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 تعداد واحد ترم سوم
 ساعت

 پیش نیاز نوع درس
 عملی نظری

 ندارد پایه - 22 2 تعلیم و تربیت اسالمی

 ندارد اصلی - 22 2 مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی

 مبانی و اصول تعلیم و تربیت پایه - 22 2 مکتب های فلسفی و نظریه های تربیتی

 روانشناسی عمومی اصلی - 22 2 روانشناسی رشد

 ندارد اصلی - 84 2 مقدمات روش های تحقیق کمّی و کیفی

 ندارد اصلی - 22 2 سواد اطالعاتی ا کتابخانه و مهارت هایآشنایی ب

 ندارد پایه - 22 2 سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران قبل و بعد از اسالم

 ندارد عمومی 22  1 1تربیت بدنی 

 ندارد عمومی - 22 2 1اندیشه اسالمی 

 واحد 14 جمع واحدها

 تعداد واحد ترم اول
 ساعت

 پیش نیاز نوع درس
 عملی نظری

 ندارد اصلی - 22 2 روانشناسی عمومی

 ندارد اصلی - 22 2 ارتباط انسانی

 ندارد اصلی - 22 2 مدیریت عمومی

 ندارد پایه - 22 2 مبانی و اصول تعلیم و تربیت

 ندارد پایه - 22  2 و پرورش جامعه شناسی آموزش

 ندارد اصلی 22 11 2 کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت

 ندارد عمومی - 84 2 فارسی عمومی

 ندارد عمومی - 84 2 زبان خارجی

 واحد 14 جمع واحدها

 تعداد واحد ترم دوم
 ساعت

 پیش نیاز نوع درس
 عملی نظری

 ندارد اصلی - 22 2 روانشناسی تربیتی

 ندارد اصلی - 22 2 سازمان ها و قوانین آموزش و پرورش

 ندارد اصلی - 22 2 تربیت رسانه ای

 ندارد اصلی 22 11 2 تکنولوژی آموزشی

 ندارد اصلی - 22 2 منطق

 مدیریت عمومی اصلی - 22 2 مبانی و اصول مدیریت آموزشی

 ندارد پایه - 22 2 خانواده در اسالم

 ندارد اختیاری - 22 2 قصه گویی و نمایش خالق 

 ندارد عمومی - 22 2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم

 واحد 14 جمع واحدها
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 تعداد واحد ترم چهارم
 ساعت

 پیش نیاز نوع درس
 عملی نظری 

 اصلی 22 11 2 الگوها و روش های تدریس
مکتب های فلسفی و نظریه های تربیتی،  

 تربیتی،  روانشناسی رشدروانشناسی 

 روانشناسی رشد اصلی - 22 2 روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه

 ندارد اصلی - 22 2 آمار توصیفی

 تعلیم و تربیت اسالمی پایه - 22 2 آموزه های تربیتی آیات قرآن

 ندارد اصلی - 22 2 سنجش و اندازه گیری

 روانشناسی عمومی اصلی - 22 2 روانشناسی سالمت

 ندارد اصلی - 22 2 مبانی راهنمایی و مشاوره

 روانشناسی عمومی اختیاری - 22 2 روانشناسی اجتماعی

 1تربیت بدنی  عمومی 22 - 1 2تربیت بدنی 

 1اندیشه اسالمی  عمومی - 22 2 2اندیشه اسالمی 

 واحد 22 جمع واحدها

 تعداد واحد ترم پنجم
 ساعت

 نیازپیش  نوع درس
 عملی نظری

 ندارد اصلی - 22 2 تدوین و نگارش متون و گزارش های علمی

 پایه - 22 2 تربیت اخالقی
تعلیم و تربیت اسالمی،  روانشناسی 

 تربیتی

 تکنولوژی آموزشی اصلی - 22 2 طراحی آموزشی

آموزش و پرورش پیش دبستانی، دبستان و متوسطه در 

 ایران
 پایه - 22 2

تعلیم و تربیت در ایران قبل  سیر تحول

و بعد از اسالم، مبانی و اصول تعلیم و 

 تربیت

 روانشناسی تربیتی اصلی - 22 2 مبانی و اصول برنامه ریزی درسی

 ندارد اصلی - 22 2 متون تخصصی

 ندارد پایه - 22 2 آرای تربیتی اندیشمندان مسلمان

 روانشناسی رشد اختیاری - 22 2 آشنایی با آزمون های روان شناختی

 ندارد عمومی - 22 2 تفسیر موضوعی قرآن

 واحد 14 جمع واحدها

 تعداد واحد ترم ششم
 ساعت

 پیش نیاز نوع درس
 عملی نظری

 مبانی و اصول مدیریت آموزشی اصلی - 22 2 نظارت و راهنمایی آموزشی

 آموزشیتکنولوژی  زمینه ای - 22 2 طراحی پیام و مواد آموزشی

 ندارد زمینه ای 22 11 2 مبانی چندرسانه ای آموزشی

 اصلی - 22 2 اختالل های رفتاری و هیجانی
روانشناسی  عمومی، روانشناسی و 

 آموزش کودکان با نیازهای ویژه

 تکنولوژی آموزشی زمینه ای 22 11 2 اصول عکاسی و فیلمبرداری

 آمار توصیفی اصلی - 22 2 آمار استنباطی

 ندارد اصلی - 22 2 آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان

 اختیاری - 22 2 روش های اصالح رفتار
روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای 

 ویژه

 ندارد عمومی - 22 2 انقالب اسالمی ایران

 واحد  14 جمع واحد
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 واحد 22: عمومی دروس

 واحد 22دروس پایه: 

 واحد 02دروس اصلی: 

 واحد 81دروس زمینه ای: 

 واحد 82دروس اختیاری: 

 واحد 842: مقطع کارشناسی مجموع واحدهای الزم جهت فارغ التحصیلی

 

 

 موفق و منصور باشید.

 

 

 

 تعداد واحد ترم هفتم
 ساعت

 پیش نیاز نوع درس
 عملی نظری

 اصلی 22 11 2 محتوای الکترونیکیتولید 
 تکنولوژی آموزشی

 کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت

 اصلی - 22 2 ارزشیابی آموزشی
آمار توصیفی،  آمار استنباطی،  مقدمات روش های 

 تحقیق کمّی و کیفی، سنجش و اندازه گیری

 چندرسانه ای آموزشیتکنولوژی آموزشی، مبانی  زمینه ای 22 11 2 تولید فیلم های آموزشی

 کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت زمینه ای 22 11 2 آشنایی با برنامه نویسی کامپیوتر

 ندارد اصلی - 22 2 آموزش و پرورش تطبیقی

 متون تخصصی زمینه ای - 22 2 متون تخصصی علوم تربیتی

 اصلی - 22 2 پروژه
مقدمات روش های تحقیق کمّی و کیفی، تدوین و 

 نگارش متون و گزارش های علمی

 ندارد عمومی - 22 2 دانش خانواده

 واحد 11 جمع واحد

 تعداد واحد ترم هشتم
 ساعت

 پیش نیاز نوع درس
 عملی نظری

 تکنولوژی آموزشی زمینه ای - 22 2 آموزش از دور

 زمینه ای 22 11 2 تولید برنامه های رادیویی و تلویزیونی
اصول عکاسی و فیلمبرداری،   تکنولوژی آموزشی،

 مبانی چندرسانه ای آموزشی

 مبانی راهنمایی و مشاوره اصلی - 22 2 مشاوره تحصیلی و شغلی

 ندارد اصلی - 22 2 اخالق حرفه ای در تعلیم و تربیت

 کلیه دروس پایه زمینه ای 22 11 2 کارورزی

 ندارد اختیاری - 22 2 ادبیات کودکان

 ندارد عمومی - 22 2 اخالق اسالمی

 واحد 18 جمع واحد


