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اصول حاکم بر تدوین 

 برنامه
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 مورخ  696-2شماره  جلسه مصوب« درسی دانشگاهی یها برنامه ر تدویناصول حاکم ب»برنامه حاضر بر مبنای  

برخی از این  برکید أدر این فصل با ت ،تنظیم شده است. در این راستا (آموزش عالی)ریزی  شورای برنامه  11/8/87

 خواهد گرفت.اصلی برنامه مورد توجه قرار  هاییبرخی ویژگ ،اصول و پیامدهای آن

 

 کید بر مدیریت پویاأرسی با تریزی د برخورد علمی با برنامه.1-1

در تنظیم و تدوین برنامه تالش شده است که کلیه اجزا برنامه اعم از ساختار یا محتوی بر پایه دالیل و نتایج  .1-1-1 

در  حاصل از اصول حاکم تعیین شوند. به همین دلیل طراحی برنامه بر مبنای یک فرایند منطقی صورت گرفته و

 . شده استاساس آن تکمیل  پس برسبرنامه دقیقاً بیان شده و  اهداف هر بخش ازنهایت 

یه بر پیشاز تککید قرارگرفته و أمورد ت «خود تنظیمی»اصول مدیریت پویا و استفاده از  ،در تدوین برنامه. 1-1-2    

ه تضمین پرهیز شده است. در این دیدگا تا حد امکانهای ساختاری یا مدیریتی در رابطه با تضمین کیفیت فرض

صورت گرفته و  وریناق وزارت علوم، تحقیقات و فبرنامه و از طریدر چارچوب مصوب های آموزشی حداقل

 عهده مجری خواهد بود. بر مابقی برنامهبا تنظیمات و اجرای  تضمین مابقی استانداردها

 

 برنامه کید بر محتوی اصلیأت.1-2

و انتخابی  الزامی محتوی اصلی برنامه در قالب دروس ه عنوانی آموزشی بهاپذیری، حداقلکید بر انعطافأضمن ت

تخصصی هر رشته را تضمین نموده و دروس محتوی اصلی و  ،راستا، هسته برنامهاند. در این  در برنامه گنجانده شده

      کند. پایه خاص تضمین میبرنامه را در یک  معلومات عمومی و جامعیت علمی پایهمشترک 

                                        

 ی و خود تنظیمی آموزشیدآم کار.1-3

عالیق و  ،های علوم و انگیزههاباالخص در رشتهها، در دانشگاهدم همگونی دانشجویان پذیرفته شده ع .1-3-1

ت )مخصوصاً در شرایط فعلی که پذیرش به صور گونه دانشجویان مدنظر قرار گرفته است.استعدادهای متفاوت این

 پذیرد.( متمرکز از طریق کنکور سراسری صورت می

های موجود در بازار کار و تغییرات موجود در این زمینه با توجه به . آینده شغلی و باالخص محدودیت1-3-2

 گرفته است. قرار مدنظر ،ی متفاوت دانشجویان پذیرفته شدههاتوانایی
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ی بومی و هاد نظر و همچنین مزیتی مورهای مختلف رشتههاشاخه ها در زیری مختلف دانشگاههاتوانایی .1-3-3

 مدنظر قرار گرفته است. ،تنوع کادر هیئت علمی آموزشی و پژوهشی

 «خود تنظیمی»متضمن  هایعاملقرار داشته و  هتوج . عدم امکان بازنگری مستمر و متمرکز در کشور مورد1-3-4

مین هیئت علمی در أها، تبازنگری در دروس و استاندارد آن برای الزمعوامل خور منفی در جهت اعمال برنامه با پس

 ی مورد نظر جامعه و بازارکار و نظایر آن مدنظر قرار گرفته است.هارشته

  «ای رشته بین» یهاهجهت ادامه تحصیل در رشتتنوع عالیق و همچنین ایجاد محمل مناسب . 1-3-5

(interdisciplinary) ی متعدد مدنظر قرار گرفته است.هاتصویب برنامهکید بر عدم لزوم أبا ت 

 

 کید بر اهمیت پژوهشأت .1-4

 ،کید بر لزوم ارائه مناسب برنامه با استانداردهای مورد نظرأضمن ت

امکان ارائه  مدنظر قرار گرفته است. تکراری ایجاد دروس در و عدم تشویق تاداناستفاده بهینه از وقت اس.1-4-1

پرداختن به پژوهش روز ماندن و بهجهت  استادانکید بر لزوم ایجاد زمان الزم برای أت بادروس متنوع و تخصصی 

 است.گرفتهمورد توجه قرار 

ها مورد توجه قرار ها و عدم تشویق ارائه مکرر یا موازی کالستضمین تشکیل آسان و بدون مشکل کالس .1-4-2

 گرفته است.

ی مجاور و ها( به جهت آشنایی بیشتر دانشجویان با رشته)در حد امکانها با تنوع دانشجویی تشکیل کالس. 1-4-3

 گرفته است. قرار مدنظر تمرکززدایی علمی وها مشابه و اغنا بیشتر کالس
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ساختار  و تعاریف واژگان

 برنامه
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برنامه را بر مبنای  یکل پس ساختارسپرداخته و  1پیامدهای اصول مطروحه در فصل  بررسیدر این فصل ابتدا به  

 موارد مذکور ارائه خواهیم کرد.

 

 اصول حاکم برخی از پیامدهای  .2-1

 برخی پیامدهای این اصول عبارتند از:

ی الزم تثبیت هان فقط حداقلآاز پیش تعیین شده که در  یارچوب برنامه باید دارای یک ساختار کلچ. 2-1-1

 باید در اختیار مجری قرار گیرد. شد و تعیین مابقی جزئیاتاشده باشند، ب

باشد به این معنا که  «کلی به جزئی»بلوک با روند سلسله مراتبی -برنامه باید دارای یک ساختار بلوک. 2-1-2

  مطرح تر خاص دروسله مراتب ستدریج با نزول در سل ی متعدد مشترک بوده و بههارشته دروس باالتر بین

 شوند. می

امه باید با اهداف مشخص تنظیم شده و بر مبنای این اهداف سیاستگذاری و تکمیل شود از برن بلوک. هر 2-1-3

 (.داد واحد وچه از لحاظ محتوی دروس)چه از لحاظ تع

 ی آموزشی ظاهر هاضرورت و فقط به جهت تضمین حداقل . دروس اجباری در برنامه فقط در حد2-1-4 

 پذیر با اهداف مشخص ارائه شوند. شوند و مابقی دروس باید در یک قالب انعطاف می

 باشد. ستی الزم در هر رشته اهاکننده حداقل مشخص که تضمین« هسته»باید شامل یک . برنامه 2-1-5

 باشد. /کهاد. برنامه باید دارای یک بخش با حجم مناسبی مرتبط با دروس اختیاری2-1-6

 

 . تعاریف واژگان2-2

 پردازیم. فاده در این برنامه میدر این بخش به تعریف واژگان مورد است

 برنامه .2-2-1

و جزئیات محتوی و مقررات مربوطه اشاره دارد، که در سطح وزارت علوم،  ارائه شده در این مجموعهبه برنامه 

شود. )این مفهوم با برنامه درسی که نهایتاً در هر  وری جهت اجرا در کلیه دانشگاهها مصوب میاتحقیقات و فن

 هها اجرا خواهد شد متفاوت است.(یک از دانشگا
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 مجموعه آموزشی .2-2-2

آموزشی هستند و اساساً در -ی مشترک علمیهای مختلف است که دارای جنبههاای از رشته عبارت از مجموعه

 .برنامه درسی آنها وجود دروس مشترک امکانپذیر است

 «در اختیار دانشگاه»ضوابط . 2-2-3

صالح در دانشگاه تثبیت شده و پس از آن رعایت آنها در  ند که توسط مرجع ذیهست یضوابطی در برنامه درس 

به زیر تواند  وابط میـاین ض دانشجو( الزامی است. اختیار تعیین-گروه-ی مربوطه )نظیر دانشکدههازیر مجموعه

 ه کار رفته باشد.ب «فقط در اختیار دانشگاه»مگر عبارت  ،ی مربوطه با رعایت سلسله مراتب تفویض شودهامجموعه

 و ...( دروس معافیت)مثال: نظیر 

 «در اختیار دانشکده». ضـوابط 2-2-4

 شود. تعریف می «دانشکده»ولی در رابطه با  3-2-2مشابه 

 «در اختیار گروه»ضوابط  .2-2-5

 تصمیمای گروه وجود نداشته باشد  شود. چنانچه در دانشکده تعریف می« گروه»ولی در رابطه با  3-2-2شابه م

 دانشکده خواهد بود. اختیارات مربوطه به عهده  گیری در مورد

 

 «در اختیار دانشجو». ضـوابط 2-2-6

ارچوب سایر مقررات بدون محدودیت ویژه و در اختیار دانشجو رنامه درسی هستند که اساساً در چضوابطی در ب

  ای برخوردار است.( )هدایت استاد راهنما از اهمیت ویژههستند. 

 «الزامی  ». درس 2-2-7

 درسی است که با سرفصل معین در برنامه مشخص شده و اخذ آن با رعایت سایر مقررات برنامه توسط دانشجو 

 است.الزامی 

 «انتخابی»درس. 2-2-8

ارچوب آن توسط برنامه رنامه از بین جدولی از دروس که چدرسی است که اخذ آن با رعایت سایر مقررات ب

 است. زامیلا ،مشخص شده است

 «اختیاری»درس . 2-2-9

 .است  «در اختیار دانشجو»اخذ آن با رعایت سایر مقررات درسی است که 
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 «پیشنیاز»درس  .2-2-10

 درسی است که اخذ و قبولی در آن قبل از درس دیگری الزامی باشد.

 «همنیاز»درس . 2-2-11

 . پذیرد می صورتدرس دیگری  یا قبل از همزمان باآن  درسی است که اخذ

 «پایه». درس 2-2-12

درسی است که در برنامه به دلیل آماده نمودن دانشجو به منظور گذراندن دروس اصلی و تخصصی رشته و یا به 

 د.شو و همچنین درک بهتر سایر دروس ارائه می اوعلت افزایش اطالعات و تقویت بنیه علمی و عملی 

 

 «گروه. »2-2-13

« گروه » اجرا خواهد کرد. چنانچه در ساختار دانشگاه در یک رشته برنامه را که است کوچکترین واحد آموزشی

 شود. موجود نباشد،کلیه وظایف و اختیارات به دانشکده منتقل می

 . ساختار برنامه2-3

 

 واحد 20                        دروس عمومی         -

 واحد 28دروس پایه                                       -

 واحد 68الزامی                                   دروس -

 واحد 23                               اختیاریدروس  -

   واحد    24                     تربیت دبیر      دروس  -

       

 های برنامه به شرح زیر است:اهداف هر یک از بخش -

 (1)جدول شماره. دروس عمومی 2-3-1

 شوند. ی مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری تعیین میهاچارچوب آئین نامهاین دروس در 

 ( 2)جدول شماره. دروس مشترک پایه 2-3-2

بینی شده  ی الزم در دروس پایه پیشهاواحد درسی است که به جهت تضمین حداقل 28این بخش از برنامه شامل 

 است. 

 (5و4و3های )جداول شماره . دروس الزامی2-3-3
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واحد درسی تقسـیم  68مجموعا « تاریخ ایران ـ تاریخ اسالم و تشیع ـ تاریخ جهان »س این بخش به سه دسته درو

 شود.می

 (6)جدول شماره  . دروس اختیاری2-3-4

ی موجود های الزم از محتوی تخصصی در هر یک از رشتههادروس این بخش از برنامه به جهت تضمین حداقل

 واحد از این دروس را اخذ نماید . 23انشجو موظف است در طول دوره تعداد در برنامه تنظیم شده و د

 (7)جدول شماره. دروس تربیتی 2-3-5

باشد. واحد مختص دوره های تربیت دبیر در مقاطع کاردانی و کارشناسیمی 24دروس این بخش از برنامه شامل 

 واحد دروس اختیاری معاف خواهند بود. 23دانشجویان این دوره با اخذ این تعداد واحد درسی از گذراندن 
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برنامه مقطع کارشناسی 

 تاریخ
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  عمومیدروس :   1جدول. 3-1

 ساعت واحد نام درس ردیف

 جمع عملی نظری

 34 - 34 2 (1معارف اسالمی ) 1

 34 - 34 2 (2معارف اسالمی ) 2

 34 - 34 2 اخالق و تربیت اسالمی 3

 34 - 34 2 یشه های آنانقالب اسالمی و ر 4

 34 - 34 2 تاریخ اسالم 5

 34 - 34 2 متون اسالمی )آموزش زبان عربی( 6

 51 - 51 3 فارسی 7

 51 - 51 3 زبان خارجی 8

 34 34 - 1 (1تربیت بدنی ) 9

 34 34 - 1 (2تربیت بدنی ) 10

 374 68 306 20 جمع

 

 

  هفته حداقل در دو جلسه تدریس شوند.هریک از دروس زبان فارسی و زبان خارجی باید در 

 

 تذکر: 

به دلیل گذراندن همین واحدها به شکل تخصصی در دروس تخصصی معاف  5و4دانشجویان رشته تاریخ از گذراندن دروس بندهای 

 هستند.
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 پایهدروس  :  2جدول. 3-2

 نیاز با زمان ارائه درسپیش ساعت واحد نام درس ردیف

 جمع عملی نظری

  34 - 34 2 کلیات و مبانی علم تاریخ 1

 ( فارسی )عمومی 34 - 34 2 (1قرائت متون تاریخی به زبان فارسی ) 2

  34 - 34 2 (1قرائت متون تاریخی به زبان عربی ) 3

 زبان خارجی )عمومی ( 34 - 34 2 (1قرائت متون تاریخی به زبان خارجی ) 4

  34 - 34 2 (2)قرائت متون تاریخی به زبان خارجی  5

  34 - 34 2 روش تحقیق در تاریخ 6

  34 - 34 2 تاریخنگاری و تحوالت آن در ایران و جهان 7

  34 - 34 2 گاهشماری و تقویم 8

  34 - 34 2 مبانی تاریخ اجتماعی ایران 9

  34 - 34 2 های سیاسی در ایران و اسالمتاریخ اندیشه 10

  34 - 34 2 کلیات جغرافیا 11

  34 - 34 2 مبانی جامعه شناسی 12

  34 - 34 2 مبانی علم سیاست 13

  34 - 34 2 فلسفه تاریخ 14

  476 - 476 28 جمع

 

  نیستند. مبانی علم سیاستدانشجویان رشته دبیری تاریخ ملزم به گذراندن درس



 تاریخ )گرایش دبیری و آزاد( آموزشی مجموعه کارشناسی مقطع برنامه 

 

  
 

 )تاریخ ایران( الزامی:  دروس  3 جدول. 3-3

با زمان نیاز پیش ساعت واحد نام درس ردیف

 جمع عملی نظری ارائه درس

  68 - 68 4 ها تا پایان دوره هخامنشیها و آریاییتاریخ ایران از ایالمی 1

  34 - 34 2 تاریخ ایران در دوره سلوکی و اشکانی 2

  68 - 68 4 تاریخ ایران در دوره ساسانیان 3

ن از ورود اسالم  تا تاریخ تحوالت سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایرا 4

پایان حکومت علویان طبرستان )فتوحات و ورود اسالم به ایران، ایران در دو قرن 

 اول، طاهریان، صفاریان، علویان (

2 34 - 34  

  34 - 34 2 تاریخ تحوالت سیاسی ... ایران در دوره سامانیان، دیلمیان، غزنویان 5

  34 - 34 2 لجوقیانتاریخ تحوالت سیاسی ... ایران در دوره س 6

  34 - 34 2 تاریخ تحوالت سیاسی ... ایران در دوره غوریان و خوارزمشاهیان 7

  34 - 34 2 تاریخ تحوالت سیاسی ... ایران در دوره حمله مغول و ایلخانان 8

  34 - 34 2 تاریخ تحوالت سیاسی ... ایران از زوال ایلخانان تا آغاز حکومت صفویان 9

  68 - 68 4 حوالت سیاسی ...  در دوره صفویانتاریخ ت 10

  34 - 34 2 تاریخ تحوالت سیاسی ... ایران در دوره افشاریان و زندیان 11

  68 - 68 4 تاریخ تحوالت سیاسی ... ایران از آغاز دوره قاجار تا انقالب مشروطیت 12

یران تا انقالب مشروطیت و تحوالت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ا 13

 انقراض حکومت قاجاریه

2 34 - 34  

انقالب مشروطیت و تحوالت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران از  14

 1332مرداد  28انقراض قاجاریه تا کودتای 

4 68 - 68  

  34 - 34 2 نهای تاریخی آانقالب اسالمی و ریشه 15

  680 - 680 40 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 



 تاریخ )گرایش دبیری و آزاد( آموزشی مجموعه کارشناسی مقطع برنامه 

 

  
 

 )تاریخ اسالم و تشیع( الزامی دروس:  4 جدول. 3-4

نیاز با زمان پیش ساعت واحد نام درس ردیف

 جمع عملی نظری ارائه درس

  34 - 34 2 هجری 41تاریخ اسالم از میالد پیامبر اکرم )ص( تا سال  1

 40تاریخ تحوالت سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسالم از سال  2

 ه.ق227هجری تا سال 

2 34 - 34  

  34 - 34 2 ه.ق تا سقوط بغداد227تاریخ تحوالت سیاسی... جهان اسالم از سال  3

  34 - 34 2 ( از آغاز تا قرن پنجم1تاریخ تشیع ) 4

  34 - 34 2 ( از قرن پنجم هجری تا قرن دهم هجری2تاریخ تشیع ) 5

  34 - 34 2 تاریخ تحلیلی زندگی ائمه معصومین )ع( 6

والت سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسالم از قرن هفتم تا تاریخ تح 7

 قرن دهم هجری

2 34 - 34  

  34 - 34 2 تاریخ عثمانی و خاورمیانه 8

  272 - 272 16 جمع



 تاریخ )گرایش دبیری و آزاد( آموزشی مجموعه کارشناسی مقطع برنامه 

 

  
 

 )تاریخ جهان(دروس الزامی :  5 جدول. 3-5

نیاز با زمان پیش ساعت واحد نام درس ردیف

 جمع عملی نظری ارائه درس

  34 - 34 2 تاریخ یونان و رم 1

  34 - 34 2 تاریخ بیزانس 2

  34 - 34 2 تاریخ اروپا در قرون وسطی 3

  34 - 34 2 تاریخ اروپا در قرون جدید 4

  34 - 34 2 تاریخ اروپا از انقالب فرانسه تا جنگ جهانی اول 5

  34 - 34 2 تاریخ اروپا از جنگ جهانی اول تا کنون 6

  204 - 204 12 جمع



 تاریخ )گرایش دبیری و آزاد( آموزشی مجموعه کارشناسی مقطع برنامه 

 

  
 

 اختیاری: دروس  6جدول . 3-6

نیاز با زمان پیش ساعت واحد نام درس ردیف

 جمع عملی نظری ارائه درس

  34 - 34 2 ایران پیش از تاریخ 1

  34 - 34 2 های شرقی ایران )پیشدادیان، کیانیان(تاریخ سلسله 2

  34 - 34 2 تاریخ اسالم در حوزه اقیانوس هند و جنوب شرقی آسیا 3

  34 - 34 2 شناخت و نقد منابع و مآخذ تاریخ ایران پیش از اسالم 4

  34 - 34 2 زمینهای مشرقتاریخ تمدن 5

  34 - 34 2 ادیان ایران باستان 6

  34 - 34 2 های جهانمبانی تکوین و تحول تمدن 7

  34 - 34 2 های ایران پیش از اسالمآشنایی با خطوط و زبان 8

  34 - 34 2 شناخت و نقد مبانی و مآخذ ایران بعد از اسالم 9

  34 - 34 2 های شیعیقیام کربالو نقش آن در نهضت 10

  34 - 34 2 تاریخ گسترش اسالم در آفریقا و اروپا از آغاز تا سقوط اندلس 11

  34 - 34 2 خلفای فاطمی مصر و حمدانیان 12

  34 - 34 2 تاریخ پامبران 13

  34 - 34 2 ریخ هنر و معماری اسالمیتا 14

  34 - 34 2 جغرافیای انسانی 15

  34 - 34 2 های اسالمیجغرافیای تاریخی سرزمین 16

  34 - 34 2 شناسی تاریخیجامعه 17

  34 - 34 2 مبانی علم اقتصاد 18

  34 - 34 2 فرهنگ و تمدن ایران در دوره صفوی 19

  34 - 34 2 تاریخ قاره آمریکا 20

  34 - 34 2 داریتاریخ استعمار غرب و رشد سرمایه 21

  34 - 34 2 تاریخ شبه قاره هند 22

  34 - 34 2 تاریخ اقریقا 23

  34 - 34 2 اقتصاد سیاسی 24

  34 - 34 2 (2قرائت و ترجمه متون تاریخی به زبان عربی ) 25

 



 تاریخ )گرایش دبیری و آزاد( آموزشی مجموعه کارشناسی مقطع برنامه 

 

  
 

 : دروس اختیاری 6جدول ادامه 

نیاز با زمان پیش ساعت واحد نام درس ردیف

 جمع عملی نظری ارائه درس

  34 - 34 2 (2قرائت متون تاریخی به زبان فارسی ) 26

  34 - 34 2 تاریخ اسالم در ممالک قفقاز 27

  68 - 68 4 تاریخ اسالم در آسیای میانه 28

  34 - 34 2 نیافتگی در ایرانهای تاریخی توسعهریشه 29

  34 - 34 2 اقتصادی هایتاریخ اندیشه 30

  34 - 34 2 تاریخ روسیه و اتحاد شوروی تا فروپاشی اتحاد شوروی 31

  34 - 34 2 تاریخ چین و ژاپن 32

  34 - 34 2 شناسی تاریخی ایرانشناسی و مردمقوم 33

  34 - 34 2 نهضت فلسطین 34

  34 - 34 2 تاریخ نفت در ایران و خاورمیانه 35

  34 - 34 2 در دو سده اخیر ایران نهضت روحانیت 36

  34 - 34 2 های اسالمی جهان در دو قرن اخیرها و جنبشتاریخ نهضت 37

  34 - 34 2 مبانی حکومت و ساخت قدرت در تاریخ ایران 38

  34 - 34 2 روانشناسی اجتماعی 39

  34 - 34 2 تاریخ بالکان با تکیه بر گسترش اسالم در آن منطقه 40

  34 - 34 2 ریخ محلیتا 41

  34 - 34 2 های همجوارتاریخ خلیج فارس و سرزمین 42

  34 - 34 2 تاریخ دیپلماسی ایران 43

  34 - 34 2 تاریخ عرفان و تصوف در ایران و اسالم 44

  34 - 34 2 تاریخ فرهنگ و تمدن ایران 45

  34 - 34 2 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی 46

  34 - 34 2 اسی در دوره قاجارتاریخ تفکر سی 47

  34 - 34 2 ها و مکاتب سیاسی در غربتاریخ اندیشه 48

  34 - 34 2 تاریخ احزاب و مطبوعات ایران در دوره قاجار 49

  1700 - 1700 100 جمع



 تاریخ )گرایش دبیری و آزاد( آموزشی مجموعه کارشناسی مقطع برنامه 

 

  
 

 یتربیت: دروس  7جدول . 3-7

 

 نیاز با زمان ارائه درسپیش ساعت واحد نام درس ردیف

 جمع عملی نظری

 ترم سوم 34 - 34 2 ریزی آموزش متوسطمبانی برنامه 1

 ترم سوم 34 - 34 2 روانشناسی کودکی و نوجوانی 2

 ترم چهارم 34 - 34 2 روانشناسی تربیتی 3

 ترم چهارم 34 - 34 2 گیریسنجش و اندازه 4

 ترم پنجم 34 - 34 2 اصول و فنون مشاوره و راهنمایی 5

 ترم پنجم 34 - 34 2 آموزشی تولید و کاربرد مواد 6

 ترم ششم 34 - 34 2 مدیریت آموزشی 7

 ترم ششم 51 - 51 3 روشها و فنون تدریس )کلیات( 8

 ترم هفتم 51 - 51 3 اصول و فلسفه آموزش و پرورش 9

 8و7ترم  136 136 - 4 (2و1تمرین دبیری ) 10

  476 136 340 24 جمع

 

 

 

 


