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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 شناسی و علوم رتبیتیدادکشنه روان

  های مختلفسال بندی مقاطع و رشتهنیمفرم 

یشناسروانگروه آموزشی   

شناسی شناختیارشد رشته روان مقطع کارشناسی  

دوم سالنیم اول سالنیم   

 عنوان درس شماره درس تعداد واحد عنوان درس شماره درس تعداد واحد

2شناسی شناختی روان 5106180 2 -  مبانی علوم شناختی 5106170 2 

 مبانی علوم اعصاب 5106161 2 مبانی علوم اعصاب شناختی 5106181 2 -

های تحقیق در علوم شناختیروش 5106182 2 - 1شناسی شناختی روان 5106171 2   

های آزمایشگاهی در روش 5106183 1 1

شناسی شناختیروان  

شناختیهای آماری در علوم روش 5106160 2  

 درس اختیاری -- 2 درس اختیاری  -- 2 -

    درس اختیاری -- 2 -

 جمع واحد 10 جمع واحد 13

چهارم سالنیم سوم سالنیم   

 تعداد واحد
 عنوان درس شماره درس تعداد واحد عنوان درس شماره درس

 نظری  عملی

2 - 
انجام پایان نامه و برگزاری جلسه  5106023

 دفاع
2 5106184 

شناسی روانیمبانی شناختی آسیب  

 درس اختیاری -- 2 

 درس اختیاری -- 2

 تصویب موضوع و پروپزال -- --

 جمع واحد 9

 
 لیست دروس اختیاری

 ترم ارائه شماره درس نام درس ردیف
 تعداد واحد

 عملی نظری
 - 2 اول  5106185 مبانی شناخت در فلسفه اسالمی و فلسفه ذهن 1
 - 2 دوم 5106187 ذهن و آکاهی 2
 - 2 دوم 5106189 شناسی رشد شناختیروان 3
 - 2 سوم 5106186 شتاسی شناختیاصول زبان 4

 2 1 سوم 5106188 سازی شناختیمدل 5

 - 2 سوم 5106190 شناختی و فرایندهای عالی ذهنعلوم اعصاب 6

 - 2 سوم -- های علوم شناختییک درس از سایر رشته 7
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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 شناسی و علوم رتبیتیدادکشنه روان

  های مختلفسال بندی مقاطع و رشتهنیمفرم 
 

یشناسروانگروه آموزشی   

شناسی عمومیروان  ارشد رشته: مقطع کارشناسی  

دوم سالنیم اول سالنیم   

 عنوان درس شماره درس تعداد واحد عنوان درس شماره درس تعداد واحد

 نظری عملی
شناسی عمومی پیشرفتهروان 5106068 3 - روش تحقیق پیشرفته 5106017 3  

شناسی رشد پیشرفتهروان 5106061 2 شناسی تجربیروان 5106067 - 2   

2 
5106024 

پیسکوفیزیولوژی و 
 نوروپیسکوفیزیولوژی

- 2 
5106062 

شناسی یادگیری و تفکرروان  

2 
5106063 

شناسی مباحث جدید در آسیب
 روانی

1 2 
5106072 

های آمار پیشرفتهروش  

 جمع واحد 10 جمع واحد 9

چهارم سالنیم سوم سالنیم   

 تعداد واحد
 عنوان درس شماره درس تعداد واحد عنوان درس شماره درس

 نظری  عملی

4 - 5106023 
انجام پایان نامه و برگزاری جلسه 

 دفاع
2 5106022 

شناسی اجتماعی پیشرفتهروان  

 نظریه شخصیت 5106066 2 

شناسی کودکان استثناییروان 5106021 2  

 انگیزش و هیجان 5106065 2

 تصویب موضوع و پروپزال -- --
 جمع واحد 8
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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 شناسی و علوم رتبیتیدادکشنه روان

  های مختلفسال بندی مقاطع و رشتهنیمفرم 
 

یشناسروان گروه آموزشی  

 شناسی بالینیارشد رشته:روان مقطع کارشناسی

 اول سالنیم دوم سالنیم

 عنوان درس درسشماره تعداد واحد عنوان درس شماره درس تعداد واحد

 نظری عملی نظری عملی

آمار پیشرفته در  5106151 2 - روش تحقیق 5106158 2 -
بالینیشناسیروان  

درمانیها و کاربرد رواننظریه 5106157 2 1 شناسی روانی پیشرفتآسیب 5106149 2 -   
فنون مصاحبه تشخیص در  5106165 - 2

شناسی بالینیروان  
داروشناسیروان 5106155 - 2  

پژوهشی -دستیاری آموزشی 5106148 - 2  درس اختیاری -- 2 - 
     درس اختیاری -- - 2

 جمع واحد 8 جمع واحد 11

 سوم سالنیم چهارم سالنیم

 تعداد واحد
 عنوان درس شماره درس

 تعداد واحد
 عنوان درس درسشماره

 نظری عملی نظری  عملی

6 - 5106168 
انجام پایان نامه و برگزاری 

 جلسه دفاع
3 - 5106166 

های عین، فرافکن و کاربرد آزمون
 بالینیشناسی شناختی در روان

 درس اختیاری -- - 2 
 درس اختیاری -- 2 -
 تصویب موضوع و پروپزال -- - -

 جمع واحد 7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لیست دروس اختیاری
 شماره درس نام درس ردیف

 510614 ها شخصیت: مفاهیم و پژوهش 1
 5106167 درمانیهای روانکارورزی روش 2
 5106167 رفتاری -درمانی شناختیفنون روان 3
 5106169 درمانی پویشیفنون روان 4
 5106473 درمانیفنون خانواده 5
 5106131 درمانیفنون گروه 6
 5106061 شناسی رشد پیشرفتهروان 7
 5106079 شناسی سالمتروان 8
 5106134 ها و درمان(اعتیاد )نظریه 9
 5106135 شناسی بالینیروانعصب 10
 5106172 درمانیفنون زوج 11
 5106178 بهداشت روانی 12
 5106179 سمینار 13
 5106234 شناسی بالینیای در رواناخالق حرفه 14
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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 شناسی و علوم رتبیتیدادکشنه روان

  های مختلفسال بندی مقاطع و رشتهنیمفرم 

 تربیتی و مشاوره شناسیروانگروه آموزشی: 

 شناسی تربیتیمقطع کارشناسی ارشد رشته روان

 اول سالنیم دوم سالنیم

 عنوان درس شماره درس تعداد واحد عنوان درس شماره درس تعداد واحد

 تربیتی شناسیروان 5101106 2 یادگیری کاربردی هاینظریه 5101249 2

 اجتماعی شناسیروان 5101096 2 روش تحقیق 5101370 3

 تربیتی شناسیروانمتون تخصصی  5101223 3 رشد هاینظریه 5101242 2

 آمار استنباطی 5101027 2 تعلیم و تربیت اسالمی پیشرفته 5101373 2

 آراء تربیتی و مکاتب فلسفی 5101376 2 درس جبرانی  

 درس جبرانی)ویژه تغییر رشته(  2 درس اختیاری  2
 جمع واحد 12 جمع واحد 11

 سوم سالنیم چهارم سالنیم

 دفاعانجام پایان نامه و برگزاری جلسه 

 
 

 عنوان درس شماره درس تعداد واحد

 تیو ترب میدر تعل جانیو ه زشیانگ 5101052 2

  2 5101375  ی آموزشهاروشنظریه و 

 سنجش و اندازه گیری 5101299 2

 درس اختیاری  2

 تصویب موضوع و پروپزال  
 جمع واحد 8

 2از میان دروس کارشناسی زیر   اول و دوم سالنیم ویژه دانشجویان تغییر رشته ای است و الزم است به صالحدید استاد راهنما آموزشی در طول درس جبرانی:

 درس را بگذرانند: 

 (5101278روانی ) شناسیآسیب 

 (5101117شخصیت ) شناسیروان 

 (5101436راهنمایی و مشاوره کودک و نوجوان) 

 (5101430های هوش و استعداد  )کاربرد آزمون 

 (5101115( یا )5101114شناسی رشد )وانر 

در طول  تربیتی، الزم است شناسیرواندرس اختیاری : در دوره کارشناسی ارشد 

 از میان دروس اختیاری زیر  اخذ گردد. واحد  4آموزشی  سالنیم 3

  5101390اختالالت یادگیری 

 5101360روشهای تغییر و اصالح رفتار 

 شخصیت  شناسیروان 

 5101096اجتماعی شناسیروان 

 5101299و فنون راهنمایی و مشاوره هاروش   

 5101549خدمات مشورتی در مدرسه  

 واحد اختیار است. 6ها واحد درسی اخذ گردد که از میان آن 32الزم است در دوره کارشناسی ارشد : دروس اختیاری

 اختیاری عنوان درس تعداد واحد دک

 اجتماعی شناسیروان 2 5101096

 روان سنجی 2 5101252

 شخصیت شناسیروان 2 5101275

 فنون ارزیابی روانی، تربیتی 3 5101345

 ی تغییر و اصالح رفتارهاروش 2 5101360

 اختالالت یادگیری 2 5101390

 راهنمایی و مشاوره 2 5101411

 آموزشیارزشیابی  2 5101412
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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 شناسی و علوم رتبیتیدادکشنه روان

  های مختلفسال بندی مقاطع و رشتهنیمفرم 

 تربیتی و مشاوره شناسیروانگروه آموزشی: 

 کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانوادهمقطع 

 اول سالنیم دوم سالنیم

تعداد 
 واحد

 عنوان درس شماره درس تعداد واحد عنوان درس شماره درس

 آمار استنباطی پیشرفته 5101526 2 سنجش و ارزیابی در مشاوره خانواده و ازدواج 5101540 3

 ی تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی وهاروش 5101535 3

 شناسیروان
 نظریه و روشهای مشاوره در خانواده 5101520 3

 هدایت و مشورت در اسالم 5101533 2 درمانیروانپیشرفته مشاوره و  هاینظریه 5101528 3

 ی مشاوره گروهیهاروشو  هانظریه 5101530 3 درس جبرانی)ویژه تغییر رشته(  2

 درس اختیاری   درس اختیاری  

 درس جبرانی)ویژه تغییر رشته(  2 درس اختیاری  

 جمع واحد 12 جمع واحد 11

 سوم سالنیم چهارم سالنیم

 انجام پایان نامه و برگزاری جلسه دفاع

 

 

 عنوان درس شماره درس تعداد واحد

 سمینار مسائل خانواده و ازدواج  3

 تمرین فنون مشاوره در آزمایشگاه  2

 14 حداقل و حداکثر واحد قابل اخذ

 

 

 مشاوره ازدواج 5101556 3

 کارورزی در مشاوره خانواده و ازدواج 5101554 2

 تصویب موضوع و پروپزال  

 جمع واحد 10

از میان  اول و دوم  سالنیم درس جبرانی: ویژه دانشجویان تغییر رشته ای است و الزم است به صالحدید استاد راهنما آموزشی  در طول

 درس را  اخذ نمایند:  2دروس کارشناسی زیر  

  (5101278روانی ) شناسیآسیب 

 (5101117شخصیت ) شناسیروان 

 (5101450)خانواده  شناسیآسیب 

  (5101434های رغبت، خانواده و شخصیت در مشاوره  )کاربرد آزمون 

 (5101115( یا )5101114شناسی رشد )وانر 

 روس جبرانید

واحد درسی اخذ گردد که از میان آن  32الزم است در دوره کارشناسی ارشد 

 است. یواحد اختیار 6ها 

 

 
  

 اختیاری عنوان درس تعداد واحد کد

 راهنمایی تحصیلی 2 5101082
 راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه 3 5101087
 و فنون راهنمایی و مشاوره هاروش 3 5101135
 درمانیروانمشاوره و  هاینظریه 3 5101277
 و مشاوره گروهی راهنمایی 3 5101285
 هوش و استعداد هایآزمونکاربرد  2 5101561
 مشاوره خانواده 3 5101564
 شناسی شخصیتروان 3 5101592
 روانی شناسیآسیب 2 5101594

 واحد 12واحد/حداکثر  0حداقل اخذ 
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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 شناسی و علوم رتبیتیدادکشنه روان

  های مختلفسال بندی مقاطع و رشتهنیمفرم 

 هشناسی تربیتی و مشاورگروه آموزشی: .روان

 مشاوره مدرسهمقطع کارشناسی ارشد رشته 

 اول سالنیم دوم سالنیم

تعداد 
 واحد

شماره 
 درس

 عنوان درس شماره درس تعداد واحد عنوان درس

 آمار استنباطی پیشرفته 5101526 2 روابط و مناسبات انسانی در مدرسه 5101538 2

روشهای تحقیق پیشرفته در علوم  5101535 3

 شناسیروانتربیتی و 

 پیشرفته مشاوره و روان درمان هاینظریه 5101528 3

 ی راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلیهاروشاصول و  5101537 3 و روشهای مشاوره گروهی هانظریه 5101530 3

 خدمات مشورتی در مدرسه 5101549 2 هدایت و مشورت در اسالم 5101533 2

 درس اختیاری )ندارند(   درس جبرانی)ویژه تغییر رشته(  2

 درس جبرانی)ویژه تغییر رشته(  2 اختیاری )ندارند( درس  
12 

 با جبرانی
 12 جمع واحد

 با جبرانی
 جمع واحد

 سوم سالنیم چهارم سالنیم

 انجام پایان نامه و برگزاری جلسه دفاع

 

 عنوان درس شماره درس تعداد واحد

 سمینار مسائل راهنمایی و مشاوره در آموزش و پرورش 5101551 3

 تمرین فنون مشاوره در آزمایشگاه 5101529 1

 14واحد قابل اخذ 

 

 روانی در مشاوره مدرسه هایآزمونتهیه و کاربرد  51015552 3

 کارورزی در مشاوره مدرسه 5101550 2

 تصویب موضوع و پروپزال  

 جمع واحد 9

 2از میان دروس کارشناسی زیر   اول و دوم سالنیم ویژه دانشجویان تغییر رشته ای است و الزم است به صالحدید استاد راهنما آموزشی  در طول درس جبرانی:

 درس را بگذرانند: 

 (5101278روانی ) شناسیآسیب  .1

 (5106173تحولی )  شناسیروان .2

 (5101436راهنمایی و مشاوره کودک و نوجوان ) .3

 (5101430کاربرد آزمونهای هوش و استعداد  )  .4

 (5101115( یا )5101114شناسی رشد )روان .5

 روس اختیارید

از میان آن واحد درسی اخذ گردد که  32الزم است در دوره کارشناسی ارشد 

 واحد اختیار است. 6ها 
 

  

 اختیاری عنوان درس تعداد واحد کد

 راهنمایی تحصیلی 2 5101082

 راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه 3 5101087

 و فنون راهنمایی و مشاوره هاروش 3 5101135

 درمانیروانمشاوره و  هاینظریه 3 5101277

 تشخیص و شخصیت هایآزمونکاربرد  3 5101280

 راهنمایی و مشاوره گروهی 3 5101285

 هوش و استعداد هایآزمونکاربرد  2 5101561

 مشاوره خانواده 3 5101564

 شخصیت شناسیروان 3 5101592

 روانی شناسیآسیب 2 5101594

 واحد 12حداکثر 
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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 شناسی و علوم رتبیتیدادکشنه روان

  های مختلفسال بندی مقاطع و رشتهنیمفرم 

 

 شناسی تربیتی و مشاورهگروه آموزشی: روان

 تربیتی )مجازی( شناسیروانمقطع کارشناسی ارشد رشته 

 اول سالنیم دوم سالنیم

 عنوان درس شماره درس تعداد واحد عنوان درس شماره درس تعداد واحد

 تربیتی شناسیروان 5101106 2 یادگیری کاربردی هاینظریه 5101249 2

 آمار استنباطی 5101027 3 روش تحقیق 5101370 3

 تربیتی شناسیروانمتون تخصصی  5101223 3 تعلیم و تربیت اسالمی پیشرفته 5101373 2

 آراء تربیتی و مکاتب فلسفی 5101376 2 درس اختیاری  2

 درس اختیاری  2 درس اختیاری  2

 درس جبرانی)ویژه تغییر رشته(  2 تغییر رشته(درس جبرانی)ویژه   2

 جمع واحد 14 جمع واحد 13

 سوم سالنیم 

 عنوان درس شماره درس تعداد واحد 

 انگیزش و هیجان در تعلیم و تربیت 5101052 2

 های آموزشنظریه و روش 5101375 2

 تربیتی شناسیروانسمینار در  5101264 2

 یادگیریاختالالت  5101390 2

 و فنون راهنمایی و مشاوره هاروش 5101443 2

 سنجش و اندازه گیری 5101299 2

 جمع واحد 13

از میان دروس واحد 4سال آموزشی نیم 3شناسی تربیتی مجازی، الزم است در طول درس اختیاری : در دوره کارشناسی ارشد روان

 اختیاری زیر  اخذ گردد. 

  5101390یادگیریاختالالت 
 5101360ی تغییر و اصالح رفتار هاروش 

 شخصیت  شناسیروان 

 5101096اجتماعی شناسیروان 

 5101299و فنون راهنمایی و مشاوره هاروش   

 5101549خدمات مشورتی در مدرسه  

 

 واحد از دروس اختیاری اخذ گردد.   4شناسی تربیتی مجازی بدون پایان نامه بوده و الزم است معادل آن، دوره کارشناسی ارشد روان
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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 شناسی و علوم رتبیتیدادکشنه روان

  های مختلفسال بندی مقاطع و رشتهنیمفرم 

 
 

شناسی و آموزش کودکان استثناییروانگروه آموزشی   

شناسی و آموزش کودکان استثناییروانمقطع کارشناسی ارشد رشته   

اولنیم سال  نیم سال دوم  

تعداد 

 واحد

شماره 

 درس
 عنوان درس

تعداد 

 واحد

شماره 

 درس
 عنوان درس

 هوش و عقب ماندگی ذهنی 5101262 2 روان شناسی مرضی کودک 5101127 2

 5101041 2 (1)روانیوکاربردآزمونهاینظریمبانی 5101219 1+1
روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 

 )جبرانی(

 فرآیندهای تحول روانی 5101182 2 حرکتیبازپروری  5101054 2

2 5101164 
مانده سمینار در مسائل کودکان عقب

 ذهنی
 اصول ژنتیک و مشاوره ژنتیکی 5101015 2

    آمار استنباطی 5101024 2

    تصویب موضوع و پروپزال  

 جمع واحد 12
8  +2 

 جبرانی
 جمع واحد

 نیم سال سوم نیم سال چهارم
نامه و برگزاری جلسه دفاعانجام پایان  تعداد  

 واحد

شماره 

 درس
 عنوان درس

 شناسی بالینی کودکروان 5101588 2

2 5101134 
روش تهیه و تنظیم مواد و برنامه های 

 درسی

 روش تحقیق پیشرفته 5101131 2+1

2 5101164 
های آموزش و پرورش اصول و روش

 ماندگان ذهنیعقب

 (2)روانیوکاربردآزمونهاینظریمبانی 5101220 1+1
 تصویب موضوع و پروپزال  

 جمع واحد  11
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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 شناسی و علوم رتبیتیدادکشنه روان

  های مختلفسال بندی مقاطع و رشتهنیمفرم 

 

ها و برنامه های آموزشی و درسی گروه آموزشی: روش  

 مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش بزرگساالن

 نیم سال اول نیم سال دوم
تعداد 

 واحد

شماره 

 درس
 عنوان درس

تعداد 

 واحد

شماره 

 درس
 عنوان درس

 نیازسنجی آموزشی  2 های تدریس و بهسازی منابع انسانیروش  2

2  
تحوالت جهانی و مطالعات تطبیقی در آموزش 

 بزرگساالن
2  

های تحقیق در آموزش روش

 بزرگساالن

 متون تخصصی به زبان انگلیسی  2 یادگیری و برنامه درسی در محیط کار  2

 بزرگساالن ای آموزشنظریه  2 های اماریتحلیل داده  2

2  
های آموزش ارزشیابی اثربخشی برنامه

 بزرگساالن
   

    تصویب موضوع و پروپزال  

 جمع واحد  جمع واحد 

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

 واحد

شماره 

 درس

 عنوان درس

 های آموزشیمدیریت دانش در سازمان  2

 روانشناسی و مشاوره بزرگساالن  2

2  
های نوین در آموزش کاربرد فناوری

 بزرگساالن

 الگوهای طراحی آموزش بزرگساالن  2

 تصویب موضوع و پروپزال  

 جمع واحد 
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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 شناسی و علوم رتبیتیدادکشنه روان

  های مختلفسال بندی مقاطع و رشتهنیمفرم 
 

 ها و برنامه های آموزشی و درسی گروه آموزشی: روش

برنامه ریزی درسیارشد رشته  مقطع کارشناسی  

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

2 5103190 
های برنامه درسی تربیت دینی، داللت

 تربیتی متون دینی و سیره 
2 5103145 

های آن فلسفه تربیتی اسالم و داللت
 درسی در برنامه

 های آماری پیشرفتهروش 5103152 2 درسی برنامه در تحقیق روش 5103146 2

2 5103189 
ریزی درسی و تاریخ های برنامهنظریه

های درسی در ایران و تحوالت برنامه
 جهان

2 5103165 
های های یادگیری و ورشنظریه

 تدریس

 های جدید برنامه درسیفناوری 5103234 2 مطالعات تطبیقی در برنامه درسی 5103263 2

 ریزی درسیهای برنامهاصول و روش 5103144 2 پروپزالتصویب موضوع و   

 جمع واحد  جمع واحد 

 نیم سال سوم نیم سال چهارم

 انجام پایان نامه و برگزاری جلسه دفاع

 عنوان درس شماره درس تعداد واحد

2 5103213 
های طراحی تدوین و روش

 سازماندهی و اجرای برنامه درسی

2 5103241 
ریزی ارزشیابی در برنامههای روش

 درسی

2 5103216 
ریزی درسی )با سمینار در برنامه

 تاکید بر کارورزی(
 ریزی درسی در آموزش عالی برنامه 5103240 2

 تصویب موضوع و پروپزال  

 جمع واحد 
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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 شناسی و علوم رتبیتیدادکشنه روان

  های مختلفسال بندی مقاطع و رشتهنیمفرم 
 

ها و برنامه های آموزشی و درسی گروه آموزشی روش  

آموزشیتحقیقات مقطع کارشناسی ارشد رشته   

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

 (جبرانیریاضیات پایه ) 5103181 3 گیری( و نمونه2های آماری )روش 5103033 3

 (1های آماری )روش 5103242 2 های روانیمبانی نظری و کاربرد آزمون 5103215 2

 (زبان تخصصی )جبرانی 5103226 2 آموزشی هایارزشیابی نظام 5103228 2

 شناسی تربیتیروان 5103016 2 های کیفی در تحقیقات آموزشیشیوه 5103214 2

 5103227 2 تصویب موضوع و پروپزال  
های توصیفی تحقیق در علوم روش

 تربیتی

 جمع واحد  جمع واحد 

 نیم سال سوم نیم سال چهارم
پایان نامه و برگزاری جلسه دفاعانجام   عنوان درس شماره درس تعداد واحد 

2 5103233 
های آزمایشی تحقیق در علوم روش

 تربیتی

2 5103224 
گیری پیشرفت سنجش و اندازه

 تحصیلی

2 5103182 
سمینار پژوهشی در مسائل تعلیم و 

 تربیت

های آموزشیمطالعه تطبیقی نظام 5103231 2  

 کاربرد کامپیوتر در تحقیقات آموزشی 5103192 2

 تصویب موضوع و پروپزال  

 جمع واحد 
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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 شناسی و علوم رتبیتیدادکشنه روان

                                                                                                                                                            های مختلفسال بندی مقاطع و رشتهنیمفرم 

 

 اجتماعی آموزش و پرورش -مبانی فلسفی گروه آموزشی:

 ( با توجه به تصویب برنامه بازنگری98)ورودی  تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش  مقطع کارشناسی ارشد رشته

 نیم سال اول  نیم سال دوم 
تعداد 

 واحد

شماره 

 درس
 عنوان درس

تعداد 

 واحد

شماره 

 درس
 عنوان درس

نظریات تربیتی و مکاتب فلسفی    3  متون تخصصی  2 

و قرون وسطی تاریخ فلسفه کالسیک 5102024 2 فلسفه معاصر 5102001 2  

فلسفی -روش های تحقیق کیفی  3 کیفی -کمیروشهای تحقیق  5103281 3   

 مبانی و اصول آموزش و پرورش 5103269 2 نظریه های جامعه شناسی آموزش و پرورش  2

ایرانسمینار در مسایل آموزش و پرورش   2  تعلیم و تربیت اسالمی 5102035 2 

 تاریخ تعلیم و تربیت در اسالم و ایران  2   

واحد 12جمع واحد:   واحد 13جمع واحد:     

 نیم سال سوم) با توجه با انتخاب دروس اختیاری دانشجویان(
تعداد 

 واحد

شماره 

 درس
 عنوان درس

تعداد 

 واحد

شماره 

 درس
 عنوان درس

 چیستی دین   2 نظریه شناسی تربیتی   2

 2 تحلیل مفاهیم تربیتی  2
فلسفه تربیتی اسالم و داللتهای آن در برنامه  

 درسی

 بررسی تطبیقی تربیت ارزشی در جهان  2 مبانی فلسفی  برنامه ریزی درسی  2

 متون اسالمی -تربیت در نهج البالغه  2 مبانی فلسفی  برنامه ریزی درسی ایران   2

 رویکردهای تربیت دینی در جامعه ایران  2 فلسفه علم  2

 مقدمه ای بر فلسفه اسالمی  2 اصول و روش های ارزشیابی در برنامه درسی  2

 مبانی اجتماعی نظام آموزش و پرورش ایران  2 ه دوران کودکیفسفل  2

 )پیشرفته(جامعه شناسی آموزش و پرورش   2 تربیتی نوجوانی -مطالعات فلسفی  2

 مطالعات تطبیقی و  فرهنگی در آموزش و پرورش  2 نوجوانی -جامعه شناسی کودکی  2

 اصول و مبانی تربیت اجتماعی  2 تربیتی کودکی -فلسفه رویکردهای آموزشی  2

 سیر آرای تربیتی غرب  2 تربیت دینی کودک و نوجوان  2

 کنشگران ایرانیتبیین رویکردهای تربیتی   2 اصول یادگیری و روشهای تدریس  2

    کارورزی در یک نهاد تربیتی یا مدرسه  2

سال سوم به دانشجویان ارائه خواهد شد. واحد در نیم 14الزم به ذکر است از میان این دروس، به ازای   

 نیم سال چهارم 

 انجام پایان نامه و برگزاری جلسه دفاع
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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 شناسی و علوم رتبیتیدادکشنه روان

                        های مختلفسال بندی مقاطع و رشتهنیمفرم 

 

 گروه آموزشی: مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

 مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

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

مدیریت سازمانی تئوری های 5105272 3  فلسفة مديريت آموزشي 5105087 3 

در مدیریت آموزشی روش تحقیق 5105238 3  آمار استنباطي در مديريتکاربرد  5105253 3 

در  رفتار و روابط انسانی 5105179 2

 های آموزشیسازمان

3 5105185 
 اصول مديريت آموزشي

)جبراني(تخصصي  متون 5101276 2     

)جبراني(مدیریت عمومی 5105151 2     

)جبراني(اقتصاد ت.ت 5101022 2     

 بودجه بندی و مديريت مالي 5105035 2   

 جمع واحد  جمع واحد 

چهارمنیم سال  سومنیم سال    

نامه و برگزاری جلسه دفاعانجام پایان  عنوان درس شماره درس تعداد واحد 

 مديريت نيروی انساني در آ.پ 5105115 3

 نظارت و راهنمايي آموزشي 5105134 2

 برنامه ريزی آموزشياصول  5105027 2

 ارزشيابي آموزشياصول و روش های  5105011 2

 تصویب موضوع و پروپزال  

 جمع واحد 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 


