
برنامه هفت ترمی رشته   علوم تربیتی    گرایش   مدیریت برنامه ریزی آموزشی    گروه علوم تریتی     دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی          

عملینظریعملینظری
2عمومی-فلسفه اخالق2پایه-ب .سیر تحول تعلیم وتربیت در ایران ق

1عمومی-1ورزش 2اصلی-روانشناسی عمومی
3عمومی-فارسی عمومی2اصلی-مدیریت عمومی

2اصلی-مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی2اصلی-آشنایی با کتابخانه و مهارت سواد 

2پایهپ- جامعه شناسی آ2اصلی-منطق

2پایه-مبانی واصول تعلیم وتربیت2پایه-خانواده در اسالم

2اصلی-روانشناسی تربیتی2اصلی-توصیفی آمار     

2اصلیآمار توصیفیآمار استنباطی2عمومی-تفسیر موضوعی قران

2اصلیمدیریت عمومیمبانی واصول مدیریت آموزشی3عمومی-انگلیسی عمومی

2تخصصیاقتصاد تعلیم و تربیت1عمومی-1تربیت بدنی 
19120جمع20020جمع

عملینظریعملینظری
2عمومی1اندیشه اسالمی2اندیشه اسالمی 2عمومی-1اندیشه اسالمی

2اصلیمتون تخصصی2پایهو مبانی اصول تعلیم و تربیت......سرتحولپ پیش دبستانی دبستانی متوسطه در -آ
2اصلی-پ تطبیقی-آ2اصلیروانشناسی عمومیروانشناسی رشد

2پایهتعلیم و تربیت اسالمیآموزه های تربیتی آیات قران2اصلی-تکنولوزی اموزشی
2اصلیسنجش و اندازه گیری2اصلیکاربرد رایانه در تعلیم و تربیت

2اصلیروانشناسی تربیتیمبانی اصول برنامه ریزی درسی2پایه-تعلیم و تربیت اسالمی
2پایهتعلیم و تربیت اسالمی و روانشناسی تربیتیتربیت اخالقی2اختیاریروانشناسی عمومیروانشناسی اجتماعی

2اصلیروانشناسی رشدروانشناسی و آموزش کودکان ویزه2تخصصیمبانی اصول مدیریت آموزشیرفتارهای سازمانی و روابط انسانی در 
2اصلیارتباط انسانی2اصلی-پ-سازمانها و قوانین آ

2پایهمبانی اصول تعلیم وتربیتمکتب های فلسفی و نظریه های تربیتی2اصلی-مبانی وراهنمایی و مشاوره
20020جمع20020جمع

پیش نیازنام درس

:توضیحات

برنامه ترم دوم

نوع درسپیش نیازنام درس
تعداد واحد

برنامه ترم چهارمبرنامه ترم سوم

:توضیحات

نوع درسنوع درس
تعداد واحد

برنامه ترم اول

تعداد واحد

نوع درسپیش نیازنام درس
تعداد واحد

پیش نیازنام درس



برنامه هفت ترمی رشته   علوم تربیتی    گرایش   مدیریت برنامه ریزی آموزشی    گروه علوم تریتی     دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی          

عملینظریعملینظری
2اختیاریروانشناسی رشدآشنایی با آزمونهای روانشناختی2اصلیمبانی راهنمایی و مشاورهمشاوره تحصیلی و شغلی

2اصلیتکنولوژی آموزشیطراحی آموزشی12اصلی-مقدمات روش های تحقیق کمی وکیفی
2اصلیمبانی اصول مدیریت آموزشینظارت و راهنمایی آموزشی2عمومی-تاریخ تحلیلی صدر اسالم

2عمومی-انقالب اسالمی ایران و ریشه های آن2پایه-آرای تربیتی اندیشمندان مسلمان
2تخصصیمبانی اصول مدیریت آموزشیکارآفرینی آموزشی2اصلی-تدوین و نگارش متون علمی

2اصلی توصیفی،استنباطی، روش تحقیق وسنجشارزشیابی آموزشی2تخصصیمبانی اصول برنامه ریزی درسیبرنامه ریزی دوره متوسطه
2تخصصیو مبانی اصول مدیریت ....الگوهاو روشهاآموزش در سازمانها12اصلیمکتب های فلسفی و روانشناسی تربیتی و  الگوها و روش های تدریس

2تخصصیمتون تخصصیمتون تخصصی علوم تربیتی2اختیاریروانشناسی و آموزش کودکان ویژهروشهای اصالح رفتار
11تخصصیکلیه دروس پایهکارورزی2اختیاری-پ-مبانی امور مالی وتنظیم بودجه در آ

2اصلی-اخالق حرفه ای
19120جمع16420جمع

عملینظریعملینظری
2تخصصی0اصول حسابداری

2تخصصیتعلیم تربیت اسالمی، و مبانی اصول مبانی مدیریت اسالمی
2اختیاری-وسازمانها و قوانین آ....پ پیش دبستانی-آمسائل آموزش و پرورش

2اصلیو تدوین و ...مقدمات روش تحقیق کمیپروزه
2اصلیتربیت رسانه ای

2اصلیروانشناسی عمومی، و روانشناسی و آموزش اختالل های رفتاری و هیجانی
2اصلیتکنولوژی آموزشی، و کاربرد رایانه در تولید محتوی الکترونکی

2عمومی-دانش خانواده
2اصلیروانشناسی عمومیروانشناسی سالمت

2اصلیآموزش تفکر به کودکان و نوجوانان
000جمع20020جمع

140جمع کل

:توضیحات

در خصوص دروس عملی با توجه به امکانات، تعداد دانشجویان و مدرس امکان جابجایی دروس عملی میسر بوده و  گروه با در نظر گرفتن شرایط موجود اقدام خواهد : توضیح

برنامه ترم ششمبرنامه ترم پنجم

نوع درسپیش نیازنام درس
تعداد واحد

نوع درسپیش نیازنام درسنام درس
تعداد واحد

برنامه ترم هشتم برنامه ترم هفتم

نوع درسپیش نیازنام درس
تعداد واحد

نوع درسپیش نیاز
تعداد واحد


