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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی 

 شناسی و علوم رتبیتیدانشکده روان

   کد فرم:

 
 روش ها و برنامه های آموزشی و درسیگروه آموزشی:

        ریزی درسیبرنامه  تحصیلی: رشته   دکتریتحصیلی:  مقطع                                          برنامه درسی در آموزش عالیعنوان درس:  

 سایر توضیحات:  ش نیاز:پی نظری:          عملی:                     2:  تعداد واحد

 هدف کلی درس:

 :درس اهداف ویژه) رفتاری(

 آشنایی با الگوهای برنامه ریزی درسی در آموزش عالی شناخت مبانی و اصول برنامه ریزی درسی در آموزش عالی

 آشنایی با طراحی و تدوین برنامه درسی در آموزش عالی برنامه ریزی درسی در آموزش عالیآشنایی با نظام 

 مطالب بندی ارائهجدول زمان
شماره 
 جلسات

 تدریس  شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 1جلسه 
برنامه درسیییی در تفاوت ها و تشیییابه -مفهوم برنامه درسیییی  کلیات برنامه درسی در آموزش عالیآشنایی با مفاهیم و 

جهت گیری و رویکردهای برنامه -آموزش عالی و سییایر دوره ها
 درسی

 ستفاده از روش تدریس فعالا
 معرفی مفاهیم توسط مدرس

بحث و تبادل نظر و ارائه نظرات 
 توسط دانشجویان
 بحث و جمع بندی

مفاهیم برنامه ریزی اسییتراتکیو و کاربرد آن در ارا ی  2جلسه 
 برنامه درسی

 مفاهیم و تعاریف برنامه ریزی استراتکیو

مفاهیم برنامه ریزی اسییتراتکیو و کاربرد آن در ارا ی  3جلسه 
 برنامه درسی

 برنامه راهبردی-شناخت راهبردی

آشییینایی با محیط داخلی و -نظارت راهبردی-اجرای راهبردی مفاهیم برنامه ریزی استراتکیو 4جلسه 
 معرفی الگوهای برنامه درسی با رویکردی استراتکیو-بیرونی

 معرفی الگوهای برنامه درسی با رویکردی استراتکیو مفاهیم برناه ریزی استراتکیو 5جلسه 

نقد و بررسی  -سیاختار نظام برنامه ریزی درسیی در دانشگاه ها آشنایی با نظام برنامه ریزی آموزش عالی 6جلسه 
 نحوه تدویم و اجرای برنامه درسی در دانشگاه ها

 معرفی الگوهای تدوین و اصالح برنامه های درسی الگوهای تدوین و اصالح برنامه درسی آموزش عالی 7جلسه 
 نقد و بررسی الگوهی تدوین و اصالح برنامه درسی الگوهای تدوین و اصالح برنامه درسی آموزش عالی 8جلسه 
 معرفی برخی از ابقه بندی های الگوهای برنامه ریزی درسی ابقه بندی الگوهای برنامه ریزی درسی در آموزش عالی 9جلسه 
 نقد و بررسی ابقه بندی های انجام شده ابقه بندی الگوهای برنامه ریزی درسی در آموزش عالی 11جلسه 

نقد و بررسیییی -معرفی برخی از الگوهای برنامه ریزی درسیییی برنامه درسی میان رشته ای در آموزش عالی 11جلسه 
 الگوها

رائه مطالب توسط یکی از ا
 دانشجویان
بررسی توسط همه بحث و 

 دانشجویان
 جمع بندی مطالب

اهمیت و  -معرفی مفاهیم و الگوهای برنامه ریزی درسییی پنهان برنامه درسی پنهان در آموزش عالی 12جلسه 
 جایگاه برنامه درسی در آموزش عالی

 نقد و بررسی دیدگاه های فلسفی -دیدگاه ها و مکاتب فلسفی مبانی فلسفی برنامه درسی در آموزش عالی  13جلسه 

ه دانشگا -ریز آموزش عالیدیدگاه های فلسیفی در نظام برنامه  برنامه درسی در آموزش عالی فلسفیمبانی   14جلسه 
 اسالمی

معرفی مفیاهیم و مولفیه هیای مبانی اجتماعی برنامه درسیییی  مبانی اجتماعی برنامه درسی در آموزش عالی 15جلسه 
 نقد و بررسی مولفه ها-آموزش عالی

نظریه ها و دیدگاه های -مولفه های روانشییاختی برنامه درسییی مبانی روان شناختی برنامه درسی در آموزش عالی 16جلسه 
 جدید

 زمون پایان ترمآ 71جلسه
 نوع ارزشیابی:

 نمره8تهیه یو مقاله علمی و پکوهشی 
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 نمره8امتحان پایان ترم 
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 بهشتی. برنامه ریزی درسی راهبردی در آموزش عالی، دکتر محبوبه عارفی، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید -1
المرضا غ برنامه ریزی درسی آموزش عالی، مقدمه ای بر مفاهیم، دیدگاه ها و الگوها، دکتر کوروش فتحی واجارگاه، دکتر نعمت اهلل موسی پور و دکتر -2

 یادگارزاده، موسسه کتاب مهربان نشر.
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