
 

 هب بعد 59ورودی  ( مدرییت و ربانهم رزیی آموزشي )رشته علوم رتبیتي  سيالبس ردوس كارشناسي
 نيمسال پنجم نيمسال اول

 نوع درس پيش نياز تعداد واحد نام درس شماره درس نوع درس پيش نياز تعداد واحد نام درس شماره درس

 پایه یاسالم تيو ترب ميتعل 2 قرآن اتیآ یتيترب یآموزه ها 11-11-101 پایه ----- 2 جامعه شناسی آموزش و پرورش  11 -11 -101

آموزش و  نيسازمان ها و قوان 11 -11-251 پایه ----- 2 مبانی و اصول تعليم و تربيت  11 -11 -102

 پرورش

 اصلی ----- 2

 صلیا یفيآمارتوص 2 یآمار استنباط 11-11-265 اصلی ----- 2 روانشناسی عمومی 11 -11 -212

 اصلی ----- 2 یارتباط انسان 11-11-211 اصلی ----- 2 یعموم تیریمد 11 -11 -211

 یآموزش خدمات کتابخانه ا 11 -215-11

 یاطالعات سواد یومهارت ها

 اصلی ----- 2 یرسانه ا تيترب 11-11-215 اصلی ----- 2

 اختياری ----- 2 ارسمد یمنیبهداشت و ا 11-11-112 اصلی ----- 2 آمار توصيفی 11 -216-11

 شيآموزش و پرورش پ 2 مسایل آموزش و پرورش 11-11-111 اختياری ----- 2 کليات فلسفه 11 -11 -111

متوسطه  دبستانی و  دبستان و

 /رانیدر ا

سازمان و قوانين آموزش و 

 پرورش

 اختياری

 عمومی ----- 2 2اندیشه اسالمی 12-11-016 عمومی ----- 2 فارسی عمومی 12 -12 -010

 عمومی ----- 2 تفسير موضوعی قرآن            12-11-051 واحد 11

 واحد 11 

 نيمسال ششم نيمسال دوم

 نوع درس پيش نياز تعداد واحد نام درس شماره درس نوع درس پيش نياز تعداد واحد نام درس شماره درس

در  تيو ترب ميتحول تعل ريس 11 -11 -102

 المقبل و بعد از اس رانیا

 پایه ----- 2 یاخالق تيترب 11-11-101 پایه ----- 2

 یکم قيتحق یمقدمات روش ها 11-11-266 اصلی ----- 2 روانشناسی تربيتی 11 -11 -211

 یفيو ک

 یاصل ----- 2

 یاصل یعموم یروانشناس 2 سالمت یروانشناس 11-11-261 اصلی یعموم تیریمد 2 یآموزش  تیریو اصول مد یمبان 11 -11 -211

  برنامه ریزیو اصول  یمبان 11 -11 -212

 یآموزش

 یآموزش یتکنولوژ 2 یکيالکترون یمحتوا ديتول 11-11-261 اصلی ----- 2

 تيو ترب ميدر تعل انهیکاربرد را

 یاصل

 و ميدر تعل یاخالق حرفه ا 11-11-262 اصلی ----- 2 سنجش و اندازه گيری 11 -11 -250

 تيترب

 یاصل ----- 2

 یدوره ها یدرس یزیبرنامه ر 11-11-261 اصلی ----- 2 و مشاوره ییراهنما یمبان 11 -11 -251

 متوسطه یليتحص

مبانی و اصول برنامه ریزی  2

 درسی

 تخصصی

 تخصصی یمتون تخصص 2 یتيدر علوم ترب یمتون تخصص 11-11-262 اصلی ----- 2 تکنولوژی آموزشی  11 -11 -252

 یارياخت یعموم یروانشناس 2 یاجتماع یروانشناس 11-11-115 عمومی ----- 2 انوادهدانش و جمعيت خ 056-11-12

 یارياخت ----- 2 مبانی امور مالی و تنظيم بودجه  11-11-111 عمومی ----- 2 زبان عمومی 12 -11 -010

 واحد 12 واحد 12

 نيمسال هفتم نيمسال سوم

 نوع درس پيش نياز تعداد واحد نام درس شماره درس سنوع در پيش نياز تعداد واحد نام درس شماره درس

مکتب های فلسفی و نظریه  11 -101-11

 های تربيتی

 پایه ----- 2 خانواده در اسالم 11-11-102 پایه تيو ترب ميواصول تعل یمبان 2

 پایه ----- 2 مسلمان شمندانیاند یتيترب یآرا 11-11-110 اصلی یتيترب یروانشناس 2 مبانی و اصول برنامه ریزی درسی 11 -11 -252

متون و گزارش  نینگارش و تدو 11-11-210 اصلی روانشناسی عمومی 2 روانشناسی رشد 11 -251-11

 یعلم یها

 اصلی ----- 2

و آموزش کودکان با  یروانشناس 11-11-212 اصلی ----- 2 یمتون تخصص 11 -255-11

 ژهیو یها ازين

 اصلی رشد یروانشناس 2

 یتخصص ----- 2 اقتصاد تعليم و تربيت 11-11-210 اصلی یموزشآ یتکنولوژ 2 یآموزش یطراح 11 -256-11

 یتخصص ----- 2 اصول حسابداری 11-11-211 اصلی ----- 2 تيو ترب ميدر تعل انهیکاربرد را 11 -251-11

 هیو نظر یفلسف یمکتب ها 2 سیتدر یالگوها و روش ها 261-11-11

 یناسروانشی / تيترب یها

 رشد یروان شناسی / تيترب

رفتار سازمانی و روابط انسانی  11-11-212 اصلی

 در سازمان های آموزشی

مبانی و اصول مدیریت  2

 آموزشی

 تخصصی

مبانی و اصول مدیریت  2 کار آفرینی آموزشی 11-11-212 عمومی ----- 2 اخالق اسالمی 11-12 -022

 آموزشی

 یتخصص

 عمومی ----- 2 تاریخ تحليلی صدر اسالم 12-11-012 عمومی ----- 1 1تربيت بدنی 16-11 -010

 واحد 11 واحد 11

 هشتمنيمسال  نيمسال چهارم

 نوع درس پيش نياز تعداد واحد نام درس شماره درس نوع درس پيش نياز تعداد واحد نام درس شماره درس

 شيآموزش و پرورش پ 105-11-11

و متوسطه  یو دبستان یدبستان

 رانیدر ا

در  تيو ترب ميتحول تعل ريس 2

و  یمبان/ن قبل وبعداسالم ایرا

 تيوترب مياصول تعل

 قيتحق یمقدمات روش ها 2 پروژه تحقيقاتی 11-11-211 پایه

 متون  نینگارش و تدو

 اصلی

ی / طاستنبای / آمار فيآمار توص 2 یآموزش یابيارزش 11-11-212 هیپا ----- 2 یاسالم تيو ترب ميتعل 106-11-11

/ قيمقدمات روش تحق

 یريسنجش و اندازه گ

 اصلی

آموزش و پرورش کودکان با  2 یجانيو ه یرفتار یاختالل ها 11-11-216 اصلی ----- 2 منطق 252-11-11
 ژیو یها ازين

 اصلی

 تخصصی هیدروس پا هيکل 2 یکارورز 11-11-211 اصلی ----- 2 یقيآموزش وپرورش تطب 260-11-11

الگوهها و روش های تدریس/  2 آموزش در سازمانها 11-11-215 اصلی و مشاوره ییراهنما یمبان 2 یوشغل یليوره تحصمشا 261-11-11

مبانی و اصول مدیریت 

 آموزشی

 تخصصی

آموزش تفکر به کودکان و  262-11-11

 نوجوانان

تعليم و تربيت اسالمی/مبانی و  2 مبانی مدیریت اسالمی  11-11-216 یاصل ----- 2

 ول مدیریت آموزشیاص

 تخصصی

وآموزش کودکان  یروانشناس 2 اصالح رفتار یروشها 11-11-116 اصلی یآموزش تیریو اصول مد یمبان 2 یآموزش یینظارت وراهنما 262-11-11

 ژهیو یها ازيبا ن

 یارياخت

 یمعمو ----- 2 انقالب اسالمی و ریشه ها 12-11-021 عمومی ----- 2 1اندیشه اسالمی 015-11-12

 واحد 16 عمومی 1تربيت بدنی 1 (2)تربيت بدنی 1ورزش  16-11 -012

 واحد 11



 
 

 

 دروس عمومی گروه معارف

 مالحظات  تعداد واحد  عناوین دروس اختياری  کد درس  گروه درسی 

مبانی نظری 

 اسالم

015- 11- 12 

016- 11- 12 

011- 11- 12 

011- 11- 12 

 )مبدا و معاد(1اندیشه اسالمی 

 )نبوت و امامت(2اندیشه اسالمی 

 انسان در اسالم

 حقوق اجتماعی و سياسی در اسالم

2 

2 

2 

2 

واحد را طی دوره کاردانی  1واحد این گروه  1دانشجو موظف است از 

 وکارشناسی اخذ نماید.

 12 -11 -021 اخالق اسالمی

022- 11- 12 

022- 11- 12 

021- 11- 12 

- 11- 12 

 بر مباحث تربيتی( فلسفه اخالق )با تکيه

 اخالق اسالمی )مبانی و مفاهيم(

 آیين زندگی )اخالق کاربردی(

 عرفان عملی اسالم

 اخالق خانواده

2 

2 

2 

2 

2 

واحد را طی دوره  2واحد این گروه  10دانشجو موظف است از 

 کاردانی وکارشناسی اخذ نماید.

 12 -11 -021 انقالب اسالمی

022- 11- 12 

022- 11- 12 

 اسالمی ایران انقالب

 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی

 اندیشه سياسی امام خمينی

2 

2 

2 

واحد را طی دوره کاردانی  2واحد این گروه  6دانشجو موظف است از 

 وکارشناسی اخذ نماید.

تاریخ و تمدن 

 اسالمی

011- 11- 12 

012- 11- 12 

012- 11- 12 

 تاریخ وفرهنگ و تمدن اسالمی

 لی صدر اسالمتاریخ تحلي

 تاریخ امامت

2 

2 

2 

واحد را طی دوره کاردانی  2واحد این گروه  6دانشجو موظف است از 

 وکارشناسی اخذ نماید.

آشنایی با منابع 

 اسالمی

051- 11- 12 

052- 11- 12 

 تفسير موضوعی قرآن

 تفسير موضوعی نهج البالغه

2 

2 

دوره کاردانی واحد را طی  2واحد این گروه  1دانشجو موظف است از 

 وکارشناسی اخذ نماید.

 دروس اختياری

  2 آشنایی با دفاع مقدس 050-11-12 

  2 مهارت های زندگی  500-12-11 

  2 کارآفرینی 200-10-12 

  2 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 12 -11 -052 

 دروس عمومی

 2 فارسی عمومی 010-12-12

 2 زبان عمومی 010-11-12

 1 بجز دانشجویان تربيت بدنی  -1تربيت بدنی  010-16-11

 1 بجز دانشجویان تربيت بدنی  -( 2) تربيت بدنی 1ورزش  012-16-11

 2 دانش و جمعيت خانواده)جدید( 056-11-12

 واحد به شرح ذیل می باشد: 110تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی علوم تربيتی 

 واحد 20دروس پایه:  -

 واحد 10 دروس اصلی: -

 واحد 11دروس تخصصی:  -

 واحد 10دروس اختياری:  -

 واحد 22دروس عمومی:  -

 11واحد می باشد و دانشجویانی که معدل نيمسال آنها حداقل  11باشد در نيمسال بعد فقط مجاز به انتخاب حداکثر  12دانشجویانی که معدل نيمسال آنها کمتر از 

 واحد انتخاب نمایند.  21ف باشد در نيمسال بعد می توانند تا سق

 انتخاب واحد نموده و بگذرانند . 1را تا نيمسال  2و1دانشجویان باید تربيت بدنی 
 


