
 هب انم خدا 
 

 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی 

 دادکشنه روانشناسی و علوم رتبیتی

   کد فرم:

 
 گروه آموزشی:

 تحقیقات آموزشی تحصیلی: رشته  کارشناسی ارشدتحصیلی: مقطع                                            روش های تحقیق کیفی در برنامه ریزی درسیعنوان درس:

  مدرس: دکتر درانی یش نیاز:پ :               نظری:          عملی:        واحد تعداد

 آشنايي دانشجويان با موضوعات مسائل آموزش و پرورش ايران و بکارگيري روش هاي تحقيق مناسب و بهينه هدف کلی درس:

 

 :درس اهداف ویژه) رفتاری(

 مطالب ندی ارائهبجدول زمان
شماره 

 جلسات

رئوس  موضوع درس

 مطالب

 شیوه

 تدریس 

   رويکردهاي مختلف تحقيق در آموزش و پرورش 1جلسه 

   رويکردهاي مختلف تحقيق در آموزش و پرورش 2جلسه 

   مسائل آموزش و پرورش در دوران مدرن Taxinomi 3جلسه 

   مسائل آموزش و پرورش در ايران Taxinomi 4جلسه 

   موزش و پرورش پيش دبستاني ايرانمسائل عمده آ 5جلسه 

   مسائل عمده آموزش و پرورش دوه ابتدايي ايران 6جلسه 

   مسائل عمده آموزش و پرورش متوسطه ايران 7جلسه 

   مسائل عمده آموزش و پرورش آموزش عالي ايران 8جلسه 

   هدف گزيني، هدف سازي و هدف ريزي در آموزش و پرورش ايران –مسائل مربوط به هدف شناسي  9جلسه 

   مسائل مربوط به برنامه ريزي آموزشي و درسي 10جلسه 

   به نظام ارزشيابيمسائل مربوط  11جلسه 

   مسائل مربوط به فرايندهاي اجتماعي کردن 12جلسه 

   مسائل مربوط به اشتغال و کارآفريني 13جلسه 

   مسائل مربوط به وحدت و انسجام اجتماعي 14جلسه 

   مسائل مربوط به شکاف بين نسلي 15جلسه 

   مسائل مربوط به هويت ملي 16جلسه 

 آزمون پایان ترم 17جلسه 

 شود.فصل دروس و مطالبي تعيين ميبراساس حضورتعالي در کالس و ارائه سمينار و مديريت آن نوع ارزشیابی: 

: مي بايست يکي از موضوعات مطروحه را به عنوان تحقيق انتخاب و در طول ترم انجام و سرانجام برساند و تکالیف دانشجویان

 س طرح و بحث و گفتگو شود.به صورت سمينار در کال

 فهرست منابع:
 تهران: انتشارات علم.(. پژوهش کیفی از نظریه تا عمل. 1391ابوالمعالی، خدیجه ) -

 (. اصول و روش های پژوهش کیفی. تهران: انشارات دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات1385حریری، نجال ) -

 پژوهش کیفی. تهران: انتشارات نگاه دانش.(. اصول و مبانی روش های 1397خنیفر، حسین و مسلمی، ناهید ) -

 
 

 فرم طرح درس


