






















































































































































 بازنگری برخی از رضته های تحصیلی دانطکدۀ روانطناسی و علوم تربیتی

 رضتۀ علوم تربیتی گرایص آموزش و پرورش پیص دبستان در مقطع ارضد

 

 ول دروس پیطنیاز رضته علوم تربیتی گرایص آموزش و پرورش پیص دبستانجد

تعذاد  تعذاد ساعت

 واحذ

 ردیف نام درس

 جمع نظری عملی

 1 رٚا٘ؽٙاظی ترتیتی 3 23 23 

 3 اٍِٛٞا ٚ رٚؼٟای تذریط 3 23 23 

 

 رضته علوم تربیتی گرایص آموزش و پرورش پیص دبستان اختیاریجدول دروس 

تعذاد  تعذاد ساعت

 واحذ

 ردیف نام درس

 جمع نظری عملی

 1 رٚؼٟای پیؽرفتٝ تذریط 3 23 23 

 3 کاربرد رایانه در آموزش و پرورش 3 23 11 23

 2 مکاتب فلسفی آراء تربیتی 32 23 23 

 

 

 

 

 



 جدول مقایسه تطبیقی عناوین دروس در سرفصل قبلی با سرفصل بازنگری ضده

تحصیلی ۀنام رشت عنوان مقطع تحصیلی   

 عّْٛ ترتیتی ٌرایػ آٔٛزغ ٚ پرٚرغ پیػ دتعتا٘ی وارؼٙاظی ارؼذ

درصذ 

تغییر منابع 

 درس

درصذ تغییر 

محتوای 

 شرح درس

تعذاد 

 واحذ

عنوان درس 

 قبلی

تغییر عنوان 

و محتوای 

 شرح درس

تغییر 

 عنوان

تعذاد 

 واحذ

 عنوان درس جذیذ

درصد 011 درصد 011  روضهای  2 

 پیطرفته تدریس

   2 مدیریت کالس 

درصد 011 درصد 011  کاربرد رایانه در  2 

آموزش و 

 پرورش

   2  قصه گویی و نمایص

)با تأکید بر  خالق

  قصص قرآنی(

 

درصد 011 درصد 011  مکاتب فلسفی  2 

 آراء تربیتی

   2 فلسفه برای کودکان 

)براساس معرفت 

 ضناسی اسالمی(

 

 

 

 

 

 

 



 شرح دروس

  عنوان درس به فارسی:

 ٔذیریت والض درض

 عنوان درس به انگلیسی:

 classroom management 

 :دروس پیشنیاز یا همنیاز ٚاحذ 1: نظری تخصصی ٚاحذ 3تعذاد واحذ: 

 ٚاحذ 1: عملی ٘ذارد

 ظاعت 84تعذاد ساعت: 

 

 نظری اختیاری

 عملی

 نظری جبرانی

 عملی

 نذارد:       دارد:                     آموزش تکمیلی عملی: 

 سفر علمی         کارگاه           آزمایشگاه           سمینار 

 

  های درسهذف

 آؼٙایی تا رٚیىردٞا ٚ ٘ظریٝ ٞای ٔذیریت والض  -

 راٞثردٞای اثرتخػ ادارٜ والض  آؼٙایی تا -

 تؽخیص ٔعائُ ا٘ضثاعی ٔذرظٝ ٚ والض درض -

 ٟٔارت آٔٛزی تٝ ٔٙظٛر ٔٛاخٟٝ تا ٔعائُ ا٘ضثاعی در ٔحیظ آٔٛزؼی -

 درس سرفصل

 وّیات: تعریف، تاریخچٝ ٔفٟٛٔی ٚ اصَٛ عّٕی ٔذیریت والض درض -

 ریت والض: ٔذیریت رفتار، ٔذیریت افراد، ٚ ٔذیریت آٔٛزغاتعاد ٔذی -



رٚیىردٞای ٔذیریت والض: رٚیىرد ٔذاخّٝ ای ٚ رفتاری، رٚیىرد تعأّی ٚ اختٕاعی ٚ  -

 رٚیىرد عذْ ٔذاخّٝ ای ٚ ا٘عاٖ ٌرا

٘ظریٝ ٞای ا٘ضثاعی: ا٘ضثاط ٔثثت، ا٘ضثاط لاععا٘ٝ، ا٘ضثاط تذٖٚ اؼه ٚ ا٘ضثاط ٕٞراٜ تا  -

 …ؼأٖ، ا٘ضثاط اثرتخػ، ا٘ضثاط ٕٞراٜ تا عؽك ٚ ٔٙغك ٚ 

 ٚ... . ٔذِٟای پیؽٍیرا٘ٝ یا وٙؽی در ترلراری ا٘ضثاط: ٔذَ ٔیا٘دیٍری ٕٞعاالٖ، ٔذَ لضاٚتی -

 ظثة ؼٙاظی ٔعائُ ا٘ضثاعی در ٔحیظ آٔٛزؼی -

 تىٙیه ٞا ٚ ٟٔارتٟای عّٕی در حُ ٔعائُ ا٘ضثاعی در ٔحیظ آٔٛزؼی  -

 روش ارزیابی:

 یتحمیمپرٚشٜ  آزٟٔٛ٘ای ٟ٘ایی ٔیاٖ ترْ ارزؼیاتی ٔعتٕر

  آزٖٔٛ عّٕىردی آزٖٔٛ ٘ٛؼتاری    

  

 منابع: 

.. ترخٕٝ ٘ادرلّی لٛرچیاٖ. تٟراٖ: ٘عُ آفتابٔذیریت اثرتخػ والض درض .(1231)ٌرت، ترظی    

فٖٙٛ ٔذیریت والض: (. 1244ط ترٚیٙا؛ ٚ پیر، چایّذرز )درایىٛرض، رٚدِٚف؛ ٌرٚ٘ٛاِذ، تر٘ی

 رٚیىرد رٚا٘ؽٙاختی تٝ تٟعازی ٚ ارتثاعات ٔذرظٝ. ترخٕٝ عّیسادٜ ٚ رٚحی. تٟراٖ: ٘ؽر دا٘صٜ.

 دٚراٖ. تغییر رفتار ٚ رفتار درٔا٘ی: ٘ظریٝ ٞا ٚ رٚغ ٞا. تٟراٖ: ٘ؽر .(1233ظیف، عّی اوثر )

Manning, M. L. & Bucher, K. T. (    ). Classroom Management: 
Models, Applications and Cases ( rd Edition), Boston: Pearson. 

Edwards, H. Clifford (    ). Classroom discipline and management. 
New York: Wiley. 
Wolfgang, H. Charles (    ). Solving discipline and classroom 

management problems. . New York: Wiley.  

https://www.amazon.com/Classroom-Management-Models-Applications-Cases/dp/0132693232/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1514625012&sr=8-9&keywords=classroom+management
https://www.amazon.com/Classroom-Management-Models-Applications-Cases/dp/0132693232/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1514625012&sr=8-9&keywords=classroom+management
https://www.amazon.com/Classroom-Management-Models-Applications-Cases/dp/0132693232/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1514625012&sr=8-9&keywords=classroom+management
https://www.amazon.com/Classroom-Management-Models-Applications-Cases/dp/0132693232/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1514625012&sr=8-9&keywords=classroom+management
https://www.amazon.com/Classroom-Management-Models-Applications-Cases/dp/0132693232/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1514625012&sr=8-9&keywords=classroom+management


 منابع برای مطالعه بیشتر:

ا٘ضثاط تذٖٚ اؼه: چٍٛ٘ٝ  .(1244درایىٛرض، رٚدِٚف؛ واظُ، پرَ؛ ٚ داروٛرض فرٌٛظٗ، ایٛا )

تعارضات را در والض درض واٞػ دٞیٓ. ترخٕٝ حٕیذ عّیسادٜ، عّیرضا رٚحی ٚ زٞرا عاتذی. 

 اٞٛاز: رظػ. 

ا٘ضثاط ترای خٛد وٙترِی: راٞثردٞای ٘ٛیٗ ادارٜ والض درض. ترخٕٝ حعیٗ  .(1242، تاْ )ظٛیچ

 ٔاٞٛر ٚ زٞرا ٟٔذٚی. ظثسٚار: ٘ؽر أیذ ٟٔر.

ٔذیریت والض در دتعتاٖ. ترخٕٝ عّیرضا ویأٙػ ٚ وأراٖ ٌٙدی.  .(1243وٙرادراي، ادٚارد )

 تٟراٖ: رؼذ.

 ظٝ. ترخٕٝ پریچٟر فرٞادی. تٟراٖ: آییٗ تفاٞٓ.فرًٞٙ تفاٞٓ در ٔذر .(1241ٌٛردٖٚ، تأط )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  عنوان درس به فارسی:

 )با تأکید بر قصص قرآنی( قصه گویی و نمایص خالق

 عنوان درس به انگلیسی:

Storytelling and creative theater (with emphasis on Quranic tales) 

 :پیشنیاز یا همنیازدروس  ٚاحذ 1: نظری تخصصی ٚاحذ 3تعذاد واحذ: 

 ٚاحذ 1: عملی ٘ذارد

 ظاعت 84تعذاد ساعت: 

 

 نظری اختیاری

 عملی

 نظری جبرانی

 عملی

 نذارد:       دارد:                     آموزش تکمیلی عملی: 

 سفر علمی         کارگاه           آزمایشگاه           سمینار 

 

 درس هایهذف

 ٔفْٟٛ ٚ إٞیت ٞٙر، ادتیات ٚ ادتیات وٛدن تا آؼٙایی  -

ی ادتیات وٛدن )تعریف داظتاٖ،  ٔفْٟٛ ادتیات داظتا٘ی در ٔعٙای عاْ ٚ در حٛزٜ تا آؼٙایی  -

تٙذی ٚ  ٌیری داظتاٖ )فىر اِٚیٝ، اظىّت ٞای داظتاٖ ٚ ؼعر، ا٘ٛاع داظتاٖ، ٔراحُ ؼىُ تفاٚت

 پرداخت( ، ؼٍردٞای داظتا٘ی

 تا ٔفْٟٛ ٕ٘ایػ ٚ ٕ٘ایػ خالقآؼٙایی  -

 آؼٙایی تا ؼیٜٛ ٞای لصٝ ٌٛیی ترای لصص لرآ٘ی -

 ٞا ٚ عالئك ٔخاعة وٛدن آؼٙایی تا ٚیصٌی -

 ٌٛیی لصٝ عّٕی ٞای غ رٚ تا آؼٙایی -

 

 

 



 درس سرفصل

 ٞای ٞٙر ٚ عّٓ  تعریف ٞٙر ٚ زیثایی، تفاٚت زیثایی عثیعی ٚ زیثایی ٞٙری، تفاٚت -

ٞای داظتاٖ ٚ  )تعریف داظتاٖ، تفاٚتای از ٞٙر  تعریف ادتیات ٚ ادتیات داظتا٘ی ٕٞچٖٛ ؼاخٝ -

تٙذی ٚ پرداخت( ، ؼٍردٞای  ٌیری داظتاٖ )فىر اِٚیٝ، اظىّت ؼعر، ا٘ٛاع داظتاٖ، ٔراحُ ؼىُ

 ، ظاختار لصٝ ٞای لرآ٘ی.داظتا٘ی

ی آٖ ٚ در ٔماتُ تعریف  ٔحٛرا٘ٝ ٛزغی ادتیات وٛدن در ٔماتُ تعریف آٔ ٔحٛرا٘ٝ تعریف زیثایی -

 ی آٖ تسرٌعاال٘ٝ

تعریف ٞٙر ٕ٘ایػ، اخسای ٕ٘ایػ )فیّٕٙأٝ، وارٌردا٘ی ٚ تازیٍری، ٌریٓ ٚ عراحی صحٙٝ(،  -

 ؼٍردٞای ٞٙر ٕ٘ایػ

 تعریف ٕ٘ایػ خالق ٚ ؼٍردٞای آٖ -

 ؼٙاخت إٞیت د٘یای وٛدن، دٚراٖ وٛدوی ٚ ٔخاعة وٛدن -

 وٛدواٖ ترای ٌٛیی لصٝ ٞای ٚیصٌی -

 ٚ ؼیٜٛ ٞای ٔٙاظة لصٝ ٌٛیی ترای لصص لرآ٘ی ٔعرفی لصٝ ٞای لرآ٘ی ترای وٛدواٖ -

 خالق ٕ٘ایػ ٚ ٌٛیی لصٝ ا٘ٛاع اخرای ٚ تٕریٗ  -

 روش ارزیابی

 پرٚشٜ تحمیمی آزٟٔٛ٘ای ٟ٘ایی ٔیاٖ ترْ ارزؼیاتی ٔعتٕر

  آزٖٔٛ عّٕىردی آزٖٔٛ ٘ٛؼتاری    

  

 

 

 



 منابع: 

 .رؼذ ، تٟراٖ:ٔترخٓ: ٔیٙٛ پر٘یا٘ی ،ٌٛیی خالق ٞٙر لصٝ(. 1231) دیٛیذ زایپطخه 

صٝ ٞای خٛب ترای تچٝ ٞای خٛب: لصٝ ٞای (. ل1231آرر یسدی، ٟٔذی، ٚ ٔیرویا٘ی، ٔحٕذ )

 .ٔٛظعٝ ا٘تؽارات أیروثیر. تٟراٖ: لرآٖ ترٌسیذٜ از لصٝ ٞای

 یٓ الّیذی، تٟراٖ: ظرٚغ.ی ٔحٕذ اتراٞ د٘یای لصٝ ٌٛیی، ترخٕٝ .(1213) پّٛٚظىی، آ٘ا

 ٘ؽر ٔروس ، تٟراٖ: ایاغ لسَ ثریا  ی  ترخٕٝ خالق، ٕ٘ایػ ٚ ٌٛیی لصٝ  (.1238دیٛئی ) چٕثرز،

 دا٘ؽٍاٞی

تٟراٖ:  وٛدواٖ، ترای ٕ٘ایؽی خاللیت آٔٛزغ تر ای ٔمذٔٝ،.(124۱ (فائسٜ االظالْ، ؼیخ فیض

 .ٔذرظٝ ا٘تؽارات

 .رؼذ خٛا٘ٝ عٕادی، تٟراٖ: ٔصٌاٖ ٚ یسدا٘ی تٟساد :ٌٛیی، ٔترخٕاٖ لصٝ (.1231) ( رٚؼٗ آرتٛر،

 .ظٕت تٟراٖ: ٘ٛخٛا٘اٖ، ٚ وٛدواٖ ادتیات(.  1242 ( ثریا ایاغ، لسَ

 .لذیا٘ی، تٟراٖ:  ورٔی اورْ  ترخٕٝ خردظاالٖ، ترای ٌٛیی لصٝ رظٓ ٚ راٜ (.1231) تیتریط الوی،

 عٙاصر داظتاٖ، تٟراٖ: ظخٗ. (.1233)  خٕاَ صادلی، ٔیر

Moore, J. (    ). Storytelling: a Guide on How to Tell a Story with 
Storytelling Techniques and Storytelling Secrets. JW group AB. 

Walsh, John (    ). The Art of Storytelling: Easy Steps to Presenting an 
Unforgettable Story. Chicago: Moody publishers.  

 

 

 

https://www.adinehbook.com/gp/product/B000ZKA707/ref=sr_1_1000_title_7
https://www.adinehbook.com/gp/product/B000ZKA707/ref=sr_1_1000_title_7


 منابع برای مطالعه بیشتر:

واٖ٘ٛ پرٚرغ فىری وٛدواٖ ٚ  (. ٘اصر ایرا٘ی، تٟراٖ:1218تعاریف، اتسارٞا ٚ عٙاصر ) داظتاٖ،

 .٘ٛخٛا٘اٖ

 ٘ٛیعی، تٟراٖ: ظٛرٜ ٟٔر. لصٝ(. پیه 1232)حدٛا٘ی، ٟٔذی 

  .پصٚٞؽٍاٜ عّْٛ ٚ ٔغاِعات فرٍٞٙی زیثایی ؼٙاظی ادتیات وٛدن، تٟراٖ: (.1243حدٛا٘ی، ٟٔذی )

وٕاَ ی  ، ترخٕٝوٛدواٖ تٝ لصٝ ٘یاز دار٘ذ؛ وارتردٞای افعا٘ٝ ٚ افعٖٛ .(1248تتّٟایٓ، ترٚ٘ٛ )

 .افىار، تٟراٖ: تٟرٚزویا

 .پیه تٟار :، تٟراٌٖٛیی لصٝلصٝ ٚ  (.1241ضا )یٛظفی، ٔحٕذر

 ٞای ٕ٘ایػ خالق، تٟراٖ: حٛا. (: تىٙیه1231اوثرِٛ، ٔٙٛچٟر )

 .واٖ٘ٛ پرٚرغ فىری وٛدواٖ ٚ ٘ٛخٛا٘اٖ، تٟراٖ:ٌٛیی ٞٙر لصٝ (.1232خا٘دا٘ی، عّی )

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  عنوان درس به فارسی:

 )براساس معرفت ضناسی اسالمی( فلسفه برای کودکان

 انگلیسی:عنوان درس به 

philosophy for children (based on Islamic epistemology) 

 :دروس پیشنیاز یا همنیاز ٚاحذ 3: نظری تخصصی ٚاحذ 3تعذاد واحذ: 

 عملی ٘ذارد

 ظاعت 23تعذاد ساعت: 

 

 نظری اختیاری

 عملی

 نظری جبرانی

 عملی

 نذارد:       دارد:                     آموزش تکمیلی عملی: 

 سفر علمی         کارگاه           آزمایشگاه           سمینار 

 

 های درسهذف

 تا  فرایٙذ فّعفٝ ترای وٛدواٖ آؼٙایی -

 آؼٙایی تا ٔعرفت ؼٙاظی اظالٔی -

 آٔٛزغ فّعفٝ تٝ وٛدواٖ در وعٛت ٔرتی ٚ ٔعّٓ آؼٙایی تا رٚغ  -

 ایداد ٍ٘رغ ٚعاللٝ ٔٙذی در وٛدواٖ ترای فّعفٝ ٚرزی آؼٙایی تا رٚغ  -

تٕریٗ ٟٔارت ٚ تٛا٘ایی اظتفادٜ از فّعفٝ در آٔٛزغ ٚ  ز٘ذٌی وٛدواٖ تٝ ٚظیّٝ ٔرتی ٚ ٔعّٕاٖ  -

 پیػ دتعتاٖ ٚ اتتذایی.

 سسرفصل در

 وّیات: تعریف، تاریخ فّعفٝ ٚرزی ٚ آٔٛزغ فّعفٝ ترای وٛدواٖ در ایراٖ ٚ خٟاٖ  -



 اٞذاف آٔٛزغ فّعفٝ ترای وٛدواٖ

 ٔٛزغ فّعفٝ تٝ  وٛدواٖ آضرٚرت ٚ إٞیت  -

 ٘تایح ٚ پیأذٞای آٔٛزغ فّعفٝ تٝ وٛدواٖ در اختٕاع ٚ ٘ظاْ آٔٛزغ  ٚ پرٚرغ -

 فی تٝ وٛدواٖوارترد ٔعرفت ؼٙاظی اظالٔی در آٔٛزغ تفىر فّع -

رٚؼٟا ٚ ٟٔارتٟای پرٚرغ تفىر فّعفی در وٛدواٖ )تازی، پرظػ ٚ پاظخ، تدرتٝ ٚ  -

 آزٔایػ، ایفای ٘مػ، ؼعر خٛا٘ی ٚ داظتاٖ ٞای فىری(

 روش ارزیابی

 پرٚشٜ تحمیمی آزٟٔٛ٘ای ٟ٘ایی ٔیاٖ ترْ ارزؼیاتی ٔعتٕر

  آزٖٔٛ عّٕىردی آزٖٔٛ ٘ٛؼتاری    

  

 

 منابع: 

اؼٍاٜ فّعفٝ ترای وٛدواٖ(. ت1231فّیپ، وریعتٛفر )  . ترخٕٝ راحیُ ر٘دثر. تٟراٖ: ٘ؽر پرظػ.

 .افعا٘ٝ ٚ ٔععٛد ٘داریاٖ ٔمذْ، صفایی ترخٕٝ .وٛدواٖ تٝ تفىر آٔٛزغ). 1241 (راترت فیؽر،

 .رظػ ا٘تؽارات:اٞٛاز

 .ٌاج ا٘تؽارت :تٟراٖ .) 1243 ( غالٔعّی ظرٔذ، ٔترخٓ تفىر آٔٛزغ(. 1382 (راترت فیؽر،

 .دٚاٚیٗ ا٘تؽارات :تٟراٖ ٘ظری ٔثا٘ی تررظی وٛدواٖ، تٝ فّعفٝ آٔٛزغ .(1242 یحیی ) لائذی،

صَٛ ٔعرفت ؼٙاظی در فّعفٝ اظالٔی: عّٓ حضٛری(. ا1231حائری یسدی، ٟٔذی )   . تٟراٖ: عّٓ.
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 منابع برای مطالعه بیشتر:

ؼاٞری ٍِٙرٚدی، تٟراٖ: پصٚٞؽٍاٜ داظتاٖ ٞایی ترای فىروردٖ، ترخٕٝ خّیُ  .(1241فیؽر،راترت )

 عّْٛ ا٘عا٘ی ٚٔغّعات فرٍٞٙی .

وٛدواٖ فیّعٛف: یادٌیری از عریك ٌفتٍٛ ٚ پرظؽٍری. )ترخٕٝ عثاض حعٙی،  .(1242ٞیٙس، خٛا٘ا )

 عثاض اروا٘یاٖ ٚ حیذر ٔحٕذی تاغ ٔالئی(. تٟراٖ:ترای فردا.

اٖ وٛچه: وٛدواٖ تٝ عٙٛاٖ فیّعٛف. (. فیّعٛف1243ٞیٙس، خٛا٘ا؛ ٚایت، دیٛیذ؛ ٚ وٙذی، دیٛیذ )

 )ترخٕٝ یحیی لائذی(. تٟراٖ: آییص.

 

 



 بازنگری برخی از رضته های تحصیلی دانطکدۀ روانطناسی و علوم تربیتی

 رضتۀ علوم تربیتی گرایص آموزش و پرورش دبستان در مقطع ارضد

 

 ول دروس پیطنیاز رضته علوم تربیتی گرایص آموزش و پرورش دبستانجد

تعذاد  تعذاد ساعت

 واحذ

 ردیف نام درس

 جمع نظری عملی

 1 رٚا٘ؽٙاظی ترتیتی 3 23 23 

 3 اٍِٛٞا ٚ رٚؼٟای تذریط 3 23 23 

 

 دبستان علوم تربیتی گرایص آموزش و پرورش رضته اختیاریجدول دروس 

تعذاد  تعذاد ساعت

 واحذ

 ردیف نام درس

 جمع نظری عملی

 1 رٚؼٟای پیؽرفتٝ تذریط 3 23 23 

 3 کاربرد رایانه در آموزش و پرورش 3 23 11 23

 2 مکاتب فلسفی آراء تربیتی 32 23 23 

 

 

 

 

 

 



 

ل مقایسه تطبیقی عناوین دروس در سرفصل قبلی با سرفصل بازنگری ضدهوجد  

 نام رشته تحصیلی عنوان مقطع تحصیلی

 عّْٛ ترتیتی ٌرایػ آٔٛزغ ٚ پرٚرغ دتعتا٘ی وارؼٙاظی ارؼذ

درصذ 

تغییر منابع 

 درس

درصذ تغییر 

محتوای 

 شرح درس

تعذاد 

 واحذ

درس  عنوان

 قبلی

تغییر عنوان 

و محتوای 

 شرح درس

تغییر 

 عنوان

تعذاد 

 واحذ

 عنوان درس جذیذ

011 

 درصد

درصد 011 روشهای  2 

 پیشرفته تدریس

   2 مدیریت کالس 

011 

 درصد

درصد 011 کاربرد رایانه در  2 

آموزش و 

 پرورش

   2  با ادبیات کودک(

تاکید بر قصص 

 قرآنی(

 

011 

 درصد

درصد 011 فلسفی مکاتب  2 

 آراء تربیتی

   2 فلسفه برای کودکان 

)براساس معرفت 

 شناسی اسالمی(

 

 

 

 

 

 



 شرح دروس

  عنوان درس به فارسی:

 ٔذیریت والض درض

 عنوان درس به انگلیسی:

 classroom management 

 :دروس پیشنیاز یا همنیاز ٚاحذ 1: نظری تخصصی ٚاحذ 3تعذاد واحذ: 

 ٚاحذ 1: عملی ٘ذارد

 ظاعت 84تعذاد ساعت: 

 

 نظری اختیاری

 عملی

 نظری جبرانی

 عملی

 نذارد:       دارد:                     آموزش تکمیلی عملی: 

 سفر علمی         کارگاه           آزمایشگاه           سمینار 

 

  های درسهذف

 آؼٙایی تا رٚیىردٞا ٚ ٘ظریٝ ٞای ٔذیریت والض  -

 آؼٙایی تا راٞثردٞای اثرتخػ ادارٜ والض  -

 تؽخیص ٔعائُ ا٘ضثاعی ٔذرظٝ ٚ والض درض -

 ٟٔارت آٔٛزی تٝ ٔٙظٛر ٔٛاخٟٝ تا ٔعائُ ا٘ضثاعی در ٔحیظ آٔٛزؼی -

 های درس سرفصل

 وّیات: تعریف، تاریخچٝ ٔفٟٛٔی ٚ اصَٛ عّٕی ٔذیریت والض درض -

 ٔذیریت آٔٛزغاتعاد ٔذیریت والض: ٔذیریت رفتار، ٔذیریت افراد، ٚ  -



رٚیىردٞای ٔذیریت والض: رٚیىرد ٔذاخّٝ ای ٚ رفتاری، رٚیىرد تعأّی ٚ اختٕاعی ٚ  -

 رٚیىرد عذْ ٔذاخّٝ ای ٚ ا٘عاٖ ٌرا

٘ظریٝ ٞای ا٘ضثاعی: ا٘ضثاط ٔثثت، ا٘ضثاط لاععا٘ٝ، ا٘ضثاط تذٖٚ اؼه ٚ ا٘ضثاط ٕٞراٜ تا  -

 …ؼأٖ، ا٘ضثاط اثرتخػ، ا٘ضثاط ٕٞراٜ تا عؽك ٚ ٔٙغك ٚ 

 ٔذِٟای پیؽٍیرا٘ٝ یا وٙؽی در ترلراری ا٘ضثاط: ٔذَ ٔیا٘دیٍری ٕٞعاالٖ، ٔذَ لضاٚتی ٚ... . -

 ظثة ؼٙاظی ٔعائُ ا٘ضثاعی در ٔحیظ آٔٛزؼی -

 تىٙیه ٞا ٚ ٟٔارتٟای عّٕی در حُ ٔعائُ ا٘ضثاعی در ٔحیظ آٔٛزؼی  -

 روش ارزیابی:

 پرٚشٜ تحمیمی آزٟٔٛ٘ای ٟ٘ایی ٔیاٖ ترْ ارزؼیاتی ٔعتٕر

  آزٖٔٛ عّٕىردی آزٖٔٛ ٘ٛؼتاری    

  

 

 منابع: 

.. ترخٕٝ ٘ادرلّی لٛرچیاٖ. تٟراٖ: ٘عُ آفتابٔذیریت اثرتخػ والض درض .(1231ٌرت، ترظی )   

فٖٙٛ ٔذیریت والض: (. 1244ط ترٚیٙا؛ ٚ پیر، چایّذرز )درایىٛرض، رٚدِٚف؛ ٌرٚ٘ٛاِذ، تر٘ی

 ٔذرظٝ. ترخٕٝ عّیسادٜ ٚ رٚحی. تٟراٖ: ٘ؽر دا٘صٜ.رٚیىرد رٚا٘ؽٙاختی تٝ تٟعازی ٚ ارتثاعات 

 تغییر رفتار ٚ رفتار درٔا٘ی: ٘ظریٝ ٞا ٚ رٚغ ٞا. تٟراٖ: ٘ؽر دٚراٖ. .(1233ظیف، عّی اوثر )

Manning, M. L. & Bucher, K. T. (    ). Classroom Management: 
Models, Applications and Cases ( rd Edition), Boston: Pearson. 

Edwards, H. Clifford (    ). Classroom discipline and management. 
New York: Wiley. 
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Wolfgang, H. Charles (    ). Solving discipline and classroom 

management problems. . New York: Wiley.  

 منابع برای مطالعه بیشتر:

ا٘ضثاط تذٖٚ اؼه: چٍٛ٘ٝ  .(1244)درایىٛرض، رٚدِٚف؛ واظُ، پرَ؛ ٚ داروٛرض فرٌٛظٗ، ایٛا 

تعارضات را در والض درض واٞػ دٞیٓ. ترخٕٝ حٕیذ عّیسادٜ، عّیرضا رٚحی ٚ زٞرا عاتذی. 

 اٞٛاز: رظػ. 

ا٘ضثاط ترای خٛد وٙترِی: راٞثردٞای ٘ٛیٗ ادارٜ والض درض. ترخٕٝ حعیٗ  .(1242ظٛیچ، تاْ )

 ٔاٞٛر ٚ زٞرا ٟٔذٚی. ظثسٚار: ٘ؽر أیذ ٟٔر.

ٔذیریت والض در دتعتاٖ. ترخٕٝ عّیرضا ویأٙػ ٚ وأراٖ ٌٙدی.  .(1243اي، ادٚارد )وٙرادر

 تٟراٖ: رؼذ.

 فرًٞٙ تفاٞٓ در ٔذرظٝ. ترخٕٝ پریچٟر فرٞادی. تٟراٖ: آییٗ تفاٞٓ. .(1241ٌٛردٖٚ، تأط )

 

 

 

 

 

 

 

 



  عنوان درس به فارسی:

  )تا تاویذ تر لصص لرآ٘ی( ادتیات وٛدن

 انگلیسی:عنوان درس به 

Children Literature (with emphasis on Quranic tales)  

 :دروس پیشنیاز یا همنیاز ٚاحذ  : نظری تخصصی ٚاحذ 3تعذاد واحذ: 

 عملی ٘ذارد

 ظاعت   تعذاد ساعت: 

 

 نظری اختیاری

 عملی

 نظری جبرانی

 عملی

 نذارد:       دارد:                     آموزش تکمیلی عملی: 

 سفر علمی         کارگاه           آزمایشگاه           سمینار 

 

 درس هایهذف

 ٔفْٟٛ ٚ إٞیت ٞٙر، ادتیات ٚ ادتیات وٛدن تا آؼٙایی  -

ی ادتیات وٛدن )تعریف داظتاٖ،  ٔفْٟٛ ادتیات داظتا٘ی در ٔعٙای عاْ ٚ در حٛزٜ تا آؼٙایی  -

تٙذی ٚ  ٌیری داظتاٖ )فىر اِٚیٝ، اظىّت ٞای داظتاٖ ٚ ؼعر، ا٘ٛاع داظتاٖ، ٔراحُ ؼىُ تفاٚت

 پرداخت( ، ؼٍردٞای داظتا٘ی

 آؼٙایی تا ٔفْٟٛ ٕ٘ایػ ٚ ٕ٘ایػ خالق -

 آؼٙایی تا ؼیٜٛ ٞای لصٝ ٌٛیی ترای لصص لرآ٘ی -

 ٞا ٚ عالئك ٔخاعة وٛدن آؼٙایی تا ٚیصٌی -

 ٌٛیی لصٝ عّٕی ٞای غ رٚ تا آؼٙایی -

 

 

 

 درس سرفصل



 ٞای ٞٙر ٚ عّٓ  تعریف ٞٙر ٚ زیثایی، تفاٚت زیثایی عثیعی ٚ زیثایی ٞٙری، تفاٚت -

ٞای داظتاٖ ٚ  )تعریف داظتاٖ، تفاٚتای از ٞٙر  تعریف ادتیات ٚ ادتیات داظتا٘ی ٕٞچٖٛ ؼاخٝ -

پرداخت( ، ؼٍردٞای  تٙذی ٚ ٌیری داظتاٖ )فىر اِٚیٝ، اظىّت ؼعر، ا٘ٛاع داظتاٖ، ٔراحُ ؼىُ

 داظتا٘ی، ظاختار لصٝ ٞای لرآ٘ی.

ی آٖ ٚ در ٔماتُ تعریف  ٔحٛرا٘ٝ ی ادتیات وٛدن در ٔماتُ تعریف آٔٛزغ ٔحٛرا٘ٝ تعریف زیثایی -

 ی آٖ تسرٌعاال٘ٝ

تعریف ٞٙر ٕ٘ایػ، اخسای ٕ٘ایػ )فیّٕٙأٝ، وارٌردا٘ی ٚ تازیٍری، ٌریٓ ٚ عراحی صحٙٝ(،  -

 ؼٍردٞای ٞٙر ٕ٘ایػ

 تعریف ٕ٘ایػ خالق ٚ ؼٍردٞای آٖ -

 ؼٙاخت إٞیت د٘یای وٛدن، دٚراٖ وٛدوی ٚ ٔخاعة وٛدن -

 وٛدواٖ ترای ٌٛیی لصٝ ٞای ٚیصٌی -

 ٔعرفی لصٝ ٞای لرآ٘ی ترای وٛدواٖ ٚ ؼیٜٛ ٞای ٔٙاظة لصٝ ٌٛیی ترای لصص لرآ٘ی -

 خالق ٕ٘ایػ ٚ ٌٛیی لصٝ ا٘ٛاع اخرای ٚ تٕریٗ  -

 روش ارزیابی

 پرٚشٜ تحمیمی آزٟٔٛ٘ای ٟ٘ایی ٔیاٖ ترْ ٔعتٕرارزؼیاتی 

  آزٖٔٛ عّٕىردی آزٖٔٛ ٘ٛؼتاری    

  

 

 

 

 منابع: 



 .رؼذ، تٟراٖ: ٔترخٓ: ٔیٙٛ پر٘یا٘ی ،ٌٛیی خالق ٞٙر لصٝ(. 1231) خه دیٛیذ زایپط

صٝ ٞای خٛب ترای تچٝ ٞای خٛب: لصٝ ٞای (. ل1231آرر یسدی، ٟٔذی، ٚ ٔیرویا٘ی، ٔحٕذ )

 .ٔٛظعٝ ا٘تؽارات أیروثیر. تٟراٖ: ترٌسیذٜ از لصٝ ٞای لرآٖ

 ی ٔحٕذ اتراٞیٓ الّیذی، تٟراٖ: ظرٚغ. ، ترخٕٝ(. د٘یای لصٝ ٌٛیی1213پّٛٚظىی، آ٘ا )

 ٘ؽر ، تٟراٖ: ٔروس ایاغ لسَ ثریا  ی  ترخٕٝ خالق، ٕ٘ایػ ٚ ٌٛیی لصٝ (. 1238دیٛئی ) چٕثرز،

 دا٘ؽٍاٞی

تٟراٖ:  وٛدواٖ، ترای ٕ٘ایؽی خاللیت آٔٛزغ تر ای ،.ٔمذٔٝ(124۱ (فائسٜ االظالْ، ؼیخ فیض

 ٔذرظٝ. ا٘تؽارات

 رؼذ. خٛا٘ٝ عٕادی، تٟراٖ: ٔصٌاٖ ٚ یسدا٘ی تٟساد :ٌٛیی، ٔترخٕاٖ لصٝ (.1231) ( رٚؼٗ آرتٛر،

 تٟراٖ: ظٕت. ٘ٛخٛا٘اٖ، ٚ وٛدواٖ (. ادتیات 1242 ( ثریا ایاغ، لسَ

 ، تٟراٖ: لذیا٘ی. ورٔی اورْ  ترخٕٝ خردظاالٖ، ترای ٌٛیی لصٝ رظٓ ٚ راٜ (.1231) تیتریط الوی،

 داظتاٖ، تٟراٖ: ظخٗ. عٙاصر(. 1233)  خٕاَ صادلی، ٔیر

Moore, J. (    ). Storytelling: a Guide on How to Tell a Story with 
Storytelling Techniques and Storytelling Secrets. JW group AB. 

Walsh, John (    ). The Art of Storytelling: Easy Steps to Presenting an 
Unforgettable Story. Chicago: Moody publishers.  
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(. ٘اصر ایرا٘ی، تٟراٖ: واٖ٘ٛ پرٚرغ فىری وٛدواٖ ٚ 1218داظتاٖ، تعاریف، اتسارٞا ٚ عٙاصر )

 ٘ٛخٛا٘اٖ.

 ٘ٛیعی، تٟراٖ: ظٛرٜ ٟٔر. (. پیه لص1232ٝحدٛا٘ی، ٟٔذی )

 (. زیثایی ؼٙاظی ادتیات وٛدن، تٟراٖ: پصٚٞؽٍاٜ عّْٛ ٚ ٔغاِعات فرٍٞٙی. 1243حدٛا٘ی، ٟٔذی )

وٕاَ ی  ، ترخٕٝوٛدواٖ تٝ لصٝ ٘یاز دار٘ذ؛ وارتردٞای افعا٘ٝ ٚ افعٖٛ(. 1248تتّٟایٓ، ترٚ٘ٛ )

 .افىار، تٟراٖ: تٟرٚزویا

 .پیه تٟار ، تٟراٖ:ٌٛیی لصٝ ٚ لصٝ(. 1241یٛظفی، ٔحٕذرضا )

 ٞای ٕ٘ایػ خالق، تٟراٖ: حٛا. (: تىٙیه1231وثرِٛ، ٔٙٛچٟر )ا

 .واٖ٘ٛ پرٚرغ فىری وٛدواٖ ٚ ٘ٛخٛا٘اٖ، تٟراٖ:ٌٛیی ٞٙر لصٝ(. 1232خا٘دا٘ی، عّی )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان درس به انگلیسی:  عنوان درس به فارسی:



 philosophy for children (based on Islamic epistemology) فلسفه برای کودکان )براساس معرفت شناسی اسالمی(

 دروس پیشنیاز یا همنیاز: ٚاحذ 3نظری:  تخصصی ٚاحذ 3تعذاد واحذ: 

 عملی ٘ذارد

 ظاعت 23تعذاد ساعت: 

 

 نظری اختیاری

 عملی

 نظری جبرانی

 عملی

 آموزش تکمیلی عملی:    دارد:                       نذارد:  

 سفر علمی         کارگاه           آزمایشگاه           سمینار 

 

 هذفهای درس

 آؼٙایی تا  فرایٙذ فّعفٝ ترای وٛدواٖ -

 آؼٙایی تا ٔعرفت ؼٙاظی اظالٔی -

 آؼٙایی تا رٚغ آٔٛزغ فّعفٝ تٝ وٛدواٖ در وعٛت ٔرتی ٚ ٔعّٓ  -

 آؼٙایی تا رٚغ ایداد ٍ٘رغ ٚعاللٝ ٔٙذی در وٛدواٖ ترای فّعفٝ ٚرزی  -

تٕریٗ ٟٔارت ٚ تٛا٘ایی اظتفادٜ از فّعفٝ در آٔٛزغ ٚ  ز٘ذٌی وٛدواٖ تٝ ٚظیّٝ ٔرتی ٚ ٔعّٕاٖ  -

 پیػ دتعتاٖ ٚ اتتذایی.

 سرفصل درس

 ٟاٖ وّیات: تعریف، تاریخ فّعفٝ ٚرزی ٚ آٔٛزغ فّعفٝ ترای وٛدواٖ در ایراٖ ٚ خ -

 اٞذاف آٔٛزغ فّعفٝ ترای وٛدواٖ



 ضرٚرت ٚ إٞیت آٔٛزغ فّعفٝ تٝ  وٛدواٖ  -

 ٘تایح ٚ پیأذٞای آٔٛزغ فّعفٝ تٝ وٛدواٖ در اختٕاع ٚ ٘ظاْ آٔٛزغ  ٚ پرٚرغ -

 وارترد ٔعرفت ؼٙاظی اظالٔی در آٔٛزغ تفىر فّعفی تٝ وٛدواٖ -

ٚ پاظخ، تدرتٝ ٚ رٚؼٟا ٚ ٟٔارتٟای پرٚرغ تفىر فّعفی در وٛدواٖ )تازی، پرظػ  -

 آزٔایػ، ایفای ٘مػ، ؼعر خٛا٘ی ٚ داظتاٖ ٞای فىری(

 روش ارزیابی

 پرٚشٜ تحمیمی آزٟٔٛ٘ای ٟ٘ایی ٔیاٖ ترْ ارزؼیاتی ٔعتٕر

  آزٖٔٛ عّٕىردی آزٖٔٛ ٘ٛؼتاری    
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