
 طرح درس

 تاریخ تعلیم و تربیت در اسالم و ایران 

 دکتر افضل السادات حسینی

 اهداف

 آشنایی با نهاد آموزش و پرورش  و مربیان در چهار دوره ی زمانی:  

 دوره ی باستان ایران (1

 دوره ی ایران اسالمی شده (2

 ایران مدرن شده  یدوره (3

 جمهوری اسالمی ایران یدوره  (4

 جلسات

 -جلسه ( 3باستان) یدوره

 آن هاییژگیوباستان و  یدورهتعریف  -

 باستان یدورهتوصیفی از عمل تربیت در  -

 باستان یدورهتربیتی در  هاییشهاندمنابع  -

 اوستا یهاآموزهمتون دینی و  -

  هاپندنامه -

 هاآنو  محتوای  هاگیریجهتباستان،  یدورهتربیتی در  هاییشهاند -

 در هر جلسه: هاگزارش

 باستان یدورهگزارش از متون اوستایی به عنوان مبانی دینی تعلیم و تربیت  ییهته -

 جلسه(  5اسالمی) یدوره

 آن هاییژگیواسالمی و  یدورهتعریف  -

 قبل یدورهآن با  یزهایتمااسالمی و  یدورهتعلیم و تربیت در  یدرباره -

 آن. یهادورهاسالمی و زیر  یدورهتوصیفی از عمل تربیت در  -

 آن یهادوره یرزاسالمی و  یدورهاقدامات و عمل تربیتی در  یهامؤلفه -

 اسالمی یدورهو اقدامات  تربیت در  هایشهاندتوصیف  مبانی  -

 

 گزارش:

 اسالمی یدوره( مختلف تاریخی یهاکتابجستجو و گزارش اقدامات تربیتی از  آثار) -

 به عنوان نهاد تجسم یافته آموزشی در دوران اسالمی هایهنظامگزارشی از  -

 



 جلسه(  4مدرن شدگی ) یدوره

 پیشین یدورهآن و تفاوت آن با دو  هاییژگیومدرن شدگی و   یدورهتعریف  -

 قبل یهادورهآن با  یزهایتماو )دوره قاجار و پهلوی به تفکیک( مدرن شدگی  یدورهتوصیفی از عمل تربیت در  -

 

 مدرن شدگی یدورهو اقدامات  تربیت در  هایشهاندمبانی   -

 تربیتی پردازانیهنظرتربیتی و  هاییشهاند -

 تعلیم و تربیت یعرصهتالش گران  -

 هاگزارش

 مدرن شدگی یدورهجستجو و گزارش اقدامات تربیتی و تحوالت آن در   -

 مدرن شدگی یدورهگزارش از  نظریات و عمل تربیتی مربیان  ییهته -

 هامجلهو  هاکتاب –مدرن شدگی  یدورهگزارش از آثار تربیتی  ییهته -

 -جلسه( 4جمهوری اسالمی ایران) یدوره

 پیشین یهادورهآن و تفاوت آن با  هاییژگیوجمهوری اسالمی ایران و  یدورهتعریف  -

 اسالمی یدورهو اقدامات  تربیت در  هایشهاندتوصیف  مبانی  -

 ، هشتاد و نودهفتاد ،شصت یدههجمهوری اسالمی تاکنون: یهادههدر فرآیند تربیت در  گرفتهشکل یهادورهزیر  -

 فعاالن تعلیم و تربیت  ییافتهنگارش  یهاتجربه -

 هاگزارش

بیانات رهبران انقالب  –پس از انقالب اسالمی در خصوص مطالبات از  نظام آموزشی  یهادههگزارش از اسناد   ییهتهانتخاب و  -

 نظام آموزشی،  دیدگاه صاحب نظران یدرباره

 یهاموسسهمسجد،   -غیر دولتی و دولتی هاییانجرپس از انقالب اسالمی) گرفته شکلتربیتی  هاییانجرگزارش از   ییهته -

 فرهنگی، مدارس خاص و ....( 

 هاآنو اقدامات تربیتی ایشان و مبانی  هایدگاهدو تحلیل  یرگذارتأثو  گرتالشگزارش از  معلمان  ییهته -

 

 منابع:

 رانییخ تعلیم و تربیت ، نوشته دکتر دتار -

 تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت، نوشته مهدی نخستین.  -

 اصالحگران تربیتی یهاکتاب -

 ارزشیابی:

 کالسی هاگزارش 50%

 امتحان پایانی 50%


