
 

 

 

 

فعالیتهای یاددهی و یاد گیری به منظور ایجاد تغییرات در  و  برنامه ریزی  مدیریت هدف این رشته تربیت فارغ التحصیالنی می باشد که 

  را داشته باشندمطلوب در رفتار یادگیرنده و ارزیابی میزان تحقق این تغییرات 

   اقتصاد و زبان انگلیسیتوانایی دروس فلسفه ،جامعه شناسی ، ریاضیات ، آمار ،  •

   : توانایی های فارغ التحصیالن
 :آورند بدست است گرایش این آموزش از حاصل که  فارغ التحصیالن این گرایش می توانند تواناییهای زیر را   

 برنامه ریزی و مدیریت آموزشی -1
 آشنایی با اصول روانشناسی و مباحث آماری و روش تحقیق -2
 و نظام آموزشیشناخت قوانین  -3
 شناخت روانشناسی سازمان -4
 توانمندی ارتباط انسانی با دیگری -5

  : موقعیت های شغلی
 .فارغ التحصیالن این رشته پس از فراغت از تحصیل مسئولیتهای متفاوتی را در جامعه بر عهده می گیرند  

 :از جمله
 مدیریت مراکز آموزشی در سطوح مختلف  •
 ی در وزارت آموزش و پرورش کارشناس برنامه ریز •
در کل مکان اشتغال ایشان در مدرسه و در فضای آموزشی می باشد.در حال حاضر فارغ التحصیالن این گرایش در درجه ی اول جذب   

  .آموزش و پرورش می شوند. تعدادی نیز در سازمانهای دولتی از جمله سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی فعالیت می کنند
و سازمانهایی همچون بهزیستی، کانون پروروش فکری  .نی است که فارغ التحصیالن مجوز تأسیس آموزشکده های درسی را نیز دارندگفت*  

 کودکان و نوجوانان و نهادهایی که به نحوی در امر آموزش فعالیت دارند. 

 : تحصیالت تکمیلی
 تحصیل بدهند ادامه  زیرفارغ التحصیالن این رشته می توانند در شاخه های  

برنامه ریزی آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، تاریخ و فلسفه ی آموزش و پرورش ، مدیریت آموزشی ، آموزش بزرگساالن ، تحقیقات آموزشی ،   

 ...تکنولوژی آموزشی و

رفته رار گرفت .دانشجویان پذیبا توجه به مصوبه شورای عالی برنامه ریزی تمامی گرایش های علوم تربیتی تحت عنوان تربیتی ق1395در سال 

ی زشده در رشته علوم تربیتی در دانشگاه سیستان و بلوچستان ،ملزم هستند تا در پایان نیمسال چهارم ،یکی از دو گرایش مدیریت و برنامه ری

 آموزشی و آموزش و پرورش پیش دبستانی را انتخاب کنند .

  



 

 مدیر گروه 

 99هر دکتر مسعود خنجرخانی ، از م

 رشته هاوان نع

 کارشناسی

 علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی 

 کارشناسی ارشد :

 تاکنون  1382مدیریت آموزشی از سال 

 تاکنون  1394تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش از سال 

 

 اعضاءهیات علمی

 دکتر سید رضا بالغت )دانشیار(

 دکترروح اله باقری مجد)استادیار(

 مسعود خنجرخانی )استادیار(دکتر 

 دکتر ولی مهدی نژاد )دانشیار (

 دکتر ناصر ناستی زایی)دانشیار(

 

 کارشناس گروه 

 خانم آمنه محمدقاسمی 

 05431136765شماره تلفن 

 تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل 

 235مقطع کارشناسی :

 93مقطع کارشناسی ارشد :

 

 
 



 به بعد 95سيالبس دروس كارشناسي رشته علوم تربيتي ) مدیریت و برنامه ریزی آموزشي ( ورودی 

 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 تیو ترب میتعل 2 قرآن اتیآ یتیترب یآموزه ها 18-14-107 پایه ----- 2 جامعه شناسی آموزش و پرورش  18 -14 -101

 پایه ----- 2 یاخالق تیترب 18-14-108 پایه ----- 2 مبانی و اصول تعلیم و تربیت  18 -14 -102

 اصلی یفیآمارتوص 2 یآمار استنباط 18-14-265 پایه ----- 2 خانواده در اسالم 109-14-18

 یکم قیتحق یمقدمات روش ها 18-14-266 اصلی ----- 2 روانشناسی عمومی 18 -14 -243
 یفیو ک

 یاصل ----- 3

 اصلی ----- 2 یرسانه ا تیترب 18-14-275 اصلی ----- 2 یعموم تیریمد 18 -14 -244

 یموزش خدمات کتابخانه اآ 18 -245-14
 یاطالعات سواد یومهارت ها

 یتخصص ----- 2 اقتصاد تعلیم و تربیت 18-14-370 اصلی ----- 2

 اختیاری ----- 2 مدارس یمنیبهداشت و ا 18-14-413 اصلی ----- 2 آمار توصیفی 18 -246-14

دبستان  شیآموزش و پرورش پ 2 مسایل آموزش و پرورش 18-14-417 اختیاری ----- 2 کلیات فلسفه 18 -14 -411
متوسطه در  دبستانی و  و

/سازمان و قوانین آموزش رانیا
 و پرورش

 اختیاری

 عمومی ----- 3 فارسی عمومی  12-12-070 عمومی ----- 2 خالق اسالمیا 18-12 -022

 واحد 20 عمومی ----- 2 نش و جمعیت خانوادهدا 056-18-12

 واحد 20  

 نيمسال ششم نيمسال دوم

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

ر د تیو ترب میتحول تعل ریس 18 -14 -103
 قبل و بعد از اسالم رانیا

 پایه ----- 2 مانمسل شمندانیاند یتیترب یآرا 18-14-110 پایه ----- 2

 یآموزش یتکنولوژ 2 یکیالکترون یمحتوا دیتول 18-14-268 اصلی ----- 2 روانشناسی تربیتی 18 -14 -247
 تیترب و میدر تعل انهیکاربرد را

 یاصل

 یاصل ----- 2 تیتربو میدر تعل یاخالق حرفه ا 18-14-269 اصلی یعموم تیریمد 2 یآموزش  تیریو اصول مد یمبان 18 -14 -248

  برنامه ریزیو اصول  یمبان 18 -14 -249
 یآموزش

متون و گزارش  نینگارش و تدو 18-14-270 اصلی ----- 2
 یعلم یها

 اصلی ----- 2

 یدوره ها یدرس یزیبرنامه ر 18-14-368 اصلی ----- 2 سنجش و اندازه گیری 18 -14 -250
 متوسطه یلیتحص

مبانی و اصول برنامه ریزی  2
 درسی

 تخصصی

 تخصصی یمتون تخصص 2 یتیدر علوم ترب یمتون تخصص 18-14-369 اصلی ----- 2 و مشاوره ییراهنما یمبان 18 -14 -251

 یتخصص ----- 2 اصول حسابداری 18-14-371 اصلی ----- 2 تکنولوژی آموزشی  18 -14 -252

 یتخصص مبانی و اصول مدیریت آموزشی 2 کار آفرینی آموزشی 18-14-373 عمومی ----- 2 2اندیشه اسالمی 016-18-12

 یاریاخت یعموم یروانشناس 2 یاجتماع یروانشناس 18-14-415 عمومی ----- 3 زبان عمومی 12 -14 -070

 یاریاخت ----- 2 مبانی امور مالی و تنظیم بودجه  18-14-418 عمومی ----- 1 1ربیت بدنیت 16-18 -080

 واحد 20 واحد 20

 نيمسال هفتم نيمسال سوم

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

کتب های فلسفی و نظریه م 18 -104-14
 های تربیتی

 قیتحق یمقدمات روش ها 2 پروژه تحقیقاتی 18-14-271 پایه تیو ترب میواصول تعل یمبان 2
 متون  نینگارش و تدو

 اصلی

اصول برنامه ریزی  مبانی و 18 -14 -253
 درسی

و آموزش کودکان با  یروانشناس 18-14-272 اصلی یتیترب یروانشناس 2
 ژهیو یها ازین

 اصلی رشد یروانشناس 2

/  یاستنباطی / آمار فیآمار توص 2 یآموزش یابیارزش 18-14-273 اصلی روانشناسی عمومی 2 روانشناسی رشد 18 -254-14
سنجش / قیمقدمات روش تحق
 یریو اندازه گ

 اصلی

آموزش و پرورش کودکان با  2 یجانیو ه یرفتار یاختالل ها 18-14-276 اصلی ----- 2 یصمتون تخص 18 -255-14
 ژیو یها ازین

 اصلی

رفتار سازمانی و روابط انسانی در  18-14-372 اصلی یموزشی آتکنولوژ 2 یوزشآم یطراح 18 -256-14
 سازمان های آموزشی

 تخصصی مبانی و اصول مدیریت آموزشی 2

 تخصصی هیدروس پا هیکل 2 یکارورز 18-14-374 اصلی ----- 2 تیو ترب میدر تعل انهیاربرد راک 18 -257-14

آموزش و  نیا و قوانسازمان ه 18 -258-14
 پرورش

الگوهها و روش های تدریس/  2 آموزش در سازمانها 18-14-375 اصلی ----- 2
 مبانی و اصول مدیریت آموزشی

 تخصصی

تعلیم و تربیت اسالمی/مبانی و  2 مبانی مدیریت اسالمی  18-14-376 یاصل یعموم یروانشناس 2 سالمت یروانشناس 267-14-18
 اصول مدیریت آموزشی

 تخصصی

 یعموم ----- 2 انقالب اسالمی و ریشه ها 12-18-031 اصلی ----- 2 یارتباط انسان 274-14-18

 عمومی ----- 2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 12-18-042 عمومی ----- 2 وعی قرآن           تفسیر موض 051-18-12
 واحد 20 واحد 20



 نيمسال چهارم

 نوع درس پيش نياز تعداد واحد نام درس شماره درس

 یدبستان شیآموزش و پرورش پ 105-14-18
 رانیو متوسطه در ا یو دبستان

ر د تیو ترب میتحول تعل ریس 2
 و یمبان/قبل وبعداسالم یرانا

 تیوترب میاصول تعل

 پایه

 هیپا ----- 2 یاسالم تیو ترب میتعل 106-14-18

 اصلی ----- 2 منطق 259-14-18

 اصلی ----- 2 یقیآموزش وپرورش تطب 260-14-18

 اصلی و مشاوره ییراهنما یمبان 2 یوشغل یلیمشاوره تحص 261-14-18

 یاصل ----- 2 آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان 262-14-18

 اصلی یآموزش تیریو اصول مد یمبان 2 یآموزش یینظارت وراهنما 263-14-18

 هیو نظر یفلسف یمکتب ها 3 سیتدر یالگوها و روش ها 277-14-18
ی تیربتی روانشناسی / تیترب یها

 رشد یروان شناس/ 

 اصلی

 عمومی ----- 2 1اندیشه اسالمی 015-18-12

 عمومی 1تربیت بدنی 1 (2)تربیت بدنی 1ورزش  16-18 -083

 واحد 20

 

 دروس عمومي گروه معارف

 مالحظات  تعداد واحد  عناوین دروس اختياری  كد درس  گروه درسي 

مباني نظری 

 اسالم

015- 18- 12 

016- 18- 12 

017- 18- 12 

018- 18- 12 

 )مبدا و معاد(1اندیشه اسالمي 

 )نبوت و امامت(2اندیشه اسالمي 

 انسان در اسالم

 حقوق اجتماعي و سياسي در اسالم

2 

2 

2 

2 

واحد را طي دوره كارداني  4واحد این گروه  8دانشجو موظف است از 

 وكارشناسي اخذ نماید.

 12 -18 -021 اخالق اسالمي

022- 18- 12 

023- 18- 12 

024- 18- 12 

- 18- 12 

 فلسفه اخالق )با تکيه بر مباحث تربيتي(

 اخالق اسالمي )مباني و مفاهيم(

 آیين زندگي )اخالق كاربردی(

 عرفان عملي اسالم

 اخالق خانواده

2 

2 

2 

2 

2 

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

 كارداني وكارشناسي اخذ نماید.

 12 -18 -031 انقالب اسالمي

032- 18- 12 

033- 18- 12 

 انقالب اسالمي ایران

 آشنایي با قانون اساسي جمهوری اسالمي

 اندیشه سياسي امام خميني

2 

2 

2 

واحد را طي دوره كارداني  2واحد این گروه  6دانشجو موظف است از 

 وكارشناسي اخذ نماید.

تاریخ و تمدن 

 اسالمي

041- 18- 12 

042- 18- 12 

043- 18- 12 

 تاریخ وفرهنگ و تمدن اسالمي

 تاریخ تحليلي صدر اسالم

 تاریخ امامت

2 

2 

2 

واحد را طي دوره كارداني  2واحد این گروه  6دانشجو موظف است از 

 وكارشناسي اخذ نماید.

آشنایي با منابع 

 اسالمي

051- 18- 12 

052- 18- 12 

 تفسير موضوعي قرآن

 تفسير موضوعي نهج البالغه

2 

2 

واحد را طي دوره كارداني  2واحد این گروه  4دانشجو موظف است از 

 وكارشناسي اخذ نماید.

 دروس اختياری

  2 آشنایي با دفاع مقدس 050-18-12 

  2 مهارت های زندگي  500-12-18 

  2 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 12 -18 -053 

 الزامي  -دروس اختياری



 
 

  2 كارآفریني 003-10-42 

 دروس عمومي

 3 فارسي عمومي 070-12-12

 3 زبان عمومي 070-14-12

 1 بجز دانشجویان تربيت بدني  -1تربيت بدني  080-16-18

 1 بجز دانشجویان تربيت بدني  -( 2) تربيت بدني 1ورزش  083-16-18

 2 دانش و جمعيت خانواده)جدید( 056-18-12

 واحد به شرح ذیل مي باشد: 140تعداد كل واحدهای درسي دوره كارشناسي علوم تربيتي 

 واحد 20دروس پایه:  -

 واحد 70دروس اصلي:  -

 واحد 18دروس تخصصي:  -

 واحد 10دروس اختياری:  -

 واحد 22دروس عمومي:  -

  17واحد مي باشد و دانشجویاني كه معدل نيمسال آنها حداقل     14باشد در نيمسال بعد فقط مجاز به انتخاب حداكثر    12دانشجویاني كه معدل نيمسال آنها كمتر از   

 واحد انتخاب نمایند.   24توانند تا سقف باشد در نيمسال بعد مي 

 انتخاب واحد نموده و بگذرانند . 4را تا نيمسال  2و1دانشجویان باید تربيت بدني 

 

 


