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مشخصات کلی دوره دکتري مدیریت آموزشی

ضرورت دوره دکتري مدیریت آموزشی: 

هاي آموزشی کشور و تربیت باالتري از ترین مسئولیتتربیت مدیران متخصص براي تصدي عالی،هدف دوره دکتري مدیریت آموزشی

ها و مسائل مدیریت آموزشی در وزارت آموزش و در موضوعکارشناسیوسطح نیروي انسانی مورد نیاز براي انجام پژوهش، آموزش 

ها، واحدهاي آموزش در ادارات، نهادها و موزش پزشکی، دانشگاهپرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آ

باشد. هاي مستمر ضمنی میاي و آزاد و آموزشهاي فنی و حرفهها، آموزشهاي مختلف، صدا و سیما و رسانهسازمان

هاي کمی آموزشی، روشبه عبارت دیگر، هدف این دوره تربیت متخصصان با صالحیت در زمینه مبانی فلسفی، نظري و عملی مدیریت 

هاي آموزشی از جمله آموزش و پرورش، ها در مدیریت نظامها و اصول و روشو کیفی تحقیق در این حوزه و کاربرد این مبانی، نظریه

انش و . در این برنامه سعی بر آن است که دانشجویان با دباشدمیهاي مختلف ها و واحدهاي آموزشی در عرصهآموزش عالی و سایر سازمان

هاي آموزشی، مبانی گذاري در نظامهاي مدیریت آموزشی، سیاستهاي تحقیق کمی و کیفی، نظریههاي روشهاي مربوط به زمینهتوانمندي

هاي آموزشی، مدیریت و رهبري در آموزش عالی، آموزش و اقتصادي و اجتماعی مدیریت آموزشی، تحلیل رفتار و روابط انسانی در سازمان

هاي عملی در قالب سمینارها هاي نظري، جنبههاي دانایی محور آشنا شوند. در این دوره عالوه بر جنبهزمانی و مدیریت سازمانبهسازي سا

هاي مربوط به مدیریت آموزشی شرکت کرده مورد تأکید قرار گرفته است؛ به طوري که دانشجویان ضمن تحصیل، در انجام مطالعه و پژوهش

به آن را در عمل کسب کنند.هاي مربوطو توانمندي

وسیصدمصوبآموزشیمدیریتدکتريدورهدروسسرفصلوبرنامهکلی،مشخصاتبهعنایتباهاي دوره فعالیتطراحی محتوا و 

وداخلهايتهران و شهید بهشتی و نیز سایر دانشگاههايدانشگاهدرسیبرنامهو2/7/1374مورخریزيبرنامهعالیشورايجلسهسومین

بهاستنادبادرسیواحدهايتعداد.آموزشی صورت گرفتمدیریتمطالعاتیيحوزهمفهومیقلمروگرفتننظردرهمچنین وایرانازخارج

تعیینبرمبنیفناوري،وتحقیقاتعلوم،محترموزیرابالغی17/9/1389مورخ57209/21شماره)Ph.D(دکترادورهنامهآیین5ماده

سرفصل دروس در ششمین جلسه کمیته تخصصی مدیریت . گردیدتعیین) رسالهواحد24تا18ودرسیواحد18تا12(واحد36حداکثر

وزارتمصوبدروسسه درس به مجموعه بر اساس این مصوبه، مورد تصویب قرار گرفت. 02/08/1392آموزشی گروه علوم تربیتی مورخ 

سازمانهايمدیریت«و،به عنوان درس اصلی»سازمانیبهسازيوآموزش«این دروس عبارتند از: شدند. اضافهفناوريوتحقیقاتعلوم،

.اختیاريدروسعنوانبه»تطبیقیآموزشیمدیریت«و»محوردانایی



٣

طول دوره و شکل نظام:

و کلیه دروس نظري و عملی در بودهنیمسالی–سال و به صورت آموزشی و پژوهشی است. نظام آموزشی واحدي4طول دوره دکتري 

شود. مدت سه نیمسال تحصیلی ارائه و برگزار می

تعداد واحدهاي درسی:

واحد به شرح زیر است: 36تعداد کل واحدهاي آموزشی شامل دروس نظري و رساله 

واحدي)2درس سهواحد اختیاري، شامل 6واحد اصلی و 12واحد (18دروس اصلی: 

واحد 18نامه: پایان

واحد 36جمع: 

ازینشیپاند، اخذ دروس توضیح: براي آن دسته از دانشجویان که قبالً در دوره کارشناسی ارشد دروس مدیریت آموزشی را نگذرانده

به تشخیص گروه نظیر زبان تخصصی، کاربرد آمار استنباطی در مدیریت آموزشی، نظریه هاي سازمانی مدیریت و دروس مورد نیاز دیگر 

آموزشی الزامی است. 
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فهرست دروس اصلی و اختیاري دوره دکتري رشته مدیریت آموزشی: 1جدول 

تعداد واحدنوع درسنیازپیشنام درسکد درسردیف

1
امروزجهاندرسازمانومدیریتهايتئوري

Theories of Management and Organization in
Today's World

2اصلیندارد

2
تحلیل رفتار و روابط انسانی در مدیریت آموزشی

Analysis of Behavior and Human
Relationships in Educational Administration

2اصلیندارد

3

هاي پیشرفته کمی و هاي پژوهش در مدیریت (پژوهشروش
کیفی در مدیریت آموزشی)

Research Methods in Educational
Management (Advanced Quantitative and

Qualitative Research)

2اصلیندارد

4
آموزش و بهسازي سازمانی

Training and Organizational Development
2اصلیندارد

5
هاي آموزشیگذاري در نظامسیاست

Policy Making in Educational Systems
2اصلیندارد

6
مبانی اجتماعی و اقتصادي مدیریت آموزشی

Social and Economic Foundations of
Educational Administration

2اصلیندارد

7
مدیریت آموزش عالی

Higher Education Management
2اختیاريندارد

8
مدیریت آموزشی تطبیقی

Comparative Educational Administration
2اختیاريندارد

هاي دانایی محورمدیریت سازمان9

Managing Knowledge-Based Organizations

2اختیاريندارد

18جمع واحد                                                                 



۵

)آموزشیمدیریتدرکیفیوکمیپیشرفتههايپژوهش(مدیریتدرپژوهشهايروش

2تعداد واحد: 

اصلینوع واحد: 

نداردنیاز:پیش

سـؤاالت نیـز وشـرایط کیفـی، وکمیپژوهشانواعفلسفی،ونظريمبانیباآنارتباطوپژوهشمفهومباآشناییهدف:
پـژوهش اجـراي وطراحـی میـدانی، هـاي یادداشـت ،هادادهتحلیلمقدماتیاجرايوطراحیکیفی،وکمیپژوهشبرايمناسب

.کیفیوکمیهايپژوهشگزارشنقدوپژوهشپیشنهادتهیهدرمهارت، پژوهش آمیخته و کیفیوکمی

ساعت نظري)34(:سرفصل درس

نظرييهارساختیزومفهوم: کیفیوکمیپژوهش)1
کیفیوکمیپژوهشدراخالقیاتمالحظ)2
اصلیهايمناقشه: کیفیوکمیيهاروش)3
آزمایشیوغیرآزمایشیکمیپژوهشيهاروش)4
)رواییپویشموردي،پژوهشهرمنوتیک،نگاري،قومپدیدارشناسی،ور،پایهنظریه(کیفیپژوهشيهاروشانواع)5
کیفیوکمیوهشژپدرهادادهگردآوري)6
کیفیوکمیپژوهشدرهادادهتحلیل)7
کمیپژوهشدرگیرياندازهمقیاسوعملیاتیوسازندهریفعتمتغیر،سازه،)8
کیفیوکمیپژوهشدرگیرينمونه)9

کیفیوکمیپژوهشهايیافتهاعتبار)10
یفیکوکمیپژوهشگزارشنگارشوپژوهشپیشنهاده)11
طراحی و اجراي پژوهش آمیخته)12

منابع پیشنهادي:

Bernard, H. R., & Ryan, G. W. (Eds.). (2010). Analyzing qualitative data: Systematic approaches. Sage.
Bryman, A. (2012). Social research methods. Oxford university press.
Flick, U. (2014). An introduction to qualitative research. Sage.
Hesse-Biber, S. N. (2010). Mixed methods research: Merging theory with practice. Guilford Press.
Lodico, M. G., Spaulding, D. T., & Voegtle, K. H. (2010). Methods in educational research: From theory to

practice (Vol. 28). John Wiley & Sons.
O'Donoghue, T., & Punch, K. (Eds.). (2013). Qualitative educational research in action: Doing and reflecting.

Routledge.
Silverman, D. (Ed.). (2010). Qualitative research. Sage.



۶

آموزشیمدیریتاقتصاديواجتماعیمبانی

2تعداد واحد:

اصلینوع واحد:

ندارد:نیازپیش

دركتعمیقوآموزشیمدیریتنظاماستقراروگیريشکلدرموثرپرورشوآموزشاقتصادي- اجتماعیمبانیآشنایی باهدف:
زمینهایندرموثراقتصادي- اجتماعیابعادوهامؤلفهازدانشجویان

:)ساعت نظري34(سرفصل درس 

هاي مدیریت آموزشیآشنایی با تحوالت و روندها در مسایل اجتماعی و اقتصادي موثر بر نظام)1
د ندارریتأثهاي آموزشی و اداره آنها گیري نظامفهم مبانی تاریخی، اجتماعی و اقتصادي دنیاي معاصر که در شکل)2
هـاي  هاي اقتصادي و وضعیت اجتماعی شامل ویژگـی درك نقش وضعیت اقتصادي شامل سرمایه انسانی، منابع مالی و قابلیت)3

هاي مدیریتی در آموزش و پرورش  جمعیتی و مختصات نهادي در انتخاب
تحلیل رابطه مبانی اجتماعی با نظام پاسخگویی و انتظار از نظام مدیریت آموزشی )4
یافتگی/توسعه نایافتگی در نظام مدیریت آموزشی ل توسعهئتحلیل مسا)5
هاي توسعه ملی با تأکید بر توسعه انسانیهاي مدیریت آموزشی در ارتقاي شاخصنقش نظام)6
وند بازار کار با نظام آموزشیریزي و مدیریت نیروي انسانی: پیبرنامه)7
مطالعه و تحلیل مختصات اجتماعی و اقتصادي مدیریت آموزشی در ایران  )8

منابع پیشنهادي:

Ball, S. J. (2012). Global education Inc: New policy networks and the neo-liberal imaginary. Routledge.
Hanushek, E. A., Machin, S. J., & Woessmann, L. (Eds.). (2011). Handbook of the Economics of Education

(Vol. 4). Access Online via Elsevier.
Hanushek, E. A., Machin, S. J., & Woessmann, L. (Eds.). (2011). Handbook of the Economics of Education

(Vol. 4). Elsevier.
Lauder, H., & Wylie, C. (Eds.). (2011). Towards Successful Schooling (RLE Edu L Sociology of Education)

(Vol. 185). Routledge.
Ornstein, A. C. (2012). Foundations of education. Cengage Learning.
Ornstein, A., Levine, D. U., Gutek, G., & Vocke, D. (2013). Foundations of education. Cengage Learning.



٧

سازمانیبهسازيوآموزش

2تعداد واحد:

صلیانوع واحد:

ندارد:نیازپیش

ها و نقش آن در بهسازي سازمانی، با تاکید بر کارکردهـاي آمـوزش و   مبانی نظري توسعه منابع انسانی در سازمانآشنایی با هدف:
رابطه و همسازي آموزش و بهسازي با مـدیریت عملکـرد، توانمندسـازي،    ،هاي ایرانیبهسازي در فضاي مدیریت آموزشی سازمان

هاي توسعه انسانی.ریزيهاي شایستگی، یادگیري سازمانی و برنامهاي، مدل، رشد حرفهراههکار

:)ساعت نظري34(سرفصل درس 

ها در آموزش و بهسازي سازمانیماهیت، فلسفه، اهداف و مسئولیت)1
توسعه منابع انسانی و آموزشروندهاي اخیر در )2
پیوند آموزش و بهسازي با مدیریت عملکرد )3
هاي سازمانیریزي آموزشهاي نظري برنامهرویکردها و مدل)4
و بهسازي سازمانیراههکاراي، رشد حرفه)5
هاي شایستگی و کاربردهاي آن در بهبود عملکرد مدل)6
هاتوسعه مدیریت: رویکردها، روش)7
هاي ایرانی  هاي آموزش و بهسازي در سازماننقاط قوت و ضعف برنامهبررسی و تحلیل )8

منابع پیشنهادي:

Kozlowski, S. W., & Salas, E. (Eds.). (2009). Learning, training, and development in organizations. Taylor &
Francis.

Lumby, J., Crow, G. M., & Pashiardis, P. (Eds.). (2010). International handbook on the preparation and
development of school leaders. Routledge.

Saks, A. M., Haccoun, R. R., & Belcourt, M. (2010). Managing performance through training and development.
Cengage Learning.

Sims, R. (2012). Human Resource Development: Today and Tomorrow. Connecticut: IAP.
Werner, J. & DeSimone, R. (2012). Human Resource Development. Mason, South-Western.
Young, M. D., Crow, G. M., Murphy, J., & Ogawa, R. T. (Eds.). (2010). Handbook of research on the education

of school leaders. Routledge.



٨

امروزجهاندرسازمانومدیریتهايتئوري

2تعداد واحد:

اصلینوع واحد:

ندارد:نیازپیش

، دسته بندي نظریه هاي مختلف از آموزشیآشنایی با مفهوم نظریه، تحقیق و عمل، مبانی فکري و فلسفی نظریه هاي سازمانی مدیریتهدف:
پردازي در مدیریت آموزشی به عنوان یک علم، روند نظریه پردازي در مدیریت آموزشی و جایگاه نظریه مختلف،نظرانصاحبدیدگاه 

نظریه هاي مدیریت آموزشی

:)ساعت نظري34(سرفصل درس 

مفهوم نظریه، تحقیق و عمل)1
آموزشیمبانی فکري و فلسفی نظریه هاي سازمانی مدیریت)2
مختلفاننظرصاحباز دیدگاه مدیریت آموزشی دسته بندي نظریه هاي )3
جایگاه نظریه پردازي در مدیریت آموزشی)4
هاي مدیریت آموزشیپیدایش و روند تحول نظریه )5
مبناي دانشی مدیریت آموزشی)6
نقد نظریه هاي مدیریت آموزشی)7

منابع پیشنهادي:

Daft, R. L. (2010). Organization theory and design. Cengage learning.
Ediger, M. (2010). Improving School Administration. Discovery Publishing House.
English, F. W. (Ed.). (2011). The Sage handbook of educational leadership: Advances in theory, research, and

practice. Sage.
Hoy, A. W., & Hoy, W. K. (2013). Instructional leadership: A research-based guide to learning in schools 4th

edition. Boston: Allyn and Bacon.
Lunenburg, F., & Ornstein, A. (2011). Educational administration: Concepts and practices. Cengage Learning.
Thompson, J. D. (2011). Organizations in action: Social science bases of administrative theory (Vol. 1).

Transaction Publishers.



٩

آموزشیمدیریتدرانسانیروابطورفتارتحلیل

2تعداد واحد:

صلیانوع واحد:

ندارد:نیازپیش

و ایجاد یک مبناي سازمانیرفتارنوینهايگیريجهتو ، الگوها رویکردهارفتار و روابط انسانی در سازمان،مفهومیقلمروشناختهدف:
آموزشیهايسازماندر سازمانیمسائل رفتارتحلیلو علمی جهت شناخت-نظري

:)ساعت نظري34(سرفصل درس 

آموزشیيهاسازمانو روابط انسانی در سازمانیتعریف و جایگاه رفتار)1
رفتار سازمانی مطرح در و الگوهايرویکردها)2
آموزشیهايسازماننوین رفتار سازمانی در هايگیريجهت )3
مبانی تحلیل رفتار در سطح فردي، گروهی و سازمانی)4
شیوه هاي یادگیري رفتار سازمانی)5
سازمانیرفتارهايلنگرگاه)6
سازمانیرفتارردپژوهشادبیاتبررسی)7
سازمانروشننقاطومثبتسازمانیرفتار)8
و تحول سازمانیمدیریت تغییر)9

در رفتار سازمانییاتاخالقنقش )10

منابع پیشنهادي:

Cummings, T. G., & Worley, C. G. (2009). Organization development and change. Cengage Learning.
Harzing, A. W., & Pinnington, A. (Eds.). (2010). International human resource management. Sage.
Jackson, S. E., Schuler, R. S., & Werner, S. (2011). Managing human resources. Cengage Learning.
Owings, W., and Kaplan, L. (2011). Leadership and Organizational Behavior in Education: Theory Into

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

management. Edward Elgar Publishing.



١٠

آموزشیهاينظامدرگذاريسیاست

2تعداد واحد:

اصلینوع واحد:

ندارد:نیازپیش

آموزشی هاينظامدر استراتژیک و عملیاتی و تصمیم گیري گذاريسیاستهايروشآشنایی با مفاهیم، الگوها و هدف:

:)ساعت نظري34(سرفصل درس 

آموزشیيهانظامدر يگذاراستیسمفهوم و جایگاه )1
توسعه و آموزش و پرورش)2
تفکر استراتژیک و تصمیم گیري استراتژیک)3
آموزشیيهانظامدر يگذاراستیسيهاروشرویکردها، الگوها و )4
و تعیین ضوابط عملکرديگذاراستیس)5
در برنامه هاي توسعه ایرانآموزشی يهااستیستحلیل)6
کشورنظام آموزشیحاکم بريهااستیسروند تغییر و تحول )7
آموزشی در مقیاس ملی، منطقه اي و استانی: گسترش کمی، بهبود کیفی، عدالت آموزشی، توسعه منابع انسانی و يهااستیستحلیل )8

کارایی و اثربخشی

منابع پیشنهادي:

Anderson, J. E. (2014). Public policymaking. Cengage Learning.
Apple, M. W. (Ed.). (2010). Global crises, social justice, and education. Routledge.
Ball, S. J. (2012). Politics and Policy Making in Education (RLE Edu D). Routledge.
Docking, J. (Ed.). (2012). New Labour's Policies for Schools: raising the standard?. Routledge.
Rizvi, F., & Lingard, B. (2013). Globalizing education policy. Routledge.
Scribner, J. D., & Layton, D. H. (Eds.). (2012). Study of Educational Politics. Routledge.



١١

مدیریت آموزش عالی

2تعداد واحد:

اختیارينوع واحد: 

.نداردپیش نیاز: 

و مراکز آموزش عالیهادانشگاهآشنایی با رسالت، عملکردها و ساختارهاي اداري، آموزشی و پژوهشی : هدف

:) ساعت نظري34سرفصل درس (

تاریخچه آموزش عالی در ایران و جهان)1
دانشگاه در روند تحوالت آموزش عالیيهانقشفلسفه، رسالت و )2
توسعه آموزش عالیيهااستیس)3
آموزشیيهاگروهو مدیریت هادانشگاهساختار )4
و مراکز آموزش عالیهادانشگاهرهبري آموزشی در )5
هادانشگاهنظارت در يهاروشرویکردها، الگوها و )6
ارتباط دانشگاه با سایر نهادهاي جامعه)7
در آموزش عالیمعاصر رهبرييهاچالش)8
توانمندسازي اعضاي هیئت علمی و کارکنان)9

منابع پیشنهادي:
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Macfarlane, B. (2012). Intellectual leadership in higher education: Renewing the role of the university
professor. Routledge.

Meek, V. L. (2010). The changing dynamics of higher education middle management (Vol. 33). Dordrecht:
Springer.

Newman, F., Couturier, L., & Scurry, J. (2010). The future of higher education: Rhetoric, reality, and the risks
of the market. John Wiley & Sons.

Tight, M. (2012). Researching higher education. McGraw-Hill International.
Whitchurch, C., & George Gordon, D. M. (Eds.). (2010). Academic and professional identities in higher

education: The challenges of a diversifying workforce. Routledge.



١٢

دانایی محورهايسازمانمدیریت 

2تعداد واحد:

اختیارينوع واحد:

نداردنیاز:پیش

ودانـش مـدیریت بـا مـرتبط موضـوعات وهـا زیرسـاخت فرایندها،نظري،الگوهايورویکردهامفاهیم،باآشنایی:درسهدف
آموزشیهايسازمانبستردرآنتحلیل

)نظريساعت34(:درسسرفصل
بنیاندانشسازمانواقتصادجامعه،مفاهیمباآشنایی)1
دانشارزشیزنجیره)2
دانشمدیریتعملیوفکريفضايبرحاکمرویکردهايوهاپارادایم)3
دانشمدیریتنظريالگوهايوچهارچوب)4
دانشمدیریتسازوکارهايوهاراهبرداصول،)5
فناوري اطالعات و ارتباطاتمدیریت دانش و )6
مجازي و مدارس هوشمنديهادانشگاه)7
دانشمدیریتجامعنظاماستقراريهارساختیز)8
و فناوري اطالعاتهاي آموزشی از منظر مدیریت دانشنظاميروشیپهاي اساسی چالش)9

منابع پیشنهادي:
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١٣

تطبیقیآموزشیمدیریت

2تعداد واحد:

اختیاري نوع واحد:

ندارد:نیازپیش

درویافتهتوسعهگروهدوبهکشورهاتقسیمباوکلیطوربهجهان،درآموزشیمدیریتامروزيوضعیتوتحولسیرآشنایی باهدف:
ایندستاوردهاي، بررسیجهانسطحدرآموزشیمدیریترشتهموجودوضعیتتحلیل، تواناییاسالمجهانغیرواسالمجهان/ توسعهحال
آنباجهانسرتاسردرآموزشیمدیریتهاينظامکههاییفرصتوهاچالشو تبیینآموزشیهاينظامدرفرهنگومنطقهحسببررشته
مدیریتنظاموضعیتتشخیصویکدیگربادنیامختلفکشورهاي/مناطقآموزشیمدیریتهاينظامتطبیقتواناییهستند وروروبه

.هانظامآنباایراندرآموزشی

:)ساعت نظري34(سرفصل درس 

المللی شدن مدیریت آموزشیمبانی و اصول تطبیق؛ مدیریت آموزشی تطبیقی، جهانی شدن، بین)1
ها، ساختارها، کارکردها و فرایندهاي مدیریت آموزشی در مناطق مختلف جهانمقایسه هدف)2
ايهاي ملی و منطقهآموزش و پرورش: تفاوتیفرهنگچندمدیریت )3
هاي مدیریت آموزشی کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه: رویکرد تطبیقی ه نظامانتقادها ب)4
هاي آموزشی مختلف جهانها و رفتارهاي مدیران در نظامها، نگرشارزش)5
مقایسه کارکردهاي اصلی مدیریت آموزشی در کشورها و مناطق مختلف جهان)6
د تطبیقیسناریوهاي توسعه مدیریت آموزشی در جهان فردا: رویکر)7
هایی براي مدیریت آموزشی در ایران مدیریت آموزشی در جهان: درس)8

منابع پیشنهادي:
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