
 هب انم خدا 
 

 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی 

 شناسی و علوم رتبیتیدادکشنه روان

   کد فرم:

 
 گروه آموزشی:

       علوم تربیتی  تحصیلی: رشته   کارشناسیتحصیلی:  مقطع                                          مبانی و اصول برنامه ریزی درسیعنوان درس:  

 ایر توضیحات: س نیاز: یشپ نظری:          عملی:                    2:   تعداد واحد

 هدف کلی درس:

 :درس اهداف ویژه) رفتاری(

 آشنایی با اصول برنامه درسی، آشنایی با مفاهیم و دیدگاه های مختلف برنامه درسی،

 آشنایی با روش ها و الگوهای برنامه درسی آشنایی با مبانی برنامه درسی) فلسفی، روان شناختی، اجتماعی، دینی و فرهنگی(

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

 مفاهیم و برداشت های مختلف از برنامه درسی آشنایی با تعاریف برنامه ریزی درسی 1جلسه 
 نقد و بررسی برداشت ها و دیدگاه ها

 و مشارکتی استفاده از روش تدریس فعال
 معرفی موضوع به دانشجویان

 بحث و بررسی و اخذ نظرات دانشجویان
 جمع بندی مطالب

 آشنایی با انواع برنامه درسی 2جلسه 
 برنامه درسی رسمی
 برنامه درسی پنهان

 برنامه درسی پوچ

 استفاده از روش تدریس فعال و مشارکتی
 معرفی موضوع به دانشجویان
 دانشجویان بحث و بررسی و اخذ نظرات

 جمع بندی مطالب

 مبانی فلسفی برنامه درسی مبانی برنامه ریزی درسی 3جلسه 
 مبانی روان شناختی برنامه ریزی درسی

 استفاده از روش تدریس فعال و مشارکتی
 معرفی موضوع به دانشجویان

 بحث و بررسی و اخذ نظرات دانشجویان
 جمع بندی مطالب

 مبانی جامعه شناختی برنامه ریزی درسی مبانی برنامه ریزی درسی 4جلسه 
 مبانی دینی و فرهنگی برنامه ریزی درسی

 استفاده از روش تدریس فعال و مشارکتی
 معرفی موضوع به دانشجویان

 بحث و بررسی و اخذ نظرات دانشجویان
 جمع بندی مطالب

 الگوهای فنی برنامه ریری درسی رویکردها و الگوهای برنامه ریزی درسی 5جلسه 
 

 استفاده از روش تدریس فعال و مشارکتی
 معرفی موضوع به دانشجویان

 بحث و بررسی و اخذ نظرات دانشجویان
 جمع بندی مطالب

 الگوهای غیر فنی برنامه ریزی درسی رویکردها و الگوهای برنامه ریزی درسی 6جلسه 
 استفاده از روش تدریس فعال و مشارکتی

 معرفی موضوع به دانشجویان
 بررسی و اخذ نظرات دانشجویانبحث و 

 جمع بندی مطالب

 نظریه های ستنی برنامه ریزی درسی نظریه های برنامه ریزی درسی 7جلسه 
 نظریه های جدید برنامه ریزی درسی

 استفاده از روش تدریس فعال و مشارکتی
 معرفی موضوع به دانشجویان

 بحث و بررسی و اخذ نظرات دانشجویان
 جمع بندی مطالب

 درسیی برخی از نظریه های سطوح برنامه معرف سطوح برنامه درسی 8جلسه 
 نظریه هانقد و بررسی 

 استفاده از روش تدریس فعال و مشارکتی
 معرفی موضوع به دانشجویان

 بحث و بررسی و اخذ نظرات دانشجویان
 جمع بندی مطالب

 رایج آننیاز سنجی آموزشی و الگوهی  فرایند برنامه ریزی درسی 9جلسه 
 استفاده از روش تدریس فعال و مشارکتی

 معرفی موضوع به دانشجویان
 بحث و بررسی و اخذ نظرات دانشجویان

 جمع بندی مطالب

 مراحل برنامه ریزی درسی فرایند برنامه ریزی درسی 10جلسه 
 استفاده از روش تدریس فعال و مشارکتی

 معرفی موضوع به دانشجویان
 ات دانشجویانبحث و بررسی و اخذ نظر

 جمع بندی مطالب

 قلمروها و حوزه های جدید در برنامه درسیپژوهش  11جلسه 
 استفاده از روش تدریس فعال و مشارکتی

 معرفی موضوع به دانشجویان
 بحث و بررسی و اخذ نظرات دانشجویان

 جمع بندی مطالب

 جدید برنامه درسیدیدگاه ها و هویت های  روند های جدید در برنامه ریزی درسی 12جلسه 
 استفاده از روش تدریس فعال و مشارکتی

 معرفی موضوع به دانشجویان
 بحث و بررسی و اخذ نظرات دانشجویان

 جمع بندی مطالب

 معرفی هویت های، جنسیتی، نژادی، اتوبیوگرافی و سیاسی روندهای جدید در برنامه ریزی درسی 13جلسه 
 استفاده از روش تدریس فعال و مشارکتی

 معرفی موضوع به دانشجویان
 بحث و بررسی و اخذ نظرات دانشجویان

 جمع بندی مطالب

 مطالعات بین المللی در برنامه درسی جهانی شدن و برنامه درسی 14جلسه 
 استفاده از روش تدریس فعال و مشارکتی

 معرفی موضوع به دانشجویان
 بحث و بررسی و اخذ نظرات دانشجویان

 جمع بندی مطالب

 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش آشنایی با اسناد آموزش و پرورش 15 جلسه
 استفاده از روش تدریس فعال و مشارکتی

 معرفی موضوع به دانشجویان
 بحث و بررسی و اخذ نظرات دانشجویان

 جمع بندی مطالب

 برنامه درسی ملی آشنایی با اسناد آموزش و پرورش 16جلسه 
 و مشارکتیاستفاده از روش تدریس فعال 
 معرفی موضوع به دانشجویان

 بحث و بررسی و اخذ نظرات دانشجویان
 جمع بندی مطالب

 آزمون پایان ترم 17جلسه

 

 

 فرم طرح درس
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 نوع ارزشیابی:

 نمره 4مشارکت در مباحث کالسی 

 نمره 8امتحان میان ترم 

 نمره 8امتحان پایان ترم 

 

 فهرست منابع:

 اساسی برنامه ریزی درسی، انتشارات بال. ( اصول و مفاهیم1388فتحی واجارگاه، کوروش)

 ( اصول برنامه ریزی درسی1390یارمحمدیان، محمد حسین)

 ( برنامه ریزی درسی برای تدریس و یادگیری بهتر، ترجمه غلمرضا خویی نژاد، انتشارات سمت1390گالن، سیلرواکساندر) -جی

 ( برنامه ریزی درسی، انتشارات پیام1386ملکی، حسن)

 ( برنامه درسی به سوی هویت های جدید، تهران، انتشارات آییژ1386واجارگاه، کوروش) فتحی 


