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 به نام خدا

مبتنی بر مشکالت، نیازها و برنامه های راهبردی  برنامه پنح ساله گروه مبانی فلسفی و اجتماعی آموزش و پرورش

 . 1396 -1400برای سال های  دانشکده و دانشگاه

 1396 دی ماه –شهین ایروانی مدیریت گروه: 

 

 -هدف های گروه

 رفع اشکاالت موجود در عرصه آموزشی و پژوهشی  -

 ارتقای کیفی گروه در آموزش و پژوهش: توسعه رشته ها و گرایش ها با رویکرد نیاز محور  -

ارتقای کمی گروه در افزایش گرایش ها و رشته ها، دانشجویان ، اعضای هیات علمی، و فعالیت های پژوهشی در قالب  -

 دکتری، طرح های پژوهشی همکاران، طرح های پزوهشی مشارکتیپایان نامه ها، رساله های 

 ارتقای هم اندیشی، همکاری پژوهشی و طراحی پروژه های موضوعی جامع توسط همکاران گروه -

 پرورشی و فرهنگی جامعه –همکاری و جریان سازی در تعامل گروه با نهادهای آموزشی  -

 ساله 5د راهبردی همراهی با دانشکده و دانشگاه در نیل به اهداف سن -

 

 -استراتژی گروه در فعالیت ها

 حرکتی موازی در تمام امور گروه با رویکرد گام به گام  -

 اولویت رفع اشکاالت درونی و کاستی ها پیش از ورود به عرصه های جدید فعالیت و گسترش -

 برون گروهی، اولویت ارتقای درونی گروه در حوزه مناسبات همکاری درون گروهی نسبت به فعالیت های  -

 تالش برای کشف و بهره برداری از ظرفیت های موجود قابل دسترس در گروه، دانشکده و دانشگاه -

 نیاز محوری به عنوان معیار گسترش فعالیت ها، آموزش های مکمل و تعامالت علمی گروه -

 

 -اصول مدیریت و اجرای برنامه ها در گروه

 اصالت رای و اجماع گروه برای تصمیم گیری در موضوع های مختلف مورد بحث   -

 تعهد نسبت به اجرای مصوبات گروه و تضمین عملی تداوم اجرای آنها -

 تشریک مساعی و تقسیم کار در میان اعضای هیات علمی گروه جهت گسترش فعالیت ها و ارتقای گروه -
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ی ایشان در حیطه های مورد نیاز، در راستای گسترش و ارتقای کیفی جلب همفکری و همکاری دانشجویان و فعالساز -

 گروه 

گسترش فعالیت های مکمل آموزشی در قالب کارگاه آموزشی و جلسات گفتگو به طور هفتگی و منظم در طول هر  -

 نیمسال تحصیلی

استای فعالیت های پژوهشی ایجاد نهاد فارغ التحصیالن گروه و گسترش شبکه تعامل با فارغ التحصیالن به ویژه در ر -

 گروه

 جهت دهی به تالش ها برای پیوند موضوعی آموزش و پژوهش در گروه با نیازهای عرصه نظریه و عمل در جامعه ایران  -

 

 -برنامه ریزی مدیریت گروه در قالب نیازهای گروه و برنامه راهبردی دانشکده و دانشگاه

. هر مرحله یک ه و هدف گذاری انجام شده به صورت مرحله ای انجام شده استاین برنامه ریزی با توجه به شرایط موجود گرو

 :(روند انجام برنامه ها با توجه به دو نیمسال تعریف شده استاول سال  دودر )سال تحصیلی را شامل می شود

 

 (1396 -97سال تحصیلی مرحله اول( انجام برنامه ریزی و اجرا در امور درون گروهی)

  1396-97الف( نیمسال اول 

شناسایی ضعف ها و کاستی های آموزشی و پژوهشی دانشجویان و امور اداری گروه از طریق برگزاری جلسات گفتگو و  -

 مشاوره با کارشناس گروه، همکاران و دانشجویان گروه 

شجویان دکتری پیش از و آغاز به رفع تدریجی اشکاالت شناسایی شده آموزشی و پژوهشی دانشجویان که مجموعه دان -

را در بر می گیرد. این فرآیند تا زمان دفاع  1394و دانشجویان کارشناسی ارشد پیش از ورودی های  1394ورودی های 

 از پایان نامه های این گروه دانشجویان ادامه خواهد داشت.

 اشکاالت اجرایی گروهتشکیل جلسات الزم با کارشناسان آموزش در دانشگاه و دانشکده برای رفع ابهامات و  -

 تقسیم کار و وظایف و برنامه همکاری اعضای هیات علمی برای اداره مطلوب گروه  -

تنظیم ضوابط و گاهنامه تحصیلی دوره های کارشناسی ارشد و دکتری جهت ابالغ آن به طرق مختلف به دانشجویان   -

 و پس از آن در هر دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری 1394ورودی 

 اندازی کانال مجازی گروه برای به روز کردن اطالع رسانی های قانونی به دانشجویان راه   -

 با توجه به ضوابط تعیین شده در گروه 1396-97برنامه ریزی آموزشی گروه برای دروس و کالس های نیمسال دوم  -

اه آموزشی، جلسات گفتگو و برنامه ریزی برای سخنرانی ها، هم آموزی ها، و آموزش های تکمیلی گروه در قالب کارگ  -

به این برنامه اختصاص می یابد. و  10-12ژورنال کالب ویژه دانشجویان. برای تحقق این برنامه، روزهای دوشنبه ساعات 

 در این ساعت هیچ یک از گروه های دانشجویان ورودی در کالس درس نخواهند داشت.
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برنامه ریزی  برای سخنرانی ها و هم آموزی های همکاران گروه در قالب جلسات هم اندیشی در داخل گروه ویژه   -

 همکاران گروه و نیز برگزاری جلسات سخنرانی در سطح دانشکده

 برنامه ریزی برای اجرای پروژه ارزیابی درونی و بیرونی گروه به صورت یک فرآیند مداوم -

ب گرایش های سه گانه مصوب گروه ذیل رشته تاریخ  و فلسفه تعلیم و تربیت و رشته فلسفه برای پیگیری فرآیند تصوی  -

 کودکان

همفکری و انگیزش دانشجویان برای تشکیل و فعالیت در انجمن علمی فلسفه تعلیم و تربیت و جذب و فعالسازی  -

 دانشجویان کارشناسی گروه به این انجمن علمی

 ای رفع کاستی های مادی و امکانات فیزیکی گروهبرنامه ریزی و پی گیری بر -

 1396 -97ب( از نیمسال دوم 

 برگزاری کارگاه های آموزشی دوشنبه ها ، ویژه دانشجویان -

 جلسه)ماهی یک جلسه( 4حداقل  -برگزاری جلسات هم اندیشی درون گروهی و سخنرانی ها  -

ای ه تاریخ  و فلسفه تعلیم و تربیت و رشته فلسفه برپیگیری فرآیند تصویب گرایش های سه گانه مصوب گروه  ذیل رشت -

 کودکان و مقدمات اجرای آن

برای یافتن نیروی انسانی نخبه و توانمند جهت عضویت در گروه در راستای گسترش گرایش ها و تصمیم گیری و اقدام  -

 رشته های گروه

وه مشارکت دانشجویان دکتری در راهنمایی همفکری در خصوص مکانیزم انجام پایان نامه های دانشجویی و امکان و نح -

و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد با توجه به حجم وسیع پایان نامه های دانشجویی و خطر کاهش کیفیت به 

 واسطه کمیت پایان نامه ها

ه نه و امانت کتاب باحیا و تکمیل کتابخانه گروه و انجام سازماندهی و ثبت کالس ها و تعیین برنامه استفاده از کتابخا -

 کمک انجمن علمی گروه توسط دانشجویان کارشناسی ارشد و کارشناسی

مرور و بازبینی ضوابط مصوب گروه و دانشکده در خصوص ضوابط پژوهشی اجرایی با توجه به نتایج و بازخوردهای  -

 دانشجویان 

 

ای برنامه های پیشین و نظارت و بازبینی اجرای امور مرحله دوم( برنامه ریزی برای گسترش فعالیت های برون گروهی، تداوم اجر

 (1397-98سال تحصیلی ) جاری گروه 

 1397-98الف( از نیمسال اول 

 گرایش 2 -اجرای تدریجی برنامه آموزشی جدید گروه در قالب برنامه آموزش گرایش های جدید گروه -

 تعریف و تصویب برگزاری یک سمینار در موضوع نهادهای آموزشی  -
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 پژوهشی و فرهنگی خارج از دانشگاه –طراحی برنامه همکاری با نهادهای آموزشی  -

طراحی یک برنامه نشست فارغ التحصیالن، دانشجویان و اعضای هیات علمی گروه و تاسیس کانون فارغ التحصیالن  -

 رشته

 

     1397 -98ب( از نیمسال دوم 

 دانشجویان خارجی در گروهطراحی برنامه آموزشی و پژوهشی خاص برای پذیرش  -

 برگزاری  سمینار تعریف شده در موضوع نهادهای آموزشی در همان سال تحصیلی -

 پرورشی و فرهنگی -اجرای مجموعه برنامه های همکاری بیرون دانشکده ای در تعامل با نهادهای آموزشی -

پرورشی  -برای اعضای نهادهای آموزشی   برنامه ریزی برای آموزش های آزاد مکمل فرا گروهی و فرا دانشکده ای به ویژه -

 و فرهنگی کشور

 ارزیابی و بازبینی برنامه ها و امور جاری گروه -

 گروه دو سالهاجرا شده در طول مدیریت اعالم و یک برنامه ارزیابی دوساله از برنامه های  -

 

-99سال تحصیلی )برنامه های پیشینبرون گروهی و تداوم آغاز برنامه های مرحله سوم( اجرای برنامه های درون گروهی و 

1398) 

 بازبینی و تداوم برنامه های پیشین گروه -

 گرایش 2 –طراحی و اجرای برنامه آموزشی جدید بر اساس گرایش های مصوب  -

 تعریف و تصویب یک همایش در عرصه فلسفه تعلیم و تربیت ملی برای سال تحصیلی  -

تعامالت پژوهشی و آموزشی با همکاری دانشجویان خارجی عضو گروه بررسی یک برنامه همکاری فراکشوری در خصوص  -

 و نیز تعامالت علمی همکاران با اساتید دانشگاه های خارج از کشور

 گسترش فعالیت های همکاری گروه با فارغ التحصیالن در موضوعات پژوهشی و آموزشی -

 ارزیابی و بازبینی برنامه ها و امور جاری گروه -

 

 (1399 -1400)سال تحصیلی بیت و تداوم برنامه های درون گروهی، برون گروهی و بین المللیمرحله چهارم( تث

 بازبینی و تداوم برنامه های پیشین گروه -

 تعریف رشته های جدید و بازبینی محتوایی رشته ها و گرایش های گروه -

 پذیرش اعضای هیات علمی جدید -

 برگزاری همایش تصویب شده گروه  -
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 فعالیت های گروه در زمینه آموزش های مکمل دانشجویانتثبیت و گسترش   -

 تثبیت و گسترش فعالیت های گروه در زمینه همکاری با نهادهای خارج از دانشگاه در سطح جامعه -

 گسترش فعالیت های ملی و همکاری با سایر دانشگاه ها در حیطه علمی و فعالیت های عملی در خصوص نیازهای جامعه -

تثبیت و گسترش فعالیت های فرا کشوری و بین المللی در زمینه پذیرش دانشجو، برگزاری دوره های آموزشی و فرصت  -

 های مطالعاتی برای دانشجویان و همکاران گروه 


