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 معاونت آموزشی

ریزی درسیشورای برنامه  

 برنامه درسی

دکتری دوره:  

مدیریت آموزشی: رشته  
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 یتعالبسمه

 

 تعریف رشته

پردازد و هدف آن های آموزشی میای است که به مطالعه و کاربرد مدیریت در محیطرشتهیک حوزه بین 1مدیریت آموزشی

وری و اثربخشی آموزش ارتقای بهره منظوربهیادگیری در یک محیط رسمی آموزش -های یاددهیهدایت مدبرانه فعالیت

گذاری سه سطح کالن )سیاستموزش در جریان آچگونگی هدایت رشته مدیریت آموزشی مطالعه هسته اصلی است. 

. محورهای استها و واحدهای آموزشی( های آموزشی( و خرد )مدیریت سازمانآموزشی(، میانی )رهبری و مدیریت نظام

های بنیادی و کاربردی و نیز کاربرد دانش اصلی رشته مدیریت آموزشی شامل شناخت مبانی نظری، توانایی در انجام پژوهش

 های آموزشی است.شی در محیطمدیریت آموز

 هدف رشته

های پژوهش آموزشی و مسلط بر روش و رهبری صالحیت در زمینه مبانی نظری، فلسفی و عملی مدیریتبا یمتخصصان پرورش

کاربرد از طریق  های آموزشیاست. رشته مدیریت آموزشی به توسعه و پیشبرد نظری و عملی مدیریت در محیطکیفی و کمی 

 .پردازدمیها ، آموزش عالی و سایر سازمانوپرورشآموزش ازجملهآموزشی  مختلف هاینظام راهبریاین دانش در 

 ضرورت و اهمیت رشته

 بنیانافزاری و توسعه اقتصاد دانشتوسعه نظام آموزشی در جهت تقویت جنبش نرم 

 ر تولید ملی و توسعه فناوریهای آموزشی در افزایش سهم منابع انسانی داهمیت نقش سازمان 

 تعمیق و گسترش نقش آموزش و در توسعه اجتماعی 

 های آموزشی کشورهای علمی برای شناسایی و حل مسائل اساسی و واقعی نظامکاربرد روش 

 های آموزشیضرورت بهبود مستمر کیفیت آموزش و یادگیری در محیط 

 های آموزشی کشورنظامریزی گذاری و برنامهتوسعه بینش صحیح در سیاست 

 های آموزشی کشورهای آموزشی برتر دنیا و استفاده از تجربه جهانی در توسعه نظامشناخت نظام 

 های آموزشی کشورتوسعه الگوهای بومی در زمینه راهبری و هدایت نظام 

 ها، آموزش عالی و سایر سازمانوپرورشآموزشهای آموزشی در مدیریت و رهبری اثربخش سازمان 

 

 

                                                           
1 Educational Administration (Educational Management, Educational Leadership)   
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 آموختگاندانشنقش، توانایی و شایستگی 

 های بنیادین و کاربردی در حیطه مدیریت و رهبری آموزشیتوانایی تشخیص موضوعات پژوهشی اصیل و انجام پژوهش 

 توانایی تشخیص و تحلیل مسائل مدیریت و رهبری آموزشی 

  های آموزشیدر محیطهای مختلف پژوهش در حل مسائل مدیریت و رهبری روش مؤثرتوانایی کاربرد 

  های آموزشیبرای حل مسائل مدیریتی در نظام مؤثرهای حلارائه راهتوانایی 

 های آموزشیلیتها و فعاها، برنامهنقد سیاست توانایی 

 های نوین آموزشیفرآیندها و رویه تأسیسنایی اهای نوآورانه و توها و برنامهابتکار در معرفی الگوها، سیاست 

 گذاران، مدیران و مجریان در سطوح مختلفگیرندگان، سیاستهای علمی و تخصصی به تصمیمارائه مشورت 

  ها، آموزش عالی و سایر سازمانوپرورشآموزشآموزشی مختلف در  مؤسساتتوانایی راهبری 

 ول دوره و شکل نظامط

 .باشدمینیمسال( تحصیلی  8سال ) 4و مدت مجاز تحصیل در آن پژوهشی -شیوه آموزشیاین دوره به 

 تعداد و نوع واحدها درسی

واحد پژوهشی(  18و  آموزشیواحد  18)شامل واحد  36کل واحدهای درسی دوره دکتری تخصصی مدیریت آموزشی  تعداد

 باشد:به شرح ذیل می

 واحد 10: تخصصیدروس 

 واحد 8دروس اختیاری: 

 واحد 18رساله: 

 شرایط و ضوابط ورود به دوره

  وزارت علوم تحقیقات و فناوری یا وزارت  تائیددارا بودن مدرک رسمی کارشناسی ارشد پیوسته یا ناپیوسته مورد

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 قبولی در آزمون متمرکز و مصاحبه ورودی دوره دکتری تخصصی مدیریت آموزشی 

  آگاهی نسبت به مبانی نظری و حیطه مطالعاتی مدیریت آموزشی و علوم تربیتیشناخت و 

 های آماری در حیطه آموزشهای پژوهش و تحلیلهای زبان انگلیسی، روشبرخورداری از مهارت 

 های اطالعاتی تخصصی حوزه آموزش و مدیریت آموزشیمهارت استفاده از رایانه، اینترنت و استفاده از پایگاه 
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 فصل دوم

 واحدهای درسی و جداول دروس
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 1دروس جبرانی -1 جدول

 

 

تخصصیدروس  -2 جدول  

 

 

 

 

                                                           
مرتبط به تشخیص گروه آموزشی ملزم به  های غیرکه دانشجویان ورودی از رشته دروس جبرانی از مجموعه دروس کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی است  1

 باشند.واحد از آن می 6حداکثر اخذ 

 هم نیاز /نیازپیش
 تعداد واحد تعداد ساعات

 ردیف نام درس
 نظری عملی جمع نظری عملی جمع

 1 فلسفه مدیریت آموزشی 2 0 2 32 0 32 -

 2 های رهبری آموزشینظریه 3 0 3 48 0 48 -

 3 گذاری آموزشیسیاست 3 0 2 48 0 48 -

 جمع کل 8 0 8 128 0 128 -

 هم نیاز /نیازپیش
 تعداد واحد تعداد ساعات

 ردیف نام درس
 نظری عملی جمع نظری عملی جمع

  1 های پژوهش )کمی و کیفی( در مدیریت آموزشیروش 2 0 2 32 0 32 -

  2 رهبری آموزشیمسائل ویژه مدیریت و  2 0 2 32 0 32 -

  3 آموزش و توسعه منابع انسانی 2 0 2 32 0 32 -

  4 مدیریت کیفیت آموزش 2 0 2 32 0 32 -

 0 5 مدیریت آموزشی تطبیقی 2 0 2 32 0 32 -

 جمع کل 10 0 10 160 0 160 -
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 دروس اختیاری -3 جدول

 

 هم نیاز /نیازپیش
 تعداد واحد تعداد ساعات

 ردیف نام درس
 نظری عملی جمع نظری عملی جمع

  1 مدیریت و رهبری آموزش عالی 2 0 2 32 0 32 -

  2 اییادگیری سازمانی و توسعه حرفه 2 0 2 32 0 32 -

  3 های آموزشیگذاری در سازمانسیاست 2 0 2 32 0 32 -

  4 اقتصاد آموزش 2 0 2 32 0 32 -

  5 سمینار در موضوعات نوین مدیریت آموزشی 0 2 2 0 64 64 -

  6 های مدیریت آموزشیهای پیشرفته آماری در پژوهشتحلیل 2 0 2 32 0 32 -

  7 تحلیل رفتار سازمانی و روابط انسانی در مدیریت آموزشی 2 0 2 32 0 32 -

  8 های آموزشیریزی راهبردی در سازمانمدیریت و برنامه 2 0 2 32 0 32 -

 جمع کل 14 2 16 224 64 288 -
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 فصل سوم

 سرفصل دروس
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 مشخصات درس

 های پژوهش )کمی و کیفی( در مدیریت آموزشیروشعنوان درس )فارسی(: 

 Research Methods (Quantitative and Qualitative) in Educational عنوان درس )انگلیسی(:

Administration 

 -: نیازپیش           ■ندارد               □نیاز: داردهم  /نیازپیش                 تخصصینوع درس: 

 32نوع واحد: نظری                                                    تعداد ساعت:                          2تعداد واحد: 

 اهداف درس

 و آمیخته کیفی ،کمی هایپژوهش انواع فلسفی و نظری مبانی بررسی  

 در حیطه مدیریت و رهبری آموزشی. انواع پژوهش اجرا و نقد و طراحی در کسب توانایی 

دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگیو   توانایی   

 شده و انتخاب روش پژوهش متناسب با مسئله شناسایی یتوانایی در یافتن مسئله پژوهش در حوزه مدیریت و رهبری آموزش -

 ها در پژوهش کمی و کیفی های مناسب برای گردآوری دادهمهارت در استفاده از ابزارها و روش -

 مهارت در تدوین پیشنهاده پژوهش به شیوه کمی، کیفی و آمیخته  -

 توانایی در تدوین گزارش پژوهش علمی به شیوه استاندارد و متناسب با روش پژوهش  -

 سرفصل درس

 نظری:

 و آمیخته( کیفی کمی،) پژوهش نظری مبانی 

 ( ییگراعملگرایی، تفسیری، انتقادی، پساساختارگرایی و گرایی، پسااثباتپژوهش )اثباتفکری های پارادایم 

 توسعه علم مدیریت آموزشی شناختیروشهای طرح و نقد چالش 

 اصلی هایمناقشه: کیفی و کمّی یهاروش 

 ( رویدادیو پس ، همبستگییپیمایش، تک آزمودنی، آزمایشی) کمی پژوهش یهاروش 

 موردی، پژوهش هرمنوتیک، نگاری،قوم پدیدارشناسی، ،هامبتنی بر داده نظریه) کیفی پژوهش یهاروش انواع 

 (پژوهیروایت

 های مرور سیستماتیک انواع روش 

 کیفی و کمی پژوهش در هاداده و تحلیل گردآوری 
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 کیفی و کمی  پژوهش در گیرینمونه 

 کیفی و کمی پژوهش هاییافته اعتبار 

 عملی:

  یفیک و کمی پژوهش گزارش نگارش و پژوهش پیشنهادهتدوین  

 طراحی و اجرای پژوهش آمیخته 

یادگیری -روش یاددهی  

انجام نمونه و  کالس هایبحث در دانشجویان یو گروه فردی مشارکت مطالعه انفرادی، خنرانی،های سوشر از تلفیقی

 .های پژوهشیطرح

 ارزیابی روش

 پروژه نهایی هایآزمون ترممیان ارزشیابی مستمر

%10 %10 
 %25نوشتاری: 

%30 
 %25عملکردی:   

برای ارائه موردنیازتجهیزات و امکانات    

 های پژوهشیافزارهای تحلیل دادهنرم 

 فهرست منابع

تهران: پژوهشگاه علوم  ها(.ها و شیوهنظریه مبنایی )رویهاصول روش تحقیق کیفی: (. 1393استراوس، آنسلم و کوربین، جولیت ام. )

 انسانی و مطالعات فرهنگی. 

 . تهران: دیدار. های تحقیق کیفی و آمیخته: رویکردهای متداول در علوم رفتاریای بر روشمقدمه(. 1399بازرگان، عباس )

ترجمه علیرضا کیامنش و مریم دانای طوسی. تهران:  ترکیبی.طرح پژوهش: رویکردهای کمی، کیفی و (. 1398کرسول، جان دبلیو )

 جهاد دانشگاهی دانشگاه عالمه طباطبایی. 

Berg, B. L. (2003).   Qualitative Research Methods for The Social Sciences (5th Ed.), Boston: 

Allyn & Bacon . 

Briggs, A. R., Coleman, M. & Morrison, M. (Eds.) (2012). Research methods in educational 

leadership & management. SAGE Publications Ltd. 

Cresswell, J. W. & Poth, C. N. (2018).Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among 

Five Approaches.   Thousand Oaks, CA: Sage.  

Dobbert, M. (1982). Ethnographic research: Theory and application for modern schools and 

societies. New York: Praeger 

Flick, U. (2009). An introduction to qualitative research .Sage Publications Ltd. 



 

11 
 

Marshall, G.B. & Rossman, C. (2006).   Designing qualitative research (4th ed.). Thousand Oaks, 

CA: Sage . 

Maxwell, J.A. (2004). Qualitative research design: An interactive approach (2nd ed.).   Thousand 

Oaks: Sage . 

منابع مطالعاتی   

  /https://apastyle.apa.orgشناسی آمریکا دستورالعمل انتشارات علمی انجمن روان -

  /https://eric.ed.govموسسه علوم تربیتی  -مرکز اطالعات منابع علمی علوم تربیتی -

  /https://irandoc.ac.ir  مرکز اطالعات و مدارک علمی ایران -

 www.magiran.com ایران بانک اطالعات نشریات -

  www.sid.irپایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی  -

 های پژوهشافزارهای استناددهی و مدیریت منابع گزارشنرم -

 المللی و ملی های علمی معتبر حوزه مدیریت و رهبری آموزشی در سطح بینفصلنامه -

 

 

 

 

 

  

https://apastyle.apa.org/
https://eric.ed.gov/
https://irandoc.ac.ir/
http://www.magiran.com/
http://www.sid.ir/
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 مشخصات درس

 آموزشی رهبری و مدیریت ویژه مسائلعنوان درس )فارسی(: 

 Special Issues in Educational Administration and Leadership عنوان درس )انگلیسی(:

 -: نیازپیش           ■ندارد               □هم نیاز: دارد /نیازپیش                 تخصصینوع درس: 

 32نوع واحد: نظری                                                    تعداد ساعت:                          2تعداد واحد: 

 اهداف درس

و نقد آن براساس رویکردهای  توسعه دانش مدیریت و رهبری آموزشیشناخت و تحلیل روند تحوالت علمی و محورهای 

 مختلف به تولید دانش این قلمرو. 

دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگیتوانایی و     

 آموزشی  مدیریت و رهبری علمی رویدادهای و تحوالت تحلیل و مرور -

 آموزشی مدیریت و رهبری عمل و تحقیق نظریه، پیوند تحلیل -

  آموزشی مدیریت و رهبری در دانش توسعه محورهای ترینمهم تبیین  -

  مدیریت و رهبری آموزشی قلمرو در انتقادی و سیاسی فرهنگی، ،شناختیجامعه مختلف شناخت رویکردهای -

 سرفصل درس

  آن حدودوثغورو مفهوم شناسی مدیریت و رهبری آموزشی 

 تحوالت و رویدادهای علمی مدیریت آموزشی 

  آموزشی و رهبری و عمل مدیریتنظریه، تحقیق 

  آموزشی و رهبری ، فرهنگی، سیاسی و انتقادی در رشته مدیریتیشناختجامعهرویکردهای مختلف 

 آموزشی و رهبری مدیریتشناسی بحران معرفت 

یادگیری -روش یاددهی  

 کالس. هایبحث در دانشجویان گروهی و فردی مشارکت مطالعه انفرادی، خنرانی،های سوشر از تلفیقی

 

 



 

13 
 

 روش ارزیابی

 پروژه نهایی هایآزمون ترممیان ارزشیابی مستمر

%10 %20 
 %50نوشتاری: 

%30 
 -عملکردی:    

 فهرست منابع

 ، ترجمه ناصر شیربگی. تهران: انتشارات آثار معاصر.یک حوزه علمی عنوانبهتحلیل تاریخی مدیریت آموزشی (. 1397اپالتکا، ایزهار )

. ها و تعهداتها، چالش: برداشت2050در  یآموزش یرهبر(. 1397) تد ،تونیکرا و یاکارل ،مولن ؛یپاپا، رزمار ؛ویدبلفنویک ش،ینگلیا

 فتحی. تهران: انتشارات آثار معاصر. رؤیاترجمه ناصر شیربگی و 

 تیریمد هایاندیشه خیدر تار یری(. س1392معصومه ) ،یکوهسار و یعل ،یمحمدرضا؛ نوفرست ان،یحسینقلی زاده، رضوان؛ آهنچ

 (.2) 6 ،تیو ترب میتعل یپژوهشنامه مبان. المللیبین هایتجربهبه  یبا نگاه یآموزش

. سازمانی حیات شناختیجامعه عناصر: سازمان وتحلیلتجزیه و شناختیجامعه کالن هاینظریه(. 1383) گیبسن  بارل، و گارت مورگان، 

 سمت: تهران

Branson, C. M. & Marra, M. (2019). Leadership as a relational phenomenon: What this means 

in practice. Research in Educational Administration & Leadership, 4 (1), 81-108. 

Brooks, J. S. & Normore, A. H. (2010). Educational leadership and globalization: Literacy for a 

global perspective. Educational Policy, 24(1), 52-82. 

Dimmock, C. & Walker, A. (2005). Educational leadership: Culture and diversity. Sage. 

Eacott, S. (2015). Educational leadership relationally: A theory and methodology for 

educational leadership, management and administration. Springer. 

Eacott, S. (2018). Relations, Organizing, Leadership and Education. In: Dépelteau F. (eds) The 

Palgrave Handbook of Relational Sociology. Palgrave Macmillan, Cham. 

Gunter, H. M. (2016). An intellectual history of school leadership practice and research. 

Bloomsbury Publishing. 

Hoy, W. K. (1978). Scientific research in educational administration. Educational 

Administration Quarterly, 14(3), 1-12. 

Hoy, W. K. (1996). Science and theory in the practice of educational administration: A 

pragmatic perspective. Educational Administration Quarterly, 32(3), 366-378. 

Levin, B. (1996). The Knowledge Base in Educational Administration: Multiple Perspectives. 

Educational Administration Quarterly, 32(2), 324-325. 

Niesche, R. & Gowlett, C. (2019). Critical perspectives in educational leadership: a new 

‘theory turn’?. In Social, Critical and Political Theories for Educational Leadership (pp. 17-34). 

Springer, Singapore. 
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Oplatka, I. (2009). The field of educational administration: A historical overview of scholarly 

attempts to recognize epistemological identities, meanings and boundaries from the 1960s 

onwards. Journal of Educational Administration, 47(1), 8-35. 

Riehl, C., Larson, C. L., Short, P. M., & Reitzug, U. C. (2000). Reconceptualizing research and 

scholarship in educational administration: Learning to know, knowing to do, doing to learn. 

Educational Administration Quarterly, 36(3), 391-427. 

منابع مطالعاتی   

- Electronic Journals: 

- Educational Administration Quarterly. United States. 

- Journal of Educational Administration. United Kingdom. 

- Journal of educational administration and history. United Kingdom. 

- Advances in Educational Administration. United States. 

- International Journal of Educational Management. United Kingdom. 

- Educational Management Administration and Leadership. United Kingdom. 

- Educational Leadership. United States. 

- Review of Educational Research. United States.  

- Educational Research for Policy and Practice. Netherlands. 

- Contemporary Educational Research Quarterly. Taiwan 
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 مشخصات درس

 آموزش و توسعه منابع انسانیعنوان درس )فارسی(: 

 Human Resource Development & Training عنوان درس )انگلیسی(:

 -: نیازپیش           ■ندارد               □هم نیاز: دارد /نیازپیش                 تخصصینوع درس: 

 32نوع واحد: نظری                                                    تعداد ساعت:                          2تعداد واحد: 

 اهداف درس

بر کارکردهای آموزش و بهسازی  تأکیدها و نقش آن در بهسازی سازمانی، با مبانی نظری توسعه منابع انسانی در سازمان بررسی

 های ایرانی. رابطه و همسازی آموزش و بهسازی با مدیریت عملکرد و بهبود آن.سازمان در فضای مدیریت آموزشی و در

دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگیتوانایی و     

 های توسعه منابع انسانی در سازمانریزی، اجرا و ارزشیابی فرصتمهارت در برنامه -

 های پیشرو در زمینه توسعه منابع انسانی تجارب سازمان بررسی -

 های آموزشی  سازمان ویژهبه ،های ایرانیمسائل توسعه منابع انسانی در سازمان شناسایی -

 سرفصل درس

 ها در آموزش و توسعه منابع انسانیماهیت، فلسفه، اهداف و مسئولیت 

 روندهای اخیر در توسعه منابع انسانی و آموزش 

  پیوند آموزش و بهسازی با مدیریت عملکرد 

 های سازمانیریزی آموزشهای نظری برنامهرویکردها و مدل 

 و بهسازی سازمانی کار راههای، رشد حرفه 

 های شایستگی و کاربردهای آن در بهبود عملکرد مدل 

 هاتوسعه مدیریت: رویکردها، روش 

 های ایرانی  ش و بهسازی در سازمانهای آموزبررسی و تحلیل نقاط قوت و ضعف برنامه 

یادگیری -روش یاددهی  

 المللی در توسعه منابع انسانی تجارب بینو تحلیل مطالعه و  ، تفحص گروهییمشارکتهای وشر از تلفیقی
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 روش ارزیابی

 پروژه نهایی هایآزمون ترممیان ارزشیابی مستمر

%10 %20 
 %50نوشتاری: 

%20 
 -عملکردی:    

 فهرست منابع

دخت پهلوانی. . ترجمه محمدرضا آهنچیان و سیمینهای آموزشیتوسعه و بهسازی مدیران و رهبران در سازمان(. 1399بوش، تونی )

 )چاپ دوم(. تهران: رشد. 

های پژوهش انتشارات دفتر اعرابی. تهران:  محمد یدس. ترجمه: علی پارساییان و مدیریت توسعه منابع انسانی(. 1389دسلر، گری )

 فرهنگی.

 . تهران: سمت. آموزش جامع سازمانی(. 1395صباغیان، زهرا و اکبری، سهیال )

 . تهران: علم استادان. هامدیریت یادگیری در سازمان(. 1395واجارگاه، کورش و نوری، فیروز )فتحی

 پورصادق. تهران: انتشارات آییژ.  . ترجمه: ناصرسانیبر توسعه منابع ان تأکیدمدیریت استراتژیک منابع انسانی با (. 1383گریوز، جیم )

ترجمه اباصلت خراسانی و محبوبه دانشمندی. تهران: انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ، آموزش و توسعه(. 1391نوئه، ریموند )

 ایران.

Hughes, C. & Byrd, M. Y. (2015). Managing Human Resource Development Programs: Current 

issues and evolving trends. New York: Palgrave Macmillan 

Rao, T. (2008). Readings in Human Resource Development. London: Oxford & IBH Publishing 

Company Pvt. 

Sims, R. (2012). Human Resource Development: Today and Tomorrow. Connecticut: IAP. 

Werner, J. & DeSimone, R. (2012). Human Resource Development. Mason, South-Western. 

منابع مطالعاتی   

 /https://www.td.org انجمن توسعه استعداد  -

 

https://www.td.org/
https://www.td.org/
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 مشخصات درس

 مدیریت کیفیت آموزشعنوان درس )فارسی(: 

 Quality Management of Education عنوان درس )انگلیسی(:

 -: نیازپیش           ■ندارد               □هم نیاز: دارد /نیازپیش                 تخصصینوع درس: 

 32نوع واحد: نظری                                                    تعداد ساعت:                          2تعداد واحد: 

 اهداف درس

 آموزشی و عوامل مؤثر  مؤسساتدر  باکیفیتآموزش  نیازهایپیشکیفیت در آموزش، مدیرت مفاهیم مرتبط با  بررسی

 بر آن

  هاآن کارگیریبهو الزامات  کیفیت آموزشارزیابی  فنونالگوها و شناسایی 

دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگیتوانایی و    

 آموزشی مؤسساتتوانایی ارزیابی کیفیت آموزش و  -

 ابزار سنجش کیفیت منزلهبهالمللی آموزش استانداردهای بین شناخت -

 های ارزیابی کیفیت در آموزشالگوها و مدل یریکارگبه -

 سرفصل درس

 و ممیزی کیفیت  شناسی کیفیت، تضمین کیفیت، کنترل کیفیت، منشور کیفیت، مدیریت کیفیت، ارزیابی کیفیتمفهوم 

 های مدیریت کیفیت )مدیریت کیفیت پایدار، مدیریت کیفیت جامع( مدل 

  )جوایز مدیریت کیفیت )تعالی سازمانی، تعالی منابع انسانی 

 آموزشی  مؤسساتبندی اعتباربخشی و رتبه 

  ( مؤثرو عوامل  اجزا و عناصر ها، نشانگرها،یادگیری باکیفیت )مفهوم، مالکآموزش و 

 ی الکترونیکی کیفیت آموزش و یادگیر 

 ها و رویکردهای مدیریت کیفیت در آموزش مدل 

  کنترل و تضمین کیفیت در آموزش 

 در آموزش عمومی و آموزش عالی  یآموزش مؤسساتبندی های رتبهنظام 

 (17024، ایزو 29991، ایزو 10015المللی ارزیابی کیفیت آموزش )ایزو استانداردهای بین 

 



 

18 
 

یادگیری -روش یاددهی  

المللی در ارزیابی کیفیت مطالعه تجارب بینو  گروهی مشارکتبحث و  مطالعه انفرادی، خنرانی،های سوشر از تلفیقی

 .آموزش

 روش ارزیابی

 پروژه نهایی هایآزمون ترممیان ارزشیابی مستمر

%10 %20 
 %50نوشتاری: 

%20 
 -عملکردی:    

 فهرست منابع

 منابع اصلی: 

. ترجمه کیوان المللی به سنجش و تغییر سازمانیاندازی بینمدیریت کیفیت در آموزش عالی: چشم(. 1390برنن، جان و تارال، شاه )

 و کوروش پرند. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.  آبادیرضا زینصالحی، حسن

 . فکر بکرو فریده اصغرزاده یزدی. تهران:  . ترجمه علی عسگریوپرورشآموزشمدیریت کیفیت جامع در (. 1398سالیس، ادوارد )

 . تهران: آگاه. دانشگاه ایرانی و مسئله کیفیت(. 1388فراستخواه، مقصود )

Mukhopadhyay, M. (2014). Quality Management in Higher Education. London: SAGE 

Publications.  

Mukhopadhyay, M. (2014). Total Quality Management in Education. London: SAGE 

Publications.  

 منابع فرعی: 

 . تهران: علم استادان. استانداردهای آموزش و توسعه منابع انسانی(. 1399صفایی موحد، سعید )

 (. استانداردهای آموزش سازمانی. تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی1399پور عباس )برزگر، نادر؛ سلیمانی کذرجی، علی و فالح

 ایران. 

Mukhopadhyay, M. (2014). Quality Management in Higher Education. London: SAGE 

Publications.  

منابع مطالعاتی   

  /https://www.inqaahe.orgهای تضمین کیفیت آموزش عالی المللی آژانسشبکه بین -

  /https://www.apqn.orgشبکه کیفیت آموزش آسیا و اقیانوسیه  -

  https://www.iso.orgاستانداردهای کیفیت آموزشی  -

  

https://www.inqaahe.org/
https://www.apqn.org/
https://www.iso.org/
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 مشخصات درس

 مدیریت آموزشی تطبیقی  عنوان درس )فارسی(: 

 Comparative Educational Administration عنوان درس )انگلیسی(:

 -: نیازپیش           ■ندارد               □هم نیاز: دارد /نیازپیش                 تخصصینوع درس: 

 32نوع واحد: نظری                                                    تعداد ساعت:                          2تعداد واحد: 

 اهداف درس

 یافتهتوسعه گروه دو به کشورها تقسیم با و طورکلیبه جهان، در آموزشی مدیریت امروزی وضعیت و تحول سیر بررسی 

 اسالم جهان غیر و اسالم جهان /توسعهدرحال و

 آموزشی  هاینظام در فرهنگ و منطقه برحسب رشته دستاوردهای بررسی 

 هستند  روروبه آن با جهان سرتاسر در آموزشی مدیریت هاینظام که هاییفرصت و هاچالش تبیین 

 یکدیگر با دنیا مختلف کشورهای/مناطق آموزشی مدیریت هاینظام تطبیق توانایی  

دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگیتوانایی و     

 توانایی تحلیل و مقایسه وضعیت موجود رشته مدیریت آموزشی در کشورهای منتخب  -

 یافته توانایی شناسایی مسائل مدیریت آموزشی کشور در مقایسه با کشورهای توسعه -

 توانایی تحلیل سناریوهای آینده مدیریت و رهبری آموزشی در ایران و جهان  -

 سرفصل درس

  ،المللی شدن مدیریت آموزشی، بینشدنیجهانمبانی و اصول تطبیق؛ مدیریت آموزشی تطبیقی 

 ساختارها، کارکردها و فرایندهای مدیریت آموزشی در مناطق مختلف جهانها، مقایسه هدف 

  ایهای ملی و منطقه: تفاوتوپرورشآموزشی فرهنگ چندمدیریت 

 رویکرد تطبیقی توسعهدرحالو  یافتهتوسعههای مدیریت آموزشی کشورهای انتقادها به نظام : 

 موزشی مختلف جهانهای آها و رفتارهای مدیران در نظامها، نگرشارزش 

 مقایسه کارکردهای اصلی مدیریت آموزشی در کشورها و مناطق مختلف جهان 

 سناریوهای توسعه مدیریت آموزشی در جهان فردا: رویکرد تطبیقی 

 هایی برای مدیریت آموزشی در ایران مدیریت آموزشی در جهان: درس 
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یادگیری -روش یاددهی  

المللی مطالعه و تحلیل انفرادی وضعیت تجارب و اقدامات نوآورانه بینو های مشارکتی، تفحص گروهی وشر از تلفیقی

 مدیریت آموزشی 

 روش ارزیابی

 پروژه نهایی هایآزمون ترممیان ارزشیابی مستمر

%10 %20 
 %50نوشتاری: 

%20 
 -عملکردی:    

 فهرست منابع

. ترجمه محمدرضا آهنچیان و وجیهه ظهور رویکردهای نوین به مدیریت آموزشی(. 1388های اقتصادی و توسعه )سازمان همکاری

 پرونده. تهران: انتشارات رشد. 

 . تهران: موسسه کتاب مهربان نشر.8. ترجمه عباس منوریان. چاپ مدیریت تطبیقی(. 1395نات، راگو )

Koen, C. I. (2005). Comparative international management. Maidenhead: McGraw-Hill 

Education. 

OECD, (2002). New School Management Approaches. Paris: OECD Publishing.  

Warner, M. & Joynt, P. (2002). Managing across cultures: issues and perspectives. Cengage 

Learning EMEA.  

 منابع مطالعاتی

  /https://irandoc.ac.ir  مرکز اطالعات و مدارک علمی ایران -

 www.magiran.com بانک اطالعات نشریات ایران -

  www.sid.irپایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی  -

https://irandoc.ac.ir/
http://www.magiran.com/
http://www.sid.ir/
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 مشخصات درس

 مدیریت و رهبری آموزش عالیعنوان درس )فارسی(: 

 Management and Leadership of Higher Education عنوان درس )انگلیسی(:

 -: نیازپیش           ■ندارد               □هم نیاز: دارد /نیازپیش                 اختیارینوع درس: 

 32نوع واحد: نظری                                                    تعداد ساعت:                          2تعداد واحد: 

 اهداف درس

 ها و مراکز آموزش ها و ساختارهای اداری، آموزشی و پژوهشی دانشگاهردکرسالت، عمل آموزش عالی، مبانی بررسی

 عالی

 های مدیریت و رهبریدرک سبک 

دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگیتوانایی و    

 ساختار سازمانی و فرهنگ دانشگاهیو ها رهبری در دانشگاهمدیریت و های سبک، هاانواع دانشگاهبررسی  -

 های آموزش عالی در ایران و سایر کشورهاتوانایی مقایسه و تحلیل تفاوت -

 ایرانآموزش عالی مدیریت و رهبری در توانایی تحلیل مسائل  -

 سرفصل درس

 تاریخچه آموزش عالی در ایران و جهان 

 ی دانشگاه در روند تحوالت آموزش عالیهانقشو  مأموریت، فلسفه، رسالت 

 ی توسعه آموزش عالیهااستیس 

  سازمانی مختلف و رهبری دانشگاهی در سطوح  هادانشگاهساختار 

 آموزش عالی  مؤسساتهای مدیریت و رهبری سبک 

  و مراکز آموزش عالی هادانشگاهدر  آکادمیکرهبری 

  آموزش عالی )درونداد، فرآیند، محصول، برونداد و پیامد(  مؤسساترویکرد سیستمی در مدیریت و رهبری 

 ارتباط دانشگاه با سایر نهادهای جامعه 

 ی معاصر رهبری در آموزش عالیهاچالش 

 و کارکنان علمیهیئتاعضای  ایو توسعه حرفه توانمندسازی 

 های نوظهور و آینده آموزش عالی دانشگاه 
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یادگیری -روش یاددهی  

آموزش  مؤسساتمدیریت  المللی درمطالعه تجارب بینو  مطالعه انفرادیمشارکتی، بحث گروهی، مطالعه های وشر از تلفیقی

 .عالی

 روش ارزیابی

 پروژه نهایی هایآزمون ترممیان ارزشیابی مستمر

%10 %20 
 %50نوشتاری: 

%20 
 -عملکردی:    

 فهرست منابع

 در آموزش عالی. ریزیبرنامه. ترجمه حمیدرضا آراسته. تهران: موسسه پژوهش و کنندمیها چگونه کار دانشگاه(. 1382بائوم، رابرت )

 . تهران: سمت.آموزش عالی مؤسساتها و مدیریت دانشگاه(. 1396) محمدمهدیتنعمی، 

 ریزیبرنامهترجمه عبدالرحیم نوه ابراهیم و همکاران، تهران: موسسه پژوهش و  یادگیری رهبری در آموزش عالی.(. 1380رمزدن، پال )

 در آموزش عالی

 . جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان. مدیریت آموزش عالی(. 1398طرقی بیدآبادی، جعفر )

 . تهران: نشر نی.های ایرانیی: منظرهای جهانی و مسئلهدانشگاه و آموزش عال(. 1392فراستخواه، مقصود )

 . تهران: موسسه فرهنگی رسا. سرگذشت و سوانح دانشگاه در ایران(. 1392فراستخواه، مقصود )

 . تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی. اندازهای نو در آموزش عالیرویکردها و چشم(. 1388یمنی دوزی سرخابی، محمد )

Bolden, R., Petrov, G., & Gosling, J. (2008). Developing collective leadership in higher education. 

Leadership Foundation for Higher Education. 

Fitch, P. & Brunt, B. V. (2018). A Guide to Leadership and Management in Higher Education: 

Managing Across the Generations. Routledge.  

Kouzes, J. M. & Posner, B. Z. (2019). Leadership in Higher Education: Practices That Make a 

Difference. Berrett-Koehler Publishers.  

McCaffery P. (2018). The Higher Education Manager's Handbook: Effective Leadership and 

Management in Universities and Colleges. London: Routledge 
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 مشخصات درس

 یاو توسعه حرفه یسازمان یریادگیعنوان درس )فارسی(: 

 Organizational Learning and Professional Development عنوان درس )انگلیسی(:

 -: نیازپیش           ■ندارد               □هم نیاز: دارد /نیازپیش                 اختیارینوع درس: 

 32نوع واحد: نظری                                                    تعداد ساعت:                          2تعداد واحد: 

 اهداف درس

آن  لیو تحلای منابع انسانی و الزامات یادگیری سازمانی و توسعه حرفه ندهایفرا ،ینظر یو الگوها کردهایرو م،یمفاه بررسی

 یآموزش یهادر بستر سازمان

دهدکه درس پرورش می هاییشایستگیتوانایی و     

 های آموزشیای منابع انسانی در سازمانتوسعه حرفه هاییاستراتژفهم مفاهیم، روندها و  -

 های آموزشیای منابع انسانی در سازمانهای توسعه حرفهاستراتژیهای نظری و شناخت و تحلیل مدل -

 های آموزشیای منابع انسانی در سازمانتحلیل انتقادی نیازها و الزامات توسعه حرفه -

 های آموزشیای منابع انسانی در سازمانطراحی برنامه یادگیری سازمانی و توسعه حرفه -

 سرفصل درس

 های آموزشیو سازمان یادگیرنده و کارکردهای آن در سازمان یادگیری سازمانیشناسی مفهوم 

 های آموزشیای در سازمانتبیین رویکردهای نظری یادگیری و توسعه حرفه 

 های یادگیری سازمانی در محیط کارماهیت کار و استراتژی 

 ای توسعه آن در آیندههگیریهای دانشی و تبیین جهتمرور ادبیات پژوهش یادگیری سازمانی، وضعیت موجود، شکاف 

 مدیریت دانش، یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده 

 یاحرفههای یادگیری دانش، یادگیری و شبکه 

  یاحرفهو مدیریت اجتماعات کاری/دانشی/یادگیری  یریگشکلروندها، رویکردها و الزامات 

  آموزشی از طریق ایجاد رهبری و فرهنگ یادگیری یهاسازمانالزامات تحول 

  مدیران )رهبران( آموزشی یاحرفهتوسعه 
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 مشخصات درس

 های آموزشیگذاری در سازمانسیاستعنوان درس )فارسی(: 

 Policy Making in Educational Organizations عنوان درس )انگلیسی(:

 -: نیازپیش           ■ندارد               □هم نیاز: دارد /نیازپیش                 اختیارینوع درس: 

 32نوع واحد: نظری                                                    تعداد ساعت:                          2تعداد واحد: 

 اهداف درس

 های آموزشیگیری استراتژیک و عملیاتی در سازمانگذاری و تصمیمهای سیاستمفاهیم، الگوها و روش بررسی

دهدکه درس پرورش می هاییشایستگیتوانایی و     

 های آموزشی نگاری و سناریونویسی در سازمانمبانی، الگوها و فنون آینده شناخت -

 آموزشی های ها در سازمانها و استراتژیتحلیل برنامه -

 های آموزشی آفرینی در ایجاد و اجرای سیاستتوان نقش -

 های آموزشی گذاری در سازمانها و فرآیندهای سیاستتسلط بر روش -

 سرفصل درس

  های آموزشیی در سازمانگذاراستیسمفهوم و جایگاه 

 ( وپرورشآموزشتوسعه و آموزش)آموزش عالی و آموزش سازمانی ، 

  گیری استراتژیکتصمیمتفکر استراتژیک و 

 گذاری در آموزش اصول سیاست 

  آموزشی هایی در سازمانگذاراستیسی هاروشرویکردها، الگوها و 

 های آموزشی گذاری سازمانفنون تحلیل محیطی )محیط داخلی و بیرونی( در سیاست 

 المللی های آموزشی منتخب بینها و نظامگذاری آموزشی در سازمانسیاست 

  توسعه ایران یهابرنامهی آموزشی در هااستیستحلیل 

  ی حاکم بر نظام آموزشی کشورهااستیسروند تغییر و تحول 

  ای و استانی: گسترش کمی، بهبود کیفی، عدالت آموزشی، توسعه منابع ی آموزشی در مقیاس ملی، منطقههااستیستحلیل

 انسانی و کارایی و اثربخشی

 



 

29 
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های ، مطالعه نمونهکالس هایبحث در دانشجویان یو گروه فردی مشارکت مطالعه انفرادی، خنرانی،های سوشر از تلفیقی

 .های آموزشینقد سیاستو المللی بین

 روش ارزیابی

 پروژه نهایی هایآزمون ترممیان ارزشیابی مستمر
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 اقتصاد آموزشعنوان درس )فارسی(: 
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  مبانی نظری اقتصاد آموزش بررسی 

 و آموزش عالی وپرورشآموزشهای اقتصادی برای تحلیل مسائل اقتصادی کسب مهارت در انجام تکنیک  

دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگیتوانایی و     

 ایرانو آموزش عالی  وپرورشآموزش مسائلتحلیل اقتصادی توانایی  -

 آموزش  دستاوردهای علمی اقتصاداساسی مهارت در کاربردهای  -

 سرفصل درس

 اقتصاد آموزش های مطالعاتیمفاهیم و حوزه 

 اقتصاد آموزش  سیر تحوّالت موضوعی 

 های اقتصاد آموزشو سایر نظریه سرمایه انسانی نظریه 

  در آموزشرفتار تخصیص دهندگان منابع  کنندهتبیین هاینظریهتحلیل و ارزیابی  

 فایده در آموزش- تحلیل هزینه 

 موزش و توسعه اقتصادیآ 

 کارایی درونی آموزش 

 اثربخشی در آموزش- حلیل هزینهت 

 بازار کار و آموزش 

 و آموزش عالی( پرورشوآموزش) مالیه آموزش 

  آموزش-بازار-دولتتعامل 
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 مشخصات درس

 نوین مدیریت آموزشی موضوعاتسمینار در عنوان درس )فارسی(: 

 Seminar on New Topics in Educational Administration عنوان درس )انگلیسی(:

 -: نیازپیش           ■ندارد               □هم نیاز: دارد /نیازپیش                 اختیارینوع درس: 

 32نوع واحد: نظری                                                    تعداد ساعت:                          2تعداد واحد: 

 اهداف درس

 موضوعات جدید حیطه مدیریت آموزشی  بررسی 

  مطالعاتی اصلی و روزآمد مدیریت  یکی از محورهایمبانی نظری و پیشینه پژوهشی در در مند نظامانجام یک مطالعه

 آموزشی 

دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگیتوانایی و     

 های روز مدیریت و رهبری آموزشی توانایی شناسایی مسائل و چالش -

 مند مبانی نظری و شواهد پژوهشی در یکی از موضوعات منتخب مرور نظام -

 در غالب یک جلسه سمینار تخصصی  شدهانجامارائه گزارش مطالعه  توانایی -

 سرفصل درس

  محورهای مطالعاتی اصلی مدیریت و رهبری آموزشیشناخت 

  در حیطه مدیریت و رهبری آموزشی  موردپژوهشروز شناسایی و تحلیل مسائل و موضوعات 

 معیارهای انتخاب یک حیطه پژوهشی در مدیریت و رهبری آموزشی 

 شناختی پژوهش تدوین چارچوب محتوایی و روش 

 مند در مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهش در حوزه مطالعاتی منتخب کاربرد روش مرور نظام 

  شدهانجامتدوین یک گزارش پژوهش از مطالعه  

  ارائه یک سمینار شفاهی 

یادگیری -روش یاددهی  

 و ارائه یک سمینار علمی مند انجام یک پژوهش انفرادی به روش مرور نظام
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 روش ارزیابی

 پروژه نهایی هایآزمون ترممیان ارزشیابی مستمر

%50 - 
 -نوشتاری: 

%50 
 -عملکردی:    

  منابع مطالعاتی

 المللی و ملی های تخصصی مدیریت و رهبری آموزشی در سطح بیننشریه -

 ای و عملی مدیریت و رهبری آموزشی های حرفهانجمن -
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Research 

 -: نیازپیش           ■ندارد               □هم نیاز: دارد /نیازپیش                 اختیاری نوع درس: 

 32نوع واحد: نظری                                                    تعداد ساعت:                          2تعداد واحد: 

 اهداف درس

 مدیریت آموزشی  هایپژوهشدر  مورداستفادهپیشرفته آماریِ  افزارهاینرمها و آشنایی با روش

دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگیتوانایی و     

 یهای چند متغیرهای اصلی دادهدرک ویژگی -

  هاآنهای آماری وتحلیلتجزیهو تفسیر  یهای چند متغیرکاربرد روش -

 افزارهای آماری پرکاربرد در تحقیقات مدیریت آموزشی آشنایی با نرم -

 افزارهای آماری آماری به کمک نرم وتحلیلتجزیهانجام  -

 سرفصل درس

 و چندگانه  یمروری بر آمار تک متغیری، دو متغیری، چند متغیر 

 آماری  های آماری بر اساس مسائلو تشخیص آزمونهای آماری معیارهای انتخاب آزمون 

  و اکتشافی(  تأییدیآمار مسائل همبستگی )انواع رگرسیون چندگانه و لجستیک، تحلیل مسیر، تحلیل عاملی 

  تحلیل واریانس ساده و عاملی، تحلیل کوواریانس( ایمقایسهآمار مسائل آزمایشی و شبه آزمایشی و علی( 

  بینیپیش یهامدلزمانی و  هاییسرتحلیل 

 نظریه تصمیم و کاربرد آن در مدیریت 

 کاربرد آمار ناپارمتری در تحقیقات مدیریت آموزشی 

 افزارهای آماری در پژوهشکاربرد انواع نرم( های مدیریت آموزشیSPSS, LISREL, AMOS, PLS) 

  آماری  هاییافتهتفسیر  و گزارش 
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یادگیری -روش یاددهی  

 .های کارگاهی، نمایشی و انجام تمرین انفرادی و گروهیتلفیقی از روش

 روش ارزیابی

 پروژه نهایی هایآزمون ترممیان ارزشیابی مستمر

%10 %20 
 -نوشتاری: 

%20 
 %50عملکردی: 

برای ارائه موردنیازتجهیزات و امکانات    

 افزارهای تحلیل آماری نرم

 فهرست منابع

 جلد(. تهران: سمت.  2) آمار و کاربرد آن در مدیریت(. 1395منصور ) یمؤمنآذر، عادل و 

 . ترجمه بالل ایزانلو و دیگران. تهران: رشد. کاربرد آمار چند متغیری(. 1396تابکینک، باربارا جی و فیدل لیندا اس. )

ترجمه علی دالور و سیامک نقشبندی. تهران:  شناسی و علوم تربیتی.تحلیل آماری در روان(. 1388فرگوسن، جرج ا. و یوشیو تاکانه )

 ارسباران. 

 )چاپ ششم(. تهران: انتشارات آوای نور. روابط ساختاری خطی در تحقیقات علوم انسانی(. 1398کارشکی، حسین )

 . تهران: رشد. پژوهش چند متغیری کاربردی )طرح و تفسیر((. 1399میرز، الورنس اس؛ گامست، گلن و گارینو ا. جی. )

. تهران: یآبادبهمن. ترجمه حسین کارشکی، فاطمه ارفع و سمیه شناسیروانطراحی و پزارش نویسی پژوهش در (. 1398هریس )

 شارات ارجمند. انت

Hos, J. (2013). Multilevel Regression and Multilevel Structural Equation Modeling. The Oxford 

Handbook Online.   

 Kline, R. (2015). Principles and Practice of Structural Equation Modeling, Fourth Edition. New 

York: Guilford Press.  

Little, Todd D. (2013). The Oxford Handbook of Quantitative Methods in Psychology. Oxford 

University Press.  

  

https://www.guilford.com/author/Rex-B-Kline
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 مشخصات درس

 رفتار سازمانی و روابط انسانی در مدیریت آموزشی تحلیلعنوان درس )فارسی(: 

 Analysis of Organizational Behavior and Human Relations in )انگلیسی(:عنوان درس 

Educational Administration 

 -: نیازپیش           ■ندارد               □هم نیاز: دارد /نیازپیش                 اختیارینوع درس: 

 32نوع واحد: نظری                                                    تعداد ساعت:                          2تعداد واحد: 

 اهداف درس

 سازمانی رفتار نوین هایگیریجهت و الگوها رویکردها،مبانی نظری،  بررسی  

 آموزشی هایسازمان درو روابط انسانی   سازمانی رفتار مسائل تحلیل و شناخت 

دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگیتوانایی و     

  و تحلیل الگوهای رفتاری یسازمان های رفتار سازمانی در تحلیل رفتارهایتوانایی کاربست نظریه -

 های آموزشی در سازمانو روابط انسانی شناسایی و تحلیل مسائل رفتاری  -

 یهای سازمانی در مدیریت رفتار سازمانشناسی سیستمآسیب -

 در سازمان آموزشی و روابط انسانی سازمانی جهت حل مسائل رفتاری  های اساسی مبتنی بر مبانی رفتارحلتوانایی ارائه راه -

 سرفصل درس

  آموزشی هایسازمانحیطه رفتار سازمانی و روابط انسانی و جایگاه آن در 

 و روابط انسانی  سازمانی رفتار الگوهای و رویکردهاها، انواع نظریه 

 های آموزشی سطوح رفتار سازمانی در سازمان 

 سازمانی و گروهی فردی، سطح درهای سازمانی رفتار حلیلت 

 آموزشی هایسازمان در سازمانی رفتار نوین هایگیریجهت 

 های آموزشی مصادیق و مسائل رفتاری در سازمان 

 های تحلیل رفتار سازمانی و روابط انسانی مدل 

 های آموزشی روابط انسانی اثربخش در سازمان 

  های آموزشی بر سازمان تأکیدبا  و روابط انسانی یحل مسائل رفتار در رویکردهای نوینکاربرد 
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یادگیری -روش یاددهی  

 های سخنرانی، بحث گروهی، مطالعه موردی و پژوهش انفرادی و گروهیتلفیقی از روش

 روش ارزیابی

 پروژه نهایی هایآزمون ترممیان ارزشیابی مستمر

%10 %20 
 %50نوشتاری: 

%20 
 -عملکردی:    

 فهرست منابع

  . تهران: سمت. آموزشی هایسازمانرفتار سازمانی و روابط انسانی در (. 1399آهنچیان، محمدرضا )

. ترجمه قربانعلی سلیمی. اصفهان: انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی های آموزشیرفتار سازمانی در سازمان(. 1381آونز، رابرت )

 خوراسگان. 

. ترجمه محمد حسنی و دیگران. ای بر رهبری آموزشی و رفتار سازمانی )تئوری در عمل((. مقدمه1390چنس، پتی و چنس، ادوارد )

 دانشگاه ارومیه.  انتشاراتارومیه: 

 های فرهنگی. اعرابی. تهران: دفتر پژوهش محمد یدس. ترجمه علی پارساییان و ازمانیس (. مبانی رفتار1396رابینز، استیفن )

 . تهران: نشر ویرایشوری سازمانی با نگرش بومیمبانی رفتار سازمانی: رفتار و بهره(. 1393ساعتچی، محمود )

 . تهران: سمت. مدیریت رفتار سازمانی(. 1394پور، آرین )قلی

 .. مشهد: اسفندمباحثی در مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته(. 1392زاده، غالمرضا )ملک

 . تهران: یسطرون. (. رفتار و روابط در سازمان و مدیریت1393) محمد یدسمیرکمالی، 

 . تهران: یسطرون. (. روابط انسانی در آموزشگاه1394) محمد یدسمیرکمالی، 

Harzing, A. W. & Pinnington, A. (Eds.). (2010). International human resource management. Sage.  

Owens, R. & Valesky, T. (2014). Organizational Behavior in Education: Leadership and School 

Reform, 11th Edition.  Pearson 

Owings, W. & Kaplan, L. (2011). Leadership and Organizational Behavior in Education: Theory 

in to Practice. Instock. 

Smith, P., Farmer, M. & Yellowley, W. (2012). Organizational Behaviour. Routledge  

Stahl, G. K., Björkman, I. & Morris, S. (Eds.). (2012). Handbook of research in international 

human resource management. Edward Elgar Publishing. 

University of Minnesota (2017).Organizational Behavior. Minnesota: University of Minnesota 

Libraries Publishing. file:///C:/Users/1/AppData/Local/Temp/Organizational-Behavior-

1614024346._print.pdf  

 

http://open.lib.umn.edu/organizationalbehavior/
http://open.lib.umn.edu/organizationalbehavior/
file:///C:/Users/1/AppData/Local/Temp/Organizational-Behavior-1614024346._print.pdf
file:///C:/Users/1/AppData/Local/Temp/Organizational-Behavior-1614024346._print.pdf
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 مشخصات درس

 های آموزشیسازمانی در دریزی راهبرمدیریت و برنامهعنوان درس )فارسی(: 

 Strategic Management and Planning in Educational عنوان درس )انگلیسی(:

Organizations 

 -: نیازپیش             ■ندارد               □هم نیاز: دارد /نیازپیش                 اختیارینوع درس: 

 32نوع واحد: نظری                                                    تعداد ساعت:                          2تعداد واحد: 

 اهداف درس

  استراتژیک ریزی و مدیریتو ابزارهای برنامه هااصول، الگوها، روشبررسی  

 های آموزشی توانایی در تدوین، اجرا و پیگیری برنامه راهبردی در سازمان 

دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگیتوانایی و     

 ریزی راهبردیها و الگوهای اصلی مدیریت و برنامهنظریه بررسی  -

 تحلیل و ارزیابی محیط درونی و بیرونی سازمان با استفاده از هر یک از الگوهای منتخب  توانایی -

 نگاری و توانایی کاربرد این ابزارهافنون و ابزارهای آینده استفاده از -

 توانایی تدوین/انتخاب راهبردهای سازمان  -

 توانایی تبدیل راهبردها به اهداف )کلی و عملیاتی( سازمان -

 سرفصل درس

 ریزی راهبردی مفاهیم اصلی مدیریت و برنامه 

 های آموزشی و معیارهای انتخاب/ تدوین بر سازمان تأکیدریزی راهبردی با و الگوهای اصلی در مدیریت و برنامه هانظریه

 الگوی بهینه 

 و اهداف(  راهبردها ها،، ارزشمأموریتانداز، رسالت، عناصر اصلی برنامه راهبری )چشم 

 ها و تهدیدها( ها، فرصتها، ضعفهای تحلیل محیط درونی و بیرونی )قوتتکنیک 

 های آموزشی در سازمان های محیطیانجام تحلیل 

 نگاری و تحلیل سناریوهای و ابزارهای آیندهتکنیک 

  تدوین راهبردهای اصلی سازمان مبتنی بر نتایج تحلیل محیط و تحلیل سناریو 

 سازمان لیاتی مبتنی بر راهبردهای منتخبتدوین اهداف اصلی و عم  
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 ریزی راهبردی های آموزشی برتر دنیا در برنامهمطالعه تجربه سازمان 

 ها و الگوهای اجرا و پیگیری برنامه راهبردی روش 

  تدوین یک برنامه راهبری در سازمان آموزشی 

یادگیری -روش یاددهی  

 های سخنرانی، بحث گروهی، مطالعه موردی، انجام کار انفرادی تلفیقی از روش

 روش ارزیابی

 پروژه نهایی هایآزمون ترممیان ارزشیابی مستمر

%10 %20 
 %50نوشتاری: 

%20 
 -عملکردی:    

برای ارائه موردنیازتجهیزات و امکانات    

 های راهبردی نگاری و تحلیلمربوط به آینده افزارهاینرم 

 فهرست منابع

. ترجمه عباس منوریان. تهران: مرکز آموزش های دولتی و غیرانتفاعیریزی استراتژیک برای سازمانبرنامه(. 1388برایسون، جان ام. )

 مدیریت دولتی. 

. ترجمه سهراب خلیلی شورینی. )چاپ دوازدهم(. راتژیکریزی و مدیریت استبرنامه(. 1393پیرس، جان و رابینسون، ریچارد کنت )

 تهران: یادواره کتاب. 

های . ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی )چاپ سی و یکم(. تهران: دفتر پژوهشمدیریت استراتژیک(. 1399دیوید، فرد آر. )

 فرهنگی. 

زاده. . ترجمه حسینعلی کوهستانی و رضوان حسینقلیوپرورشوزشآمرهبری و مدیریت راهبردی در (. 1384بوش، تونی و کلمن مارین )

 انتشارات رواق مهر. 

Amason, A. C. & Ward, A. (2020). Strategic Management  

From Theory to Practice. Routledge.  

Kennedy, B. R. (2020).  Strategic Management. Virginia Tech Publishing. 

Middlewood, D. & Lumby, J. (2010). Strategic Management in Schools and Colleges. SAGE 

Publications.  

Odden, A. R. (2011). Strategic Management of Human Capital in Education:  

Improving Instructional Practice and Student Learning in Schools. Routledge 

 

http://publishing.vt.edu/
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 چهارم فصل

 ترم بندی دروس
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 نیمسال اول

 

 نیمسال دوم

 

 نیمسال سوم

 

 

 تعداد واحد
 ردیف نام درس

 نظری عملی جمع

 1 مسائل ویژه مدیریت و رهبری آموزشی 2 0 2

 2 آموزش و توسعه منابع انسانی  2 0 2

 3 درس اختیاری  2 0 2

 جمع کل 6 0 6

 نام درس تعداد واحد
 ردیف

  نظری عملی جمع

 1 های پژوهش )کمی و کیفی( در مدیریت آموزشیروش 2 0 2

 2 مدیریت کیفیت آموزش 2 0 2

 3 درس اختیاری 2 0 2

 جمع کل 6 0 6

 تعداد واحد
 ردیف نام درس

 نظری عملی جمع

 1 مدیریت آموزشی تطبیقی 2 0 2

 2 درس اختیاری 2 0 2

 3 درس اختیاری 2 0 2

 جمع کل 6 0 6


