
 

 هب بعد 59ورودی  (آموزش و رپورش  )علوم رتبیتي  سيالبس ردوس كارشناسي
 نيمسال پنجم نيمسال اول

تعداد  نام درس شماره درس

 واحد

نوع  پيش نياز

 درس

تعداد  نام درس شماره درس

 واحد

نوع  پيش نياز

 درس

 پایه یاسالم تيو ترب ميتعل 2 قرآن اتیآ یتيترب یآموزه ها 11-11-101 پایه ----- 2 جامعه شناسی آموزش و پرورش 11 -11 -101

 یليتحص یدوره ها یدرس یزیبرنامه ر 11-11-953 پایه ----- 2 مبانی و اصول تعليم و تربيت 11 -11 -102

 یو دبستان یدبستان شيپ

 دبستان و شيآموزش و پرورش پ 2

 رانیمتوسطه در ا دبستانی و 

 روان شناسی رشد

 تخصصی

 یاصل ----- 2 آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان 11-11-262 اصلی ----- 2 نشناسی عمومیروا 11 -11 -219

 اصلی یفيآمارتوص 2 یآمار استنباط 11-11-265 اصلی ----- 2 یعموم تیریمد 11 -11 -211

 یآموزش خدمات کتابخانه ا 11 -215-11

 یاطالعات سواد یومهارت ها

 اصلی ----- 2 یه ارسان تيترب 11-11-215 اصلی ----- 2

 اختياری ----- 2 خالق شیو نما ییقصه گو 11-11-112 اصلی ----- 2 آمار توصيفی 11 -216-11

 اختياری ----- 2 مدارس یمنیبهداشت و ا 11-11-119 اختياری ----- 2 کليات فلسفه 11 -11 -111

 عمومی ----- 2 2اندیشه اسالمی 12-11-016 عمومی ----- 9 فارسی عمومی 12 -12 -010

 عمومی ----- 2 تفسير موضوعی قرآن 12-11-051 واحد 11

 واحد 11 

 نيمسال ششم نيمسال دوم

تعداد  نام درس شماره درس

 واحد

نوع  پيش نياز

 درس

تعداد  نام درس شماره درس

 واحد

نوع  پيش نياز

 درس

 رانیدر ا تيو ترب ميتحول تعل ريس 11 -11 -109

 قبل و بعد از اسالم

 پایه ----- 2 یاخالق تيترب 11-11-101 پایه ----- 2

 اصلی ----- 2 تيو ترب ميدر تعل انهیکاربرد را 11 -11-251 اصلی ----- 2 روانشناسی تربيتی 11 -11 -211

 یاصل یعموم یروانشناس 2 سالمت یروانشناس 11-11-261 اصلی یعموم تیریمد 2 یآموزش  تیریو اصول مد یمبان 11 -11 -211

  برنامه ریزیو اصول  یمبان 11 -11 -213

 یآموزش

 یآموزش یتکنولوژ 2 یکيالکترون یمحتوا ديتول 11-11-261 اصلی ----- 2

 تيو ترب ميدر تعل انهیکاربرد را

 یاصل

 و ميدر تعل یاخالق حرفه ا 11-11-263 اصلی ----- 2 سنجش و اندازه گيری 11 -11 -250

 تيترب

 یاصل ----- 2

 اصلی ----- 2 یارتباط انسان 11-11-211 اصلی ----- 2 و مشاوره ییراهنما یمبان 11 -11 -251

 تخصصی یمتون تخصص 2 یتيدر علوم ترب یمتون تخصص 11-11-960 اصلی ----- 2 تکنولوژی آموزشی 11 -11 -252

 اختياری ----- 2 کودکان و نوجوانان اتيادب 11-11-111 عمومی ----- 2 دانش و جمعيت خانواده 056-11-12

 یارياخت یعموم یروانشناس 2 یاجتماع یروانشناس 11-11-115 عمومی ----- 9 عمومی زبان 12 -11 -010

 واحد 11 واحد 13

 نيمسال هفتم نيمسال سوم

تعداد  نام درس شماره درس

 واحد

نوع  پيش نياز

 درس

تعداد  نام درس شماره درس

 واحد

نوع  پيش نياز

 درس

 پایه ----- 2 خانواده در اسالم 11-11-103 پایه تيو ترب ميواصول تعل یمبان 2 های فلسفی و نظریه های تربيتی مکتب 11 -101-11

 پایه ----- 2 مسلمان شمندانیاند یتيترب یآرا 11-11-110 اصلی یتيترب یروانشناس 2 مبانی و اصول برنامه ریزی درسی 11 -11 -259

 یمتون و گزارش ها نینگارش و تدو 11-11-210 اصلی ناسی عمومیروانش 2 روانشناسی رشد 11 -251-11

 یعلم

 اصلی ----- 2

 ازيو آموزش کودکان با ن یروانشناس 11-11-212 اصلی ----- 2 یمتون تخصص 11 -255-11

 ژهیو یها

 اصلی رشد یروانشناس 2

 یاسالم تيو ترب ميلتع 2 آموزش هنر 11-11-961 اصلی یموزشی آتکنولوژ 2 یآموزش یطراح 11 -256-11

 یتيترب یروانشناس

 تخصصی

آموزش و  نيسازمان ها و قوان 11 -251-11

 پرورش

به کودکان  یفارس  سیتدر یروش ها 11-11-962 اصلی ----- 2

 تک زبانه و دو زبانه

 آ.پ یجامعه شناس 2

 یاخالق تيترب

 یتخصص

و  یکم قيتحق یمقدمات روش ها 266-11-11

 یفيک

 تخصصی ----- 2 یباز یروانشناس 11-11-969 یاصل ----- 9

 یريادگی یروانشناس 2 اتياضری سیروش تدر 11-11-961 عمومی ----- 2 اخالق اسالمی 11-12 -022

 سیتدر یالگوها وروش ها

 یتخصص

 عمومی ----- 2 تاریخ تحليلی صدر اسالم 12-11-012 عمومی ----- 1 1تربيت بدنی 16-11 -010

 واحد 11 واحد 11

 هشتمنيمسال  يمسال چهارمن

تعداد  نام درس شماره درس

 واحد

نوع  پيش نياز

 درس

تعداد  نام درس شماره درس

 واحد

نوع  پيش نياز

 درس

و  یدبستان شيآموزش و پرورش پ 105-11-11

 رانیو متوسطه در ا یدبستان

 ایردر ا تيو ترب ميتحول تعل ريس 2

 ن قبل وبعداسالم

 تيوترب ميو اصول تعل یمبان

 قيتحق یمقدمات روش ها 2 پروژه تحقيقاتی 11-11-211 پایه

 متون نینگارش و تدو

 اصلی

ی / استنباطی / آمار فيآمار توص 2 یآموزش یابيارزش 11-11-219 هیپا ----- 2 یاسالم تيو ترب ميتعل 106-11-11

سنجش و / قيمقدمات روش تحق

 یرياندازه گ

 اصلی

 ازيآموزش و پرورش کودکان با ن 2 یجانيو ه یرفتار یاختالل ها 11-11-216 اصلی ----- 2 منطق 253-11-11

 ژیو یها

 اصلی

 تخصصی آموزش و پرورش یجامعه شناس 2 یو اجتماع یعلوم تجرب سیروش تدر 11-11-965 اصلی ----- 2 یقيآموزش وپرورش تطب 260-11-11

 تخصصی هیدروس پا هيکل 2 یکارورز 11-11-966 یاصل و مشاوره ییراهنما یمبان 2 یوشغل یليمشاوره تحص 261-11-11

 تخصصی ----- 2 مادر و کودک هیبهداشت و تغذ 11-11-961 اصلی یآموزش تیریو اصول مد یمبان 2 یآموزش یینظارت وراهنما 269-11-11

 یها هیو نظر یفلسف یمکتب ها 2 سیتدر یالگوها و روش ها 261-11-11

 یتيترب یروانشناسی /تيترب

 رشد یناسروان ش

وآموزش کودکان با  یروانشناس 2 اصالح رفتار یروشها 11-11-116 اصلی

 ژهیو یها ازين

 یارياخت

 یعموم ----- 2 انقالب اسالمی و ریشه ها 12-11-091 عمومی ----- 2 1اسالمیاندیشه  015-11-12

 واحد16 عمومی 1تربيت بدنی 1 (2)تربيت بدنی 1ورزش  16-11 -019

 واحد 11

 



 

 

 روس عمومی گروه معارفد

 مالحظات  تعداد واحد  عناوین دروس اختياری  کد درس  گروه درسی 

 12 -11 -015 مبانی نظری اسالم

016- 11- 12 

011- 11- 12 

011- 11- 12 

 )مبدا و معاد(1اندیشه اسالمی 

 )نبوت و امامت(2اندیشه اسالمی 

 انسان در اسالم

 حقوق اجتماعی و سياسی در اسالم

2 

2 

2 

2 

واحد را طی دوره کاردانی  1واحد این گروه  1دانشجو موظف است از 

 وکارشناسی اخذ نماید.

 12 -11 -021 اخالق اسالمی

022- 11- 12 

029- 11- 12 

021- 11- 12 

- 11- 12 

 فلسفه اخالق )با تکيه بر مباحث تربيتی(

 اخالق اسالمی )مبانی و مفاهيم(

 آیين زندگی )اخالق کاربردی(

 ان عملی اسالمعرف

 اخالق خانواده

2 

2 

2 

2 

2 

واحد را طی دوره  2واحد این گروه  10دانشجو موظف است از 

 کاردانی وکارشناسی اخذ نماید.

 12 -11 -091 انقالب اسالمی

092- 11- 12 

099- 11- 12 

 انقالب اسالمی ایران

 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی

 اندیشه سياسی امام خمينی

2 

2 

2 

واحد را طی دوره کاردانی  2واحد این گروه  6دانشجو موظف است از 

 وکارشناسی اخذ نماید.

تاریخ و تمدن 

 اسالمی

011- 11- 12 

012- 11- 12 

019- 11- 12 

 تاریخ وفرهنگ و تمدن اسالمی

 تاریخ تحليلی صدر اسالم

 تاریخ امامت

2 

2 

2 

دوره کاردانی  واحد را طی 2واحد این گروه  6دانشجو موظف است از 

 وکارشناسی اخذ نماید.

آشنایی با منابع 

 اسالمی

051- 11- 12 

052- 11- 12 

 تفسير موضوعی قرآن

 تفسير موضوعی نهج البالغه

2 

2 

واحد را طی دوره کاردانی  2واحد این گروه  1دانشجو موظف است از 

 وکارشناسی اخذ نماید.

 دروس اختياری

  2 سآشنایی با دفاع مقد 050-11-12 

  2 مهارت های زندگی  500-12-11 

  2 کارآفرینی 200-10-12 

  2 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 12 -11 -059 

 دروس عمومی

 9 فارسی عمومی 010-12-12

 9 زبان عمومی 010-11-12

 1 بجز دانشجویان تربيت بدنی  -1تربيت بدنی  010-16-11

بجز دانشجویان   -( 2) تربيت بدنی 1ورزش  019-16-11

 تربيت بدنی

1 

 )جدید(دانش و جمعيت خانواده 056-11-12
 

2 

 باشد: یم لیواحد به شرح ذ 110 یتيعلوم ترب یدوره کارشناس یدرس یتعداد کل واحدها

 واحد 20: هیدروس پا -

 واحد 10: یدروس اصل -

 واحد 11: یدروس تخصص -

 واحد 10: یاريدروس اخت -

 واحد 22: یدروس عموم -

باشد  11واحد می باشد و دانشجویانی که معدل نيمسال آنها حداقل  11باشد در نيمسال بعد فقط مجاز به انتخاب حداکثر  12دانشجویانی که معدل نيمسال آنها کمتر از 

 واحد انتخاب نمایند.  21در نيمسال بعد می توانند تا سقف 

 واحد نموده و بگذرانند . انتخاب 1را تا نيمسال  2و1دانشجویان باید تربيت بدنی 
 


