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و همچنین آشنايي با اسناد باال  پیش دبستاني، دبستان و متوسطه در ايران دوره های تحصیلي با آشنايي ف درس:اهدا

ژه به دنبال آشنايي دانشجويان با اهداف و محتوای هر يک از دوره و به طور ويدستي در باره دوره های آموزشي است. 

 باشد.های دانش آموزان و معلمین آنها ميهای آموزشي ذکر شده و همچنین ويژگي

 

 بع اصلیامن 

 سمت، انتشارات تهران، ي ، راهنمايي تحصیلي و متوسطهآموزش و پرورش ابتداي (. 1386) احمد. ،صافي. 

 ،دانشگاه تهران، انتشارات تهراني ، ابتداي برنامه ريزی درسي دوره(. 1397) مرضیه. دهقاني. 

 

  جلساتبرنامه 

چگیونگي کیار   آشینايي بیا   آشینايي بیا تعهیدات در کیال ،     ، بع کالسیي  امعرفي من، دانشجويانآشنايي با  اول: جلسه

 دانشجويان.

 دوره های تحصیلي.مقدمه شامل آشنايي با   جلسه دوم:

 بررسي اسناد باالدستي در باره دوره های تحصیلي)سند تحول و برنامه درسي ملي( سوم:جلسه 

 دوره(پیش دبستان )اهداف و محتوای  آشنايي با دوره  جلسه چهارم:

 دوره( چالش ها و مسائل)پیش دبستان  آشنايي با دوره جلسه پنجم:

 )ويژگي های دانش آموزان و معلمین دوره( پیش دبستانآشنايي با دوره  جلسه ششم:

 دوره(و محتوای آشنايي با دوره ابتدايي )اهداف  م:هفتجلسه 

 دوره(چالش ها و مسائل آشنايي با دوره ابتدايي ) م:هشتجلسه 

 آشنايي با دوره ابتدايي )ويژگي های دانش آموزان و معلمین دوره( م:نهجلسه 

 دوره( و محتوای اهدافآشنايي با دوره متوسطه ) :مدهجلسه 

 آشنايي با دوره متوسطه )چالش ها و مسائل دوره(  :یازدهمجلسه 

 آشنايي با دوره متوسطه )ويژگي های دانش آموزان و معلمین دوره(  :دوازدهمجلسه 

 بازديد علمي از يک مدرسه  :سیزدهمجلسه 

 آشنايي با سازمان های وابسته به آموزش و پرورش  :چهاردهمجلسه 

mailto:dehghani_m33@ut.ac.ir


 جمع بندی، نتیجه گیری و .... دهم:پانزه جلس

 

 :تکالیف دانشجویان در طول ترم شامل 

 حضور فعال در تیم های کالسي و اظهار نظر در مباحث کال . 

پیش دبسیتاني،  دوره های تحصیلي يکي از به طور گروهي تقسیم شده و  ارائه پروژه برنامه درسي:  دانشجويان

بحیث و ارائیه    جلسه پنجم، هشتم و يازدهم چیالش هیا و مسیائل آن دوره را     را انتخاب و دردبستان و متوسطه 

 .نمايند

 

 ارزشیابی پایان ترم 

باشد. نمره امتحان  نهیايي  آزمون تشريحي پايان نیمسال: سواالت از مباحث بحث و تدريس شده در کال  مي

 نمره. 12

 نمره 5ارائه پروژه برنامه درسي 

 مرهن 3حضور فعال در مباحث کال  

 امتحان میان ترم  نخواهد بود.


