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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 دادکشنه روانشناسی و علوم رتبیتی
 کد فرم:

  نیم سال بندی مقاطع و رشته های مختلففرم 
 

روشها و برنامه هاي آموزشی و درسیگروه آموزشی:   

آموزش بزرگساالنمقطع کارشناسی ارشد رشته   

 نیم سال اول نیم سال دوم
تعداد 

 واحد

شماره 

 درس
 عنوان درس

تعداد 

 واحد

شماره 

 درس
 عنوان درس

 نيازسنجي آموزشي 5103345 2 هاي تدريس و بهسازي منابع انسانيروش 5103348 2

2 5103350 
تحوالت جهاني و مطالعات تطبيقي در آموزش 

 بزرگساالن
 هاي تحقيق در آموزش بزرگساالنروش 5103347 2

 متون تخصصي به زبان انگليسي 5103346 2 يادگيري و برنامه درسي در محيط کار 5103341 2

 اي آموزش بزرگساالنهنظريه 5103344 2 ماريآهاي تحليل داده 5103338 2

2 5103339 
هاي آموزش ارزشيابي اثربخشي برنامه

 بزرگساالن
   

    تصویب موضوع و پروپزال  

 جمع واحد  جمع واحد 

 نیم سال سوم نیم سال چهارم
تعداد  انجام پایان نامه و برگزاري جلسه دفاع

 واحد

شماره 

 درس

 عنوان درس

 هاي آموزشيمديريت دانش در سازمان 5103342 2

 روانشناسي و مشاوره بزرگساالن 5103340 2

2 5103343 
هاي نوين در آموزش کاربرد فناوري

 بزرگساالن

 الگوهاي طراحي آموزش بزرگساالن 5103349 2

 تصویب موضوع و پروپزال  

 جمع واحد 
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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 دادکشنه روانشناسی و علوم رتبیتی
 کد فرم:

  نیم سال بندی مقاطع و رشته های مختلففرم 
 

 روشها و برنامه هاي آموزشی و درسیگروه آموزشی: 

برنامه ریزي درسیارشد رشته  مقطع کارشناسی  

 نیم سال اول نیم سال دوم
 عنوان درس شماره درس تعداد واحد عنوان درس شماره درس تعداد واحد

2 5103213 
سازماندهي و  طراحي، تدوين، روش

 اجراي برنامه درسي
2 5103145 

هاي آن فلسفه تربيتي اسالم و داللت
 درسي در برنامه

 هاي آماري پيشرفتهروش 5103152 2 درسي برنامه در تحقيق روش 5103146 2

2 5103189 
ريزي درسي و تاريخ هاي برنامهنظريه

هاي درسي در ايران و تحوالت برنامه
 جهان

2 5103165 
هاي هاي يادگيري و ورشنظريه

 تدريس

 هاي جديد برنامه درسيفناوري 5103234 2 مطالعات تطبيقي در برنامه درسي 5103263 2

 ريزي درسيهاي برنامهاصول و روش 5103144 2 تصویب موضوع و پروپزال  

 جمع واحد  جمع واحد 

 نیم سال سوم نیم سال چهارم

 انجام پایان نامه و برگزاري جلسه دفاع

 عنوان درس شماره درس تعداد واحد

2 5103190 
تربيت ديني،  و برنامه درسي

 هاي تربيتي متون ديني و سيره داللت

2 5103241 
ريزي هاي ارزشيابي در برنامهروش

 درسي

2 5103216 
ريزي درسي )با سمينار در برنامه

 تاکيد بر کارورزي(
 ريزي درسي در آموزش عالي برنامه 5103240 2

 تصویب موضوع و پروپزال  

 جمع واحد 
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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 دادکشنه روانشناسی و علوم رتبیتی
 کد فرم:

  نیم سال بندی مقاطع و رشته های مختلففرم 
 

ها و برنامه هاي آموزشی و درسیگروه آموزشی روش  

تحقیقات آموزشیمقطع کارشناسی ارشد رشته   

 نیم سال اول نیم سال دوم
 عنوان درس شماره درس تعداد واحد عنوان درس شماره درس تعداد واحد

 (جبرانيرياضيات پايه ) 5103181 3 گيري( و نمونه2هاي آماري )روش 5103033 3

 (1هاي آماري )روش 5103242 2 هاي روانيمباني نظري و کاربرد آزمون 5103215 2

 (زبان تخصصي )جبراني 5103226 2 آموزشي هايارزشيابي نظام 5103228 2

 شناسي تربيتيروان 5103016 2 هاي کيفي در تحقيقات شيوه 5103214 2

 5103227 2 تصویب موضوع و پروپزال  
توصيفي تحقيق در علوم  هايروش

 تربيتي

 جمع واحد  جمع واحد 

 نیم سال سوم نیم سال چهارم
 عنوان درس شماره درس تعداد واحد انجام پایان نامه و برگزاري جلسه دفاع

2 5103233 
هاي آزمايشي تحقيق در علوم روش

 تربيتي

2 5103224 
گيري پيشرفت سنجش و اندازه

 تحصيلي

2 5103182 
سمينار پژوهش در مسائل تعليم و 

 تربيت

هاي آموزشيمطالعه تطبيقي نظام 5103231 2  

 کاربرد کامپيوتر در تحقيقات آموزشي 5103192 2

 تصویب موضوع و پروپزال  

 جمع واحد 
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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 دادکشنه روانشناسی و علوم رتبیتی
 کد فرم:

  نیم سال بندی مقاطع و رشته های مختلففرم 

 روشها و برنامه هاي آموزشی و درسیگروه آموزشی: 

برنامه ریزي درسیمقطع دکتري رشته   

 نیم سال اول نیم سال دوم
تعداد 

 واحد

شماره 

 درس
 عنوان درس

تعداد 

 واحد

شماره 

 درس
 عنوان درس

 يمباني فلسفي تربيت اسالم 5103084 2 درسي )اختياري( برنامه در تطبيقي مطالعات 5103236 2

2 5103119 
 نوين هايفناوري کاربرد و تدريس هايروش

 5103085 2 آموزش در
هاي آماري در برنامه کاربردهاي روش

 درسي

2 5103140 
 ارزشيابي و اجرا طراحي، هايروش و اصول
 هاي برنامه درسينظريه 5103125 2 درسي هايبرنامه

 جمع واحد  جمع واحد 

 نیم سال سوم نیم سال چهارم
تعداد  آزمون جامع و تصویب موضوع و دفاع از پروپزال

 واحد

شماره 

 درس
 عنوان درس

 سمينار در برنامه درسي 5103141 2

2 5103087 
 تاکيد با درسي برنامه در تحقيق هايروش

 کيفي تحقيق بر

 ريزي درسي در آموزش عاليبرنامه 5103239 2

 جمع واحد 

 نیم سال پنجم نیم سال ششم
 انجام رساله/ دفاع از پروپزال انجام رساله/دفاع از رساله

 

 نیم سال هفتم نیم سال هشتم
 انجام رساله/دفاع از رساله انجام رساله/دفاع از رساله)آخرین فرصت قانونی دفاع(
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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 دادکشنه روانشناسی و علوم رتبیتی
 کد فرم:

  نیم سال بندی مقاطع و رشته های مختلففرم 

 

 گروه آموزشی: روشها و برنامه هاي آموزشی و درسی

سنجش و اندازه گیري مقطع دکتري رشته  

 نیم سال اول نیم سال دوم

تعداد 

 واحد

شماره 

 درس
 عنوان درس

تعداد 

 واحد

شماره 

 درس
 عنوان درس

 (جبرانيجبر خطي ) 5109011 2 هاي آماري چند متغيرهروش 5109013 2

 (جبرانيهمبستگي و رگرسيون ) 5109010 2 پاسخ -نظريه سوال 5109014 2

 آموزشي گيرينظريه و روش کالسيک اندازه 5109007 2 هاها و برنامهارزشيابي موسسه 5109016 2

 5109009 3 آموزشي گيرياندازهساخت ابزار سنجش در  5109015 2
هاي پيشرفته تحقيق کمي و کيفي در علوم روش

 تربيتي

 جمع واحد  جمع واحد 

 نیم سال سوم نیم سال چهارم
تعداد  آزمون جامع و تصویب موضوع و دفاع از پروپزال

 واحد

شماره 

 درس
 عنوان درس

 سازيهاي مقياسروش 5109017 2

1 5109018 
هاي پيشرفت تحصيلي در نظامارزشيابي 

 آموزشي

 هاي آماري ناپارامتريروش 5109008 2

2 5109020 
تحليل مسير و مدل معادالت ساختاري و سلسله 

 مراتبي

 جمع واحد 

 نیم سال پنجم نیم سال ششم
 انجام رساله/ دفاع از پروپزال انجام رساله/دفاع از رساله

 

 نیم سال هفتم نیم سال هشتم
 انجام رساله/دفاع از رساله انجام رساله/دفاع از رساله)آخرین فرصت قانونی دفاع(

 

 

 


