد    دارد               ی:ملآموزش تكمیلی ع

    سمینار         آزمايشگاه       كارگاه           یلمسفر ع

  اهداف درس:

و عملی تکنولوژی آموزشی در زمینه های : مفهوم ، ماهیت ، تاريخچه ، محورهای مطالعاتی  آشنايی دانشجويان با  ابعاد نظری

 و حرفه ای ، جنبه ها و تجارب ملی و بین المللی كاربرد تکنولوژی آموزشی در آموزش ويژه 

 سرفصل ها:
، تربیت ، تکنولوژی تکنولوژی ، آموزش ، تکنولوژی آموزشی ، يادگیری ، تکنولوژی يادگیریمفاهیم اساسی درس ) -

 (تربیت
 ماهیت و فلسفه تکنولوژی آموزشی  -
 تاريخچه و سیر تحولی تکنولوژی آموزشی در ايران و جهان  -
 تکنولوژی آموزشی ) طراحی ، توسعه يا تهیه و تولید ، اجرا ، مديريت و ارزشیابی ( محورهای مطالعاتی و حرفه ای -
 جنبه های تکنولوژی آموزشی -
 تکنولوژی آموزشی در آموزش ويژهلمللی كاربرد تجارب ملی و بین ا -

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

     

 منابع:
  (. تهران: انتشارات آيیژ.چاپ نهم، ويرايش اول) مقدمات تکنولوژی آموزشی(. ۱۳۹۰احديان، محمد و همکاران ) -
 . تهران: دانشگاه پیام نور.مقدمات تکنولوژی آموزشی(. ۱۳۸۸علی آبادی، خديجه ) -

 : انتشارات سمت.. تهرانمبانی نظری تکنولوژی آموزشی(. ۱۳۹۱فردانش، هاشم ) -

. ترجمه اسماعیل زارعی فناوری اطالعات و ارتباطات و نیازهای آموزشی ويژه(. ۲۰۰۴فلورين، لنی و هگرتی، جان ) -

 (. تهران: انتشارات آوای نور.  ۱۳۹۱زواركی و فاطمه جعفرخانی )
 

- Hill, Barbara Albers. (۲۰۱۴). Breaking through: using educational technology for 
children with special needs. New York:  Barbara Albers Hill.  
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- Kidd, Terry and Song, Holim. (۲۰۰۸ ). Handbook of Research on Instructional 
Systems and technology .USA :  IGI Global .    



۸۹ 

 

 ۱۲۵کد درس: 

 عنوان درس به فارسی:
تعداد 

 واحد:

نوع 

 واحد

 پایه
 دروس پیش نیاز:  نظری

   عملی
 

 (۱۲۴تکنولوژی آموزشی ) 
  

 اصلی
  نظری

  عملی  

 ۲ طراحی آموزشی
 تخصصی 

  نظری

  عملی

 عنوان درس به انگلیسی:
 

Instructional Design  

تعداد 

 ساعت:
۳۲ 

 یاختیار

  نظری

  عملی

 ندارد    دارد               ی:ملآموزش تكمیلی ع

   سمینار         آزمايشگاه      كارگاه          یلمسفر ع

  اهداف درس:

ادگیری و  آماده سازی آنها جهت شركت و آشنايی دانشجويان با فرايند طراحی آموزشی، محیط ها  ، مراكز و فضاهای ي

  همکاری در تیم طراحی آموزشی

 سرفصل ها:
 مفاهیم اساسی درس : طراحی، آموزش ، طراحی آموزشی  -
 اهمیت و نقش طراحی در فرايند آموزش  -
 ارتباط میان تکنولوژی آموزشی و طراحی آموزشی -
 عناصر كلیدی طراحی آموزشی -
 د مجزا و رويکرد تلفیقی رويکردهای طراحی آموزشی : رويکر -
 كالن  -سطوح طراحی آموزشی : خرد، كالن، خرد -
 انواع الگوهای طراحی آموزشی : الگوهای بومی و الگوهای بین المللی  -
 طراحی آموزشی در سطح خرد بر اساس يکی از الگوهای طراحی آموزشی -
 طراحی آموزشی در سطح كالن بر اساس يکی از الگوهای طراحی آموزشی -
 ابی:ارزشی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

     

 منابع:

 تهران: انتشارات رشد فرهنگ.  .Assureطراحی مراكز يادگیری بر اساس الگوی (. ۱۳۸۷زارعی زواركی، اسماعیل ) -
(. ترجمه غالمحسین رحیمی )ويرايش چهارم طراحی آموزش اثر بخش(. ۲۰۰۴موريسون، گری. آر و همکاران ) -

 (. اهواز: انتشارات دانشگاه شهید چمران.  ۱۳۸۷دوست. ) 
 . تهران: انتشارات سمت.اصول طراحی آموزشی(. ۱۳۹۰نوروزی، داريوش و رضوی، سید عباس ) -

- Reigeluth, Ch. M.و Chellman, C., Alison A. (۲۰۰۹). 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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 ۱۲۶کد درس: 

 

 اهداف درس: 

 آشنايی  با چیستی اخالق، حرفه، اخالق حرفه ای و اخالق حرفه ای در آموزش وپرورش  -

 مقايسه اخالق حرفه ای با هنجارهای  اجتماعی  -

یر تحول اخالق حرفه ای مربیان در تمدن ايرانی )قبل از ظهور اسالم و پس از آن( و تمدن غرب آشنايی با س  -

 )يونان و رم  باستان، قرون وسطی، دوران مدرن و معاصر( 

 آشنايی با اصول  اخالق حرفه ای مربیان از منظر اسالمی  -

 آشنايی با منشور اخالق حرفه ای مربیان در تجارب جهانی  -

 ای مربیان در حوزه تعلیم و تربیتبايدها و نبايدهای اخالق حرفهآشنايی با   -

 سرفصل ها:

 تعريف اخالق حرفه ای )مفهوم حرفه و ابعاد آن، مفهوم اخالق و ابعاد آن، اخالق حرفه ای و ابعاد آن( -

 تعريف اخالق حرفه مربیان و ابعاد آن -

 اخالق حرفه ای با هنجارهای  اجتماعیمقايسه  -

 فه ای مربیان در تربیت متربیانضرورت اخالق حر -

 و آثار انديشمندان مسلمان متون اسالمیدر  مربیاناخالق حرفه ای  -
 باستان،  رم و يونان) غرب تمدن و( آن از پس و اسالم ظهور از قبل) تمد ن ايرانیدر آثار  مربیاناخالق حرفه ای  -

 در تجارب جهانی و منشور اخالق حرفه ای معلمان ( معاصر و مدرن دوران وسطی، قرون

 آشنايی با اخالق حرفه ای در آموزش و پرورش -

 :عنوان درس

اخالق حرفه ای در 

 م و تربیتتعلی

 

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Professional 

Ethics in 
Education 

 

 تعداد واحد:

۲ 

 

 

 

 

تعداد 

 ساعت:

۳۲ 

 نوع واحد

 پایه
 نظری

 دروس پیش نیاز:

 

 ندارد

 

 

 

 

 

 

 

 عملی

 اصلی
 نظری

 عملی

 تخصصی
 نظری

 عملی

 اختیاری
 نظری

 عملی

 ندارد   دارد          ی:   ملع آموزش تكمیلی

   سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          میلسفر ع
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ای مربیان در حوزه وظايف آموزشی )تسلط بر اهداف، محتوا، اصول و روش های تدريس، شیوه های الف( اخالق حرفه

 ارزشیابی(، رعايت عدالت آموزشی و تعهد سازمانی به برنامه ها(

 

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

دانش آموزان نیازهای ويژه، عادی و آسیب پذير در زمانها و مکان های مختلف، تکريم يادگیرندگان، رعايت رازداری و 

 عه، ...( حريم خصوصی متربیان و رفتار با همکاران، رفتار با والدين يادگیرندگان، رفتار در جام

 

 ای مربیان با محوريت ارزشهای بنیادين، كاركردی و اسالمی ج( آشنايی با اخالق حرفه

 

 د(آشنايی با موانع تحقق اخالق حرفه ای مربیان در محوريت وظايف آموزشی، وظايف ارتباطی و ارزشهای بنیادين        

 مسائل تعارض اخالقی ومصداق يابی آن در موقعیت تربیتی

 

 : ابیارزشی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

     

 

 منابع اصلی:

شناسی و رواناساس فلسفه اخالق اسالمی، (. مبانی و اصول اخالق تدريس بر۱۳۸۷) بیرونی، راضیه و باقری، خسرو -
 .۱۱۵. ص ۳. سال سی و هشتم، ش علوم تربیتی

 انتشارات سازمان مديريت صنعتی. .ایدرآمدی بر اخالق حرفه. (۱۳۹۲قراملکی، فرامرز ) -

 . تهران، انتشارات مجنون.ایاخالق حرفه(. ۱۳۸۳فرامرز قراملکی احد ) -

 سرامد.. تهران: اخالق سازمانی(. ۱۳۸۸فرامرز قراملکی، احد ) -

 ماره پنجم. سال دوم، ش نامه پژوهش.(. اخالق كار در سیره نبوی. ۱۳۷۶مصطفی ) دلشاد تهرانی، -

(. تهران: ۱۳۹۰مبانی نظری سند تحول بنیادين در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی ايران آذر ) -

 وزارت آموزش و پرورش.

 . تهران، انتشارات سمت.های آموزشیروابط انسانی در سازمان(. ۱۳۸۲سرمد، غالمعلی ) -

 مديريت دولتی.  زمانی در كالم علی )ع(.منشورات اخالقیات سا(. ۱۳۷۹الوانی، سید مهدی ) -

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 . بیروت: احیاء الثرات العربی.وسايل الشیعه(. ۱۳۹۱حرعاملی، محمدبن حسن ) -

ای در اسالم. پايان نامه كارشناسی ارشد، موسسه پژوهشی (. بررسی مبانی نظری اخالق حرفه۱۳۸۱عاملی، منیره ) -

 حکمت و فلسفه ايران.

ای در تمدن ايرانی و اخالق مشاغل نزد پیشداديان و كیانیان، اخالق حرفه(. ۱۳۸۶زاده، سید محمد )ح الهفت -
 . تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.اسالمی

. ای در تمدن ايران و اسالمعادالنه بودن دستمزد در دوران هخامنشیان، اخالق حرفه(. ۱۳۸۶نمازی، حمیدرضا ) -

 ژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.پ تهران:

 . تهران: انتشارات رسا.ارتباطات انسانی(. ۱۳۸۶فرهنگی، علی اكبر ) -
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 ۱۲۷کد درس: 

عنوان درس به فارسی: 

 مبانی راهنمایی و مشاوره

تعداد 

 ۲واحد: 

نوع 

 واحد

 پایه
 دروس پیش نیاز:  نظری

 ندارد  عملی

 اصلی
  نظری
  عملی

 ان درس به انگلیسی:عنو
تعداد 

 ساعت:
 تخصصی

  نظری

  عملی

Foundations of 
Guidance and 

Counseling 

۳۲ 
 یاختیار

  نظری

  عملی

 ندارد   دارد             آموزش تكمیلی عملی:

   سمینار         آزمايشگاه        كارگاه          سفر علمی

 

 اهداف درس:

 فرهنگ به توجه با مدرسه در مشاوره و راهنمايی خدمات ارايه  آمادگی كسب برای مشاوره و راهنمايی مبانی با يیآشنا

 بومی  و اسالمی

 

 سرفصل درس:

 وابسته میمفاه و مشاوره و يیراهنما فيتعار -

 جهان و رانيا در مشاوره و يیراهنما خچهيتار -

 مشاوره و يیراهنما یكل اهداف -

 مدرسه در مشاوره و يیراهنما ضرورت -

 ندهيآ در مشاوره و يیراهنما روند یبررس و لیتحل -

 مشاوره و يیراهنما یکردهايرو با يیآشنا -

 مشاوره و يیراهنما انواع -

 مربوطه یها سازمان و یتیترب ینهادها در مشاوره -

 مشاور یاخالق و یا حرفه یها تیصالح -

 یلیتحص مختلف مقاطع در مشاوره -

 یفرد شاورهم و يیراهنما یها مهارت -

 یگروه مشاوره و يیراهنما یها مهارت -

 مشاوره و يیراهنما یها برنامه -

 مشاوره و يیراهنما در یابيارز فنون -

 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

     

 منابع:
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 . تهران: انتشارات رشد. هیم و كاربردهامبانی راهنمايی و مشاوره، مفا(. ۱۳۸۹شفیع آبادی، عبداله ) -

 . تهران: انتشارات بعثت.مبانی مشاوره(. ۱۳۸۵ثنايی ذاكر، باقر ) -

 تهران: انتشارات رشد. های تحصیلی.راهنمايی و مشاوره در دوره(. ۱۳۸۱صافی، احمد ) -

 تهران: انتشارات آشتیانی. راهنمايی و مشاوره.(. ۱۳۷۹نوابی نژاد، شکوه ) -

 . ترجمه عبداله احمدی قلعه و همکاران. تهران: نشر فانوس خیال.مبانی مشاوره(. ۱۳۸۵د )كوری، جرال -

 . ترجمه مهدی گنجی. تهران: نشر ساواالن.اصول و مبانی مشاوره(. ۱۳۸۴گالدينگ ) -

 



۹۴ 

 

 

 ۱۲۸کد درس:                                                                           

 

  به فارسی: عنوان درس

 ارزشیابی آموزشی

تعداد 

 ۲ واحد:

نوع 

 واحد

 پایه
 دروس پیش نیاز:  نظری

 (،۱۲۲مقدمات روش تحقیق كمی و كیفی)  عملی

 (،۱۲۳سنجش و اندازه گیری)

 ( و۱۲۰آمار توصیفی)

 (۱۲۱آمار استنباطی)

 

  
 اصلی

  نظری
  عملی  

 عنوان درس به انگلیسی:
تعداد 

 ساعت:
 تخصصی

  نظری

  عملی

Educational Evaluation ۳۲ 
 یاختیار

  نظری

  عملی

 ندارد   دارد             ی:ملآموزش تكمیلی ع

   سمینار         آزمايشگاه        كارگاه          یلمسفر ع

 اهداف درس:

های رسمی و غیررسمی ی و كیفی و آمیخته و شیوهشود كه از روشهای كمّارزشیابی در رده كارهای پژوهشی محسوب می

كند تا از اين طريق بتواند آن فعالیت، برنامه يا دوره را درک، های آموزشی استفاده میبرای گردآوری اطالعات دربارۀ فعالیت

لیت علمی است، بلکه های آموزشی، نه تنها يک فعااش داوری، و به بهبود آن كمک كند. بدين ترتیب، ارزشیابی برنامهدرباره

های توان از آن استفاده كرد. بدين طريق فراگیران و دانشجويان از بنیانهای اجتماعی نیز میدر حل مشکالت و مسائل نظام

كنند. هدف اصلی ها درک میارزشیابی به عنوان يک عرصه مطالعه و تجربه آگاه می شوند و ارتباط ارزشیابی را با ديگر عرصه

هايی كه بر اثر آموزش در شاگردان يا فراگیران به وجود آمده، همراه با ین اثرات برنامه آموزشی، تعیین دگرگونیاين درس تعی

 های آموزشی استها، پیشنهادها، و نوعی داوری ارزشی در جهت بهبود فعالیتتوصیه

 

 سرفصل ها:

 گیری، آزمون، سنجش، ارزشیابی، ارزيابیمعرفی و مقايسه مفاهیم اندازه -

 رابطه ارزشیابی و آموزش -

 ضرورت ارزشیابی در آموزش -

 ارتباط ارزشیابی آموزشی با مديريت منابع انسانی -

 مالكها، نشانگرها، استانداردها و كاربرد آنها در ارزيابی آموزشی -

 تاريخچه و تعاريف مختلف ارزشیابی -

 های ارزشیابیرويکردهای مختلف ارزشیابی و انواع الگو -

 گرايانه و مشاركتی(، طبیعتCIPPيلر، اسکريون، هدف آزاد، ارزشیابی سیپ )الگوی ارزشیابی تا -

 الگوی ارزشیابی اعتبارسنجی )فرايند ارزيابی درونی و بیرونی( -

 درجه  ۳۶۰روشهای جديد ارزشیابی: ارزشیابی  -

 هدفها و ارتباط آن با ارزشیابی -

 های اصلی برای ارزشیابیروشهای اصلی و مکمل گردآوری داده -

 های كیفی در ارزيابیروش -

 های ارزشیابی برنامههزينه -
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 برداری در مطالعات ارزشیابی و مالحظات مربوط به آننمونه -

 طرحهای ارزشیابی و مسئله روايی آنها  -

 های ارزشیابی يا ارزيابیتحلیل داده -

 گیریتفسیر نتايج برای تصمیم -

 گیریارزشیابی و تصمیم -

 گزارش كردن نتايج مطالعات ارزشیابی -

 )ارزيابیِ ارزشیابی( ۹فرا ارزشیابی -

 هاها و پروژهاستانداردهای ارزشیابی برنامه -

 هافايده طرح –تحلیل هزينه  -

 های ارزشیابی در ايرانسیاست و ارزشیابی/ تنگناها و چالش -

 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

 *    

 

 :اصلی منابع

 . انتشارات دانشگاه پیام نور.های ارزشیابی آموزشی(. روش۱۳۹۲كیامنش، علیرضا ) -

. ترجمه كیامنش، علیرضا. ارزشیابی آموزشی: مبانی سنجش توانايی و بررسی برنامه(. ۱۳۸۶ولف، ريچارد ام. ) -

 مركز نشر دانشگاهی. چاپ ششم. 

 . نشر پارسا.شیهای آموززمینه ارزشیابی برنامه(. ۱۳۷۵هومن، حیدرعلی ) -

 . تهران: انتشارات سمت.ارزشیابی آموزشی: مفاهیم، الگوها و فرايند عملیاتی(. ۱۳۹۱بازرگان، عباس ) -

 . نشر دوران. ويرايش پنجم.گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشیاندازه(. ۱۳۹۲سیف، علی اكبر ) -

 

                                                           
۹ . Metaevaluation 



۹۶ 

 

 ۱۲۹کد درس: 

  

 

 عنوان درس به فارسی:

 متون تخصصی 

تعداد 

 ۲واحد:

وع ن

 واحد

 پایه

 دروس پیش نیاز:  نظری

 عملی

 
 

 ندارد

  
 اصلی

  نظری

  عملی  

 عنوان درس به انگلیسی:
English Text 

تعداد 

 ساعت:
 تخصصی

  نظری

  عملی

 ۳۲ 
 یاختیار

  نظری

  عملی

 ندارد     دارد              :عملی آموزش تكمیلی

   سمینار         آزمايشگاه         ورزیكار         یلمسفر ع

 اهداف درس:

 متوسطه و دبستان، دبستان پیش مختلف های دوره در تربیتی علوم بنیادی مفاهیم با آشنايی -
 انگلیسی زبان متون به كردن گوش فنون -
 ) زبانی هنرهای ( خواندن های مهارت تمرين -
 دهش ارائه مفاهیم طبق متون اللفظی تحت ترجمه -

 

 :درس رفتاری اهداف
 :بتواند بايد درس پايان از پس دانشجو

 .كند را معنی دبیرستان و دبستان دبستان، از پیش به مربوط دروس به مربوط های واژه -
 .توضیح دهید را متوسطه و دبستان دبستان، از پیش دوره سه در را بنیادی مفاهیم -
 .كند تحلیل را مفاهیم میان رابطه -
 .دهد توضیح تمامی دوره های تحصیلی سه در را زبان مفاهیم -
 .كند جداسازی را كلمات و صداها دادن گوش طريق از -
 .كند بیان را كرده درک جمالت و كلمات مبانی -
 .بخواند خواندن سلیس معیارهای به توجه با را متن در موجود عالمات باشد قادر دانشجو -
 .هدد شرح را ها آن و كرده درک را مطالب خواندن از پس -
 .كند ترجمه اللفظی تحت صورت به را شده داده های متن -
 .كند بیان " صحیح ترجمه " با متن در را ها واژه كاربرد -

 

 سرفصل ها:

 .تحقق بخشند انتخابی منابع با مطابق را درس كلی های هدف بتوانند بايد دانشجو و استاد



۹۷ 

 

 

 ارزشیابی:

 ترمیانم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 زیکارور
 عملکردی نوشتاری

     

 

 منابع اصلی:
ويراسکتة بهکاء الکدين    ( دو جلکد ) فرهنکگ اصکطالحات فلسکفه و علکوم اجتمکاعی     (. ۱۳۷۱)بريجانیان، مکاری   -

 .موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی: تهران. خرمشاهی

عه شناسی، روان ( )جام۱های علوم اجتماعی )انگلیسی برای دانشجويان رشته (.۱۳۶۷مشفقی، فرهاد ) -
 تهران: انتشارات سمت.شناسی و علوم تربیتی(. 

 
 



۹۸ 

 

 

 ۱۳۰: درس کد

 عنوان درس به فارسی:

نظارت و راهنمایی 

 آموزشی

تعداد 

 ۲واحد:

نوع 

 واحد

 پایه
  نظری

 دروس پیش نیاز:

 (۱۱۶اصول مديريت آموزشی )مبانی و 

  عملی

  
 اصلی

  نظری

  عملی  

 
تعداد 

 ساعت:
 خصصیت

  نظری

  عملی

 عنوان درس به انگلیسی:
Supervision and 

Instructional 
Leadership 

 یاختیار ۳۲
  نظری

  عملی

 ندارد   دارد            آموزش تكمیلی عملی:

 سمینار         آزمايشگاه        كارگاه          سفر علمی
 

 اهداف درس:

ها و اصول آن جهت بهبود كیفیت آموزشی يان، معلمان و مديران با ماهیت نظارت و راهنمايی آموزشی و روشآشنايی دانشجو

 فراگیران 

 

 سرفصل ها:

 مفهوم، تعريف، اهداف، حیطه و دامنه، و ضرورت نظارت و راهنمايی آموزشی -

 پیشینه تاريخی نظارت و راهنمايی آموزشی در ايران و جهان و مقايسه آنها -

 های مختلف علمی بر نظارت و راهنمايی آموزشیر حوزهتأثی -

 جايگاه نظارت و راهنمايی در نظام آموزشی در ايران -

 جايگاه نظارت و راهنمايی آموزشی در اسالم -

 اصول و شايستگی اخالقی در نظارت و راهنمايی آموزشی -

 ريزی و مشاهدهريزی، پژوهش و ارزشیابی، برنامههای مورد نیاز ناظر: سنجش و برنامهمهارت -

 های ناظر و راهنمای آموزشیوظايف و مسئولیت -

های اداری، اعتالی تغییر در نظام آموزشی، بازنگری در اهداف وظايف اداری: ايجاد پايگاه داده، فعال سازی تیم

 و ...

شد ريزی آموزشی و درسی، بهسازی كاركنان و روظايف آموزشی: بهبود تدريس در كالس درس، توسعه برنامه

 ای، تغییر و بهبود سازمان آموزشی، سازماندهی ارزشیابی، توسعه روابط انسانی و ...حرفه

های نظارت و راهنمايی آموزشی: سنتی، بالینی، همتايان، مربیگری، مشاركتی، خود نظارتی، مبتنی بر شیوه -

 رشد، و ...

 ان و مقايسه كاربرد آنهاهای موجود نظارت و راهنمايی آموزشی در نظام آموزش و پرورش ايرروش -

 های بهبود آنهاهای نظارت و راهنمايی آموزشی كشور و شیوهآسیب -

 

 ارزشیابی:



۹۹ 

 

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

     

 

 منابع اصلی:

 ات سمت.ويرايش اول، تهران: انتشار نظارت و راهنمايی آموزشی.(. ۱۳۹۰نیکنامی، مصطفی ) -

 تهران: نشر دانشگاه پیام نور. نظارت و راهنمايی تعلیماتی.(. ۱۳۷۵وكیلیان، منوچهر ) -

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 نظارت و رهبری آموزشی: رويکردی تحولی.(. ۱۳۹۱گلیکمن، كارل دی؛ گوردون، استفن پی. و گوردون، ژوويتا ام. راس )

 تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. ترجمه غالمرضا شمس و محمود ابوالقاسمی.

 

  



۱۰۰ 

 

 ۱۳۱کد درس :
 

 عنوان درس به فارسی:

آموزش تفكر به کودکان و 

 نوجوانان

تعداد 

 ۲ واحد:

نوع 

 واحد

 پایه
 دروس پیش نیاز:  نظری

 ندارد  عملی

  
 اصلی

  نظری

  عملی  

 عنوان درس به انگلیسی:
تعداد 

 ساعت:
 تخصصی

  نظری

  عملی

Thinking Education 
for Children and 

Youth 
 

۳۲ 
 یاختیار

  نظری

  عملی

 ندارد   دارد             ی:ملآموزش تكمیلی ع

   سمینار         آزمايشگاه        كارگاه          یلمسفر ع

 اهداف درس:

 زبانی و نیز رابطه تفکر با زبان آشنايی با مکانیسم زبان كودک و نظريه های مختلف رشد

 با تأكید بر داستان های بومی« برنامه فلسفه برای كودكان»آشنايی با مهارت ها، روش ها، محتوا، مديريت و اجرای 

 آشنايی با ادبیات و عناصر داستانی به منظور تدوين و بازنويسی داستان های بومی

 

 سرفصل ها: 

 مفهوم تفکر، اهمیت و ضرورت آن -

 اع تفکر انو -

 رابطه تفکر وزبان -

 مراحل و تحوالت رشد زبانی كودک -

 نظريه های تحول و رشد زبانی كودک -

 مهارت های تفکر -

 روش های پرورش تفکر در كودكان و نوجوانان : -

داستان های فکری  -برنامه  فلسفه برای كودكان -شعر خوانی -ايفای نقش -تجربه و آزمايش -پرسش و پاسخ -بازی 

 زندگی پیامبر )ص( و ائمه )ع(( )قصص قرآن،

 آشنايی با فلسفه برای كودكان -

 اهداف فلسفه برای كودكان -

 مهارت های فلسفه برای كودكان  -

 فلسفه برای كودكان و ادبیات داستانی  -

 آشنايی با داستان های بومی كودكان و نوجوانان -

 ويژگی های داستان های كودكان و نوجوانان -

 استان های كهن و معاصر به منظور تدوين و بازنويسی داستان های بومی و كهن.آشنايی با ادبیات و عناصر د -

 
 



۱۰۱ 

 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

     

 

 منابع اصلی:

(. اهواز: ۱۳۸۵. ترجمه صفايی مقدم، نجاريان مسعود و افسانه )آموزش تفکر به كودكان(. ۲۰۰۱فیشر، رابرت ) -

 انتشارات رسش.

 (. تهران: انتشارت گاج. ۱۳۸۹. مترجم سرمد، غالمعلی )آموزش تفکر(. ۱۹۴۳فیشر، رابرت ) -

 . تهران: انتشارات دواوين.آموزش فلسفه به كودكان، بررسی مبانی نظری(. ۱۳۸۳قائدی، يحیی ) -

 تشارات شهرتاش.. ترجمه نیراحمدی، آرزو. تهران: انفیلسوف كودكاناسکار، برينیفر)(.  -

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 (. اهواز: انتشارات رسش.۱۳۸۵. ترجمه كیان زاده، فروغ )آموزش و تفکر(. ۱۹۷۰فیشر، رابرت ) -

 های فرهنگی.ناشر دفتر پژوهش(. ۱۳۹۳(. دنیای صوفی، ترجمه صفوی، كورش )۱۹۹۱گاردر، يوستین ) -

 

 

 



۱۰۲ 

 

 
 ۱۳۲کد درس: 

 عنوان درس به فارسی:
تعداد 

 واحد:

نوع 

 واحد

 پایه
 دروس پیش نیاز:  نظری

   عملی
   ندارد

 اصلی
  نظری

  عملی  
کاربرد رایانه در تعلیم و 

 تربیت

۲ 

 (۱+۱) 
 تخصصی 

  نظری

  عملی

 عنوان درس به انگلیسی:
Applied Computing 

in Edification 
 

تعداد 

 ساعت:
۱۶ +۳۲ 

 یاختیار

  نظری

  لیعم

 ندارد    دارد               ی:ملآموزش تكمیلی ع

    سمینار         آزمايشگاه       كارگاه           یلمسفر ع

 

  اهداف درس:

آشنايی دانشجويان با رايانه در ابعادكاربردها ،  نقش نرم افزار، سخت افزار و شبکه )محلی و جهانی( در تعلیم و تربیت، جنبه 

ثبت و منفی استفاده از رايانه در تعلیم و تربیت،  اخالق در استفاده از رايانه و اينترنت، انواع رفتارها در اينترنت، انواع های م

 حريم ها و جرايم در اينترنت و  پیامدهای استفاده از رايانه و شبکه جهانی در تعلیم و تربیت

 سرفصل ها:
 نقش آنها در تعلیم و تربیت دهکده جهانی، فناوری اطالعات و رايانه ها و -
 فناوری های پديدار شده در سیستمهای اطالعاتی و آثار آن در تعلیم و تربیت -
 نرم افزار، سخت افزار و نقش آنها در تعلیم و تربیت -
 اينترنت و برخط شدن ، انواع تعامالت و پیامدهای آن  -
 و آثار آن در تعلیم و تربیت  اخالق در اينترنت -
 و آثار آن در تعلیم و تربیتجرايم اينترنتی  -
 حريم اينترنتی و آثار آن در تعلیم و تربیت -
 امنیت در اينترنت و آثار آن در تعلیم و تربیت -

 

 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری



۱۰۳ 

 

     
 منابع:

. ری و عملی كاربرد اينترنت در فرايند تدريس و يادگیریمبانی نظ(. ۱۳۹۲زارعی زواركی، اسماعیل و همکاران ) -

 تهران: انتشارات آوای نور. 
 

- Orr, J.A., Vas, R.F. (۲۰۰۱). Information Technology: Inside and Outside. Prentice 
Hall. 

- Long, L. (۲۰۱۲). Computers: Information Technology in Perspective. Prentice Hall.  
- Rashidi, H. ( ۲۰۱۱). Computers and Information Technology. Islamic Azad 

University, Qazvin Branch, ۲nd Edition. 
 

 

 
 

 
 



۱۰۴ 

 

 ۱۳۳کد درس: 

 
 عنوان درس به فارسی:

-کتابخانه خدمات آموزش
مهارتهای سواد و  ای

  اطالعاتی

تعداد 

 ۲ واحد:

نوع 

 واحد

 پایه

 دروس پیش نیاز:  نظری

  ملیع
 ندارد

  
 اصلی

  نظری

  عملی  

 عنوان درس به انگلیسی:
تعداد 

 ساعت:
 تخصصی

  نظری

  عملی

Introduction to 
Library and 
Intrution literacy 
Stills 

۱۶+۳۲ 
 اختیاری

  نظری

  عملی

 ندارد  دارد             ی:ملآموزش تكمیلی ع

   سمینار         آزمايشگاه        ارگاه ك         سفر علمی

 اهداف درس:

 اطالعاتی و كسب مهارتهای سواد اطالعاتی نابعطرز استفاده از خدمات كتابخانه ای و مآشنا ساختن دانشجويان با 

 

 سرفصل ها:

 آشنايی با كتابخانه و سیر تحولی كتابخانه ها در ايران و جهان -

 ت عمومی و تخصصی آنهامعرفی انواع كتابخانه و خدما -
بندی كتابخانه )به اختصار(: آشنايی با رده بندی ديويی و كنگره به اختصار و نويسی و ردهفهرست -

 معرفی رده علوم تربیتی

 خدمات مرجع و انواع منابع مرجع عمومی و تخصصی -

 جايگاه اطالعات و كتابخانه و پايگاه های اطالعاتی در فرايند تحقیق -

 ل و شیوه های دسترسی به اطالعات از راه دوركتابخانه ديجیتا -

 پايگاه های اطالعاتی ايرانی: سید، ايراندک و مركز اطالع رسانی منطقه ای -

 پايگاه های اطالعاتی در حوزه علوم تربیتی و نمايه نامه های استنادی -

 مهارتهای سواد اطالعاتی  -

 ها جستجو )ساده و پیشرفته(آشنائی با روش -
 نت برای بهبود سواد اطالعاتیاستفاده از اينتر -

 
 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

     

 



۱۰۵ 

 

  منابع:

 دار.ابت: كرانهت. اههامرنا و به، روشمیاهف: میاتواد اطالعس وزشآم(. ۱۳۸۶پريرخ، مهری، ) -

 ۳۵: انويجشدان هب یاتواد اطالعس وزشآم(. ۱۳۸۷ر )اخ. رادرمیج ی درهد،آنالدون ک. میس ریم ،ارتهرك. با اموآنج -
 ار.اپ: چرانه، حیدر. تاریتخ، منیسح یل. ترجمه قاسمی، عیاتواد اطالعس ایداردهانتاسای نبر مب یلمع نريمت

، اریسوانخ رانیج یملار عتراس. ويیاتواد اطالعس ایهارتهم وزشآم(. ۱۳۸۹نرگس، سیامک، مرضیه ) خالقی، -

 . مق اهگشدار: دانابت:كرانه. تیعطال نیسحدالبع یار ادبتراسوي

د یمح هتراس. ويلما عت وریئ: از تالتیجط ديیحدر م اتاطالع هب یابیتدس(. ۱۳۸۹ار )فبهارلو، غه، فاصع، یماصع -

 دار.ابت: كرانه. تینسحم

 دار.ابت: كرانه. تینسحد میمار حتراس. ويداریابتك ولو اص هانخابتا كب یاينآش(. ۱۳۸۹رياحی نیا، نصرت ) -

 ر.وشك یوممع ایههانخابتكاینام اتی: هرانهت. یملع ارشگن نیآئ(. ۱۳۸۸عباس ) حری، -

 
 

 



۱۰۶ 

 

 ۱۳۴کد درس: 
 

 عنوان درس به فارسی:

نگارش و تدوین متون و 

 های علمیگزارش

تعداد 

 ۲واحد:

نوع 

 واحد

 پایه
 دروس پیش نیاز:  نظری

 ندارد  عملی

  
 اصلی

 * ظرین

 * عملی  

 عنوان درس به انگلیسی:
تعداد 

 ساعت:
 تخصصی

  نظری

  عملی

 ۱۶+۳۲ 
 یاختیار

  نظری

  عملی

 ندارد  دارد             ی:ملآموزش تكمیلی ع

   سمینار         آزمايشگاه        كارگاه          سفر علمی

 

 :درس اهداف

  علمی متون ولیدت و  مهارت ايجاد

 :درس سرفصل

 علمی نگارش اهمیت و تعريف -

 گزارش فنی، گزارش علمی، پوستر سخنرانی، متون رساله، نامه، پايان كتاب، مقاله، پژوهش،) علمی متون انواع -

 (علمی سفرهای گزارش و وضعیت

 مطالب رئوس تهیه و موضوع گزينش شیوه -

 و پاورقی ها نمودارها، جدول ها، راهنما، فهرست های تنظیم الخط، رسم اجزاء،) علمی نگارش ساختار و اصول  -

 ( گذاری نشانه روش و يادداشت ها

 آنها كتابشناختی مشخصات تهیه و اطالعاتی های نظام طريق از اطالعاتی منابع گردآوری و شناسايی -

 تنظیم و اطالعات، ثبت و برداری يادداشت منابع، اطالعات به دستیابی: اطالعاتی منابع از مطالب گردآوری شیوه -

 ها يادداشت

 (انسانی علوم پزشکی، فنون، و علوم) مختلف حوزه های نگارش در استناد  شیوه های -

 (  آن مانند و وبی منابع رساله، پايان نامه، مقاله، كتاب،) گوناگون اطالعاتی منابع انواع به استناد -

 منابع فهرست تنظیم و تهیه -

 علمی متون رسیبر و نقد های شیوه با آشنايی -

 

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

    ٭ 
 

 :منابع اصلی

 .كشور عمومی هایكتابخانه امنای هیئت: تهران. (۴)ويرايش  علمی نگارش آئین. (۱۳۸۵عباس ) حری، -



۱۰۷ 

 

: تهران. انگلیسی و فارسی اطالعات منابع به استناد راهنمای: ايران نامه شیوه. (۱۳۸۵ديگران ) و سیروس علیدوستی، -

 ايران. علمی مدارک و اطالعات پژوهشگاه

 سمت. تهران:. علمی نگارش راهنمای. (۱۳۸۹غالمحسین ) زاده، غالمحسین -

 سخن.: تهران. پژوهشی-علمی مقاله نگارش آئین. (۱۳۹۱محمود ) فتوحی، -

 .فردوس: تهران. يشويرا و نگارش آئین. (۱۳۹۰ابراهیم ) فراهانی، واشقانی -



۱۰۸ 

 

 ۱۳۵کد درس: 

  

 عنوان درس به فارسی:

سازمان ها و قوانین 

 آموزش و پرورش

تعداد 

 ۲ واحد:

نوع 

 واحد

 پایه
 دروس پیش نیاز:  نظری

  عملی
 ندارد

  
 اصلی

  نظری

  عملی  

 عنوان درس به انگلیسی:
تعداد 

 ساعت:
 تخصصی

  نظری

  عملی

Organization and 
Rules Of  Education 

۳۲ 
 اختیاری

  نظری

  عملی

 ندارد   دارد             ی:ملآموزش تكمیلی ع

   سمینار         آزمايشگاه        كارگاه          یمسفر عل

 اهداف درس:

موزش و پرورش و آگاهی نسبت به اهداف، آشنايی دانشجويان رشته علوم تربیتی با سازمان، قوانین و مراجع سیاست گذار در آ

 وظايف و تشکیالت آموزشی و اداری وزارت آموزش و پرورش

 

 سرفصل ها:

 كلیاتی درباره مفاهیم، اصول، مشخصه ها و انواع سازمان و اصول حاكم بر آن -
 سازمان آموزش و پرورش و شیوه های اداره آن ) متمركز، نیمه متمركز، غیرمتمركز ( -
و تشکیالت سازمان آموزش و پرورش ) سیر مختصر تاريخی، اهداف و وظايف آموزش و پرورش،  اهداف، وظايف -

تشکیالت كنونی آموزش و پرورش در مركز، استان، شهرستان و مناطق، فرايند انتخاب و انتصاب وزير، معاونان و 

 مديران ( 
می، شورای مصلحت نظام، شورای شوراها و مراجع سیاست گذار در نظام آموزش و پرورش ) مجلس شورای اسال -

عالی انقالب فرهنگی، شورای عالی اداری، شورای عالی آموزش و پرورش، شوراهای آموزش و پرورش استان ها و 

 توابع (
اسناد مهم و مؤثر در تحول نظام آموزش و پرورش ايران ) نقشه جامع علمی كشور، سند تحول بنیادين آموزش و  -

 ی، سند چشم انداز (پرورش، سند برنامه درسی مل
 كلیاتی درباره قوانین و مقررات آموزشی ) تعريف قانون و مقررات، منابع قوانین و مقررات آموزشی و مراجع آنها ( -
 دوره های آموزشی: -

دوره پیش دبستانی ) اهم قوانین و مقررات، سازمان اداری، ساختار آموزشی، بررسی كمی و كیفی و راههای  -۱

 بستانی (بهسازی دوره پیش د
دوره ابتدايی )دوره ابتدايی و تحوالت آن، اهم قوانین و مقررات، درجه بندی مدارس دوره ابتدايی، طرح سنجش  -۲

 آمادگی، بررسی كمی و كیفی و راههای بهسازی دوره ابتدايی (
ه، سازمان و دوره اول متوسطه ) دوره متوسطه و تحوالت آن، اهداف و اهم قوانین و مقررات دوره اول متوسط -۳

 درجه بندی مدارس، بررسی كمی و كیفی و راههای بهسازی اين دوره (



۱۰۹ 

 

دوره دوم متوسطه ) تحوالت دوره دوم متوسطه و ساختار آموزشی جديد، اهداف و اهم قوانین و مقررات دوره  -۴

 ازی اين دوره (دوم متوسطه، بررسی كمی و كیفی دوره متوسطه عمومی، فنی و حرفه ای و كاردانش و راههای بهس
نهضت سواد آموزی ) اهمیت و سابقه تاريخی، اهم قوانین و مقررات، ساختار اداری و آموزشی، بررسی كمی و كیفی  -

 سوادآموزی و راههای بهسازی آن (
آموزش و پرورش استثنايی ) سیر تاريخی، اهم قوانین و مقررات، ساختار اداری و آموزشی، بررسی كمی و كیفی و  -

 سازی آن (راههای به
 تربیت و تأمین معلم ) سیر تاريخی، دانشگاه فرهنگیان و قوانین و مقررات آن، دانشگاه شهید رجايی( -
كلیاتی درباره قوانین اداری، استخدامی و رفاهی معلمان، بررسی كمی و كیفی و راههای بهسازی تربیت و تأمین   -

 معلم 
داف و وظايف عمده، ساختار اداری و تشکیالتی در دستگاه كلیاتی درباره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ) اه -

 مركزی، اهم قوانین حاكم بر آموزش عالی در ايران و راههای بهسازی قوانین آموزشی (
 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

* * *   

 منابع:

 (. تهران: سمت.۱۸، چاپ ۳)ويراست  ن آموزش و پرورش ايرانسازمان و قوانی(. ۱۳۹۳صافی، احمد ) -
های مختلف بررسی ساختار اداری و تشکیالت مركزی وزارت آموزش و پرورش و ارائه ديدگاه(. ۱۳۸۳صافی، احمد ) -

 پژوهشگاه آموزش و پرورش. انداز آينده.در مورد چشم
 . مركز آموزش مديريت دولتی.يريت و علم مديريتنظريه سازمان، مد(. ۱۳۶۹صادقپور، ابوالفضل، مقدس، جالل ) -

 



۱۱۰ 

 

 

 ۱۳۶کد درس: 
 

 عنوان درس به فارسی:

 آموزش و پرورش تطبیقی

تعداد 

 ۲ واحد:

نوع 

 واحد

 پایه
 دروس پیش نیاز:  نظری

 ندارد  عملی

   
 اصلی

  نظری

  عملی  

 عنوان درس به انگلیسی:
تعداد 

 ساعت:
 تخصصی

  نظری

  لیعم

Comparative 
Education 

۳۲ 
 یاختیار

  نظری

  عملی

 ندارد   دارد             ی:ملآموزش تكمیلی ع

   سمینار         آزمايشگاه        كارگاه          یلمسفر ع

 اهداف درس:

 تطبیقی و پرورش درآموزش ومتداول كلی با مفاهیم آشنايی -

 جهان در تطبیقی و پرورش موزشآ تحول با تاريخ آشنايی -

 درايران سايركشورها آموزشی نظامهای مطالعه پیشینه شناخت -

 آموزشی از ساير نظامهای ايران رسمی وپرورش آموزش نظام الگوگیری پیشینه درک -

 ساير جوامع آموزشی و تحقیق در نظامهای مطالعه هدفهای تحلیل -

 آموزشی در نظامهای تحقیق هایروش شناخت -

 تطبیقی وپرورش آموزش با رويکردهای آشنايی -

 درعصرحاضر تطبیقی وپرورش آموش جايگاه تبیین -

 كرد رعايت وپرورش آموزش تطبیقی مطالعات در معیارهايی كه بايد فهم -

 ايران آموزشی نظام كشورهابا ساير آموزشی ابعادنطامهای مقايسه -

  شی جهان تحلیلآشنايی با نهادهای بین المللی دست اندركارمطالعه نظامهای آموز -

 

 سرفصل ها: 

 و تطبیقی پرورش و آموزش بین تفاوت المللی، بین وپرورش آموزش تطبیقی،مفهوم پرورش و آموزش مفهوم -

  پرورش تطبیقی به عنوان زيرمجموعه علوم تربیتی المللی،آموزش و بین

 آموزشی نظامهای های مطالعه هدف -

 آموزشی   ینظامها يژگیهای توصیف و شناخت                

 ها وتفاوت ها مشابهت پیداكردن               

 ضعف و قوت نکات شناخت               

  دستاوردها   و ها تجربه از استفاده               

  آموزشی ازلحاظ پیشرفت نظامهای جايگاه تعیین              

 درجهان تطبیقی وپرورش آموزش مطالعات تاريخ -

  درايران سايرجوامع آموزشی نظامهای مطالعه پیشینه           



۱۱۱ 

 

           ازنظامهای آموزشی سايركشورها   ايران رسمی آموزش نظام تأثیرپذيری           

 آموزشی های نظام در تحقیق روشهای

                                             ارزشیابانه روش و  تاريخی روش  همبستگی، روش ای، توسعه روش ، توصیفی روش          

        

  تطبیقی پرورش و آموزش های رويکرد -

 ، مدرنیسم پست رويکرد اقتصادی، رويکرد اجتماعی، علوم ،رويکرد ملی منش رويکرد 

 داد برون-داد درون رويکرد فرهنگی، حیات تجديد رويکرد گشايی، مشکل رويکرد رويکرد وابستگی،            

 

  تطبیقی به عنوان يک حوزه مطالعاتی پرورش و آموزش جايگاه -

  جوامع ساير آموزشی تجارب از استفاده های معیار و اصول

 نشین مسلمان باتأكیدبركشورهای جهان آموزشی ازنظامهای برخی معرفی

 آموزشی هایاز شاخص كشورهابااستفاده آموزشی از ابعاد نظام برخی مقايسه

 دست اندركارمطالعه نظامهای آموزشی المللی بین ازسازمانهای برخی معرفی

 
 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

     

 نظامهای مطالعه در متخصص المللی بین نهادهای ويا كشورها آموزشی نظامهای تارنمای به بارجوع بايد دانشجويان

 مقايسه ايران آموزشی ابعادنظام با ابعادرا كنند واين چندكشور راتوصیف یآموزس ازابعادنظامهای آموزشی، برخی

 كنند.

 خواهديافت. اختصاص كارعملی دانشجويان به درس، نمره%  ۲۵تا %۱۵استاد بین تشخیص بنابه

 

 منابع اصلی:

 چاپ. سمت انتشارات: تهران .ها(روش و اصول )مبانی، تطبیقی وپرورش آموزش(. ۱۳۹۲محسن پور، بهرام ) -

  .سوم

  ل.چاپ او انتشارات سمت. تهران: .تطبیقیپرورش  آموزش و(. ۱۳۷۹آقازاده، احمد ) -

    
 وبگاههای خارجی:

International Bureau of Education, World Data on Education. 
Organization for Economic Cooperation and  Development  ,EURYDICE 

 
 
 



۱۱۲ 

 

 

 ۱۳۷کد  درس:

 

 ن درس به فارسی:عنوا

 مشاوره تحصیلی و شغلی

تعداد 

 واحد:

۲ 

نوع 

 واحد

 پایه
 دروس پیش نیاز:  نظری

 (۱۲۷مبانی راهنمايی و مشاوره )  عملی

  
 اصلی

  نظری

  عملی  

 عنوان درس به انگلیسی:
تعداد 

 ساعت:
 تخصصی

  نظری

  عملی

Educational and 
CareerCounseling 

۳۲ 
 ختیاریا

  نظری

  عملی

 ندارد     دارد              لی:مآموزش تكمیلی ع

   سمینار         آزمايشگاه         ورزیكار         یلمسفر ع

 

 :درس اهداف

 ارس ومد در تخصصی خدمات ارائه آمادگی كسب برای شغلی و تحصیلی مشاوره و راهنمايی فرايند و اصول مبانی، با آشنايی
 بومی و فرهنگی مبانی به توجه با جامعه مرتبط نهادهای و سازمانها مشاوره، مراكز آموزشی، مراكز

 سرفصل ها:

 آن به وابسته مفاهیم و شغلی و تحصیلی مشاوره و راهنمايی تعاريف -
 جهان و ايران در وشغلی تحصیلی ومشاره راهنمايی تاريخچه -
 وشغلی تحصیلی مشاره كلی اهداف -
 وشغلی تحصیلی مشاوره با شنايیآ ضرورت -
 تحصیلی مختلف های دوره در آموزان دانش وشغلی اجتماعی،تحصیلی/شخصی رشد ابعاد با آشنايی -
 شغلی و تحصیلی مشاوره های مهارت و فنون با آشنايی -
 آموزشی مراكز ساير و ها دانشگاه مدارس، در مشاوران وخدمات ها نقش -
 ها سازمان و اكزآموزشیمر مدارس، در مشاوران مشورتی خدمات -
 مدرسه مشاوره استانداردهای و الگوها با آشنايی -
 مختلف های سازمان در شغلی مشاوره خدمات -
 شغلی مشاوره های روش و ها نظريه با آشنايی -
 شغلی فرسودگی و شغلی سازگاری شغلی، موفقیت شغلی، انگیزش شغلی، رضايت -
 )نیازسنجی و شناسی لشغ خودشناسی،(اشتغال در آن نقش و شغلی اطالعات -
 ای حرفه و شغلی مشاوره و مصاحبه فرايند -
 مشاغل روانشناختی تحلیل و تجزيه -
 آنان اخالقی و ای حرفه های صالحیت و شغلی و تحصیلی مشاوران تربیت و آموزش -
 شغلی( رضايت موفقیت، انگیزش، ای)سازش، حرفه و شغلی ريزی طرح -
 اشتغال( و شدن جهانی(جديد دنیای در شغلی تغییرات -



۱۱۳ 

 

 

 ارزشیابی:

 ترمیانم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 کارورزی
 عملکردی نوشتاری

     
 

 منابع اصلی:

 .سمت تهران: انتشارات كاربردها(. و شغلی )مفاهیم و تحصیلی مشاروه و راهنمايی (.۱۳۷۸عبداهلل ) آبادی، شفیع -
. تهران: نشر شغلی اطالعات كاربرد و كسب هایروش و ایهحرف مشاوره و راهنمايی (.۱۳۸۷) يوسف اردبیلی، -

 .ويرايش

 .رشد انتشارات . تهران:شغل انتخاب هایو نظريه ایحرفه و شغلی مشاوره و راهنمايی(. ۱۳۸۹عبداله ) آبادی، شفیع -
 .ارات سمتهمکاران. تهران: انتش و نظری محمد علی . ترجمهشغلی مشاوره رويکردهای (.۱۳۸۸جی ) ورنون زونکر، -

 :بیشتر مطالعه برای منابع
 .بعثت انتشارات . تهران:انسانی روابط تعلیم و گروهی مشاوره در ساختار با تجارب (.۱۳۸۰باقر ) ذاكر، ثنايی -
 .سمت . تهران: انتشاراتگروهی مشاوره و راهنمايی (.۱۳۷۹شکوه ) نژاد، نوابی -
 .. تهران: انتشارات رشدشغل انتخاب هاینظريه و ایحرفه و یشغل مشاروه و راهنمايی(. ۱۳۸۹عبداهلل ) آبادی، شفیع -
 :آبادی. تهران شفیع عبداهلل و زارع مهدی ترجمه ای.حرفه در مشاوره درمان ريزیطرح (.۱۳۹۰جان ) لیپتک، -

 .سمت انتشارات
 مت.س نظری. تهران: انتشارات محمد علی . ترجمهنگركل رويکرد شغلی: مشاوره(. ۱۳۸۸رونون ) زونکر، -

 
 



۱۱۴ 

 

 

 

 ۱۳۸کد درس: 

 عنوان درس به فارسی:
تعداد 

 واحد:

نوع 

 واحد

 پایه
 دروس پیش نیاز:  نظری

   عملی
 ( و ۱۲۴تکنولوژی آموزشی )

 (۱۳۲كاربرد رايانه در تعلیم و تربیت )

 

  
 اصلی

  نظری
  عملی  

 ۲ تولید محتوای الكترونیكی

 (۱+۱) 
 تخصصی 

  نظری

  عملی

 نوان درس به انگلیسی:ع
Electronic Content 

Development 

تعداد 

 ساعت:
۱۶ +۳۲ 

 یاختیار

  نظری

  عملی

 ندارد    دارد               ی:ملآموزش تكمیلی ع

    سمینار         آزمايشگاه       كارگاه           یلمسفر ع

 

  اهداف درس:

تولید محتوای الکترونیکی و كسب مهارت های الزم برای مشاركت در پروژه های تولید  برنامه  آشنايی دانشجويان با  فرايند 

 های درسی الکترونیکی 

 سرفصل ها:
 تعريف  مفاهیم درس : يادگیری ، يادگیری  الکترونیکی  ، محتوا  ،  محتوا در يادگیری الکترونیکی -

 
ری : رفتار گرايی ، شناخت گرايی ، ساختن گرايی ، ارتباط تولید محتوای الکترونیکی بر مبنای نظريه های يادگی -

 گرايی
 

 رويکردها و راهبردهای آموزشی در تولید محتوای الکترونیکی -
 

 اصول تولید محتوای الکترونیکی  : اصول ريچارد ماير -
 

 انواع تعامل در محتوای الکترونیکی  : خطی، شاخه ای ، انفرادی و جمعی  ، همزمان و غیر همزمان  -
 

 مقايسه محتوای الکترونیکی با محتوای غیر الکترونیکی -
 

 انتخاب  محتوای الکترونیکی -
 

 سازماندهی محتوای الکترونیکی  -



۱۱۵ 

 

 

 مديريت سیستم محتوای يادگیری -
 

ويژگی های عناصر آموزشی با تاكید در محیط چند رسانه ای : متن ، عکس ، ويديو ، صوت ، انیمیشن ، چند رسانه  -

 ، فرارسانه 
 

 ايی با انواع سناريونويسیآشن -
 

 آشنايی با برنامه های تالیفی -
 

 آشنايی با يکی از نرم افزارهای تالیفی : پاورپوينت پیشرفته، مالتی مديا بیلدر، كپتیويت، كمتازيا، فلش -

 

 نشر نرم افزار -

 

  نصب برچسب -

 

 ارزشیابی محتوای الکترونیکی -

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 یهای نهایآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

     

 منابع:

 . تهران: انتشارات مدرسه.استانداردهای درس افزارهای يادگیری الکترونیکی(. ۱۳۹۰اسکندری، حسین ) -
 . تهران: انتشارت امیری.طراحی و ارشیابی نرم افزارهای آموزشی (.۱۳۸۵شاه جعفری، طاهره ) -
. ترجمکة  يککم  مبانی نظری و عملی يادگیری الکترونیکی در قرن بیسکت و . (۲۰۰۳تری ) آندرسون، ؛گريسون. دی.آر. -

 (. تهران: مؤسسه انتشاراتی علوم و فنون.۱۳۸۴اسماعیل زارعی زواركی و سعید صفايی موحد )
تهران: موسسه پژوهش و برنامه. (۱۳۸۴) ترجمه مهسا موسوی .ایيادگیری چند رسانه (. ۲۰۰۱) ای. ماير، ريچارد -

 زش عالی. ريزی آمو

- Clarke, A. (۲۰۰۱). Designing computer-based learning materials. England: Gower 
Publishing Company Limited.  

-  Colvin,C.R., Mayer R. E. (۲۰۰۸). E-learning and the science of instruction, proven 
guidelines for consumers and designers of multimedia Learning. Pfeiffer Company 
Limited   

- Horton, W., Horton, K. (۲۰۰۳). 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


۱۱۶ 

 

 

 ۱۳۹کد درس: 

 عنوان درس به فارسی:
تعداد 

 ۲واحد: 

نوع 

 واحد

 پایه
 دروس پیش نیاز:  نظری

 (۱۱۲) عمومی شناسی روان  عملی

  
 اصلی

  نظری

  عملی  

 روان شناسی سالمت

 

 عنوان درس به انگلیسی:

تعداد 

 عت:سا
 تخصصی

  نظری

  عملی

Health 
Psychology 

۳۲ 
 یاختیار

  نظری

  عملی

 ندارد   دارد             آموزش تكمیلی عملی:

   سمینار         آزمايشگاه        كارگاه          سفر علمی

 

 اهداف درس:

 انسان در آرمانی كاركردهای و الگوها با یآشناي سالم، شخصیت و مطلوب رفتار های مالک با آشنايی  

 

 سرفصل ها:

 تعريف و ماهیت بهداشت روانی -

 اهداف بهداشت روانی -

 رفتارهای مطلوب و مالک بهنجاری و نابهنجاری -

 پیشگیری اولیه، ثانويه و ثالثیه -

 بهزيستی روانشناختی -

 استرس و بهداشت روانی -

 دين و بهداشت روانی -

 اخالق و بهداشت روانی -

 معنوی سالمت -

 اجتماعی سالمت -

 سالمت شناسی روان -

 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

     

 



۱۱۷ 

 

 منابع:

 . ترجمه يحیی سیدمحمدی. تهران: انتشارات ارسباران.بهداشت روانی(. ۱۳۸۸اسپنسر، راتوس ) -

 رجمه حمیدرضا حسین شاهی. تهران: انتشارات روان.. تبهداشت روانی(. ۱۳۸۸ساپینگتون، آندرواد ) -

 تهران: انتشارات سمت. بهداشت روانی با نگرش به منابع اسالمی.(. ۱۳۸۹رضا )ساالری فر، محمد -

 . قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی.بهداشت روانی در اسالم(. ۱۳۸۲صانعی، سیدمهدی ) -

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 . قم: انتشارات موسسه امام خمینی )ره(.بهداشت و سالمت روان(. ۱۳۸۸قاسمی، سلیمان ) -



۱۱۸ 

 

 

 ۱۴۰کد درس: 
 

 عنوان درس به فارسی:
تعداد 

 ۲ واحد:

نوع 

 واحد

 پایه
 دروس پیش نیاز:  نظری

 ( و۱۱۲روان شناسی عمومی )  عملی

روان شناسی و آموزش و پرورش كودكان با 

 (۱۱۹نیازهای ويژه )
  

 اصلی
  نظری

  عملی  

های رفتاری و اختالل

 هیجانی

 

 عنوان درس به انگلیسی:

تعداد 

 ساعت:
 تخصصی

  نظری

  عملی

Behavioral and 
Emotional 
Disorders 

۳۲ 
 اختیاری

  نظری

  عملی

 ندارد  دارد             ی:ملآموزش تكمیلی ع

   سمینار         گاهآزمايش        كارگاه          سفر علمی

 اهداف درس:

 برای مناسب بازپروری های كارگیری روش به و هیجانی و رفتاری های اختالل با و نوجوانان كودكان تشخیص و شناسائی
 .آنها درمان

 

 سرفصل ها:

 آنها شیوع درصد و نوجوانان و كودكان هیجانی و رفتاری های اختالل تعريف -
 های اختالل شناختی روان و بالینی های ويژگی نوجوانان، و كودكان در رفتاری ارینابهنج و بهنجاری معیارهای -

 هیجانی و رفتاری
 هیجانی و رفتاری های اختالل سبب شناسی -

 هیجانی  و رفتاری های اختالل مورد در نظری يدگاه هاید
 و كاستی های معنوی محیطی و زيستی عوامل            

  )بروننمود و دروننمود( هیجانی و رفتاری های اختالل انواع -

 بیش /توجه نارسايی اختالل اختالل پرخاشگری، اختالل خلقی و افسردگی،سلوک، اختالل :ايذايی های اختالل الف(            
 مقابله ای نافرمانی اختالل فعالی،

 تیک و اضطرابی های اختالل ب(            
 دفع های اختالل ج(            
 اتیسم طیف های اختاللد(            

 كودكی و نوجوانی ه( اسکیزوفرنی            

 مروری بر برخی از ابزارهای تشخیص اختالالت رفتاری -

 آموزشی ای مالحظه -
 با استفاده از روان شناسی بالینی  مداخله و درمانی راهبردهای و رويکردها -

 
 



۱۱۹ 

 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 وژهپر
 عملکردی نوشتاری

     

 

 منابع:

بهداشت روانی، روان درمانی و برنامه اصول بهداشت روانی )بررسی مقدماتی اصول .(۱۳۷۹) حسینی سیدابوالقاسم -
 .انتشارات آستان قدس رضوی . مشهد:(ريزی در مکتب اسالم

 شناختیروان اختالالت درمان و تشخیص(. ۱۳۸۵ كنندگان،دوين)تيکتا  شکوهی محسن و محمد فرد خداياری -
 .يسطرون انتشارات: هران. تنوجوان و كودک

 .رشد انتشارات: تهران. امیرهوشنگ مهريار، ترجمه:. كودكان روانی اختالالت(. ۱۳۷۰) راس و راس -
 .دانا انتشارات: تهران. درمانی رفتار و رفتار تغییر(. ۱۳۷۹) اكبر علی سیف، -
 ويرايش. انتشارات همکاران. تهران: و علیزاده رجمه. تاستثنايی آموزاندانش (.۱۳۸۸. )ج كافمن، و .د هاالهان، -
 .دانژه نشر: تهران. همکاران و علیزاده رجمه. تاستثنايی كودكان آموزش و شناسیروان(. ۱۳۸۸) واگن درو من، ردها -

 
 منابع برای مطالعه بیشتر:

 بخت. فیروز مهرداد رجمه. تكودكی دوران مشکالت ندرما و تا(. سنجش بی)( ۱۳۸۵د. ) گوردن، و .ک شرودر، -
 .دانژه تهران: نشر

 .رشد انتشارات: تهران .فعالی بیش/توجه نارسايی اختالل(. ۱۳۸۳) حمید علیزاده، -
: تهران .آن ترمیم و اصالح هایروش و كودكان رفتاری اختالالت(. ۱۳۷۹) اهلل عزت نادری، مريم، نراقی، سیف -

 .بدر انتشارات
- Webber, J., & Plotts, C. (۲۰۰۸). Emotional and Behavioral Disorders. ۵/E. Boston: 

Allyn & Bacon 
 
 

 

  



۱۲۰ 

 

 

 ۱۴۱کددرس: 

 
 عنوان درس به فارسی:

 منطق

تعداد 

 ۲ واحد:

نوع 

 واحد

 پايه
 دروس پیش نیاز:  نظری

 ندارد  عملی

  
 اصلی

  نظری
  عملی  

 عنوان درس به انگلیسی:
تعداد 

 ساعت:
 تخصصی

  نظری

  عملی

Logic ۳۲ 
 اختیاری

  نظری

  عملی

 ندارد   دارد          ی:ملآموزش تكمیلی ع

 سمینار         آزمايشگاه        كارگاه         یلمسفر ع

 اهداف درس:

 ن در تفکر مصون نگه می دارد.آشنايی دانشجويان با مالک ها و ضوابطی كه ذهن و فکر را از خطا كرد
 

 :هاسرفصل 

 بخش اول: منطق و تفكر

 چیستی منطق  -

 تاريخچه علم منطق -

 انواع منطق -

 تفکر و انواع آن -

 بخش دوم: تفكر در حوزه تصورات

 تقسیم و چیستی آن  -

 تعريف -

 اهمیت تعريف -

 تعريف تعريف -

 انواع و روش های تعريف   -

 بخش سوم: تفكر در حوزه تصدیقات

 سام آنقضیه و اق -

 استدالل مباشر -

 استدالل غیر مباشر )تمثیل، استقرا، قیاس( -

 قیاس اقترانی و قیاس استثنائی -

 برهان -

 بخش چهارم: آشنایی با نمونه هایی از مغالطات مبتالبه

 تبیین های مغالطی -



۱۲۱ 

 

 ادعای بدون استدالل -

 مغالطات مقام نقد -

 مغالطات مقام دفاع -

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهایینآزمو

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

     

 منابع:

 . تهران: انتشارات سمت.منطق كاربردی(. ۱۳۷۹خندان، علی اصغر ) -
 . تهران: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.شناسیمبانی منطق و روش(. ۱۳۸۹نبوی، لطف اهلل ) -
 دانشگاه تهران.. تهران: انتشارات دوره مختصر منطق صوری(. ۱۳۶۲خوانساری، محمد ) -
  .چاپ هفتم (، انتشارات حکمت.۱۳۷۰مظفر، محمدرضا، منطق، ترجمه منوچهر صانعی دره بیدی ) -



۱۲۲ 

 

۱۴۲کد درس:   

 

 اهداف درس: 

 كمیت رسانه در عصر حاضر )حاكمیت رسانه در عصر حاضر(آشنايی با نقش و حا -
 آشنايی با سواد رسانه ای  -
 آشنايی با شايستگی رسانه ای -
 آشنايی با تاثیر و تاثر رسانه بر فرهنگ -
 آشنايی با روش های تحلیل رسانه ای -

 سرفصل درس:

 آشنايی با نقش و نفوذ رسانه در زندگی مردم  -
 ، مولفه ها و ويژگی هاسواد رسانه ای؛ مفاهیم و تعاريف -
 ضرورت سواد رسانه ای -
 وجوه تمايز در سواد رسانه ای بین تولید و مصرف كننده پیام -
 طبقه بندی رسانه ها از نظر؛ نوع تعامل، ديجیتال و آنالوگ، مبتنی بر شبکه، همزمانی؛ -
 آشنايی با كاركردهای آموزشی انواع رسانه و تاثیر آنها در تربیت فرد و جامعه  -
 ؛ ابزارها و كاركرد آموزشی و پرورشی آنها؛ ۲و وب  ۱وب  -
 كسب مهارت های اولیه در كار كردن با ابزار جستجو -
 راه های تقويت درک صحیح پیام و تقويت تفکر انتقادی -
 تعريف شايستگی رسانه ای، انواع آنها و راه های عملی برای تقويت آنها -
 ضرورت شايستگی رسانه ای -
 سانه ای ؛ فردی، گروهی و نهادی؛عوامل مسئول در تربیت ر -
 نقش آموزش و پرورش در تربیت رسانه ای يادگیرنده -
 شايستگی رسانه ای در معلمان -
 راه های نظارت معلمان بر چگونگی تعامل شاگردان در فضای مجازی -

 

 

 عنوان درس به فارسی: 

 ایتربیت رسانه

تعداد 

 ۲واحد: 

نوع 

 واحد

 پایه
 دروس پیش نیاز:  نظری

 ندارد  عملی

  
 اصلی

  نظری

  عملی  

 

 به انگلیسی: عنوان درس

تعداد 

 ساعت:
 تخصصی

  نظری

  عملی

Media Education ۳۲ 
 یاختیار

  نظری

  عملی

 ندارد   دارد             آموزش تكمیلی عملی:

   پروژه        سمینار         آزمايشگاه        كارگاه          سفر علمی



۱۲۳ 

 

 فرهنگ، دين و رسانه -
 روش تحلیل رسانه ها؛ تحلیل محتوا -

 
 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 ای نهاییهآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

     

 

  منابع اصلی:
ترجمه حسین سرفراز. دانشگاه امام  ری، سواد رسانه ای و فرهنگ معاصر.آموزش رسانه ای: يادگی(. ۱۳۸۹) باكینگهام، ديويد -

 صادق)ع(

 رات اطالعاتترجمه صادق طباطبايی. انتشا. تکنوپولی تسلیم فرهنگ به تکنولوژی(. ۱۳۸۱) پستمن، نیل -

 منابع برای مطالعه بیشتر:
 .ترجمه اسداهلل زاده و محمد حسن زاده و مريم اخوتی. نشر كتابدار .اطالعات و ارتباطات جهانی(. ۱۳۸۴) موالنا، حمید -

 .سروشترجمه مسعود آريايی نیا، انتشارات  .بازانديشی درباره رسانه، دين و فرهنگ(. ۱۳۸۲) هوور، استوارت ام. و نات النديای -

  .ترجمه كاووس سید امامی. انتشارات سروش .تحقیق در رسانه های جمعی(. ۱۳۸۴) ويمر، راجر دی. و جوزف آر. دومینیک -

 .انتشارات اطالعات .طلوع ماهواره و افول فرهنگ چه بايد كرد؟(. ۱۳۷۷) طباطبايی، صادق -

 زدهم. انتشارات سمتچاپ يا .يار ابیلیترجمه خدا آموزش تفکر انتقادی (.۱۳۹۱) مايرز، چت -

ترجمه محسن خادمی و ياسر دهقان. نشر . آنچه هر معلم بايد درباره رسانه و تکنولوژی بداند (.۱۳۹۰) تايلستون، دوناواكر -

 مشکوه قلم

 .. گلشنمبانی ارتباطات جمعی. (۱۳۷۹) دادگران، سید محمد -

 .عاتتهران: اطال شناسی ارتباطات.جامعه (.۱۳۶۷) ساروخانی، باقر -

 .چاپ دوم. تهران: دانشگاه تهران ترجمه علیرضا دهقان، تباطات.های تئوری ارنظريه. (۱۳۸۴) رين، ورنر و جیمز تانکاردسو -

 .ترجمه سیروس مردای. انتشارات دانشکده صدا و سیما .شناخت ارتباطات جمعی(. ۱۳۸۷) ملوين، دفلور و اورت ای. دنیس -

 .. كمیسیون ملی يونسکوالعات و ارتباطات در عرصه آموزش معلمانهای اطفناوری(. ۱۳۸۴) كمیسیون ملی يونسکو -

-  
- 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 



۱۲۴ 

 

 

 

 اهداف درس: 

 يی با مفاهیم اولیه ارتباط انسانی و كاربرد آنها در فرايند تدريس و يادگیریآشنا

 سرفصل ها:

 مفاهیم كلی ارتباط -
 عناصر و فرايند ارتباط -
 مدل های مختلف ارتباطی -
 انواع ارتباط و كاربرد آن ها در محیط آموزشی -
 نقش نمادهای زبانی و غیر زبانی در ارتباط و كاربرد آن تعامالت كالسی -
 ش برداشت، گرايش، اعتقاد و ارزش های شخصی در برقراری ارتباط موثرنق -
 نوشتن "گفتن و  "شنیدن،  "اصول ارتباط برای خوب ديدن،  -
 موانع ارتباطی -
 عوامل، اصول و شاخص های برقراری ارتباط موثر -
 مبانی ارتباط انسانی در اسالم  -
 تحلیل ارتباط انسانی در محیط آموزشی -

 ارزشیابی:
 

 میان ترم ی مستمرارزشیاب
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

     

 

 

 

 ۱۴۳کد درس:

 عنوان درس به فارسی: 

 ارتباط انسانی

تعداد 

 ۲واحد: 

نوع 

 واحد

 پايه
  نظری

 دروس پیش نیاز:

 ندارد

   عملی

  
 اصلی

  نظری

  عملی  

 

 عنوان درس به انگلیسی:

تعداد 

 ساعت:
 تخصصی

  نظری

  عملی

Communication 
Human  

۳۲ 
 یاختیار

  نظری

  عملی

 ندارد   دارد            آموزش تكمیلی عملی:

         سمینار         آزمايشگاه        كارگاه          سفر علمی



۱۲۵ 

 

 منابع اصلی:

 (. ارتباطات انسانی. خدمات فرهنگی رسا۱۳۸۶فرهنگی، علی اكبر) -

 (. ارتباطات انسانی. سمت۱۳۹۲محسنیان راد، مهدی) -

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 . تهران: اطالعاتارتباطات نوين جامعه شناسی. (۱۳۹۱) ساروخانی، باقر  -

، چاپ دوم. تهران: (۱۳۸۴)ترجمه علیرضا دهقان .تباطاتتئوری ار هاینظريه. )( سورين، ورنر و جیمز تانکارد -

 دانشگاه تهران

 شناسی ارتباطات انسانی )میان فردی، گروهی، جمعی(. انتشارات سروش(، ارتباط۱۳۸۰) محسنیان راد، مهدی -

 .. روزنامه ايرانمبانی ارتباط، تبلیغ و اقناع(. ۱۳۸۳) كیا، علی اصغر -

- Littlejohn Stephen W. and Karen A. Foss(۲۰۰٥). Theories of Human Communication. 
Belmont, Calif: Thomson/Wadsworth 

- Heath. Robert Lawrence and Jennings Bryant(۲۰۰۰). 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


۱۲۶ 

 

۱۴۴کد درس:   

 
 اهداف درس:

 علوم تربیتیآشنا ساختن دانشجويان با اجرای پروژه ها و تنظیم گزارش تحقیقاتی در زمینه  -

 سرفصل ها:

 ضرورت انجام يک پروژه تحقیقاتی -
 آشنايی با مسائل مبتالبه در رشته علوم تربیتی -

 آشنائی با مسائل تربیتی استان  -

 و تالش برای ارائه راه حل برای آن ها۱۰تحلیل مسائل و معضالت آموزشگاه -

 مطالعه و بررسی تحقیقات انجام شده در مورد مسائل آموزشی -

 هدايت دانشجو برای تهیه و تنظیم يک طرح تحقیقاتی -

 انتخاب موضوع و ارائه طرح تحقیق به وسیله دانشجو -

 دريافت گزارش پیشرفت كار دانشجويان و ارزشیابی آن ها -

 تبادل افکار بین دانشجويان و رسیدن به راه حل در مورد مسائل مبتالبه در حین تحصیل-
 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

     

 

 منابع اصلی:
 تهران: سمت .مسائل آموزش و پرورش ايران(. ۱۳۸۴آقازاده، احمد )

 

                                                           
ن فعاليت می نماید. -۱ منظور مسائل آموزشگاهی است که دانشجو برای انجام کارورزی در آ  

 وان درس به فارسی: عن

 پروژه تحقیقاتی

تعداد 

 ۲واحد: 

نوع 

 واحد

 پایه
  نظری

 :نیاز پیش دروس

 مقدمات روش تحقیق كمی و كیفی

(، تدوين و نگارش متون و گزارش ۱۲۲)  عملی

 ( ۱۳۴های علمی)

 

  

 اصلی
  نظری
  عملی

 

 عنوان درس به انگلیسی:

تعداد 

 ساعت:
 تخصصی

  نظری

  عملی

Research Project ۳۲ 
 اختیاری

  نظری

  عملی

 ندارد   دارد             آموزش تكمیلی عملی:

    سمینار         آزمايشگاه        كارگاه          سفر علمی



۱۲۷ 

 

 منابع دیگر:

 ایهای انجام شده در مورد مسائل آموزش و پرورش در سطح ملی و منطقهپژوهش -

 آموزش و پرورش های مربوط به مسائلنامهها و پايانرساله -

 مقاالت مرتبط با مسائل و مشکالت آموزش و پرورش -
 



۱۲۸ 

 

۱۴۵کد درس:   

 عنوان درس به فارسی:
تعداد 

 واحد:

نوع 

 واحد

 پایه
 دروس پیش نیاز:  نظری

   عملی
 

 ( و۱۲۴تکنولوژی آموزشی )

   (۱۵۰) مبانی چند رسانه ی آموزشی

  
 اصلی

  نظری

  عملی  

 ۲ موزشیهای آتولید فیلم
 تخصصی  (۱+۱)

  نظری

  عملی

 عنوان درس به انگلیسی:
 

Educational Films 
Production  

تعداد 

 ساعت:
۱۶  +

۳۲ 

 اختیاری

  نظری

  عملی

 ندارد    دارد               ی:ملآموزش تكمیلی ع

 رسمینا          آزمايشگاه         كارگاه          یلمسفر ع

  اهداف درس:

آشنايی دانشجويان با فرايند تولید فیلم های آموزشی در زمینه های : مفاهیم ، اصول ، مبانی ، ساختار  و عوامل  تولید فیلم 

 آموزشی و كسب مهارت های الزم برای استفاده از آنها در آموزش و يادگیری 
 

 سرفصل ها:

 مفاهیم اساسی درس : فیلم ، فیلم آموزشی -
 ه فیلم آموزشی تاريخچ -
 اصول تولید فیلم آموزشی  :  اصول كادر بندی و نورپردازی -
 های آموزشیهای يادگیری در تولید فیلممبانی نظری نقش فیلم در آموزش : تأثیر نظريه -

 ساختار فیلم آموزشی -
 بردارینامه نويسی ، كارگردانی ، تدوين و مونتاژ ، صدابرداری  و فیلم عوامل تولید فیلم شامل: فیلم -
 تجزيه و تحلیل فیلم آموزشی  -

 تولید فیلم آموزشی  -
  

 
 
 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

     

 

 منابع:
 (. تهران: انتشارات ساقی. ۱۳۸۲. ترجمه عباس اكبری )نامه مستندنگارش فیلم(. ۱۹۸۸دوايت، دی. سويین ) -



۱۲۹ 

 

 . تهران: سمت.های آموزشیاصول طراحی و تولید فیلم(. ۱۳۸۷د عباس )رضوی، سی -
 (. تهران: انتشارات نیلوفر.۱۳۷۷. ترجمه عباس اكبری )نامه نويسیراهنمايی فیلم(. ۱۹۹۶فیلد، سید ) -
 ی.(. تهران: بنیاد سینمايی فاراب۱۳۸۸. ترجمه فتاح محمدی )پیش درآمدی بر فیلم(. ۲۰۰۵فیلیپس، ويلیام . اچ. ) -
 (. تهران: انتشارات ساقی.۱۳۸۱. ترجمه جمال آل احمد )ساختن فیلم مستند(. ۱۹۹۸همپ، باری ) -

 
 

-  Honthaner, Eve Light. (۲۰۱۲). The complete film production handbook, ۴/E. Elsevier.  
  

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


۱۳۰ 

 

 ۱۴۶کد درس: 

 عنوان درس به فارسی:
تعداد 

 واحد:

نوع 

 واحد

 پایه
 دروس پیش نیاز:  نظری

   عملی
 (، ۱۲۴تکنولوژی آموزشی )

 (و ۱۴۷اصول عکاسی و فیلم برداری)

   (۱۵۰آموزشی) مبانی چند رسانه ی

  
 اصلی

  نظری

  عملی  

 های رادیوییتولید برنامه 

 تلویزیونی و 
 

۲ (۱+۱) 

 تخصصی 

  نظری

  عملی

 عنوان درس به انگلیسی:
 

Production of Radio 

and Television 

Programs 

تعداد 

 ساعت:
۱۶  +

۳۲ 

 یاختیار

  نظری

  عملی

 ندارد    دارد               ی:ملآموزش تكمیلی ع

 سمینار          شگاهآزماي         كارگاه          یلمسفر ع

  اهداف درس:

آشنايی دانشجويان با فرايند تولید برنامه های راديويی و تلويزيونی در زمینه های : مفاهیم ، اصول ، مبانی ، ابزارها ، روش ها  

 ، عوامل  تولید  و كسب مهارت های الزم برای استفاده از آنها در آموزش و يادگیری 
 سرفصل ها:

 ی درس : راديو ، تلويزيون ، برنامه راديويی ، برنامه تلويزيونی مفاهیم اساس -
 تاريخچه تولید برنامه های راديويی و تلويزيونی  -
 اصول و مبانی تولید برنامه های راديويی و تلويزيونی -
 ويژگی های راديو -

 تجهیزات و امکانات تولید برنامه راديويی -

 عوامل انسانی در برنامه سازی راديويی  -

 برنامه راديويی و مراحل تهیه برنامه انواع  -

 تمهیدات و تکنیک های راديويی در برنامه سازی  -

 موسیقی در راديو  -

 نگارش و گويندگی در راديو   -

 صدای ديجیتال و نرم افزارهای اديت صدا   -
 تجزيه و تحلیل برنامه راديويی -
 تولید برنامه راديويی -
 فرآيند ارتباط در تولید برنامه تلويزيونی  -
 امل مؤثر در طراحی وتولید برنامه تلويزيونیعو -
 مراحل تولید برنامه تلويزيونی -
 تجهیزات و امکانات تولید برنامه تلويزيونی -
 مکان تولید برنامه تلويزيونی و ويژگی های آن -
 های تولید برنامه تلويزيونیشیوه -



۱۳۱ 

 

 عوامل ونیروهای انسانی برنامه تلويزيونی -
 یتجزيه و تحلیل برنامه تلويزيون -
 تولید برنامه تلويزيونی  -

 
 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

     

 

 منابع:
 . تهران: اداره كل تحقیق و توسعه صدا.های راديويیاصول تهیه برنامه(. ۱۳۸۱برخوردار، ايرج ) -
 . تهران: انتشارات سروش.تلويزيونیسازی فرهنگ مصور برنامه(. ۱۳۸۴پاپیان، ناهید )  -
 تهران: انتشارات دانشکده صدا و سیما. كنندگی برای تلويزيون.(. تهیه۱۳۸۷پاسدار، محمدرضا ) -

های صدا . تهران: مركز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامهنويسندگی برای راديو و تلويزيون(. ۱۳۷۵خزائلی، عذرا ) -

 و سیما.
(. تهران: انتشارات دانشکده ۱۳۸۴زاده ). ترجمه علی رجبهای تلويزيونیای تولید برنامهراهنم(. ۲۰۰۶زتل، مربرت ) -

 صدا و سیما.
 . تهران: نشر نی.های تلويزيونیدكوپاژ فیلم و برنامه(. ۱۳۷۰مبشری ،كیومرث ) -
 رات سروش.(. تهران:  انتشا۱۳۸۰. ترجمه مهدی رحیمیان )سازی تلويزيونیفن برنامه(. ۱۹۸۲میلرسون، جرالد ) -
 

- Owens, J., Millerson, G. (۲۰۱۲). Television production. ۱۵/E. Taylor and Fancies.  
 

-  Hilliard , R. L. (۲۰۱۱). Writing for television, radio, and new media. ۱۰/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


۱۳۲ 

 

 ۱۴۷کد درس: 

 عنوان درس به فارسی:
تعداد 

 واحد:

نوع 

 واحد

 پایه
 دروس پیش نیاز:  نظری

   عملی
 
 

 (۱۲۴تکنولوژی آموزشی )

  
 اصلی

  نظری

  عملی  

 اصول عكاسی و فیلم
 برداری

۲ 
(۱+۱) 

 خصصی ت
  نظری

  عملی

 عنوان درس به انگلیسی:
 

Principles of 
Photography and 

Filming 

تعداد 

 ساعت:
۱۶  +

۳۲ 

 یاختیار

  نظری

  عملی

 ندارد    دارد               ی:ملآموزش تكمیلی ع

 سمینار          آزمايشگاه         كارگاه          یلمسفر ع

  ف درس:اهدا

آشنايی دانشجويان با فرايند عکاسی و فیلم برداری در زمینه های : مفاهیم ، اصول ، انواع دوربین ها ،  نرم افزارها و سخت 

 افزارهای عکاسی و فیلم برداری و كسب مهارت های الزم برای استفاده از آنها در آموزش و يادگیری 

 سرفصل ها:
 مفاهیم اساسی درس : عکس ، فیلم  -
 اريخچه عکاسی و سینمات -
 اصول عکاسی و فیلم برداری  :  اصول كادر بندی و نورپردازی -
 مبانی عکاسی و ويديوی ديجیتال  -
 انواع دوربین های عکاسی و فیلم برداری : آنالوگ و ديجیتال  -
اربرد آنها ،  امکانات دوربین های عکاسی و فیلم برداری :  نورسنجی و بسته كنترل نور در دوربین ها  ، لنزها و ك -

 انواع فیلترها ،  فالش و منابع نوری مختلف  ، سه پايه و ابزار حركت 

 نحوه تهیه كلیپ   -
 

 
 
 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

     

 

 منابع:
 (. تهران: ارسباران.۱۳۸۴. ترجمه رامین موالناپور )عکاسی ديجیتال(. ۲۰۰۴برايان، پیتر ) -
 . تهران: سمت.فن و هنر عکاسی(. ۱۳۸۱شفائیه، هادی ) -



۱۳۳ 

 

(. تهران: ۱۳۸۷ترجمه امیر احسان رضائی ) آموزش گام به گام عکاسی ديجیتال.(. ۲۰۰۷لنگفورد، مايکل. جان ) -

 انتشارات نشر گستر.
 ان: انتشارات افکار.(. تهر۱۳۸۶(. داستان عکاسی، ترجمه رضا نبوی )۱۹۸۰جان ). لنگفورد، مايکل -
 (. تهران: سروش. ۱۳۷۲. ترجمه پیروز سیار )بندی در عکاسیتركیب(. ۱۹۸۱مانته، هارآلد )  -
 

- Gretchen, D., Mindy, H. (۲۰۱۲). The makeup artist handbook: techniques for film, 
television, photography, and theatre. ۲/E.  Taylor and Francis.  

  

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


۱۳۴ 

 

 ۱۴۸کد درس: 

 عنوان درس به فارسی:
تعداد 

 واحد:

نوع 

 واحد

 پایه
 دروس پیش نیاز:  نظری

   عملی
 

 (۱۲۴تکنولوژی آموزشی )
  

 اصلی
  نظری

  عملی  

 یام و موادحی پطرا

 آموزشی

۲ 

 
 تخصصی 

  نظری

  عملی

 عنوان درس به انگلیسی:
 

 Instructional 
Messages Design  

تعداد 

 ساعت:
۳۲ 

 یاختیار

  نظری

  عملی

 ندارد    دارد               ی:ملآموزش تكمیلی ع

    رسمینا         آزمايشگاه      كارگاه           یلمسفر ع

  اهداف درس:

های ها و كانالآشنايی دانشجويان با فرايند طراحی پیام های آموزشی و  به  كارگیری اصول كلی و اختصاصی آن در رسانه

 ای و فرا رسانه ای شنیداری، چندرسانه -های بیانی،  نوشتاری،  تصويری، ديداریمختلف  شامل : پیام

 سرفصل ها:
 ی آموزشیهای طراحی پیام هاتعريف -
 جايگاه طراحی پیام های آموزشی -

 اصول كلی طراحی پیام های آموزشی -

 های آموزشی مراحل عمومی طراحی پیام -

 ارتباط  ، عناصر ارتباط ،  انواع ارتباط  -

 نشانه  ، نماد و نظام نمادها  -

 انه ای ای  و فرا رسشنیداری ، چندرسانه -سواد  ، انواع سواد خواندن و نوشتن، تصويری، ديداری  -

 ای و فرا رسانه ای شنیداری ،  چندرسانه -های بیانی، نوشتاری، تصويری، ديداری های ارتباطها و محدوديتمزيت -
 ای و فرارسانه ای شنیداری ، چندرسانه -های بیانی، نوشتاری، تصويری، ديداری طراحی پیام  -

 

 
 
 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 هپروژ
 عملکردی نوشتاری

     

 

 منابع:
 . تهران: انتشارت سمت.مبانی نظری هنرهای تجسمی(. ۱۳۷۶اله )آيت اللهی، حبیب -
 . تهران: انتشارات سمت.های آموزشیطراحی پیام(. ۱۳۹۰امیرتیموری، محمدحسن ) -
 ران: سروش.(. ته۱۳۸۹. ترجمه مسعود سپهر )مبادی سواد بصری(. ۱۹۷۳دانديس، دونیس. ا. ) -



۱۳۵ 

 

 . تهران: انتشارات اطالعات. شناسی ارتباطاتجامعه(. ۱۳۷۵ساروخانی، باقر ) -
. ترجمه محمد جواد روايط اجتماعی در اسالم به ضمیمه چند رساله ديگر(. ۱۳۸۷طباطبايی، سید محمد حسین ) -

 حجتی كرمانی. قم: انتشارات موسسه بوستان كتاب. 
 )جلد اول مبانی( تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا. ت انسانیارتباطا(. ۱۳۸۵اكبر )فرهنگی، علی -

 
-  Fleming, M., Levie, H. W. (۱۹۹۳). Instructional Message Design. New Jersey: 

Educational Technology Publication Inc. 
 

- Bishop, M. J. (۲۰۱۴). Instructional Message Design: Past, Present, and Future 
Relevance. New York: Springer Science  
 

 
 

 

 

 

 



۱۳۶ 

 

 ۱۴۹کد درس: 

 عنوان درس به فارسی:
تعداد 

 واحد:

نوع 

 واحد

 پایه
 دروس پیش نیاز:  نظری

   عملی
 

 (۱۲۴تکنولوژی آموزشی )
  

 اصلی
  نظری

  عملی  

 ۲ دور آموزش از
 تخصصی 

  نظری
  عملی

 عنوان درس به انگلیسی:
 

Distance Education 

تعداد 

 ساعت:
۳۲ 

 یاختیار

  نظری

  عملی

 ندارد    دارد               ی:ملآموزش تكمیلی ع

   سمینار         آزمايشگاه        كارگاه          یلمسفر ع

  اهداف درس:

، سازمان های متولی ، تجارب ملی و جهانی ، آشنايی دانشجويان با آموزش از راه دور در ابعاد مفاهیم اساسی ، تاريخچه 

 چالش ها و فرصت ها ، طرح های يونسکو ، فناوری های نوين ، فرايند  مديريت و قلمروهای آموزش از راه دور 

 سرفصل ها:
مفاهیم اساسی درس ) آموزش، آموزش از راه دور، يادگیری آزاد، نظام آموزش از راه دور ، آموزش  به كمک رايانه ،  -

 موزش مبتنی بر رايانه ، آموزش الکترونیکی ، آموزش مبتنی بر وب(آ
 تاريخچه آموزش از راه دور در ايران و جهان -
شنیداری ، آموزش به كمک -نسل های آموزش از راه دور ) آموزش مکاتبه ای ، آموزش شنیداری ، آموزش ديداری -

 رايانه ، آموزش الکترونیکی (
 دور  در ايران  و  جهان  سازمان های متولی آموزش از راه -
) دانشگاه ابوريحان بیرونی ، دانشگاه آزاد تجارب كشور ايران در زمینه آموزش از راه دور با تأكید بر علوم تربیتی   -

 ايران ، دانشگاه پیام نور ، دانشگاه جامعه المصطفی ، دانشگاه علوم قرآن و حديث ، ساير دانشگاهها (
 ر ) كشور های : آمريکا ، انگلستان ، استرالیا ، هند (تجارب جهانی آموزش از راه دو -
چالش ها و فرصت های آموزش از راه دور )چالش ها و فرصت های : فنی ، آموزشی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی  -

 ، سیاسی ( در ايران و جهان 
ین ، آموزش شهروندان ، طرح های يونسکو در زمینه آموزش و يادگیری از راه دور ) آموزش عمومی ، آموزش معلم -

 آموزش مداوم ، آموزش گروه های ويژه اجتماعی ، آموزش جهانی (
 فناوری های نوين و آموزش از راه دور ) وبالگ ، وب سايت ، شبکه های اجتماعی ( -
 فرايند مديريت آموزش از راه دور ) سیستم مديريت يادگیری ، سیستم مديريت محتوای يادگیری ( -
ز راه دور )آموزش های رسمی مدرسه ای و دانشگاهی ، آموزش مداوم و مادام العمر ، آموزش قلمروهای آموزش ا -

ضمن خدمت كاركنان ، آموزش معلمین ، آموزش والدين ، آموزش شهروندی ، آموزش عشاير، آموزش زندانیان ، 

 آموزش افراد بستری در بیمارستان و تحت درمان ، آموزش افراد با نیازهای ويژه (

 یابی:ارزش

 پروژه های نهاییآزمون میان ترم ارزشیابی مستمر



۱۳۷ 

 

 عملکردی نوشتاری

     

 منابع:

 . تهران : انتشارات سمت. های جديد در آموزشكاربرد فناوری(. ۱۳۸۵ذوفن، شهناز ) -
موحد، . ترجمه اسماعیل زارعی زواركی و سعید صفايی نظام آموزش از راه دور(. ۲۰۰۲گروه مشاوران يونسکو ) -

 . تهران: انتشارات علمی و فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. ۱۳۸۹
مجموعه قوانین، مقررات و (. ۱۳۸۸معاونت آموزشی و پژوهشی مؤسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش ) -

 تهران: موسسه آموزش از راه دور)چاپ چهارم(.  های مؤسسه آموزش از راه دور.شیوه نامه
 

-  Moor, G. M. (۲۰۱۳). Handbook of distance Education. Third edition. New York: 
Routledge 
 

 



۱۳۸ 

 

 

 

 اهداف درس:

 شنايی با رسانه های آموزشی و كاركرد آن هاآ -
 آشنايی با مبانی و خاستگاه چندرسانه ای های آموزشی -
 آشنايی با اصول چندرسانه ای های آموزشی -
 ارتباط نظريه های يادگیری با انواع رسانه ای های آموزشی -
 يادگیری -كاربرد چندرسانه ای ها در فرآيند ياددهی -

 ها: سرفصل

 عاريف،  انواع رسانه و .....(كلیات )مفاهیم، ت -

 مبانی روانشناختی استفاده از چندرسانه ای )احساس، توجه، ادراک، حافظه كوتاه و بلندمدت، انگیزش( -

های آموزشی )نظريه های رفتارگرايی، گشتالت، شناخت گرايی، ارتباط بین نظريه های يادگیری و چندرسانه ای -

 ی، خبرپردازی و ....(سازنده گرايی )سازاگرايی(، ارتباط گراي

 مروری بر الگوهای طراحی آموزشی )الگوهای خرد و كالن( -

 نظريه بارِشناختی و اصول چندرسانه ای ماير -

 ارزيابی چندرسانه ای های آموزشی -

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

     
 منابع اصلی:

 ادگیری الکترونیکی و علم آموزش، ترجمه، جواد حاتمی و كیومرث تقی پوركالرک و ماير، ي -

  ۱۵۰کد درس:

 عنوان درس به فارسی: 
تعداد 

 ۲واحد: 

نوع 

 واحد

 پایه
 دروس پیش نیاز:  نظری

 ندارد  عملی

  
 اصلی

  نظری
  عملی  

 مبانی  چند رسانه ی

 آموزشی

 

 به انگلیسی: عنوان درس

تعداد 

 ساعت:
 تخصصی

  نظری

  عملی

Foundations of 
Instructional 
Multimedia 

۳۲ 
 یاختیار

  نظری

  عملی

 ندارد   دارد             آموزش تكمیلی عملی:

 پروژه   سمینار         آزمايشگاه        كارگاه          سفر علمی



۱۳۹ 

 

 ۱۵۱کد درس: 

 عنوان درس به فارسی:
تعداد 

 واحد:

نوع 

 واحد

 پایه
 دروس پیش نیاز:  نظری

   عملی
   (۱۳۲كاربرد رايانه در تعلیم و تربیت)

 اصلی
  نظری

  عملی  
آشنایی با  برنامه نویسی 

 کامپیوتری

۲ 

 (۱+۱) 
 تخصصی 

  نظری
  عملی

 عنوان درس به انگلیسی:
An Introduction to 

Computer 
Programming 

تعداد 

 ساعت:
۱۶ +۳۲ 

 یاختیار

  نظری

  عملی

 ندارد    دارد               ی:ملآموزش تكمیلی ع

    نارسمی         آزمايشگاه       كارگاه           یلمسفر ع

 

  اهداف درس:

 زبان يک در اصلی آنها، دستورات طراحی اصول و الگوريتم كامپیوتر، مفاهیم ساده در  در اولیه آشنايی دانشجويان با مفاهیم

 منطقی و ساده رياضی محاسبات برنامه و انجام به الگوريتم ،  تبديل (Visual Basic) نظیر ويژوال بیسیک   برنامه سازی 

 یوتر كامپ توسط

 سرفصل ها:
  آن محیط و كامپیوتر اصلی اجزای معرفی ک كامپیوتر اولیه مفاهیم -

  ) تکرار و انتخاب ، توالی)  ها الگوريتم طراحی اصول ک ساده در الگوريتم ها  مفاهیم -

  ويژوال بیسیک  نظیر سازی برنامه زبان يک محیط با آشنايی -

 منوها و ها ماژول با فرم ها ، آشنايی -
 ويژوال بیسیک در   منطقی و محاسباتی عبارتهای ، متغیرها ، ها با ثابتآشنايی  -

   ويژوال بیسیک  در خروجی و ورودی های دستورالعمل ، ها دستورالعمل با انواع آشنايی -

  ويژوال بیسیک  شرطی در عملیات ، ها حلقه با انواع آشنايی -
 ژوال بیسیکوي برنامه توسط آنها حل ساده و كاربردی مسئله چند ارائه -

 ارزشیابی: 

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

     
 

 منابع:
هنری ديبا  -موسسه فرهنگی تهران: انتشارات .(بیسیک ويژوال) مقدماتی نويسیبرنامه .(۱۳۹۱) منصور ، ولی نژاد -

 گران.
 

- Tony Gaddis, T., Irvine, K. (۲۰۱۴). Starting Out With Visual Basic ۲۰۱۲ ۶ /E , 
Addison-Wesley 



۱۴۰ 

 

 ۱۵۲کد درس: 

 

 عنوان درس به فارسی:

متون تخصصی علوم 

 تربیتی 

تعداد 

 واحد:

۲ 

نوع 

 واحد

 پایه

 دروس پیش نیاز:  نظری

  عملی
 (۱۲۹) متون تخصصی

  
 اصلی

  نظری

  عملی  

 عنوان درس به انگلیسی:
تعداد 

 ساعت:
 تخصصی

  نظری

  عملی

English Text  ۳۲ 
 یاختیار

  نظری

  عملی

 ندارد     دارد              لی:مآموزش تكمیلی ع

   سمینار         آزمايشگاه         ورزیكار         یلمسفر ع

 

 اهداف درس:

 تربیتی علوم در اآنه كاربرد چگونگی و تخصصی اصطالحات و مفاهیم با آشنايی -

 ترجمه در صحیح صورت به مفاهیم كاربرد -

 تخصصی متون در اصطالحات كاربرد -

 باشندمنابع اطالعاتی گوناگون كه به نوعی در رابطه با موضوع دوره و درس میبا آشنايی  -

 به منظور فهم و درک متون تخصصی، دادن مفاهیم و اصطالحات علمی و فنی مورد بحث و گفتگو قرار -

 روان يک مقاله يا يک متن از زبان انگلیسی به زبان فارسی   ةجمتر -

 رعايت كردن نکات اماليی و انشايی و دستوری در نوشتن -

 

 :درس رفتاری اهداف
 :بتواند بايد درس پايان از پس دانشجو

 .برای مفاهیم و اصطالحات انگلیسی ارائه دهندمناسب ی فارسی هامعادل -

 .مفاهیم و اصطالحات فارسی ارائه دهندبرای مناسب ی انگلیسی هامعادل -

 .يک متن انگلیسی را به فارسی روان و سلیس ترجمه كنند -

 .در ترجمه متن، نکات اماليی و انشايی و دستوری را رعايت كنند -

 .متن انگلیسی را به درستی بخوانند و بفهمند -

 

 سرفصل ها:

 .تحقق بخشند انتخابی نابعم با مطابق را درس كلی های هدف بتوانند بايد دانشجو و استاد
 
 

 ارزشیابی:



۱۴۱ 

 

 

 ترمیانم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 کارورزی
 عملکردی نوشتاری

     

 

 منابع اصلی:

تهکران:   انگلیسی برای دانشجويان رشته تکنولوژی آموزشی )با تجديد نظر و اضافات(.(. ۱۳۹۳كوشا، منصور ) -

 انتشارات سمت.
 

 



۱۴۲ 

 

 ۱۵۳کد درس: 

 وان درس به فارسی:عن
تعداد 

 واحد:

نوع 

 واحد

 پایه
 دروس پیش نیاز:  نظری

   عملی
 

 كلیه دروس پايه 
  

 اصلی
  نظری

  عملی  

 ۲ کارورزی

(۱+۱) 
 تخصصی 

  نظری
  عملی

 عنوان درس به انگلیسی:
 

 Practicum   

تعداد 

 ساعت:
۱۶ +۳۲ 

 اختیاری

  نظری

  عملی

 ندارد    دارد               ی:ملوزش تكمیلی عآم

  سمینار          آزمايشگاه         كارگاه          یلمسفر ع

  اهداف درس:

تمرين عملی دانشجويان در دوره های پیش دبستان، دبستان، دوره ی  اول و دوم متوسطه آموزش و پرورش و همچنین ساير 

ی و غیر دولتی در زمینه های آموزش و يادگیری در ابعاد : طراحی آموزشی ، تهیه و تولید سازمان ها و مؤسسه های دولت

رسانه ها ، اجرای تدريس ، مديريت فرايند يادگیری و ارزشیابی آن به ويژه در سازمان های آموزشی ، نظامی ، صنعتی ، 

 بهداشتی  ، صدا و سیما ، خدمات اجتماعی و شهرداری 
 سرفصل ها:

طراحی آموزشی ، تهیه و تولید رسانه ها ، ارچوب  در خصوص چگونگی مشاركت و تمرين عملی در ابعاد :  ارائه چ -

بر اساس دوره های تحصیلی و نوع اجرای تدريس ، مديريت فرايند يادگیری و ارزشیابی آن  . چارچوب مذكور 

 سازمان توسط استاد درس تعیین خواهد شد. 
 ارزشیابی:

 ن ترممیا ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

     

 
 
 

 منابع:

 
- National Institute of Education (۲۰۱۴). Practicum Handbook. Singapore: Office of 

Teacher Education.       
-  Roblyer, M. D., Doering , Aaron H.( ۲۰۱۲). Integrating educational technology into 

teaching. ۶ / 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


۱۴۳ 

 

 ۱۵۴کد درس: 

 :فارسی به درس عنوان

 اصول حسابداری

تعداد 

 واحد:

۲ 

نوع 

 واحد

 پایه
  نظری

 دروس پیش نیاز:

 ندارد

  عملی

  
 اصلی

  نظری
  عملی  

 عنوان درس به انگلیسی:
تعداد 

 ساعت:
 تخصصی

  نظری

  عملی

Principles of  
Accounting 

۳۲ 
 اختیاری

  نظری

  عملی

 ندارد   دارد             ی:لآموزش تكمیلی عم

   سمینار         آزمايشگاه        كارگاه          یمسفر عل

 

 اهداف درس:

ای از فنون و عملیات حسابداری در مؤسسات آموزشی شامل تجزيه و تحلیل و ثبت رويدادهای مالی، مجموعهآشنايی با 

های مالی در جهت استفاده بهینه از منابع در اختیار مؤسسه و آگاهی نسبت به گسترش ها و تهیه صورتدرآمدها و هزينه

 منابع مالی بالقوه.  

 

 سرفصل ها:

 )تعريف حسابداری، انواع مؤسسات، قلمرو حسابداری، مفروضات حسابداری(مفاهیم عمومی حسابداری  -
 تجزيه و تحلیل رويدادهای مالی با معادله اساسی حسابداری -
 بندی شده و صورت تغییر در حقوق صاحبان سرمايه.های مالی: سود و زيان، ترازنامه طبقهنحوه تهیه صورت -
 الیهای مهای مالی مؤسسه بر صورتتأثیر فعالیت -
های مالی( در دفاتر روزنامه و كل و كنترل های مالی )بر اساس تجزيه و تحلیل استاندارد فعالیتنحوه ثبت فعالیت -

 عملیات با تهیه تراز آزمايشی
 های مالی و تهیه تراز آزمايشی اصالح شدهآشنايی با اصالحات مورد نیاز در عملیات مالی، تأثیر اصالحات بر صورت -
 های مالیها بر صورتها با توجه به تأثیر آنحتمالی و نحوه اصالح آنرفع اشتباهات ا -
 يابی( صاحبان مؤسسه و سايرينهای مالی نهايی جهت ارائه به مديران )برای درک مشکالت و چارهتهیه صورت -
ملیات های دائمی در ابتدای سال بعد جهت ادامه عهای موقت و دائمی در پايان سال و افتتاح حساببستن حساب -

 مالی مؤسسه
 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

     

 

 



۱۴۴ 

 

 منابع:

. تهران: حسابداری برای مديران غیرمالی(. ۱۳۹۳برادران حسن زاده، رسول؛ حسنی، محسن و شفاعت، احمدرضا ) -

 .نشر نوآور، چاپ دوم

 . تهران: نشر يادآوران.زش حسابداری برای غیر حسابدارهاآمو(. ۱۳۹۰قربانی، شاهپور ) -

 . تهران: گروه نرم افزاری ياران.اصول حسابداری(. ۱۳۸۷بروجرديان، منصور ) -
سازمان حسابرسی،  ۷۸. تهران: نشريه شماره اصول حسابداری(. ۱۳۹۳الدين )علی مدد، مصطفی و ملک آرايی، نظام -

 .۳۲جلد اول، چاپ 
 . تهران: انتشارات كتاب نو.  ۱اصول حسابداری (. ۱۳۸۹می، غالمرضا )نوروش، ايرج و كر -

 



۱۴۵ 

 

 ۱۵۵کد درس: 

  

 عنوان درس به فارسی:

 اقتصاد آموزش و پرورش

تعداد 

 ۲ واحد:

نوع 

 واحد

 پایه
 دروس پیش نیاز:  نظری

 ندارد  عملی

  
 اصلی

  نظری

  عملی  

 عنوان درس به انگلیسی:
تعداد 

 ساعت:
 صصیتخ

  نظری

  عملی

Economics of 
Education 

۳۲ 
 اختیاری

  نظری

  عملی

 ندارد   دارد             ی:ملآموزش تكمیلی ع

   سمینار         آزمايشگاه        كارگاه          یمسفر عل

 اهداف درس:

 آشنايی با :

 رابطه با تعلیم و تربیت و سرمايه گذاری انسانی نظرات اقتصاددانان و مکاتب اقتصادی مختلف در -
 ستانده ها و پیامدهای آموزش )تعلیم و تربیت( و نحوه ارزيابی آن ها -
 نظريه ها و روش های علم اقتصاد)مناسب( برای تحلیل مسائل درونی واحدهای آموزشی -
 امورمالی آموزش و پرورش )تأمین و تخصیص منابع مالی( -

 

 سرفصل ها:

ر اقتصاد آموزش و پرورش و بررسی سیر تحوالت آن )شامل نظرات اقتصاددانان برجسته و مکاتب مقدمه ای ب -

اقتصادی مختلف در رابطه با تعلیم و تربیت همراه با وضعیت انطباق ويژگی های آموزش با كاالی عمومی و همچنین 

 مرور مبانی بنیادی تعلیم و تربیت يا شکوفايی انديشه(

 نوان سرمايه گذاری و تعالی انسانی )نظريه سرمايه انسانی با رويکرد شناختی(آموزش و پروروش به ع -

 آموزش و پرورش به عنوان سرند، عالمت دهنده و فیلتر)نظريه های رقیب( -

ارزيابی نظريه های ايه اقتصاد آموزش )نظريه سرمايه انسانی و نظريه های رقیب؛ از جهت قدرت آن ها در تبیین  -

 آن ها با مبانی اسالمی( واقعیت ها و انطباق

 فايده در آموزش و پرورش -تحلیل هزينه -

 آموزش و پرورش و رشد اقتصادی )به تفکیک سطوح تحصیلی مختلف( -

 آموزش و پرورش و توزيع درآمد)به تفکیک سطوح تحصیلی مختلف( -

 كارايی، برابری و عدالت در آموزش و پرورش )به تفکیک سطوح تحصیلی مختلف( -

مايه انسانی و برنامه ريزی آموزشی )ضرورت های برنامه ريزی در عرصه آموزش و پرورش و توسعه برنامه ريزی سر -

سرمايه انسانی با تأكید بر ويژگی های آموزش، تفاوت ها و همپوشی ههای برنامه ريزی سرممايه ی انسانی و 

 نامه ريزی آموزشی در ايران(آموزشی، روش های نیازسنجی آموزشی در سطح كالن، آينده برنامه ريزی آموزشی، بر

موضوعات كارايی درونی؛ ارزشیابی)نظام( آموزشی و مائل آن در چهارچوب مباحث اقتصاد آموزش و پرورش )نظريه  -

 تولید كننده با رويکرد شناختی(:



۱۴۶ 

 

ا تحلیل تولید خدمات آموزشی )نشانگر های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، توابع تولید آموزشی و ..؛ در سطوح واحده

 و نظام های آموزشی(

تحلیل هزينه و مخارج در آموزش و پرورش: شاخص های هزينه، توابع هزينه و رابطه هزينه همراه با كاربدهای آن 

 ها

 اثربخشی در آموزش و پرورش -تحلیل هزينه

ات مالیه مالیه آموزش )تأمین و تخصیص منابع مالی و سازوكارهای مربوطه در آموزش و پرورش؛ با تأكید بر موضوع -

 اسالم و به تفکیک سطوح تحصیلی مختلف(

 اقتصاد آموزش و پرورش در ايران -

 

 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

* * *   

 

 منابع اصلی: 

سید ابوالقاسم.  . ترجمه حسینیون،اقتصاد آموزش و پرورش(. ۱۳۷۰و راچلین، هرش. اس ) -راجرز، دانیل سی -

 مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.

 . اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان.مباحثی از اقتصاد آموزش و پرورش(. ۱۳۸۲عمادزاده، مصطفی ) -

 . تهران: سمت.اقتصاد آموزش و پرورش(. ۱۳۸۱متوسلی، محمود و آهنچیان، محمدرضا ) -

 ارات صدرا.. تهران: انتششناخت (.۱۳۷۱مطهری، مرتضی ) -

 . تهران: نشر يسطرون.اقتصاد آموزش(. ۱۳۸۳نادری، ابوالقاسم ) -

. تهران: پژوهشکده ۴-۱. جلد دانشنامه اقتصاد آموزش و پرورش(. ۱۳۸۲و  ۱۳۸۰نفیسی، عبدالحسین )ويراستار( ) -

 تعلیم و تربیت.

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 ادزاده، مصطفی. اصفهان: جهاد دانشگاهی اصفهان.. ترجمه عماقتصاد آموزش و پرورش(. ۱۳۷۶جونز، جی ) -
. ترجمه وحیدی، پريدخت و سهرابی حمید. آموزش برای توسعه(. ۱۳۷۰ساخاروپولوس، جورج و ووردهال، مورين ) -

 سازمان برنامه و بودجه.
 های قرآنی حوزه و دانشگاه.. مشهد: بنیاد پژوهشقرآن و اقتصاد(. ۱۳۸۴عباس نژاد، محسن و ديگران ) -
 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.مباحث پیشرفته در اقتصاد آموزش(. ۱۳۹۳نادری، ابوالقاسم ) -

 



۱۴۷ 

 

 ۱۵۶کد درس: 

 

 عنوان درس به فارسی:

ریزی درسی دوره برنامه

 تحصیلی متوسطه

تعداد 

 واحد:

نوع 

 واحد

 پایه

 دروس پیش نیاز:  نظری

  عملی
 (۱۱۸ريزی درسی ) مبانی و اصول برنامه

 

  
 اصلی

  نظری

  عملی  

 عنوان درس به انگلیسی:
تعداد 

 ساعت:
 تخصصی

  نظری

  عملی

Curriculum Planning 
in Secondary 

Education 

۳۲ 
 یاختیار

  نظری

  عملی

 ندارد   دارد             ی:ملآموزش تكمیلی ع

   سمینار         هآزمايشگا        كارگاه          یلمسفر ع

 اهداف درس:

 آشنايی با مفاهیم اساسی آموزش متوسطه

 های درسی آموزش متوسطهآشنايی با سیرتحول برنامه

 درسی متوسطهآشنايی با مبانی و اهداف برنامه

 آموزان دورۀ متوسطهها و ساختار رشدی دانشآشنايی با ويژگی

 درسی دورۀ متوسطهرنامهاشنايی با رويکردها و الگوهای سازماندهی ب

 درسی دورۀ متوسطهدرک و فهم چرائی و چگونگی تغییر در برنامه

 

 سرفصل ها: 

 مفاهیم اساسی در آموزش متوسطه  -

 های تحصیلی آموزش متوسطه )اول و دوم( و شاخه

 درسی دورۀ متوسطه )اول و دوم(برنامه

 ريزی درسی دورۀ متوسطه )اول و دوم(برنامه

 

 های درسیسیرتحول برنامهتاریخچه و  -

 های درسی درجهانتاريخچه و سیرتحول برنامه

 های درسی در ايرانتاريخچه و سیرتحول برنامه

 

 درسی متوسطهمبانی و اهداف برنامه -

 درسی متوسطهمبانی فلسفی برنامه

 درسی متوسطهشناختی برنامهمبانی روان

 درسی متوسطهمبانی اجتماعی برنامه

 درسی متوسطة اولاهداف برنامه

 درسی متوسطة دوماهداف برنامه



۱۴۸ 

 

 

 آموزان دورۀ متوسطهها و ساختار رشدی دانشویژگی -

سالگی( در ابعاد جسمانی، عقالنی، عاطفی،  ۱۵تا  ۱۲آموزان سه سال اول متوسطه )ها و ساختار رشدی دانشويژگی

 اجتماعی و معنوی

سالگی( در ابعاد جسمانی، عقالنی، عاطفی،  ۱۸تا  ۱۵متوسطه ) آموزان سه سال دومها و ساختار رشدی دانشويژگی

 اجتماعی و معنوی

 

درسی دورۀ یادگیری برنامه -های یاددهیرویكردها، الگوهای سازماندهی محتوا، موضوعات درسی و فرصت -

 متوسطه

 غیرعلمی(-علمی و غیرفنی -درسی دورۀ متوسطه ) فنیرويکردهای برنامه

-گرايانه، میانحتوا )الگوهای مارپیچی، موضوعات مجزا، موضوعات وسیع، فعالیت محور، انسانالگوهای سازماندهی م
 ای(رشته

 درسی دورۀ متوسطهموضوعات درسی برنامه

 درسی دورۀ متوسطه يادگیری برنامه -های ياددهیفرصت

 فناوری و آموزش متوسطه

 مديريت كالس در دورۀ متوسطه

 ن در دورۀ متوسطههای معلماها و صالحیتويژگی

 

 ها در دورۀ متوسطهسنجش و ارزشیابی از آموخته -

 سنجش و ارزشیابی در دورۀ متوسطة اول

 سنجش و ارزشیابی در دورۀ متوسطة دوم

 

 های آموزش و پرورش در دورۀ متوسطهو شاخه نظام -

 آموزش و پرورش در دورۀ متوسطه اول نظام

 ای و كاردانش(حرفهوفنی -متوسطه دوم )نظری های آموزش و پرورش در دورۀو شاخه نظام

 

 ضرورت تحقیق و پژوهش در دورۀ متوسطه -

 مسئله و كارگروهی(آموزی، حلهای دانشآموزان )تفکرخالق، پژوهشرويکردها و چگونگی تحقیق و پژوهش دانش

 پژوهی( پژوهی و درسرويکردها و چگونگی تحقیق و پژوهش معلمان )اقدام

 

 درسی در دورۀ متوسطهح برنامهتغییر و اصال -

 درسی متوسطهمسائل و مشکالت فعلی و اصالح و تغییر برنامه

درسی متوسطه )موادمخدر، سالمت، رسانه ها و فضای مجازی، ِ رو و ضرورت اصالح و تغییر برنامههای پیشچالش

 زيست و ...(محیط

 
 

 ارزشیابی:

 وژهپر های نهاییآزمون میان ترم ارزشیابی مستمر
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 عملکردی نوشتاری

     

 

 منابع اصلی:

 . تهران، انتشارات سمت.ريزی درسی آموزش متوسطهمبانی برنامه(. ۱۳۷۹ملکی، حسن ) -

 . مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.ريزی درسی متوسطهمبانی برنامه(. ۱۳۸۲پور، نعمت اهلل )موسی -

 . تهران: انتشارات سمت.نمائی تحصیلی و متوسطهآموزش و پرورش ابتدائی، راه(. ۱۳۷۹صافی، احمد ) -

 . تهران: انتشارات امیركبیر.اصول و فلسفة تعلیم و تربیت(. ۱۳۷۵شريعتمداری، علی ) -

 . تهران: انتشارات امیركبیر.جامعه و تعلیم و تربیت(. ۱۳۷۹شريعتمداری، علی ) -

 ز نشر دانشگاهی.. انتشارات مركشناسی در آموزشكاربرد روان(. ۱۳۸۹كديور، پروين ) -

. ترجمه كیامنش، علیرضا و گنجی، كامران. تهران: كردن در دبیرستانپرسش(. ۱۳۸۳كنراد راگ، ادوارد و براون، جورج ) -

 انتشارات رشد.

. ترجمه كیامنش، علیرضا و گنجی، كامران. تهران: سنجش و يادگیری در دبیرستان(. ۱۳۸۳كنراد راگ، ادوارد ) -

 .انتشارات رشد

علیرضا و گنجی، كامران. تهران:  جمه كیامنش،تر. مديريت كالس درس در دبیرستان(. ۱۳۸۳اگ، ادوارد )كنراد ر -

 انتشارات رشد.

 . ترجمه كیامنش، علیرضا و گنجی، كامران. تهران: انتشارات رشد.دادن در دبیرستانتوضیح(. ۱۳۸۳كنراد راگ، ادوارد ) -
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۱۵۰ 

 

 
 ۱۵۷کد درس: 

 عنوان درس به فارسی:

رفتار سازمانی و روابط انسانی در 

 های آموزشیسازمان

تعداد 

 ۲واحد: 

نوع 

 واحد

 پايه
  نظری

 دروس پیش نیاز:

اصول مديريت مبانی و 

 (۱۱۶آموزشی )

  عملی

  
 اصلی

  نظری

  عملی  

 عنوان درس به انگلیسی:
Organizational Behavior & 

Human Relations in 
Educational Organizations| 

تعداد 

 ساعت:
 تخصصی

 نظری

  
 

  عملی

 یاختیار ۳۲
  نظری

  عملی

 ندارد   دارد           آموزش تكمیلی عملی:

 سمینار         آزمايشگاه        كارگاه         سفر علمی

 

 :اهداف درس

و دانش پايه در حوزه رفتار سازمانی و روابط انسانی و عوامل موثر بر رفتار با توجه به آشنايی دانشجويان با مفاهیم كلی 

 های آموزشیموقعیت ويژه سازمان

 

 :سرفصل ها

 بخش اول: مقدمه ای بر رفتار سازمانی و روابط انسانی

 مفهوم و تعريف رفتار سازمانی و روابط انسانی -

 تاريخچه رفتار سازمانی و روابط انسانی  -

 های علوم رفتاریانی رفتار سازمانی و روابط انسانی از ديدگاه مکاتب و يافتهمب -

 های روابط انسانیزمینه -

 اهداف رفتار سازمانی و روابط انسانی -

 سطوح تجزيه و تحلیل و مطالعه رفتار سازمانی و روابط انسانی -

 های روابط انسانیشاخص -

 انیديدگاه اسالم در حوزه رفتار سازمانی و روابط انس -

 اهمیت شناخت رفتار انسان از ديدگاه اسالم -

 بخش دوم: شناخت رفتار انسان

 گیری رفتارنحوه شکل -

 مبانی تحلیل رفتار -

 سطوح تغییر رفتار -

 فرايند تغییر رفتار -

 مقاومت در برابر تغییر -
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 ادراک و اسناد -

 تفاوتهای فردی -

 فرايند يادگیری سازمانی -

 فرايند اصالح رفتار و هدفگذاری -

 تبیین و كاربرد( و اهمیت آن در اسالمانگیزش ) -

 بخش سوم: رفتارهای متقابل شخصی و گروهی

 نگاه كلی به گروه -

 های آموزشیرهبری در سازمان -

 های آموزشیارتباطات و روابط انسانی در سازمان -

 رفتارهای تعاملی و غیرتعاملی -

 عوامل بازدارنده روابط انسانی -

 ايجاد روابط حسنه در محیط آموزشی -

 
 

 زشیابی:ار

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

     

 

 منابع اصلی:

 تهران: نشر يسطرون. ها.روابط انسانی در آموزشگاه(. ۱۳۸۱میركمالی، سید محمد ) -

 شگاه.قم: پژوهشگاه حوزه و دان رفتار سازمانی با رويکرد اسالمی.(. ۱۳۸۵شفیعی، عباس و همکاران ) -

 تهران: انتشارات سمت. های آموزشی.روابط انسانی در سازمان(. ۱۳۸۵سرمد، غالمعلی ) -

 تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ هشتم.ارتباطات انسانی. (. ۱۳۹۲فرهنگی، علی اكبر ) -

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 د بخشی، تهران: نشر رويان.ترجمه خدادا روابط انسانی در مديريت آموزشی.(. ۱۳۷۵گريفیث، دانیل ) -

 تهران: نشر گلشن. روابط انسانی در مدارس.(. ۱۳۸۳خالقیان، بالل ) -

 تهران: نشر امیركبیر. روابط انسانی و رفتار سازمانی.(. ۱۳۷۸عسکريان، مصطفی ) -

- Lussier, R. (۲۰۱۲). Human relations in organizations: Applications and skill building. 
Boston: Amazon. 
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 ۱۵۸کد درس: 

 عنوان درس به فارسی:

 هاآموزش در سازمان

تعداد 

 ۲واحد: 

نوع 

 واحد

 پایه
  نظری

   دروس پیش نیاز:

 ( و ۱۱۱های تدريس )الگوها و روش

 (۱۱۶اصول مديريت آموزشی )مبانی و 

  عملی

  
 اصلی

  نظری

  عملی  

 
تعداد 

 ساعت:
 تخصصی

  نظری

  عملی

 عنوان درس به انگلیسی:
Training in 

Organizations 

 یاختیار ۳۲
  نظری

  عملی

 ندارد   دارد            آموزش تكمیلی عملی:

  سمینار          آزمايشگاه        كارگاه          سفر علمی

 

 :اهداف درس

 هادر سازمان آشنايی دانشجويان با راهبردها، مفاهیم و فرايند آموزش -

 آشنايی دانشجويان با يادگیری و نقش آن در آموزش سازمانی -

 های مختلفآشنايی دانشجويان با انتقال آموزش به محیط كار و عوامل مؤثر بر آن در سازمان -

 المللی در حوزه آموزش سازمانی آشنايی دانشجويان با استانداردهای بین -

 

 :سرفصل ها

 بخش اول: كلیات

 سازمانی و مفاهیم كلیدی آن تعريف آموزش -

 هااهمیت و ضرورت آموزش در سازمان -

 هاتاريخ آموزش در سازمان -

 ها و اصول اساسی آموزش سازمانیويژگی -

 انواع آموزش كاركنان سازمان -

 

 بخش دوم: يادگیری در آموزش سازمانی

 يادگیری سازمانی و سازمان يادگیرنده -

 نیاز انتقال آموزشيادگیری به عنوان پیش -

 عوامل مؤثر بر يادگیری -

 های يادگیریسبک -

 های يادگیرینظريه -

 

 بخش سوم: فرايند آموزش سازمانی

 ها، فرايند، منابع تعیین نیازهای آموزشی و اولويت نیازهای سازمان(نیازسنجی آموزشی )سطوح، روش -

 طراحی و تدوين برنامه آموزشی )اهداف يادگیری، تدوين محتوای آموزشی و ...( -

 آموزش )اقدامات پیش از دوره، ضمن و پس از دوره آموزشی(اجرای  -



۱۵۳ 

 

 ارزشیابی و اثربخشی دوره آموزشی )اصول، استانداردها و مراحل( -

 

 بخش چهارم: انتقال آموزش به محیط كار

 مسأله انتقال در آموزش سازمانی اثربخش -

 تعريف انتقال آموزش -

 اهمیت و ضرورت انتقال آموزش -

 های انتقال آموزشمدل -

 يابی انتقال آموزشارز -

 عوامل مؤثر بر انتقال آموزش -

 شناسی(الف( فردی )تعريف و گونه

 شناسی(ب( آموزشی )تعريف و گونه

 های سازمانی مشوق( شناسی و محیطج( سازمانی )تعريف، گونه

 د( ساير عوامل

 بخش پنجم: آموزش الکترونیکی

 طراحی آموزش الکترونیکی -

 های آموزش الکترونیکیمدل -

 و مديريت آموزش الکترونیکی اجرا -

 ارزشیابی آموزش الکترونیکی -

 

 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

     

 

 :اصلی منابع

 تهران: انتشارات باور عدالت. آموزش سازمانی: انتقال آموزش به محیط كار.(. ۱۳۹۲شمس، غالمرضا ) -

 . تهران: نشر نیکان.و الگوهای بازآموزی منابع انسانی در سازمان(. نظريه ها۱۳۸۲هدی )شريعتمداری، م -

 تهران: نشر مركز آموزش و تحقیقات صنعتی ايران. مديريت آموزش اثربخش در سازمان.(. ۱۳۸۵نوری، عبدالحمید ) -

 دانشگاه آزاد. ساوه: نشر ها.فرايند آموزش در سازمان(. ۱۳۸۳حسین زاده، داود و برزگر، نادر ) -

همدان: انتشارات  يادگیری الکترونیکی: مبانی، طراحی، اجرا و ارزشیابی.(. ۱۳۹۰سراجی، فرهاد و عطاران، محمد ) -

 دانشگاه بوعلی سینا.

- Goldstein, I.L. & Ford, K. (۲۰۰۱). Training in organizations: Needs assessment, 
development, and evaluation. Boston: Amazon. 

- Noe, R.A. (۲۰۱۲). Employee training and development. New York: McGraw-Hill. 



۱۵۴ 

 

 

 ۱۵۹کد درس: 

 عنوان درس به فارسی:

 مبانی مدیریت اسالمی

تعداد 

 ۲واحد: 

نوع 

 واحد

 پایه
  نظری

  دروس پیش نیاز:

 (۱۱۶اصول مديريت آموزشی )مبانی و 

 (۱۰۷و  تعلیم و تربیت اسالمی)

  لیعم

  
 اصلی

  نظری

  عملی  

 
تعداد 

 ساعت:
 تخصصی

  نظری

  عملی

 عنوان درس به انگلیسی:
Foundations of 

Islamic Management 

 یاختیار ۳۲
  نظری

  عملی

 ندارد   دارد            آموزش تكمیلی عملی:

  سمینار          آزمايشگاه        كارگاه          سفر علمی

 

 :اهداف درس

 آشنايی با اصول و مبانی مديريت از ديدگاه اسالم -

 :سرفصل ها

 بخش اوّل: تعاريف و مفاهیم

 تعريف مديريت اسالمی و مفاهیم اساسی آن -

 ضرورت و اهمیت مديريت اسالمی  -

 نسبت مديريت اسالمی با دانش مديريت -

 ريزیبخش دوّم: برنامه

 ريزی(ظر آيات و روايات )فوايد برنامه ريزی، اركان برنامه، مشورت، حدود دقت در برنامهاهمیت برنامه ريزی از ن -

 بخش سوم: سازماندهی

 تعاريف عملیات سازماندهی -

 شناسايی و دسته بندی كارها -

 ها(ها )انتصاب افراد نااليق، روش عزل مسئوالن و تعدد مسئولیتتعريف و واگذاری مسئولیت -

 بخش چهارم: رهبری

مل مؤثر در اثربخشی، صفات فردی رهبر، رفتار رهبری، سبک رهبری در منابع اسالمی، مشاركت و اثربخشی، عوا -

 جزئی نگری، استفاده از فرصت ها، اخالقیات اسالم و اثر بخشی

 بخش پنجم: انگیزش

 های معنوی، پرستش و انگیزشانسان و اختیار، رابطه انگیزش و خیر و شر، نیازهای مادی، جاذبه -

 گیریخش ششم: تصمیمب

 گیری، افشای تصمیمهای تصمیمگیری، قاطعیت، لغزشگاهگیری، لوازم تصمیماهمیت تصمیم -

 بخش هفتم: سلوک مديريت

 عدالت، حل مشکالت مردم، اطرافیان مديران، سخن گفتن، توجیه زيردستان، رضايت اكثريت -

 هابخش هشتم: لغزشگاه

 يه، پنهان شدن از مردمظلم، تکبر، ترساندن مردم، رشوه يا هد -
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 بخش نهم: كنترل

ها، محورهای ارزيابی، پیگیری، تشويق و تنبیه، عفو، اسرار كاركنان و حقوق نیروهای تعريف كنترل، اركان كنترل، انواع نظارت

 كار

 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

     

 

 منابع اصلی:

 تهران: انتشارات باور عدالت. مديريت اسالمی.(. ۱۳۹۳فروزنده دهکردی، لطف اهلل ) -

تهران: مؤسسه عالی آموزش و پژوهش  اصول مديريت اسالمی و الگوهای آن.(. ۱۳۸۳نقی پورفر، ولی اهلل ) -

 مديريت و برنامه ريزی.

 قم: دفتر تبلیغات اسالمی. مديريت اسالمی.(. ۱۳۷۷نبوی، محمد حسن ) -

 قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. مديريت در اسالم.(. ۱۳۸۴روز و همکاران )پی -

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 قم: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری. مديريت از منظر كتاب و سنت.(. ۱۳۸۳الدين )قوامی، صمصام -

 قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. فقه االداره.(. ۱۳۹۱الدين )قوامی، صمصام -

مبانی و اصول مديريت اسالمی: رويکردی نوين برای (. ۱۳۸۳دی، علیرضا و علی احمدی، حسین علی )علی احم -
 تهران: انتشارات تولید دانش. مديريت در هزاره سوم و جهانی شدن.

 تهران: سفینه. مديريت اسالمی.(. ۱۳۸۷طیب، مهدی ) -



۱۵۶ 

 

 ۱۶۰كد درس:

 عنوان درس به فارسی:

 کارآفرینی آموزشی

تعداد 

واحد: 

۲ 

نوع 

 واحد:

 پایه
  نظری

 دروس پیش نیاز:

 (۱۱۶اصول مديريت آموزشی )مبانی و 

  عملی

  
 اصلی

  نظری
  عملی  

 
تعداد 

 :ساعت
 تخصصی

  نظری

  عملی

 عنوان درس به انگلیسی:
Educational 

Entrepreneurship 

 یاختیار ۳۲
  نظری

  عملی

 ندارد   دارد            آموزش تكمیلی عملی:

  سمینار          آزمايشگاه        كارگاه          سفر علمی

 

 :اهداف درس

 آشنايی با مفهوم كار و فرهنگ كار در ايران -

 آشنايی با مفهوم كارآفرينی و كارآفرينی آموزشی -

 های كارآفرينانهای شخصیتی و مهارتشناخت ويژگی -

 ای مسیر شغلیريزی برتوانايی برنامه -

 هايی در ارتباط با راه اندازی كسب و كارهای آموزشی طرح ايده -

 های محیطی در ارتباط با كارآفرينی آموزشیشناخت فرصت -

 توانايی نوشتن طرح كسب و كار آموزشی -

 های كسب درآمد برای كسب و كار آموزشیآگاهی از راه -

 تدوين چشم اندازی قوی درباره كسب و كار آموزشی -

 

 :صل هاسرف

 كار و فرهنگ كار در ايران -

 های بیکاریآثار و زيان -

 مفهوم كارآفرينی و انواع آن -

 مفهوم كارآفرينی آموزشی  -

 های كارآفرينان و مصاديق آن در حوزه آموزشها و مهارتويژگی -

 ريزی مسیر شغلی برنامه -

 های آموزشیها و فرصتايده -

 طرح كسب و كار آموزشی -

 در كسب و كارهای آموزشی و ذكر مصاديق آنبازاريابی و درآمدزايی  -

 ملزومات راه اندازی كسب و كارهای آموزشی -

 آغاز، رشد و دستیابی به اهداف آموزشی -

 

 ارزشیابی:
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 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

     

 

 منابع اصلی:

 
 Hess, M. F. (۲۰۰۶). Educational entrepreneurship: Realities, challenges, possibilities. 

Cambridge, MA: Harvard Education Press. 
 Hess, M. F. (۲۰۰۸). The future of educational entrepreneurship: Possibilities for 

school reform. Cambridge, MA: Harvard Education Press. 
 Sandler, R.  M. (۲۰۱۰). Social entrepreneurship in education: Private ventures for the 

public good (New frontiers in education). London: Amazon. 
 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 تهران: انتشارات راه دان. كارآفرينی پیشرفته.(. ۱۳۹۱احمدپور داريانی، محمد و ملکی، علی ) -

كارآفرينی اجتماعی: رويکردی نوين به ايجاد (. ۱۳۹۱نوش و نارنجی ثانی، فاطمه )آراستی، زهرا؛ اعالمی، فر -
 تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران. كسب و كارهای اجتماعی.
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 ۱۶۱کد درس: 

 

 

 عنوان درس به فارسی:

متون تخصصی علوم 

 تربیتی 

تعداد 

 واحد:

۲ 

نوع 

 واحد

 پایه

 دروس پیش نیاز:  نظری

  عملی
 (۱۲۹) متون تخصصی

  
 اصلی

  نظری
  عملی  

 عنوان درس به انگلیسی:
تعداد 

 ساعت:
 تخصصی

  نظری

  عملی

English Text  ۳۲ 
 یاختیار

  نظری

  عملی

 ندارد     دارد              لی:مآموزش تكمیلی ع

   سمینار         هآزمايشگا         ورزیكار         یلمسفر ع

 

 اهداف درس:

 تربیتی علوم در آنها كاربرد چگونگی و تخصصی اصطالحات و مفاهیم با آشنايی -

 ترجمه در صحیح صورت به مفاهیم كاربرد -

 تخصصی متون در اصطالحات كاربرد -

 باشندمنابع اطالعاتی گوناگون كه به نوعی در رابطه با موضوع دوره و درس میبا آشنايی  -

 به منظور فهم و درک متون تخصصی، دادن مفاهیم و اصطالحات علمی و فنی بحث و گفتگو قرار مورد -

 روان يک مقاله يا يک متن از زبان انگلیسی به زبان فارسی   جمةتر -

 رعايت كردن نکات اماليی و انشايی و دستوری در نوشتن -

 

 :درس رفتاری اهداف
 :بتواند بايد درس پايان از پس دانشجو

 .برای مفاهیم و اصطالحات انگلیسی ارائه دهندمناسب ی فارسی اهمعادل -

 .برای مفاهیم و اصطالحات فارسی ارائه دهندمناسب ی انگلیسی هامعادل -

 .يک متن انگلیسی را به فارسی روان و سلیس ترجمه كنند -

 .در ترجمه متن، نکات اماليی و انشايی و دستوری را رعايت كنند -

 .بخوانند و بفهمند متن انگلیسی را به درستی -

 

 سرفصل ها:

 .تحقق بخشند انتخابی منابع با مطابق را درس كلی های هدف بتوانند بايد دانشجو و استاد
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 ارزشیابی:

 

 ترمیانم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 کارورزی
 عملکردی نوشتاری

     

 

 منابع اصلی:

. تهران: انتشکارات  ريزی آموزشیهای مديريت و برنامهان رشتهانگلیسی برای دانشجوي (.۱۳۸۷كوشا، منصور ) -

 سمت.
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 ۱۶۲کد درس: 

 عنوان درس به فارسی:

 کارورزی
تعداد 

 ۲واحد: 

(۱+۱) 

نوع 

واحد

: 

 پایه
  نظری

 كلیه دروس پايه دروس پیش نیاز:

  عملی

  
 اصلی

  نظری
  عملی  

 
تعداد 

 :ساعت
 تخصصی

  نظری

  عملی

 عنوان درس به انگلیسی:
Practicum 

 یاختیار ۳۲+۱۶
  نظری

  عملی

 ندارد   دارد            آموزش تكمیلی عملی:

  سمینار          آزمايشگاه        كارگاه          سفر علمی

 

 :اهداف درس

 مختلف تحصیلی یهارهدر دو كالس معلم با یهمکار و درس یهاكالس در انيدانشجو یعمل نيتمر -
 یریادگي و آموزش یهانهیزم دری دولت ریغ و یدولت یهامؤسسه و هاسازمان در انيدانشجو یعمل نيتمر -

 

 :سرفصل ها

 .شد خواهد نییان تعيدانشجو یراهنما استاد توسط سازمان نوع و یلیتحص یهادوره اساس بر -

 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

    ارائه گزارش كار / پروژه 

 

 منابع:

 .شد خواهد نییتع انيدانشجو یراهنما استاد توسط سازمان نوع و یلیتحص یهادوره اساس بر
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 ۱۶۳کد درس: 

 عنوان درس به فارسی:

های آشنایی با آزمون

 شناختی تخصصیروان

تعداد 

 ۲واحد:

نوع 

 واحد

 پایه

 نظری

 
 

 :وس پیش نیازدر

 (،۱۲۰آمار توصیفی )

 ( و۱۲۱آمار استنباطی )

شناسی و آموزش كودكان با نیازهای روان

 (۱۱۹ويژه )

  عملی

  
 اصلی

  نظری
  عملی  

 عنوان درس به انگلیسی:
تعداد 

 ساعت:
 تخصصی

  نظری

  عملی

Introduction to 
Psychological Tests 

۳۲ 
 یاریاخت

  نظری

  عملی

 ندارد     دارد              لی:مآموزش تكمیلی ع

   سمینار         آزمايشگاه         ورزیكار         یلمسفر ع

 اهداف درس:

 آشناسازی دانشجويان با:

 اهمیت و ضرورت ارزيابی در حیطة كودكان با نیازهای ويژه  -
 بینقش آزمونگری در فرايند ارزيا -
 به هنگامنقش آزمونگری در پیشگیری و مداخله  -
 اهداف آزمونگری -
 تربیتی-های روانیهای آزمونمحدويت -
 چگونگی انتخاب آزمون مناسب -

 

 سرفصل ها:

 تعريف ارزيابی -

 انواع ارزيابی -

 هاطبقه بندی آزمون -

 ها در تشخیص، آموزش و درماننقش آزمون -

 های درجه بندیآشنايی با مقیاس -

 های غربالگریزمونآشنايی با آ -

 های تشخیصیآشنايی با آزمون -

 (  ۴-گذاری و تفسیر يک آزمون در ارزيابی هوش )وكسلراجرا، نمره -

 گذاری و تفسیر يک آزمون رفتار انطباقی )واينلند(اجرا، نمره -

 فهرسکت بررسکی رفتکاری   -راتکر (های رفتاری و هیجانی گذاری و تفسیر دو آزمون در حیطه اختاللاجرا، نمره -

 كودک آخنباخ(

 گذاری و تفسیر مقیاس ارزيابی ناتوانی يادگیری كودكاناجرا، نمره -

 اوزرتسکی(-حركتی )لینکلن-های حسیگذاری و تفسیر يک آزمون در زمینه اختاللاجرا، نمره -

 های گفتار و زبانگذاری و تفسیر يک آزمون در زمینه اختاللاجرا، نمره -
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 ی و شنوايیهای ارزيابی بینايآشنايی با روش -

 گذاری و تفسیر يک آزمون در حیطة اتیسماجرا، نمره -

 گذاری و تفسیر آزمون ارزيابی بافت خانوادهاجرا، نمره -

 ارزشیابی:

 

 ترمیانم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 کارورزی
 عملکردی نوشتاری

     
 

 منابع اصلی:

و  پژوهبهرجمة احمد ت(. چاپ دوم) وين در سنجش خانوادهراهبردهای ن: سنجیخانواده(. ۲۰۰۴)اسپری، لن  -

 .انتشارات انجمن اولیا و مربیان: تهران(. ۱۳۹۳)خانزاده حسین عباسعلی

تهران: انتشارات دانشگاه عالمه  .های روانی: مبانی نظری و فنون كاربردیآزمون(. ۱۳۷۷بهرامی، هادی ) -

 طباطبايی.

 .نشر يسطرون :تهران .كودكان با آزمون نقاشی آدمک سنجش هوش(. ۱۳۸۵)پريچهر ، كیشبه -

انتشارات  :تهران )چاپ دوم(.شناختی و آزمونگری روانارزيابی (. ۱۳۹۱)و پرند، اكرم  فرد، محمدخداياری -

 .دانشگاه تهران

تهران:  .های روانی و تربیتیمبانی نظری و كاربرد آزمون(. ۱۳۸۸شکوهی يکتا، محسن و پرند، اكرم ) -

 زاده. رات تیمورانتشا

 شناختی: ارزشیابی شخصیت و سالمت روانهای روانآزمون(. ۱۳۹۲)علی و داستانی، محبوبه ، فتحی آشتیانی -

 .انتشارات بعثت :تهران )چاپ يازدهم(.

ترجمه بینايی فراستیگ: تشخیص و درمان. -آزمون پیشرفته ادراكی(. ۱۳۷۵فراستیگ، ماريان و همکاران ) -

 صومه موسوی. تهران: انتشارات فراروان.مصطفی تبريزی و مع

 .انتشارات آستان قدس رضوی مشهد: .(مبانی نظری و عملی)های روانی آزمون(. ۱۳۸۱)گنجی، حمزه  -

 .پزشکانشناسان بالینی، مشاوران و روانراهنمای سنجش روانی برای روان(. ۱۹۹۲)مارنات، گری گراث  -

 .انتشارات رشد: )دو جلد(. تهران (۱۳۸۲)شريفی و محمدرضا نیکخو  ترجمة حسن پاشا

 
Lane, S. & Raymond, m.R. (۲۰۱۵). Handbook of Test Development. London; Routledge. 
Miller, L.A. & Lover, R.L. (۲۰۱۵). Foundations of Psychological Testing: A Practical 
Approach. New York:  SAGE Publications. 
 
Pindzola, R.H.; Plexco, L.W. & Haynes, W.O. (۲۰۱۵). Diagnosis and    
Evaluation in Speech Pathology (۹th Ed). New York: Pearson. 
 
Saulnier, C.A. & Ventola, P.E. (۲۰۱۵). Essentials of Autism Spectrum   Disorders 
Evaluation and Assessment. New York: Wiley. 
Weiss, L.G. & Saklofske, D. H. (۲۰۱۵). 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
http://www.amazon.com/Foundations-Psychological-Testing-Practical-Approach/dp/1483369250/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1445808494&sr=1-1&keywords=Psychological+Testing++2015
http://www.amazon.com/Foundations-Psychological-Testing-Practical-Approach/dp/1483369250/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1445808494&sr=1-1&keywords=Psychological+Testing++2015
http://www.amazon.com/Foundations-Psychological-Testing-Practical-Approach/dp/1483369250/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1445808494&sr=1-1&keywords=Psychological+Testing++2015
http://www.amazon.com/Foundations-Psychological-Testing-Practical-Approach/dp/1483369250/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1445808494&sr=1-1&keywords=Psychological+Testing++2015
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
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
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
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


۱۶۳ 

 

 ۱۶۴کد  درس: 

 
 

 عنوان درس به فارسی:

های مشاوره با روش

 کودکان با نیازهای ویژه

تعداد 

 ۲احد:و

نوع 

 واحد

 پایه

 دروس پیش نیاز:  نظری

 (،۱۱۴شناسی تربیتی )روان  عملی
 ( و۱۱۵شناسی رشد )روان
و آموزش كودكان با نیازهای شناسی روان

 (۱۱۹) ويژه

  عملی

  
 اصلی

  نظری
  عملی  

 عنوان درس به انگلیسی:
تعداد 

 ساعت:
 تخصصی

  نظری

  عملی

Counselling 
Methods with 
Children with 
Special Needs 

۳۲ 
 یاختیار

  نظری

  عملی

 ندارد     دارد              :عملی آموزش تكمیلی

   سمینار         آزمايشگاه         ورزیكار         یلمسفر ع

 اهداف درس:
 آشناسازی دانشجويان با:

 های راهنمايی و مشاورهتعريف، اصول فنون و نظريه -

 های مقدماتی و پايه راهنمايی و مشاورهمهارت -

 های آناناهمیت و ضرورت مشاوره برای كودكان با نیازهای ويژه و خانواده -

 آشنايی با حقوق كودكان و حقوق كودكان با نیازهای ويژه -

 

 سرفصل ها:

 مروری بر تعريف راهنمايی و مشاوره -

 درمانی انمروری بر مشاوره و رو -

 مروری بر اصول و فنون راهنمايی و مشاوره -

 های راهنمايی و مشاورههای مشاوره و نظريهمروری بر روش -

 های آنانهای مشاوره با كودكان با ناتوانی هوشی و خانوادهاصول و روش -

 های آنانهای مشاوره با كودكان با آسیب بینايی و خانوادهاصول و روش -

 های آنانه با كودكان با آسیب شنوايی و خانوادههای مشاوراصول و روش -

 های آنانهای مشاوره با كودكان با اختالل كاستی توجه و بیش فعالی و خانوادهاصول و روش -

 های آنانهای مشاوره با كودكان با ناتوانی يادگیری و خانوادهاصول و روش -

 های آنانو خانواده های مشاوره با كودكان با مشکالت عاطفی و رفتاریاصول و روش -

 های آنانهای مشاوره با كودكان در خود مانده و خانوادهاصول و روش -

 های آنانهای مشاوره با كودكان با نشانگان داون و فلج مغزی و خانوادهاصول و روش -

 مالحظات اخالقی برای مشاوران -

 آشنايی با حقوق كودكان و حقوق كودكان با نیازهای ويژه -
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 ارزشیابی:

 ترمیانم شیابی مستمرارز
 های نهاییآزمون

 کارورزی
 عملکردی نوشتاری

     
 

 منابع اصلی:

 ی.بخشتوانتهران: انتشارات دانشگاه علوم بهزيستی و  كودكان استثنايی: مشاوره و خانواده.(. ۱۳۸۰اديب سرشگی، نرگس ) -

 (. تهران: نشر دانژه.  ۱۳۸۷خانی )اسم ترجمة محمد رضا .مشاورۀ بالینی در مدرسه(. ۱۹۹۹بارويک، نیک ) -

 .انتشارات آوای نور: تهران. خانواده و كودكان با نیازهای ويژه(. ۱۳۹۱)، احمد پژوهبه -

 (. تهران: انتشارات رشد.۱۳۸۴. ترجمة جواد طهوريان )مشاوره با كودكان(. ۱۹۹۹تامپسون و رودولف ) -

 تهران: انتشارات كمال تربیت. شناسی: مبانی و اصول.اخالق در مشاوره و روان(. ۱۳۹۱حسینیان، سیمین ) -

 . تهران: انتشارات رشد.مقدمات راهنمايی و مشاوره: مفاهیم و كاربردها(. ۱۳۸۷شفیع آبادی، عبداهلل ) -

 تهران: انتشارات رشد. پويايی گروه و مشاورۀ گروهی.(. ۱۳۷۰شفیع آبادی، عبداهلل ) -

 . تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.ی مشاوره و روان درمانیهاها و روشنظريه(. ۱۳۷۸قاضی، قاسم ) -

 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.زمینة مشاوره و راهنمايی(. ۱۳۸۸قاضی، قاسم ) -

(. تهکران:  ۱۳۹۲)چکاپ هفکدهم(. ترجمکة سکیمین حسکینیان )      مفاهیم بنیکادی و مباحکث تخصصکی در مشکاوره    (. ۱۹۹۹گلدارد، كاترين ) -

 بیت.انتشارات كمال تر 

 (. تهران: انتشارات سمت.۱۳۸۷. ترجمة فريده همتی )مبانی مشاوره و راهنمايی(. ۱۹۹۹گیبسون و میشل ) -

 (. تهران: انتشارات رشد.۱۳۸۲. ترجمة مینو پرنیانی )راهنمای عملی مشاوره با كودكان(. ۱۹۹۹گلدارد، كاترين و گلدارد، ديويد ) -

. ترجمکة مجیکد يوسکفی لويکه؛ منکا خکاطری و آذر متکین        های مشاوره در زنکدگی روزمکره  هارتم(. ۱۹۹۹گلدارد، كاترين و گلدارد، ديويد ) -

 (. تهران: انتشارات زرباف اصل.۱۳۸۶) 

. ترجمکة حسکن پاشکا شکريفی؛ سکیمین دخکت رضکاخانی و فريکدۀ         كتکاب كکار مشکاور: رشکد رويککرد شخصکی      (. ۱۹۹۹مک لئود، جکان )  -

 ن.(. تهران: انتشارات سخ۱۳۹۱ای فرد )دوكانه 

(. مشکهد: انتشکارات   ۱۳۸۷ترجمکة محمکد حسکین نظکری نکژاد )      .مشاوره با پکدران و مکادران كودكکان اسکتثنايی    (. ۱۹۹۲بی، گری )هورن -

 آستان قدس رضوی، 

English, K.M. (۲۰۰۱). Counseling Children with Hearing Impairments and Their Families. 
New York: Pearson. 
 
Flanagan, R. & Allen, K. (۲۰۱۵). Cognitive and Behavioral Interventions in the Schools: 
Integrating Theory and Research into Practice. New  York; Springer. 
 
Schultz, B.K. & Evans, S.W. (۲۰۱۵). A Practical Guide to Implementing School-Based 
Interventions for Adolescents with ADHD. New York:  Springer. 
 
Taylor, J.L.; Lindsay, W.R.; Hastings, R.P. & Hatton, C.S. (۲۰۱۳).  Psychological Therapies 
for Adults with Intellectual Disabilities.  New York:  Wiley-Blackwell. 
 
Trolley, B.C.; Haas, H.S. & Patti, D.C. (۲۰۱۲). The School Counselor's Guide to Special 
Education. New York: Skyhorse Publishing. 

 

http://www.amazon.com/Cognitive-Behavioral-Interventions-Schools-Integrating/dp/1493934899/ref=sr_1_9?s=books&ie=UTF8&qid=1445806664&sr=1-9&keywords=counseling+and+autism++2015
http://www.amazon.com/Cognitive-Behavioral-Interventions-Schools-Integrating/dp/1493934899/ref=sr_1_9?s=books&ie=UTF8&qid=1445806664&sr=1-9&keywords=counseling+and+autism++2015
http://www.amazon.com/Cognitive-Behavioral-Interventions-Schools-Integrating/dp/1493934899/ref=sr_1_9?s=books&ie=UTF8&qid=1445806664&sr=1-9&keywords=counseling+and+autism++2015
http://www.amazon.com/Cognitive-Behavioral-Interventions-Schools-Integrating/dp/1493934899/ref=sr_1_9?s=books&ie=UTF8&qid=1445806664&sr=1-9&keywords=counseling+and+autism++2015
http://www.amazon.com/Practical-Implementing-School-Based-Interventions-Adolescents/dp/1493926764/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1445806967&sr=1-5&keywords=counseling+and+ADHD++2015
http://www.amazon.com/Practical-Implementing-School-Based-Interventions-Adolescents/dp/1493926764/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1445806967&sr=1-5&keywords=counseling+and+ADHD++2015
http://www.amazon.com/Practical-Implementing-School-Based-Interventions-Adolescents/dp/1493926764/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1445806967&sr=1-5&keywords=counseling+and+ADHD++2015
http://www.amazon.com/Practical-Implementing-School-Based-Interventions-Adolescents/dp/1493926764/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1445806967&sr=1-5&keywords=counseling+and+ADHD++2015
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Vargo, F.E. (۲۰۱۵). Neurodevelopmental Disorders: A Definitive Guide for  
Educators. New York: W. W. Norton & Company. 
Wolffe, K.E. (۱۹۹۸). Skills for Success: A Career Education Handbook for Children and 
Adolescents With Visual Impairments. American Foundation for the Blind. 
 



۱۶۶ 

 

 ۱۶۵كد درس: 

  

 

 عنوان درس به فارسی:

 های یادگیریناتوانی

تعداد 

 ۲واحد:

نوع 

 واحد

 پایه
  ظرین

 دروس پیش نیاز:

 (۱۱۴شناسی تربیتی )روان
 (۱۱۵شناسی رشد )روان

و آموزش كودكان با نیازهای شناسی روان

 (۱۱۹) ويژه

  عملی

 اصلی
  نظری

  عملی

 عنوان درس به انگلیسی:
تعداد 

 ساعت:
 تخصصی

  نظری

  عملی
Learning Disabilities ۳۲ 

 اختیاری
  نظری

  عملی

 ندارد     دارد              :عملی آموزش تكمیلی

   سمینار         آزمايشگاه         ورزیكار         یلمسفر ع

 اهداف درس:
 آشناسازی دانشجويان با:

 های يادگیریناتوانیآموزان با ضرورت و اهمیت توجه به دانش -
مانند مشکالت نوشتن )نارسا نويسکی(، مشککالت خوانکدن )نارسکا     های يادگیری، ناتوانیی بندتعريف، شیوع و طبقه تاريخچه، -

 های اجتماعیفعالی و نارسايی در مهارتخوانی(، مشکالت رياضی )نارسايی در حساب(، اختالل كاستی توجه و بیش
 خاص های يادگیریناتوانیآموزان با های دانشو ويژگیشناسی نشانهشناسی، علت -

 

 سرفصل ها:
 های يادگیریناتوانی ةتاريخچو  های يادگیریناتوانیآموزان با ضرورت و اهمیت توجه به دانش -
 های يادگیریناتوانیتعريف  -
 های يادگیریناتوانیبروز شیوع و  -

 .های يادگیریناتوانیآموزان با تشخیص، سنجش و فرايند آموزش دانشهای ارزيابی و روش -     

 های يادگیری  ناتوانی ندیبطبقه -
 های يادگیری خاصناتوانیآموزان با شناسی دانشعلتتبیین رويکردهای گوناگون در  -
 مشکالت نوشتن )نارسا نويسی(آموزان با دانش ی آموزشهاروشو  تعريف -
 مشکالت خواندن )نارسا خوانی( آموزان بادانش ی آموزشهاروشو  تعريف -
 مشکالت رياضی )نارسايی در حساب( آموزان بادانش وزشی آمهاروشو  تعريف -
 فعالیاختالل كاستی توجه و بیش آموزان بادانش ی آموزشهاروشو  تعريف -
 های اجتماعینارسايی در مهارت آموزان بادانش ی آموزشهاروشو  تعريف -
  دارند های يادگیریاتوانینبا يی كه فرزند هاخانوادهآموزش  -

 ارزشیابی:

 ترمیانم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 کارورزی
 عملکردی نوشتاری
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 منابع اصلی:

 .انتشارات دانشگاه پیام نور: تهران. اختالالت يادگیری(. ۱۳۸۵)افروز، غالمعلی  -

انتشکارات  : تهکران . ژهخانواده و كودک با ناتوانی يادگیری، در خانواده و كودكان با نیازهای ويک (. ۱۳۹۱)پژوه، احمد به -

 .آوای نور

: تهکران (. همنچاپ ( )با تجديد نظر و اضافات) اصول برقراری رابطة انسانی با كودک و نوجوان(. ۱۳۹۲)پژوه، احمد به -

 .نشر دانژه

 . تهران: نشر گفتمان خالقدرمان اختالالت خواندن(. ۱۳۸۰تبريزی، مصطفی ) -

 . تهران: انتشارات فراروان.سیاختالالت ديکته نوي(. ۱۳۷۶تبريزی، مصطفی ) -

 . تهران: انتشارات فراروان.اختالالت رياضی(. ۱۳۷۸تبريزی، مصطفی ) -

ترجمة عبدالجواد احمدی  .رويکردی شناختی به مشکالت يادگیری كودكان(. ۱۹۹۳)شین، جان داكرل، جولی و مک -

 .انتشارات رشد: تهران(. ۱۳۷۶)و محمود رضا اسدی 

 انیک تمسعود براترجمة علی اصغر احمدی و . اختالل در خواندن و ساير مشکالت يادگیری. (۱۹۹۸)سلیکويتز، مارک  -

 .انتشارات انجمن اولیا و مربیان: تهران(. ۱۳۸۴)

 .انتشارات مکیال: تهران. های ويژه در يادگیرینارسايی(. ۱۳۷۹)سیف نراقی، مريم و نادری، عزت اهلل  -

 .زاده موریت. تهران: انتشارات های يادگیریناتوانی (.۱۳۸۵شکوهی يکتا، محسن و پرند، اكرم ) -
پژوه و محمد )چاپ سوم(. ترجمة احمد به ی نخستین به سوی خواندنهاگام(. ۱۹۸۷شیکدانز، جوديس و همکاران ) -

 (. تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیان.۱۳۸۷جعفر كندی )

 . تهران انتشارات رشد. نبشیاختالل نارسايی توجه و فزون ج(. ۱۳۸۳زاده، حمید )علی -

ترجمکة محمکد حسکین نظکری نکژاد       .ی اجتماعی به كودكکان هامهارتآموزش (. ۱۹۸۱)كارتلج، جی و میلبرن، جی  -

 .آستان قدس رضوی: مشهد (.  ۱۳۶۹)

پژوه ترجمة احمد به(. چاپ دوم) راهنمای مديران، معلمان، مادران و پدران: چالش مشق شب(. ۲۰۰۱)كوپر، هريس  -

 .انتشارات انجمن اولیا و مربیان: تهران(. ۱۳۸۷)ريدۀ نوری و ف

)چکاپ   ذهنکی  تکوان كکم كمک به رشد گفتار و زبان كودكان (. ۱۹۷۲)ريان، ديويد و شیلو، تامار  و گوردون، میخائیل -
شناسکی  دانکژه )رجکوع كنیکد بکه جديکدترين كتکاب      نشکر  : تهکران . (۱۳۹۲و همککاران )  پکژوه بهترجمه احمد  .سوم(
 شناسی و آموزش كودكان استثنايی(.روان

راهنمکای عملکی در حمايکت از يادگیرنکدگان بکا      : آموزش فراگیکر (. ۲۰۰۵) لورمن، تیم؛ دپلر، جوآن و هاروی، ديويد -
 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران(. ۱۳۹۲)خانزاده پژوه و عباسعلی حسینترجمة احمد به. های گوناگونتوانايی

ترجمکة  . ارزيکابی و آمکوزش   :های اجتماعی كودكکان بهبود بخشی مهارت(. ۱۹۸۸)توماس  متسون، جانی و اولنديک، -
 .انتشارات اطالعات: تهران(. ۱۳۸۴)پژوه به احمد

ترجمکة محمکد تقکی منشکی     . هکا یژگيومفاهیم و : ی يادگیریهایناتوان(. ۱۹۶۹)واالس، جرالد و مک الفلین، جیمز  -

 .س رضویانتشارات آستان قد: مشهد(. ۱۳۶۹)طوسی 

ترجمکة  (. چکاپ دوم ) راهنمکای معلکم  : آموزان با مشکالت عاطفی و رفتکاری دانش(. ۲۰۰۵)هوارت، روی و فیشر، پام  -

 .انتشارات انجمن اولیا و مربیان: تهران(. ۱۳۸۸)پژوه و هادی هاشمی رزينی احمد به

ی و علکوم  بخشک تکوان  ،ن شناسکی آموزش و پکرورش، روا : كودكان استثنايیتوصیفی فرهنگ (. ۱۹۸۸)فیلیپ  ،ويلیامز -
  .انتشارات بعثت: تهران. (۱۳۸۶) و همکاران پژوهبهترجمة احمد . )ويراست دوم( وابسته

 
 

http://www.amazon.com/Poverty-NOT-Learning-Disability-Opportunities/dp/1629145637/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1445791019&sr=1-1&keywords=learning+disabilities+2015
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Howard, T. & Dresser, S.GG (۲۰۱۵). Poverty Is NOT a Learning Disability: Equalizing 
Opportunities for Low SES Students. London: Skyhorse Publishing. 
Klingner, J.K.; Vaughn, S. & Boardman, A. (۲۰۱۵). Teaching Reading Comprehension to 
Students with Learning Difficulties (۲nd Ed). New York: The Guilford Press. 

Lerner, J.W. & Johns, B. (۲۰۱۵). Learning Disabilities and Related Disabilities: Strategies 
for Success (۱۳th Ed).  New York: Wadsworth Publishing. 

Matter, N. & Goldstein, S. (۲۰۱۵). Learning Disabilities and Challenging Behaviors: Using 
the Building Blocks Model to Guide Intervention  and Classroom (۲rd Ed). London: 
Brookes Publishing 
 

http://www.amazon.com/Poverty-NOT-Learning-Disability-Opportunities/dp/1629145637/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1445791019&sr=1-1&keywords=learning+disabilities+2015
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http://www.amazon.com/Learning-Disabilities-Challenging-Behaviors-Intervention/dp/1598578367/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1445791019&sr=1-4&keywords=learning+disabilities+2015
http://www.amazon.com/Learning-Disabilities-Challenging-Behaviors-Intervention/dp/1598578367/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1445791019&sr=1-4&keywords=learning+disabilities+2015
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 ۱۶۶کد درس: 

 
 

 عنوان درس به فارسی:

شناسی و آموزش روان

 کودکان با آسیب شنوایی

تعداد 

 واحد:

۲ 

نوع 

 واحد

 پایه

 دروس پیش نیاز:  نظری

  عملی
با نیازهای شناسی و آموزش كودكان روان

 (۱۱۹ويژه )

  
 اصلی

  نظری
  عملی  

 عنوان درس به انگلیسی:
تعداد 

 ساعت:
 تخصصی

  نظری

  عملی

Psychology & 
Education of 
Children with 
Hearing 
Impairment 

۳۲ 
 یاختیار

  نظری

  عملی

 ندارد     دارد              لی:مآموزش تكمیلی ع

   سمینار         آزمايشگاه         ورزیكار         یلمفر عس

 

 اهداف درس:

 آشناسازی دانشجويان با:

 شناسی و آموزش كودكان با آسیب شنوايیتاريخچة روان -

 بخشی كودكان با آسیب شنوايیشناسی، آموزش و توانها، اصطالحات و مفاهیم رايج در حوزۀ روانتعريف -

 های ارتباطیايج و روشهای ربندیطبقه -

 های رشدی در كودكان با آسیب شنوايیرشد زبان و ساير حیطه -

 آموزشی كودكان با آسیب شنوايی -های روانیارزيابی -

 های آموزش ويژه و آموزش فراگیر كودكان با آسیب شنوايیروش -

 های عاطفی و رفتاری رايج در كودكان با آسیب شنوايیمشکالت و اختالل -

 وزش و مشاوره به والدين دارای كودک با آسیب شنوايیهای آمروش -

 های آموزشی مناسب و انجام کارورزی در مراکز مربوطبه نمایش گذاشتن فیلم -
 
 

 سرفصل ها:

 آسیب شنوايی در كودكانشناسی علتبندی و ، شیوع، طبقههاتعريف -

 تاريخچة آموزش افراد با آسیب شنوايی در جهان -

 آسیب شنوايی در ايرانتاريخچة آموزش افراد با  -

 ارزيابی، تشخیص و درمان در كودكان با آسیب شنوايی -

 رشد هوش و ساير فرايندهای شناختی در كودكان با آسیب شنوايی -

 های اجتماعی در كودكان با آسیب شنوايیرشد زبان و گفتار و مهارت -

 روش ارتباط شفاهی -

 زبان اشاره و انواع آن -
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 ارتباط آمیخته -

 بخشی شنیداری كالمیتوانتربیت شنوايی و  -

 های حمايتی، آموزش ويژه و آموزش فراگیر برای كودكان با آسیب شنوايیبرنامه -

 بخشی كودكان با آسیب شنوايیسمعک و نقش آن در توان -

 بخشی كودكان با آسیب شنوايیاشت حلزون و نقش آن در توانك -

 های آموزش خواندن و نوشتن به كودكان با آسیب شنوايیتکنیک -

 های عاطفی و رفتاری رايج در كودكان با آسیب شنوايیمشکالت و اختالل -

 های دارای كودكان با آسیب شنوايیهای آموزش و مشاوره با خانوادهروش -

 بخشی و مشاورۀ كودكان با آسیب شنوايیآشنايی با مراكز آموزشی، توان -

 

 

 ارزشیابی:

 

 ترمیانم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 عملکردی ارینوشت

    

 

 منابع اصلی:

: تهران .خانواده و كودكان با آسیب شنوايی )فصل دهم( در: خانواده و كودكان با نیازهای ويژه(. ۱۳۹۱)، احمد پژوهبه -

 .انتشارات آوای نور

 سمت. )چاپ دوم(. تهران: انتشاراتشناسی و آموزش ناشنوايان روان .(۱۳۹۳حسن زاده، سعید ) -
 تهران: انتشارات آذرين مهر. كودک ناشنوا. (.۱۳۹۲سعید )حسن زاده،  -

ترجمة شرمین خزائلی . شناسی و ارتباط در كودكان ناشنواروان (.۱۹۹۹ساويج، آر؛ ايوانز، ال و ساويج، جی ) -

 مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی. (. ۱۳۸۶)
)چکاپ   ذهنکی  تکوان كکم فتار و زبان كودكان كمک به رشد گ(. ۱۹۷۲)ريان، ديويد و شیلو، تامار  و گوردون، میخائیل -

شناسکی  دانکژه )رجکوع كنیکد بکه جديکدترين كتکاب      نشکر  : تهکران . (۱۳۹۲و همککاران )  پکژوه ترجمة احمد به .سوم(

 شناسی و آموزش كودكان استثنايی(.  روان

دگیرنکدگان بکا   راهنمکای عملکی در حمايکت از يا   : آموزش فراگیکر (. ۲۰۰۵)لورمن، تیم؛ دپلر، جوآن و هاروی، ديويد  -
 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران(. ۱۳۹۲)خانزاده پژوه و عباسعلی حسینترجمة احمد به. های گوناگونتوانايی

تول اخکوی  بترجمة  .)چاپ سوم( كاربردهاو  صولا ،شناسیروان افراد ناشنوا: آموزش و پرورش(. ۲۰۰۱) دانلد مورس، -

  سمت.انتشارات : تهران. (۱۳۹۱فاطمه لشکری نژاد )و  راد

 
 
Hogan, A. & Phillips, R. (۲۰۱۵). Hearing Impairment and Hearing Disability: Towards a 
Paradigm Change in Hearing Services. London: Ashgate Pub Co. 
 
Knoors, H. & Marschark, M. (۲۰۱۵) Educating Deaf Learners: Creating a Global Evidence 
Base: Perspectives on Deafness. Oxford:  Oxford University Press  
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Mayer, C. & Trezek, B.J. (۲۰۱۵). Early Literacy Development in Deaf Children: Perspectives 
on Deafness. Oxford:  Oxford University Press 
 
Moeller, M.P. & Ermer, D.J. (۲۰۱۵). Promoting Speech, Language, and Literacy in Children 
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۱۶۷کد درس:   

 

 

 عنوان درس به فارسی:

شناسی و آموزش روان

 ان با آسیب بیناییکودک

تعداد 

 واحد:

۲ 

نوع 

 واحد

 پایه

 دروس پیش نیاز:  نظری

  عملی
شناسی و آموزش كودكان با نیازهای روان

 (۱۱۹ويژه )

  
 اصلی

  نظری
  عملی  

 عنوان درس به انگلیسی:
تعداد 

 ساعت:
 تخصصی

  نظری

  عملی

Psychology & 
Education of 
Children with 

Visual Impairment 

۳۲ 
 یاختیار

  نظری

  عملی

 ندارد     دارد              لی:مآموزش تكمیلی ع

   سمینار         آزمايشگاه         ورزیكار         یلمسفر ع

 اهداف درس:

 آشناسازی دانشجويان با:

 .يیابینشناسی و آموزش و پرورش كودكان با آسیب تاريخچة روان -

 .يیبیناآموزش و پرورش كودكان با آسیب اهمیت و ضرورت توجه به  -

 يی بیناهای كودكان با آسیب و ويژگی شناسی، علتهاتعريف -

 .يیبیناكودكان با آسیب بندی طبقه -

 .يیبیناآسیب با  آموزاندانشبرنامة درسی های اساسی در مهارت -

 ان با آسیب بینايیآموزش ويژه و آموزش فراگیر برای كودك -

 های عاطفی و رفتاری رايج در كودكان با آسیب بینايیمشکالت و اختالل -

 های آموزش و مشاوره به والدين دارای كودک با آسیب بینايیروش -

 های آموزشی مناسب و انجام کارورزی در مراکز مربوطبه نمایش گذاشتن فیلم •

 

 

 سرفصل ها:

 بینايیراد با آسیب بندی اف، شیوع و طبقههاتعريف -

 در جهان بینايیتاريخچة آموزش افراد با آسیب  -

 در ايران بینايیتاريخچة آموزش افراد با آسیب  -

 بینايی )عوامل قبل از تولد، عوامل هنگام تولد و عوامل بعد از تولد(آسیب شناسی علت -

 بینايیارزيابی، تشخیص و درمان در كودكان با آسیب  -

 یب بینايیهای كودكان با آسويژگی -

 بینايیرشد هوش و ساير فرايندهای شناختی در كودكان با آسیب  -

 بینايیهای اجتماعی در كودكان با آسیب رشد زبان و گفتار و مهارت -
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 -هکای زنکدگی  يکابی و تحکرک؛ آمکوزش مهکارت    جهکت )ی ويژه ازهایبا ن آموزاندانشبرنامة درسی های اساسی در مهارت -

 ( مستقل 

 بینايیبخشی برای كودكان با آسیب و توانهای حمايتی برنامه -

 ی جايابی آموزشیهاروشهای يکپارچه سازی و فراگیر و نهضت عادی سازی و برنامه -

 بینايیهای عاطفی و رفتاری رايج در كودكان با آسیب مشکالت و اختالل -

 بینايیهای دارای كودكان با آسیب های آموزش و مشاوره با خانوادهروش -

 بینايینسبت به افراد با آسیب  ح نگرشی اصالهاروش -

بینايی )سازمان آموزش و پکرورش اسکتثنايی، سکازمان    بخشی و مشاورۀ كودكان با آسیب آشنايی با مراكز آموزشی، توان -

 بهزيستی كشور، موسسة عصای سفید(

 

 ارزشیابی:

 

 ترمیانم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 کارورزی
 عملکردی نوشتاری

     
 

 منابع اصلی:

ترجمه محمد احمد پناه. تهران:  .كودكان با آسیب بینايی و آموزش تلفیقی(. ۱۳۸۳آرتر،كريستین و همکاران ) -

 نشر دانژه.
 .خانواده و كودكان با آسیب بینايی )فصل يازدهم( در خانواده و كودكان با نیازهای ويژه(. ۱۳۹۱)، احمد پژوهبه -

 .انتشارات آوای نور: تهران

مجلکه  (. هنجاريابی آزمون هوش ويلیامز برای كودكان بکا نارسکايی بینکايی،    ۱۳۷۹، احمد و پرند، اكرم )پژوهبه -
 .۲۳۰-۲۱۶، ۳، ۵، روانشناسی

لمسکی بکر عواطکف    -(. بررسی اثربخشی كتاب بريل شنیداری۱۳۹۲پرتو، سارا و صابری، هايده ) پژوه، احمد؛به -

 . ۲۰۳-۱۸۷، ۴۶، ۱۲،شناختیجلة علوم روانممثبت كودكان دارای نارسايی بینايی، 

(. بررسکی اثربخشکی آمکوزش    ۱۳۸۶، خانجانی، مهدی، حیدری، محمود و شکوهی يکتا، محسن )پژوه، احمدبه -

 . ۳۷-۲۹، ۳، ۱، یشناختروانپژوهش در سالمت ی اجتماعی بر عزت نفس دانش آموزان نا بینا، هامهارت

ترجمه علکی اسکالمبولچی    .آموز با مشکل بینايی در كالس درسانشد(. ۱۳۸۱تورس، ايرس و كورن، آن. آل ) -

 مقدم. تهران: نشر دانژه.

 تهران: نشر گفتمان خالق. .شناسی و آموزش كودكان نابیناروان(. ۱۳۷۹شريفی درآمدی، پرويز ) -

بخشکی  وانتک آموزش و  ی،روانتحول (. ۱۳۹۰) میالنی، فريده یرضا؛ حیات روشنايی، افسانه و ترابمحمد، منیان -
 سمت.انتشارات : تهران. )چاپ سوم( نابینايان

ترجمه مهرناز سنايی و عاطفه غیاث فخری. تهران:  .آموزش والدين: ويژه كودكان نابینا(. ۱۳۷۸نیمن، سندی ) -

 سازمان آموزش و پرورش استثنايی.

ترجمکه  . ان و يکادگیری های بینايی: تعامل اجتمکاعی، زبک  كودكان دارای آسیب(. ۱۳۷۸وبستر، الک و آور، جو ) -

زاده. تهکران: وزارت آمکوزش و   پکور و سکعید حسکن   گروه پژوهشی ناشنوايی و نابینايی؛ ويراستاران احمکد علکی  

 پرورش، پژوهشکده كودكان استثنايی.
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ترجمکه علکی اسکالمبولچی مقکدم.      .بیکنم من نابینا نیستم، فقط خوب نمی(. ۱۳۸۱هورتون، كرک و فولر، رن ) -

 ه.تهران: نشر دانژ
 

Harris, M. (۲۰۱۵). Seeing Through Blindness. New York: Mat Harris. 
 
Illingworth, W.H. (۲۰۱۵). History of the Education of the Blind. London: Forgoten Books. 
 
Kamei-Hannan, C. & Ricci, L.A. (۲۰۱۵). Reading Connections: Strategies for Teaching 
Students with Visual Impairments. New York:  AFB Press. 

 
Knie, J.G. (۲۰۱۵). A Guide to the Proper Management and Education of Blind Children: 
During Their Earlier Years. New York: Forgotten Books. 
 

http://www.amazon.com/History-Education-Blind-Classic-Reprint/dp/133061352X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1445800629&sr=1-1&keywords=education+of+the+blind+2015
http://www.amazon.com/History-Education-Blind-Classic-Reprint/dp/133061352X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1445800629&sr=1-1&keywords=education+of+the+blind+2015
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۱۶۸کد درس:  

 

 عنوان درس به فارسی:

شناسی و آموزش روان

 کودکان با ناتوانی هوشی

تعداد 

 د:واح

۲ 

نوع 

 واحد

 پایه

 دروس پیش نیاز:  نظری

  عملی
شناسی و آموزش كودكان با نیازهای روان

 (۱۱۹ويژه )

  
 اصلی

  نظری
  عملی  

 عنوان درس به انگلیسی:
تعداد 

 ساعت:
 تخصصی

  نظری

  عملی

Psychology & 
Education of 
Children with 

Intellectual 
Disability 

۳۲ 
 یاختیار

  نظری

  عملی

 ندارد     دارد              لی:مآموزش تكمیلی ع

   سمینار         آزمايشگاه         ورزیكار         یلمسفر ع

 اهداف درس:

 آشناسازی دانشجويان با:

   شناسی و آموزش كودكان با ناتوانی هوشیتاريخچة روان -

 اسی و آموزش كودكان با ناتوانی هوشیشنروانها و اصول هدف -

 های كودكان با ناتوانی هوشی های هر يک از گروهو ويژگی شناسی، علتتعريف -

 های گوناگون مربوط به هوشهوش چیست؟ و نظريه -

 كودكان با ناتوانی هوشیبندی طبقه -

 ناتوانی هوشیبا  آموزاندانشبرنامة درسی های اساسی در مهارت -

 ای نهضت عادی سازی و آموزش فراگیرههدف -

 های آموزشی مناسب و انجام کارورزی در مراکز مربوطبه نمایش گذاشتن فیلم -
 
 

 سرفصل ها:

هکای تعلکیم و تربیکت، اصکول تعلکیم و تربیکت و       های شناخت )انسان كیست؟ تعريف تعلیم و تربیت، هکدف وادی -

 ها(روش

 ان با ناتوانی هوشیشناسی و آموزش كودكضرورت توجه به روان -

 شیوع آن  وشناسی و آموزش كودكان با ناتوانی هوشی روان ةتاريخچ -

 مبنای استثنايی بودن -

 های گوناگون مربوط به هوشهوش چیست؟ و نظريه -

 تعريف ناتوانی هوشی )كاركرد هوشی، رفتار سازشی و سن شروع( -

 تعريف رفتار سازشی، انواع و سنجش آن -

 ناتوانی هوشی )رويکرد چند عاملی(بندی طبقه -

توانی هوشی: عوامل پیش از تولد )بارداری امن در مقايسه با بارداری ناامن(، عوامل هنگکام تولکد و   علت شناسی نا -

 عوامل پس از تولد(
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 های حمايتیريزی نظامنقش سنجش در تشخیص و برنامه -

 (  گانهازدهی يهامهارت)توانی هوشی نابا  آموزاندانشبرنامة درسی های اساسی در مهارت -

 ی جايابی آموزشیهاروشهای يکپارچه سازی و فراگیر و نهضت عادی سازی و برنامه -

 ناتوانی هوشینیازهای حمايتی كودكان با  -

 گذاری قانونی و عمومیو سیاست اهمیت پیشگیری -

 ناتوانی هوشینسبت به افراد با  ی اصالح نگرشهاروش -

 ناتوانی هوشیبا ی دارای فرزندان هاانوادهخآموزش  -

ناتوانی هوشی )سازمان آموزش و پرورش استثنايی و سازمان با  آموزاندانشآشنايی با مراكز آموزشی و مشاورۀ  -

 بهزيستی كشور(

 
 

 ارزشیابی:

 

 ترمیانم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 کارورزی
 عملکردی نوشتاری

     
 

 صلی:منابع ا

انتشکارات  : تهکران . (۱۳۸۳) ترجمة مهشید صفری .های چندگانه در كالس درسشهو(. ۱۹۹۹)آرمسترانگ؛ توماس  -

 .مدرسه

: تهکران . )چکاپ يکازدهم(   بخشی كودكان آهسته گام )عقب ماندۀ ذهنی(شناسی و توانروان(. ۱۳۹۳)افروز، غالمعلی  -

 .انتشارات دانشگاه تهران

 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران. هاهای پیشگیری از معلولیتاصول و روش(. ۱۳۸۴)افروز، غالمعلی  -

انتشکارات دانشکگاه   : تهران. )چاپ پنجم( بخشی كودكان با نشانگان داونشناسی و توانروان(. ۱۳۸۸)افروز، غالمعلی  -

 .تهران

ترجمة احمد . ی حمايتیهاامنظبندی و تعريف، طبقه: ی ذهنیماندگعقب(. ۲۰۰۲)ی ذهنی آمريکا ماندگعقبانجمن  -

 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران(. ۱۳۸۹)و هادی هاشمی  پژوهبه

ترجمکة  . ی حمکايتی هانظامتعريف، طبقه بندی و : ناتوانی هوشی(. ۲۰۱۰)های هوشی و رشدی آمريکا انجمن ناتوانی -

 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران(. ۱۳۹۴)و مونا دالوريان  پژوهبهاحمد 

 .انتشارات آوای نور: تهران .خانواده و كودكان با نیازهای ويژه(. ۱۳۹۱)پژوه، احمد هب -

)چکاپ  های آموزش آنکان  ماندۀ ذهنی و روششناسی كودكان عقبروان(. ۱۳۹۱)اهلل سیف نراقی، مريم و نادری، عزت -

 .انتشارات سمت: تهران هشتم(.

)چکاپ   ذهنکی  تکوان كکم كمک به رشد گفتار و زبان كودكان (. ۱۹۷۲)ريان، ديويد و شیلو، تامار  و گوردون، میخائیل -

شناسکی  دانکژه )رجکوع كنیکد بکه جديکدترين كتکاب      نشکر  : تهکران . (۱۳۹۲و همککاران )  پکژوه بهترجمه احمد  .سوم(

 شناسی و آموزش كودكان استثنايی(.روان

لکی در حمايکت از يادگیرنکدگان بکا     راهنمکای عم : آموزش فراگیکر (. ۲۰۰۵)لورمن، تیم؛ دپلر، جوآن و هاروی، ديويد  -
 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران(. ۱۳۹۲)خانزاده پژوه و عباسعلی حسینترجمة احمد به. های گوناگونتوانايی
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ی و علکوم  بخشک تکوان  ،آموزش و پکرورش، روان شناسکی  : كودكان استثنايیتوصیفی فرهنگ (. ۱۹۸۸)فیلیپ  ،ويلیامز -
  .انتشارات بعثت: تهران. (۱۳۸۶) و همکاران پژوهبهاحمد ترجمة . )ويراست دوم( وابسته

ترجمه مجتبکی جواديکان   . ی ويژههاآموزشای بر مقدمه: كودكان استثنايی(. ۱۹۹۴)ن، دانیل و كافمن، جیمز هاهاال -

 .انتشارات آستان قدس رضوی: مشهد(. ۱۳۷۱)
 

 
Beirne-Smith, M.; Patton, J.R. & Hill, S. (۲۰۱۵). An Introduction to Intellectual Disabilities 
(۸th Ed). New York: Pearson. 
 
Hemmings, C. & Bouras, N. (۲۰۱۵). Psychiatric and Behavioral Disorders in Intellectual and 
Developmental Disabilities (۳rd Ed). London: Cambridge University Press.  
 
Lewis, M. & Rudolph, K.D. (۲۰۱۵). Handbook of Developmental  Psychopathology (۳rd 
Ed). New York: Springer. 
 
Matson, J.L. & Matson, M.L. (۲۰۱۵). Comorbid Conditions in Individuals with Intellectual 
Disabilities (Autism and Child Psychopathology Series). New York: Springer. 

http://www.amazon.com/Handbook-Developmental-Psychopathology-Michael-Lewis/dp/1489976728/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1445803710&sr=1-5&keywords=mental+retardation+2015
http://www.amazon.com/Handbook-Developmental-Psychopathology-Michael-Lewis/dp/1489976728/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1445803710&sr=1-5&keywords=mental+retardation+2015
http://www.amazon.com/Handbook-Developmental-Psychopathology-Michael-Lewis/dp/1489976728/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1445803710&sr=1-5&keywords=mental+retardation+2015
http://www.amazon.com/Handbook-Developmental-Psychopathology-Michael-Lewis/dp/1489976728/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1445803710&sr=1-5&keywords=mental+retardation+2015
http://www.amazon.com/Psychiatric-Behavioral-Intellectual-Developmental-Disabilities/dp/1107645948/ref=sr_1_23?s=books&ie=UTF8&qid=1445804600&sr=1-23&keywords=Intellectual+disability+2015
http://www.amazon.com/Psychiatric-Behavioral-Intellectual-Developmental-Disabilities/dp/1107645948/ref=sr_1_23?s=books&ie=UTF8&qid=1445804600&sr=1-23&keywords=Intellectual+disability+2015
http://www.amazon.com/Psychiatric-Behavioral-Intellectual-Developmental-Disabilities/dp/1107645948/ref=sr_1_23?s=books&ie=UTF8&qid=1445804600&sr=1-23&keywords=Intellectual+disability+2015
http://www.amazon.com/Psychiatric-Behavioral-Intellectual-Developmental-Disabilities/dp/1107645948/ref=sr_1_23?s=books&ie=UTF8&qid=1445804600&sr=1-23&keywords=Intellectual+disability+2015
http://www.amazon.com/Handbook-Developmental-Psychopathology-Michael-Lewis/dp/1489976728/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1445803710&sr=1-5&keywords=mental+retardation+2015
http://www.amazon.com/Handbook-Developmental-Psychopathology-Michael-Lewis/dp/1489976728/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1445803710&sr=1-5&keywords=mental+retardation+2015
http://www.amazon.com/Conditions-Individuals-Intellectual-Disabilities-Psychopathology/dp/3319154362/ref=sr_1_15?s=books&ie=UTF8&qid=1445804407&sr=1-15&keywords=Intellectual+disability+2015
http://www.amazon.com/Conditions-Individuals-Intellectual-Disabilities-Psychopathology/dp/3319154362/ref=sr_1_15?s=books&ie=UTF8&qid=1445804407&sr=1-15&keywords=Intellectual+disability+2015
http://www.amazon.com/Conditions-Individuals-Intellectual-Disabilities-Psychopathology/dp/3319154362/ref=sr_1_15?s=books&ie=UTF8&qid=1445804407&sr=1-15&keywords=Intellectual+disability+2015
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۱۶۹کد درس:   
 

 

 عنوان درس به فارسی:

شناسی و آموزش روان

 کودکان تیزهوش و خالق

تعداد 

 واحد:

۲ 

نوع 

 واحد

 پایه

 دروس پیش نیاز:  نظری

  عملی
شناسی و آموزش كودكان با نیازهای روان

 (۱۱۹ويژه )

  
 اصلی

  نظری
  عملی  

 عنوان درس به انگلیسی:
تعداد 

 ساعت:
 تخصصی

  نظری

  عملی

Psychology & 
Education of Gifted 

& Creative 
Children 

۳۲ 
 یاختیار

  نظری

  عملی

 ندارد     دارد              لی:مآموزش تكمیلی ع

   سمینار         آزمايشگاه         ورزیكار         یلمسفر ع

 

 اهداف درس:

 آشناسازی دانشجويان با:

 شناسی و آموزش و پرورش كودكان تیزهوش و خالقتاريخچة روان -

 تیزهوش و خالقشناسی و آموزش و پرورش كودكان روانها و اصول تعريف، هدف -

 هوش و خالقهای كودكان تیزو ويژگی عوامل موثر بر رشد هوش و خالقیت -

 كودكان تیزهوش و خالقبندی طبقه -

 تیزهوش و خالق آموزاندانشبرنامة درسی های اساسی در مهارت -

 

 سرفصل ها:

 )هوش چیست؟ خالقیت چیست؟( مفاهیم بنیادين در قلمرو هوش، استعداد، تیزهوشی و خلّاقیّت -

 كودكان تیزهوش و خالقاهمیت و ضرورت توجه به  -

  شناسی و آموزش و پرورش كودكان تیزهوش و خالقنتاريخچة روا -

 )عوامل موثر بر رشد هوش و خالقیت( های وراثتی و محیطی تیزهوشی و خلّاقیّتخاستگاه -

 تشخیص و شناسايی تیزهوشی و خلّاقیّت -

 كودكان تیزهوش و خالقهای يژگیو -

 و موانع بروز خالقیت انواع خلّاقیّت -

 كان تیزهوشكودی آموزش به هاروش -

  كودكان خالق و تقويت خالقیتی آموزش به هاروش -

 و مديريت سازماندهیو شناسی و آموزش تیزهوشی روان -

 و فراگیر تلفیقسازی آموزشی، يکپارچههای آموزش ويژه در نظام ها و برنامهسیاست -

 تفکیکجداسازی آموزشی و های آموزش ويژه در نظام ها و برنامهسیاست -
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های درخشان )سکمپاد(،  پرورش استعدادهای درخشان و معرفی سازمان ملی اهبردهای ويژه در پرورش استعدادر -

 آموزان تیزهوش و معرفی طرح شهابمدارس ويژۀ دانش

 آموزان تیزهوش و خالقبرای دانش خدمات حمايتی، راهنمايی و مشاوره -

 تیزهوش و خالق انهای دارای فرزندخانوادهآموزش  -
 
 

 رزشیابیا

 

 ترمیانم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 کارورزی
 عملکردی نوشتاری

     

 

 اصلی:منابع 

انتشکارات  : تهکران . (۱۳۸۳) ترجمکة مهشکید صکفری    .های چندگانکه در كکالس درس  شهو(. ۱۹۹۹)آرمسترانگ؛ توماس  -

 .مدرسه

 تهران: نشر سمپاد. .شناختی ايرانهای روانهشهای شخصیتی تیزهوشان در پژوويژگی(. ۱۳۸۳ای، جواد )اژه -

 تهران: نشر سمپاد. .های كودكان تیز هوشويژگی(. ۱۳۸۳ای، جواد )اژه -

(. تهکران: نشکر   ۱۳۸۵ترجمه مجتبی امیری مجکد ) . تیزهوشی: تعاريف و مفاهیم(. ۱۹۹۹استرنبرگ، رابرت و ريس، سالی ) -

 دانژه.  

)چاپ دوم(. تهران: انتشکارات   ها و رويکردهاهوش و خالقیت: تاريخچه، نظريه (.۱۳۹۰)افروز، غالمعلی و كامکاری، كامبیز  -

 دانشگاه تهران. 

: تهکران . خکانواده و كودكکان بکا نیازهکای ويکژه      های تقويت خالقیت در كودكان در:خانواده و روش .(۱۳۹۱)پژوه، احمد به -

 .انتشارات آوای نور 

نشکر  : تهکران . (چاپ نهم( )با تجديد نظر و اضافات) و نوجوان با كودک انسانی ةرابط برقراری اصول (.۱۳۹۲)، احمد پژوهبه -

 .دانژه

)چکاپ هفکتم(. مشکهد: انتشکارات آسکتان قکدس        های پرورش آنشیوهماهیت خالقیت و . (۱۳۹۴)السادات حسینی، افضل -

 رضوی.

 .زاده موریت. تهران: انتشارات شانشناسی و آموزش تیزهوروان. (۱۳۸۹)شکوهی يکتا، محسن و پرند، اكرم  -

 تهران: انتشارات سايه نما. .شناسايی و پرورش استعداد رياضی (.۱۳۷۶)كاظمی حقیقی، ناصرالدين  -

چاپ دوم(. تهران: انتشکارات  ) های آموزش ويژهشناسی كودكان تیزهوش و روشروان (.۱۳۹۳)كاظمی حقیقی، ناصرالدين  -

 تابان خرد.

 تهران: انتشارات تابان خرد. .آموزش و پرورش برای استعداد و تیزهوشی (.۱۳۹۴)ين كاظمی حقیقی، ناصرالد -

 تهران: انتشارات تابان خرد. .خالقیت (.۱۳۹۴)كاظمی حقیقی، ناصرالدين  -

 تهران: انتشارات تابان خرد. .شناسی تربیتی استعدادروان (.۱۳۹۴)كاظمی حقیقی، ناصرالدين  -

(. مشهد: ۱۳۹۲)چاپ هفتم(. ترجمة مجید مهدی زاده و احمد رضوانی ) دكان تیزهوشآموزش كو (.۱۹۹۹)گاالگر، جیمز  -

 انتشارات آستان قدس رضوی.
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های راهنمای عملی در حمايت از يادگیرندگان با توانايی: آموزش فراگیر(. ۲۰۰۵)لورمن، تیم؛ دپلر، جوآن و هاروی، ديويد  -
 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران(. ۱۳۹۲)زاده خانپژوه و عباسعلی حسینترجمة احمد به. گوناگون

 ی و علکوم وابسکته  بخشک توان ،آموزش و پرورش، روان شناسی: كودكان استثنايیتوصیفی فرهنگ (. ۱۹۸۸)فیلیپ  ،ويلیامز -
  .انتشارات بعثت: تهران. (۱۳۸۶) و همکاران پژوهبهترجمة احمد . )ويراست دوم(

 
Fonseca, C. (۲۰۱۵). I'm Not Just Gifted: Social-Emotional Curriculum for Guiding Gifted 
Children. New York: Prufrock Press.  
 
Klein, B. (۲۰۱۵). The Challenges of Gifted Children: Empowering Parents to Maximize Their 
Child's Potential. London: Praeger. 
  
Neihart, M.; Pfeiffer, S. & Cross, T. (۲۰۱۵). The Social and Emotional Development of Gifted 
Children: What Do We Know? (۲nd Ed). New York: Prufrock Press. 
 
Smutny, J.F. (۲۰۱۵). Teaching Gifted Children in Today’s Preschool and Primary 
Classrooms: Identifying, Nurturing, and Challenging Children Ages ۴-۹. London:  Free Spirit 
Publishing. 

 
 
 

http://www.amazon.com/Not-Just-Gifted-Social-Emotional-Curriculum/dp/161821425X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1445798799&sr=1-1&keywords=Psychology+of+Gifted+Children+2015
http://www.amazon.com/Not-Just-Gifted-Social-Emotional-Curriculum/dp/161821425X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1445798799&sr=1-1&keywords=Psychology+of+Gifted+Children+2015
http://www.amazon.com/Not-Just-Gifted-Social-Emotional-Curriculum/dp/161821425X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1445798799&sr=1-1&keywords=Psychology+of+Gifted+Children+2015
http://www.amazon.com/Challenges-Gifted-Children-Empowering-Potential/dp/1440833389/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1445798232&sr=1-5&keywords=Gifted+Children+2015
http://www.amazon.com/Challenges-Gifted-Children-Empowering-Potential/dp/1440833389/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1445798232&sr=1-5&keywords=Gifted+Children+2015
http://www.amazon.com/Challenges-Gifted-Children-Empowering-Potential/dp/1440833389/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1445798232&sr=1-5&keywords=Gifted+Children+2015
http://www.amazon.com/Challenges-Gifted-Children-Empowering-Potential/dp/1440833389/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1445798232&sr=1-5&keywords=Gifted+Children+2015
http://www.amazon.com/Challenges-Gifted-Children-Empowering-Potential/dp/1440833389/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1445798232&sr=1-5&keywords=Gifted+Children+2015
http://www.amazon.com/Challenges-Gifted-Children-Empowering-Potential/dp/1440833389/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1445798232&sr=1-5&keywords=Gifted+Children+2015
http://www.amazon.com/Challenges-Gifted-Children-Empowering-Potential/dp/1440833389/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1445798232&sr=1-5&keywords=Gifted+Children+2015
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۱۷۰کد درس:   
 

 عنوان درس به فارسی:

 مددکاری اجتماعی

تعداد 

 واحد:

نوع 

 واحد

 پایه

 دروس پیش نیاز:  نظری

و آموزش كودكان با نیازهای شناسی روان  عملی

  عملی (۱۱۹) ويژه

  
 اصلی

  نظری
  عملی  

 عنوان درس به انگلیسی:
تعداد 

 ساعت:
 تخصصی

  نظری

  عملی
Social Work ۳۲ 

 یاختیار
  نظری

  عملی

 ندارد     دارد              لی:مآموزش تكمیلی ع

   سمینار         آزمايشگاه         ورزیكار         یلمسفر ع

 رس:اهداف د

 آشناسازی دانشجويان با:

 آموزان با نیازهای ويژهدانشاهمیت و ضرورت توجه به مددكاری اجتماعی برای  -

 مددكاری اجتماعیی هااصول و روش ،تعريف -

 تاريخچة خدمات اجتماعی در اسالم -

 و فنون مصاحبه در مددكاری اجتماعی هاروش -

 الگوهای مددكاری اجتماعیمعرفی و كاربرد  -

 های اجتماعیشناسی آسیبعلت -

ذهنکی،   تکوان كکم  كودكکان تشخیص و فرايند كمک و درمان به كودكان با نیازهکای ويکژه، ماننکد    مراحل مددكاری اجتماعی:  -

بکا نکاتوانی    كودكکان با مشککالت گفتکاری،    كودكانمعلول جسمی،  كودكانا آسیب بینايی، ب كودكانبا آسیب شنوايی،  كودكان

 يادگیری

 

 ل ها:سرفص

   آموزان با نیازهای ويژهدانشضرورت توجه به مددكاری اجتماعی برای اهمیت و  -

 (، مسأله، مددجو، موسسهمددكار اجتماعی) اجتماعی در مددكاری كلیدی مفاهیم -

 ( ؟چیست اجتماعی و مددكاری ؟كیست مددكار اجتماعی)؟ اجتماعی مددكاری تعريف -

 سروكار دارد؟ كسانی با چه یاجتماع مددكار -

 ای: فردی، گروهی و جامعهاجتماعی مددكاری هایروش ،اجتماعی مددكاری هایهدف -

 اجتماعی مددكاری اصول -

 و خدمات اجتماعی در اسالم اجتماعی مددكاری تاريخچة -
 های مردم نهادسازمان و رفاهی با مؤسسات آشنايی -

 بشر و نیازهای اعیاجتم مددكاری -

 اجتماعی در مددكاری مصاحبهو فنون  اصولاهمیت مصاحبه در مددكاری اجتماعی و  -

 های مورد نیاز در مددكاری اجتماعیمهارت -
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 اجتماعی مددكاریالگوهای معرفی  -

 كودكان استثنايی مددكاری اجتماعی با خانوادۀ -
 

 ارزشیابی

 

 ترمیانم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 کارورزی
 عملکردی نوشتاری

     

 منابع اصلی:

 (. تهران: انتشارات سمت.۱۳۷۷ترجمه پروانه كاركیا ) های مددكاری.مراحل و مهارت(. ۱۹۹۳برامر، لورنس ) -

 .نور آوای انتشارات: تهران. اجتماعی مددكاری چهار نوشتار دربارۀ .(۱۳۷۷)، احمد پژوهبه -

 .انتشارات آوای نور: تهران. خانواده و كودكان با نیازهای ويژه(. ۱۳۹۱)، احمد پژوهبه -

نشر  :تهران. (چاپ نهم( )با تجديد نظر و اضافات) و نوجوان با كودک انسانی ةرابط برقراری اصول (.۱۳۹۲)، احمد پژوهبه -

 .دانژه

 .انتشارات آموزش انقالب اسالمی: تهران. ترجمه پريوش منتخب. مددكاری اجتماعی(. ۱۳۷۱)پرلمن، هلن  -

انتشارات : تهران. نیاترجمه منیرالسادات میربها و اكبر بخشی. ای بر مددكاری اجتماعیمقدمه. (۱۳۷۳)پیکارد، بتی  -

 .آزاد اسالمی دانشگاه 

 تی.انتشارات سازمان بهزيس: تهران. مبانی مددكاری اجتماعی(. ۱۳۷۲)خاكساری، محمد حسن  -

 .انتشارات آوای نور: تهران. كاربرد مصاحبه در مددكاری اجتماعی(. ۱۳۷۳)مدرضا رنجبر، مح -

 .انتشارات دانشگاه عالمه طباطبايی: تهران .مقدمه ای بر خدمات اجتماعی در اسالم(. ۱۳۷۱)زاهدی اصل، محمد  -

 .انتشارات رشد: تهران. كار با فرد: مددكاری اجتماعی(. ۱۳۶۹) اهللسام آرام، عزت  -

)چاپ دوم(. ترجمة  های مقابله با افسردگی نوجوانان: راهنمای والدينروش(. ۲۰۰۴اتريک، كرول و شری، جان )فیتزپ -

 (. تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیان.۱۳۹۰پژوه و فريده نوری )احمد به

 .)چاپ سوم( ذهنی توانكمكمک به رشد گفتار و زبان كودكان (. ۱۹۷۲)ريان، ديويد و شیلو، تامار  و گوردون، میخائیل -

شناسی و شناسی رواندانژه )رجوع كنید به جديدترين كتابنشر : تهران. (۱۳۹۲و همکاران ) پژوهبهترجمه احمد 

 آموزش كودكان استثنايی(. 

 ه.(. تهران: نشر دانژ۱۳۸۹پژوه ). ترجمة احمد بهمشاوره با والدين كودكان پرخاشگر(. ۲۰۰۱منا، روزانه و لندی، سارا ) -

راهنمکای عملکی در حمايکت از يادگیرنکدگان بکا      : آموزش فراگیکر (. ۲۰۰۵) لورمن، تیم؛ دپلر، جوآن و هاروی، ديويد -
 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران(. ۱۳۹۲)خانزاده پژوه و عباسعلی حسینترجمة احمد به. های گوناگونتوانايی

ترجمکة  . ارزيکابی و آمکوزش   :های اجتماعی كودكکان رتبهبود بخشی مها(. ۱۹۸۸)متسون، جانی و اولنديک، توماس  -

 .انتشارات اطالعات: تهران(. ۱۳۸۴)پژوه به احمد

ترجمکة  (. چکاپ دوم )راهنمکای معلکم   : آموزان با مشکالت عاطفی و رفتکاری دانش(. ۲۰۰۵)هوارت، روی و فیشر، پام  -

 .یا و مربیانانتشارات انجمن اول: تهران(. ۱۳۸۸)پژوه و هادی هاشمی رزينی احمد به

ی و علکوم  بخشک تکوان  ،آموزش و پکرورش، روان شناسکی  : كودكان استثنايیتوصیفی فرهنگ (. ۱۹۸۸)فیلیپ  ،ويلیامز -
  .انتشارات بعثت: تهران. (۱۳۸۶) و همکاران پژوهبهترجمة احمد . )ويراست دوم( وابسته
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Corcoran, J. & Walsh, J.M. (۲۰۱۵). Mental Health in Social Work: A Casebook on Diagnosis 
and Strengths Based Assessment (DSM ۵ Update) (۲nd Ed). New York: Pearson  
Hohman, M. (۲۰۱۵). Motivational Interviewing in Social Work Practice (Applications of 
Motivational Interviewing). New York: The Guilford Press. 
Knapp, S.E.; Jongsma, A.E. & Dimmitt, C.L. (۲۰۱۴). The School Counseling and School 
Social Work Treatment Planner, with DSM-۵ Updates, (۲nd Ed). New York: Wiley. 
Mark, J.M. & Fraser, M.W. (۲۰۱۵). Social Policy for Children and Families: A Risk and 
Resilience Perspective (۳rd Ed). London; SAGE Publications. 

http://www.amazon.com/Mental-Health-Social-Work-Competencies/dp/0205991033/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1445793740&sr=1-5&keywords=Social+work++2015
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http://www.amazon.com/Motivational-Interviewing-Social-Practice-Applications/dp/1462523692/ref=sr_1_12?s=books&ie=UTF8&qid=1445793928&sr=1-12&keywords=Social+work++2015
http://www.amazon.com/Motivational-Interviewing-Social-Practice-Applications/dp/1462523692/ref=sr_1_12?s=books&ie=UTF8&qid=1445793928&sr=1-12&keywords=Social+work++2015
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۱۷۱کد درس:   
 

 

 عنوان درس به فارسی:

متون تخصصی علوم 

 تربیتی

تعداد 

 واحد:

۲ 

نوع 

 واحد

 پایه

 دروس پیش نیاز:  نظری

  عملی
شناسی و آموزش كودكان با نیازهای نروا

 (۱۲۹و متون تخصصی ) (۱۱۹ويژه  )

  
 اصلی

  نظری
  عملی  

 عنوان درس به انگلیسی:
تعداد 

 ساعت:
 تخصصی

  نظری

  عملی

English Text  ۳۲ 
 یاختیار

  نظری

  عملی

 ندارد     دارد              لی:مآموزش تكمیلی ع

   سمینار         آزمايشگاه         ورزیكار         یلمع سفر

 

 اهداف درس:

 آشناسازی دانشجويان:

شناسکی،  هکای روان فرهنکگ : باشند، ماننکد منابع اطالعاتی گوناگون كه به نوعی در رابطه با موضوع دوره و درس میبا  -

 های درسی مربوطهای علمی و كتابها، مجلهشناسیپزشکی و توان بخشی، كتابپزشکی، علوم رفتاری، روان

شناسی و آموزش كودكان بکا نیازهکای   در حوزۀ روان دادن مفاهیم و اصطالحات علمی و فنی مورد بحث و گفتگو قرار - 

 به منظور فهم و درک متون تخصصی ويژه

 ان فارسیی مناسب به زبهامعادلو مفاهیم تخصصی مربوط و يافتن ( ترمینولوژی)با اصطالحات  -

 روان يک مقاله يا يک متن از زبان انگلیسی به زبان فارسی   جمةتر -

 .رعايت كردن نکات اماليی و انشايی و دستوری در نوشتن -

 هيک موضوع يا الگوی تحقیق علمی به منظور الهام گرفتن و اجرای آن در آيند با -          

 

 سرفصل ها:

يکک  با آمادگی قبلی، شركت فعال و حضور آگاهانه در كالس، قبالً  رودیمظار از يکايک دانشجويان عزيز انتدر اين درس 

دانشجويان فهرستی از به در هر جلسه،  . همچنینترجمه كنندبا مشورت استاد درس انتخاب و را مقالة علمی به زبان انگلیسی 

بنکابراين   .دهنکد یمک حکث و گفتگکو قکرار    مکورد ب در كکالس  كننکد و آن را  يکابی  شود تا با دقت معادلداده میواژگان تخصصی 

 :های زير نايل گردند و بتوانندبه هدفبه تدريج  شوندمیقادر دانشجويان 

 .برای مفاهیم و اصطالحات انگلیسی ارائه دهندمناسب ی فارسی هامعادل -

 .برای مفاهیم و اصطالحات فارسی ارائه دهندمناسب ی انگلیسی هامعادل -

 .رسی روان و سلیس ترجمه كننديک متن انگلیسی را به فا -

 .در ترجمه متن، نکات اماليی و انشايی و دستوری را رعايت كنند -

 .متن انگلیسی را به درستی بخوانند و بفهمند -
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 و ارزیابی هافیتكل

 درس حضور فعال در كالس -۱

و در حیطکة علمکی    درس با مشورت استادانتخاب يک مقالة علمی و ترجمة كامل آن از زبان انگلیسی به زبان فارسی  -۲

 مورد عالقه دانشجو

 .های تخصصی به زبان انگلیسیی مناسب به زبان فارسی برای واژههامعادليافتن  -۳

 .های تخصصی به زبان فارسیی مناسب به زبان انگلیسی برای واژههامعادليافتن  -۴

 

 

 ارزشیابی

 

 ترمیانم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 کارورزی
 عملکردی تارینوش

     

 

 منابع اصلی:
 

بخشکی و  شناسکی، تکوان  روان. آموزش و پرورش: فرهنگ توصیفی كودكان استثنايی(. ۱۹۸۸)ويلیامز، فیلیپ  -
 . انتشارات بعثت: تهران(. ۱۳۸۶)ترجمه احمد به پژوه و همکاران (. ويراست دوم) علوم وابسته

ويراسکتة بهکاء الکدين    ( دو جلکد ) لسکفه و علکوم اجتمکاعی   فرهنکگ اصکطالحات ف  (. ۱۳۷۱)بريجانیان، مکاری   -

 .موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی: تهران. خرمشاهی

انتشکارات فرهنکگ   : تهکران . های وابستهشناسی و زمینهنامه روانواژه(. ۱۳۶۸)براهنی، محمد نقی و همکاران  -

 .معاصر

: تهکران . پزشککی صکطالحات چهکار زبانکه روان   فرهنگ لغات و ا(. ۱۳۷۰)بهرامی، غالمرضا و معنوی، عزالدين  -

 .انتشارات دانشگاه تهران

انتشکارات فرهنکگ   : تهکران (. جلد دو) پزشکیشناسی و روانفرهنگ جامع روان(. ۱۳۷۶)پور افکاری، نصراهلل  -

 .معاصر

 .انتشارات امیر كبیر: تهران .فرهنگ علوم رفتاری(. ۱۳۶۴)شعاری نژاد، علی اكبر  -

هکا و اصکطالحات روان   واژه: لغکت نامکه روان شناسکی   (. ۱۳۵۶)ستان، پريکرخ و راد، مینکا   منصور، محمود، داد -
 .لوح: تهران. های انگلیسی و فرانسه آنهاشناسی و همراه با معادل

ترجمه احمد بکه   .شناسان بزرگهای روانراهنمای زندگینامه و نظريه(. ۱۹۷۸)نوردبی، ورنون و كالوين، هال  -

 .انتشارات منادی تربیت: تهران(. ۱۳۸۶)پژوه و رمضان دولتی 

انتشکارات دانشکگاه علکوم    : تهکران  .فرهنگ آسیب شناسکی گفتکار و زبکان   (. ۱۳۸۰)نیلی پور، رضا و همکاران  -

 .بخشیتوان بهزيستی و  

 انتشارات فرهنگ معاصر: تهران(. جلد دو) فارسی -انگلیسی: فرهنگ معاصر(. ۱۳۸۱)باطنی، محمد رضا  -

: تهکران (. جلکد  دو) فارسکی  -فرهنکگ معاصکر هکزاره انگلیسکی    (. ۱۳۸۵)مد و همککاران  حق شناس، علی مح -

 .انتشارات فرهنگ معاصر
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 ۱۷۲کد درس:
 

 

 )یك واحد از این درس به روش تدریس علوم تجربی و یك واحد به روش تدریس علوم اجتماعی اختصاص دارد(

 علوم تجربی: بخش اول روش تدریس 

 اهداف:

 آشنا نمودن دانشجويان با:  -

 جربی در دوره پیش دبستانی و ابتدائی ماهیت و هدف های آموزش علوم ت -
 دبستانی و ابتدايیهای رشد در آموزش علوم تجربی دوره پیشكاربرد نظريه -
 های روش علمی )فرآيندی و فرآورده ای(انواع مهارت -
 راهبردهای آموزش علوم -
 روش های آموزش علوم )انتقالی، اكتشافی، تعاملی، فرآيندی، تلفیقی( -
 د الزم برای آموزش علومامکانات، وسايل و موا -
 های علمی كودكان در درس علوم تجربی های ارزشیابی از آموختهانواع شیوه -
 تحلیل ساختار برنامه درسی علوم تجربی توسط دانشجويان -

 
 سرفصل ها:

 دبستانی و ابتدايیهدف های برنامه درسی علوم در دوره پیش -

 رويکرد انتقالینقش معلم، دانش آموز و نگاه به علم و يادگیری در  -
 مهارت های فرآيندی آموزش علوم -
 مهارت های فرآيندی تلفیقی آموزش علوم -
 رويکرد پروژه محور در آموزش علوم تجربی -
 دبستانی و ابتدايیهای رشد در آموزش علوم دوره پیشكاربرد نظريه -
 بندیهای روش علمی )با تاكید بر مشاهده، تغییرات و طبقهانواع مهارت -

 عنوان درس به فارسی:

روش تدریس علوم 

 تجربی و اجتماعی

 

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Experimental 
Science and Social 
Studies Teaching 
Methods 

 حد:تعداد وا

۲ 

(۱+۱) 

 

 تعداد ساعت:

۳۲+۱۶ 

نوع 

 واحد

 پایه
 نظری

 دروس پیش نیاز:

های  الگوها و روش

 (۱۰۴تدريس )

 

 عملی

 اصلی
 نظری

 عملی

 تخصصی

 نظری     *

 

 عملی     *

 

 اختیاری
 نظری

 عملی

 ندارد   دارد             آموزش تكمیلی علمی:

 پروژه       سمینار         آزمايشگاه        كارگاه          میسفر عل
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 تدريس علومراهبردهای  -

 ها و فنون تدريس علوم؛روش -

 امکانات، وسايل و مواد الزم برای آموزش علوم؛ -

 های علمی كودكانهای ارزشیابی از آموختهشیوه -
 

 بخش دوم: روش تدریس علوم اجتماعی:
 اهداف:

 آشنا نمودن دانشجويان با: -

 ئی ماهیت و هدف های برنامه درسی اجتماعی در دوره پیش دبستانی و ابتدا -

 آشنايی با مهارت های تفکر و فرآيندی در علوم اجتماعی -
 دبستانی و ابتدايیهای رشد در آموزش اجتماعی دوره پیشكاربرد نظريه -
 های روش علمیانواع مهارت -
 راهبردها، روش ها و فنون تدريس اجتماعی -
 های علمی كودكان در درس اجتماعیهای ارزشیابی از آموختهانواع شیوه -
 ختار برنامه درسی و اجتماعی توسط دانشجويان.تحلیل سا -

 
 سرفصل ها:

 فصل اول : کلیات 

 دبستانی وابتدايی؛هدف های برنامه درسی علوم اجتماعی  در دوره پیش -
 ضرورت و اهمیت برنامه درسی علوم اجتماعی -
 تاريخچه مطالعات اجتماعی -

 فصل دوم: راهبردهای تدریس و یادگیری 

 معلمان، پرسش و پاسخ، نمايشی(آموزش مستقیم )توضیحات  -

 آموزش غیرمستقیم )ايفای نقش، كارگروهی، كاوشگری، مطالعه موردی( -

شناسايی رويکردهای حل مسأله و پژوهشگری در سطوح چهارگانه )سطح اول: كاوشگری در سطوح پايین تر حوزه  -

پژوهش و ژرف انديش، سطح شناختی، سطح دوم: كاوشگری های مبتنی برالگوگیری، سطح سوم: تفکر سطح باال، 

 چهارم: تعامل و تفکر فرا انتزاعی در مسائل بحث انگیز اجتماعی(
 سوادهای اساسی اجتماعی -
 مهارت های اساسی يادگیری -
 تفکر انتقادی -
 (۱۹۸۷، الگوی سولومن ۱۹۸۸، الگوی كراپ ۱۹۹۰مراحل رويکرد حل مسئله )الگوی ون سیکل  -
 اره شهر، سرپرستی يک تیم ورزشی(آموزش تفکر ..... )اداره خانواده، اد -
 

 فصل سوم: رویكردهای جدید در آموزش علوم اجتماعی

 پروژه ها )انفرادی، گروهی( -

چگونگی اجرای پروژه ها )انتخاب موضوع، شناسايی و بررسی زمینه ها جهت آموزش حوزه های مطالعات اجتماعی، 

 ا(تعیین اهداف و انتخاب منابع، نحوه ارزشیابی از پروژه ه

 رويکرد رشد اخالقی
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 رويکرد پرورش منش

 تحلیل ارزشها رويکرد تجزيه و

 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس علوم اجتماعی --

 

 فصل چهارم: بررسی کتاب درسی مطالعات اجتماعی

ش بینی شده، شناسايی ساختار كتاب درسی و ساختار دروس )مفاهیم، مضامین، مهارت ها، فرصت های يادگیری پی - 

 چگونگی تلفیق محتوا با ساير دروس( 

بررسی ويژگی های كتاب درسی شامل موضوع، حجم و صفحات كتاب، تعداد فصول و بخش ها، ساعات پیش بینی  -

 شده برای تدريس

 ساختار كتاب درسی شامل تصاوير، فعالیت های آموزشی و مهارت ها -

 

 

 

 :ارزشیابی

 

 ترممیان ارزشیابی مستمر
 های نهاییمونآز

 کارورزی
 عملکردی نوشتاری

     
ود شتوصیه می) نمره مباحث نظری سر فصل ۸نمره طرح درس(،  ۶تهیه گزارش،  نمره ۳نمره مشاهده،  ۳) نمره كار عملی ۱۲

 .(ارائه گردد(  Team teachingتدريس تیمی )اين درس به صورت 

 

 علوم تجربی:روش تدریس منابع درس 

 منابع اصلی:         

 های آموزش علوم.مبانی نظری و مهارت(. ۱۳۸۴شهرتاش، فرزانه؛ فلسفی، فاطمه؛ رهبر، ژاله؛ حاجیان، سهیال ) -

 ريزی آموزشی.های درسی ايران، سازمان پژوهش و برنامهتهران: شركت چاپ و نشر كتاب

چیان. تهران: مركز نشر رجمه بهمن سقط. تآموزش علوم در مدارس ابتدايی(. ۱۳۸۸ديتس، جورج؛ نلسون، آبراهام ) -

 دانشگاهی، چاپ نهم.

 منابع برای مطالعه بیشتر:        

. ترجمه مهتاش اسفندياری، مرتضی خلخالی، حسین دانشفر و ها و فنون در آموزش علومروش(. ۱۳۸۲يونسکو ) -

 ی، چاپ پنجم.ريزی آموزشجواد هاشمی تفرشی. تهران: انتشارات مدرسه، سازمان پژوهش و برنامه

. ترجمه شاهده سعیدی. تهران، انتشارات نگرشی نو بر آموزش علوم تجربی در دوره ابتدايی(. ۱۳۸۹هارلن، وين ) -

 مدرسه، چاپ پنجم.

(، نکات اساسی در آموزش علوم ابتدايی، مترجمان طاهره رستگار، حسینی دانشفر، ۱۳۷۴آزبرن، راجرز و همکاران ) -

 هنگیتهران: انتشارات علمی و فر

 ۵)(، ساختارگرايی برای معلمان علوم، ترجمه محمود امانی طهرانی، رشد آموزش ابتدايی شماره -----كويری،  -

 (، راهنمای پروژه های علمی، مترجم علیرضا توكلی، انتشارات مدرسه۱۳۷۷فردريک، آنتونی، آسیموف، آيزاک ) -
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(، تهران: ۱۳۷۹ن حسینی دانشفر و طاهره رستگار)ريچارد، جیم، رز با همکاران )(، مهارت های يادگیری، مترجما -

 انتشارات سمت

 ۱۳۹۴(دشواری های آموزش علوم تجربی،مترجم طاهره رستگار، تهران،مرات ۲۰۰۱هارلن،وين) -

 

 علوم اجتماعی:روش تدریس منابع درس 

 منابع اصلی:              

های درسی ايران، سازمان شر كتاب، تهران: شركت چاپ و ن۶۰۰۰كتاب روش آموزش مطالعات اجتماعی كد  -

 ريزی آموزشی.پژوهش و برنامه

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:            

 برنامه درسی مطالعات اجتماعی/ كتاب درسی مطالعات اجتماعی/ مقاالت در زمینه آموزش مطالعات اجتماعی  -

 درسه(. برنامه ريزی درسی، تهران: انتشارات م۱۳۸۵فتحی واجارگاه، كوروش.) -

(، آشنايی با تجربیات و طرح های حوزه رويکرد حل مسأله و پژوهشگری با تأكید بر ۱۳۸۴سلسبیلی، نادر) -

 آموزش دروس اجتماعی، تهران، انتشارات مدرسه

 فروردين  ۱۸(، باستان شناسی در مدرسه، مترجم حمیدرضا ......... ، روزنامه همشهری، ۱۳۸۲رومانو، كاترين) -

، روان شناسی و دانش آموزش و پرورش، مترجم محمد كاردان، تهران: انتشارات دانشگاه (۱۳۶۷پیاژه، ژان ) -

 تهران  
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۱۷۳كد درس:  
 

 عنوان درس به فارسی:

 آموزش هنر

تعداد 

 ۲ واحد:

نوع 

 واحد

 پایه
  نظری

 دروس پیش نیاز:

 

 ندارد  عملی

  
 اصلی

  نظری
  عملی  

 عنوان درس به انگلیسی:
داد تع

 ساعت:
 تخصصی

  نظری

  عملی

Art Education 
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 یاختیار

  نظری

  عملی

 ندارد  دارد          ی:ملآموزش تكمیلی ع

 سمینار         آزمايشگاه        كارگاه         سفر علمی

 اهداف درس:

ای  هنری، آموزش مهارت های هنری مختلف جهت تولید آثار پرورش خالقیت ومهارتهای زندگی از طريق يادگیری فعالیته

هنری توسط دانشجويان، شناخت روش های مناسب آموزش هنر در دوره پیش دبستان و دبستان، شناخت روش های 

ه ارزشیابی مناسب برنامه درسی هنر، ايجاد توانايی نقد آثار هنری تولید شده توسط دانشجويان، آشنايی با مراكز هنری ويژ

 كودكان )خارج از محیط دانشگاه(

 

 سرفصل ها:

 تعريف هنر -
 ديدگاه ها و رويکردهای تربیت هنری -
 ضرورت و اهمیت فعالیت هنری   -
 جايگاه هنر در آموزش كودكان -

پرورش خالقیت و مهارتهای زندگی از طريق فعالیتهای هنری نقاشی، كاردستی، كاردستی باگل ،سرود،   -

 تئاتر،خوشنويسی
 ريس مهارت های هنری) نقاشی، كاردستی، كاردستی باگل، سرود، تئاتر، خوشنويسی(روش های تد -
 خلق آثار هنری از بعد زيبا شناسی و هنری -
 مهارتهای نقد هنری -

 
 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

   ٭  



۱۹۲ 

 

 

 منابع:
 

. تهران: انتشارات سمت بازآفرينی آموزش هنر در نظام تعلیم و تربیت(. ۱۳۹۱) مهرمحمدی، محمود، لركیان، مرجان -

 )برای واحد تئوری(.

 )برای واحد عملی(. هاكتابخانه و آموزشیاموركمک . دفتركاردستی و هنر(. ۱۳۶۶گنجی، لیلی، تركمان، منوچهر ) -
 ناشر ديدار. كودک و كودكستان(. كتاب كار مربی كودک )برنامه كار مربی در مهد(. ۱۳۹۰خمارلو، توران) -
 . نشر مدرسه.آموزش عمومی هنر: چیستی، چرايی، چگونگی(. ۱۳۹۰مهرمحمدی، محمود ) -
 های دوم، سوم، چهارم دفتر چاپ و توزيع.ضمائم راهنمای برنامه هنر پايه -
 .دوم و سوم ابتدايی های اول،راهنمای درس هنر برای معلمان پايه -
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۱۷۴کد درس:   
 

رس به فارسی: عنوان د

 روش تدریس ریاضیات
تعداد 

 ۲واحد: 

نوع 

 واحد

 پایه
 نظری

 
 دروس پیش نیاز:

 (،۱۱۱الگوها و روش های تدريس )  عملی
   (۱۹۶روانشناسی يادگیری)

 اصلی
  نظری

  عملی  

 عنوان درس به انگلیسی:
تعداد 

 ساعت:
 تخصصی

  نظری
  عملی

Methods of 
Teaching 

Mathematics 
 

۳۴+۱۶ 
 اختیاری

  نظری
  عملی

 ندارد   دارد          آموزش تكمیلی عملی:
 سمینار         آزمايشگاه        كارگاه         سفر علمی

 اهداف درس
 جويان در مورد رياضیات مناسبِ آموزش در دوران كودكی.سازی برای تفکر عمیق دانشزمینه -

 ک رويکرد تحولی جامع به آموزش رياضی، شامل روانشناسی تفکر و يادگیری رياضیآشنايی با ي -

 های درسی رياضیهای مشاهده و ارزشیابی يادگیری رياضی كودكان و نمونه برنامهروشآشنايی با  -

 هاسرفصل

 بخش اول: مبانی تدریس ریاضی

 دبستانیپیش ماهیت رياضی و يادگیری آن در دوره -

 ادگیری آن در دوره دبستان ماهیت رياضی و ي -

 رويکرد آموزشی تدريس از طريق حل مسئله -

 گیری و نحوه تدريس مفاهیم پايه رياضی با توجه به مراحل رشد ذهنی و شناختی كودكانزمان شکل -

 طراحی آموزشی برای تدريس مسئله محور -

و دبستان )به تفکیک  ستانیدبپیشهای های ارزشیابی به عنوان ابزاری برای يادگیری رياضی در دورهشیوه -

 دوره(

 و دبستان )به تفکیک دوره( دبستانیپیشهای استفاده از فناوری در تدريس رياضی دوره -

 های ریاضیبخش دوم: توسعه مفاهیم و رویه

 گیری مفهوم عدد و درک كمّیشکل -

 گیری معنای اعمال حسابیشکل -

 هاگیری تفکر جبری: تعمیم، الگويابی و تابعشکل -

 گیری تفکر هندسی و مفاهیم هندسهشکل -

 گیریاستدالل كردن و تصمیم -

 گیریگیری مفاهیم اندازهشکل -

 گیری مفهوم كسرشکل -

 گیری مفاهیم اعشار و درصدشکل -

 ها و احتمالگیری مفاهیم تجزيه و تحلیل دادهشکل -
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شوند. به صورت موازی آموزش داده  ها، بههای اول و دومِ سرفصلدر اين برنامه الزم است موضوعات مطرح در بخش توجه:

های بخش اول مورد بحث و بررسی قرار هايی برای آموزش سرفصلهای بخش دوم به عنوان بستر و نمونهعبارت ديگر، سرفصل

گیری مفهوم كمیت و مقايسه توان به چگونگی شکلدبستان، میگیرند. به عنوان نمونه، در بحث ماهیت رياضی در دوره پیش

 نمود.  اشاره

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

     
 

جويان در طول نیمسال های انجام شده توسط دانشتهیه يک پوشه كار برای گردآوری كلیه فعالیت ارزشیابی مستمر:

 تحصیلی

های يادگیری مناسب دبستانی را انتخاب و فعالیتانی يا پیشدانشجويان الزم است يکی از  مباحث رياضیات دبست پروژه:

 برای تدريس آن مبحث طراحی كنند. 

 

 منابع
. فصلنامه مطالعات برنامه درسی (. رويکرد شناختی به آموزش رياضی در دوره ابتدايی۱۳۹۱آزاد، سهیال )غالم -

 ، سال ششم.۲۴شماره  ايران،

 

. مترجمان: مهدی كمک كنیم كودكان رياضی ياد بگیرند(. ۲۰۰۲كیل پاتريک، جرمی و سوافورد، جین. ) -

 (. انتشارات فاطمی. ۱۳۸۷بهزاد و زهرا گويا. )

 

 .SAGE. انتشارات مفاهیم كلیدی در تدريس رياضی دوره ابتدايی(. ۲۰۰۷هايلوک، درک و تانگاتا، فیونا. ) -

ا كنون بخش عمده آن در قالب مقاله در مجالت )ترجمه اين كتاب توسط آقای محمد حسام قاسمی در حال انجام است و ت

 به چاپ رسیده است.  ۱۲۲تا  ۱۱۶های رشد آموزش رياضی شماره
 Van de Walle, J. A., Karp, K. S., Bay-Williams, J. M. (۲۰۱۳) Elementary and Middle School 
Mathematics: Teaching Developmentally. Pearson Education, USA 
Musser, G. L., Burger, W. F., Peterson, B. E. (۲۰۱٤) Mathematics for Elementary 

Teachers, A contemporary approach. Gohn Wiley & Sons, Inc. 
 منابع برای مطالعه بیشتر:

 . چاپخانه پیروز.روش آموختن حساب و هندسه(. ۱۳۴۶شکوهی، غالمحسین. ) -
Cai, J., Knuth, E., (۲۰۱۱). Early Algebraization, A Global Dialogue from Multiple 

Perspectives. Springer. 
Clarke, B., Grevholm, B., Millman, R., (۲۰۰۹). Tasks in Primary Mathematics 

Teacher Education; Purpose, Use and Exemplars. Springer. 
Sarama, J., Clements, D. H., (۲۰۰۹). Early Childhood Mathematics Education 

Research, Learning Trajectories for Young Children. Routledge.  
Steffe, L. P., Olive, J., (۲۰۱۰). Children’s Fractional Knowledge. Springer. 
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۱۷۵کد درس:   
 

عنوان درس به فارسی: 

روش های تدریس فارسی 

به کودکان فارسی زبان و 

 دوزبانه 

تعداد 

واحد: 

۲(۱+۱) 

نوع 

 واحد

 پایه

 دروس پیش نیاز:  نظری

  عملی

 (۱۰۴الگو ها و روش های تدريس)

  
 اصلی

  نظری

  عملی  

 عنوان درس به انگلیسی:
تعداد 

 ساعت:
 تخصصی

  نظری

  عملی

Methods of 
Teaching Farsi to 

Persian  & Bilingual 
Children 

۳۲ 
 اختیاری

  نظری

  عملی

 دارد          ندارد     آموزش تكمیلی عملی:

 پروژه    سمینار         آزمايشگاه        كارگاه          سفر علمی

 اهداف درس:

 :آشنا نمودن دانشجويان با

 آشنايی با نظام زبان فارسی -
اصول، فرايندها و فنون آموزش ره ابتدايی؛ ماهیت و هدف های برنامه درسی آموزش كودكان دو زبانه در دو -

 كودكان دوزبانه اجتماعی -های ذهنی و زبانی و فرهنگی ويژگی؛ كودكان دوزبانه
 راهبردها، روش ها و فنون تدريس زبان فارسی؛ -
 های علمی كودكان در درس زبانهای ارزشیابی از آموختهشیوه  -

 
  

 سرفصل ها: 

 کودکان فارسی زبان بخش اول: آموزش زبان فارسی به
 

 فصل اول: مفاهیم کلی زبان فارسی

توانش زبانی، كنش زبانی و توانش کلیاتی درباره زبا ن، ویژگی های زبان، نقش های زبان، گونه های زبان،   -

 مخاطب و....(-موقعیت-ارتباطی )زبان بدن

 نظام آوايی، صرفی، نحوی و معنايی وگفتمانی زبان نظام زبان فارسی) -
 های چهارگانه آموزش زبان فارسی مهارت  -

 )تعريف،انواع،فنون آموزشی برای آموزش گوش دادن(گوش دادن

 )تعريف،مکالمه،فنون آموزشی موردنیاز(گفتن 
 خواندن معنادار، خواندن با لحن و آهنگ مناسب، بیان احساسات و ادراک به صورت گفتاری( انواع -خواندن )تعريف 

 انواع نوشتن( -نوشتن)تعريف
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 صل دوم: آشنایی با ساختار زبان فارسیف
 هدف های برنامه درسی زبان فارسی در دوره ابتدايی  -

 ضرورت و اهمیت برنامه درسی زبان فارسی -
های يادگیری و آموزشی در آموزش زبان فارسی دوره ابتدايی ) نظريه: اسکینر، پیاژه، ويگوتسکی، كاربرد نظريه -

  چامسکی(
 ن فارسی در دوره ابتدايیرويکردهای برنامه درسی زبا -
 اصول آموزش زبان فارسی در دوره ابتدايی -
 

 فصل سوم: آموزش مهارت های چهارگانه زبان فارسی 

 مهارت های خواندن و رويکردها و روش های اموزش آن در دوره دبستان  -
 آموزش خواندن: رويکردها، روش ها و شیوه های آن        

 ش چند حسی، الفبای اصالح شدهروش تحلیلی، روش كلی، تركیبی، رو

 آموزش روان خوانی متون ساده

 روش های خواندن متن های ساده، پیچیده

 مهارت نوشتن و شیوه تدريس آن در دبستان -

 حرف نويسی، كلمه نويسی، جمله نويسی، امالء و انشاء

 آموزش رونويسی، آموزش امالء، آموزش كلمه سازی، جمله سازی

 آنآموزش انشاء، و روش های 

 

 فصل چهارم: آموزش نكات نگارشی، امالیی، دستوری  و ادبی )اختیاری(
نکات نگارشی) نقل قول مستقیم و غیر مستقیم، تبديل گفتار به نوشتار، نامه نويسی، خالصه نويسی، گزارش نويسی،  -

 يادداشت برداری، كاربرد عالئم نگارشی، پاراگراف و بند(

هم صدا با شکل متفاوت، واو معدوله، غلط های رسم الخطی، كاربرد درست صامت نکات اماليی)الف مقصوره، حروف  -

میانجی، استثناها، هم خانواده، متضاد و متشابه، واژه های همگون و شبه همگون، مترادف، جمع مکسر، همزه وسط و 

 آخر(

اژه های ساده و غیر ساده، نکات دستوری)جمله سازی، نهاد و گزاره، جمع و عالئم آن، حروف ربط، حروف اضافه، و -

 تركیب وصفی و اضافی(

مفاهیم ادبی)طنز، حکايت، كاريکاتور، قصه، افسانه، شعر كودكان، داستان، لطیفه، ضرب المثل، متون كهن، قافیه،  -

 رديف، موسیقی و شعر، تشیبه و استعاره(

 راهبردهايی برای تدريس نکات نگارشی، اماليی، دستوری و ادبی -

 

 بررسی راهنمای برنامه زبان فارسی  فصل پنجم:

شناسايی ساختار راهنمای درسی و ساختار دروس )مفاهیم، مضامین، مهارت ها، فرصت های يادگیری پیش بینی  - 

 يادگیری پیش بینی شده، چگونگی تلفیق محتوا با ساير دروس( -شده، فعالیت های ياددهی

صفحات كتاب، تعداد فصول و بخش ها، ساعات پیش بینی  بررسی ويژگی های كتاب درسی شامل موضوع، حجم و -

 شده برای تدريس

 بررسی ساختار كتاب درسی شامل تصاوير، نمودارها، فعالیت های آموزشی و مهارت ها -

 بررسی ارتباط طولی و توالی مطالب درس زبان فارسی در پايه های دوره ابتدايی -
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 بخش دوم : آموزش کودکان دوزبانه
 های احتمالی و تفاوت بافت زبان دوم زبانگی و چندزبانگی و انواع آن ها، مزايای دو و چندزبانگی و آسیبمفاهیم دو -

آموزی مثل نظرية رفتارگرا، نظرية ديدگاه شناختی/تکوينی، رويکرد تعاملی، نظرية دومهاو رويکردهای زباننظريه

 دازش پردازش اطالعات، فرضیة پردازش درونداد و فرضیة قابلیت پر
 نظام آوايی، صرفی، نحوی و معنايی زبان  -

 رابطة زبان، كاربرد و بافت موقیعتی  -
 مسائل ومشکالت كودكان درمناطق دوزبانه -
 گويش های رايج در ايران -
 اهداف برنامه زبان آموزی درمناطق دوزبانه -

 وش و استعداد (عوامل موثر در آموزش زبان دوم )سن، جنس، انگیزه، شخصیت، محیط و شرايط يادگیری، ه -

 اصول ناظر بر برنامه های زبان آموزی در مناطق دوزبانه  -

 رويکردها و روش ها در آموزش زبان -

 چهار مهارت زبانی با تمركز ويژه بر دو مهارت خواندن و نوشتن  -
 نامة درسیمحور و نحوۀ تولید محتوا در قالب اين دو برهای درسی به ويژه دو برنامة محتوايی و تکلیفانواع برنامه -

 
 

 ارزشیابی:

 

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

     

 

 منابع اصلی:       

 . انتشارات سخن.زبانانهای آموزش زبان به غیر فارسیاصول و نظريه(. ۱۳۸۵ضیاء حسینی، سید محمد )  -

 سمت. . تهران: انتشاراتآموزیزبان(. ۱۳۸۱زندی، بهمن ) -
 . تهران: انتشارات سمت.ساخت زبان فارسی(. ۱۳۸۶افراشی، آزيتا ) -

 )با تأكید بر مناطق دوزبانه(. تهران: انتشارات مدرسه. آموزی در پیش دبستانزبان(. ۱۳۹۰عصاره، فريده و مونا بافته ) -

بیات و علوم انسانی دانشگاه (، رشد زبان و فرضیه های زبان آموزی كودک، مجله دانشکده اد۱۳۸۰مشکوه الدينی، مهدی) -

 ۲۶۳ -۲۸۶ص 

، تهران: انتشارات ۳(، اختالل های زبان، تشخیص و بازپروری در روان شناسی مرضی و تحولی ۱۳۷۹دادستان، پريرخ ) -

 سمت

Lightbown, P. M. and N. Spada (۶th  ed.) (۲۰۱۳). How Languages are learned. Oxford 
University Press. 
Griffiths, C. (ed.) (۲۰۰۸). Lessons from Good Language Learners. Cambridge University 
Press. 
Doughty, C.J. and M.H. Long (eds.) (۲۰۰۳). The Handbook of Second Language Acquisition. 
Blackwell Publishing Ltd. 
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 منابع برای مطالعه بیشتر:        

(. ۱۳۹۴ه، فريدون؛ زندی، بهمن؛ قاسم پور مقدم، حسین و نجفی پازوكی، معصومه. )نیساری، سلیم؛ اكبری شلدر -

 راهنمای آموزش زبان فارسی در دوره ابتدايی، تهران: انتشارات مدرسه.

 (. خودآموز روش تدريس زبان فارسی، تهران: شركت چاپ و نشر كتاب های درسی ايران.۱۳۸۰زندی، بهمن.)  -

 . اصول يادگیری و آموزش زبان، ترجمه منصور فهیم، تهران: انتشارات رهنما.(۱۳۸۱براون، اچ، داگالس.) -
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۱۷۶کد درس:   
  

 عنوان درس به فارسی:

 روان شناسی بازی

تعداد 

 ۲ واحد:

نوع 

 واحد

 پایه
 دروس پیش نیاز:  نظری

 ندارد  عملی

  
 اصلی

  نظری

  عملی  

 عنوان درس به انگلیسی:
تعداد 

 :ساعت
 تخصصی

  نظری

  عملی

Play Psychology ۳۲ 
 یاختیار

  نظری

  عملی

 ندارد  دارد             ی:ملآموزش تكمیلی ع

   سمینار         آزمايشگاه        كارگاه          سفر علمی

  اهداف درس:

اسان و مربیان تعلیم و تربیت و نقش های سازنده آن در زندگی آشنايی با مفهوم، ضرورت و انواع بازی ها از ديدگاه روان شن

 كودكان

 

 سرفصل ها:

 بازی  تاريخچه و اهداف تعاريف، -
 كودكان ( عاطفی عقالنی، اجتماعی، روانی، جسمانی،)جانبه  همه رشد در بازی نقش -
  ها آن تحلیل و بازی درباره پردازان نظريه و بزرگ مربیان های ديدگاه -
   درسی كودكان برنامه در خالق های بخصوص بازی  -با ابزار و بی ابرزار –بازی ها  قشجايگاه و ن  -
 كودكان های بازی ارزيابی  -
 كودكان بازی مطالعه شیوه های -
 باالتر و كودكی های سال در بازی راه از يادگیری و بازی رويکردهای -
 ( پسران و دختران)  جنسیتی های بازی -
 كودكان های بازی در بزرگترها نقش -
وسايل مورد نیاز  ها و ويژگی باالتر(، و سنین ۷-۱۱ از سالگی،۷ تا كودكان )تولد مختلف سنی های گروه برای بازی -

 آن ها
 كشورها برخی از ديگر و ايران در مدرن و محلی بومی، سنتی، های معرفی برخی از بازی -
 طريق از ها آن يادگیری های راه بررسی و بزرگترها و كودكان های فعالیت مشاهده و كودكان های بازی تحلیل -

 بازی
 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری
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 منابع:

 رهگشا. شیراز: انتشارات .بازی شناسی روان( ۱۳۷۴) مهجور، سیامک رضا -

آبادی  ابراهیم كرمانی، علیرضا علیرضا ترجمه .كودكی جامعه شناسی دوران(. ۱۳۸۵پروت ) جکس، آلن جیمز، آلیسون -

 .(پنجم فصل) نشر ثالث (.۱۳۸۵)

 .تهران: مدرسه عالی پارس (.۱۳۵۵، ترجمه قاسم قاضی و نعمت كديور )تفکر كودک است بازی (.بی تا) اولین شارپ -

 بازی، اسباب فرهنگی كتاب پیامدهایآن،  فرهنگی و پیامدهای بازی اسباب گردهمايی در شده ارائه هایمقاله مجموعه -

.(جديد چاپ) ۱۳۸۱ بهار ، معراج انتشارات
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 ۱۷۷کد درس: 

عنوان درس به فارسی: 

بهداشت و تغذیه مادر و 

 کودک

تعداد 

 ۲واحد: 

نوع 

 واحد

 پایه
 دروس پیش نیاز:  نظری

 ندارد  عملی

  
 اصلی

  نظری
  عملی  

 عنوان درس به انگلیسی:
تعداد 

 ساعت:
 تخصصی

  نظری

  عملی

Maternal and child 
health and nutrition 

۳۲ 
 اختیاری

  نظری

  عملی

 ندارد   دارد             آموزش تكمیلی عملی:

   سمینار         آزمايشگاه        كارگاه          سفر علمی

 

 اهداف درس:

و  های دوران بارداری مراقبت حاملگی، از قبل مشاوره، زادانو نو مادرانو مرگ و میر  سالمت آشنايی با مفاهیم و شاخص های

سالم  نوزاد ويژگی های آشنايی بانوزادان،  از مراقبت كشوری برنامه هایبا  آشنايی، تغذيه در دوران بارداری و شیردهی زايمان،

 خواب ، استراحت و  بازی در كودكان. ، مه واكسیناسیون كشوری، تغذيه كودكان در سنین مختلف، برنا پذير آسیب نوزاد و
 

 سرفصل ها:

 اهمیت بهداشت و تغذيه صحیح مادر و كودک -
 وضعیت سالمت و مرگ و میر مادران در ايران و جهان  -
 علل مرگ مادران در جهان و ايران  -
  توسعه حال در و پیشرفته كشورهای در مادران سالمت موانع -

  زندگی طول در مادر فقدان از ناشی خطر و ادرانم میر و مرگ شاخص -

 مراقبت های قبل از بارداری: -
  بارداری از قبل مراقبت اهمیت -

 ژنتیکی ،صرع، بیماری های )بیماريهای مزمن حاملگی  در مورد اختالالت و بیماری های  از قبل مشاوره -

 (سقط جنین و اثرات آن جنین، به مربوط خطرات قلبی ، فشار خون ، ديابت، كلیوی، بیماريهای

 بارداری: دوران مراقبت های -
 فعالیت در دوران بارداری و بهداشت  -
 دوران بارداری شايع شکايات -
معدنی،  انرژی، پروتئین ها، كربوئیدرات ها، چربیها، عناصر به بارداری ) نیاز دوران در ای تغذيه نیازهای -

 باردار( زن غذايی رژيم ويتامین ها، تعادل
 ارداریب در چاقی -
  بارداری در ديابت -
 سقط جنین -
 باروری و دوران بارداری بهداشت در مردان مشاركت -



۲۰۲ 

 

 نقش پدر در آرامش روانی مادر در دوران بارداری -
 مقاربتی بیماريهای -

 نوزادی: دوره زايمان و در از مراقبت های پس -
مادر،  بیماريهای قهاجتماعی، ساب می دهند)عوامل قرار خطر معرض در را نوزادان سالمتی كه عواملی -

 دوره به مربوط زايمان، مسائل حین فعلی، مسائل حاملگی به مربوط قبلی، مسائل حاملگی های چگونگی

 نوزادی(
 نوزادی  دوره زايمان و در از پس فوری مراقبتهای -
و  نوز گیری نوزادان و اندازه معاينه در غیرطبیعی و طبیعی مهم نکات و معاينه چگونگی و نوزادان معاينه -

 تولد نوزاد موقع قد
 از مراقبت رحمی و داخل رشد تاخیر و نارسی - نارس شیرخواران تغذيه) كم بسیار تولد وزن با نوزادان -

 ديررس ( و نوزاد منزل در نارس شیرخواران
 نوزادی ، تست تیروئید كاری كتونوری، سندرم داون، كم )فنیل نوزادان در غربالگری رايج آزمايش های -

 ران( مفصل مادرزادی رفتگی ، در هموگلوبینوپاتیها ساير يا شکل داسی بول،گل كومبس
  نوزادان فیزيولوژيک و زردی  انتقالی دوره در نوزادان طبیعی تغییرات -
 شیردهی دوران مادران در تغذيه ای نیازهای - -

 كودک: تکاملی و مراحل  نمو و رشد بر موثر عوامل -

 صدک مفهوم و رشد سنجی ، شاخصهای تن شاخصهای  -

 رشد منحنی از استفاده و موارد ايران در استفاده مورد رشد نمودارهای -

 ايمنسازی و سالگی ۷ تا ماهگی ۱۲ كودكان از و شیرخواران )ايمنسازی كودكان همگانی ايمنسازی برنامه -

 ( نکرده اند مراجعه مقرر وقت در كه باالتر و ساله هفت كودكان
 واكسن با ايمنسازی سابقه فاقد باروری سنین زنان ايمنسازی ) ايمنسازی سابقه نبدو باردار زنان ايمنسازی -

 ( بزرگساالن ويژه دوگانه
  پرخطر گروههای هپاتیت برای علیه ايمنسازی -

 تغذيه كودک: -
  مادر شیر با تغذيه موفقیت شرايط -
 مادر شیر تغذيه ای جنبه های -
 مادر شیر ايمونولوژيک جنبه های -
 اجتماعی( ک مادر، اقتصادی به كودک، مربوط به )مربوط مادر شیر مزايای -
  مادر شیر با تغذيه در اساسی نکات -
 شیر نگهداری و دوشیدن ک شاغل مادران در شیردهی -
  شیردهی تداوم حفظ و كافی شیر تولید برای توصیه هايی -
 مختلف سنین در كودكان تغذيه -

  كودكان در بازی و استراحت ، خواب -
 ارزشیابی:

 میان ترم ی مستمرارزشیاب
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

     

 



۲۰۳ 

 

 منابع:
 پزشکی، آموزش و درمان بهداشت، . انتشارات وزارت(۱۳۹۲) سوّم چاپ سوّم، جلد عمومی، بهداشت جامع كتاب -

 فناوری. و تحقیقات معاونت
 مدنی. نشر زوار.  ه مصطفیترجم كودک. تربیت و تغذيه (.۱۳۹۳اسپاک ) بنیامین پاركر، استیون -
 . تهران: نشر دانشگاه پیام نور.بهداشت و تغذيه مادر و كودک(. ۱۳۸۷حلم سرشت، پريوش، دل پیشه، اسماعیل ) -
 با: رابطه پزشکی كشوردر علوم هایدكتری: دانشگاه و ارشد كارشناسی های نامه علمی: پايان و مستند منابع -

 "و تغذيه مادر و كودک بهداشت "



۲۰۴ 

 

 

  ۱۷۸درس:  کد

 عنوان درس به فارسی: 

برنامه ریزی درسی دوره 

های تحصیلی پیش 

 دبستانی و دبستان

تعداد 

 ۲واحد: 

نوع 

 واحد

 پایه

 دروس پیش نیاز:  نظری

  عملی
آموزش و پرورش پیش دبستانی ، دبستانی 

 ( و۱۰۵و متوسطه )

 (۱۱۵روانشناسی رشد )

 

  
 اصلی

  نظری
  عملی  

 درس به انگلیسی: عنوان
تعداد 

 ساعت:
 تخصصی

  نظری

  عملی

Curriculum 
Development in 
Preprimary and 

Primary education 

۳۲ 
 اختیاری

  نظری

  عملی

 ندارد   دارد             آموزش تكمیلی عملی:

   سمینار         آزمايشگاه        كارگاه          سفر علمی

 

 اهداف درس: 

 آشنايی دانشجويان با :

اهمیت آموزش پیش دبستانی و دبستانی )با تأكید بر اسالم و آراء انديشمندان مسلمان( چگونگی آموزش پیش دبستانی و 

دبستانی در جهان امروز ويژگی ها مبانی ، مراحل و عناصر برنامه ريزی درسی پیش دبستانی و دبستانی ،مقايسه برنامه درسی 

 دوره پیش دبستانی و دبستانی ايران و چند كشور مهم جهان

 سرفصل ها:

 الف( برنامه ریزی درسی در دوره پیش دبستانی 

 

 اهمیت تربیت كودک) با تأكید بر آراء انديشمندان مسلمان( -
 پیشینه تشکیل مراكز پیش دبستانی در جهان و ايران -
 شناختی، عاطفی وجسمی كودكان پیش دبستانیويژگی های  -
 اثرات آموزش پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی درسالهای بعداز پیش دبستان -
 مبانی برنامه  ريزی درسی در دوره پیش دبستانی  -

 مبانی فلسفی برنامه درسی  -             

 مبانی اجتماعی  -            

 مبانی روان شناختی  -           

 مبانی دين شناختی -          

 حل برنامه ريزی درسی مرا    -     

 انتخاب هدفها   -            

 تدارک برنامه های درسی )محتوا ،وسايل و امکانات ،رسانه ها و فضا و...( -            

 يادگیری  –روش های ياددهی  -           

 روشهای ارزشیابی -           



۲۰۵ 

 

 جهان ومقايسه آن با ايراننگاهی به برنامه های درسی دوره پیش دبستان در چند كشور   -

  دوره دبستانی ب( برنامه ریزی درسی در

 گیری دوره آموزش ابتدايی جديد در نظام آموزشی ايرانشکل -

 ويژگی های شناختی، عاطفی وجسمی كودكان در سن آموزش ابتدايی -

 سیر تحول برنامه های درسی دوره ابتدايی در ايران  -

 ايیمراحل برنامه ريزی درسی در دوره ابتد -

    گزينش هدفها -           

تعیین سیاست های برنامه درسی -             

   تعیین كردن ساختار برنامه درسی -           

تعیین كردن گستره برنامه درسی -             

تهیه چهارچوب برنامه درسی -             

 
 توجیهات الزم برای آموزش مطالب درسی -

 اتی تعیین قلمرو حوزه مطالع -

 تعیین كردن زمان آموزش -

 تعیین رويکرد انتخاب و سازمان دهی محتوا -

 تمركز و عدم تمركز -

 تولید مواد آموزشی -

 اجرا و ارزشیابی برنامه درسی -

 نگاهی به برنامه های درسی دوره ابتدايی در چند كشور جهان و مقايسه آن با ايران -

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

     

 

 منابع:

 . چاپ پنجم. تهران: انتشارات سمت.مبانی آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان(. ۱۳۹۳مفیدی، فرخنده ) -

 . انتشارات مدرسه.كودک تربیت درباره مسلمان بزرگ مربیان آراء(. ۱۳۶۶عطاران، محمد ) -

ترجمه فرخنده مفیدی. تهران:  . چاپ پانزدهم.در دوره پیش از دبستان برنامه آموزش و پرورش(. ۱۳۹۳ونیتا كول ) -

 انتشارات سمت.

 تهران: انتشارات سمت. آموزش و پرورش پیش دبستانی، دبستانی و متوسطه.(. ۱۳۹۲) صافی، احمد -

- Burton, N., Brundrett, M. (۲۰۰۵). Leading the Curriculum in the 
Primary School. paul chapman publishing. 



۲۰۶ 

 

 
 

 ۱۷۹کد درس: 

 

 

 عنوان درس به فارسی:

متون تخصصی علوم 

 تیتربی

تعداد 

 واحد:

۲ 

نوع 

 واحد

 پایه

 دروس پیش نیاز:  نظری

  عملی
 (۱۲۹) متون تخصصی

  
 اصلی

  نظری
  عملی  

 عنوان درس به انگلیسی:
تعداد 

 ساعت:
 تخصصی

  نظری

  عملی

English Text  ۳۲ 
 یاختیار

  نظری

  عملی

 ندارد     دارد              لی:مآموزش تكمیلی ع

   سمینار         آزمايشگاه         ورزیكار         یلمسفر ع

 

 اهداف درس:

 تربیتی علوم در آنها كاربرد چگونگی و تخصصی اصطالحات و مفاهیم با آشنايی -

 ترجمه در حصحی صورت به مفاهیم كاربرد -

 تخصصی متون در اصطالحات كاربرد -

 باشندمنابع اطالعاتی گوناگون كه به نوعی در رابطه با موضوع دوره و درس میبا آشنايی  -

 به منظور فهم و درک متون تخصصی، دادن مفاهیم و اصطالحات علمی و فنی مورد بحث و گفتگو قرار -

 به زبان فارسی  روان يک مقاله يا يک متن از زبان انگلیسی  جمةتر -

 رعايت كردن نکات اماليی و انشايی و دستوری در نوشتن -

 

 :درس رفتاری اهداف
 :بتواند بايد درس پايان از پس دانشجو

 .برای مفاهیم و اصطالحات انگلیسی ارائه دهندمناسب ی فارسی هامعادل -

 .برای مفاهیم و اصطالحات فارسی ارائه دهندمناسب ی انگلیسی هامعادل -

 .انگلیسی را به فارسی روان و سلیس ترجمه كنند يک متن -

 .در ترجمه متن، نکات اماليی و انشايی و دستوری را رعايت كنند -

 .متن انگلیسی را به درستی بخوانند و بفهمند -

 سرفصل ها:

 .تحقق بخشند انتخابی منابع با مطابق را درس كلی های هدف بتوانند بايد دانشجو و استاد
 
 



۲۰۷ 

 

 ارزشیابی:

 

 ترمیانم ابی مستمرارزشی
 های نهاییآزمون

 کارورزی
 عملکردی نوشتاری

     

 

 منابع اصلی:
 

 
. تهران: انتشارات ريزی آموزشیهای مديريت و برنامهانگلیسی برای دانشجويان رشته(، ۱۳۸۷) كوشا، منصور -

 سمت. 



۲۰۸ 

 

 ۱۸۰كد درس: 

 عنوان درس به فارسی:

 کارورزی

تعداد 

 ۲واحد: 

(۱+۱) 

نوع 

واحد

: 

 پایه
  نظری

 كلیه دروس پايه دروس پیش نیاز:

  عملی

  
 اصلی

  نظری
  عملی  

 
 تعداد

 :ساعت
 تخصصی

  نظری

  عملی

 عنوان درس به انگلیسی:
Practicum 

 یاختیار ۳۲+۱۶
  نظری

  عملی

 ندارد   دارد            آموزش تكمیلی عملی:

  سمینار          آزمايشگاه        كارگاه          سفر علمی

 

 :اهداف درس

 يادگیری روش تدريس آمادگی خواندن، نوشتن، شمار آموزی دوره پیش از دبستان و تمرين در كاربرگ های مرتبط -

 يادگیری روش تدريس، زبان فارسی، رياضی، انشاء در دوره ابتدائی و تمرين های عملی دروس مرتبط -

 عملی دانشجويان در مراكز پیش دبستانی و دبستانمشاهده  -

 تمرين عملی در كالس و انجام فعالیت های مرتبط و تدريس در مراكز آموزشی پیش دبستانی و دبستان -

 :سرفصل ها

بر اساس دوره های تحصیلی و سرفصل كتب فارسی، رياضی، نگارش و آمادگی های خواندن، نوشتن، حساب كردن و  -

 زبان آموزی

 

 یابی:ارزش

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

    ارائه گزارش كار / پروژه 

 

 منابع:

  سمت. تهران: سازمان . چاپ دوازدهم.دبستان از پیش دوره در پرورش و آموزش برنامه (.۱۳۹۰فرخنده ) مفیدی، -

  مدرسه. انتشارات اپ دوم.. چمربی و كودک كار كتاب (.۱۳۸۶فرخنده ) مفیدی، -

 



۲۰۹ 

 

 ۱۹۰کد درس: 

 

 عنوان درس به فارسی:

 مسائل آموزش و پرورش

تعداد 

 ۲ واحد:

نوع 

 واحد

 پایه
 دروس پیش نیاز:  نظری

آموزش و پرورش پیش دبستانی دبستان و    عملی

 (۱۰۵متوسطه)

 (۱۳۵سازمان ها و قوانین آموزش و پرورش)
  

 اصلی
  نظری

  ملیع  

 عنوان درس به انگلیسی:
تعداد 

 ساعت:
 تخصصی

  نظری

  عملی

Problems of 
Education 

۳۲ 
 اختیاری

  نظری
  عملی

 ندارد   دارد             ی:عملآموزش تكمیلی 

   سمینار         آزمايشگاه        كارگاه          یلمسفر ع

 اهداف درس:

 جويان با مشکالت و تنگناهای آموزش و پرورش در ايرانآشنايی دانش

 طبقه بندی مسائل آموزش و پرورش 

 شناسايی علل مسائل و مشکالت آموزش و پرورش

 شناسايی و ارائه راهکار برای كاهش  و رفع مسائل آموزش و پرورش 
 

 سرفصل ها:

 

 و اصول حاكم بر شناخت مسائل آموزش و پرورشكلیاتی درباره مفهوم، اهمیت و ضرورت شناخت مسائل آموزش و پرورش 

 منابع و روش های شناخت مسايل آموزش و پرورش

 طبقه بندی مسائل آموزش و پرورش

 طبقه بندی مسائل از نظر ارتباط با مبانی، اصول و اهداف آموزش و پرورش -
 در ستاد و صف، از نظر ساختار آموزشی )عمودی و افقی( دوره های تحصیلی، ساختار اداری و تشکیالتی -
 طبقه بندی با رويکرد سیستمی در دو گروه برون سازمانی و درون سازمانی -
 طبقه بندی به لحاظ كمیت و كیفیت -

 چالش ها و مشکالت عمده فراروی آموزش و پرورش ايران

 الف( مشکالت برون سازمانی )مشکالت فرابخشی ملی(     

 ب( اهم مشکالت درون سازمانی 

 

 ری )فرصت ها و تهديدها(مراجع سیاست گذا

 مجلس شورای اسالمی و قوانین آموزش و پرورش -
 شورای عالی انقالب فرهنگی -
 شورای عالی آموزش و پرورش -
 شوراهای آموزش و پرورش استان های خاص كشور -
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 سند تحول بنیادين آموزش و پرورش )فرصت ها و تهديدها(

 طرح های اصالح، تغییر و تحول آموزش و پرورش -
 بنیادين آموزش و پرورش و فرايند تهیه و تصويب سند تحول -
 اصول و سیاست های حاكم بر سند -
 فرصت ها و تهديدها -

 مهمترين مسائل آموزش و پرورش دوره پیش دبستانی، دبستانی، دوره اول و دوم متوسطه و راه های كاهش آن ها

 مشاركت در آموزش و پرورش )فرصت ها و تهديدها(

 ت عمده اين مدارسمدارس غیردولتی و مشکال -
 انجمن اولیا و مربیان در مدارس فرصتها و تهديدها -
 راه های به سازی مشاركت مردم در آموزش و پرورش و همکاری خانواده ها با مدارس -

 تربیت و تأمین معلم و ساير نیروهای انسانی و مسائل معلمان

 پژوهش و مسائل آن و اهم راهکارها

 ره در دوره های تحصیلیمسائل مربوط به راهنمايی و مشاو

 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 های كاهش آن در دانش آموزان -
 كاهش آن ها در دانش آموزان افت اخالقی و اجتماعی  و راه های -

 كنکور و مسائل آن

 اهداف كنکور و نقش وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری -
 اهم مقررات حاكم در مورد كنکور و حذف آن -
 اهم مسائل و راهکارها -

 

 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

     

 

 منابع اصلی:

 . تهران: انتشارات سمت.مسائل آموزش و پرورش ايران(. ۱۳۸۵صافی، احمد ) -
 )چاپ هشتم(. تهران: انتشارات سمت. مسائل آموزش و پرورش ايران(. ۱۳۹۲آقازاده، احمد ) -

 منابع برای مطالعه بیشتر:
  مسائل آموزش و پرورش ايران و راهکارهای آن.(. ۱۳۸۳شکاری، عباس ) -
 (. وزارت آموزش و پرورش. ۱۳۹۲های كلی ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش كشور )ستسیا -
 (. وزارت آموزش و پرورش. ۱۳۹۳طرح تعالی مديريت مدرسه و گزارش برنامه آن ) -
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(. دبیرخانه شورای عالی ۱۳۹۳راهکار(، ) ۴۰برنامه و  ۹۹نقشه راه اجرايی كردن سند تحول آموزش و پرورش ) -

 رورش. آموزش و پ
 (.۱۳۹۱برنامه درس ملی جمهوری اسالمی ايران ) -
 (. مصوب شورای عالی آموزش و پرورش و شورای عالی انقالب فرهنگی.۱۳۹۰سند تحول بنیادی آموزش و پرورش ) -
(. مركز اطالعات و روابط عمومی وزارت آموزش و ۱۳۹۳) ۱۳۹۳گزارش عملکرد وزارت آموزش و پرورش در سال  -

 پرورش. 
 . نشر ويرايش. تربیت معلم در ايران، ژاپن، مالزی، آلمان، هند و پاكستان(. ۱۳۹۰مد )صافی، اح -
 .بررسی سیر تاريخی و تکوينی ساختار آموزشی آموزش و پرورش ايران و مراجع تصويب آن(. ۱۳۸۸صافی، احمد ) -
ای مجلس شورای ه(. مركز پژوهش۱۳۹۲های اجرای سند تحول بنیادين آموزش و پرورش )بررسی تحلیلی چالش -

 اسالمی. 
(، بررسی وضع موجود و مطلوب نظام راهنمايی و مشاوره در ايران و دبیرخانه شورای عالی ۱۳۸۹صافی، احمد ) -

 آموزش و پرورش. 
 (. ۱۳۹۳مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش ) -
 .۱۳۹۰-۹۳چند جلد های اجرايی وزارت آموزش و پرورش در برنامه پنجم توسعه و عملکرد آن در بسته -
 . تهران، انتشارات مدرسه.تفکر درباره تحوالت آينده آموزش و پرورش(. ۱۳۸۳امیری، علی ) -
 . شورای تحقیقات وزارت آموزش و پرورش. اهم مسائل آموزش و پرورش(. ۱۳۸۰شکوهی، غالمحسین ) -
 انتشارات سمت.. تهران: )چاپ چهارم( مبانی آموزش و پرورش در دوره پیش دبستان(. ۱۳۸۵مفیدی، فرخنده ) -

- Faure. E. (۲۰۰۶). Learning to be: The word of education today and tomorrow.  
Paris UNESC 

 

 
 
 

  



۲۱۲ 

 

 

 

 ۱۹۱کد درس: 

 عنوان درس به فارسی:
تعداد 

 ۲واحد: 

نوع 

 واحد

 پایه
 دروس پیش نیاز:  نظری

 (۱۱۲شناسی عمومی ) روان  عملی

 

 
 تروان شناسی شخصی

 
 

 اصلی
  نظری

  عملی  

 عنوان درس به انگلیسی:
تعداد 

 ساعت:
 تخصصی

  نظری

  عملی

Personality 
Psychology 

۳۲ 
 یاختیار

  نظری
  عملی

 ندارد   دارد             آموزش تكمیلی عملی:

   سمینار         آزمايشگاه        كارگاه          سفر علمی

 

 اهداف درس:

های عمده شخصیت و استفاده از آن شناخت سیر تحولی روانشناسی شخصیت از آغاز تا كنون، توانايی توضیح و تبیین نظريه

های بزرگ شخصیت در زمینه ساخت و پديدآيی )ماهیت انسان( های اصلی روانشناسی، توانايی توضیح و تبیین نظريهدر حوزه

 گیری شخصیتها و شکلای اصلی روانشناسی، تبیین رابطه ارزشهو استفاده از آن در حوزه

 

 سرفصل ها:

تحولی و فرهنگی شخصیت و معرفی شخصیت به عنوان يک سیستم مفاهیم كلی: تعريف، قلمرو، بنیادهای زيستی، -

 پیچیده

 نظريه های اصلی روانشناسی شخصیت:  -

يد، يونگ، آدلر، هورنای، كوهات، نظريه های روابط گری: مفاهیم، اصول و مطابقت های فرهنگی: )فروروان تحلیل -

 موضوعی، روانشناسی من(

 پاسخگر، و كالسیک، رفتارگرايی: )فرهنگی های مطابقت و اصلی های شاخه و اصول مفاهیم،: رفتاری های نظريه -

 میشل  و راتل بندورا،(: اجتماعی -شناختی رفتاری، های نظريه

مزلو،  های اصلی و مطابقت های فرهنگی : )راجرز،: مفاهیم، اصول و شاخهنگری نگری، هستیهای انساننظريه -

 پديدار شناختی(

 های اصلی و مطابقت های فرهنگی: )آيزنک، كتل، آلپورت و پنج عاملی(های صفات: مفاهیم، اصول و شاخهنظريه -

 (اصول و شاخه های اصلی و مطابقت های فرهنگی : )كِلینظريه های شناختی: مفاهیم، -

 بوديسم،: )فرهنگی های مطابقت و اصلی های شاخه و اصول مفاهیم،: شرقی های نظريه -چهارم نیروی شناسی روان -

 (و ذن يوگا صوفیسم،

 مقايسه نظريه ها از نظر عوامل اساسی شخصیت، ماهیت انسان شناسی و تحول -

 شخصیت و زندگی روزمره )سالمت، كار، سبک زندگی، فرهنگ و تربیت( -
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 (منش و ملکه شاكله،) شخصیت درباره اسالمی یها ديدگاه -

 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

     

 

 اصلی: منابع

 نشر ويرايش.. ترجمه يحیی سیدمحمدی. های شخصیتنظريه(. ۱۳۹۱) آلنسیدنی . شولتز،دوآن شولتز، -

 محمدجعفر جوادی. تهران: نشر آيیژ. . ترجمهناسی شخصیت: نظريه و تحقیقروانش(. ۱۳۸۹الرنس )پروين،  -

 . تهران: نشر ويرايش.روانشناسی شخصیت(. ۱۳۹۰يوسف ) كريمی، -

 دانشگاه تهران.. ترجمه محمود منصور. تهران: انتشارات پديدآيی و تحول شخصیت ساخت،(. ۱۳۸۰مايلی، روبرتو ) -

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:
- Cervone, D., Pervin, L. A. (۲۰۰۹). Personality: Theory and Research. New York: 

John Wiley & Sons. 
- Miserandino, M. (۲۰۱۱). Personality Psychology. Boston, MA: Pearson Academic. 
- Crowne, D.P. (۲۰۱۰). Personality Theory. New York: Oxford University Press. 
- John, O.P., Robins, R.W., Pervin, L. A. (Eds.). (۲۰۰۸). Handbook of Personality: 

Theory and Research (۳rd ed.). New York: Guilford Publications. 
- Corr, J.P., Matthews. G. (۲۰۰۹). The Cambridge Handbook of Personality 

Psychology. Edited by Philip J. and Gerald.  
- Frank Dumont, F. (۲۰۱۰). 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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 ۱۹۲کد درس: 

  

 عنوان درس به فارسی:

روانشناسی تفاوت های 

 فردی

تعداد 

 ۲ واحد:

نوع 

 واحد

 پایه

 دروس پیش نیاز:  نظری

  عملی
 (۱۱۲روانشناسی عمومی )

  
 اصلی

  نظری

  عملی  

 عنوان درس به انگلیسی:
تعداد 

 ساعت:
 تخصصی

  نظری

  عملی

Organization and 
Rules Of  Education 

۳۲ 
 اختیاری

  نظری
  عملی

 ندارد   دارد             ی:ملآموزش تكمیلی ع

   سمینار         آزمايشگاه        كارگاه          یمسفر عل

 اهداف درس:

لت های آن برای تعلیم و تربیت و های فردی در ابعاد گوناگون) هوش، شخصیت، استعداد، انگیزش و ..(، دالآشنايی با تفاوت

 كاربرد آن در مشاوره تحصیلی و شغلی

 سرفصل ها:

 تعريف روانشناسی تفاوت های فردی و اهمیت آن  -

 اهداف و قلمرو روانشناسی تفاوت های فردی  -

 نه، ...(تاريخچه و سیر تحول در روانشناسی تفاوت های فردی) بقراط، افالطون، روسو، بسل، داروين، گالتون، كتل، بی -

علل پیدايش تفاوتهای فردی: توارث  و محیط) محیط خانوادگی، محیط تحصیلی، محیط فرهنگی و اجتماعی، محیط  -

 اقتصادی(

 هوش و تفاوتهای فردی -

 استعداد و تفاوتهای فردی -

 تفاوت در احساس و ادراک) تاثیر تفاوتهای فیزيولوژيکی، سن، جنس، شخصیت و ...( -

 یتفاوت در سبک های يادگیر -

برونگرايی، هیجان خواهی، نظريه اسناد هايدر، نظريه استنباط متناظر جونز و ديويس،  -شخصیت و تفاوتهای فردی) درونگرايی -

 نظريه تغییر همگام كلی، نظريه واينر، ...(

 تفاوت در انگیزش و هیجان) تفاوتهای فردی در انگیختگی، توجه، پرخاشگری، ...( -

های فیزيولوژيک، هیجانات و اخالق، تفاوت های ذهنی و يادگیری،نظر شخصیتی، توانايی تفاوتهای بین دو جنس)تفاوت از -

 ها و..(كرهتفاوت در سیستم عصبی، تفاوت در ساختار مغز و نیم

 روش های اندازه گیری تفاوتهای فردی) آزمون ها( -

 تفاوتهای فردی در اسالم -

 تفاوتهای فردی و شیوه های فرزند پروری -

 ردی و برنامه های آموزشی) تعیین اهداف، محتوا، روش ها، منابع، شیوه ارزشیابی، ...(تفاوتهای ف -

 تفاوتهای فردی و مشاوره تحصیلی، شغلی، خانوادگی -
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 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

* * *   

 

 منابع اصلی: 

 . تهران: سمت.های فردیوانشناسی تفاوتر(. ۱۳۹۲شمس اسفند آباد، حسن ) -

 . تهران: انتشارات بعثت.های فردیروانشناسی تفاوت(. ۱۳۸۹گنجی، حمزه ) -

 انتشارات موسسه آموزشی و قم:. شناختی حضرت آيت اهلل مصباح يزدیهای روانديدگاه. (۱۳۸۵) محمدصادق شجاعی، -

 پژوهشی امام خمینی.

 .۲و  ۱. تهران: سمت. جلد نديشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آنآرای ا(. ۱۳۷۷جمعی از نويسندگان ) -

 آستان قدس رضوی. مشهد:. عباس عرب. ترجمه روانشناسی قرآن و. (۱۳۸۴) عثمان نجاتی، -

  

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 . ترجمه يوسف كريمی و فرهاد جمهری. تهران: فاطمی.های فردیتفاوت(. ۱۳۷۱شکلتون و فلچر ) -

 های فردی. ترجمه جواد طهوريان. مشهد: آستان قدس رضوی.تفاوت(. ۱۳۶۹آناستازی، آن ) -

 انتشارات سخن. تهران:. های فردیروانشناسی تفاوت. (۱۳۷۴) محمدحسین سروری، -

- Maltby, J.; Day, L.; Macaskill,  A. ( ۲۰۱۰). Personality, Individual Differences and 
Intelligence. Prentice Hall 

- Jonassen, D. H.; Grabowski, B. L. ( ۱۹۹۳). Handbook of Individual Differences, Learning, 
and Instruction. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Hillsdale, New Jersey. 

- Cooper, C.(۲۰۱۰). Individual Differences And Personality. Third Ed.HODDER 
EDUCATION. 
 

 

 مجالت مرتبط و مفید:

 . دانشگاه خلیج فارس بوشهر."شخصیت و تفاوت های فردی"فصلنامه  -

- Journal of "Learning and Individual Differences", Journal of Psychology and Education. 
Imprint: ELSEVIER. ISSN: ۱۰٤۱-٦۰۸۰ 

- Journal of "Personality and Individual Differences", The Official Journal of the International 
Society for the Study of Individual Differences. Imprint: ELSEVIER. ISSN: ۱۹۱-۸۸٦۹ 

- Journal of individual differences (Online). Publisher: Hogrefe & Huber. ISSN ۱٦۱٤-۱ 

 

 
 



۲۱۶ 

 

 

۱۹۳کد درس:   

 

عنوان درس به فارسی: 

 لیات فلسفهک

عنوان درس به 

 انگلیسی:

تعداد 

 ۲واحد: 

نوع 

 واحد

 پایه
 نظری

 
 دروس پیش نیاز:

 (۱۴۱) منطق  عملی

 اصلی
  نظری
  عملی

تعداد 

 ساعت:
 تخصصی

  نظری

 عملی
 

 
General 

Philosophy 

۳۲ 
 اختیاری

      نظری         
  عملی

 ندارد   دارد          ی:آموزش تكمیلی عمل

 سمینار         آزمايشگاه        كارگاه         سفر علمی

 

 اهداف درس:

آشنايی مقدماتی با كلیاتی در مورد فلسفه مانند مفهوم،  موضوع، هدف، روش و فايده فلسفه و  -

 تقسیمات آن و تفاوت آن با ساير حوزه های معرفت بشری 

ء فیلسوفان برجسته غرب در دوران يونان باستان، قرون وسطی، قرون جديد و آشنايی اجمالی با آرا -

 دوران معاصر و نقد آن ها

 ها:سرفصل

 تعريف فلسفه و مفهوم آن -

 قلمرو فلسفه: هستی شناسی، انسان شناسی، معرفت شناسی، ارزش شناسی -

و اخالق( با تأكید بر  حوزه معرفتی فلسفه و تفاوت آن با ساير حوزه های معرفتی )علم و هنر و دين -

 روش های معتبر در هر حوزه

 فلسفه در دوران يونان باستان و نقش حکمای يونان در پیدايش فلسفه )سقراط، افالطون، ارسطو( -

 يونان تأثیر ايران و مصر در سیر فلسفه -
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 فلسفه در قرون وسطی فیلسوفان مسیحی )آگوستین و توماس آكويناس( -

ان عقل گرا )دكارت و برخی از فیلسوفان كارتزين(، فیلسوفان تجربی فلسفه در قرون جديد: فیلسوف -

 )جان الک، و هیوم( ايده آلیست ها)كانت، هگل(، اگزيستانسیالیسم )كی يركگور( 

فلسفه در دوران معاصر: فیلسوفان پراگماتیست )جیمز و ديويی(، نئو پراگماتیست )رورتی(،  -

ان تحلیلی )ويتگنشتاين و راسل(، فمینیسم )امواج و انواع فیلسوفان پست مدرن )لیوتار و ...( فیلسوف

 آن (

 

 

* در بحث از آرای هر يک از فیلسوفان فوق، نظرگاه آنان درباره مباحث متافیزيک )خداشناسی، جهان 

شناسی و انسان شناسی(، معرفت شناسی، ارزش شناسی)اخالق و زيبايی شناسی( به اختصار مطرح و 

 نقد گردد. 

 

 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

   
  

 

 

 منابع:

 ، تهران: سمت كلیات فلسفه(، ۱۳۸۶گنجی، محمدحسین ) -

 ، انتشارات دانشگاه پیام نوركلیات فلسفه(، ۱۳۹۲دادبه، اصغر) -

(، ۱۳۹۱یدجالل مجتبوی)، مترجم سفلسفه كلیاتپاپکین، هنری ريچارد، استرول، آوروم)بی تا(،  -

  نشر حکمت 

: تهران .ديلمقانی بازرگان فريدون ترجمه. پرورش و آموزش فلسفه با آشنايی .(۱۳۸۳) اف.جی نلر، -

 .سمت

(، جلد ۱۳۷۴، مترجم علی اصغر فیاض، جلد اول)تاريخ انديشه های تربیتیماير، فردريک)بی تا(،  -

 (، انتشارات سمت۱۳۹۲)دوم 

 )جلد اول(، انتشارات سمت   فلسفه تعلیم و تربیتگاه، پژوهشکده حوزه و دانش -



۲۱۸ 

 

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 ، جلد اول تا نهم، جمعی از مترجمان، انتشارات سروشتاريخ فلسفه، )بی تا(كاپلستون -

 (، انتشارات آگاه۱۳۹۴، مترجم: نجف دريابندری)تاريخ فلسفه غربراسل، برتراند)بی تا(،  -

(، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات ۱۳۷۵، مترجم: بهزاد سالکی)لسفه تاريخفادواردز، پل)بی تا(،  -

 فرهنگی 

 

 

 

 



۲۱۹ 

 

۱۹۴كد درس:  

 

 اهداف درس:
 جهان و رانيا در نوجوان و انكودك اتیادب  یها خچهيتار با يیآشنا -

 یادب شاخه نيا مختلف اشکال انواع و یبررس و معاصر روزگار در نوجوان و كودک اتیادب تیوضع با يیآشنا -

 

 سرفصل ها:
 ها هينظر و فيتعار كودكان، اتیادب
 جهان در كودكان اتیادب رشد روند -
 رانيا در كودكان اتیادب رشد روند -
 نوجوانان و كودكان یها كتاب انتخاب یكل ضوابط  -
 كودكان اتیادب بر آن ریتأث و یشفاه اتیادب  -
 نوجوانان و كودكان یبرا آن انواع و داستان و قصه فيتعر  -
 .... و كودكان یبرا آن مختلف یها گونه و شعر  -
 كودكان یبرا یسرگرم ، مرجع،یهنر ،ینيد ، یفلسف ،یاجتماع ،یعلم یها كتاب :) مستند ( یادب ریغ آثار  -
 كودكان اتیادب در یگر ريتصو نقش  -

 كودک اتیادب در فعال یها گروه و ها سازمان مراكز،  یمصرف  -

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

     
 منابع اصلی:

 سمت. انتشارات خواندن، جيترو و نوجوانان و كودكان اتی( ادب۱۳۸۳ا )ياغ، ثريا قزل -
 .ستایچ نشر. رانيا كودكان اتیادب خيتار .(۱۳۸۵) زهره ،ینيیقا ؛یهاد محمد ی،محمد -

 

 عنوان درس به فارسی: 
تعداد 

 ۲واحد: 

نوع 

 واحد

 پایه
  نظری

 دروس پیش نیاز:

 ندارد

   عملی

 اصلی
  نظری

  عملی

انادبیات کودکان و نوجوان  

 

 سی:عنوان درس به انگلی

تعداد 

 ساعت:
 تخصصی

  نظری

  عملی

Children 
Literature 

۳۲ 
 اختیاری

  نظری
  عملی

 ندارد   دارد             آموزش تكمیلی عملی:

    سمینار         آزمايشگاه        كارگاه          سفر علمی



۲۲۰ 

 

۱۹۵كد درس:  

 

 اهداف درس:

 ها انسان یزندگ در آن ها نقش و ها داستان ها، قصه ها، فسانها خچهيتار با يیآشنا  -
 ها، یژگيو ها، تفاوت ها و داستان افسانه ها، قصه ها، انواع با انيدانشجو يیآشنا  -

 كاركردها
 كودكان: یزندگ مختلف یها بهبود جنبه در آن ریتأث و میمستق ریغ تیترب و آموزش در آنها نقش و ها قصه تیاهم  -
 ...... اتيحکا و ها افسانه و ها قصه از يیها نمونه با يیناآش  -
 يیگو قصه یعمل یها روش با يیآشنا  -
 جهان و رانيا در يیگو قصه خچهيتار با يیآشنا  -

 

  سرفصل ها:

 افسانه و قصه انواع با آن تفاوت و داستان فيتعر - 
 بشر یزندگ در ها افسانه و ها قصه تیاهم-
 ها قصه سازنده عناصر و )قصص الهی و قصص انسانی( قصه عانوا قصه، تيتقو  -
 مختلف یها افسانه یها یژگيو و افسانه انواع افسانه، فيتعر  -
 یدرمانگر در آن ریتأث و میمستق ریغ آموزش در داستان و قصه نقش -
 كودكان یبرا يیگو قصه یها یژگيو  -
 خالق شينما و يیگو قصه انواع یاجرا و نيتمر  -

 

 

 زشیابی:ار

عنوان درس به 

 فارسی: 
تعداد 

 ۲واحد: 

نوع 

 واحد

 پايه
 دروس پیش نیاز:  نظری

 ندارد  عملی

 اصلی
  نظری

  عملی

ش قصه گویی و نمای

 خالق

عنوان درس به 

 انگلیسی:

تعداد 

 ساعت:

 تخصصی

 

  نظری

  عملی

Telling Tales ۳۲ 
 اختیاری

  نظری
  عملی

 ندارد   دارد             آموزش تكمیلی عملی:

    سمینار         آزمايشگاه        كارگاه          سفر علمی



۲۲۱ 

 

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

     
 

 منابع اصلی:

 یدانشگاه نشر تهران: مركز (.۱۳۶۶) اغيا قزل ايثر ترجمه خالق، شينما و يیگوقصه ؛)بی تا( یوئيد جمبرز، -

 .مدرسه انتشارات كودكان؛ تهران: یبرا یشينما تیخالق آموزش بر یامقدمه (.۱۳۸۷) فائزه االسالم، خیش ضیف -
 .رشد جوانه تهران،. مترجمان: بهزاد يزدانی و مژگان عمادی. يیگو قصه (.۱۳۹۱) روشن آرتور، -
 .تهران: سمت ،۳فصل .نوجوانان و كودكان اتیادب (؛۱۳۸۳) ايثر اغ،يا قزل -
 .ستایچ تهران: ، ۱۱ و ۱۰ فصل .كودكان اتیادب خيتار .(۱۳۸۵) یهاد محمد ،یمحمد -
 یانيقد تهران:. (۱۳۹۱) یكرم اكرم ترجمه .خردساالن یبرا يیگوقصه رسم و راه (.بی تا) سيتریب ،یالك -

 آگاه تهران: .رمان كوتاه، داستان قصه، .(۱۳۶۰) جمال ،یصادق ریم -

 

 

 



۲۲۲ 

 

 

 ۱۹۶کد درس: 

 عنوان درس به فارسی: 

 روان شناسی یادگیری

تعداد 

 ۲واحد: 

نوع 

 واحد

 پایه
 س پیش نیاز:درو  نظری

 (۱۱۵رشد ) شناسی روان  عملی

   
 اصلی

  نظری

  عملی  

 عنوان درس به انگلیسی:
تعداد 

 ساعت:
 تخصصی

  نظری

  عملی

Learning 
Psychology 

 

۳۲ 
 اختیاری

نظری
 

 

  عملی

 ندارد   دارد             آموزش تكمیلی عملی:

   سمینار         آزمايشگاه        رگاه كا         سفر علمی

 

 اهداف درس:

 شناخت نظريه های يادگیری و توانايی تحلیل، تبیین و كاربست مفاهیم يادگیری  

 

 سرفصل ها:

 آن  قلمرو و يادگیری روانشناسی يادگیری، تعريف -

 تاريخچه مطالعات يادگیری -

 اين در يادگیری های نظريه مقايسه: مطالعه موضوع و  قتحقی روش فلسفه، منظر از يادگیری مختلف رويکردهای -

 ابعاد 

تغییر رفتار، كاربردها و كنشگر، سازی  شرطی، كالسیک سازی شرطیپیوندگرايی، ها، فرضپیش رفتارگرايی: -

 نقدهايی بر رفتارگرايی.

گیری، خودتنظیمی، قفرايند سرمش، اكتساب و عملکردموجبیت دوجانبه، ها، فرضپیشاجتماعی:  -نظريه شناختی -

  .خودكارآمدی

كاربردهای نظريه  لوين و نظريه میدانی،، گذاران مکتب، كهلر و مفهوم بینش، اصول سازمان ادراكیبنیان: گشتالت -

 میدانی.

 اجتماعی -فرهنگی نظريه گرايی، ساختن در پیاژه نظريه گرايی، ساختن هایديدگاه ها، فرض پیش: گرايی ساختن  -

 .ويگوتسکی

، الگوی سطوح پردازشهای توجه، ، نظريهالگوی حافظة دوگانه، هافرضپیش وی پردازش اطالعات در يادگیری:الگ -

 كاربردها.

نظرية پیشرفت، نظرية اسناد، راهبردهايی برای بهبود ، انگیزش و نیازها، های انگیزشنظريه : انگیزش و يادگیری -

نظرية هدف، كاربرد نظريه هدف در ، گیزش، اهداف و انتظاراتاجتماعی در ان اسناد يادگیرندگان، نظرية شناختی

 يادگیری.

 مسلمان مربیان و متفکران فیلسوفان، ديدگاه از يادگیری تبیین و تحلیل -

 



۲۲۳ 

 

 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

     

 

  منابع اصلی:

تهکران: نشکر   . اكبکر سکیف  . ترجمکة علکی  های يادگیریای بر نظريهمقدمه(. ۱۳۷۴) .بی. آرالسون، ام. اچ و هرگنهان،  -

 دوران.

 . تهران: انتشارات سمت.روانشناسی يادگیری(. ۱۳۸۹كديور، پروين ) -

 . تبريز: نشر آيدين.روانشناسی يادگیری با رويکرد رفتاری(. ۱۳۸۸بیرامی، منصور ) -

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

-  Schunk, D. H. (۲۰۱۲). Learning Theories. Merrill, Prentice Hall. 
. ترجمککه محمککدتقی براهنککی. تهککران: مركککز  هککای يککادگیرینظريککه (.۱۳۷۱بککاور گککوردون ) هیلگککارد، ارنسککت و -

 نشردانشگاهی.
: تهران. دانشگاه و هحوز همکاری دفتر. آن مبانی و تربیت و تعلیم در مسلمان انديشمندان آراء(. ۱۳۸۵)نويسندگان  از جمعی -

  .سمت
 

 
 



۲۲۴ 

 

 
۱۹۷كد درس :   

 عنوان درس به فارسی:

آشنایی با آزمون های روان 

 شناختی

 عنوان درس به انگلیسی:

تعداد 

 ۲واحد: 

نوع 

 واحد

 پایه
 نظری

 
 دروس پیش نیاز:

 (۱۱۵آمار توصیفی )  عملی

 اصلی
  نظری

  عملی

تعداد 

 ساعت:
 تخصصی

  نظری

  عملی

Introduction to 
Psychological Tests 

۳۲ 
 اختیاری

  نظری
  عملی

 ندارد   دارد          آموزش تكمیلی عملی:

 سمینار         آزمايشگاه        كارگاه         سفر علمی

 

 :اهداف درس

هکای روانکی   گیری در حوزه علوم انسانی با تأكید بر آزمونازههدف كلی از ارائه اين درس، آشنايی دانشجويان با مفاهیم كلی اند

آزمايی به عنکوان فنکونی بکرای    های روانشناختی است. با عنايت به آنکه در جهان امروز، روانسنجی و روانسازی ويژگیو آزمون

ه اسکت و آزمونهکا و ديگکر    های چشمگیری دست يافتک گیری آنها به پیشرفتهای روانی و اندازهساختن ابزارهای سنجش پديده

ابزارهای سنجش خصايص روانی، در مدارس، مراكز بهداشت روانی، مؤسسات صنعتی، سکازمانهای كشکوری و نظکامی، و ديگکر     

هکای بکالینی، و ارزشکیابی بکه گونکة      های مختلف نظیر راهنمکايی تحصکیلی و شکغلی، تشکخیص    نهادهای اجتماعی، برای هدف

-ای آزمکون، آزمکون  گیرند، الزم است كه دانشجويان علوم تربیتی با مفاهیم كلی، اولیه و پايکه میای مورد استفاده قرار گسترده
ای مناسب سازی و انواع آزمونهای روانی و روانشناختی مختلف آشنا شده و بتوانند بسته به نیاز و اهداف خود از آزمونها به گونه

 استفاده كنند.  

 

 سرفصل ها: 

 ناختیآزمونهای شناختی وغیر ش -

 تعريف آزمونهای روانی و ويژگیهای آن  -

 تاريخچه آزمونهای روانی  -

 هاكاربرد آزمونهای روانی و معايب و مزايای استفاده از آزمون -

 های روانی بندی انواع آزمونطبقه -

 انواع آزمونهای روانی از نظر سواالت آنها -

 روش تهیه آزمونها روانی و مالكها ارزشیابی آنها -

 های آزمونول آماری و روانسنجی در تجزيه و تحلیل سؤالآشنايی با اص -

 و اهمیت آنها( ۱۲و اعتبار ۱۱های مطلوب )پايايیهای آزمونويژگی -

                                                           
۱۱. Reliability 
۱۲. Validity 



۲۲۵ 

 

 ها و كاربرد آن در آزمونهای روانیهنجارها، نیمرخ -

 هاگذاری آزموناصول كلی اجرا و نمره -

 های هوشنظريه -

 های فردی و گروهی هوشانواع آزمون -

 ت های شخصیآزمون -

 های تشخیصی ناتوانی يادگیریآزمون -

 ها ها و ارزشها، نگرشسنجش رغبت -

 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

 *    

 

 :منابع

شر . نشناسی، مشاوره و علوم تربیتیگیری در روانسنجش و اندازه(. ۱۳۸۹دالور، علی؛ زهراكار، كیانوش ) -

 ارسباران.

. ويرايش جديد، با اصالحات و اصول روانسنجی و روان آزمايی(. ۱۳۹۱شريفی، حسن پاشا؛ شريفی، نسترن ) -

 ها. تهران: انتشارات رشد.افزوده

 . ترجمه دالور، علی؛ درتاج، فريبرز؛ فرخی، نورعلی. نشر ارسباران.روان آزمايی(. ۱۳۸۶كاپالن و ساكوزو ) -

 . نشر روانسنجی.های روانیسازی و آزمونآشنايی با آزمون(. ۱۳۹۱كرمی، ابوالفضل ) -

 . انتشارات ساواالن.های روانی: مبانی نظری و عملیآزمون(. ۱۳۹۲گنجی، حمزه ) -

 برخی از آزمونهای حوزه اختالالت یادگیری -

و پرورش،  . تهران: پژوهشگاه مطالعات آموزشآزمون رشد زبان فارسی. ۱۳۷۹زاده، سعید؛ مینايی، اصغر. حسن -

 پژوهشکده كودكان استثنايی.

كودكان  يژهو)"۵-آشا" یواجشناخت یآگاه یمهارتها یداریآزمون شن. ۱۳۸۸. لیع ی،قربانرانی، زهره؛ آ یكاشان -

 دانشگاه علوم پزشکی ايران، دانشکده علوم توانبخشی.ن: ا. تهر(زبان یساله فارس ۶-۵

. تهران: پژوهشگاه مطالعات شناختیزمون آگاهی واجآ. (۱۳۹۰) سلیمانی، زهرا؛ دستجردی كاظمی، مهدی -

 و پرورش،پژوهشکده كودكان استثنايی. آموزش 

تهران: دانشگاه تربیت معلم . آزمون خواندن و نارساخوانی. (۱۳۸۵) لیرضا.ع ی،مرادرمی، رضا؛ ك ینور -

 )خوارزمی(.

 .یو توانبخش يستیانشگاه علوم بهز. تهران: دخواندن یصیآزمون تشخ .(۱۳۸۴) ضار ،پوریما؛نیلیس یرازی،ش -

 تهران: انتشارات مدرسه. آزمون پیشرفت تحصیلی نوشتن )پايه اول ابتدايی(.. (۱۳۹۴) الهراغب، حجت -

و پرورش،پژوهشکده تهران: پژوهشگاه مطالعات آموزش  .آزمون ادراک شنوايی. (۱۳۸۰) حسن زاده، سعید -

 كودكان استثنايی. 

و پرورش،پژوهشکده . تهران: پژوهشگاه مطالعات آموزش آزمون رياضی كی مت. (۱۳۸۰) محمداسماعیل، الهه -

 كودكان استثنايی. 

 
 



۲۲۶ 

 

۱۹۸كد درس:  

عنوان درس به فارسی: 

 بهداشت و ایمنی مدارس

تعداد 

 ۲واحد: 

نوع 

 واحد

 پایه
 دروس پیش نیاز:  نظری

 ندارد  عملی

  
 اصلی

  نظری

  عملی  

 لیسی:عنوان درس به انگ
تعداد 

 ساعت:
 تخصصی

  نظری

  عملی

School Health ۳۲ 
 اختیاری

  نظری
  عملی

 ندارد   دارد             آموزش تكمیلی عملی:

   سمینار         آزمايشگاه        كارگاه          سفر علمی

 

 اهداف درس:

 زندگی، مبانی مدارس، مهارتهای بهداشتی خدمات مدارس، اصول بهداشت اساسی راهبردهای و اهداف آشنايی با اهمیت،

 از پیشگیری روشهای و مدارس، ايمنی محیط غذايی، آشنايی با بهداشت رفتارهای و تغذيه مدارس، اصول در سالمت ارتقاء

 بیماريهای و واريهامدارس، دش بهداشت خدمات در مدارس كاركنان و والدين آموزان، دانش مشاركت اهمیت و حوادث، نقش

 آموزان  دانش در شايع

 سرفصل ها:

  سالم زندگی سبک اهمیت -
 در ايران مدارس بهداشت سابقه -
  مدارس بهداشت اهداف -
 شاخص های عمده بهداشت مدارس كشور -
  جهان كشورهای ايران و مدارس در بهداشتی اولويتهای -
 مدارس در سالمت ارتقاء های برنامه در بهداشت آموزش نقش -
  ش و اهمیت مشاركت دانش آموزان، اولیاء مدرسه و والدين در ارتقاء بهداشت مدرسهنق -
 تشکیل پرونده بهداشتی و ارزيابی سالمت دانش آموزان  -
 واگیر غیر واگیر و بیماريهای از مراقبت اصول -
  هپاتیت و ايدز بیماريهای از مراقبت روشهای  -

 اجتماعی و رفتاری شايع اختالالت -
  اعتیاد از ریپیشگی روشهای  -
  خطر معرض در آموزان دانش از مراقبتی راهکارهای -

  زندگی مهارتهای يادگیری و فراشناخت نقش -

  وجود ابراز موثر روشهای -
  پذيری ولیتئمس كسب كلیدی روشهای -
  كودكان در عصبانیت صحیح ابراز موثر روشهای -

  انديشی مثبت روشهای -



۲۲۷ 

 

  مؤثر ارتباط برقرای در مهارت كسب كلیدی روشهای -
  ديگران با سازگاری های مهارت -

  روان و جسم سالمت ارتقاء در تغذيه نقش -
 و كالری مورد نیاز مختلف سنین در آموزان دانش غذايی نیازهای -
  اصالح عادات غلط غذايی -
  مدارس در سالم غذاهای ارائه برای موثر روشهای -
  مدرسه در پیشگیرانه اقداماتو حوادث  وقوع محلهای -
 مدارس در محیط اشتبهد اصول -
  در مدارس و تهويه نور ،صداسرمايش، گرمايش، استانداردهای  -
 مدرسه در بهداشتی تسهیالت -
 مدرسه كاركنان سالمتی و بهداشت -
 آشنايی با كمک های اولیه -
 استحکام و ايمنی مدارس -
 بازديد از يک مدرسه شاخص در امر بهداشت -

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 نهایی هایآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

     

 
 :اصلی  منابع

 پزشکی، آموزش و درمان بهداشت، وزارت انتشارات سوّم. چاپ سوّم، جلد (.۱۳۹۲عمومی ) بهداشت جامع كتاب -

 . فناوری و تحقیقات معاونت
 . نشر واقفی.بهداشت مدارس(. ۱۳۸۵نوری، سیدمحمدرضا ) -

های علوم پزشکی و غیرپزشکی كشور در های كارشناسی ارشد و دكتری دانشگاههناممنابع مستند و علمی: پايان -

 ."بهداشت مدارس و سالمت دانش آموزان "رابطه با 



۲۲۸ 

 

 ۱۹۹کد درس: 

 عنوان درس به فارسی:
تعداد 

 ۲واحد: 

نوع 

 واحد

 پایه
 دروس پیش نیاز:  نظری

 (۱۱۲شناسی عمومی ) روان  عملی

 

 
  

 اصلی
  نظری

  عملی  

 روان شناسی اجتماعی

 عنوان درس به انگلیسی:

تعداد 

 ساعت:
 تخصصی

  نظری

  عملی

Social 
Psychology 

 

۳۲ 
 اختیاری

  نظری
  عملی

 ندارد   دارد             آموزش تكمیلی عملی:

   سمینار         آزمايشگاه        كارگاه          سفر علمی

 

 اف درس:اهد

بیر و تحلیل رفتار، افکار و عواطف و هیجانات غهای مبتنی بر منابع اسالمی در باره تو ديدگاه یآشنايی با رويکردهای روانشناس

 فرد كه تحت تاثیر عوامل جمعی و اجتماعی قرار می گیرند. 

 

 سرفصل ها:

 قیتحق یهاروش خچه،يتار ف،يتعر: اتیكل -

 اسناد در مانيا نقش برداشت، اسناد، ،یمركالیغ ارتباط: یاجتماع ادراک -

 نفوذ در ها رسانه و غاتیتبل نقش) یاجتماع شناخت در خطا منابع ،یذهن یهاطرح: یاجتماع رتیبص و یآگاه -

 یخودشناس ،...( و یاجتماع

 نگرش سنجش نگرش، رییتغ رفتار، و نگرش نگرش، نيتکو بر مؤثر عوامل ت،یاهم و فیتوص: نگرش -

 اسالم میتعال در یشداوریپ با مقابله یهاراه ،یشداوریپ با مقابله یهاراه خاستگاه، ،یشداوریپ ممفهو: یشداوریپ -

 یفرد انیم جاذبه یها نهیزم و عوامل: یفرد انیم جاذبه -

 یپرخاشگر حوزه در اسالم دگاهيد مهار، و یریشگیپ یها وهیش ها، زانندهیبرانگ انواع، ف،يتعر: یپرخاشگر -

 ینظر نییتب ،یاسالم منابع در یتيحما یرفتارها ،یتيحما رفتار بروز حلمرا: یتيحما رفتار -

 قدرت مراجع از اطاعت متابعت، ،يیهمنوا: یاجتماع نفوذ -

 اسالم منظر از یاجتماع نفوذ -

 یاجتماع یزندگ سبک: یزندگ سبک -

 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

     

 

 منابع اصلی: 



۲۲۹ 

 

 .روان نشر: تهران. یميكر وسفي ترجمه. یاجتماع یروانشناس(. ۱۳۸۸) الينا برنسکامب،. دان رون،یب. رابرت بارون، -

 و سمت انتشارات: تهران. یاسالم منابع به نگرش با یاجتماع یروانشناس .(۱۳۸۴) همکاران و. مسعود یجانيآذربا -

 .دانشگاه و حوزه پژوهشگاه

 . ترجمه حسین شکر كن. تهران: انتشارات رشد.شناسی اجتماعیروان(. ۱۳۷۷الیوت )ارونسون،  -

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:
 .ارسباران نشر: تهران. یاجتماع یروانشناس(. ۱۳۸۵) وسفي ،یميكر -

Sanderson, C. A. (۲۰۱۰). Social Psychology. USA, Wiley  -  
 



۲۳۰ 

 

 ۲۰۰کد درس: 

 عنوان درس به فارسی:
اد تعد

 ۲واحد: 

نوع 

 واحد

 پایه
 دروس پیش نیاز:  نظری

روان شناسی و آموزش كودكان با نیازهای   عملی

   (۱۱۹ويژه )
 اصلی

  نظری

  عملی  

 روش های اصالح رفتار

 

 عنوان درس به انگلیسی:

تعداد 

 ساعت:
 تخصصی

  نظری

  عملی

Behavior 
Modification 
Procedures 

۳۲ 
 یاریاخت

  نظری
  عملی

 ندارد   دارد             آموزش تكمیلی عملی:

   سمینار         آزمايشگاه        كارگاه          سفر علمی

 

 اهداف درس:

   نامطلوب رفتارهای كاهش و مطلوب رفتارهای افزايش و رفتار تغییر و اصالح ايجاد، های شیوه با آشنايی

 

 سرفصل ها:

 های تغییر رفتارتعريف رفتار، تعريف تغییر رفتار، ريشه های تاريخی تغییر رفتار، ويژگی -

 روش های حفظ و نگهداری رفتارهای موجود -

 شیوه های ايجاد رفتارهای جديد )شکل دهی، زنجیره سازی، شیوه های آموزش مهارت های رفتاری، ...( -

 وب() انواع تقويت كنند های مثبت و تقويت كننده های منفی( برنامه های تقويت) شیوه های افزايش رفتارهای مطل -

شیوه های كاهش يا محو رفتارهای نامطلوب )استفاده از خاموشی، محروم سازی، جريمه كردن، تنبیه و اصول  -

 اخالقی تنبیه(

، شیوه ساير شیوه های تغییر رفتار )شیوه های مديريت خود، شیوه های معکوس كردن عادت، قراردادهای رفتاری -

 های كاهش ترس و اضطراب، تغییر رفتار شناختی(

 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

     

 

 :اصلی منابع

 ترجمه علی فتحی آشتیانی. تهران: انتشارات سمت.  های تغییر رفتار.شیوه(. ۱۳۹۲میلتن برگر، ريموند ) -

 تهران: نشر دوران. های اصالح و تغییر رفتار.روش(. ۱۳۹۱ر )سیف، علی اكب -

 



۲۳۱ 

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

- Miltenberger R.G. (۲۰۱۱). Behavior Modification: Principles and Procedures.  
- Fourth Edition. Publishedby Thomson Wadsworth. 

 
 



۲۳۲ 

 

۲۰۱کد درس:  

 

 اهداف درس: 

 آشنايی مديران با كلیات امورمالی و اصول بودجه و مراحل تنظیم و پیشنهاد آن با تأكید بر سازمان آموزش و پرورش   -

 سرفصل ها:

 بخش اول:

 الف: اهمیت مالیه عمومی -

 اهداف و وظايف امور مالی دولت -
 ب: انواع تحوالت موثر بر نقش بودجه در اقتصاد -

 بخش دوم: 

 مفهوم بودجه -
 روش های بودجه ريزی -
 اصول بودجه -
 طبقه بندی بودجه -
 مراحل بودجه ريزی در ايران -

 بخش سوم: 
 زينه، ضمن هزينه، بعد از هزينه اعتبارات(مراحل نظارت بر اجرای بودجه )قبل از ه -
 كنترل بودجه -
 تهیه گزارش بودجه -
 نظام بودجه ريزی عملیاتی در آموزش و پرورش -
 موارد هزينه های آموزش و پرورش -
 نحوه تنظیم گزارش هزينه ها -

 
 

 عنوان درس به فارسی:

ی و تنظیم مبانی امورمال

بودجه در آموزش و 

 پرورش

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Foundations of 

Finance and 
Budgeting in 

Education 
 

 تعداد واحد:

۲ 

 

 تعداد ساعت:

۳۲ 

نوع 

 واحد

 پایه
 نظری

 دروس پیش نیاز: 

 ندارد

 عملی

 اصلی
 نظری

 عملی

 تخصصی

 نظری     

 

 عملی    

 

 یاختیار
 *نظری

 عملی

 ندارد   دارد             آموزش تكمیلی علمی:

   سمینار         آزمايشگاه        كارگاه          میلسفر ع



۲۳۳ 

 

 ارزشیابی:

 ترمیانم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 کارورزی
 عملکردی نوشتاری

     

 

 نابع اصلی:م

 (. مبانی امور مالی و بودجه در آموزش و پرورش. تهران: انتشارات سمت، چاپ سیزدهم.1393صالحی، داوود ) -
 ( آشنائی با مالیه عمومی، تهران، نشر اقتصاد فردا۱۳۸۹بخشی، لطفعلی) -

ان، انتشارات ( مبانی و اصول بودجه ريزی )با تأكید بر بودجه ريزی عملیاتی(، همد۱۳۸۲احمدی، علی محمد ) -

 فردوسی

 ( فراگرد تنظیم تا كنترل بودجه، ويرايش سوم، تهران، انتشارات فروزش۱۳۸۰فرج وند، اسفنديار) -

 

 


