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 معاونت آموزشی

ریزی درسیشورای برنامه  

درسیبرنامه   

 دوره: کارشناسی ارشد

ریزی درسیبرنامه رشته:  
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 فصل اول

 مشخصات کلی

 



3 

 

 تعریف رشته

 برنامه برنامه درسی یک حوزه مطالعاتی است که در آن بر فهم، درک و مطالعه ابعاد پیچیده برنامه درسی شامل ارزشیابی

 برنامه کالن هايگیريجهت و مبانی درسی، برنامه تولید فرآیند درسی، برنامه اجراي و تغییر درسی، برنامه طراحی درسی،

 پژوهش درسی، برنامه گذاريدرسی، سیاست برنامه زیسته تجارب فهم درسی، برنامه نظریه درسی، برنامه تاریخ درسی،

و نیز مسائل و رویدادهایی است  یآموزشهاي به مطالعه موضوعات درسی در نظام مندعالقهو  شودمی تأکیددرسی  برنامه

 و جهان پیرامون است.افتد. همچنین به مطالعه روابط برنامه درسی که درون هر یک از این موضوعات اتفاق می

 هدف رشته

در ابعاد مختلف حوزه برنامه درسی مانند الگوها  و رویکردها انواع با آشنایی ضمن آموختگاندانش رودیم انتظار -

عملی  هايیتموقع و درسی برنامه اهداف با متناسب الگویی دنباش قادر ؛ارزشیابی و تدریس طراحی، تدوین،

 .یرندکارگبه

و براي حل مسائل  نموده کسب درسی برنامه مسائل حوزه در جدیدي آموختگان بینشرود دانشانتظار می  -

 کاربردي ارائه دهند.راهکارهایی 

 آن اصالح براي پیشنهاداتی و داده قرار ارزیابی مورد را درسی برنامه کیفیت بتوانند آموختگاندانشرود انتظار می -

 .کنند ارائه

 استخراج کنند. دینی منابع از درسی برنامه مبانی بتوانندو  بوده درسی برنامه دینی مبانی فراگیران قادر به فهم -

 برنامه ابعاد در مختلف هايیهنظر کاربست نحوه با درسی برنامه حوزه در عملی و نظري دانش بین ارتباط ایجاد ضمن -

 کسب را شدهآموخته نظري دانش یريکارگبه توانایی مختلف هايیتموقع و هابافت حسب و شده آشنا درسی

 .کنندمی

 مسائل و اشکاالت اصالح براي راهکاريو  را نقد مختلف هايمحیط در درسی برنامه حوزه مختلف ابعاد موجود وضع -

 نمایند ارائه

 ضرورت و اهمیت رشته

هاي آموزشی، پژوهشی و کارشناسی در حیطه موضوعات و با توجه به نیاز جامعه به نیروي انسانی جهت انجام فعالیت

ها، آموزش ، آموزش عالی، رسانهوپرورشآموزش ازجملههاي مختلف مسائل آموزشی و برنامه درسی در نهادها و سازمان

نیل به  منظوربهسطح آموزش، پژوهش و تدریس  باال بردنشود. لذا جهت اهمیت این رشته آشکار می هاسازماندر 

نیازهاي و تربیت هاي مربوطه و همچنین تربیت افرادي که ضمن درک اصول و مبانی تعلیم خودکفایی علمی در زمینه

 .یابدضرورت مینمایند این رشته  تأمینی مراکز آموزش کشور را درسی و آموزشی و تحقیقات

 آموختگانتوانایی و شایستگی دانش، نقش

 آن حدودوثغور و معرفتی قلمرو یک عنوانبه درسی برنامه چیستی فهم -

 ارزشیابی و اجرا طراحی، مختلف ابعاد در درسی برنامه هايدیدگاه ارزیابی و نقد -
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 پردازينظریه و پردازي ایده مهارت -

 آموزشی دوره و درسی برنامه طراحی توانایی -

 مختلف آموزشی هايدوره محتواي و سرفصل تدوین در مهارت -

 آموزشی هايدوره اثربخشی ارزیابی مهارت -

 درسی برنامه قلمرو مختلف ابعاد در شدهانجام هايفعالیت نقد و تفسیر تحلیل، توانایی -

 درسی برنامه حوزه در هادانشگاه ،مدارس ،هاسازمان براي يامشاوره خدمات ارائه در مهارت -

 طول دوره و شکل نظام

واحدي و به شیوه  -ترمی صورتبهشود. نظام ناپیوسته ارائه می صورتبه ریزي درسیبرنامهدوره کارشناسی ارشد 

 باشد.سال می 3و حداکثر  2پژوهشی است. طول دوره کارشناسی ارشد  -آموزشی

 واحدهای درسی تعداد و نوع

باشند که در ابتداي دوره واحد می 12دوره حداکثر دروس جبرانی  واحد خواهد بود. در این 32دوره کارشناسی ارشد 

تعداد کل واحدهاي دوره کارشناسی ارشد . باشدواحد می 4نامه شود. تعداد واحد پایانقبل از دروس اصلی ارائه می

 باشد:زیر میواحد به شرح  32ریزي درسی برنامه

 واحد 12تخصصی:  دروس

 واحد 16 :دروس اختیاري

 واحد 4: نامهپایان

 ورود به دوره شرایط و ضوابط

 مطابق با ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
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 فصل دوم:

 واحدهای درسی و جداول دروس
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 ـ دروس جبرانی 1جدول 

 عنوان ردیف
 تعداد ساعت تعداد واحد

 هم نیاز/نیازپیش
 جمع عملی نظری جمع عملی نظری

 - 32 - 32 2 - 2 استنباطی آمار 1

 - 48 - 48 3 - 3 کیفی و کمّی تحقیق هايروش مقدمات 2

 - 32 - 32 2 - 2 تربیتی هاينظریه و فلسفی هايمکتب 3

 - 32 - 32 2 - 2 تخصصی متون 4

  144 - 144 9 - 9 جمع کل

 

 تخصصیـ دروس  2جدول 

 عنوان ردیف
 تعداد ساعت تعداد واحد

 هم نیاز/نیازپیش
 جمع عملی نظری جمع عملی نظری

 - 32 - 32 2 - 2 مطالعات برنامه درسی پژوهش کیفی در  1

 - 32 - 32 2 - 2 اجراي برنامه درسی 2

 - 32 - 32 2 - 2 نظریه برنامه درسی 3

 - 32 - 32 2 - 2 درسی برنامه طراحی 4

 - 32 - 32 2 - 2 ریزي درسیهاي برنامهالگوها و روش 5

 نظریه برنامه درسی 32 - 32 2 - 2 درسی برنامه دینی مبانی 6

  192 - 192 12 - 12 جمع کل
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 1اختیاریـ دروس  2جدول 

 عنوان ردیف
 تعداد ساعت واحدتعداد 

 هم نیاز/نیازپیش
 جمع عملی نظری جمع عملی نظری

 - 32 - 32 2 - 2 درسی برنامه گذاريسیاست 1

 - 32 - 32 2 - 2 تحصیلی مقاطع درسی برنامه 2

 - 32 - 32 2 - 2 تحصیلی در برنامه درسی پیشرفت سنجش و آموزشی ارزشیابی 3

 - 32 - 32 2 - 2 برنامهبرنامه درسی فوق 4

 - 32 - 32 2 - 2 موضوعی درسی برنامه 5

 - 48 32 16 2 1 1 نوین تدریس هايروش 6

تحصیلی در برنامه درسی پیشرفت سنجش و آموزشی ارزشیابی 128 128 - 2 2 - درسی برنامه ارزشیابی در کارورزي 7  

 - 32 - 32 2 - 2 شناختی برنامه درسیمبانی جامعه 8

 - 32 - 32 2 - 2 ایران در درسی برنامه هاينظام مسائل 9

 - 32 - 32 2 - 2 درسی ریزيبرنامه در یادگیري هاينظریه 10

 - 32 - 32 2 - 2 ریزي استراتژیکبرنامه 11

درسی ریزيبرنامه هايروش و الگوها - درسی برنامه طراحی 128 128 - 2 2 - درسی برنامه تدوین و طراحی کارورزي 12  

 - 32 - 32 2 - 2 آموزشی نوین تکنولوژي 13

برنامه درسی نظریه 32 - 32 2 - 2 برنامه درسی اسالمی 14  

 - 32 - 32 2 - 2 تاریخ برنامه درسی 15

  32 - 32 2 - 2 کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در برنامه درسی 16

  688 288 400 32 5 27 جمع کل

                                                           
 .باشندواحد می 16در این جدول ملزم به انتخاب  شدهارائه. دانشجویان از میان واحدهاي 1
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 فصل سوم

 سرفصل دروس
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 مشخصات درس:

 پژوهش کیفی در مطالعات برنامه درسیعنوان درس )فارسی(:  

 Qualitative research in curriculum studiesعنوان درس )انگلیسی(:  

 -: نیازپیش: دارد            ندارد                               عنوان نیازپیش    نوع درس: تخصصی                  

 32تعداد ساعت: نظري                                               نوع واحد:                               2 تعداد واحد:

 

 اهداف درس:

نموده  هاي کیفی را کسبهاي کیفی، توانایی انجام پژوهشدانشجویان از طریق این درس، ضمن آشنایی با مبانی پژوهش 

رود که دانشجویان هاي پژوهشی با رویکرد کیفی خواهند شد. از طریق این درس، انتظار میها و گزارشنقد طرحو قادر به

 قادر به توسعه دانش تخصصی شوند.

 دهد:هایی که درس پرورش میشایستگی توانایی و

ها، ابزار ها و محدودیتفرضهاي پژوهش کیفی و توسعه ادراک درباره ماهیت، اهداف، پیشآشنایی با مبانی و روش -

 هاي تحقیق کیفیو شیوه

 ایجاد توانایی در نگارش طرح پژوهش کیفی ـ

 ـ قابلیت انجام مطالعات کیفی

 هاي پژوهش کیفیو طرح ـ توانایی نقد گزارش

 درس: سرفصل

 شناسیشناسی و روشفلسفه، معرفت 

 هاي تربیتیهاي حاکم بر پژوهشمروري بر پارادایم 

 هاي کمی و کیفیمروري بر مقایسه پژوهش 

 هاي کیفیهاي حاکم بر پژوهشپارادایم 

 پدیدارشناسی، تاریخی، تحلیل اي، مطالعه موردي، پژوهش روایتی، نگاري، نظریه زمینههاي پژوهش کیفی )قومروش

 اي و ...(تحلیل گفتمان، نظریه محتوا،

 آشنایی با مطالعات آمیخته و انواع آن 

  هاي کیفیاعتبار در پژوهش 
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 هاي پرکاربرد در پژوهش کیفی )هدفمند، گلوله برفی و ...(بردارينمونه 

 نواع و فنون، تحلیل سند و ...(ا مصاحبه: انواع و فنون، ها در پژوهش کیفی )مشاهده:آوري دادهجمع 

 هافنون کدگذاري و تحلیل داده 

 افزارهاي پرکاربرد در مطالعات کیفی نرم(N-VIVO, MAXQ2A) 

  طرح پژوهش و گزارش پژوهش در مطالعات کیفی 

 اخالق پژوهش در مطالعات کیفی 

 :یادگیری –روش یاددهی 

 سخنرانی، بحث و تفحص گروهی و پروژه. -

شده قبلی مبادرت نقد مطالعات انجامدانشجویان باید ضمن انجام و ارائه تکلیف عملی در برخی موضوعات، نسبت به  -

 نموده و گزارش آن را به کالس ارائه نمایند.

 :روش ارزیابی

 

امکانات موردنیاز:تجهیزات و   

 وایت برد، رایانه متصل به اینترنت و دیتا پروژکتور

صورت میزگرد را داشته باشد.رود که موقعیت فیزیکی کالس، قابلیت چیدمان بهانتظار می   

 فهرست منابع:

 منابع اصلی

پژوهش: رویکردهاي کیفی، کمی و ترکیبی، ترجمه علیرضا کیامنش. تهران: جهاد  طرح (.1396)جان دبلیو ، کرسولـ 

 دانشگاهی عالمه طباطبایی.

تهران: جامعه شناسان. چاپ سوم.، )مبانی و طراحی(1روش تحقیق کیفی: ضد روش  (.1392) احمد، محمد پورـ   

تهران: جامعه شناسان. چاپ دوم.(، ها)مراحل و رویه2تحقیق کیفی: ضد روش  روش (.1392) احمد، محمد پورـ   

 منابع فرعی

 تهران: سمت. ،شناسی مطالعات برنامه درسی، ترجمه محمود مهرمحمديروش (.1388) ادموند ،شورتـ 

ترممیان آزمون نهایی پروژه  ارزیابی مستمر 

20%  
 %35نوشتاري: 

- 10%  
%35عملکردي:   
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تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و  ،1هاي تحقیق در علوم اجتماعی )اصول و مبانی(. ج روش (.1393) باقر ،ساروخانی

 .18چاپ  ،مطالعات فرهنگی

Cohen, Louis (2007) Manion, Lawrence, Morrison, Keith Research Methods in 

Education, Routledge. 

 منابع مطالعاتی:

lesne, Corinne (2006). Becoming Qualitative Researchers: An Introduction. (3rd ed). Boston: 

Pearson/Allyn & Beacon. 

Qualitative Research Journal https://www.emeraldinsight.com/journal/qrj Qualitative 

Research Journal http://journals.sagepub.com/home/qrj 

 /http://qric.atu.ac.irریزي درسی هاي کیفی در برنامهپژوهش
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 مشخصات درس:

 :اهداف درس

 شناخت مفهوم تغییر و اجرا -

 هاي مختلف در تغییر و اجراي برنامه درسیآشنایی با رویکردها یا دیدگاه -

 شناخت فرایند تدوین تغییر -

 عوامل مؤثر براي تغییر و اجراشناخت  -

 درک مشکالت پیش روي اجراي برنامه درسی -

 آشنایی نقش عامالن تغییر برنامه درسی -

 آشنایی با ابزارهاي مربوط به تغییر و اجرا -

 شناخت رهبري برنامه درسی -

 :دهدهایی که درس پرورش میها و شایستگیتوانایی

 درسیوتحلیل فرایند تغییر برنامه توانایی تجزیه -

 وتحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش تغییرات برنامه درسیمهارت در تجزیه -

 وتحلیل عوامل مؤثر بر اجراي تغییرات برنامه درسیتجزیه -

 سازي تغییرات برنامه درسیوتحلیل عوامل مؤثر بر نهادینهتجزیه -

 توانایی مدیریت اجراي تغییرات برنامه درسی -

 تسهیل اجراي برنامه درسیشایستگی طراحی مداخالت مؤثر جهت  -

 :سرفصل درس

 مفهوم شناسی اجراي برنامه درسی و مفاهیم مرتبط )اصالح، نوآوري، جنبش، تغییر، انتشار، توزیع و ...( -

 هاي اساسی درباره تغییر و اجراي برنامه درسی )مانند شوآب، آیزنر، سرسون و تري کارسون(دیدگاه -

 آمیز و فرایند اجراي برنامه درسیموفقیتدیدگاه فوالن: عناصر تغییر  -

 اجرای برنامه درسیعنوان درس )فارسی(: 

 Curriculum Implementationعنوان درس )انگلیسی(: 

 -: نیازپیشنوان ع        : دارد               ندارد                    نیازپیشتخصصی                        نوع درس:

 32عداد ساعت: ت               نوع واحد: نظري                                                               2تعداد واحد: 
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 عوامل مؤثر بر پذیرش برنامه درسی جدید -

هاي ادراکی پذیرندگان تغییر، نرخ پذیرش، ابزارهاي مربوط به پذیرش تغییر برنامه درسی )سنجش ویژگی -

 شکل پذیرش و...( sشناسایی طبقات پذیرندگان و منحنی 

 نامه درسی جدیدعوامل درونی و بیرونی مؤثر بر اجراي بر -

 (CBAMگیري اجرا در مدارس )ابزارهاي تولیدشده توسط هال و همکاران در پروژه ابزارهاي اندازه -

 سازي برنامه درسی جدیدعوامل مؤثر بر نهادینه -

 سازي(سازي )سنجش میزان و سطوح نهادینهگیري نهادینهابزارهاي اندازه -

 (دانش آموزان و والدین و اجتماع محلی عامالن اجراي برنامه درسی )مدیر، معلم؛ -

 رهبري برنامه درسی -

 :یادگیری –روش یاددهی 

جز مباحث مقدماتی )مفهوم شناسی و الگوها( که حالت صرفاً نظري دارد در سایر موارد امکان مباحث این درس به

ویژه با عنایت به تغییرات به-هاي برنامه درسی کشور برقراري ارتباط بین مطالب جلسات مختلف درس و واقعیت

خوبی وجود دارد. لذا اتخاذ رویکرد معلم محور و ارائه مستقیم مطالب در این درس توجیهی به -اخیر برنامه درسی

. مشخص استانجام تکلیف، پاسخ به یک سؤال، بررسی مورد و یا حل یک مسئله  . محور هر یک از جلساتندارد

عنوان دانش الزم جهت ورود به کالس و انجام تکلیف بر اساس آن مطالعه آن بهبودن منبع هر جلسه از قبل و 

تواند به دو شده در کالس کمک شایانی نماید. زمان هر جلسه میهاي یادگیري فراهمتواند به پویایی فرصتمی

و پیرامون آن شده در منبع موردمطالعه و گفتگبخش تقسیم شود. در بخش اول مروري کوتاه بر اهم مطالب مطرح

شده توسط دانشجویان انجام شود. در جهت ایجاد تصویر مشترک ذهنی و سپس بررسی نقادانه تکالیف انجام

بخش دیگر نیز دانشجویان پس از آشنایی با ابزارهاي مختلف اجرا و تغییر برنامه درسی به انجام کار میدانی در 

 آن را در کالس ارائه خواهند نمود.کارگیري یک ابزار خواهند پرداخت و نتایج زمینه به

 :روش ارزیابی

 

 ارزیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی پروژه

%20 
%50 

%20 %10 
 -عملکردي: 
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 :تجهیزات و امکانات موردنیاز

 شکل Uها به شکل کالس با امکان چیدن صندلی-

 کامپیوتر و ویدئو پروژکتور

 فهرست منابع:

 منابع اصلی:

 اندازها. ویراست دوم. مشهد: به نشررویکردها چشم هانظرگاهدرسی:  برنامه .(1393) مهرمحمدي محمود

Hall, G. E., & Hord, S. M. (2015). Implementing change, patterns, principles, and potholes. 

(4rd ed.). Upper Saddle River, New Jersey: Pearson 

 :منابع فرعی

Fullan, M. (2007). The new meaning of educational change. London: Routledge Flamer. 

Hargreaves, A, Lieberman, A, Fullan, M(2010). Second International Handbook of 

Educational Change. Springer 

Rogers, M.E (2003).Diffusion of Innovations. Simon and Schuster 

Boschee,  F. B Whitehead M. B (2011). Curriculum Leadership: Strategies for Development 

and Implementation 

Chun LO, Yiu, Shirley S. Y. Yeung, John T. S. Lam, Anthony W. L. Leung (2012). Curriculum 

Change and Innovation, Hong Kong University Press. 

Jeremiah Samuel (2017). Curriculum Implementation and Instruction: Pedagogical 

Perspectives, Cel-Bez Didactic Books. 

Kridel, Craig. Curriculum Implementation, Encyclopedia of Curriculum Studies. 

 مطالعاتی:منابع 

  e.khuisf.ac.ir-jsrدرسی  ریزيبرنامهفصلنامه پژوهش در 

 Journal of Curriculum Studies https://www.tandfonline.com/loi/tcus20 

Journal of Curriculum and Teaching http://www.sciedupress.com/journal/index.php/jct 

 Review of Educational Research http://journals.sagepub.com/home/rer 

 

 

 

http://www.google.nl/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Everett+M.+Rogers%22
http://www.google.nl/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Bonni+F.+Boschee%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://www.google.nl/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Bruce+M.+Whitehead%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://jsr-e.khuisf.ac.ir/
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 مشخصات درس:

 نظریه برنامه درسیعنوان درس )فارسی(:  

 Curriculum Theoryعنوان درس )انگلیسی(:  

- :نیازپیشعنوان                                  ندارد            : داردنیازپیش                 تخصصی    : نوع درس   

 32تعداد ساعت:  واحد: نظري                                                 نوع                             2 :واحد تعداد

 اهداف درس:

 برنامه درسیدرک مفاهیم و اصطالحات مطرح در حوزه نظریه  -

 معرفتی حوزه برنامه درسی حدودوثغورآشنایی با  -

 هاي مختلف نظریه برنامه درسیبنديآشنایی با طبقه -

 هاي مختلف در برنامه درسیآشنایی با نظریه -

 نظریه برنامه درسی نوینهاي گیريآشنایی با جهت -

 :دهدیمیی که درس پرورش هایستگیشا توانایی و

ها و هاي برنامه درسی، توانایی ارزیابی نظریهفراگیران ضمن َآشنایی با حدودوثغور معرفتی حوزه برنامه درسی و نظریه

 .کنندمیهاي مختلف این حوزه را کسب ها و نظریهایدئولوژي

 درس: سرفصل

 شناسیاصطالح 

 درسی هاي برنامهقلمرو و ابعاد حوزه معرفتی برنامه درسی: حدودوثغور نظریه 

 ریزي درسیبرنامه -

 طراحی برنامه درسی -

 اجراي برنامه درسی -

 ارزشیابی برنامه درسی -

 تاریخ برنامه درسی -

 گذاري برنامه درسیسیاست -

 مبانی برنامه درسی -

 شناسی در برنامه درسیپژوهش و روش -
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 پردازي در حوزه برنامه درسینظریه و نظریه -

 برنامه درسی در مقام نظر 

  مقام عملبرنامه درسی در 

 هاي عام از نظریه برنامه درسیبنديطبقه 

 هاي خاص از نظریه برنامه درسیبنديطبقه 

 هاي هنجاري برنامه درسیها یا نظریهایدئولوژي 

 دیدگاه رفتاري -

 دیسیپلینی-دیدگاه موضوعی -

 دیدگاه اجتماعی -

 دیدگاه رشدگرا -

 دیدگاه فرایند شناختی -

 گرادیدگاه انسان -

 دیدگاه ماوراء فردي -

 هانقد و ارزیابی نظریه 

 هاي نوین از نظریه برنامه درسیگیريسوي جهتبه 

 یادگیری: –روش یاددهی 

 و مباحثه یحیاز روش توض یقیتلف

 

 :روش ارزیابی

 تجهیزات و امکانات موردنیاز:

پروژکتوررایانه، ویدئو   

:فهرست منابع  

 مشهد: به نشر )انتشارات آستان قدس رضوي(. اندازها.، رویکردها و چشمهانظرگاه (، برنامه درسی:1393مهر محمدي، محمود ) -

 تهران: سمت. .هاي برنامه درسی. ترجمه مهر محمدي، محمود(. نظریه1396. پی )یجمیلر، 

ترمانیم آزمون نهایی پروژه  ارزیابی مستمر 

20%  
 %50نوشتاري: 

20%  10%  
-عملکردي:   



 

17 

 

 1393 ی،هاي برنامه درسی(. ترجمه محسن فرمیهنی و رضا رأفت(. نظریه برنامه درسی )ایدئولوژي2008)اسکایرو، مایکل استیفن 

 .تهران: انتشارات آییژ

 و الگوها. تهران: انتشارات پژوهشکده تعلیم و تربیت. هاقیتلفها، هاي برنامه درسی: برداشت(. دیدگاه1382سلسبیلی، نادر ) -

Beauchamp, G.A (1981). Curriculum Theory. Fourth edition. The Kagg Press, Wilmette, 

Illinois. 

Eisner, Elliot (1994). The Educational Imagination. Third Edition. MacMillan Publishing 

Company. New York. 

Walker, Decker (2003). Fundamentals of Curriculum: Passion and Professionalism. Second 

Edition, New Jersey: Lawrence Erlbaum Association, Publication. 

 :منابع مطالعاتی

 /http://www.jcsicsa.ir مطالعات برنامه درسی ایران )انجمن مطالعات برنامه درسی ایران(.مجله 

 /https://fedu.um.ac.irمبانی تعلیم و تربیت )دانشگاه فردوسی مشهد(.

 /http://jcr.shirazu.ac.irدانشگاه شیراز. -برنامه درسیهاي پژوهش

 /https://cstp.khu.ac.ir یخوارزمدانشگاه  -فصلنامه نظریه و عمل برنامه درسی

Journal of Curriculum Studies 

https://www.tandfonline.com/loi/tcus20 

Journal of Curriculum Theorizing 

http://journal.jctonline.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tandfonline.com/toc/tcus20/current
https://www.tandfonline.com/loi/tcus20
http://journal.jctonline.org/
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 مشخصات درس:

 درسیطراحی برنامه عنوان درس )فارسی(:  

 Curriculum designعنوان درس )انگلیسی(:  

 - :نیازپیشعنوان                                  ندارد              : داردنیازپیش                     تخصصی: نوع درس

 32تعداد ساعت:                     واحد: نظري                               نوع                              2 :واحد تعداد

 اهداف درس:

بتوانند موضوعات  رند،یدر سطوح مختلف را فراگ یبرنامه درس یطراح يهاانواع الگوها و روش رانیفراگ رودیانتظار م

 یمطلوب جهت طراح یآموزش يانتخاب نموده و راهبردها یرا بر اساس قواعد علم يریادگیآموزش و تجارب  یاساس

 يهارا از جنبه یبرنامه درس یشده در حوزه طراحانجام يهاقادر باشند پژوهش نی. همچنندیرا ارائه نما یبرنامه درس

 قرار دهند. یمورد نقد و بررس ؛یبرنامه درس يهامؤلفه يو ساختاربند یدرون يمختلف همچون سازگار

 :دهدهایی که درس پرورش میشایستگی توانایی و

 یبرنامه درس یطراح ییتوانا 

  ـینکسب توانایی  آموزشی يهادوره ازیموردنموضـوعات اساسـی درسی  تعی

 ران و سازمان  يهابرنامههدایت  ییتوانا ـاي فراگـی ه سـمت نیازه  قواعد علمی اساس بردرسـی ـب

  ـاس قواعد علمی انتخابمهارت در  موضوعات اساسی آموزشی و تجارب یادگیري بر اس

 ی )همخـوانی و ساختارمندي(  یو بررس نقد ـازگاري دروـن وا، برنامه درسی  يهامؤلفهس دریس و ...( يهاروش)از قبیل هـدف، محـت  ـت

 درس: سرفصل

 ها و عناصر برنامه درسی،مفهوم شناسی: طراحی برنامه درسی، طرح برنامه درسی، طراحی آموزشی، مؤلفه 

 هاي آموزشی،هاي درسی در نظامبرنامهشناسی و مسائل مهم در حوزه طراحی آسیب 

 ها:و نقد و ارزیابی آن هاي آموزشی مختلفدر نظام انواع الگوهاي طراحی برنامه درسی 

 محور موضوع الگوهاي -

 محور یادگیرنده الگوهاي -

 محورجامعه الگوهاي -

 گراانسان الگوهاي -

 فردگرا الگوهاي -
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 شناختی الگوهاي -

 گرا سازنده الگوهاي -

 شهودگرا الگوهاي -

 مغز با سازگار الگوهاي -

 الگوي ترکیبی در آموزش عالی -

 ...والگوي وارونه در آموزش عالی  -

 هاي درسی در آموزش حضوري،فرایند و چگونگی طراحی برنامه 

 هاي الکترونیکی،هاي درسی در آموزشفرایند و چگونگی طراحی برنامه 

 هاي درسی:هاي اساسی در طراحی برنامهمفاهیم و مؤلفه 

 درسی برنامه عناصر -

 قومیتی هايتفاوت فرهنگی، چند: اجتماعی/فرهنگی عوامل -

 تحصیلی بندي پایه بدون چندپایه، درسی برنامه: محیطی عوامل -

 نیازپیش دانش درسی، برنامه تعادل درونی، همخوانی: ايبرنامه عوامل -

 ...و یافتگیتوسعه میزان ها،نابرابري: اقتصادي عوامل -

 ...و قانونی عوامل آموزشی، هايایدئولوژي ها،مشیخط: سیاسی عوامل -

 ... و روانشناسی و درسی برنامه حوزه تحوالت دانش، انفجار فاوا،: جهانی/علمی عوامل -

 اي از برنامه درسی.طراحی نمونه 

 یادگیری: –روش یاددهی 

 پرسش و پاسخ، بحث گروهی، پروژه فردي و گروهی در حوزه طراحی برنامه درسی

 روش ارزیابی:

 تجهیزات و امکانات موردنیاز:

 رایانه، ویدیو پروژکتور، وایت برد.

 

 ارزیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی پروژه

%20 
 %50نوشتاري: 

- %30 
 -عملکردي: 
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 فهرست منابع:

 .: به نشرمشهد ،اندازها، رویکردها و چشمهانظرگاهدرسی:  برنامه (.1392) محمود ،مهر محمدي

 .چاپ هشتم ،انتشارات پیام اندیشهریزي درسی )راهنماي عمل(، مشهد: برنامه (.1386) ملکی، حسن

 .: انتشارات بالتهران ،ریزي درسیو مفاهیم برنامه اصول (.1388)فتحی واجارگاه، کوروش 

: انتشارات تهران ،برنامه درسی تلفیقیاي در رشتهینبی محتواي برنامه درسی: رویکرد دهسازمانو  یطراح (.1390) پروین ،احمدي

 .آییژ

 Print, Murray(1993). Curriculum Development and Design. Second edition.  Allen & Unwin. 

Brian Male (2012). The Primary Curriculum Design Handbook: Preparing our Children for 

the 21st Century, A&C Black. 

Liverpool John Moores University (2017). Curriculum Design Guide, fourth edition. 

 (. طراحی برنامه درسی، ترجمه یوسف رضاپور، تهران: سمت.1388نلسون، آنابل )

 منابع مطالعاتی:

Journal of Curriculum Studies. 

 مجله مطالعات برنامه درسی ایران )انجمن مطالعات برنامه درسی ایران(.

 مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی )انجمن مطالعات برنامه درسی ایران(.

 شیراز. -هاي برنامه درسیپژوهش

 خوراسگان اصفهان. -ریزي درسیفصلنامه پژوهش در برنامه

 دانشگاه خوارزمی. -فصلنامه نظریه و عمل برنامه درسی

 د.دانشگاه بیرجن -هاي پژوهش در برنامه درسیدو فصلنامه تازه

 در حال اخذ مجوز. -دانشگاه بیرجند –نشریه فناوري برنامه درسی 
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 مشخصات درس:

 :اهداف درس

قادر  و شده آشنا محتوا، الگوها و رویکردهاي تدوین محتوا تدوین و انتخاب درسی، ریزيبرنامه فرایندهاي فراگیران با

 يهابرنامه راهنماهاي و درسی يهابرنامه محتواي همچنین. کنند اقدام آن تحلیل و محتوا تدوین به خواهند بود نسبت

 .دهند قرار ارزیابی مورد مختلف منظرهاي از را درسی

 :دهدکه درس پرورش می هاییها و شایستگیتوانایی

 محتوا تدوین و انتخاب درسی، ریزيبرنامه فرایندهاي با ییآشنا 

 محتوا تلفیق يهاروش شناخت 

 برنامه تدوین در یادگیري تجارب و محتوا تلفیق در مهارت 

 درسی ریزيبرنامه در موضع داشتن 

 محتوا تحلیل و تدوین توانایی 

 برنامه عناصر تدوین و تعیین توانایی مختلف يهابافت با متناسب درسی ریزيبرنامه هايیهنظر کاربست 

 درسی ریزيبرنامه براي یازموردن هايیهرو تعیین توانایی 

 درسی برنامه محتواي ارزیابی و نقد توانایی 

 سرفصل درس:

 درسی برنامه سطوح و انواع -1

 شده قصد یا یزشدهتجو درسی برنامه 

 شده تدریس درسی برنامه 

 شده آزمون درسی برنامه 

 شدهگزارش درسی برنامه 

 پنهان درسی برنامه 

 درسی ریزیبرنامه هایروش و الگوها عنوان درس )فارسی(:

 models and methods in curriculum Development عنوان درس )انگلیسی(:

 -: نیازپیش: دارد               ندارد                             عنوان نیازپیشنوع درس: تخصصی                       

 32نوع واحد: نظري                                                تعداد ساعت:                                 2تعداد واحد: 
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 شده غفلت درسی برنامه 

 (بیرونی) خارجی درسی برنامه 

 شدهگرفته یاد درسی برنامه 

 تدوین رویکردهاي -2

 هابیکز، الکساندر و سیلور بابیت، تایلر، علمی: و الف( فنی

 گرااثبات فانیتی، و شتاین فنی: گلتهون، وین غیر – یرعلمیغب( 

ریزي ریزي درسی استارک و الکوتا، الگوي برنامهریزي درسی در آموزش عالی: الگوي برنامهج( الگوهاي برنامه

 راهبردي و... ریزيبرنامهریزي درسی توهی، الگوهاي ریزي درسی درسل، الگوي برنامهدرسی دیاموند، الگوي برنامه

 درسی ریزيبرنامه در محتوا انتخاب هايمالک -3

 معیار 

 تربیتی معیار 

 پراگماتیک معیار 

 روانشناسی معیار 

 ایدئولوژیکی – اجتماعی معیار 

 درسی برنامه محتواي یدهسازمان الگوهاي -4

 محور: – موضوع درسی هايالف( برنامه

 مجزا موضوعات درسی هايبرنامه -

 وسیع موضوعات بر مبتنی درسی هايبرنامه -

 مارپیچی درسی هايبرنامه -

 محور: – آموزدانش درسی هايبرنامه ب(

 مشترک پایه درسی برنامه -

 اجتماعی مسائل یا اجتماعی کارکردهاي بر درسی برنامه -

 محور فعالیت درسی برنامه -

 (باز وپرورشآموزش) گرایانهانسان درسی برنامه -

 درسی ریزيبرنامه لگوهايا -5

 درسی ریزيبرنامه هايمرحله 

 آموزش در یادگیري هايهدف نقش 

 درسی ریزيبرنامه در تحلیل نوع سه 

 (شغل) حرفه یک کار تدوین و تحلیل 
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 حرفه یک هايمهارت تدوین و تحلیل 

 (موضوع) حرفه یک دانش تدوین و تحلیل 

 یادگیري بازه و شغلی شایستگی بر مبتنی ریزيبرنامه 

 تلفیقی رویکردهاي -6

 ايرشتهینب رویکردهاي و( یدهتندرهم) تلفیقی درسی برنامه مفهوم و تعریف الف(

 تلفیقی: درسی برنامه رویکردهاي انواع ب( 

 ايرشتهینب رویکرد - 

 ايرشته چند رویکرد -

 ايرشته فرا رویکرد -

 موازي هايرشته رویکرد -

 وسیع هايرشته رویکرد - 

 ايرشتهینب درسی ریزيبرنامه ج( فرآیند

 تلفیقی درسی برنامه در ايرشتهینب رویکرد اجراي براي الزم شرایط د(

 :یادگیری –روش یاددهی  

 ايمباحثه مسئله، بر مبتنی توضیحی، روش -

 پردازندمی آن درباره گفتگو و بحث به کالس در و داده قرار موردمطالعه را مختلف رویکردهاي و الگوها دانشجویان

 آن نتایج و داده قرار ارزیابی و نقد مورد و بررسی را درسی مختلف مقاطع در دروس محتواي و درسی هايبرنامه همچنین

 .نمایندمی ارائه کالس در را

 :روش ارزیابی

 :تجهیزات و امکانات موردنیاز

 رایانه، ویدئو پروژکتور

 فهرست منابع:

 منابع اصلی: 

 .چهاردهم چاپ کتاب، یادواره: تهران درسی، ریزيبرنامه اصول و مبانی (.1394) ینمحمدحس ،یانمحمد یار

 ارزیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی پروژه

%10 
 %50 نوشتاري:

%20 %20 
 -عملکردي: 
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 درسی. تهران: نشر استادان. ریزيبرنامهاصول و مفاهیم اساسی  (.1396فتحی واجارگاه، کوروش )

Parkay, Forrest W.; Anctil, Eric J., Hass, Glen J. (2005), Curriculum Planning: A 

Contemporary Approach, llyn & Bacon; 8 edition. 

Boyle,Bill, Charles, Marie (2016), Curriculum Development: A Guide for Educators, SAGE 

 :منابع فرعی

 تربیت و تعلیم مسائل در پژوهش اشکال، و معیارها ضرورت، تاریخچه،: یدر برنامه درس یقتلف (.1379) محمود مهرمحمدي،

 منابع مطالعاتی:

https://www.infoentrepreneurs.org/en/guides/strategic- 

 jsr-e.khuisf.ac.ir ریزي درسیفصلنامه پژوهش در برنامه

 در علوم انسانی. ايرشتهمیانفصلنامه مطالعات 

Oxford Research Encyclopedia of Education 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.infoentrepreneurs.org/en/guides/strategic-
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 :مشخصات درس

 مبانی دینی برنامه درسیعنوان درس )فارسی(: 

 Religious Foundations of Curriculumعنوان درس )انگلیسی(: 

 نظریه برنامه درسی :نیازپیشعنوان                       ندارد                    : داردنیازپیشنوع درس: تخصصی                 

 32تعداد ساعت:                                             نوع واحد: نظري                            2تعداد واحد: 

 اهداف درس:

با مبانی مختلف برنامه درسی و مبانی دینی برنامه درسی به چگونگی نسبت هریک  آشنایی ضمن فراگیران رودیم انتظار

ي تربیت اسالمی و حوزه معرفتی برنامه درسی بپردازند. همچنین با جایگاه مبانی مذکور با برنامه درسی هامؤلفهاز 

 مدرسه آشنا شوند.

 دهد:هایی که درس پرورش میتوانایی و شایستگی 

 درسی برنامه دینی مبانی ماهیت و چیستی فهم •

 درسی برنامه باها آن نسبت و آن انواع و دینی مبانی تبیین •

 درسی برنامه تدوین در درسی برنامه دینی مبانی از استفاده چگونگی تفسیر •

 سرفصل درس:

 بررسی مفهوم مبنا و اصل -

 یک بعد معرفتی حوزه برنامه درسی مثابهبهمبانی برنامه درسی  -

 ...ی، فلسفی وشناختجامعهی، شناختروان در مورد مبانی تاریخی، نظرانصاحبهاي مختلف یدگاهدبررسی اجمالی  -

 برنامه درسی

 رابطه تربیت اسالمی و مبانی دینی برنامه درسی -

 رابطه مبانی دینی و برنامه درسی -

 دین و کالس درس -

 اهمیت و ضرورت مبانی دینی برنامه درسی -

 مختلف در مورد مبانی دینی برنامه درسی هايیدگاهدبررسی  -

 ارائه چارچوب نظري مرجع از مبانی دینی برنامه درسی -

 رابطه عقاید اسالمی و برنامه درسی -

 رابطه فقه اسالمی و برنامه درسی -
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 رابطه اخالق اسالمی و برنامه درسی -

 طراحی برنامه درسی بخشي تربیت اسالمی )عقاید، اخالق و فقه( با هامؤلفهرابطه هر یک از  -

 تدوین برنامه درسی بخشي تربیت اسالمی )عقاید، اخالق و فقه( با هامؤلفهرابطه هر یک از  -

 ارزشیابی برنامه درسی ي تربیت اسالمی )عقاید، اخالق و فقه( باهامؤلفهرابطه هر یک از  -

و ارزشیابی( با نگرش  محتوا، روشبررسی و تفسیر چند آیه از قرآن کریم در مورد عناصر برنامه درسی )هدف،  -

 توحیدي

 یادگیری: -روش یاددهی

ــتند آیاتی از قرآن را انتخاب و و  توضــیحیتلفیقی از روش  را از منظر عناصــر برنامه  هاآنمباحثه: دانشــجویان نیز مو ف هس

 ی و تفسیر قرار داده و نتیجه را در کالس ارائه نمایند.موردبررسدرسی 

 روش ارزیابی:

 تجهیزات و امکانات موردنیاز:

 رایانه و دیتا پروژکتور و وایت برد

 فهرست منابع:

 :اصلی منابع

آزاد اسالمی واحد علوم و درسی، ترجمه قدسی احقر، تهران: دانشگاه  برنامه مسائل و اصول یمبان (.2004ارنشتاین، الن سی )

 تحقیقات.

 سند برنامه درسی ملی

 (. دین و برنامه درسی، تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیان.1387حسن )ملکی، 

 (، قم: موسسه فرهنگی اشراق و عرفان.2و  1(. فقه تربیتی )جلد 1391اعرافی، حسن )

اصول، تهران: شرکت انتشارات  و مبانی اهداف،: ایران اسالمی هوريجم تربیت و تعلیم فلسفه بر درآمدي (.1395باقري، خسرو )

 علمی و فرهنگی

 یزان فی تفسیر القران، لبنان، بیروت: موسسه االعلی للمطبوعاتالم .ق(.ه 1394ین )محمدحسطباطبایی، 

 :فرعی منابع

John K. Norton, Margaret Alltucker Norton (2013). Foundations of Curriculum Building. 

Literary Licensing, LLC. 

 ارزیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی پروژه

%20 
 %50نوشتاري: 

%20 %10 
 -عملکردي:

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+K.+Norton%22
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Margaret+Alltucker+Norton%22
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Darold D. Boyd (1981). Toward a Theory of the Foundations of Curriculum for the Church. 

Michigan State University. Department of Secondary Education and Curriculum. 

Matthew Bruce Etherington (2014). Foundations of Education: A Christian Vision. Wipf 

.and Stock Publishers 

Robert E. Clark, Lin Johnson, Allyn K. Sloat (1991). Christian Education: Foundations for 

the Future. Moody Publishers. 

Zais, Robert, S (1976). Curriculum Principles and Foundation. Thomas Y. Growell 

Company, Inc. 

Bill Boyle and Joanna Bragg (2006). A curriculum without foundation. British Educational 

Research Journal. Vol. 32, No. 4, pp. 569–582. 

Elliot W. EisnerReviewed (1970). Curriculum Development: Sources for a Foundation for 

the Field of Curriculum. Curriculum Theory Network, No. 5, pp. 3-15. 

George S. Counts. Some Notes on the Foundations of Curriculum-Making. Curriculum 

Theory Network, Vol. 4, No. 4, pp. 281-294. 

David Sawyer (2004). Fundamental Aspects of Interpreter Education: Curriculum and 

Assessment. John Benjamins Publishing Company. 

 مطالعاتی: منابع

http://journals.miu.ac.ir 

https://www.eshragh-erfan.com/index.php/skill-2/feghh-takhasosi/269-feghh-tarbiyati 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Darold+D.+Boyd%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
http://journals.miu.ac.ir/content.php?pagename=journal&journal_id=31
https://www.eshragh-erfan.com/index.php/skill-2/feghh-takhasosi/269-feghh-tarbiyati
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 مشخصات درس:

 :اهداف درس

 گذاري برنامه درسییاستسشناخت مفاهیم اساسی در حوزه  -

 گذاري برنامه درسییاستسحوزه  حدودوثغورشناخت  -

 هاآنگذاري برنامه درسی و تحلیل نقاط ضعف و قوت یاستس انواع رویکردها و الگوهايآشنایی با  -

 هد:دهایی که درس پرورش میها و شایستگیتوانایی

 هاي برنامه درسیتوانایی در ارزیابی اثربخشی سیاست

 سرفصل درس:

 یشناساصطالح -

 گذاري در برنامه درسیسیاست حدودوثغور -

 گذاريی و سیاستزدگ یاستسبرنامه درسی:  -

 ماهیت سیاست و انواع آن -

 هانسبت سیاست و برنامه درسی: کارکردها و برداشت -

 شناسیگذاري در برنامه درسی: نوعرویکردها و الگوهاي سیاست -

 مدارانهسیاست عمومی و حکومت 

 ايسیطره تخصصی و حرفه 

 هامشارکت عمومی و همراهی غیر تخصصی 

 و... رویکردها تلفیقی 

 گذاري:عوامل مؤثر در سیاست -

 عوامل انسانی 

 عوامل اجتماعی و فرهنگی 

 نهادي و رسمی 

 گذاری برنامه درسیسیاستعنوان درس )فارسی(: 

 Curriculum Policy making عنوان درس )انگلیسی(:

 -: نیازپیش: دارد               ندارد                               عنوان نیازپیشنوع درس: اختیاري                      

 32نوع واحد: نظري                                                  تعداد ساعت:                               2تعداد واحد: 
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 گذاري در ایران و چند کشور منتخبیاستسمراجع و فرایندهاي  -

 هاي برنامه درسی در ایران و چند کشور منتخبي از سیاستانمونهتحلیل  -

 برنامه درسیهاي هاي ارزشیابی از اثربخشی و اصالح سیاستها و مالکشیوه -

 درسی ایران برنامه در گذاريیاستسو بررسی  نقد -

 :یادگیری –روش یاددهی 

 تلفیقی از روش توضیحی و بحث گروهی

 :روش ارزیابی

 :تجهیزات و امکانات موردنیاز

 پروژکتور، وایت بردرایانه، ویدئو 

 فهرست منابع:

 ، تهران: آواي نور.swotدر برنامه درسی بر اساس مدل  گذاريیاستس شناسییبآس(. 1396نیسی نیا، علی )

Klein, M. Frances (1991). The Politics of Curriculum Decision-Making: Issues in 

.SUNY Press, Centralizing the Curriculum  

-(2012). Curriculum Policy Making: A Study of Teachers' and Policy Burama L. J. Jammeh

.f SheffieldUniversity omakers' Perspectives on The Gambian Basic Education Programme,  

Ball, Stephen J. (2012). Politics and Policy Making in Education, London: Routledge 

 منابع مطالعاتی:

 policy Studies Journal 
 

 

 

 

 

 

 ارزیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی پروژه

%30 
 %50نوشتاري: 

- %20 
 -عملکردي: 

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Burama+L.+J.+Jammeh%22
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 مشخصات درس:

 برنامه درسی مقاطع تحصیلیعنوان درس )فارسی(:  

 curriculum of Educational levelsعنوان درس )انگلیسی(:  

- :نیازپیشعنوان                                  ندارد            : داردنیازپیش                    اختیاري   : نوع درس    نوع  

 32تعداد ساعت:  واحد: نظري                                                نوع                             2 :واحد تعداد

 درس:اهداف 

و هدف آموزش در هر مقطع،  تیمأمورهاي مقاطع مختلف تحصیلی، با ضمن آشنایی با ویژگی رانیفراگ رودیانتظار م

درسی را براي مقاطع  ریزيبرنامهي مراحل ریکارگبههاي آن آشنا شوند و مهارت ي برنامه درسی مقاطع و چالشهایژگیو

 مختلف کسب نمایند.

 :دهدیمیی که درس پرورش هایستگیشا توانایی و

 دبستانی، دبستانی و متوسطهآشنایی با ابعاد مفهومی و گستره موضوعی دانش برنامه درسی در آموزش پیش -

 درسی در مقاطع مختلف تحصیلی ایران و جهان ریزيبرنامهآشنایی با مسائل و مشکالت حوزه  -

 از مقاطع تحصیلیکسب توانمندي جهت پژوهش در زمینه موضوعات مربوط به هر یک  -

 درسی در هر مقطع تحصیلی ریزيبرنامهکسب توانایی و مهارت  -

 درس: سرفصل

 دبستانی و دبستانی:الف: پیش

 سنی دانش آموزان این مقطع هايویژگی 

 ها، انواع، گستره معنایی و عوامل دبستانی و دبستانی: مفهوم، ضرورت، مراحل، ویژگیدر آموزش پیش ریزيبرنامه

 مؤثر

 دبستانی و دبستانی: اهداف کلی و جزئی و هدف دروساهداف آموزش پیش 

 دهی محتواهاي سازماندبستانی و دبستانی: منابع و اصول انتخاب محتوا، اصول و روشمحتواي آموزش پیش 

 دبستانی و دبستانییادگیري در آموزش پیش-راهبردهاي یاددهی 

 و دبستانی دبستانیهاي جهانی در برنامه درسی پیشتجربه 

 ب: آموزش متوسطه:

 سنی دانش آموزان این مقطع هايویژگی 
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  ماهیت آموزش متوسطه: تجربه جهانی و سابقه تاریخی در ایران، مأموریت و اهداف دوره، تفاوت این دوره با

 هاي آموزشی قبلدوره

 هاي محتوایی، حوزههاي اصلی اي( زمینههاي اصلی: )نظري، فنی و حرفهمحتواي آموزش متوسطه و گرایش

 هاي تاریخییادگیري و عناوین دروس، تغییرات عمده در دوره

  طور عملیدرسی در دوره متوسطه به ریزيبرنامهچگونگی 

 یادگیری: –روش یاددهی 

 تلفیقی از روش توضیحی و مباحثه

درس، در قالب یک کار دانشجویان مو ف هستند ضمن مطالعات تکمیلی در مباحث نظري مرتبط با وظایف دانشجویان: 

 گروهی به نقد یک برنامه درسی در یک مقطع آموزشی بپردازند و یک نمونه برنامه درسی تولید کنند.

 :روش ارزیابی

 تجهیزات و امکانات موردنیاز:

وایت برد ،پروژکتور تایدرایانه،   

:فهرست منابع  

 منابع اصلی:

نظري نژاد، مشهد: انتشارات آستان قدس  نیمحمدحسدر دوران کودکی، ترجمه  آموزش (.1386اسپادک، برنارد )

 رضوي.

(. کاربرد روانشناسی در آموزش، ترجمه پروین کدیور، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، چاپ دهم.1390بیلر، رابرت )  

کتب درسی ریزيبرنامهو  فیتألی و دبستان، دفتر دبستانشیپراهنماي برنامه درسی دروس مختلف   

پیش از دبستان، ترجمه فرخنده مفیدي، تهران: سمت، چاپ چهاردهم. وپرورشآموزش برنامه (.1392کول وینتا )  

 ي(.به نشر )انتشارات آستان قدس رضو .آموزش متوسطه ریزيبرنامهمبانی  (.1395) اهللنعمتموسی پور، 

آموزش متوسطه، تهران: سمت ریزيبرنامهی مبان (.1379ملی، حسن )  

 :منابع فرعی

 وپرورشآموزشسند تحول بنیادین 

ترمانیم آزمون نهایی پروژه  ارزیابی مستمر 

02%  
 %50نوشتاري: 

20%  10%  
-عملکردي:  

https://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&publisher=%D8%A8%D9%87+%D9%86%D8%B4%D8%B1+%28%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D9%82%D8%AF%D8%B3+%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C%29&select-publisher=publisher-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&publisher=%D8%A8%D9%87+%D9%86%D8%B4%D8%B1+%28%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D9%82%D8%AF%D8%B3+%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C%29&select-publisher=publisher-exact
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 برنامه درسی ملی جمهوري اسالمی ایران

 وپرورشآموزشمبانی نظري تحول بنیادین 

 :منابع مطالعاتی

 /http://www.jcsicsa.irفصلنامه مطالعات برنامه درسی  -

 /http://jcr.shirazu.ac.irبرنامه درسی  يهامجله پژوهش -

 /http://qjoe.irفصلنامه تعلیم و تربیت  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jcsicsa.ir/
http://jcr.shirazu.ac.ir/
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 مشخصات درس:

 یبرنامه درسو سنجش پیشرفت تحصیلی در  ارزشیابیعنوان درس )فارسی(:  

 Evaluation and Assessment of Achievement in curriculumعنوان درس )انگلیسی(:  

 -: نیازپیشعنوان                 : دارد                ندارد            نیازپیش                اختیاري           نوع درس:

 32تعداد ساعت:             نوع واحد: نظري                                                                     2 تعداد واحد:

 اهداف درس:

هاي فعالیتهاي درسی و توانمندسازي آنان براي انجام ها و فنون ارزشیابی برنامهآشنا نمودن دانشجویان با رویکردها، روش

شده؛ آشنا نمودن دانشجویان با طراحی و ساخت ابزارهاي هاي درسی انجامها و نقد مطالعات ارزشیابی برنامهارزشیابی برنامه

 هاهاي نوین سنجش آموختهشیوه ها وهاي یادگیرندهسنجش آموخته

 دهد:هایی که درس پرورش میشایستگی توانایی و

 وهاي ارزشیابیشناخت انواع رویکردها و الگ 

  هاي درسیبرنامه بر تأکیدتوانایی انجام مطالعات ارزشیابی آموزشی با 

 شدهقابلیت نقد مطالعات ارزشیابی انجام 

 هاي عملکرديبر آزمون تأکیدهاي پیشرفت تحصیلی و با هاي نوین آزمونهاي ساخت و شیوهآشنایی با شیوه 

 پیشرفت تحصیلیهاي بررسی اعتبار سؤاالت و مجموعه آزمون 

 سرفصل درس:

  هاي آموزشیپردازي ارزشیابی آموزشی و انواع ارزشیابیمفهوم 

 قلمروهاي ارزشیابی آموزشی 

  :رویکردها و الگوهاي گوناگون ارزشیابی آموزشی 

 الگوي هدف مدار -

 الگوي هدف آزاد -

 الگوي خبرگی و نقادي هنري -

 الگوي مشارکتی -

 محورالگوي مراجع -

 و...الگوي تعالی بخشی  -

 انواع ارزشیابی از حیث مجریان: ارزشیابی درونی و بیرونی 
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 فرا ارزشیابی 

 نیازسنجی و رویکردها و فنون آن 

 هاي پیشرفت تحصیلیطراحی آزمون 

 هاي عملکرديهاي نوین سنجش و آزمونبه شیوه تأکیدهاي پیشرفت تحصیلی با انواع آزمون 

 توصیفی ارزشیابی 

  سنجی آزمونروان هايویژگیتحلیل سؤال و تحلیل 

 هاي آموزشی کشورها و سنجش پیشرفت تحصیلی در نظاموضعیت و جایگاه ارزشیابی برنامه 

 :یادگیری –روش یاددهی 

 هاي کوچکبحث در گروه و سخنرانی

 :روش ارزیابی

 تجهیزات و امکانات موردنیاز:

 کالس با قابلیت چیدمان منعطف -

 رایانه، ویدئو پروژکتور

:فهرست منابع  

 منابع اصلی

 .تهران: سمت ،آموزشی: مفاهیم، الگوها و فرایند عملیاتی یابیارزش (.1389عباس ) ،بازرگان

 تهران: دوران. ،سنجش فرایند و فرآورده یادگیري (.1393) اکبرعلی ،سیف

 .تهران: دوران ،گیري، سنجش و ارزشیابی آموزشیاندازه (.1397اکبر )علی ،سیف

Fitzpatrick, J, Sanders, J and Worthen, B. (2011). Program Evaluation: Alternative approaches 

and practical guidelines. London: Longman 

Kirkpatrick, D. (2007). Implementing the Four Levels. San Francisco: Berrett-Koehler 

Publishers 

Holton. E. (2005). Holton’s Evaluation Model: New Evidence and Construct Elaborations. 

Advances in Developing Human Resources.7 (1). 37-54 

ترممیان آزمون نهایی پروژه  ارزیابی مستمر 

03%  
 %50نوشتاري: 

- 20%  
-عملکردي:   
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 :منابع فرعی

 .تهران: آییژ، آموزشی: الگوها و فنون یازسنجین (.1393پروانه ) ،کوروش و فخام زاده ،فتحی واجارگاه

ترجمه نصر اصفهانی  ،هاي تحقیق کمی و کیفیفصل ارزشیابی از کتاب روش (.1395) والتر و گال، جویس بورگ، مردیت؛ گال،

 و دیگران. تهران: سمت.

 منابع مطالعاتی:

 http://jinev.iaut.ac.ir/فصلنامه آموزش و ارزشیابی 

 گیري و ارزشیابی آموزشیفصلنامه مطالعات اندازه

Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology [EPOD] 
Studies in Educational Evaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jinev.iaut.ac.ir/
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 :مشخصات درس

 :اهداف درس

برنامه، بتوانند به طراحی و در قالب این درس، ضمن آشنایی با اهمیت و مبانی برنامه درسی فوقرود که فراگیران انتظار می

 برنامه نائل شوند.هاي فوقتدوین برنامه

 :دهدهایی که درس پرورش میها و شایستگیتوانایی

 برنامهبر برنامه درسی فوق تأکیدتمایزات مفهومی انواع برنامه درسی با  ـ آشنایی با

 وپرورشاز حیث آموزش تربر کشورهاي پیشرفته تأکیدبرنامه در کشورهاي مختلف با هاي فوقشناخت تجارب فعالیت ـ

 سنی مختلف هايو گروه هاي متنوع از حیث جنسیت و مقطع تحصیلیبرنامه براي گروههاي فوقتوانایی طراحی برنامه ـ

 برنامههاي فوقـ قابلیت نقد طرح

هاي خارج از محیط آموزشی دانشجویان( در برنامه توانایی رهبري مخاطبان یادگیري )اعم از نوآموزان/ دانش آموزان / ـ

 و اعم از بازدید، فعالیت اردویی، مسابقات گروهی و ...

 سرفصل درس:

 هاي مختلفدیدگاهـ انواع برنامه درسی از 

 برنامهها با برنامه درسی فوقهاي درسی و تمایز آنپردازي انواع برنامهـ مفهوم

 وپرورش ایرانبرنامه در اسناد فرادست نظام آموزشـ برنامه درسی فوق

 شناختی(شناختی و روانبرنامه )تاریخی، فلسفی، جامعهـ مبانی برنامه درسی فوق

 برنامه درسیهاي فوقت و فعالیتـ فرا یادگیري، فراشناخ

 هاي مختلف تحصیلیبرنامه در دورهـ تدوین برنامه درسی فوق

 برنامه در قلمروهاي مختلف موضوعی )ریاضی، علوم تجربی، علوم اجتماعی و...(هاي فوقـ فعالیت

 هاي اردویی )فنون و استلزامات(ـ فعالیت

 ها(نامهها، فنون و آیینلمی و فرهنگی و ورزشی، بازدیدها )استلزامآموزي، مسابقات عها و شوراهاي دانشـ انجمن

 برنامهبرنامه درسی فوقعنوان درس )فارسی(: 

 Extracurricular )انگلیسی(:عنوان درس 

 -: نیازپیش: دارد               ندارد                             عنوان نیازپیشنوع درس: اختیاري                      

 32تعداد ساعت:            نوع واحد: نظري                                                                2تعداد واحد: 
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 شدهسازيطراحی یک برنامه اردویی در موقعیتی شبیه

 :یادگیری –روش یاددهی 

 هاي کوچکسخنرانی، پروژه، بحث گروهی، بحث در قالب گروه -

تواند براي آشنایی برنامه میفوقهاي وپرورش استان در زمینه فعالیتدعوت از کارشناس مسئول سازمان آموزش -

 اي این درس مفید فایده باشد.دانشجویان با شرایط واقعی و زمینه

 :روش ارزیابی

 :تجهیزات و امکانات موردنیاز

 رایانه متصل به اینترنت، دیتا پروژکتور -

 هاي کوچکهاي کالس به گروهصورت میزگرد و قابلیت تبدیل چیدمان صندلیشرایط فیزیکی کالس به  -

 آموزيبه یک موقعیت اردویی دانش روزهیکامکان ایاب و ذهاب و سفر   -

 فهرست منابع:

 چهارم. تهران: نشر آییژ.چاپ (، برنامههاي فوقهاي تربیتی، اجتماعی )فعالیتبا فعالیت ییآشنا (.1393، حسن )ـ ملکی 

هاي مکمل و راهنماي تهیه و تدوین فعالیت (.1384) منیژه ،گلچین ؛یوسفی، جمشید ؛مظفري، عباسعلی ؛ـ فضلی خانی، منوچهر

 تهران: منادي تربیت. ،برنامهفوق

 .تهران: منادي تربیت، یابیهاي ارزشبرنامه: مبانی نظري و شیوههاي فوقفعالیت(. 1383)نادر منصور  ،کیایی ؛عفت ،ـ جعفري

 تهران: اطالعات.، برنامه در تربیت نوجوانهاي فوقنقش فعالیت (.1382) ـ شعاري نژاد، اکبر

مجموعه مقاالت اولین  ،وپرورش ایرانهاي اردویی در طبیعت؛ حلقه مفقوده تربیت در آموزشفعالیت (.1387) بابک ،ـ شمشیري

 همایش آموزش و یادگیري غیررسمی در مشهد. دانشگاه فردوسی مشهد.

 

 

 

 

 

 ارزیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی پروژه

25% 
 %20نوشتاري: 

- 10% 
 %40عملکردي: 
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 مشخصات درس:

 برنامه درسی موضوعیعنوان درس )فارسی(:  

 Subject Matter Curriculum عنوان درس )انگلیسی(: 

-: نیازپیش: دارد            ندارد                                 عنوان نیازپیشنوع درس: اختیاري                          

 32تعداد ساعت:                                                  : نظرينوع واحد                             2 تعداد واحد:

 اهداف درس:

 :رود فراگیرانانتظار می

 را یاد بگیرند. هاي درسی موضوعیبرنامهمفاهیم اساسی مرتبط با  -1

 هاي مختلف علمی را در برنامه درسی مدارس یاد بگیرند.جایگاه رشته -2

 اي را بیاموزندرشتهرویکردهاي مختلف در یادگیري بین -3

 دهد:هایی که درس پرورش میشایستگی توانایی و

 ها را درک کنند.هاي علمی و روابط بین آنمعنا و مفهوم رشته -1

 هاي علمی آشنا شوند.ماهیت و ساختار رشته با -2

 را کسب کنند. موضوعیهاي مختلف هاي درسی در رشتهتوانایی تحلیل و نقد و بررسی برنامه -3

 هاي مختلف علمی را کسب کنند.هاي درسی مبتنی بر رشتهتوانایی تدوین برنامه -4

 درس: سرفصل

 هاي علمیمفاهیم اساسی مرتبط با رشته -1

 هاي مختلف علمی در برنامه درسی مدارسرشتهجایگاه  -2

 هاي علمیماهیت و ساختار رشته -3

 برنامه درسی هنرهاي زبان و ادبیاتچارچوب  -4

 چارچوب برنامه درسی ریاضیات -5

 چارچوب برنامه درسی علوم تجربی -6

 چارچوب برنامه درسی مطالعات اجتماعی -7

 بدنی و ورزشچارچوب برنامه درسی تربیت -8

 درسی تربیت دینی و اخالقیچارچوب برنامه  -9
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 چارچوب برنامه درسی هنر و ارتباطات -10

 :یادگیری –روش یاددهی 

 بحث گروهی، پرسش و پاسخ، پروژه

 

 :روش ارزیابی

 تجهیزات و امکانات موردنیاز:

رایانه، ویدیو پروژکتور   

 فهرست منابع:

 منابع اصلی

 روش آموختن حساب و هندسه، (1363) حسینغالم ،شکوهی

ها و فنون در آموزش علوم،، ترجمه مهتاش اسفندیاري، مرتضی روش(. 1385) نظران و کارشناسان یونسکوجمعی از صاحب

 ها.امور کمک آمورشی و کتابخانه فر و جواد هاشمی تفرشی، انتشارات دفترخلخالی، حسین دانش

 مدخلی بر آموزش زبان به شیوه ارتباطی، ترجمه سارا میرزایی، انتشارات دانشگاه گیالن.(. 1376) ویلیام ،لیتل وود

 ، تهران: سمت.وپرورشآموزشدرسی و آموزش هنر در  برنامه (.1383مهرمحمدي، محمود و کیان، مرجان )

Purcell. Jeanne H.; Leppien,Jann H. (2010)ParallllelCurriculum Units fir Social Studies 

Curriculum if School Subjects. Marlow Ediger Digumarti Bhaskara Rao. 2007. 

 منابع فرعی

 در علوم آموزش درسی برنامه تطبیقی بررسی (.1388) جوادمحمد ،دار لیاقت ؛یمابراه یدس ،جعفري شاه یرم؛ رضا ،هرندي جعفري

 .193 - 145: 2 شماره ،5 دوره، تربیتی نوین هايیشهاند، جهان کشور چند و ایران

 یدهسازمان و انتخاب اصول با ابتدایی پنجم پایه اجتماعی تعلیمات کتاب انطباق میزان (.1386) مریم ،رحمتی ؛حسین ،ثانی عفريج

 .54-39 چهارم: دوره ،تربیتی یشناسروان مطالعات ،درسی برنامه

تطبیقی برنامه درسی ادبیات در مقطع متوسطه ایران با شش کشور اروپایی،  یبررس (.1394پور، محمد و نیلی، محمدرضا )رحمان

 .60-41: 32نشریه آموزش و ارزشیابی، سال هشتم، شماره 

 

ترممیان آزمون نهایی پروژه  ارزیابی مستمر 

20%  
 %50نوشتاري: 

- 30%  
-عملکردي:   
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 مشخصات درس:

 های تدریس نوینروش عنوان درس )فارسی(: 

 Modern Teaching Methods عنوان درس )انگلیسی(: 

-: نیازپیش: دارد                ندارد                                    عنوان نیازپیشنوع    نوع درس: اختیاري                            

 48تعداد ساعت:       واحد عملی             1واحد نظري و  1نوع واحد:                                 2 تعداد واحد:

 اهداف درس:

قادر باشند الگویی متناسب با اهداف برنامه  رود فراگیران ضمن آشنایی با انواع رویکردها و الگوهاي تدریس،انتظار می

 کارگیرند.هاي عملی انتخاب و بهدرسی و موقعیت

 ارزیابی قرار دهد.همچنین قادر باشد الگوهاي مختلف تدریس را با یکدیگر مقایسه و مورد 

 دهد:هایی که درس پرورش میشایستگی توانایی و

 مند شدن به تدریسعالقه -

 آشنایی با اصول، رویکردها و الگوهاي نوین تدریس -

 توانایی استفاده از الگوهاي تدریس حسب موقعیت -

 هاي مختلفگیري در موقعیتمهارت تصمیم -

 گري و تدریسمهارت استادي و مربی -

 سرفصل درس:

 نظری: -

 یادگیري –مبانی نظري و رویکردهاي یاددهی  -

 هاي تدریسهاي آن در موقعیتیادگیري و داللت –نقد و بررسی رویکردهاي یاددهی  -

 هاي آموزش الکترونیکی و مجازيیادگیري در محیط –رویکردهاي یاددهی  -

 هاهاي میان آنجایگاه تدریس در برنامه درسی و نسبت -

 هاهاي الگوهاي تدریس و نقد و بررسی آنها و خانوادهبنديدسته -

 الگوهاي تدریس در گروه پردازش اطالعات -

 الگوهاي تدریس در گروه رفتاري -

 الگوهاي تدریس در گروه اجتماعی -

 الگوهاي تدریس در گروه فردي -
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 :عملی

 هاي درسیادگیري در کالس –هاي عینی یاددهی تحلیل موقعیت -

 هاي( تدریس در یک موقعیت فرضی کالسی.الگو )طراحی و اجراي عملی تدریس بر اساس  -

 :یادگیری –روش یاددهی 

یادگیري بر اساس الگوهاي مشارکتی، پردازش  –هاي یاددهی روش توضیحی به همراه: اجراي عملی برخی از روش -

 اطالعات، اجتماعی و فردي

 یادگیري توسط دانشجویان –هاي عینی یاددهی تحلیل موقعیت -

 تدریس عملی بر اساس الگوهاي تدریس.طراحی و اجراي  -

 :روش ارزیابی

 

 تجهیزات و امکانات موردنیاز:

ویدیو پروژکتور، رایانه -  

قابلیت جابجایی چیدمان کالسی -  

:فهرست منابع  

 منابع اصلی

( الگوهاي تدریس، ترجمه محمدرضا بهرنگی. انتشارات کمال تربیت،، 2015، کالهون، امیلی، )لمارشا جویس، بروس، ویل، 

1394. 

 سمت.، انتشارات ها و راهبردهاي تفکرمهارت آموزش (.1395شعبانی، حسن، روش تدریس پیشرفته، )

 .انتشارات کویر دکتر هاشم فر دانش،هاي تدریس پیشرفته، ترجمه روش (.1385) یگرانو د فنستر ،دیوید، ماخر ،کار

 ...(،هاي مغز محوري، ساختگرایی وهاي نوین تدریس )بر پایه پژوهشراهنماي روش (.1385)محرم  ،آقازادهو  محمد ،احدیان

 .آییژ :تهران

ترجمه دکتر محمود مهر  ،یادگیري، ابزارهایی براي تدریس الگوهاي (.1384) امیلی ،کالهون؛ دیوید هاپکینز، ؛بروس جویس،

 .سمت ، تهران:محمدي و دکتر لطفعلی عابدي

ترممیان آزمون نهایی پروژه  ارزیابی مستمر 

30%  
 %35نوشتاري: 

- 20%  
%15عملکردي:   
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جامع یادگیري الکترونیکی )الزامات آموزشی، فنی و سازمانی(. ترجمه  نظام (.1392مرینبور، یرون ) یوخم، ویم؛ وان راب؛ کوپر،

 تهران: سمت. ،عشرت زمانی و سید مجید عبدالهی بییب

Joyce, Bruce; weill, Marsha; Calhoun, Emily (2013). Models of teaching. 

Encyclopedia of modern methods of teaching and learning(2008). 

 منابع فرعی

ترجمه علی اکبر سیف، ویرایش هشتم، چاپ هاي یادگیري اي بر نظریهمقدمه (.1390آر ). ت. السون. متیو. اچ؛ و هرگنهان. بی. 

 .دورانهجدهم. تهران: 

آبادي، خدیجه علیو  اکبر سیفهاي پرورشی، ترجمه دکتر علیبندي هدفطبقه (.1368) بلوم، بنجامین، اس؛ و همکاران

 .انتشارات رشد

 .سمت، تهران: ها و فنون تدریس(و پرورشی )روش هاي آموزشیمهارت (.1392) شعبانی، حسن 

 .يانتشارات آستان قدس رضومشهد: ها، یادگیري، مفاهیم، بنیادها و نظریه -رویکردهاي یاددهی (.1379) شعبانی ورکی، بختیار

- Keith S.Taber, (2007)Classroom – Based Research and Evidence – Based Practice, A 

Guide for Teachers, Sage Publications. 

Erickson, H.Lynn (2007).Concept –Based Curriculum and Instruction for Thinking 

Classroom, Corwin Press. 
- Roger Pierangelo &George Giuliani (2008).Classroom Management Techniques for 

Students With ADHD, Corwin Press. 
- Tubbs Nigel (2005).Philosophy of the Teacher, Blackwell Publishing. 
- Gunter, Mary A. (1995). Instruction models approach: The direct instruction model. 
- Joyce, B. and B. Showers (1988).Student achievement through staff development: 

Fundamentals of school renewal. Whith Plains, N. Y., Longman Publishers. 
-Joyce, B. Weil. M. & Calhoun, E. (2000).Models of teaching, Boston: Allyn and Bacon. 

- Robert, J. Marzano and Others (1989).Dimensions of Thinking, A Framework of 

Curriculum and Instruction. 
- Maggi Savin- Baden- Facilitating problem based learning 

 :منابع مطالعاتی

 http://rie.irفصلنامه تعلیم و تربیت  -1

 هاي نوین تربیتیاندیشه -2

 هاي آموزشینوآوري -3

 دو فصلنامه راهبرهاي شناختی در یادگیري -4

 مجله ایرانی آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -5

 آموزشگاهی و مجازيفصلنامه علمی، پژوهشی، پژوهش در یادگیري  -6

 مجله آموزش و یادگیري دانشگاه شیراز. -7

8- Journal of Research in Science Teaching 

http://rie.ir/
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 درس:مشخصات  

 :اهداف درس 

رود فراگیران به کسب تجربه هدف اصلی این درس، پیوند میان مباحث نظري با عمل است. در قالب این درس انتظار می

هاي آمده و ضمن آشنایی با ساختارهاي موجود ارزشیابی و سنجش در نظامهاي درسی نائلواقعی در زمینه ارزشیابی برنامه

شده نقد مطالعات ارزشیابی انجامشده، به هاي آموزشی آشنافرایندهاي جاري ارزشیابی در سازمانها و با رویه آموزشی،

 قبلی پرداخته و خود یک فعالیت ارزشیابی را از ابتدا تا انتها انجام دهند.

 :دهدهایی که درس پرورش میها و شایستگیتوانایی

 هاي آموزشیآشنایی با ساختارهاي ارزشیابی در نظام 

 توسعه توانایی نقد مطالعات ارزشیابی 

 بر مسئله محوري تأکیدی با هاي درساز برنامه توانایی انجام یک فعالیت ارزشیابی 

 )قابلیت تدوین گزارش ارزشیابی )در حد انتشار در مجله معتبر علمی ـ پژوهشی و یا علمی ـ ترویجی 

 سرفصل درس:

 ----نظري:

 عملی:

بررسی فرایندها و نقد  هاي آموزشی و مشاهده ساختار،ها و برنامهسنجش و ارزشیابی نظامـ حضور در واحدهاي نظارت، 

 هاآن

 هاي درسی پیشینهاي ارزشیابی از برنامهـ نقد گزارش

 جهت حل مسائل موجود ـ انجام یک یا چند فعالیت ارزشیابی بر اساس الگو و رویکردي معین

 ـ تدوین گزارش ارزشیابی

 کارورزی در ارزشیابی برنامه درسیعنوان درس )فارسی(: 

 Internship in curriculum Evaluationعنوان درس )انگلیسی(: 

 ندارد                                 : دارد   نیازپیش                      نوع درس: اختیاري        

 درسی برنامه در تحصیلی پیشرفت سنجش و آموزشی ارزشیابی :نیازپیشعنوان 

 128نوع واحد: عملی                         تعداد ساعت:                                 2تعداد واحد: 
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 :یادگیری –روش یاددهی 

صورت میزگرد اقدام شده و در رود که در طول ترم، نسبت به تشکیل حداقل سه جلسه کالسی بهپروژه محور. انتظار می 

شود، قالب جلسه نخست، رئوس انتظارات و فرایند و در قالب جلسات دوم و سوم که در خالل نیم سال برگزار می

 انجام پذیرد. ها و راهنمایی توسط مدرسارزیابی از فعالیت

 :روش ارزیابی 

 :تجهیزات و امکانات موردنیاز

 رایانه و دیتا پروژکتور صورت میزگرد،کالس با قابلیت چیدمان به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی پروژه

 %70صورت کارپوشه به
 -نوشتاري: 

- %30 
 -عملکردي: 
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 مشخصات درس:

 :اهداف درس

 خاص  طوربه وپرورشآموزش شناسیجامعه و عام طوربه  یشناسجامعهآشنایی با  -

 زندگی يهاعرصه سایر با برنامه این متقابل  ارتباط و جامعه در درسی برنامه جایگاه به نسبت رویکردي چه فهم اینکه  -

 .وجود دارد  اجتماع و فرهنگ بخصوص اجتماعی

 و درسی برنامه متقابل  ارتباط نحوه از منبعث که ایران وپرورشآموزش نظام روي پیش يهاچالش و فهم مسائل -

  است اجتماعی زندگی يهاعرصه

  دهندیم به دست موجود مستندات و هایافتهدرک تصویري که  -

 و کاربست آن در مسائل موجود وضع تغییر و اصالح در وپرورشآموزش شناسیجامعه حوزه آشنایی با سهم -

 :دهدهایی که درس پرورش میها و شایستگیتوانایی

  ی مرتبط با برنامه درسیشناختجامعههاي یدگاهدتوانایی نقد و ارزیابی 

  نیازهاي آحاد  تأمین منظوربهتوانایی لحاظ کردن متغیرهاي اجتماعی در محتواي برنامه درسی و فرایند یاددهی یادگیري

 جامعه

 سرفصل درس:

  ی و تعامل آن با برنامه درسیشناسجامعهتعریف 

 درسی برنامه اجتماعی جایگاه تحلیل و آموزش شناسیجامعه 

 از اندعبارت وپرورشآموزش شناسیجامعهی شناختجامعه در رایج  نظري رویکردهاي یا مکاتب ینترمهم: 

 تضاد 

 کارکردگرایی  

  نمادین ییگراتعامل  

 رویکردهاي اجتماعی در برنامه درسی: سواد اجتماعی، بازسازي اجتماعی، انتقال فرهنگی 

 شناختی برنامه درسیمبانی جامعهعنوان درس )فارسی(: 

 Sociological Foundations of Curriculum عنوان درس )انگلیسی(:

 -: نیازپیشعنوان              : دارد               ندارد                 نیازپیشنوع درس: اختیاري                      

 32تعداد ساعت:                نوع واحد: نظري                                                               2تعداد واحد: 
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 برنامه درسی و تغییر اجتماعی -

 شدنیجهانبرنامه درسی و  -

 برنامه درسی و دموکراسی -

  آموزش شناسیجامعه منظر از درسی برنامه نظري تحلیل

 شناسیجامعه گوناگون هاينظریه اندازچشم درها آنهر یک از  ماهیت و و مغفول پنهان درسی برنامه مفهوم ررسیب 

 پنهان  هايبرنامه گیريشکل اجتماعی هايجنبه شناسایی و

 و داده هاي تجربی هایافتههاي اجتماعی برنامه درسی در ایران در پرتو شناختی برخی از چالشتحلیل جامعه 

 :یادگیری –روش یاددهی 

 تلفیقی از روش توضیحی، بحث گروهی و پرسش و پاسخ 

 :روش ارزیابی 

 :موردنیازتجهیزات و امکانات 

 رایانه، ویدئو پروژکتور

 فهرست منابع:

  منابع اصلی:

شناختی و اجتماعی برنامه درسی، ترجمه سیاوش خلیلی مبانی فلسفی، روان (.1373ارنشتاین، آلن سی و هانکینس، فرانسیس پی )

 شورینی، تهران: یادواره کتاب.

Phi Learning , Philosophical And Sociological Bases Of Education ).2015( Ravi, S. Samuel

.Pvt. Ltd 

.APH Publishing, Sociological Foundation Of Education ).2008. (Singh, Y. K 

 Young, Michael F. D(1998) The Curriculum Of The Future: From The 'New Sociology Of 

Education' To A Critical Theory Of Learning, Routledge; 1 Edition 

 منابع فرعی:

Apple, M. W., Ball, S. J., & Gandin, L. A. (Eds.). (2009). The Routledge International 

.Handbook Of The Sociology Of Education. Routledge 

 ارزیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی پروژه

10% 
 %50نوشتاري: 

 20% 20% 
 -عملکردي: 

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22RAVI,+S.+SAMUEL%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
https://www.amazon.com/Michael-F.-D.-Young/e/B001JS2D52/ref=dp_byline_cont_book_1
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Ballantine, J. And Hammack, F.M.)2015). The Sociology Of Education: A Systematic 

Analysis. Routledge. 

Davies, S., & Guppy, N. (2010). The Schooled Society: An Introduction To The Sociology 

.Of Education. Oxford University Press. 198 Madison Avenue, New York, NY 10016 

And Resistance In The New Sociology Of Giroux, H. (1983). Theories Of Reproduction 

.293-257), 3(Education: A Critical Analysis. Harvard Educational Review, 53 

  ). Handbook Of The Sociology Of Education. Springer Science2006Hallinan, M. T. (Ed.). (

.Business Media&  

 درسی، همدان: فراگیر هگمتانه. ریزيامهبرن(. مبانی 1389علی پور، محمدرضا )

 پیاپی شماره - 2 شماره ،10 دوره، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، پنهان درسی هايبرنامه شناسیجامعه(. 1396مرادي، علیرضا )

38: 31-64. 

 منابع مطالعاتی:

www.unesco.org 

http://rie.ir  وپرورشآموزشپژوهشگاه مطالعات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unesco.org/
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 مشخصات درس:

 :اهداف درس

هاي برنامه درسی وقوف یافته و رود که فراگیران نسبت به مسائل و مشکالت جاري نظامدر قالب این درس، انتظار می

 ها مواجه خواهند شد، فراگیرند.  هاي برنامه درسی با آنهاي شناسایی مسائل و مشکالتی را که نظامراه

 :دهدهایی که درس پرورش میها و شایستگیتوانایی

  هاي آموزشی ایران بر اساس مراحل طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابیشناخت ساختار نظام برنامه درسی در نظام 

  درسی در جمهوري اسالمی ایران ریزيبرنامهو نهادها و شوراهاي مرتبط با فرایندهاي  هاسازماننقد و ارزیابی عملکرد 

 هابندي آنهاي آموزشی در کشور و قابلیت دستهه درسی و نظامهاي برنامقابلیت شناسایی مشکالت جاري و آتی نظام 

 سرفصل درس:

 ـ تحدید مفهومی نظام برنامه درسی

 هاي برنامه درسیهاي آموزشی و نظامبندي مسائل در نظامهاي دستههاي برنامه درسی؛ شیوهـ مسئله و انواع آن در نظام

 پژوهی و برنامه درسی و نظام  آموزشیـ آینده

 هاي مختلف برنامه درسی ـ مسائل برنامه درسی در قالب انواع و مؤلفه

 هاي آموزشی ایران و در قالب مراحل طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابیـ مسائل برنامه درسی در نظام

هاي برنامه درسی و  هاي آموزشی و نظامبندي و حل مشکالت نظامـ تجارب کشورهاي مختلف در شناخت، دسته

 شده  ردهاي حل مشکالت شناساییراهب

هاي برنامه درسی )شوراي عالی انقالب فرهنگی، هاي آموزش رسمی و نظامهاي اثرگذار فرادست بر نظامـ ساختار نظام

ها، شوراهاي تحول برنامه درسی، کمیسیون آموزش مجلس شوراي هاي برنامه درسی در آموزش عالی و دانشگاهکمیته

 ها و ...(وپرورش و شوراي استانآموزشاسالمی، شوراي عالی 

 ها و وضعیت جاري هاي آموزشی و فاصله میان آرمانـ واکاوي اسناد فرادست نظام

 هاي پژوهشی هاي تعیین اولویتـ فرایند مسئله یابی و شیوه

 هاي آموزشی با عناصر برنامه درسی ـ رابطه مسائل نظام

 های برنامه درسی در ایرانمسائل نظامعنوان درس )فارسی(: 

  The Issues of Curriculum systems in Iran عنوان درس )انگلیسی(: 

 -: نیازپیشعنوان             : دارد               ندارد                   نیازپیشنوع درس: اختیاري                      

 32تعداد ساعت:                               نوع واحد: نظري                                                 2تعداد واحد: 
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هاي آموزش عالی بر اساس مراحل دبستان، دبستان، متوسطه و یا یکی از زیر نظامهاي آموزشی پیشواکاوي یکی از نظام

 بر نقش عناصر برنامه درسی. تأکیدهاي آموزشی و با بندي مسائل نظامهاي شناخت و دستهو گام

 :یادگیری –روش یاددهی 

 هاي کوچک و تفحص گروهی هاي سخنرانی، پروژه محور، بحث گروهی و بحث در گروهاستفاده تلفیقی از روش

 :روش ارزیابی

 :تجهیزات و امکانات موردنیاز

 وارهاي کوچک و دایرهها به گروهکالس با قابلیت تغییر چیدمان صندلی رایانه متصل به اینترنت و دیتا پروژکتور،

 فهرست منابع:

 منابع اصلی: 

 .تهران: سمت ،وپرورش ایرانبررسی مسائل آموزش (.1396) احمد ،صافی -

 .چاپ دهم ،تهران: سمت ،وپرورش ایرانآموزش مسائل (.1395) احمد ،آقازادهـ 

 :منابع فرعی
Ornstein, Allan C., Pajak, Edward G., Ornstein, Stacey B. (2014).Contemporary Issues in 

Curriculum. (6th Edition)Allyn & Bacon Educational Leadership.  

 چاپ هفتم.   ،تهران: سمت ،اندازها، رویکردها و چشمهانظرگاهبرنامه درسی:  (.1393) محمود و همکاران ،مهرمحمديـ 

تهران: پژوهشکده مطالعات  ،اندازهاي نو در آموزش عالیرویکردها و چشم (.1393) محمد ،یمنی دوزي سرخابی -

  زارت علوم، تحقیقات و فناوري. فرهنگی و اجتماعی و

 آموزش عالی.  ریزيبرنامهتهران: موسسه پژوهش و  ،آموزش عالی: مفاهیم و مسائل حقوق (.1396)غالمرضا  ،ذاکر صالحیـ 

 منابع مطالعاتی:

 /http://www.jiera.irهاي آموزشی نظامفصلنامه پژوهش در 

  http://rie.irوپرورش پژوهشگاه مطالعات آموزش

 https://cstp.khu.ac.irدو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی 

 

 

 

 ارزیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی پروژه

25% 
 %50نوشتاري: 

- 25%  
 -عملکردي: 

http://www.jiera.ir/
http://rie.ir/?fkeyid=&siteid=75&pageid=1170
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 مشخصات درس:

        ریزی درسیهای یادگیری در برنامهنظریهعنوان درس )فارسی(:  

  Learning theories in curriculum developmentعنوان درس )انگلیسی(:  

-: نیازپیش: دارد              ندارد                                    عنوان نیازپیشنوع    نوع درس: اختیاري                      

  32نوع واحد: نظري                                                      تعداد ساعت:                          2تعداد واحد:   

 

 اهداف درس:

 هاي یادگیريشناخت نظریه -

 هاي یادگیريسبکآشنایی با  -

 :دهدهایی که درس پرورش میها و  شایستگیتوانایی

 هاي یادگیريتوانایی تحلیل، نقد و بررسی نقاط ضعف و قوت نظریه

 درس: سرفصل

 هاي یادگیري:معرفی نظریه

 ریزي درسی: نظریه پاولف، ثرندایک، اسکینرمههاي رفتارگرایی و نقش آن در برنانظریه -

 ریزي درسی: گشتالت، یادگیري معنادار کالمی آزوبلمهشناختی نقش آن در برناهاي نظریه -

 هاي یادگیري اجتماعی: بندورانظریه -

 هاي یادگیري ساختارگرا: پیاژه، ویگوتسکینظریه -

 یادگیري -هاي یادگیري و نقش آن در فرایند یاددهیسبک

 در یادگیرينقش فرایندهاي حافظه، انواع هوش، متغیرهاي انگیزشی و... 

 :یادگیری –روش یاددهی 

 استفاده از روش توضیحی، پرسش و پاسخ، بحث گروهی

فراگیران مو ف هستند قبل از شروع هر جلسه مطالب مرتبط با بحث را مطالعه و در مباحث کالس مشارکت فعال داشته 

 . باشند
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 روش ارزیابی:

  تجهیزات و امکانات موردنیاز:

 رایانه، ویدئو پروژکتور

 فهرست منابع:

 منابع اصلی:

 هاي یادگیري، سیف، علی اکبر، تهران: دوران، چاپ یازدهماي بر نظریه(، مقدمه1386هرگنهان، بی.آر. السون، متیو اچ )

 درسی، تهران: دانشگاه آزاد اسالمی. ریزيبرنامههاي یادگیري در (. کاربرد نظریه1388ابراهیمی قوام، صغرا؛ محمد طاهري، زهره )

Leonard, David C. (2002). Learning Theories, A to Z, Greenwood Publishing Group. 

Schunk, Dale H.)2015). Learning Theories: An Educational Perspective, Pearson Education. 

Pritchard, Alan (2013). Ways of Learning: Learning Theories and Learning Styles in the 

Classroom, Routledge 

 منابع فرعی:

 هاي یادگیري و آموزش، تهران: آییژ.(. نظریه1396ملکی، حسن )

 انداز تعلیم و تربیتی(، ترجمه یوسف کریمی، تهران: ویرایش.یادگیري )چشمهاي (. نظریه1395شانگ، دیل اچ )

 :منابع مطالعاتی

 /http://jsli.shirazu.ac.irمطالعات آموزش و یادگیري مجله 

  /http://etl.journals.pnu.ac.irمجله پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي 

 Elena, Railean, (2015). Handbook of Research on Applied Learning Theory and Design in Modern 

Education, IGI Global. 

 

 

 

 

ترممیان آزمون نهایی پروژه  ارزیابی مستمر 

- 
 %60نوشتاري: 

20%  20%  
-عملکردي:  

http://jsli.shirazu.ac.ir/
http://etl.journals.pnu.ac.ir/
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 مشخصات درس:

 :اهداف درس

  و اسناد استراتژیک نظام جمهوري اسالمی المللیینبآشنایی با اسناد استراتژیک  -

 پرورش تفکر استراتژیک -

 مهارت در طراحی و تدوین برنامه استراتژیک -

 آشنایی با انواع استانداردهاي سازمانی اسناد استراتژیک نظام جمهوري اسالمی -

 :دهدهایی که درس پرورش میها و شایستگیتوانایی

، توانایی طراحی و تدوین برنامه استراتژیک را حسب هاآنهاي استراتژیک و فرایند تدوین ضمن آشنایی با اسناد و برنامه

قرار داده و جهت  یموردبررساستراتژیک سازمانی را  يهابرنامهشوند . همچنین قادر میکنندمینیاز سازمان کسب 

 استراتژیک راهکارهایی ارائه نمایند. يهابرنامه سازيیادهپ

 سرفصل درس:

 مفاهیم اساسی  -1

 )مأموریت )رسالت 

 اندازچشم 

 محیط درونی وتحلیلیهتجز 

 محیط بیرونی وتحلیلیهتجز 

 هاي اساسیارزش 

 هااصول و سیاست 

 استراتژي 

 ریزي استراتژیکبرنامه 

 بر اسناد آموزشی و فرهنگی( تأکیدمروري بر اسناد استراتژیک نظام جمهوري اسالمی )با  .2

 1404انداز سند چشم 

 ریزی استراتژیکبرنامهعنوان درس )فارسی(: 

 Strategic Planning عنوان درس )انگلیسی(: 

 -: نیازپیش: دارد               ندارد                              عنوان نیازپیشنوع درس: اختیاري                      

 32تعداد ساعت:             نوع واحد: نظري                                                                  2تعداد واحد: 
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 سند تحول بنیادین 

 سند فرهنگی کشور 

 سند دانشگاه اسالمی 

 سند دانشگاه فردوسی مشهد 

 ریزي استراتژیکمراحل برنامه .3

 انداز و مأموریتتعیین چشم 

  و بیرونیانجام ارزیابی ملی درونی 

 شناسایی مسائل 

 تعیین اهداف 

 هاتعیین استراتژي 

 برنامه عملیاتی 

 هاشاخص 

 المللیتوسعه ملی و مروري بر اسناد راهبردي بین .4

 (ریزي استراتژیک آموزش جهانی )شهروند جهانیبرنامه 

 (2015هاي آموزش براي همه )برنامه(EFA) 

 ( 2030آموزش جامع پایدار) 

 هاي آنمفهومِ توسعه و شاخص 

 :یادگیری –روش یاددهی  

 و مبتنی بر مسئله ياپروژهروش توضیحی، -

استراتژیک  يهابرنامهپس از آشنایی با مفاهیم  به انجام کار میدانی در زمینه ارزیابی اسناد  یا  توانندیمدانشجویان 

 پرداخته و نتایج آن را در کالس ارائه نمایند.     هاسازمان

 :روش ارزیابی

 :تجهیزات و امکانات موردنیاز

 رایانه، ویدئو پروژکتور

 

 ارزیابی مستمر ترممیان نهاییآزمون  پروژه

35 % 
 %55نوشتاري:

- %10 
 -عملکردي: 
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 فهرست منابع:

 منابع اصلی: 

 آموزشی، تهران: سمت. يهاسازماناستراتژیک در  ریزيبرنامه (.1393کرامتی، محمدرضا )

 وپرورشآموزشسند تحول بنیادین  -

 1404 اندازچشمسند 

 ،، تهران: رشد اندیشهوپرورشآموزشریزي استراتژیک در برنامه (.1387تالوکی، محمدتقی )صالحی، محمد و معتمدي

 دانش آفرین.

استراتژیک در نظام آموزشی: بازاندیشی، بازسازي ساختارها، بازآفرینی. ترجمه  ریزيبرنامه(. 1395کافمن و هرمن )

 بازرگان. انتشارات مدرسه.

، ترجمه مهدي خادمی یرانتفاعیغهاي دولتی، عمومی و استراتژیک در سازمان ریزيبرنامه(. 1390)برایسون، جان ام. 

 گراشی، قربان برارنیا، تهران: آریانا قلم.

 یمحمدتقبرنامه استراتژیک، ترجمه محمد اعرابی و  سازيیادهپخلق و  (.1394ام؛ الستون، فارنوم کی )برایسون جان 

 زاده قمی، تهران: مهکامه.
Jim. Knight. (2014). Strategic Planning for School Managers. Routledge. 

Miclat, Eusebio F. (2005). Strategic Planning in Education: Making Change Happen, Rex 

Bookstore. 

Simerson, Byron K. (2011). Strategic Planning: A Practical Guide to Strategy Formulation 

and Execution, ABC-CLIO. 

 :منابع فرعی

 استراتژیک، ترجمه محمدحسین بیرامی، تهران: دنیاي اقتصاد. ریزيبرنامهفرآیند  (.1395) گرونیش، رودلف، کوهن، ریچارد

 استراتژیک، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ ششم.  ریزيبرنامه يهاروشاستراتژي و  (.1393لطفیان، سعیده )

 استراتژیک، تهران: ترمه. ریزيبرنامه (.1396؛ ملکی، محمدرضا )ینالدجمالطیبی، سید 

Barksdale, Susan; Lund, Teri (2006). 10 Steps to Successful Strategic Planning, American 

Society for Training and Development, 

 منابع مطالعاتی:

https://www.infoentrepreneurs.org/en/guides/strategic-planning/  

، 2، مطالعات مدیریت )بهبود و تحول(، دوره وپرورشآموزشاستراتژي در  ریزيبرنامه (.1371) تقی پور  هیر، علی

  .84-69: 5شماره 
 https://journals.ut.ac.ir/article_14205_3930860add3371a421ad51ce184826aa.pdf 

 

 

https://journals.ut.ac.ir/article_14205_3930860add3371a421ad51ce184826aa.pdf
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 مشخصات درس

 کارورزی طراحی و تدوین برنامه درسیعنوان درس )فارسی(: 

 Internship Curriculum Design and Development  عنوان درس )انگلیسی(:

 ندارد                                            : دارد     نیازپیش           نوع درس: اختیاري         

 درسی ریزيبرنامه هايروش و الگوها   - درسی برنامه طراحی: نیازپیشعنوان   

 128واحد عملی                  تعداد ساعت:  2نوع واحد:                        2تعداد واحد: 

 :اهداف کلی درس

 . هاسازمانسازي زمینه تجربه عملی در حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی فراهم

 :اهداف ویژه درس

 ذیل: محورهايدر  آموزشی هاينظام طراحی و تدوین برنامه درسی درناخت، درک و نقد ش 

  آموزشی هاينظامدرک محیط   

  آموزشی هاينظامدرک و ارزیابی نحوه نیازسنجی آموزشی و فنون مختلف در 

  آموزشی هاينظامدرسی در  هايبرنامهفهم و ارزیابی نحوه طراحی 

  آموزشی هاينظامدرسی در  هايبرنامهدرک و ارزیابی نحوه تدوین 

 برنامه درسیطراحی و تدوین هاي آموزشی در حوزه هاي واقعی محیطشناخت مسائل و چالش  

 

 دهدهایی که درس پرورش میتوانایی و شایستگی

  داند. سازمانی را می هايمحیطنحوه عمل نظام برنامه درسی در 

 داند. می در محیط واقعی هاي کارشناسان برنامه درسی ر و ایف و فعالیت 

 آموزشی را دارد. هاينظامهاي عملی طراحی و تدوین برنامه درسی در توانایی درک و ارزیابی مسائل و چالش 

  را دارد.  طراحی یک نمونه برنامه درسی در محیط واقعی کالس در مقیاس کوچکتوانایی 

 را دارد.  یک نمونه برنامه درسی در محیط واقعی کالس در مقیاس کوچک نتوانایی تدوی 

  طراحی و تدوین برنامه درسی را دارد.  هايفعالیت عملکردتوانایی تدوین گزارش 
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 درس: سرفصل

  آموزشی هاينظامآشنایی با جایگاه برنامه درسی در محیط کلی  

  آموزشی هاينظامآشنایی با ارتباطات و تعامالت انسانی در محیط واقعی   

 هاي واقعیمشاهده نحوه نیازسنجی آموزشی در محیط 

  هاي واقعیمشاهده نحوه طراحی برنامه درسی در محیط 

  هاي واقعیمشاهده نحوه تدوین برنامه درسی در محیط 

  فرآیند طراحی و تدوین برنامه درسی هايفعالیتمشارکت در 

  .تدوین گزارش از فرآیند کارورزي 

 در مقیاس کوچک طراحی یک نمونه برنامه درسی در محیط واقعی کالس  

 جهت پاسخ به مسائل موجود تدوین یک نمونه برنامه درسی در محیط واقعی کالس در مقیاس کوچک 

 یادگیری: –روش یاددهی 

 مشاهده عملی و روش کارگاهی 

:ارزیابیروش   

ترممیان آزمون نهایی پروژه مستمر ارزیابی   

80%  

 گزارش کارورزي

 -نوشتاري: 
- 20%  

-عملکردي:   
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 مشخصات درس:

 :اهداف درس

 تکنولوژي آموزشی شناخت مفهوم -

 شناخت مفهوم طراحی آموزشی -

 گرایانه در طراحی آموزشی شناخت رویکردهاي سیستمی و سازنده -

 نظران اصلی طراحی آموزشی مانند مریل، گانیه، جاناسن، ون مرینبور، کلر و دیگران ها و صاحبشناخت مدل -

 درک نقش رسانه در طراحی آموزشی -

 وتحلیل آموزشیتوانایی تجزیه -

 طراحی یک برنامه آموزشی -

 :دهدهایی که درس پرورش میها و شایستگیتوانایی

 کسب توانایی در:

 وتحلیل یادگیرندهتجزیه -

 وتحلیل محتواتجزیه -

 وتحلیل و یفهتجزیه -

 تدوین اهداف عملکردي -

 طراحی آموزش سیستمی -

 طراحی آموزش مبتنی بر مسئله -

 طراحی آموزش مبتنی بر و یفه -

 آموزشطراحی انگیزشی  -

 

 

  تکنولوژی آموزشی نوین عنوان درس )فارسی(: 

 New Instructional Technology عنوان درس )انگلیسی(: 

 -: نیازپیشعنوان               : دارد                  ندارد             نیازپیشنوع درس:  تخصصی                   

 32تعداد ساعت:                          نوع واحد: نظري                                                   2تعداد واحد: 
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 :سرفصل درس

 مفهوم شناسی تکنولوژي آموزشی -

 مفهوم شناسی طراحی آموزشی -

 تاریخچه تکنولوژي آموزشی -

 مدل نمایش اجزا مریل -

 مدل گانیه و بریگز -

 شناسی و طراحی آموزشیمعرفت -

 گراطراحی آموزشی سازنده -

 هاي یادگیري سازنده گرا جاناسنمدل طراحی محیط -

 اصول اولیه آموزش -

 4C/IDاي طراحی آموزشی مدل چهار مؤلفه -

 مدل طراحی انگیزشی کلر  -

 هااتخاذ، اشاعه، اجراي نوآوري -

 هاي طراحان آموزششایستگی -

  وکار و صنعتطراحی آموزشی در کسب -

 :یادگیری –روش یاددهی 

تواند انجام تکلیف، پاسخ به یک سؤال، بررسی مورد و یا حل یک مسئله باشد. مشخص محور هر یک از جلسات می

تواند به عنوان دانش الزم جهت ورود به کالس و انجام تکلیف بر اساس آن میبودن منبع هر جلسه از قبل و مطالعه آن به

تواند به دو بخش تقسیم شود. یانی نماید. زمان هر جلسه میشده در کالس کمک شاهاي یادگیري فراهمپویایی فرصت

شده در منبع موردمطالعه و گفتگو پیرامون آن جهت ایجاد تصویر در بخش اول مروري کوتاه بر اهم مطالب مطرح

 شده توسط دانشجویان انجام شود. مشترک ذهنی و سپس بررسی نقادانه تکالیف انجام

 :روش ارزیابی

 :تجهیزات و امکانات موردنیاز

  Uها به شکل کالس با امکان چیدن صندلی-

 ارزیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی پروژه

%20 
 %50حداقل 

%20 %10 
 -عملکردي: 



 

59 

 

 کامپیوتر و ویدئو پروژکتور

 فهرست منابع:

 منابع اصلی:

ترجمه مرتضی کرمی و جواد  (. طراحی و تکنولوژي آموزشی روندها و مسائل.1393ریسر، رابرت و دمپسی، جان )

 غالمی. تهران: نشر آییژ

 (. تکنولوژي آموزشی پیشرفته. تهران: سمت1396نوروزي، داریوش، والیتی، الهه، وحدانی، محمدرضا )

 (.  مبانی نظري تکنولوژي آموزشی. تهران: سمت1387فردانش، هاشم. )

 :منابع فرعی

 (. مبانی طراحی آموزشی. تهران: سمت 1395فردانش هاشم )

 (. مبانی طراحی آموزشی. تهران. سمت1395نوروزي، داریوش؛ رضوي، عباس )

 منابع مطالعاتی:

 /https://www.aect.orgانجمن تکنولوژي آموزشی امریکا  -

 /https://fcit.usf.eduتکنولوژي آموزشی فلوریدا  مرکز -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aect.org/
https://fcit.usf.edu/
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 مشخصات درس

 برنامه درسی اسالمی      عنوان درس پیشنهادي )فارسی(: 

  Islamic Curriculumعنوان درس )انگلیسی(: 

 : نظریه برنامه درسینیازپیشعنوان                       ندارد            : داردنیازپیش             نوع درس: اختیاري 

 32نوع واحد: نظري                                              تعداد ساعت:                           2تعداد واحد: 

 اهداف درس:

هاي مختلف بنديها و طبقهبا دیدگاهرود دانشجویان پردازد و انتظار میمی یبرنامه درساین درس به رابطه میان علم دینی و 

نظران مختلف صورت گرفته از علم دینی، رابطه علم و دین، مفهوم برنامه درسی اسالمی و حدودوثغور آن از منظر صاحب

 آشنا شده و در پایان به فهم رهیافتی جدید از برنامه درسی اسالمی نائل شوند.

 د:دههایی که درس پرورش میتوانایی و شایستگی 

 بر علوم انسانی اسالمی تأکیدهاي مختلف نسبت به رابطه علم و دین با آشنایی با دیدگاه 

 بر علوم انسانی تأکیدهاي مختلف نسبت به رابطه علم و دین با بندي و مقایسه دیدگاهآشنایی با طبقه 

 هاي مختلف در حوزه برنامه درسی اسالمیورزيآگاهی از تجارب و اندیشه 

 نو از برنامه درسی اسالمی و حدودوثغور آن فهم رهیافتی 

 هاي مختلف در حوزه علم دینیتوانایی نقد و ارزیابی دیدگاه 

 سرفصل درس:

 الف( علم دینی

 علوم انسانی اسالمی: چیستی و قلمرو -

 پردازي بر اساس مبانی اسالمینظریه -

 هاي مختلف از رویکردهاي علم دینیبنديتبیین طبقه -

 ستیز، غرب گریز، غرب گزینگرا، غرباساسی رویکردهاي چهارگانه علم دینی: غربهاي ویژگی -

 نظران مختلف نسبت به علم دینی یا اسالمیتشریح آراء صاحب -

 دیدگاه عبدالکریم سروش: قبض و بسط تئوریک شریعت )نقدي بر دینی کردن علم( -

 دیدگاه نقیب العطاس: دیدگاه تهذیب و تکمیل علوم موجود -

 دیدگاه خسرو باقري: مدل تا سیسی علم دینی -

 اجتهادي-دیدگاه خسرو پناه: دیدگاه حکمی - 

 دیدگاه فاروقی: برنامه اسالمی سازي معرفت   -



 

61 

 

 عنوان یک حوزه مطالعاتیب( علم دینی و برنامه درسی به

 جایگاه و قلمرو برنامه درسی اسالمی -

 چرایی اسالمی کردن دانش برنامه درسی -

 چگونگی اسالمی کردن دانش برنامه درسی -

 نظران مختلف نسبت به برنامه درسی اسالمی یا اسالمی کردن دانش برنامه درسی نظیر؛آراء صاحب -

 دیدگاه هاشیم -

 دیدگاه ادبایو -

 دیدگاه  باقري - -

 دیدگاه فرد شَما  -

 دیدگاه االدسو -

 ها ...دیدگاه سلیمان و سایر دیدگاه -

 منبسط و موسع از دانش برنامه درسی اسالمیدیدگاه  -

 یادگیری: -روش یاددهی

 تلفیقی از روش توضیحی و مباحثه

شود و بعدازآن دیدگاه هاي اساسی رویکردهاي علم دینی مطرح میگرایانه ابتدا ویژگیمنظور دستیابی به نگاه کلبه

عنوان یک ش مربوط به علم دینی و برنامه درسی بهگردد این روند در بخنظران مختلف ذیل هر رویکرد ارائه میصاحب

هاي مختلف در حوزه علم دینی و همچنین شود. دانشجویان نیز مو ف هستند دیدگاهحوزه مطالعاتی نیز پیگیري می

 اسالمی کردن دانش برنامه درسی را موردنقد و بررسی قرار دهند.

 روش ارزیابی:

 تجهیزات و امکانات موردنیاز:

  رایانه، دیتا پروژکتور و وایت برد

 :فهرست منابع

اندازهاي نوین در تعلیم (. فصل دوم: برنامه درسی اسالمی در قالب تعلیم و تربیت اسالمی. در کتاب چشم1378اشرف، سید علی. )

 مهدي سجادي. تهران: موسسه انتشاراتی سرآمد کاوش. و تربیت اسالمی. ترجمه 

 ارزیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی پروژه

%20 
 %50نوشتاري: 

%20 %10 
 -عملکردي: 
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مه درسی اسالمی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی سوي انبساط مفهومی از برنا(. به1396علی ) خواهامین خندقی، مقصود؛ مهدوي 

1 – 34، 1396، پاییز 46ایران.  سال دوازدهم، شماره  . 

(. هویت علم دینی. تهران: انتشارات وزارت ارشاد.1390پرست، خسرو )باقري نوع  

(.1395باقري، خسرو ) . تهران؛ شرکت درآمدي بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوري اسالمی ایران: فلسفه برنامه درسی اسالمی 

  انتشارات علمی و فرهنگی.

. تهران؛ انتشاراتعلم تجربی و امکان علم دینی گامی به سوي علم دینی: ساختار(. 1395بستان، حسین ) پژوهشگاه حوزه و  

   دانشگاه.

. تهران؛ علم دینی، دیدگاه ها و مالحظات(. 1392پور، مهدي؛ موحد ابطحی، سید محمدتقی )حسنی، سید حمیدرضا؛ علی
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 مشخصات درس: 

        تاریخ برنامه درسیعنوان درس )فارسی(:  

 Curriculum Historyعنوان درس )انگلیسی(:  

-: نیازپیش: دارد            ندارد                                 عنوان نیازپیشنوع    نوع درس: تخصصی                       

  32تعداد ساعت:           نظري                                      :نوع واحد                              2 :تعداد واحد

 اهداف درس:

 آشنایی با خاستگاه و سیر تحوالت حوزه برنامه درسی -

 هاي برنامه درسیآشنایی با سنت -

 ترین آثار حوزه برنامه درسیشناخت مهم -

  آشنایی با رخدادهاي اثرگذار در حوزه برنامه درسی -

 :دهدهایی که درس پرورش میها و  شایستگیتوانایی

 هاي مختلفبررسی تحوالت برنامه درسی ایران و جهان در سطوح و حیطهتوانایی 

 درس: سرفصل

 مفهوم شناسی تاریخ حوزه برنامه درسی 

 هاي تاریخ برنامه درسی در جهان: سیر تحوالت و جنبش 

 جنبش پیشرفت گرا 

 جنش کارآمدي اجتماعی 

 گراییجنبش نومفهوم 

 نهضت بازگشت به پایه 

 جنبش برنامه درسی ملی 

 ايجنبش آموزش حرفه 

 تاریخ برنامه درسی و سیر تحوالت آن در ایران 

  برنامه درسی هايیهنظرتاریخی در آراء و تحوالت 

 معرفی آثار ماندگار حوزه برنامه درسی در ایران و جهان   
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  :یادگیری –روش یاددهی 

 بررسی توسط دانشجویانها  توسط استاد و بحث و استفاده از روش توضیحی براي معرفی تحوالت و نهضت

 

 :روش ارزیابی

 

  تجهیزات و امکانات موردنیاز:

 رایانه، ویدئو پروژکتور

  فهرست منابع:

:منابع اصلی  
Hendry, Petra (2011). Engendering Curriculum History, Taylor & Francis. 

Null, Wesley (2011). Curriculum: From Theory to Practice, Rowman & Littlefield. 

 :منابع فرعی
Craig Alan Kridel (1989). Curriculum History: Conference Presentations from the Society for 

the Study of Curriculum History, University Press of America  

  منابع مطالعاتی:

 دانشنامه ایرانی برنامه درسی

 http://www.jcsicsa.irفصلنامه مطالعات برنامه درسی 

 

 

 

 

 

ترممیان آزمون نهایی پروژه  ارزیابی مستمر 

10%  
 %50نوشتاري:

20%  20%  
-عملکردي:   
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 مشخصات درس: 

 درسی برنامه در ارتباطات و اطالعات فناوری کاربردعنوان درس )فارسی(:  

 Application of Information and Communication Technology in curriculumعنوان درس )انگلیسی(: 

-: نیازپیش: دارد            ندارد                                 عنوان نیازپیش                        اختیارينوع    نوع درس:   

  32تعداد ساعت:                                                 نظري :نوع واحد                              2تعداد واحد: 

 اهداف درس:

 و ...( ریاضی ادبیات، تجربی، علوم) درسی برنامه موضوعات در فاوا کاربرد مختلف الگوهاي و آن مبانی فاوا، مفهوم با آشنایی -

  ...(و مجازي دانشگاه هوشمند، مدارس) آن نقد و درسی برنامه در فاوا تلفیق داخلی تجارب با آشنایی -

 :دهدهایی که درس پرورش میها و  شایستگیتوانایی

 درسی برنامه در آن نقش و ارتباطات و اطالعات فناوري با آشنایی -

 درسی برنامه در ارتباطات و اطالعات فناوري تلفیق چگونگی در مهارت -

 درسی برنامه در فاوا تلفیق تجارب نقد در توانایی -

 درسی برنامه در خود کردن روزآمد به مندعالقه -

 درس: سرفصل

 مفهوم شناسی فاوا و برنامه درسی 

 هاي تلفیق فاوا در برنامه درسینظریه 

 :یادگیري ترکیبی 

 مفهوم و فلسفه -

 الگوهاي مختلف -

 درسی در یادگیري ترکیبی ریزيبرنامه -

 هاايتدریس با کمک چند رسانه

 تلفیق اینترنت در برنامه درسی

 کاربرد فاوا در موضوعات مختلف مانند آموزش زبان، ریاضی، علوم تجربی، ادبیات و...

 بررسی تجارب ایرانی تلفیق فاوا در برنامه درسی: شبکه رشد، مدارس هوشمند، دانشگاه مجازي

  :یادگیری –روش یاددهی 

 استفاده از روش توسط استاد و بحث و بررسی توسط دانشجویان
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 :روش ارزیابی

 

  تجهیزات و امکانات موردنیاز:

 رایانه، ویدئو پروژکتور

  فهرست منابع:

 منابع اصلی
Roblyer, M.D and Doering, A.H (2013).Integrating educationa Tecnology into teaching. 

USA: Pearson. 
 در کالس درس، ترجمه منوچهر فضلی خانی و فرهاد فتحی نژاد، تهران: انتشارات وراي دانش. ICT(.نقش 2003الولس، آرویل )

در آموزش و پرورش سایر کشورهاي دنیا، برنامه درسی (.فناوري اطالعات و ارتباطات 1383اکبر؛ عباسی، محمدعلی )جاللی، علی
 ارتباطاتدر عصر فناوري اطالعات و 

 (.نگرشی بر برنامه درسی مبتنی بر فناوري اطالعات و نظام مدیریت یادگیري، تهران: آییژ.1383یبه )حمزه بیگی، ط

Jonassen, D.H (2006).Modeling with technology, Allyn & Bacon. 

 هاي جدید در آموزش، تهران: سمت.(.کاربرد فناوري1390ذوفن، شهناز )
 منابع فرعی:

 درسی ریزيبرنامه در ارتباطات و اطالعات نوین فناوري کاربرد سنجیامکان (.1385ناهید ) منش،  آزاد کوروش؛ واجارگاه، فتحی
 .70-49( :4) 12 ،عالی آموزش در ریزي برنامه و پژوهش فصلنامه ،عالی آموزش

برنامه درسی دوره ابتدایی از منظر صاحبنظران (.جایگاه و کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در 1388ملکی، حسن؛ گرمابی، علی )
 .52-37:  31هاي آموزشی، سال هستم، شماره و معلمان شهر تهران، فصلنامه نوآوري

(.طراحی برنامه درسی فاوا و بررسی اثربخشی آن بر عملکرد دانش آموزان 1390؛ هدایتی، فرشته)پور، اسماعیل؛ غفاري، خلیلکا م
 .66-44: 3ناوري اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال اول، شماره دوره متوسطه، فصلنامه ف

ملی، فصلنامه  درسی برنامه با مطابق درسی يهابرنامه در ارتباطات و اطالعات فناوري تلفیق (.1395مهربان، زهرا؛ مظاهري، حسین )
 .170-143: 40، شماره 11مطالعات برنامه درسی، دوره 

 .47-15: 12(.اصول برنامه درسی مبتنی بر فاوا، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، شماره 1388محسن )عطاران، محمد؛ آیتی، 

  منابع مطالعاتی:

 دانشنامه ایرانی برنامه درسی

 http://www.jcsicsa.irفصلنامه مطالعات برنامه درسی 

  /http://jct.birjand.ac.irمجله فناوري برنامه درسی 

نهاییآزمون  پروژه ترممیان   ارزیابی مستمر 

10%  
 %50نوشتاري:

20%  20%  
-عملکردي:   
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  فصل چهارم:

 جدول ترم بندی دروس
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 ترم اول

 عنوان ردیف
 تعداد ساعت تعداد واحد

 هم نیاز/نیازپیش
 جمع عملی نظری جمع عملی نظری

 - 32 - 32 2 - 2 طراحی برنامه درسی  1

 - 32 - 32 2 - 2 ریزي استراتژیکبرنامه 2

 - 32 - 32 2 - 2 آموزشی نوین تکنولوژي 3

 - 32 - 32 2 - 2 برنامه درسی نظریه 4

  128 - 128 8 - 8 جمع کل 

 

 ترم دوم

 عنوان ردیف
 تعداد ساعت تعداد واحد

 هم نیاز/نیازپیش
 جمع عملی نظری جمع عملی نظری

 - 32 - 32 2 - 2 پژوهش کیفی در مطالعات برنامه درسی 1

 نظریه برنامه درسی 32 - 32 2 - 2 برنامه درسی اسالمی 2

 - 48 32 16 2 1 1 هاي تدریس نوینروش 3

 - 32 - 32 2 - 2 ریزي درسیهاي برنامهالگوها و روش 4

 - 32 - 32 2 - 2 تحصیلی مقاطع درسی برنامه 5

  176 32 144 10 1 9 جمع کل 
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 سومترم 

 عنوان ردیف
 تعداد ساعت تعداد واحد

 هم نیاز/نیازپیش
 جمع عملی نظری جمع عملی نظری

 نظریه برنامه درسی 32 - 32 2 - 2 مبانی دینی برنامه درسی 1

 - 32 - 32 2 - 2 اجراي برنامه درسی 2

 - 32 - 32 2 - 2        درسی برنامه در تحصیلی پیشرفت سنجش و آموزشی ارزشیابی 3

 - 32 - 32 2 - 2 گذاري برنامه درسیسیاست 4

درسی ریزيبرنامه هايروش و الگوها   - درسی برنامه طراحی 128 128 - 2 2 - کارورزي طراحی و تدوین  برنامه درسی 5  

  256 128 128 10 2 8 جمع

 

 ترم چهارم

 هم نیاز/نیازپیش تعداد واحد عنوان ردیف

شدهارائهکلیه دروس  4  نامهپایان 1  

 


