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حدود و ثغورر و لمرروهوای برناموه     شناخت ،آشنایی با رویکردهای اساسی برنامه ریزی درسی و مقایسه آنها با یکدیگر ف درس:اهدا

بترانند مسائل با گذراندن این درس ضرن عاللرندی به این مباحث ر می رود دانشجریان انتظا، درسیدرسی و آگاهی از اصرل برنامه ریزی 

 تحمیل کنند.مختمف در این حرزه را تعبیر، تفسیر و 

 

 بع اصلیامن 
 ،مشهد، انتشارات به نشر آستان چهارم. چاپ ، رویکردها و چشم اندازهاهانظرگاهبرنامه درسی:  (. 1389) دمحرر مهرمحردی ،

 .ری و انتشارات سرترض لدس

  بال، تهران: انتشارات ریزی درسی برنامه اصرل و مفاهیم(.1388) .کرروش،فتحی واجارگاه 

 ( ،1386ممکی، حسن ،)هشتمپیام اندیشه، چاپ  انتشارات، مشهد، )ریزی درسی ) راهنرای عرل برنامه. 

 

 منابع تکمیلی 
 ( .1390یارمحردیان، محرد حسین .)م(چهار)با تاکید بر فصرل دوم تا  تهران: انتشارات یادواره کتاب.. اصرل برنامه ریزی درسی 

  های انجام درسی: نقدی بر پژوهشواکاوی الگری مفهرمی در حرزه برنامه  (.1390. )و هرکاراندهقانی، مرضیه؛ جعفری ثانی؛
 .99 -126 (،1) 12. پژوهش نامه مبانی تعمیم و تربیت، شده با رویکرد طراحی الگر در برنامه درسی

 Ornstein, A. C. Hunkinks. F. P. (2012). Curriculum foundation, principles and Issues. 

Crowell, New York.  

 Pinar, W. F., Reynolds. W. M., Slattery, P.,  Taubman, P.M. (2008). Understanding 

Curriculum. Understanding Curriculum: An Introduction to the Study of Historical 

and Contemporary Curriculum Discourses (Counterpoints, Vol. 17) 5th , New York 

 

  جلساتبرنامه 

 اول: جلسه

  دانشجریانآشنایی با 

 بع کالسی  امعرفی من 

 مقاله و نحره نگارش مقاالت، با بررسی چگرنگی کار دانشجریان.آشنایی با سایت های عمری ، 

 .و سرم ...، با بررسی فصل اول از منبع دوم مقدمه شامل آشنایی با مفهرم و تعاریف برنامه درسی و  دوم: جلسه
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 لمرروهای برنامه درسی با بررسی مقاله دوم از بخش دوم منبع اول و فصل اول از منبع دوم. جلسه سوم:

 انراع برنامه درسی با بررسی فصل دوم از منبع دوم. :مچهار جلسه

 منابع تکریمی.دوم و سرم و چهارم از منبع دوم  مبانی برنامه درسی با بررسی فصل :مپنج جلسه

 نظریه های برنامه درسی با بررسی بخش سرم از منبع اول و  فصل سرم از منبع دوم. :مشش جلسه

 درسی با بررسی فصل چهارم از منبع دوم و فصل اول از بخش دوم منبع سرم. الگرهای برنامه م:هفتجلسه 

 تاریخ برنامه درسی، با استفاده از هر سه منبع و منابع آزاد. :مهشتجلسه 

فصل دوم از بخش دوم منبع  با تاکید بر عناصر برنامه درسی با بررسی فصل پنجم از منبع دوم و طراحی برنامه درسی :نهم جلسه

 مقاله دوم از منبع تکریمی. سرم و

 دانشجریان. کارهای کالسی )نرشتار(بررسی با  1پژوهش در برنامه درسی  :دهم جلسه

 اجرای برنامه درسی، با استفاده از هر سه منبع. :یازدهم و دوازدهمجلسه 

 برنامه درسی، با استفاده از هر سه منبع. رزشیابیا :همسیزد جلسه

 دانشجریان. کارهای کالسی )نرشتار(بررسی با  2نامه درسی پژوهش در بر :چهاردهم جلسه

 نتیجه گیری و ....جرع بندی،  نزدهم:جلسه پا

 

 :تکالیف دانشجویان در طول ترم شامل 

و بحوث و بررسوی مطالوب در     تدوین خالصه گریا از مطالب هر جمسه حداکثر در دو صفحه لبل از هر جمسوه  

   کالس.

دانشوجریان بوه    هشوتم  جمسوه  از : یعنوی بایود  از جمسوه هشوتم   اساس مباحث کالسیارائه پروژه برنامه درسی بر 

 و ارائه مرضرع را بحثمشترکا مطالب آن جمسه را به دلت مطالعه نررده و در ابتدای کالس صررت گروهی، 

 د.نکن

 .نرشتار کالسی بر اساس مطالب جمسه دهم و چهاردهمارائه 

 

 ارزشیابی پایان ترم 

 نهوایی   باشد. نرره امتحانتدریس شده در کالس میبحث و سراالت از مباحث  :ان نیرسالآزمرن تشریحی پای

 .نرره 10

 نرره  2تدوین خالصه گریا لبل از هر جمسه 

 نرره 2ارائه پروژه برنامه درسی 

 نرره 2حضرر فعال در مباحث کالس 

 باشد(. حرزه برنامه درسیمربرط به یکی از مباحث کالسی، یا  نرشتار)  هنرر 4نرشتار کالسیارائه 

 امتحان میان ترم  نخراهد برد.


