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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی 

 شناسی و علوم رتبیتیدادکشنه روان

   کد فرم:

 
 گروه آموزشی:

        علوم تربیتی  تحصیلی: رشته کارشناسیتحصیلی:    مقطع                                          یقیآموزش و پرورش تطب عنوان درس:
  ارباشلومدرس: دکتر چ ش نیاز:پی عملی:                 2نظری:          2:  تعداد واحد

 هدف کلی درس:

 نقشه مفهومی آموزش و پرورش تطبیقی،روش شناسی و دیدگاههای نظری آن حوزه آشنایی با

 :درس اهداف ویژه) رفتاری(
 آشنایی با سیر تحول تاریخی رشته و  حدود و ثغور مفهوم آموزش و پرورش تطبیقی 1

 آشنایی با رویکردها و دیدگاه های نظری آموزش و پرورش تطبیقی 2

 (نقاط قوتقی و توانایی انجام پژوهش با روش پژوهش تطبیقی )الزامات،محدودیتها و آشنایی باروش شناسی تطبی 3

 آشنایی با نظام آموزشی سایر کشورها و ایران و توانایی نقد و بررسی آنها 4

 مطالب بندی ارائهجدول زمان
 تدریس  شیوه رئوس مطالب موضوع درس شماره جلسات

و  ینمره ده وهیش  ،یواحد درس نیا تیانتظارات و ضرورت و اهم انیمنابع،  ب یمعرف ان،یبا دانشجو ییآشنا 1جلسه 
 .یکالس فینحوه  ارائه تکال

سخنرانی، کار گروهی، نمایش فیلم و پرسش و پاسخ 
 )تمام جلسات از پاورپوینت استفاده می شود(

آمووزش   یو سرفصل ها یبا نقشه مفهوم ییآشنا 2جلسه 
 یقیو پرورش تطب

زش و پورورش تطبیقوی، آشونایی بوا مفواهیم      مفهوم آمو
و دانوش یوا ملوم     اساسی رشته در قالب نقشوه مفهوومی  

 بودن؟

 سخنرانی، کار گروهی، نمایش فیلم و پرسش و پاسخ

در  یقو یرشته آموزش و پرورش تطب یخیتار ریس 3جلسه 
 و جهان رانیا

 ،رانیدر ا یقیرشته آموزش و پرورش تطب یخیتار ریس
جهان و در  یقیآموزش و پرورش تطبرشته  یخیتار ریس

 آشنایی با برنامه درسی آن

سووخنرانی، نمووایش فوویلم و پرسووش و پاسووخ و ارائووه 
 قسمتی از درس توسط دانشجویان

با  حدود و ثغور مفهوم آموزش و پرورش  ییآشنا 4جلسه 
 یقیتطب

سر تحول مفهومی آموزش و پرورش تطبیقی، تفواوت آن  
 یبا آموزش بین الملل

 ی، کار گروهی، نمایش فیلم و پرسش و پاسخسخنران

 یو ضرورت و اهداف و دستاوردها تیاهم نییتب 5جلسه 
  یقیآموزش و پرورش تطب

اهمیت آموزش و پرورش تطبیقی، اهداف و دسوتاوردها،  
 مخاطبان آموزش و پرورش تطبیقی کشورهای منتخب

 سخنرانی، کار گروهی، نمایش فیلم و پرسش و پاسخ

 6جلسه 
در  ینظوور یکردهووایو رو دگاههایووبووا د ییاآشوون

 یقیحوزه آموزش و پرورش تطب
 یمنش مل کردیرو -1
 یفلسف -یخیتار کردیرو -2
 یملوم اجتمام کردیرو -3
 یاقتصاد کردیرو -4

 تا رویکردپست مدرن

 سخنرانی، کار گروهی، نمایش فیلم و پرسش و پاسخ

و روش  یقیپژوهش تطب یبا روش شناس ییآشنا 7جلسه 
 یرج بردج

روش جورج  توا   تومواس  یموور  دگاهیاز د روشهای سنتی
 بردی

 سخنرانی و پرسش و پاسخ

ناموه بوه روش    انیپا ایمقاله  کی لیو تحل هیتجز 8جلسه 
 نقاط قوت و ضعف آن ییو شناسا یجرج برد

ناموه بوه روش جورج     انیو پا ایمقاله  کی لیو تحل هیتجز
 نقاط قوت و ضعف آن ییو شناسا یبرد

 پرسش و پاسخ و کار گروهی

آشنایی با وِیژگی ها و تعاریف رایج، شباهتها و تفاوتها آن  یالملل نیبا مفهوم آموزش ب ییآشنا 9جلسه 
 با مفهوم آموش و پرورش تطبیقی

 سخنرانی و پرسش و پاسخ
 امتحان میان ترم

 10جلسه 
معوروف در   یبا انجمن ها و موسسوه هوا   ییآشنا

 یقیتطبحوزه آموزش و پرورش 

Comparative Education Society of Hong Kong 
Comparative Education Society of Asia 
Comparative & International Education Society 
World Council of Comparative Education Societies 
(WCCES) 

 سخنرانی، نمایش فیلم و پرسش و پاسخ

 11جلسه 
 Mark Bray حوزه حب سبکبا صاحبنظران صا ییآشنا

Bob Adamson 
Mark Mason 
Philip G. Altbach 
Jane Knight 

 نمایش فیلم و پرسش و پاسخ 

 12جلسه 

حووزه آمووزش و پورورش     یمجله هوا آشنایی با 
 ی و رویکردهای موضومی و روش شناختیقیتطب

Comparative Education Review  
Comparative Education Bulletin 
International Journal of Educational Development  
Comparative Education 
International Journal of Educational Development  
International Review of Education   A Journal of Comparative and International 
Education , 
Current Issues in Comparative Education 

 رسش و پاسخسخنرانی و پ

نظووام  یدرسوو یسوواختار و برنامووه هووا  سووهیمقا 13جلسه 
 جهان یکشورها یآموزش

 نمایش فیلم و پرسش و پاسخ ایران و کشورهای منتخب

و دادن بووازخورد  انیدانشووجو یکارهووا یبررسوو 14جلسه 
 انجام شده ینسبت به کارها

و دادن بوازخورد نسوبت بوه     انیدانشوجو  یکارها یبررس
 دهانجام ش یکارها

 سخنرانی و پرسش و پاسخ

 سخنرانی و پرسش و پاسخ ... .انیاستاد توسط دانشجو یابیو ارز انینقطه و نظرات دانشجو دنیو شن یکل یجمع بند 15جلسه 
 آزمون پایان ترم 16جلسه 

 تکوینی وپایانی نوع ارزشیابی:
 نمره( 2)منظم حضور و مباحث کالسی  در مشارکت  
 نمره( 5) های مطرح شده در هر جلسه و انجام آن به صورت گروهی(مملی )سوال  کار ارائه 
 نمره( 3) ترم میان امتحان 
 نمره( 10) ترم پایان امتحان 

 فهرست منابع
 سمت. . تهران: انتشارات(روشها و اصول مبانی،) تطبیقی پرورش و (. آموزش1389محسن پور، بهرام. )

 سمت. . تهران:  انتشارات(. آموزش و پرورش تطبیقی1396آقازاده، احمد. )
 آییژ. (. آموزش و پرورش تطبیقی: چشم اندازهای نوین. تهران:  انتشارات1394معدن دار، مباس و کاکیا، لیدا. )
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