
 هب انم خدا 
 

 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی 

 دادکشنه روانشناسی و علوم رتبیتی

   کد فرم:

 

 گروه آموزشی:
         تحصیلی: رشته کارشناسیتحصیلی:  مقطع                             مبانی و اصول تعلیم و تربیتعنوان درس:               

 نظری:          عملی:            2:     تعداد واحد  مدرس: دکتر محمدی ندارد نیاز:پیش 

  هدف کلی درس:

 آشنایی با مبانی و اصول دینی، فلسفی و علمی تعلیم و تربیت

 :درس ) رفتاری( اهداف ویژه
 را بشناسد. مبانی فلسفی تربیتدانشجو  شناختی تربیت را بشناسد.دانشجو مبانی دین

 دانشجو اصول مستخرج از مبانی فلسفی را بشناسد. از مبانی دین شناختی را بشناسد. دانشجو اصول منبعث

 شناختی تربیت را بشناسد.شناختی، و جامعهدانشجو مبانی روان شناختی تربیت را بشناسد.دانشجو مبانی زیست

 شناختی تربیت را بشناسد.شناختی، و جامعهی رواندانشجو اصول منبعث از مبان دانشجو اصول برخاسته از مبانی زیست شناختی را بشناسد.

 مطالب بندی ارائهجدول زمان
شماره 
 جلسات

 تدریس  شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 الف( بررسی شبه تربیت ها چیستی تربیت 1جلسه 
 ب( بررسی عناصر اصلی تربیت

بحثث و ففتوو  فروهی و بثه    
 روش یادفیر  مشارکتی

یت در   2جلسه  تب مختلف     ترب کا م
 تربیتی

 الف( تربیت در اسالم
 ب( تربیت در رویکرد شناختی

بحثث و ففتوو  فروهی و بثه    
 روش یادفیر  مشارکتی

 الف( تصور اسالم از انسان تربیتدین شناختی مبانی  3جلسه 
 ب( عناصر اصلی هستی شناسی اسالمی

بحثث و ففتوو  فروهی و بثه    
 روش یادفیر  مشارکتی

طه ف  4جلسه  فه و تعلیم و   راب لسثثث
 تربیت

 الف( چیستی فلسفه
 ب( چیستی فلسفه تعلیم و تربیت

بحثث و ففتوو  فروهی و بثه    
 روش یادفیر  مشارکتی

مبثثانی فلسثثثفی تعلیم و            5جلسه 
 تربیت

 در یکی دو رویکرد منتخب در ففتوو با دانشجویان الف( مبانی معرفت شناسی تربیت
 در یکی دو رویکرد منتخب در ففتوو با دانشجویان ب( مبانی ارزش شناسی تربیت

بحثث و ففتوو  فروهی و بثه    
 روش یادفیر  مشارکتی

مبانی زیسثثثت شثثثناختی     6جلسه 
 تربیت

 الف( بررسی دیدفاه زیست عصب شناسان در باب چیستی انسان
 ب( بررسی دیدفاه زیست عصب شناسی در باب چیستی تربیت

بحثث و ففتوو  فروهی و بثه    
 فیر  مشارکتیروش یاد

 الف( بررسی رویکرد رفتارفرایی به انسان و تربیت شناختی تربیتمبانی روان 7جلسه 
 ب( بررسی رویکرد سازنده فرایی به چیستی معرفت

بحثث و ففتوو  فروهی و بثه    
 روش یادفیر  مشارکتی

ناختی         8جلسه  عه شثثث جام بانی  م
 تربیت

 الف( بررسی رویکرد فردفرایان به چیستی انسان
 ب( بررسی رویکرد جمع فرایان در باب چیستی انسان

بحثث و ففتوو  فروهی و بثه    
 روش یادفیر  مشارکتی

روشی برا    بنا به انتخاب کالس  مرور  بر آموخته ها  دانشجویان از مباحث ارائه شده به منظور رفع نواقص در یادفیر   آزمون میان ترم 9جلسه 
 ارزشیابی منظور می شود.

 الف( بررسی مفهوم اصول تربیتی .ل تعلیم و تربیتاص 10جلسه 
 ب( بررسی نحوه ارتباط اصول تربیتی با مبانی و روش ها  تربیتی

 ج( بحث در بااره الوو  استنتاجی فرانکنا

بحثث و ففتوو  فروهی و بثه    
 روش یادفیر  مشارکتی

 اسالم در تربیتالف( بررسی داللت ها  انسان شناختی  شناختی تربیتاصول دین 11جلسه 
 ب( بررسی داللت ها  هستی شاختی اسالم در تربیت

بحثث و ففتوو  فروهی و بثه    
 روش یادفیر  مشارکتی

 الف( بررسی اصول معرفت شناختی یک مکتب فلسفی بنا به وضعیت کالس اصول فلسفی تربیت 12جلسه 
 شناختی یک مکتب فلسفی بنا به وضعیت کالسب( بررسی اصول انسان

ففتوو  فروهی و بثه   بحثث و  
 روش یادفیر  مشارکتی

 الف( بررسی اصول هستی شناختی یک مکتب فلسفی بنا به ترجیح کالس اصول فلسفی تربیت 13جلسه 
 ب( بررسی اصول ارزش شناختی یک مکتب فلسفی بنا به ترجیح کالس

بحثث و ففتوو  فروهی و بثه    
 روش یادفیر  مشارکتی

 چیستی یادفیر  مطابق با دیدفاه زیست عصب شناسان الف( اصول زیست سناختی 14جلسه 
 ب( اصول یادفیر  از دیدفاه علوم شناختی

بحثث و ففتوو  فروهی و بثه    
 روش یادفیر  مشارکتی

 الف( بررسی اصول یادفیر  در رفتار فرایی اصول روان شناسی 15جلسه 
 ب( بررسی اصول یادفیر  در سازنده فرایی

بحثث و ففتوو  فروهی و بثه    
 روش یادفیر  مشارکتی

 الف( بررسی اصول انسان شناختی فردفرایان اصول جامعه شناختی 16جلسه 
 ب( بررسی اصول انسان شناختی جمع فرایان

بحثث و ففتوو  فروهی و بثه    
 روش یادفیر  مشارکتی

 آزمون پایان ترم 17جلسه 

  نوع ارزشیابی:

برفزار می شود. نوع آزمون نیز بنا به وضعیت تدریس و ففتوو با دانشجویان انتخاب  ترکیبی از ارزشیابی فرایند  و تراکمی در این کالس

 می شود.

 فرم طرح درس


