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 بسمه تعالی 

 (  Course Plan)  طرح درس ترمی

 مدرس:عالی                                                                                          معرفی درس 

  روان شناسی و علوم تربیتی                                                       : دانشکده

 آموزش و پرورشتاریخ * نام درس: 

  روز و ساعت برگزاری: .*                                                           ارشدکارشناسی      * رشته و مقطع تحصیلی:

 2 * تعداد واحد:    * محل برگزاری:

 :دوره  اهداف اختصاصی

يران از دوره باستان تاکنون که مباني تحوالت دوره معاصر ايران را قبل و پس از پيروزي انقالب اسالمي تشکيل آشنايي دانشجويان با روند تحوالت تاريخي، فکري، فرهنگي و آموزشي ا-

 مي دهد.

 نحوه ارزشیابی و بارم مربوط به هر ارزشیابی:

 ارائه نقش فعال در جلسات کالسالف( 

 ارائه مکتوب پاسخ به سئواالت هر جلسهب(

 

 : نیمسال اول / دوم                     فلسفه علم روانشناسیدرس : دول زمان بندی ارائه برنامه ج

شماره 

 جلسه 
 تکالیف کالسی ات فرعیموضوع موضوعات اصلی

 ايران باستان 2و  1
 

 

 
 

 جريانهاي فرهنگي در دوره باستان  -

تحليل روند آموزش و پرورش دوره باستان و رابطه آن با فرهنگ، دين، حکومت و شرايط   -

 قليمي ايرانا

 يافتن روح و فلسفه آموزش و پرورش دوره باستان  -

مطالعه بخش مربوطه از کتاب 

 و ارائه گزارش
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 : نیمسال اول / دوم                     فلسفه علم روانشناسیدرس : دول زمان بندی ارائه برنامه ج

شماره 

 جلسه 
 تکالیف کالسی ات فرعیموضوع موضوعات اصلی

 ايران پس از اسالم تا پايان عصر طاليي 4و  3

 

ايران در دوره گذار )ورود اسالم تا آغاز عصر طاليي(: شرايط فرهنگي، تغيير دين، آشنايي  -

 آيين زرتشت و اسالم، وضعيت آموزش و پرورش با آييني جديد، رابطه و نسبت

ايران در عصر طاليي : )تحول در ايرانيان و انديشه ورزي، پژوهش، توليد علم(، تحليلي بر  -

عوامل مؤثر بر توليد علم و ظهور جريانهاي فلسفي ، احياي زبان فارسي، رابطه پيوند 

 تحوالت فرهنگي با آموزش و پرورش

ليد علم، ظهور جريانهاي جديد فرهنگي، دانش هاي نقلي، شعر، افول عقل گرايي و تو -

 ادبيات، تاريخ

 يافتن روح و فلسفه تعليم و تربيت دوره -

مطالعه بخش مربوطه از کتاب و 

 ارائه گزارش

حکومت هاي قبيله اي، هجوم مغول، هجوم  6و  5

تيمور )تحول در حکومتها و تأثير چند 

 هجوم به ايران(
 

 ، آسيب هاي فرهنگي ديني، علمي، آموزش و پرورش )پيامدها(فضاي فرهنگي -

 جريان باريک فعاليت هاي علمي و آموزش پرورش -

 رشد جريان صوفي گري ... -

 روح و فلسفه تعليم و تربيت اين دوره -

 

و  منابعمطالعه بخش مربوطه از 

 ارائه گزارش

 تحوالت فرهنگي، ديني: تغيير مذهب و حاکم سازي آيين شيعه - ظهور صفويان تا عصر قاجار 8و  7

 دانش و فلسفه در عصر صفويه )توليد علم( -

 نهادهاي آموزشي، محتوا، روش هاي آموزش و ... -

 آشنايي با جهان غرب و تعامل با آن -

 تحليل و بررسي روح و فلسفه حاکم بر آموزش و پرورش از دوره صفويه تا دوره قاجار -

-  

و  منابعطالعه بخش مربوطه از م

 ارائه گزارش

 عصر قاجار 10و  9
-  

 تعامل فرهنگي غرب: مدارس ميسيونري، آموزش نظامي، دارالفنون ... -

 ورود آموزش و پرورش مدرن به ايران -

 تقابل فرهنگ و آموزش و پرورش سنتي و فرهنگ و آموزش جديد -

و  منابعمطالعه بخش مربوطه از 

 ارائه گزارش
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 : نیمسال اول / دوم                     فلسفه علم روانشناسیدرس : دول زمان بندی ارائه برنامه ج

شماره 

 جلسه 
 تکالیف کالسی ات فرعیموضوع موضوعات اصلی

 مشروطيت و آموزش پرورش -

 ، فلسفه حاکم بر آموزش و پرورش دوره قاجارتحليل و تبيين روح - -

 آموزش و پرورش مدرنيزاسيون و پيامدهاي آن - عصر پهلوي - 12و  11
-  

و  منابعمطالعه بخش مربوطه از 

 ارائه گزارش

 نعتالش براي تحول بنيادين : زمينه ها و موا  - پس از پيروزي انقالب - 14و  13
-  

و  منابعمطالعه بخش مربوطه از 

 ارائه گزارش

 آزمون پایان ترم طبق تقویم آموزشی دانشکده 
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