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 )با رویکرد آموزش سازمانی( دوره کارشناسی مدیریت آموزشیبرنامه مشخصات کلی 

 تعریف: -1

ی آموزشی است که پس از هات، شامل یک دوره فعالی(با رویکرد آموزش سازمانی) دوره کارشناسی رشته مدیریت آموزشی

اتمام تحصیل در دوره متوسطه دوم و پذیرش در نظام سنجش و پذیرش آموزش کشور تنظیم شده است. دانشجویان در 

ی عملی در قلمرو مدیریت آموزشی را دریافت و سپس از طریق درس هاتاین دوره دانش پایه و سپس دانش نظری و مهار

 .کنندمیدهند و آن را فهم میهای تحلیلی و مفاهیم کاربردی، دانش خود را مورد تامل قرار 

 

 هدف و ضرورت: -2

مستمر و  در دوره کارشناسی پاسخ به یکی از نیازهایآموزش سازمانی(  )با رویکرد هدف آموزش رشته مدیریت آموزشی

تایید شده کشور در بهره گیری از دانش آموختگانی است که بتوانند فرایند آموزش را در محیطی فراتر از سازمان آموزش 

و پرورش، فهم، طراحی، اجرا و ارزشیابی کنند. رشته مدیریت آموزشی در دوره کارشناسی این توانایی شناختی و مهارت 

ش های وابسته به بخهای دولتی و شرکتهایی موثر واقع شوند که سازمانانند در زمینهدهد تا بتورا به دانش آموختگان می

خصوصی به کارشناس امور توسعه انسانی و بهبود فرایندهای بهسازی منابع انسانی با تکیه بر دانش تخصصی در امر آموزش 

که دانش  1398های دولتی، تا سال دستگاهیادگیری نیاز دارند. به استناد استعالم به عمل آمده از -و فرایند یاددهی

شدند، به عنوان افرادی موثر و میها آموختگان دوره کارشناسی مدیریت آموزشی به عنوان کارشناس آموزش وارد سازمان

کردند، به نحوی که عدم وجود دانش آموختگان جدید به های سازمانی را در این زمینه مرتفع میکارآمد، بسیاری از خالء

زا بوده است. اعالم استغنای نظام آموزش و پرورش از دانش های کارشناسی علوم تربیتی، در عمل آسیبیل تجمیع دورهدل

آموختگان کارشناسی رشته مدیریت آموزشی، به دلیل انتخاب مدیران آموزشی از میان معلمـــان، از یک سو و اهمیت این 

های وابسته به بخش خصوصی و عمومی از سوی دیگر مبتنی همه سازمان رشته در توسعه منابع انسانی و ترویج آموزش در

های علمی، لزوم احیای رشته و تربیت دانش آموختگان توانا در این زمینه ها و دیدگاههای اصولی و بر پایه نظریهبر روش

 را محرز ساخته است.

 

 تعداد و نوع واحدهای درسی: -3

واحد دروس عمومی،  22دانشجویان باید عالوه بر شی )با رویکرد آموزش سازمانی(، در دوره کارشناسی رشته مدیریت آموز

به نحوی  هادرسواحد اختیاری را بگذرانند. این  10واحد تخصصی، و  74واحد پایه،  28واحد درسی شامل  112تعداد 

ری مبتنی بر توان اشتغال پذی تدوین شده است که به ویژه در میان دروس تخصصی، جایگاه رفیعی برای رویکرد مهارتی و

 لحاظ شود.
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 طول دوره و شکل نظام: -4

ای چهارساله طراحی شده است. به صورت دوره)با رویکرد آموزش سازمانی(،  دوره کارشناسی مدیریت آموزشی -الف

 در نظامدر صورت پذیرش  ذکر شده است،« شرایط پذیرش دانشجو»، به شرحی که در آموختگان دوره متوسطه دومدانش

 شوند.سنجش و پذیرش آموزش کشور وارد این دوره می

شود. طبق قوانین موجود آموزشی، دانشجویان باید ه آموزشی دوره کارشناسی تعیین میطول دوره بر اساس آیین نام -ب

 نیمسال، طول دوره مجاز تحصیلی، تمامی واحدهای درسی خود را بگذرانند.   8بتوانند تا 

 

 دانشجو: شرایط پذیرش -5

 های علوم انسانی، علوم ریاضیدارندگان مدارک دیپلم متوسطه نظام جدید و پیش دانشگاهی متوسطه نظام قدیم در رشته

شرایط پذیرش دانشجویان مطابق سایر  توانند پس از موفقیت در آزمون در این رشته پذیرفته شوند.و علوم تجربی می

 باشد.ریزی میلی برنامهنامه دوره کارشناسی مصوب شورای عاآیین

 

 آموختگان:نقش و توانائی دانش -6

 قادر خواهند بود تا:)با رویکرد آموزش سازمانی(،  مدیریت آموزشی کارشناسی آموختگان دورهدانش

های وابسته به بخش عمومی و خصوصی را در های بی نظم و مبتنی بر سالیق شخصی آموزش در سازمانفعالیت .1

 یادگیری به فرایندی منظم و هدفمند تبدیل کنند؛ -ظم یافته و علمی یاددهیقالب فرایندهای ن

ا هایرانی کشور در سازمان-های بومی اسالمیبه آموزش، توسعه و بهسازی اصولی منابع انسانی مطابق با ویژگی .2

 کمک کنند؛ 

 ند؛به تصمیم گیری مدیران و سیاست گذاران در امور مرتبط با توسعه انسانی یاری برسان .3

ها بپردازند و به ارتقای اثربخشی آن به طور های آموزشی و درسی در سازمانبه طراحی، اجرا و ارزشیابی از برنامه .4

 مستقیم کمک نمایند؛

 ، به تحولتیریاطالعات مد یهاستمیس ی و اطالع ازآموزش سازمان یالملل نیب یاستانداردهاضمن آشنایی با  .5

 د؛نها یاری رسانسازمان
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های یادگیرنده هدایت های نوآورانه و مبتنی بر بوم زیست، فرهنگ سازمانی را به سوی سازمانروش از طریق .6

 کنند. 

 

 آزمون ورودی و مواد امتحانی: -7

مصوب وزارت  هایهنامبر اساس آیین)با رویکرد آموزش سازمانی(،  مدیریت آموزشی کارشناسی رشته دورهآزمون ورودی 

های مطابق با مواد امتحانی اعالم شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور برای ورود به دوره علوم، تحقیقات و فناوری

های علوم انسانی، گردد. دارندگان دیپلم متوسطه دوم مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش، در رشتهکارشناسی برگزار می

یریت آموزشی داوطلب شوند تا در صورت اثبات دارا توانند برای ورود به دوره کارشناسی مدعلوم ریاضی و علوم تجربی می

 بودن شرایط احراز، پذیرفته شوند.

 

 منابع یادگیری: -8

رشته از میان معتبرترین منابع موجود  )با رویکرد آموزش سازمانی(،   مدیریت آموزشی  کارشناسی رشته    دورهمنابع درسی  

اهی، مانند انتشارات سمت مطابق با منابع پیشنهادی در هر    فارسی در حوزه مدیریت آموزشی، با اولویت انتشارات دانشگ     

یک از دروس شناسایی و معرفی شده است. کوشش به عمل آمده است منابع منطبق با رویکردهای روزآمدی، کارآمدی،         

 و مطابق با فرهنگ اسالمی و ایرانی فهرست شوند.

 

 اجرا: -9

 )با رویکرد آموزش مدیریت آموزشیرشته  کارشناسی دورهگان به دلیل محدودیت ایجاد فرصت شغلی برای دانش آموخت

و اصالحات اساسی که در سرفصل دروس در پاسخ به نیاز کشور با نظر به وجه عملی برنامه، ایجاد شده است، سازمانی(، 

انشگاه زیر قابل د 19های دارای سابقه موثر در آموزش عالی به شرح دوره دانش آموختگی، فقط در دانشگاه 3این برنامه تا 

 اجرا است: 

دانشگاه ارومیه، دانشگاه اصفهان، دانشگاه الزهرا )س(، دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه بیرجند، دانشگاه تبریز، 

دانشگاه تهران، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه شهید 

واز، دانشگاه شیراز، دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشگاه فردوسی مشهد، بهشتی، دانشگاه شهید چمران اه

 دانشگاه کردستان، دانشگاه گیالن، دانشگاه مازندران، دانشگاه یزد.
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 تدوین و تدوین کنندگان:فرایند  -10

یزی رر برنامهپس از طرح لزوم احیای رشته مدیریت آموزشی در دوره کارشناسی با رویکرد توسعه منابع انسانی، در دفت

، اتاق فکر 1399در پاییز شورای تحول و ارتقای علوم انسانی، « مدیریت آموزشی»و تأیید آن در زیرگروه  ،آموزش عالی

 تشکیل شد: ترتیب الفبا(به ) این طرح با حضور اعضای زیر

 (عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهدمحمدرضا آهنچیان )آقای دکتر  -

 لقاسمی )عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی(محمود ابواآقای دکتر  -

 آقای دکتر جواد پورکریمی )عضو هیئت علمی دانشگاه تهران( -

 آقای دکتر جعفر ترک زاده )عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز( -

 آقای دکتر غالمرضا شمس مورکانی )عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی( -

 دانشگاه عالمه طباطبایی( آقای دکتر سعید غیاثی ندوشن )عضو هیئت علمی -

 آقای دکتر داود قرونه )عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد( -

 آقای دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم )عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی(  -

های بزرگ کشور به استمرار تربیت دانش آموختگان کارشناسی اساس تقاضای دستگاه برگزار شده، برات تخصصی ر جلسد

اهمیت تدوین برنامه درسی رشته مدیریت آموزشی در دوره کارشناسی به عنوان نیاز محرز جامعه  آموزشی، مدیریت

. معی شدجتوافق  نیز پس از بحث و بررسی، رویکرد تدوین برنامهمورد تأیید و تأکید قرار گرفت و بر سر سازمانی کشور 

ابع توسعه من»و  «توسعه انسانی» ا هدف تربیت کارشناس، ب«آموزش سازمانی» رویکرد برنامه با گرایش رشته به حوزه

های عملی دانشجو تعیین شد. پس از آن تیم راهبر اجرا با ترکیب ، و با غلبه وجه کاربردی و ارتقای شایستگی«انسانی

لعات آقایان دکتر محمدرضا آهنچیان، دکتر محمود ابوالقاسمی و دکتر غالمرضا شمس فعالیت خود را برای راهبری مطا

شهید  هایبه کمک دانشجویان دوره دکتری مدیریت آموزشی از دانشگاهها، و تدوین جدول کلی دروس و سرفصل پشتیبان

 تدوین برنامه در سه مرحله انجام شد.بهشتی و فردوسی مشهد آغاز کردند. 

خروجی ، . در گام دومدر گام نخست این مرحله، فصل اول برنامه توسط آقای دکتر آهنچیان تهیه شد. مرحله نخست

شد، در قالب جداول کلی برنامه در جلساتی در اختیار اعضای  انجامآقای دکتر ابوالقاسمی  به راهبریه پشتیبان ک مطالعات

. این جداول، فصل دوم شدو تأیید اتاق فکر قرار گرفت و پس از مذاکرات الزم، بر اساس بازخوردهای دریافت شده، اصالح 

رویکرد تنظیم جداول کلی برنامه، تأکید بر وجه کاربردی رشته برای پاسخگویی به نیازهای اعالم  داد.برنامه را تشکیل 

 های کشور بود.ها و سازمانشده دستگاه

گانه شورای تحول و ارتقای علوم انسانی که در باال بیان شد، مرحله تدوین سرفصل  4با تأسی از رویکردهای  مرحله دوم.

 :اعضای زیر مشارکت داشتندشد. در این مرحله رنامه انجام بدروس در فصل سوم 
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 )عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد(آقای دکتر محمدرضا آهنچیان  -

 )عضو هیئت علمی دانشگاه تهران( آقای دکتر جواد پورکریمی -

 آقای دکتر فرهاد سراجی )عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا( -

 )عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی(ورکانی آقای دکتر غالمرضا شمس مآقای  -

 آقای دکتر ابراهیم صالحی عمران )عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران( -

 )عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی(آقای دکتر سعید غیاثی ندوشن  -

 )عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد(آقای دکتر داود قرونه  -

 ئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد(آقای دکتر مرتضی کرمی )عضو هی -

 )عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی(آقای دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم  -

 .شدو تنظیم نهایی ها توسط آقای دکتر آهنچیان راهبری فرایند تدوین سرفصلاین مرحله و 

سوم.  صل   ، مرور سوم و پایانی در مرحله  مرحله  سرف ساختاری   دروسمحتوای برنامه و  سب  ز ا کلی ارزیابیبرنامه؛ و ؛ تنا

سط  ساختار و انتظام برنامه  سط کمیته تأیید          تو شده تو سی آماده  شد. برنامه در شمس، انجام  ضا  در   و آقای دکتر غالمر

وزارت علوم، تحقیقات و آماده ارایه به  (آموزش ســازمانیبا رویکرد )برنامه درســی کارشــناســی مدیریت آموزشــی نتیجه 

 شد. 1400از مهرماه  اجرا وری اذبارگ به منظور فناوری
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عا

سا
د 

دا
تع

 

 نیازپیش

ی
ظر

ن
ی 

مل
ع

 

ی
ظر

ن
- ی

مل
ع

 

114 
اصول مدیریت و رهبری 

 آموزشی
 مدیریت عمومی 32   * 16 2

115 
رفتار و روابط انسانی در  

 سازمان
 مدیریت عمومی 32   * 16 2

116 
مدیریت آموزش 

 سازمانی 
2 16 *   32 

و توسعه  یریادگیاصول 

 بزرگساالن

117 
جامعه شناسی  

 سازمانی
2 16 

* 
 ندارد 32  

 ندارد 32   * 16 2 کارآفرینی آموزشی 118

 مدیریت عمومی  32   * 16 2 مدیریت منابع انسانی  119

120 
آموزش و بهسازی 

 کارکنان
2 16 

* 
 وزش سازمانی مدیریت آم 32  

121 
صنعتی و شناسی روان

 سازمانی
2 16 

* 
  32 

 ندارد

122 
اصول مدیریت کسب و 

 کار
2 16 

* 
 ندارد 32  

123 
های برنامه یبندبودجه

 آموزشی 
2 16 

* 
 ندارد 32  

124 
مدیریت پروژه در 

 آموزش
2 16 

* 
 مدیریت آموزش سازمانی  32  

125 
های اطالعات سیستم 

 مدیریت
2 16 

* 
 ندارد 32  

126 
استانداردهای بین  

 المللی آموزش سازمانی
 ندارد 32   * 16 2

127 
متون تخصصی در  

 مدیریت آموزشی 
 عمومی -زبان خارجی 32   * 16 2

128 
متون تخصصی در 

 آموزش سازمانی
2 16 *   32 

متون تخصصی در  

 مدیریت آموزشی

129 
-آموزشدر ریزی برنامه

 های مهارتی
2 16 *   32 

مبانی و اصول برنامه 

 ریزی آموزشی
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ف
دی

ر
  

س
در

 

 درس وانـعن

حد
 وا

اد
عد

ت
 

د 
دا

تع

ت
سا

جل
 

 نوع واحد درسی

ت
عا

سا
د 

دا
تع

 

 نیازپیش

ی
ظر

ن
ی 

مل
ع

 

ی
ظر

ن
- ی

مل
ع

 

130 
نیازسنجی و طراحی 

 آموزشی
2 16 *   32 

و اصول برنامه  یمبان

 یدرس یزیر

131 
ارزشیابی آموزش 

 سازمانی
 ندارد 32   * 16 2

 32   * 16 2 سازی کارکنانتوانمند  132
آموزش و بهسازی 

 کارکنان

133 
سنجش و توسعه 

 استعداد
 ندارد 32   * 16 2

 ندارد 32   * 16 2 توسعه و تحول سازمانی 134

 ندارد 32   * 16 2 های ارتباطی مهارت  135

136 
توسعه یادگیری 

 سازمانی
2 16 *   32 

مد   دانش در  تی ریکاربرد 

 هاسازمان

137 
کاربرد مدیریت دانش 

 هادر سازمان
 ندارد 32   * 16 2

138 
 یآموزش سازمان لیمسا

 رانیدر ا
 ندارد 32   * 16 2

139 
کاربرد اخالق اسالمی 

 در سازمان
 ای در آموزشاخالق حرفه 32   * 16 2

 ندارد 32   * 16 2 یکیالکترون یریادگی 140

 یادگیری الکترونیکی 32   * 16 2 یکیالکترون یمحتوا 141

142 
های اصول و روش

 آموزش ترکیبی
 یادگیری الکترونیکی 32   * 16 2

 یادگیری الکترونیکی 32   * 16 2 اریس یریادگی 143

144 
 یکاربرد نرم افزارها

 یآموزش
 یادگیری الکترونیکی 48  1 1 24 2

145 

آموزش ( : 1کارورزی )

نیروی انسانی در 

 یهای آموزشسازمان

2 64  *  128 

استانداردهای بین المللی 

آموزش سازمانی؛ و 

آموزش و بهسازی 

 کارکنان

146 

آموزش  ( :2کارورزی )

 نیروی انسانی در

 های صنعتیسازمان

 1کارورزی  128  *  64 2



13 

 

ف
دی

ر
  

س
در

 

 درس وانـعن

حد
 وا

اد
عد

ت
 

د 
دا

تع

ت
سا

جل
 

 نوع واحد درسی

ت
عا

سا
د 

دا
تع

 

 نیازپیش

ی
ظر

ن
ی 

مل
ع

 

ی
ظر

ن
- ی

مل
ع

 

147 

آموزش ( : 3کارورزی )

 نیروی انسانی در

 های بازرگانیسازمان

 2کارورزی  128  *  64 2

148 
( : نیازسنجی و 1پروژه )

 آموزشی  دوره طراحی
 نیاز سنجی آموزشی 64  *  32 2

149 
( : اجرای دوره 2پروژه )

 آموزشی
 مدیریت آموزش سازمانی 64  *  32 2

150 
( : ارزشیابی 3پروژه )

 دوره آموزشی
 ارزشیابی آموزش سازمانی 64  *  32 2

 ج. عنوان و مشخصات دروس اختیاری 

ف
دی

ر
 

س
در

 

 عنوان
حد

 وا
اد

عد
ت

ت 
سا

جل
د 

دا
تع

 
 نوع واحد درسی

ت
عا

سا
د 

دا
تع

 

 پیشنیاز

ی
ظر

ن
ی 

مل
ع

 

ی
ظر

ن
-

ی
مل

ع
 

 ندارد 32   * 16 2 ذاری آموزشی گسیاست 151

 مدیریت عمومی 32   * 16 2 توسعه مدیریت  152

 ندارد 32   * 16 2 اجتماعی شناسیروان 153

 ندارد 32   * 16 2 حقوق کار 154

 ندارد 32   * 16 2 بهداشت و ایمنی در محیط کار 155

 ندارد 32   * 16 2 حقوق مالکیت فکری   156

 ندارد 32   * 16 2 زشاقتصاد آمو 157

 آمار توصیفی 32   * 16 2 سنجش و اندازه گیری 158

 . کنندرا انتخاب واحد  10باید  * دانشجویان از مجموعه دروس اختیاری
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 سومفصل 

 سرفصل دروس
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 و جهان رانیآموزش در ا خیتار -101

 عنوان درس به فارسی:
 و جهان رانیدر ا آموزش خیتار

 عنوان درس به انگلیسی:
The history of training in 

Iran and the world 

 

تعداد 

 2واحد: 

تعداد 

 ساعت:
32 

نوع 

 واحد

 پایه
 نظری *

 درس پیش نیاز:

 ندارد

 عملی

 تخصصی
 نظری  

 عملی

 اختیاری
 نظری

 عملی

 ندارد          دارد      آموزش تکمیلی عملی:

 پروژه          سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          سفر علمی

 

 اهداف درس:

دانشــجو در این درس با تاریخ آموزش در ایران و جهان آشــنا خواهد شــد. شــناخت تاریخ اموزش در ایران با نظر به دوره اســالمی  

شرح         های علمخواهد بود که در آن نقش آموزه ست. اهداف درس به  شن و انکارناپذیر ا سعه آموزش، رو سالم در تو پرور دین مبین ا

 شود:زیر تعیین می

 های تاریخی تمدن بشر آشنایی با دوره -

 آشنایی با جایگاه آموزش در ایران در گذر تاریخ -

 آشنایی با تاثیر ورود اسالم به ایران در وضعیت آموزش -

 های تاریخی مهمزش در ایران و جهان در دورهآشنایی با جایگاه و وضعیت آمو -

 آشنایی با روند تحوالت آموزش در ایران و جهان -

 های تاریخیهای آموزش در دورهآشنایی با ویژگی -

  
 

 پیامدهای یادگیری:

 توانایی فهم تاریخ و تحوالت آن در وضعیت امروز آموزش در دنیا -

 های منابع تاریخی معتبرتوانایی شناسایی شاخص -

 وانایی تحلیل روندهای تاریخی موثر بر آموزش در ایران پیش و پس از ورود اسالمت -

 توانایی ارزیابی از روندهای تاریخی در شکل گرفتن وضعیت امروز آموزش در ایران و در جهان -

 

 سرفصل درس:

 مفهوم تاریخ و ارزش مطالعات تاریخی در فهم هر رشته علمی ˗

 اریخیهای تبندی دورهنحوه و منطق طبقه ˗

 درباره تاریخ آموزش، مفهوم و سابقه مطالعات تاریخی ˗

 اهمیت منبع در تاریخ و مطالعات تاریخی و روش نقد و ارزیابی اعتبار سندهای تاریخی  ˗

 های اصلی تاریخ تمدن بشر جایگاه و وضعیت آموزش در دوره ˗

o دوره پیش از تاریخ 
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o )از میالد حضرت مسیح )ع 

o سول اسالم )ص(از میالد مسیح )ع( تا بعثت ر 

o از ظهور اسالم تا انقالب صنعتی 

o از انقالب صنعتی تا کنون 

 ورود اسالم به ایران و تحوالت در انواع آموزش ˗

 انواع آموزش در گذر تاریخ ˗

o های عمومیآموزش 

o ای و شغلیهای حرفهآموزش 

 های تاریخی موثر بر آموزشهای تحلیل روندها و جریانروش ˗

 در گذر تاریخهای اموزش تحول در ویژگی ˗

o استاد 

o فراگیر 

o محتوی و منبع یادگیری 

o مکان 

o زمان 

o روش تدریس و اموزش 

o ارزشیابی 

o مدرک تحصیلی 

 های مطالعات تاریخیتحلیل چشم انداز آینده آموزش در سایه آموزه ˗

 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

30% 20% 50%   

 

 اصلی: منابع

 چاپ دوم. تهران: سمت.تاریخ آموزش و پرورش ایران قبل و بعد از اسالم. (. 1393آقازاده، احمد و آرمند، محمد ) -

 . تهران: سمت.تاریخ آموزش و پرورش ایران( 1391درانی، کمال ) -

 ی.مدفتر نشر فرهنگ اسال. ترجمه: محمدحسین ساکت. تهران: تاریخ اموزش در اسالم(. 1361شلبی، احمد ) -

- Berner, E. & Gonon, P. (2106). History of Vocational Education and Training in 

Europe: Cases, Concepts and Challenges. Bern: Peter Lang 

 

 

 

 

 



17 

 

 اصول تعلیم و تربیت اسالمی -102

 

 
 

 عنوان درس به فارسی:

 تعلیم و تربیت اسالمی

 عنوان درس به انگلیسی:
Islamic education 

تعداد 

 2واحد: 

تعداد 

 ساعت:

32 

نوع 

 واحد

 پایه
 نظری *

 دروس پیش نیاز:
 ندارد

 عملی

 تخصصی
 نظری  

 عملی

 اختیاری
 نظری

 عملی

 ندارد دارد            آموزش تكمیلی عملی:

 پروژه         سمینار         آزمایشگاه        كارگاه          سفر علمی

 

 

 :اهداف درس

 های تعلیم و تربیت در اسالمترین مبانی، اهداف و اصول و روشآشنایی دانشجویان با مهم

 

 :درس سرفصل

 اسالم یتیو ضرورت نظام ترب یستیچ

" تعلیم و تربیت اسالمی"و  "تعریف تعلیم و تربیت" 

 های تعلیم و تربیت اسالمیعناصر و مؤلفه 

 یم و تربیت اسالمیهای تعلویژگی 

 ضرورت آشنایی با تعلیم و تربیت اسالمی 

 مبانی تعلیم و تربیت اسالمی

 مبانی معرفت شناختی تعلیم و تربیت اسالمی 

 شناختی تعلیم و تربیت اسالمیهستی مبانی -

 شناختی تعلیم و تربیت اسالمی مبانی انسان -

 شناختی تعلیم و تربیت اسالمی مبانی ارزش 

 تعلیم و تربیت اسالمیاهداف 

 هدف غایی تعلیم و تربیت اسالمی 

 اهداف واسطی تعلیم و تربیت اسالمی 

 های رفتاری تعلیم و تربیت اسالمیهدف -

 اصول تعلیم و تربیت اسالمی

 های اسالمیاصل انطباق جریان تربیت با آموزه 

  تربیاصل تدریج و تعالی م 
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 اصل اعتدال 

 اصل رفق و مدارا 

 های فردیاصل تفاوت 

 سایر اصول تعلیم و تربیت اسالمی -

 های تعلیم و تربیت اسالمیروش

 اعطای بینش - 

 الگوسازی  -

 انذار و تبشیر  -

 تشویق  -

 تنبیه -

 سب فراهم آوردن موقعیت منا  -

 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

30% 20% 50%   

 

 :منابع

 .انتشارات مدرسه . تهران:جلد اول() نگاهی دوباره به تربیت اسالمی(. 1395باقری، خسرو )  -

 علمی و انتشارات(. تهران: جلد اول) درآمدی بر فلسفة تعلیم و تربیت در جمهوری اسالمی(. 1389باقری، خسرو )  -

 .فرهنگی

 .: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمیتهران ن.در قرآ مبانی تعلیم و تربیت(. 1387د )بهشتی، محم  -

 پژوهشکده حوزه وتهران:  ع(.) بیت اهل و( ص) پیامبر تربیتی سیره .(1393)داودی، محمد؛ حسینی زاده، سیدعلی   -

 .دانشگاه

 .انتشارات مدرسه . تهران: میفلسفة تعلیم و تربیت اسال(. 1390مصباح یزدی، محمدتقی و دیگران )  -
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 یادگیری شناسیروان -103

 
 
 

 عنوان درس به فارسی:

یادگیری شناسیروان  

 عنوان درس به انگلیسی:
Learning psychology 

تعداد 

 2واحد: 

تعداد 

 ساعت:

32 

نوع 

 واحد

 پایه
 نظری *

 دروس پیش نیاز:
 ندارد

 عملی

 تخصصی
 نظری  

 عملی

 اختیاری
 نظری

 عملی

 ندارد دارد            وزش تكمیلی عملی:آم

 پروژه         سمینار         آزمایشگاه        كارگاه          سفر علمی

 

 :اهداف درس

 یادگیری و توانایی تحلیل، تبیین و کاربست مفاهیم یادگیری هایهشناخت نظری

 درس: سرفصل

 تعریف یادگیری، روانشناسی یادگیری و قلمرو آن 

 تاریخچه مطالعات یادگیری 

 رویکردهای مختلف یادگیری از منظر فلسفه، روش تحقیق و موضوع مطالعه 

 ابعاد یادگیری در این هایهمقایسه نظری 

 رفتارگرایی

 هاپیشفرض 

 پیوندگرایی 

 شرطی سازی کالسیک 

 شرطی سازی کنشگر 

 تغییر رفتار 

 یینقدهایی بر رفتارگرا کاربردها و 

 ماعیاجت -نظریه شناختی  

 هافرض پیش 

 موجبیت دوجانبه اکتساب و عملکرد 

 گیریفرایند سرمشق 

 خودتنظیمی 

 خودکارآمدی 
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 گشتالت

 گذاران مکتب بنیان 

 کهلر و مفهوم بینش 

 اصول سازمان ادراکی 

 لوین و نظریه میدانی 

 میدانی کاربردهای نظریه 

 ساختن گرایی

 پیش فرض ها 

 ساختن گرایی هایهدیدگا 

 ن گرایینظریه پیاژه در ساخت 

 ویگوتسکی اجتماعی -نظریه فرهنگی 

 

 الگوی پردازش اطالعات در یادگیری

 هافرض پیش 

 الگوی حافظة دوگانه 

 توجه هایهنظری 

 الگوی سطوح پردازش 

 کاربردها 

 

 انگیزش و یادگیری

 انگیزش هایهنظری 

 انگیزش و نیازها 

 پیشرفت هنظری 

 اسناد هنظری 

 گاناسناد یادگیرند برای بهبود راهبردهایی 

 نظریة شناختی اجتماعی در انگیزش 

 اهداف و انتظارات 

 نظریة هدف 

 رییادگی کاربرد نظریه هدف در 

 تحلیل و تبیین یادگیری از دیدگاه فیلسوفان، متفکران و مربیان مسلمان
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 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

30% 20% 50%   

 

 :منابع

 ( .1374السون، ام. اچ و هرگنهان، بی. آر). دوران اکبر سیف. تهران: نشر ترجمة علی .یادگیری هایهبر نظری ایهمقدم. 

 ( 1388بیرامی، منصور). تبریز: نشر آیدین .روانشناسی یادگیری با رویکرد رفتاری . 

 ( 1389کدیور، پروین). تهران: انتشارات سمت .یروانشناسی یادگیر. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 اصول یادگیری و توسعه بزرگساالن -104

 

 
 

 عنوان درس به فارسی:
اصول یادگیری و توسعه 

  بزرگساالن
 عنوان درس به انگلیسی:
Principles of adult 

learning and 

development 

 

تعداد 

 2واحد: 

تعداد 

 ساعت:

32 

نوع 

 واحد

 پایه
 نظری *

 دروس پیش نیاز:
 ندارد

 عملی

 خصصیت
 نظری  

 عملی

 اختیاری
 نظری

 عملی

 ندارد دارد            آموزش تكمیلی عملی:

 پروژه         سمینار         آزمایشگاه        كارگاه          سفر علمی

 

 اهداف درس:

ارای مقتضیات کامال متفاوتی با خردساالن و در آموزش های سازمانی و شهروندی مخاطبان افراد بزرگسال جامعه هستند که د

نوجوانان دارند.  بر این اساس طراحی و اجرای اثربخش آموزش ها برای این گروه از متقاضیان در گرو در نظر گرفتن مختصات ویژه 

 باشد:میآموزش برای بزرگساالن است. بر این اساس اهداف درس به شرح ذیل 

 رگساالنشناخت مفهوم بزرگسال و آموزش بز -

 شناخت ضرورت و اهمیت و جایگاه آموزش بزرگساالن در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه -

 آن هاییشناخت آندراگوژی و ویژگ -

 آن هاییشناخت هیوتاگوژی و ویژگ -

 شناخت انواع آموزش بزرگساالن -

 شناخت اصول آموزش بزرگساالن -

 آن هاییشناخت و تحلیل یادگیری بزرگساالن و ویژگ -

 ناخت و بکارگیری روش های تدریس به بزرگساالنش -

 شناخت الگوهای برنامه ریزی آموزش بزرگساالن -

 آراء صاحبنظران برجسته نظیر مالکوم نولز، جک مزیرو، پائولو فریره -

 

 پیامدهای یادگیری:

 شناخت مفهوم آموزش بزرگساالن و وجوه متمایز آن ˗

 ا یداگوژیشناخت مشخصات آندراگوژی و هیوتاگوژی در قیاس ب ˗

 متمایز یادگیری بزرگساالن هاییتشخیص ویژگ ˗

 توانایی بکارگیری روش های تدریس ویژه بزرگساالن ˗

 شناخت و توانایی بکارگیری الگوهای برنامه ریزی آموزش بزرگساالن ˗

 

 سرفصل درس:

 مفهوم آموزش مداوم، مادام العمر و بزرگساالن  ˗
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 مفهوم پداگوژی، آندراگوژی و هیوتاگوژی ˗

 (ایهآموزش بزرگساالن)نظیر آموزش مهندسی، آموزش پزشکی، آموزش کشاورزی، آموزش فنی و حرف انواع ˗

 اصول آموزش بزرگساالن)نظیر اصل انعطاف پذیری، احترام، هماهنگی، پویایی، اختیار، کیفیت، مشارکت و تناسب( ˗

 نظریه یادگیری بزرگساالن)نظیر آراء فریره، نولز، مزیرو، گانیه و راجرز( ˗

 تدریس به بزرگساالن)نظیر آراء برونر، دیویی، فریره، نولز، ایلیچ( هایهرینظ ˗

 روش های تدریس به بزرگساالن ˗

 الگوهای برنامه ریزی آموزش بزرگساالن ˗

 
 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

20% 20% 50%  10% 

 

 منابع اصلی:

 تهران: سمت .(آموزش جامع سازمانی )با رویکرد آموزش بزرگساالن(. 1394)ا و اکبری، سهیالصباغیان، زهر ˗

 ترجمه سعید غیاثی ندوشن. تهران: ویرایش  آموزش و یادگیری بزرگساالن.(. 1395نولز، مالکوم، هولتون، الود) ˗

 . تهران: سمتمبانی آموزش بزرگساالن (.1390)صباغیان، زهرا و اکبری، سهیال ˗

 ترجمه غالمعلی سرمد. تهران: سمت .آموزش بزرگساالن و آموزش مداوم(. 1385ویس، پیتر)جار ˗

˗ Merriam, S. B., & Bierema, L. L. (2013). Adult learning: Linking theory and practice. 

John Wiley & Sons.  

˗ Caffarella, R. S., & Daffron, S. R. (2021). Planning programs for adult learners: A 

practical guide. John Wiley & Sons.. 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 . تهران: آگهی فلسفی آموزش بزرگساالنهانبنیا(. 1393شارن، جان و بی مریام، شارن) ˗

 . تهران: انتشارات توسعه دانشآموزش بزرگساالن یمبان(. 1394غیاثی ندوشن، سعید و رضایی، لیال) ˗

˗ Knowles, M. S., Holton III, E. F., & Swanson, R. A. (2020). The adult learner: The 

definitive classic in adult education and human resource development. Routledge. 

˗ Drago-Severson, E. (2009). Leading adult learning: Supporting adult development in 

our schools. Corwin Press 
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 ت آموزشییروش تحقیق در مدیر -105

 

 
 

 عنوان درس به فارسی:
 روش تحقیق در مدیرت آموزشی

 

 عنوان درس به انگلیسی:
Research Methods for 

Educational 
Management  

تعداد 

 3واحد: 

تعداد 

 ساعت:

64 

نوع 

 واحد

 پایه
 نظری *

 دروس پیش نیاز:
 -آمار كاربردی در مدیریت آموزشی 

 استنباطی

 *ملیع

 تخصصی
 نظری  

 عملی

 اختیاری
 نظری

 عملی

 ندارد دارد            آموزش تكمیلی عملی:

 پروژه         سمینار         آزمایشگاه        كارگاه          سفر علمی

 

 اهداف درس:

 شناخت تعاریف علم و تفاوت علم و فلسفه؛ -

 حقیق؛شناخت پارادایم های ت -

 شناخت روش های تبیین؛ -

 شناخت فرایند تحقیق؛ -

 شناخت انواع تحقیق و کاربرد آن در مدیریت آموزشی. -

  

 پیامدهای یادگیری:

 در مدیریت آموزشی؛ های پژوهشبه کارگیری روش ˗

 سرفصل درس:

 تعریف علم و تاریخچه آن؛ ˗

 تفاوت علم و فلسفه/ تفاوت واقعیت و حقیقت؛ ˗

 آن در تحقیق؛تعریف پارادایم و نقش  ˗

 ها؛انواع متغیرها و مقیاس ˗

 های مسئله شناسی؛تعریف مسئله و روش ˗

 تعریف تحقیق؛ ˗

 های تحقیق)بر حسب هدف/ زمان / نحوه دستکاری متغیرها(تقسیم بندی انواع روش ˗

 های تحقیق غیرآزمایشی)توصیفی(؛های تحقیق آزمایشی؛ روشروش 

 تحقیقات آمیخته؛های تحقیق کیفی و های تحقیق کمی؛ روشروش 

 فرایند و مراحل تحقیق؛ ˗

 تعریف و بیان مسئله؛ 

  ضرورت و اهمیت مسئله تحقیق؛ 

  تحقیق: هایهگزار 

 اهداف تحقیق؛ 

 سواالت تحقیق/ فرضیات تحقیق؛ 
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 تعریف متغیرهای تحقیق)تعاریف مفهومی و عملیاتی(؛ 

 مبانی نظری؛ 

 پیشیینه تحقیق؛ 

 چارچوب تحقیق و انواع آن؛ 

 روش تحقیق؛ 

 امعه آماری تحقیق؛ج 

 های نمونه گیری)احتمالی و غیراحتمالی(؛نمونه و روش 

 ها؛های تحلیل دادهروش 

 های ابزار)روایی و پایایی(؛ابزار تحقیق و انواع آن)پرسشنامه/مصاحبه/مشاهده/آزمون( و ویژگی 

 های استنباطی(؛های توصیفی و یافتههای تحقیق)یافتهیافته 

 گیری؛بحث و نتیجه 

 ک های ارزیابی تحقیق)اعتبار درونی و بیرونی(؛مال ˗

 مالحظات اخالقی)کدهای اخالقی( در تحقیق؛ ˗

 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

20% 20% 50%  10% 

 

 منابع:

شناسی  های تحقیق کمّی و کیفی در علوم تربیتی و روانوشر(. 1996)دامین گالمردیت ،جویس گال ،والتر بورگ  ˗

 .دانشگاه شهید بهشتی ،سمت (. تهران:1396)و همکاران  رضا نصراحمدترجمه  .(اول)جلد 

لتر بورگ     ˗ های تحقیق کّمی و کیفی در علوم تربیتی و                   وشر(. 1963)دامین گــال  مردیــت  ،جویس گــال   ،وا

سی  روان صر   . ترجمه (دوم)جلد شنا ضا ن ضی   ؛احمدر ضا عری سمی  ؛ حمیدر شت    ؛ محمود ابوالقا سر   ؛ محمد جعفر پاک 

ضا کیامنش  سرو باقری ؛ علیر شهنی ی ؛ محمد خیٌر؛ خ سروی ؛ یالقمنیجه  شهید    ،سمت  (. تهران: 1396) زهره خ شگاه  دان

 .بهشتی

 . تهران: آگاه.ای تحقیق در علوم رفتاریروش ه(. 1399سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه) ˗

 . تهران: سمت.شناخت روش علمی در علوم رفتاری(. 1392هومن، حیدرعلی) ˗

 . تهران: نشر ویرایش.و علوم تربیتی شناسیروانروش تحقیق در (. 1392دالور، علی)   ˗

˗ Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2011). Research methods in education. 

routledge. 

˗ Coleman, M., & Briggs, A. R. (2012). Research methods in educational leadership and 

management. Sage. 

 

 

https://www.gisoom.com/search/book/author-74278/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF/
https://www.gisoom.com/search/book/author-276359/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%B3-%DA%AF%D8%A7%D9%84/
https://www.gisoom.com/search/book/author-276358/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D9%84/
https://www.gisoom.com/search/book/author-276358/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D9%84/
https://www.gisoom.com/search/book/author-276358/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D9%84/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-417/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%85%D8%AA/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1472/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-74278/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF/
https://www.gisoom.com/search/book/author-276359/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%B3-%DA%AF%D8%A7%D9%84/
https://www.gisoom.com/search/book/author-276358/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D9%84/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-417/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%85%D8%AA/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1472/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1472/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C/
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 ریزی آموزشیمبانی و اصول برنامه -106

 

 
 

 عنوان درس به فارسی:
ریزی مبانی و اصول برنامه

 آموزشی

 عنوان درس به انگلیسی:
Foundation and 

principles of educational 

planning 

 

تعداد 

 2واحد: 

تعداد 

 ساعت:

32 

نوع 

 واحد

 پایه
 نظری *

 دروس پیش نیاز:
 ندارد

 عملی

 تخصصی
 نظری  

 عملی

 اختیاری
 نظری

 عملی

 ندارد دارد            آموزش تكمیلی عملی:

 پروژه         سمینار         آزمایشگاه        كارگاه          سفر علمی

 

 اهداف درس:

هدف اصلی برنامه ریزی آموزشی روی کار آوردن نظام آموزشی کارآمد از طریق تجزیه و تحلیل اجزا آن است. بر این اساس اهداف 

 این درس عبارتند از:

 شناخت مفهوم برنامه ریزی آموزشی و نقش و کارکرد آن -

 عناصر آنشناخت و تحلیل نظام آموزشی و  -

 شناخت مفهوم نیاز و نیازسنجی آموزشی -

 شناخت انواع برنامه ریزی آموزشی -

 شناخت اصول و فرایند برنامه ریزی آموزشی -

شناخت رویکردهای برنامه ریزی آموزشی)پاسخگویی به تقاضای اجتماعی، برنامه ریزی نیروی انسانی و تحلیل هزینه و  -

 فایده(

 الگوهای برنامه ریزی آموزشی -

 ت برنامه ریزی استراتژیک و مراحل تدوین آنشناخ -

 شناخت اجزاء برنامه استراتژیک از قبیل بیانیه ماموریت، جشم انداز، ارزش ها، اهداف کالن -

 استراتژیک در نظام های آموزشی هایهشناخت، تحلیل و نقد برنام -

 

 پیامدهای یادگیری:

 شناخت و توانایی تحلیل نظام آموزشی و اجزای آن ˗

 تدوین برنامه آموزشی موسسهتوانایی  ˗

 شناخت برنامه ریزی استراتژیک و فرایند تدوین آن ˗

 

 سرفصل درس:

 مفهوم شناسی برنامه ریزی آموزشی و مقایسه آن با برنامه ریزی درسی  ˗

 مدل عناصر سازمانی شامل درونداد، فرایند، محصول، برونداد و پیامد ˗

 انواع برنامه ریزی خرد، کالن و فراسوی کالن ˗
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 ل برنامه ریزی آموزشیاصو ˗

 انواع برنامه ریزی آموزشی ˗

 رویکردهای برنامه ریزی آموزشی ˗

 نیاز و شبه نیاز و فرایند نیازسنجی آموزشی ˗

 فرایند برنامه ریزی استراتژیک ˗

 اجزاء برنامه استراتژیک از قبیل بیانیه ماموریت، جشم انداز، ارزش ها، اهداف کالن ˗

 فرصت و تهدید شناسایی نقاط قوت، ضعف، SWOTتحلیل  ˗

 تهیه برنامه عملیاتی ˗

 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

20% 20% 50%  10% 

 

 منابع اصلی:

 . تهران: انتشارات سمت.آموزشینو در برنامه ریزی  هایهدیدگا(. 1391) مشایخ، فریده ˗

ساختارها،  بازسازی، بازاندیشی، آموزشی، نظام در استراژیک امه ریزیبرن (.1374) جری هرمن، راجر؛ کافمن، ˗

  مدرسه انتشارات. فریده مشایخ، عباس، بازرگان، ترجمه .بازآفرینی

برنامه ریزی راهبردی در نظام های آموزشی مراکز آموزش عالی، آموزش کارکنان و  (.1392) نیستانی، محمدرضا ˗

 هنشر آموختاصفهان:  .آموزش روستایی

 چاپ یازدهم. تهران: انتشارات سمت.. آموزشی ریزیمهمبانی برنا (.1392محسن پور، بهرام ) ˗

˗ Kaufman, R. A., Herman, J. J., & Watters, K. (2002). Educational planning: Strategic, 

tactical, operational. Scarecrow Press. 

˗ Hinton, K. E. (2012). A practical guide to strategic planning in higher education (Vol. 

7). Ann Arbor, MI: Society for College and University Planning. 
 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

سرمد، غالمعلی    ˗ سون، رابرت و  ستراتژی ها و اقدامات  (. 1396) آکرمن، گری؛ کارل شی: مفاهیم، ا   .برنامه ریزی آموز
 هران: آوای نورترجمه غالمعلی سرمد. ت

ــا  ˗ ــتانی، محمدرض شی       (.1399) نیس سطح یک واحد آموز شی: راهبردهای بهبود کیفیت در  برنامه ریزی آموز

 یار مانااصفهان:  .(زی)مدرسه، دانشگاه، آموزش مجا

سترن   ˗ مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک: مبانی نظری  (. 1393) مهرعلیزاده، یداهلل، مقدس پور، احسان و جودزاده، ن

 تهران: راه معاصر .و تجربی

 تهران: ویرایش .مبانی برنامه ریزی آموزشی(. 1398فیوضات، یحیی) ˗

˗ Strike, T. (Ed.). (2017). Higher education strategy and planning: A professional guide. 

Taylor & Francis. 

https://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&publisher=%DB%8C%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7&select-publisher=publisher-exact
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 درسیریزی مبانی و اصول برنامه -107

 

 
 

 عنوان درس به فارسی:
 مبانی و اصول برنامه ریزی درسی

 عنوان درس به انگلیسی:
Foundation and 

principle of curriculum 

planning  

داد تع

 2واحد: 

تعداد 

 ساعت:

32 

نوع 

 واحد

 پایه
 نظری *

 دروس پیش نیاز:
 ندارد

 عملی

 تخصصی
 نظری  

 عملی

 اختیاری
 نظری

 عملی

 ندارد دارد            آموزش تكمیلی عملی:

  پروژه        سمینار         آزمایشگاه        كارگاه          سفر علمی

 

 :اهداف درس

ته و یاف درسی آگاهی هایهفرهنگی، اجتماعی و روان شناختی برنام رود دانشجویان با گذراندن این درس از مبانی فلسفی،میانتظار 

بتوانند با اشراف  مختلف تحلیل نمایند. همچنین درسی هایهمختلف در این زمینه را بر تهیه و تدوین برنام هایهتاثیر هریک دیدگا

آنها  هاییو تقسیم بند درسی، با انواع، اصول، روشها، طراحی و الگوهای مختلف در حوزه برنامه درسی ریزیمهر مفاهیم مختلف برناب

درسی در جهان  هایهتحوالت برنام آشنا شوند و بتوانند مسائل مختلف در این حوزه را تبیین، تفسیر و تحلیل کنند. همچنین از سیر

 .گاهی یابندو ایران در سطوح آ

 :درس سرفصل

 مفهوم شناسی برنامه درسی

 ،با یکدیگر هانآموزشی و ارتباط آ ریزیمهدرسی و برنا ریزیمهبرنا تعریف مفاهیم برنامه درسی 

 کسب  برنامه درسی اجرا شده و برنامه درسی )برنامه درسی قصد شده، انواع برنامه درسی شامل برنامه درسی رسمی

 (برنامه درسی مغفول هان،برنامه درسی پن، شده

 (درسی ریزیمهدر خصوص مراحل برنا هانآ هایهو دیدگا درسی در جهان )صاحبنظران مطرح ریزیمهتاریخچه برنا 

 درسی در ایران ریزیمهتاریخچه برنا 

 مبانی برنامه درسی

 مبانی فلسفی برنامه درسی -

 مبانی روانشناختی برنامه درسی -

 نامه درسیمبانی جامعه شناختی بر -

 مبانی دینی برنامه درسی -

 تصمیم گیرندگان برنامه درسی و عوامل تأثیر گذار -

 رویکردهای برنامه درسی
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 علمی هایهرویکرد مبتنی بر موضوعات درسی و رشت -

 خاص هاییو شایستگ هاترویکرد مبتنی بر صالحی -

 رویکرد مبتنی بر نیازها و عالئق فراگیران -

 ی بر نقش ها و فعالیت اجتماعیرویکردهای مبتن -

 کارآیی اجتماعی الف(

 باز سازی اجتماعی ب(

 

 درسی ریزیمهفرآیند برنا

 نیاز سنجی و مراحل آن -

 (انواع هدف ها سطوح اهداف، اصول حاکم بر انتخاب اهداف،) تدوین اهداف برنامه درسی -

 درسی، الگوهای سازماندهی محتوا ی برنامه خاب محتوا،مفهوم محتوا، اصول حاکم بر انت)ی یادگیری هاتمحتوا و فعالی -

 وا(اصول حاکم بر سازماندهی محت

 د(موجو هایهشرایط و زمین آماده سازی معلمان، اجرای برنامه درسی )عوامل موثر بر اجرا، -

 سی(کارکردهای ارزشیابی،الگوهای ارزشیابی از برنامه در ارزشیابی برنامه درسی )مفهوم ارزشیابی، -
 

 پژوهش در برنامه درسی

 تحلیل محتوا -

 پژوهش تاریخی -

 پژوهش تطبیقی -

 

 اصالح و تغییر در برنامه درسی

 عوامل مؤثر برتغییر در برنامه درسی -

 ضرورت اصالح و تغییر در برنامه درسی -

 مراحل تغییر، بازنگری و اصالح برنامه درسی -
 

 روندهای جدید در برنامه درسی

 درسی هایهتأثیر بر برنامجهانی شدن و  -

 درسی هایهبین المللی کردن برنام -
 

 اسناد برنامه درسی جمهوری اسالمی ایران

 سند تحول بنیادین -

 سند برنامه درسی ملی -
 

 کار عملی:

 .گزارش بررسی و نقد یکی از موضوعات درسی مدارس بر اساس مباحث طرح شده در کالس و ارائه
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 ارزشیابی:

 میان ترم تمرارزشیابی مس
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

20% 20% 50%  10% 

 

 :نابعم

 .چاپ اول، تهران: انتشارات بال .درسی ریزیمهاصول و مفاهیم برنا(. 1388) فتحی واجارگاه، کوروش -

 تهران: سمت. چاپ یازدهم. .ریزی درسیمقدمات برنامه. (1395ملکی، حسن ) -

 .تهران: انتشارات یادواره کتاب. درسی ریزیمهاصول برنا .(1390)حسین  یارمحمدیان، محمد
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 مبانی و اصول آموزش مهارتی - 108

 

 
 

 عنوان درس به فارسی:
 مبانی و اصول آموزش مهارتی

 

 عنوان درس به انگلیسی:
Foundation and 

principle of curriculum 

planning  

تعداد 

 2واحد: 

تعداد 

 ساعت:

32 

نوع 

 واحد

 پایه
 نظری *

 دروس پیش نیاز:
 ریزی آموزشیمبانی و اصول برنامه

 عملی

 تخصصی
 نظری  

 عملی

 اختیاری
 نظری

 عملی

 ندارد دارد            آموزش تكمیلی عملی:

 پروژه         سمینار         آزمایشگاه        كارگاه          سفر علمی

 

 ف درس:اهدا

تعمیق دانش دانشجویان با مبانی و اصول آموزش های مهارتی و اشنایی آنها با مبانی نظری آموزشهای مهارتی و بکار گیری انها در 

 محیط های کاری و توسعه منابع  انسانی

 سرفصل درس:

 ایهمفهوم تربیت حرف 

 اصول و مبانی آموزش های مهارتی 

 موزش های مهارتیمبانی روانشناسی آ 

 مبانی اجتماعی آموزش های مهارتی 

 مبانی اقتصادی آموزش های مهارتی 

 مبانی فلسفی آموزش های مهارتی 

 آموزش مهارتی هایهنظری 

 نظریه فوردیسم و پست فوردیسم در اموزش مهارت 

 مهارتی در آموزش و توسعه منابع انسانی هاییشایستگ 

 
 

 ارزشیابی:

 ممیان تر ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

30% 20% 50%   
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 منابع:

 ( ــالحی عمران، ابراهیم ــادی و اجتماعی مازندران    های فنی و حرفه  نقش آموزش(. 1384صـ ای در تحوالت اقتص

 ای مازندران.اداره کل آموزش فنی و حرفه

  ( 1386صالحی عمران، ابراهیم ) تهران، انتشارات  در بازار کار زااشتغال  هایبر مهارت جامعه، کار و مشاغل: مروری .

 سمت.

 ( 1389صـــالحی عمران، ابراهیم )مجله مطالعات برنامه  .های درســی آموزش صــنعتیرویکردهای نظری در برنامه

 .8-42: 19. شماره درسی
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 ای در آموزشاخالق حرفه -109

 

 
 

 عنوان درس به فارسی:
 در آموزش ایاخالق حرفه

 

 عنوان درس به انگلیسی:
Professional ethics in 

education 

تعداد 

 2واحد: 

تعداد 

 ساعت:

32 

نوع 

 واحد

 پایه
 نظری *

 دروس پیش نیاز:
 ندارد

 عملی

 تخصصی
 نظری  

 عملی

 اختیاری
 نظری

 عملی

 ندارد دارد            آموزش تكمیلی عملی:

 پروژه         سمینار         آزمایشگاه        كارگاه          لمیسفر ع

 

 اهداف درس:

 ای در آموزش ای و اخالق حرفهآشنایی با چیستی اخالق، حرفه، اخالق حرفه -

 ای های اخالق حرفهمبانی، الگوها و مولفه -

ظهور اسالم و پس از آن( و تمدن غرب )یونان و رم  مربیان در تمدن ایرانی )قبل از ایهآشنایی با سیر تحول اخالق حرف -

 باستان، قرون وسطی، دوران مدرن و معاصر( 

 مربیان از منظر اسالمی ایهآشنایی با اصول اخالق حرف -

 مربیان در تجارب جهانی ایهآشنایی با منشور اخالق حرف -

 ای در آموزش مصادیق و کاربردهای اخالق حرفه -

در آموزش )اخالق مدرسان، اخالق فراگیران، اخالق سازمان آموزشی، اخالق ای دهای اخالق حرفهآشنایی با بایدها و نبای -

 ای در قوانین، فرآیندها و ... حرفه

 هاآشنایی با کدها و منشور اخالق آموزش در سازمان -

 

 پیامدهای یادگیری:

 ای در آموزش شناخت مبانی و مفاهیم مرتبط با اخالق حرفه ˗

 ای از دیدگاه مکاتب مختلف فهشناخت اخالق حر ˗

 ای آموزش های پیشرو  از اخالق حرفهها سازمانشناخت تجربه ˗

 ها توانایی تحلیل مسائل اخالقی حرفه آموزش در سازمان ˗

 توانایی تدوین منشور اخالقی و کدهای اخالق آموزش در سازمان  ˗

 

 سرفصل درس:

 ای و ابعاد آن(وم اخالق و ابعاد آن، اخالق حرفهای )مفهوم حرفه و ابعاد آن، مفهتعریف اخالق حرفه ˗

 » ای آموزش )اخالق مدرسان، فراگیران، سازمان آموزشی و ..( و ابعاد آتعریف اخالق حرفه ˗

 با هنجارهای اجتماعی ایهمقایسه اخالق حرف ˗

 فراگیراندر تربیت  آموزشای اخالق حرفهرعایت ضرورت  ˗
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 آثار اندیشمندان مسلمان  و در متون اسالمی مربیان ایهاخالق حرف ˗

 قرون باستان، ورم یونان) غرب تمدن و( آن از پس و اسالم ظهور از قبل) در آثار تمد ن ایرانی مربیان ایهاخالق حرف ˗

 ( معاصر و مدرن دوران وسطی،

 ای معلمان در تجارب جهانی منشور اخالق حرفه ˗

 های ارزشیابی(، رهای تدریس، شیوهمحتوا، اصول و روشای در حوزه وظایف آموزشی )تسلط بر اهداف، اخالق حرفه ˗

تکریم ، عادالنه، ارتباط گروهی و برون گروهیدرون تعامالت انسانی در سازمان آموزشی )روابطدر  آموزشای اخالق حرفه ˗

 و ...( عه ، رعایت رازداری و حریم خصوصی متربیان و رفتار با همکاران، رفتار در جامو ارباب رجوع یادگیرندگان

ها، ارزیابی عمکلرد، ای در سازمان آموزشی )اخالق در قوانین و مقرران، شرح وظایف، فرآیندها و رویهاخالق حرفه عایتر ˗

 حقوق و مزایا، ترفیع و ارتقا، فضای روانی سازمان و ...( 

 در سازمان آموزشی ای موانع تحقق اخالق حرفه ˗

 ای آموزشی منشور اخالق حرفه ˗

 ای آموزش حرفه کدهای اخالق ˗

 
 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

30% 20% 50%   

 

 منابع اصلی:

 سازمان مدیریت صنعتی.. تهران: ایرآمدی بر اخالق حرفهد(. 1392) احدقراملکی، فرامرز  ˗

 مدیریت دولتی.تهران: سازمان  کالم علی )ع(. نشورات اخالقیات سازمانی درم(. 1379الوانی، سید مهدی ) ˗

 نامه پژوهش.سال دوم، شماره پنجم.  اخالق کار در سیره نبوی.(. 1376مصطفی ) دلشاد تهرانی، ˗

(. 1390آذر ) مبانی نظری سند تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران ˗

 تهران: وزارت آموزش و پرورش.

 سمت.: . تهرانهای آموزشیروابط انسانی در سازمان(. 1382المعلی )سرمد، غ ˗

˗  

˗ Carr, D. (2005). Professionalism and Ethics in Teaching (Professional Ethics). London: 

Routledge 

˗ Dreon, O., & Polly, D. (Eds.). (2017). Teacher Education for Ethical Professional 

Practice in the 21st Century. IGI Global. http://doi:10.4018/978-1-5225-1668-2 

 

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

ای در تمدن ایرانی و اخالق مشاغل نزد پیشدادیان و کیانیان، اخالق حرفه(. 1386زاده، سید محمد )فتح اله ˗

 . تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.اسالمی
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 تهران: انتشارات رسا.ارتباطات انسانی. (. 1386ر )فرهنگی، علی اکب ˗

عادالنه بودن دستمزد در دوران هخامنشیان، اخالق حرفهای در تمدن ایران و (. 1386نمازی، حمیدرضا ) ˗

 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی. تهران:. اسالم
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 های تدریس در آموزش سازمانیالگوها و روش -110

 

 
 

 عنوان درس به فارسی:
الگوها و روش های تدریس در 

 آموزش سازمانی
 

 عنوان درس به انگلیسی:
Teaching methods in 

organizational training 

تعداد 

 3واحد: 

تعداد 

 ساعت:

64 

نوع 

 واحد

 پایه
 نظری *

 دروس پیش نیاز:
 ریزی درسیمبانی و اصول برنامه

 *عملی

 تخصصی
 نظری  

 عملی

 اختیاری
 نظری

 عملی

 ندارد دارد            آموزش تكمیلی عملی:

 پروژه         سمینار         آزمایشگاه        كارگاه          سفر علمی

 

 اهداف درس:

خشی تدریس در گرو انتخاب تدریس اصلی ترین راهبرد جهت تسهیل یادگیری در انواع محیط های آموزشی و سازمانی است. اثرب

باشد. این مهم در آموزش های سازمانی که دارای مخاطبان و مقتضیات خاصی میروش مناسب با موقعیت و بکارگیری صحیح آن 

 شود:میاست دارای اهیمت بیشتری است. در این راستا اهداف ذیل در این درس دنبال 

 شناخت مفهوم آموزش و تدریس -

 شناخت کارکردهای تدریس -

 آموزشی هایهتوانایی تدوین اهداف عملکردی برای برنام -

 توانایی تدوین طرح درس -

 شناخت و بکارگیری انواع روش های تدریس خارج از محیط کار مانند سخنرانی، نمایش علمی و... -

 شناخت و تحلیل انواع روش های تدریس حین محیط کار مانند مربیگری و منتورینگ و... -

 روش های تدریس الکترونیکی  مانند برخط، ترکیبی و...شناخت و تحلیل انواع  -

 توانایی مدیریت کالس درس -

 

 پیامدهای یادگیری:

 شناخت مفهوم تدریس و کارکردهای آن ˗

 توانایی تدوین طرح درس ˗

 توانایی تشخیص و انتخاب روش تدریس مناسب برای هر برنامه آموزشی ˗

 توانایی بکارگیری روش های تدریس مرسوم ˗

 

 :سرفصل درس

 مفهوم شناسی تدریس  ˗

 کارکردهای تدریس ˗

 برنامه ریزی تدریس ˗

 تعیین اهداف آموزشی ˗
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 انجام تحلیل آموزشی  ˗

 تدوین طرح درس  ˗

 روش های آموزش و تدریس حین کار ˗

 گریمربی ˗

 منتورینگ ˗

 گردش شغلی  ˗

 های شغلیآموزش دستورالعمل ˗

 کمک عملکردی  ˗

 روش های تدریس خارج از محیط کار ˗

 سخنرانی ˗

 نمایش علمی ˗

 بحث گروهی ˗

 یادگیری مشارکتی  ˗

 پرسش و پاسخ  ˗

 مبتنی بر مساله ˗

 ایفای نقش ˗

 بازدید علمی ˗

 آزمایشگاهی ˗

 یادگیری از طریق انجام دادن ˗

 آموزش الکترونیکی ˗

 یادگیری الکترونیکی برخط ˗

 یادگیری الکترونیکی برون خط ˗

 یادگیری ترکیبی ˗

 کالس درس معکوس ˗

 ترکیب بهینه روش های تدریس گوناگون ˗

 الس درس)سبک های عدم مداخله، مداخله گر، تعامل گرایانه، آمرانه، مشورتی و سهل انگارانه(مدیریت ک ˗

 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

20% 20% 50%  10% 

 

 منابع اصلی:

  .تشارات سمت)جلد اول(. تهران: انمهارتهای آموزشی و پرورشی.(1391) شعبانی،حسن ˗

 چاپ دوم. تهران: آییژ.  .روشهای نوین تدریس(. 1385) آقازاده،محرم ˗
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˗ Noe, R. A., & Kodwani, A. D. (2018). Employee training and development, 7e. 

McGraw-Hill Education. 

˗  Ross, S. C. (2018). Training and Development in Organizations: An Essential Guide 

for Trainers. Routledge. 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

. ترجمه محمود الگوهای یادگیری،ابزارهائی برای تدریس(. 1391جویس،بروس،امیلی کالهون ودیوید هاپکینز) ˗

 مهرمحمدی ولطفعلی عابدی. تهران: سمت

 . تهران: انتشارات سمتروشها، فنون و الگوهای تدریس(. 1390صفوی، امان هلل) ˗

 ترجمه هاشم فردانش. تهران: کویر .روشهای تدریس پیشرفته(. 1385،دیوید، فنسترماخر )کار ˗

˗ Owens, L., & Kadakia, C. (2020). Designing for Modern Learning: Beyond ADDIE 

and SAM. American Society for Training and Development. 

˗ Ross, S. C. (2018). Training and Development in Organizations: An Essential Guide 

for Trainers. Routledge. 

˗ Biech, E. (2016). The art and science of training. Association for Talent Development. 
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 مدیریت عمومی -111 

 عنوان درس به فارسی:
 مدیریت عمومی

 عنوان درس به انگلیسی:

Public managment 
 

تعداد 

 2واحد: 

تعداد 

 ساعت:

32 

نوع 

 واحد

 پایه
 نظری *

 درس پیش نیاز:

 ندارد

 عملی

 تخصصی
 نظری  

 عملی

 اختیاری
 نظری

 عملی

 ندارد   دارد             آموزش تکمیلی عملی:

 پروژه          سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          سفر علمی

 

 اهداف درس:

شنا می     شی آ شجو در این درس با مفاهیم پایه و عمومی علم مدیریت و مفاهیم مقدماتی علم مدیریت آموز شود. اهداف درس به  دان

 شود:شرح زیر تعیین می

 شناخت مفهوم سازمان، مدیریت، رهبری -

 های علم مدیریتبندی و شاخهشناخت طبقه -

 جامعه و در سایر علومشناخت جایگاه علم مدیریت در  -

 شناخت نسبت علم مدیریت و مدیریت آموزشی -

 شناخت مکاتب و رویکردهای سازمان و مدیریت -

 شناخت دیدگاه اسالم به مدیریت و رهبری در اجتماع -

 شناخت مبانی مدیریت از دیدگاه دانشمندان بزرگ مسلمان -

 شناخت اصول سازمان -

 شناخت کارکردهای مدیریتی -

 های آموزشی با غیر آموزشیهای کارکردهای مدیریت در مدیریت سازمانشباهتها و شناخت تفاوت -

 شناخت مفاهیم موثر در مدیریت در جهان امروز -

 های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مدیریت در ایرانشناخت ویژگی -

  

 

 

 پیامدهای یادگیری:

 با یکدیگر توانایی فهم سازمان، مدیریت، رهبری و تعیین نقاط اشتراک و افتراق آنها -

 های مدیریت و درک جایگاه مدیریت آموزشی در آنبندی شاخهتوانایی طبقه -

 هاها و سازمانتوانایی تحلیل اثرات علم مدیریت بر سرنوشت ملت -

 توانایی میزان وابستگی و استقالل علم مدیریت و علم مدیریت آموزشی -

 ریتی بر عملکرد و دستاوردهای مدیرانهای یک مکتب یا رویکرد مدیتوانایی تاثیر تابعیت از آموزه -

 های دین مبین اسالم به سازمان و مدیریت با مکاتب مدیریتیتوانایی تشخیص وجوه تمایز بنیادین آموزه -
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 توانایی درک مراعات اصول سازمان در طراحی و تشکیل سازمان -

 توانایی درک کارکردهای مدیریتی و کاربرد آن در سازمان -

 های تابعیت از علم مدیریت بدون توجه به زمینه و بافت فرهنگی هر کشورتوانایی شناسایی آسیب -

 های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی موثر بر مدیریت در ایرانتوانایی تحلیل ویژگی -

 

 سرفصل درس:

 مرور تاریخی و نظری مفهوم سازمان و مدیریت  ˗

 شناخت جایگاه علم مدیریت در علوم اجتماعی  ˗

 ت در توسعه کشورهاشناخت جایگاه علم مدیری ˗

 های آموزشیبندی انواع آن شامل سازمانعناصر سازمان و طبقه ˗

 چیستی مدیریت؟ علم، هنر یا فن بودن مدیریت؟ ˗

 های علم مدیریتها و وابستگیویژگی ˗

 انجامدهای مدیریتی میروش شناسی مطالعات مدیریت که به تولید نظریه ˗

 اصول سازمان ˗

 وحدت هدف 

 تخصص گرایی 

 هماهنگی 

 اختیار 

 مسئولیت 

 تفویض احتیار 

 کارایی 

 وحدت فرمان 

 دامنه کنترل 

 توازن اختیار، مسئولیت و میزان تمرکز در انجام وظایف 

 ارتباطات 

 توانایی شخصی 

 انعطاف پذیری 

 ساختار متناسب با وظیفه 

 اصول مدیریت ˗

 ریزیبرنامه 

 سازماندهی 

 هدایت و رهبری 

 مدیریت منابع 

  کنترل 

 هاارتباطات و گزارش 

 گیری از شبکهسازی و بهرهبکهش 
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 های سازمان و مدیریت آموزشی در هر یک از اصول سازمان و مدیریتمرور ویژگی ˗

 معرفی مکاتب سازمان و مدیریت -

 مکتب کالسیک 

 مکتب نئوکالسیک 

 مکتب اقتضایی 

 مکتب سیستمی 

 مرور دیدگاه اسالم به مدیریت و رهبری در اجتماع -

 دانشمندان بزرگ مسلمانمرور مبانی مدیریت از دیدگاه  -

 معرفی رویکردها به علم مدیریت -

 رویکرد سنتی 

 رویکرد مدرن 

 رویکرد پست مدرن 

 های ایرانی از نظر میزان اثرپذیری از اصول سازمانهای سازمانتحلیل ویژگی -

 های ایرانی از نظر میزان اثرپذیری از کارکردهای مدیریتهای مدیریت در سازمانتحلیل ویژگی -

 اندازهای آینده سازمان و مدیریت در ایران و جهانمترسیم چش -

 
 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

30% 20% 50%   

 

 منابع اصلی:

 . تهران: نشر نی.ای بر مدیریت آموزشیمقدمه(. 1399آهنچیان، محمدرضا ) -
 . تهران: نشر نی.مدیریت عمومی(. 1394الوانی، مهدی ) -

 . تهران: سمت. مبانی سازمان و مدیریت(. 1388رضاییان، علی ) -

- Drucker, P. (1993). Management: Tasks, Responsibilities, Practices. Harper Business 
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 توصیفی   - آمارکاربردی در مدیریت آموزشی -112

 

 
 

 عنوان درس به فارسی:
امار كاربردی در مدیریت 

 توصیفی -آموزشی
 

 عنوان درس به انگلیسی:
Applied Statistics for 

Educational 
Management- 

Descriptive 

تعداد 

 2واحد: 

تعداد 

 ساعت:

32 

نوع 

 واحد

 پایه
 نظری *

 دروس پیش نیاز:
 ندارد

 عملی

 تخصصی
 نظری  

 عملی

 اختیاری
 نظری

 عملی

 ندارد دارد            :آموزش تكمیلی عملی

 پروژه         سمینار         آزمایشگاه        كارگاه          سفر علمی

 

 اهداف درس:

 شناخت تعاریف علم آمار؛ -

 بندی علم آمار و شناسایی جایگاه آمار توصیفی؛تقسیم -

 های گرایش به مرکز در آمار توصیفی؛شناخت و به کارگیری شاخص -

 های گرایش به پراکندگی در آمار توصیفی؛کارگیری شاخص شناخت و به -

 های گرایش به ارتباط در آمار توصیفی؛شناخت و به کارگیری شاخص -

 شناخت و به کارگیری مفاهیم پایه برای آمار استنباطی. -

 پیامدهای یادگیری:

 های مدیریت آموزشی؛به کارگیری آمار توصیفی در پژوهش ˗

 سرفصل درس:

 مار؛تاریخچه علم آ ˗

 تعاریف علم آمار؛ ˗

 انواع متغیرها؛ ˗

 ها؛انواع مقیاس ˗

 های علم آمار؛بندیتقسیم ˗

 کاربرد آمار توصیفی در مدیریت آموزشی؛ ˗

 های گرایش به مرکز و کاربرد آن در مدیریت آموزشی:شاخص ˗

 مد)نما(؛ 

  میانه؛ 

  میانگین؛ 

 ها.سایرشاخص 

 آموزشی: های گرایش به پراکندگی و کاربرد آن در مدیریتشاخص ˗
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  دامنه تغییرات؛ 

  دامنه چارکی؛ 

  انحراف معیار؛ 

 واریانس؛ 

 ها.سایرشاخص 

 های گرایش به ارتباط و کاربرد آن در مدیریت آموزشی:شاخص ˗

  انوع ضرایب همبستگی؛ 

 .ضریب تبیین 

 انواع نمودارها و کاربرد آن در مدیریت آموزشی؛ ˗

 موزشی؛ها و کاربرد توزیع نرمال در مدیریت آانواع توزیع ˗

 درجه آزادی؛ قضیه حد مرکزی و قانون اعداد بزرگ؛ ˗

 ای(؛و فاصله ایهانواع برآورد)نقط ˗

 (؛2و  1انواع خطاها)خطای نوع  ˗

 انواع فرضیه. ˗

 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

30% 20% 50%   

 

 منابع اصلی:

اه گلد اول: توصیف آماری. تهران: انتشارات دانشج .های رفتاریآمار کاربردی در پژوهش .(1399)پورکریمی،جواد  ˗

 .تهران

اه گآماری. تهران: انتشارات دانش استنباط: دوملد ج .های رفتاریآمار کاربردی در پژوهش. (1397)پورکریمی،جواد ˗

 .تهران

 .. تهران: انتشارات رشدعلوم تربیتیو  شناسیروانو آمار کاربردی در االت احتم. (1397)، علیدالور ˗

 منابع برای مطالعه بیشتر:

. تهران: (1388)ترجمه علیرضا کیامنش : توصیف آماری.آماری در علوم رفتاریالل استد. (1996)شولسون، ریچارد  ˗

 .مه طباطباییالواحد ع  جهاد دانشگاهی

 هران: انتشارات سمت. جلد اول.. تآمار و کاربرد آن در مدیریت(. 1393آذر، عادل و مومنی، منصور) ˗

شنایی با روش  (.1971الزی، فریمن ) ˗ (. تهران: 1366عباس بازرگان ) ترجمه .ایهای آماری از طریق آموزش برنامهآ

 نشر دانشگاهی.

ــراهلل؛ قندهاریان،    ˗ ــرداری، نص ــتگار، عزت اهلل؛ س ــقلی؛ رس ــمخواجه نوری، عباس های روش(. 1342دنی، علی )؛ مابوالقاس

 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران. مقدماتی آماری

 (. تهران: انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی.1377. ترجمه کاظم ایزدی)تفکر آماری(. 1988فیلیپس، جان، ال ) ˗

http://www.lib.ir/book/58743258/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C/
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˗ Everitt, B ,. Howell, D. (2005). Encyclopedia of Statistics in Behavioral Science. John 

Wiley 

˗  Gravetter, F., & Wallnau, L.(2006). Statistics for the behavioral sciences. Cengage 

Learning. 

˗ Gravetter, F., & Wallnau, L. (2013). Essentials of statistics for the behavioral sciences. 

Cengage Learning. 

˗ Howell, D. (1989). Fundamental statistics for the behavioral sciences. Boston: pws-

kent. 

˗ Howell, D. (2008). Fundamental statistics for the behavioral sciences. Belmont: 

Thomson. 

˗ Isotalo, J. (2001). Basics of Statistics. University of Tampere, Tampere. 

˗ Kaplan, R.(1987). Basic statistics for The Behavioral Sciences. Massachusetts: Allyn and 

Bacon(AB). 

˗ Lavine, M.(2013).  Introduction to Statistical Thought. Michael Lavine. 

˗ Mendenhall, W., & Reinmuth, J. E. (1989). Statistics for management and economics. 

Boston: pws-kent. 

˗ Stigler, S. M. (1989). Francis Galton's account of the invention of correlation. Statistical 

Science. 4(2). 73-79. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wiley.com/legacy/wileychi/eosbs/editors/brian_everitt.html
http://www.wiley.com/legacy/wileychi/eosbs/editors/david_howells.html
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 استنباطی - آمار کاربردی در مدیریت آموزشی -113 

 
 

 عنوان درس به فارسی:
آمار كاربردی در مدیریت 

 استنباطی-آموزشی
 

 عنوان درس به انگلیسی:
Applied Statistics for 

Educational 
Management- 

Inferential 

تعداد 

 2واحد: 

تعداد 

 ساعت:

32 

نوع 

 واحد

 پایه
 نظری *

 روس پیش نیاز:د
 -آمار كاربردی در مدیریت آموزشی

 توصیفی

 عملی

 تخصصی
 نظری  

 عملی

 اختیاری
 نظری

 عملی

 ندارد دارد            آموزش تكمیلی عملی:

 پروژه         سمینار         آزمایشگاه        كارگاه          سفر علمی

 

 اهداف درس:

 های پارامتریک و ناپارامتریک؛های آزمونناخت تفاوتش -

 متغیری و چندمتغیری؛های تکهای آزمونشناخت تفاوت -

 ای؛ای و رابطههای مقایسهشناخت تفاوت آزمون -

 گروهی؛ای تکهای مقایسهشناخت و به کارگیری آزمون -

 ای دوگروهی؛های مقایسهشناخت و به کارگیری آزمون -

 ای چندگروهی؛های مقایسهری آزمونشناخت و به کارگی -

 ای؛های رابطهشناخت و به کارگیری آزمون -

 پیامدهای یادگیری:

 های مدیریت آموزشی؛به کارگیری آمار استنباطی در پژوهش ˗

 سرفصل درس:

 مروری بر آمار توصیفی)شاخص های گرایش به مرکز؛ گرایش به پراکندگی؛ گرایش به ارتباط(؛ -

انواع توزیع ها و کاربرد توزیع نرمال؛درجه آزادی؛ قضیه حد مرکزی و قانون ط با آمار استنباطی)مروری بر مفاهیم مرتب ˗

 ((؛2و  1(؛انواع خطاها)خطای نوع ایهو فاصل ایهاعداد بزرگ؛انواع برآورد)نقط

 ها:های پارامتریک مقایسه گروهآزمون -

  آزمونZ  وt تک گروهی؛ 

 مون آزt  گروهی مستقل؛ 2استیودنت 

  آزمونt  گروهی وابسته؛ 2استیودنت 

  آزمونt داری ضریب همبستگی؛معنی 

 ضریب همبستگی؛  2داری معنی آزمون 

  واریانس؛ 2آزمون معنی داری 

  نسبت؛ 2آزمون معنی داری 

 (آزمون تجزیه و تحلیل واریانسANOVA؛) 
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 هانآزمو(ی تعقیبیPost Hoc.) 

 ها؛ارامتریک مقایسه گروههای ناپآزمون -

 گروهی؛آزمون کای اسکویر تک 

  گروهی؛ 2آزمون کای اسکویر 

 (آزمون کولموگروف اسمیرنوفKS؛) 

  آزمونu من ویتنی؛ 

 آزمون مک نمار؛ 

 .آزمون ویلکاکسون 

 های پارامتریک رابطه متغیرها؛آزمون -

 داری مربوطه؛ضریب همبستگی پیرسون و آزمون معنی 

 رگرسیون ساده؛ 

 سیون چندگانه.رگر 

 ی ناپارامتریک رابطه متغیرها. هانآزمو -

 ضریب همبستگی اسپیرمن؛ 

 ؛ایهنقط ایهو دورشت ایهضریب همبستگی دورشت 

 .ضریب همبستگی فای 

 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

30% 20% 50%   

 

 منابع اصلی:

اه گلد اول: توصیف آماری. تهران: انتشارات دانشج های رفتاری.آمار کاربردی در پژوهش. (1395)پورکریمی،جواد  ˗

 .تهران

اه گآماری. تهران: انتشارات دانش استنباط: دوملد ج .های رفتاریآمار کاربردی در پژوهش. (1397)پورکریمی،جواد ˗

 .تهران

 .. تهران: انتشارات رشدو علوم تربیتی ناسیشروانو آمار کاربردی در االت احتم. (1397)، علیدالور ˗

. تهران: (1388)ترجمه علیرضا کیامنش .آماری در علوم رفتاری: توصیف آماریالل استد. (1996)شولسون، ریچارد  ˗

 .مه طباطباییالواحد ع  جهاد دانشگاهی

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 (. تهران: سمت.1373رجمه سیده رقیه یثربی). تطرح آزمایشی در تحقیق روانی(. 1950ادواردز، آلن، ال ) ˗

 . جلد دوم.سمتتهران:  .آمار و کاربرد آن در مدیریت (.1393) منصوری، ادل و مؤمنع ،آذر ˗

 . جلد اول.سمت. تهران: آمار و کاربرد آن در مدیریت (.1393) منصوری، ادل و مؤمنع ،آذر ˗
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ش  (.1971الزی، فریمن ) ˗ (. تهران: 1366عباس بازرگان ) ترجمه. ایهای آماری از طریق آموزش برنامهنایی با روشآ

 نشر دانشگاهی.

سید یعقوب )    ˗ سینی،  شگاه     Spssآمار ناپارامتریک، روش تحقیق و نرم افزار آماری(. 1382ح شارات دان . تهران: انت

 عالمه طباطبایی.

ــردار  ˗ ــتگار، عزت اهلل؛ س ــقلی؛ رس ــراهلل؛ قندهاریان، خواجه نوری، عباس ــمی، نص های روش(. 1342؛ مدنی، علی )ابوالقاس

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران.  مقدماتی آماری.

 . تهران: رشد.شناسی و علوم تربیتی(. احتماالت و آمار کاربردی در روان1381دالور، علی ) ˗

 . تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.هآمار استنباطی پیشرفت(. 1389زارع، حسین؛ طالبی، سعید؛ صیف، محمدحسن) ˗

 . تهران: سمت.متغیریهای آماری تکای از تحلیل(. آمار استنباطی، گزیده1384سرمد، زهره ) ˗

ــیدنی )  ˗ ــیگل، س ــف کریمی ) آمار غیرپارامتری برای علوم رفتاری.(. 1956س ــارات 1372ترجمه یوس (. تهران: انتش

 دانشگاه عالمه طباطبایی.

(. جلد اول. 1366. ترجمه حســن ســرایی ) رگرســیون چند متغیری در پژوهش رفتاری(. 1973ور )کرلینجر، پدهاز ˗

 تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

˗ Gravetter, F., & Wallnau, L. (2013). Essentials of statistics for the behavioral sciences. 

Cengage Learning. 

˗  Gravetter, F., & Wallnau, L.(2006). Statistics for the behavioral sciences. Cengage 

Learning. 

˗ Heschl, W. C. (1972). An investigation of the power of the Wald-Wolfowitz, two 

sample, runs test (Doctoral dissertation, Monterey, California. Naval Postgraduate 

School). 

˗ Howell, D. (1989). Fundamental statistics for the behavioral sciences. Boston: pws-

kent. 

˗ Howell, D. (2008). Fundamental statistics for the behavioral sciences. Belmont: 

Thomson. 

˗ Howell, D. (2010). Fundamental statistics for the Psychology. Wadsworth, Cengage 

Learning. 

˗ Cochran, W. G.(1963). Sampling Techniques. 2nd Ed., New York: John. Wiley and Sons. 

˗ Lavine, M.(2013).  Introduction to Statistical Thought. Michael Lavine. 

˗ Kaplan, R.(1987). Basic statistics for The Behavioral Sciences. Massachusetts: Allyn and 

Bacon(AB). 

 

 

 

 

 

http://www.lib.ir/book/58743258/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C/
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 اصول مدیریت و رهبری آموزشی -114
 

 
 

 عنوان درس به فارسی:
 آموزشیو رهبری اصول مدیریت 

 عنوان درس به انگلیسی:
Principles of 

Educational 

Management & 

Leadership 

تعداد 

 2واحد: 

تعداد 

 ساعت:

32 

نوع 

 واحد

 پایه
 نظری 

 دروس پیش نیاز:
 مدیریت عمومی

 عملی

 تخصصی
  *نظری 

 عملی

 اختیاری
 نظری

 عملی

 ندارد دارد            آموزش تكمیلی عملی:

 پروژه         سمینار         آزمایشگاه        كارگاه          سفر علمی

 

 اهداف درس:

 شناخت قلمرو مدیریت آموزشی و نظریه های مرتبط با آن  ˗

 ن در عمل های آآمادگی برای کاربست نظریه  ˗

 ی آموزشی هانآشنایی با ساختار و بنیان سازما ˗

 ی آموزشی هانشناخت از فرایندهای تصمیم گیری و مدیریت در سازما ˗

 ی آموزشی و چگونگی تصمیم گیری در آنهانی سازماهاتدرک تفاو ˗

 
 

 

 پیامدهای یادگیری:

های ها و فرصتها و ارزشآموزشی، کاربست تحلیل و فهم انتقادی از ارزش مدیریت آموزشی، عناصر سازنده مدیریت ˗

 پیش روی آن

 

 سرفصل درس:

 

 زمینه مدیریت آموزشی : ورود به دنیای مدیریت آموزشی ˗

 سیر تحول مدیریت آموزشی و مراحل تحول آن ˗

 مهارتهای سه گانه مدیریت آموزشی ،ابعاد مدیریت آموزشی، محتوا، فراگرد، توالی ˗

 ت آموزشیدامنه نظری و قلمرو عملی مدیری ˗

 ، اهمیت اجتماعی هاتمدیریت آموزشی: سطوح وظایف و مسئولی هاییویژگ ˗

 سازمان، ساختار و مدیریت آموزشی ˗

 گریکنندگی، نظارت و مربیدهندگی، رهبری، هماهنگریزی، سازمانوظایف مدیریت آموزشی: برنامه ˗

 امورکارکنان ،نش آموزانوظایف مدیران آموزشی: برنامه آموزشی و تدریس، نقش مدیریت، امور دا ˗

 مدیریت از کالسیک تا دیدگاه های نوین  های سازمان ونظریه  ˗
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 های مدیریت آموزشیبندی تئوریطبقه  ˗

 مدیریت آموزشی به عنوان یک سیستم اجتماعی ˗

 جدید هایهنظری ها ومفهوم  ˗

 رهبری آموزشی مدیریت و  ˗

 یپردازی در زمینه مدیریت آموزشمطالعات فرهنگی و تئوری ˗

 مفهوم خودگردانی، عوامل موثر در خودگردانی ˗

 مکف در آموزش و مسئله تغییر ؛مدیریت کیفیت فراگیر ˗

 ی آموزشی هاننوگردانی و تغییر در سازما ˗

 با هم نگری و نگاه به آینده: ویژگی های و نقش های مختلف مدیران آموزشی ˗

 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

30% 20% 50%   

 

 منابع اصلی:

 .: سمت، تهراندیریت آموزشیبانی و اصول مم (.1398) شمس، غالمرضا ˗

 . تهران: روان.مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی(. 1392بند، علی. )عالقه ˗

نادر سلیمانی، جمه تر. مدیریت آموزشی: تئوری، تحقیق و عمل(. 1394. )سیسل. جی، هوی، وین. کی و میسکل ˗

 .سمتانتشارات  محمود صفری و سید مرتضی نظری، تهران:

 
 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 ، تهران: نشر نی. مقدمه ای بر مدیریت آموزشی(. 1398آهنچیان، محمدرضا ) ˗

 ، تهران، نشر سیمای دانش.مدیریت آموزشی(.1389) شمس، غالمرضا ˗

 د.هشم یاهگشاد دانهد، جهش،میوزشآم تریدیرد مبارو ک اتنظری(. 1373) ، علیشیرازی ˗
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 رفتار و روابط انسانی در سازمان -115

 

 
 

 عنوان درس به فارسی:
 رفتار و روابط انسانی در سازمان

 

 عنوان درس به انگلیسی:
Behavior & Human 

Relations in 

Organization 

تعداد 

 2واحد: 

تعداد 

 ساعت:

32 

نوع 

 واحد

 پایه
 نظری 

 دروس پیش نیاز:
 ت عمومییمدیر

 عملی

 تخصصی
  *نظری 

 عملی

 اختیاری
 نظری

 عملی

 ندارد دارد            آموزش تكمیلی عملی:

 پروژه         سمینار         آزمایشگاه        كارگاه          سفر علمی

 

 اهداف درس:

یی دانشجویان با مفاهیم کلی و دانش پایه در حوزه رفتار سازمانی و روابط انسانی و عوامل موثر بر رفتار با توجه به موقعیت آشنا

 هاویژه سازمان

 :سرفصل درس

 نهیزم و یستیچبخش اول: 

 یانسان روابط و یسازمان رفتار یایدن به ورود ˗

 هاهینظر و هاشهیاند نهیآ در یانسان روابط و یسازمان رفتار ˗

 دیدگاه اسالم در حوزه رفتار سازمانی و روابط انسانی ˗

 یجمع و یفرد رفتار یداریپا و یریگشکلبخش دوم: 

  سازمان در فرد ˗

 انگیزش در سازمان ˗

 سازمان در یانسان مناسبات ˗

 در سازمان آنهای پویایی و گروه ˗

 هدایت رفتار سازمانیبخش سوم: 

 ی سازمان رفتار اصالح ˗

 یآموزش یهامانساز در یرهبر ˗

 هاها و اولویتچالش ˗
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 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

30% 20% 50%   

 

 منابع اصلی:

 . تهران: انتشارات سمت.های آموزشیرفتار سازمانی و روابط انسانی در سازمان(. 1399آهنچیان، محمدرضا ) ˗

 ترجمه غالمرضا شمس مورکانی. تهران: نشر آییژ. رفتار سازمانی.(. 1397خانکا، اس ) ˗

 ن: انتشارات سمت.. تهراهای آموزشیروابط انسانی در سازمان(. 1386سرمد، غالمعلی ) ˗

 . قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.رفتار سازمانی با رویکرد اسالمی(. 1385شفیعی، عباس و همکاران ) ˗

 

 

 منابع کمکی: ˗

 . ترجمه خداداد بخشی، تهران:  نشر رویان.روابط انسانی در مدیریت آموزشی(. 1377گریفیث، دانیل ) ˗

 . تهران: نشر امیرکبیر.سازمانی روابط انسانی و رفتار(. 1388عسکریان، مصطفی ) ˗

 . تهران: نشر یسطرون. روابط انسانی در آموزشگاه(. 1381میرکمالی، سید محمد ) ˗

 
˗ Lussier, R. (2016). Human relations in organizations: Applications and skill building. 

Boston: Amazon. 

  

https://www.gisoom.com/book/11642526/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/11642526/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/11642526/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/
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 مدیریت آموزش سازمانی -116

 

 
 

 ی:عنوان درس به فارس
 مدیریت آموزش سازمانی

 عنوان درس به انگلیسی:
Management of 

Organizational Training 

 

تعداد 

 2واحد: 

تعداد 

 ساعت:

32 

نوع 

 واحد

 پایه
 نظری 

 دروس پیش نیاز:
 اصول یادگیری و توسعه بزرگساالن

 عملی

 تخصصی
  *نظری 

 عملی

 اختیاری
 نظری

 عملی

 ندارد دارد            ش تكمیلی عملی:آموز

 پروژه         سمینار         آزمایشگاه        كارگاه          سفر علمی

 

 اهداف درس:

 هاآشنایی دانشجویان با راهبردها، مفاهیم و فرایند آموزش در سازمان 

 آشنایی دانشجویان با یادگیری و نقش آن در آموزش سازمانی 

 های مختلفنشجویان با انتقال آموزش به محیط کار و عوامل مؤثر بر آن در سازمانآشنایی دا 

  آشنایی دانشجویان با ابزارهای مدیریت آموزش سازمانی 

 

 :سرفصل درس

 بخش اول: کلیات

 تعریف آموزش سازمانی و مفاهیم کلیدی آن 

 هااهمیت و ضرورت آموزش در سازمان 

 هاتاریخ آموزش در سازمان 

 ا و اصول اساسی آموزش سازمانیهویژگی 

 

 بخش دوم: یادگیری در آموزش سازمانی

 یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده 

 نیاز انتقال آموزشیادگیری به عنوان پیش 

 عوامل مؤثر بر یادگیری 

 

 بخش سوم: فرایند آموزش سازمانی

 فرایند آموزش کارکنان 

 نیازسنجی آموزشی 

 طراحی آموزشی 

 اجرای آموزش 
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 شیابی آموزشیارز 

 انداز آموزش سازمانیچشم 
 

 بخش چهارم: انتقال آموزش به محیط کار

 مسأله انتقال در آموزش سازمانی اثربخش 

 تعریف انتقال آموزش 

 اهمیت و ضرورت انتقال آموزش 

 های انتقال آموزشمدل 

 ارزیابی انتقال آموزش 

 عوامل مؤثر بر انتقال آموزش 

 شناسی(الف( فردی )تعریف و گونه

 شناسی(ب( آموزشی )تعریف و گونه

 های سازمانی مشوق( شناسی و محیطج( سازمانی )تعریف، گونه

 د( سایر عوامل

 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

30% 20% 50%   

 

 منابع اصلی:

 ( آموزش سازمانی: انتقال آموزش1392شمس، غالمرضا .) تهران: انتشارات باور. .به محیط کار 

 ( 1389قهرمانی، محمد .)تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. .مدیریت آموزش سازمانی 

 ( 1385نوری، عبدالحمید .)تهران: نشر مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران. .مدیریت آموزش اثربخش در سازمان 

 ( 1384حسین زاده، داود و برزگر، نادر .)ساوه: نشر دانشگاه آزاد. .هاایند آموزش در سازمانفر 

 

 :منابع برای مطالعه بیشتر

 Ross, S. C. (2018). Training and Development in Organizations: An Essential Guide 

for Trainers. London: Routledge. 

 Goldstein, I.L. & Ford, K. (2001). Training in organizations: Needs assessment, 

development, and evaluation. Boston: Amazon. 
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 جامعه شناسی سازمانی -117

 

 
 

 عنوان درس به فارسی:
 جامعه شناسی سازمانی

 

 عنوان درس به انگلیسی:
Organizational 

sociology  

تعداد 

 2واحد: 

تعداد 

 ساعت:

32 

نوع 

 واحد

 پایه
 نظری 

 دروس پیش نیاز:
 ندارد

 لیعم

 تخصصی
  *نظری

 عملی

 اختیاری
 نظری

 عملی

 ندارد دارد            آموزش تكمیلی عملی:

 پروژه         سمینار         آزمایشگاه        كارگاه          سفر علمی

 

 هدف درس:

 در جامعه هانر و کارکرد های متنوع این سازمای اجتماعی و ساختاهانآشنایی دانشجویان با فراگرد شکل گیری سازما

 سرفصل ها:

 مفاهیم اساسی جامعه شناسی 

 تعریف جامعه 

 ی اجتماعیهانجامعه شناسی گروه ها و طبقات اجتماعی، نهاد ها و سازما 

 مفاهیم و تعاریف بنیادین و اصلی جامعه شناسی سازمانی 

  عوامل تشکیل دهنده سازمان 

 ه عنوان سیستم اجتماعی تجزیه و تحلیل سازمان ب 

 و نهاد های اجتماعی هانروند شکل گیری و سیر تحول سازما 

 آن در جامعه و سازمان هاییقدرت و پویای 

  فرهنگ و نقش آن در جامعه و سازمان 

 گروهی در سازمان هاییگروه و پویای 

 سازمان هایهنهاد و نهاد گرایی در نظری 

 ر حال توسعهدر جوامع توسعه یافته و د هانسازما 

 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

30% 20% 50%   
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 منابع:

 . تهران: انتشارات شب تاب.هانجامعه شناسی سازما(. 1391صبوری، منوچهر ) -

. تهران: انتشارات و مدیریت : رویکرد جامعه شناختی به سازمانهانجامعه شناسی سازما(. 1399قلی پور، آرین ) -

 سمت.
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 کارآفرینی آموزشی -118

 

 
 

 عنوان درس به فارسی:
 كارآفرینی آموزشی

 عنوان درس به انگلیسی:
Educational 

entrepreneurship  

تعداد 

 2واحد: 

تعداد 

 ساعت:

32 

نوع 

 واحد

 پایه
 نظری 

 دروس پیش نیاز:
 ندارد

 عملی

 تخصصی
  *نظری 

 عملی

 اختیاری
 نظری

 عملی

 ندارد دارد            آموزش تكمیلی عملی:

 پروژه         سمینار         آزمایشگاه        كارگاه          سفر علمی

 

 اهداف درس:

 آشنایی با مفهوم کار و فرهنگ کار در ایرانشناخت، تحلیل و  -

 ی با مفهوم کارآفرینی و کارآفرینی آموزشیآشنای -

 های کارآفرینانهای شخصیتی و مهارتشناخت ویژگی -

 ریزی برای مسیر شغلیتوانایی برنامه -

 هایی در ارتباط با راه اندازی کسب و کارهای آموزشیطرح ایده -

 های محیطی در ارتباط با کارآفرینی آموزشیشناخت فرصت -

 ر آموزشیتوانایی نوشتن طرح کسب و کا -

 های کسب درآمد برای کسب و کار آموزشیآگاهی از راه -

 تدوین چشم اندازی قوی درباره کسب و کار آموزشی -

 

 پیامدهای یادگیری:

 وکار و سایر مفاهیم مرتبط شناخت و تحلیل مفاهیم کار، کارآفرینی، کسب ˗

 درک اهمیت نقش کار و کارآفرینی در زندگی شخصی و اجتماعی  ˗

 وکارهای نوآورانه در حوزه آموزش گیری و موفقیت کسبهای شکلشناخت زمینه ˗

 وکار نوآورانه آموزشیاندازی یک کسبشناخت مراحل و الزامات راه ˗

 وکار نوآورانه آموزشی توانایی تدوین یک طرح کسب ˗

 وکار نوآورانه در حوزه آموزش اندازی یک کسبتوانایی راه ˗

 

 سرفصل درس:

 ر ایرانکار و فرهنگ کار دمفهوم  ˗

 های بیکاریآثار و زیان ˗

 مفهوم کارآفرینی و انواع آن ˗

 مفهوم کارآفرینی آموزشی ˗
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 ضرورت و الزامات کارآفرینی آموزشی ˗

 نقش کارآفرینی آموزشی در توسعه آموزشی  ˗

 مفهوم آموزش کارآفرینی ˗

 های کارآفرینان و مصادیق آن در حوزه آموزشها و مهارتویژگی ˗

 ار آموزشی وکاندازی کسبفرآیند راه ˗

 ریزی مسیر شغلیبرنامه ˗

 های آموزشیها و فرصتایده ˗

 طرح کسب و کار آموزشیتدوین  ˗

 بازاریابی و درآمدزایی در کسب و کارهای آموزشی و ذکر مصادیق آن ˗

 ملزومات راه اندازی کسب و کارهای آموزشی ˗

 آغاز، رشد و دستیابی به اهداف آموزشی ˗

 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

20% 20% 50%  10% 

 

 منابع اصلی:

 . تهران: سمت.کارآفرینی آموزشی(. 1398آهنچیان، محمدرضا و قرونه، داود ) ˗

 . تهران: علم استادان. کارآفرینی آموزشی: اصول، مبانی و مصادیق(. 1396زاده، مرتضی و اعالمی، فرنوش )رضایی ˗
˗ Hess, M. F. (2006). Educational entrepreneurship: Realities, challenges, possibilities. 

Cambridge, MA: Harvard Education Press. 

˗ Hess, M. F. (2008). The future of educational entrepreneurship: Possibilities for school 

reform. Cambridge, MA: Harvard Education Press. 

˗ Sandler, R. M. (2010). Social entrepreneurship in education: Private ventures for the 

public good (New frontiers in education).London: Amazon 

 

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 ش. تهران: انتشارات راه دان .کارآفرینی پیشرفته(. 1391احمدپور داریانی، محمد و ملکی، علی ) ˗

کارآفرینی اجتماعی: رویکردی نوین به ایجاد کسب (. 1391آراستی، زهرا؛ اعالمی، فرنوش و نارنجی ثانی، فاطمه ) ˗

 نشگاهی دانشگاه تهران.تهران: انتشارات جهاد دا .و کارهای اجتماعی

 

 

 



58 

 

 مدیریت منابع انسانی -119

 

 
 

 عنوان درس به فارسی:
 مدیریت منابع انسانی

 عنوان درس به انگلیسی:
Human resource 

management 

تعداد 

 2واحد: 

تعداد 

 ساعت:

32 

نوع 

 واحد

 پایه
 نظری 

 دروس پیش نیاز:
 مدیریت عمومی

 عملی

 تخصصی
  *نظری 

 یعمل

 اختیاری
 نظری

 عملی

 ندارد دارد            آموزش تكمیلی عملی:

 پروژه         سمینار         آزمایشگاه        كارگاه          سفر علمی

 

 اهداف درس:

سازمان در جهت حصول نقش اساسی مدیریت در کلیه سطوح موسسات، استفاده مطلوب از منابع )انسانی، مادی( و کنترل منابع 

فنی و فناوری امکان دارد. حصول استفاده مطلوب از منابع  هایههدف های معین است. کسب فایده از منابع مادی با به کار بردن شیو

انسانی و ایجاد روحیه همکاری و کوشش مشترک در سازمان به سهولت امکان پذیر نیست. مدیران باید به فلسفه و روش های نوین 

 .ت منابع  انسانی آشنا شوندمدیری

 لذا هدف های آموزشی در این درس عبارت اند از:

  آشنا کردن دانشجویان با مفاهیم اساسی مبانی نظری و روش های مدیریت منابع انسانی 

  بررسی مسایل و مشکالت مدیریت منابع انسانی جاری کشور و چگونگی استفاده از قوانین و مقررات در حوزه مدیریت

 انسانی در حل این مشکالت منابع

 ی نظام اداری کشور مرتبط با حوزه منابع انسانی و قانون مدیریت خدمات کشوریهاتآشنایی با سیاس 

 سرفصل ها:

 تعریف مدیریت منابع انسانی و بررسی اهمیت آن از دیدگاه اسالم 

 سیر تحول مدیریت منابع انسانی 

 دی و عملیاتی()راهبر هاننقش مدیریت منابع انسانی در سازما 

 عوامل موثر در گسترش نقش مدیریت منابع انسانی 

  وظایف مدیریت منابع انسانی  تبیین و توجیه دینی )فقهی( در انجام وظایف مدیریت منابع سازمانی 

 برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی، روش ها و مدل ها 

 نیتجزیه و تحلیل شغل با نگاهی اسالمی طراحی شغل با رویکرد دی 

 نیروی انسانی با تکیه بر انسان شناختی اسالمی نگاهی به برنامه ریزی نیروی انسانی از دریچه فقه  هاییبررسی ویژگ

 اسالمی 

 ی کلی اشتغال در کشور هاتبرنامه ریزی نیروی انسانی با تاکید بر سیاس 
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 در قانون مدیریت خدمات کشوری جذب نیروی انسانی )کارمند یابی انتخاب استخدام( همراه با تشریح مواد مرتبط 

  بررسی رویکرد پیامبر اکرم در جذب و سازماندهی نیروی انسانی 

 اجتماعی سازی و  جامعه پذیری از نگاه اسالمی 

 آموزش و توسعه، آموزش و توسعه منابع انسانی در اسالم 

 مدیریت ارزیابی عملکرد، نگرش اسالمی و ارزیابی عملکرد 

 ق دستمزد و پاداش( حقوق و دستمزد در اسالم، چگونگی پرداخت حقوق و دستمزد در مدیریت جبران خدمات )حقو

 اسالم

 روابط کار 

  بررسی رویکرد اسالمی در مدیریت منابع انسانی 

 وزه ح –حسابداری منابع انسانی  -جدید در مدیریت منابع انسانی )مدیریت منابع انسانی الکترونیک هایهمعرفی حوز

 تعالی منابع انسانی(

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

30% 20% 50%   

 

 منابع:

 ( 1391سعادت، اسفندیار .)تهران: انتشارات سمت.مدیریت منابع انسانی . 

 ( 1392سید جوادین، رضا .)تهران. . تهران: انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاهمبانی مدیریت منابع انسانی 
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 آموزش و بهسازی کارکنان -120

 عنوان درس به فارسی:
 آموزش و بهسازی كاركنان

 عنوان درس به انگلیسی:

Employees training 

and development 

تعداد 

 2واحد: 

تعداد 

 ساعت:

32 

نوع 

 واحد

 پایه
 نظری 

 درس پیش نیاز:

 مدیریت آموزش سازمانی

 عملی

 تخصصی
 *نظری  

 عملی

 اختیاری
 نظری

 عملی

 ندارد   دارد             آموزش تکمیلی عملی:

 پروژه         سمینار          آزمایشگاه        کارگاه           سفر علمی

 

 اهداف درس:

سب حداکثر دانش و مهارت در زمینه    شته، ک سازی »در این ر سان « آموزش و به ستیابی برنامه به هدف و در موفقیت  منابع ان ی در د

شود؛ تفاوت آموزش با               شنا  سازی کارکنان آ سی آموزش و به سا شجو باید با مفاهیم ا شجو نقش کلیدی دارد. در این درس دان دان

 شود:ین میهای آموزش و بهسازی را تمرین کند. اهداف درس به شرح زیر تعیریزی و اجرای برنامهبهسازی را بداند؛ و روش برنامه

 شناخت مفهوم آموزش، شناخت مفهوم بهسازی -

 ریزی آموزش سازمانیهای موثر در برنامهشناخت زمینه -

 های موثر در بهسازی منابع انسانیشناخت بنیان -

 ریزی آموزش و بهسازی کارکنانهای برنامهشناخت روش -

 های آموزش و بهسازی کارکنانشناخت مالحظات مدیریتی اجرای برنامه -

 های آموزش و بهسازی کارکنانهای ارزشیابی از برنامهاخت روششن -

 های پیشگام ایران و جهانهای موفق آموزش و بهسازی در سازمانشناخت تجربه -

 

 پیامدهای یادگیری:

 توانایی فهم آموزش و بهسازی ˗
 توانایی تحلیل دستاوردهای برنامه آموزش و بهسازی بر اساس مختصات زمینه ˗

 ریزی آموزش و بهسازی کارکنانتوانایی برنامه ˗

 توانایی مدیریت اجرای برنامه آموزش و بهسازی ˗

 های آموزش و بهسازیتوانایی ارزشیابی از برنامه ˗

 های آموزش و بهسازی در ایران و در جهانتوانایی تحلیل و ارزیابی از برنامه ˗

 

 سرفصل درس:
 مفهوم آموزش سازمانی کارکنان -

 مفهوم بهسازی کارکنان -

 ه جایگاه آموزش و بهسازی و نقش ممتاز هر یک در توسعه منابع انسانیدربار -

 ریزی آموزش کارکنانمرور فرایند برنامه -
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 نیاز سنجی 

 گذاریهدف 

 طراحی آموزشی 

 تعیین روش آموزش 

 تهیه نقشه اجرای برنامه 

 های رایج آموزش کارکنانروش -

  سخنرانی 

 خودآموزی 

 مطالعه مستقل 

 استاد شاگردی 

 مربیگری 

 ش شغلیچرخ 

  آموزش الکترونیکی و از دور 

 سازیشبیه 

 های مدیریتیبازی 

 مورد کاوی 

 ایفای نقش 

 های ارزشیابی از برنامه آموزش و اثربخشی آنها و مدلروش -

 مدل پاتریک 

  مدلCIPO 

 مدل سالیوان 

 ریزی بهسازی منابع انسانیبرنامه -

 های بهسازی روش -

 تنظیم کارراهه یا مسیر شغلی برای کارکنان 

 استفاده از نظام مدیریت عملکرد 

 گذاری رشدهدف 

  نظام انگیزش و جبران خدمت 

 نظام ارزیابی عملکرد 

 های ایرانی و بین المللیهای آموزش و بهسازی منابع انسانی در سازمانتحلیل دلیل موفقیت برنامه -

 

 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 یعملکرد نوشتاری

20% 10% 50%  20% 
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 منابع اصلی:

. تهران: انتشارات  مدیریت توسعه منابع انسانی: رویکردهای نوین آموزشی   (. 1395ایروانی، هوشنگ و بهروان، ژاله )  -

 دانشگاه تهران.

سازمان    (. 1399بوش، تونی ) - سازی مدیران و رهبران در  سعه و به شی تو ضا آهنچیان و  های آموز . ترجمه محمدر

 خت پهلوانی. چاپ دوم. تهران: رشد.دسیمین

 ترجمه غالمرضا شمس و سمیه دانشمندی. تهران: نشر آییژ. آموزش و بهسازی کارکنان.  (.1396نوئه، ریموند ) -

-Chalofsky, N.; Rocco, T. & Morris M. (2014). Handbook of Human Resource Development. 

Wiley & Sons, Inc.  
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  صنعتی و سازمانی شناسیروان -121

 
 

 عنوان درس به فارسی:
 صنعتی و سازمانی شناسیروان

 عنوان درس به انگلیسی:
Industrial and 

organizational 

psychology 

تعداد 

 2واحد: 

تعداد 

 ساعت:

32 

نوع 

 واحد

 پایه
 نظری 

 دروس پیش نیاز:
 ندارد

 عملی

 تخصصی
 *نظری  

 عملی

 اختیاری
 نظری

 عملی

 ندارد دارد            آموزش تكمیلی عملی:

 پروژه         سمینار         آزمایشگاه        كارگاه          سفر علمی

 

 هدف درس:

 شناسی صنعتی و سازمانیآشنایی مقدماتی با مباحث مهم روان

 سرفصل ها:

 مبانی اساسی 

 تاریخچه 

 سنل مشتمل بر مقدمات مباحث گزینش، آموزش و ارزیابی عملکردشناسی پرروان 

 شناسی سازمانی مشتمل بر مقدمات خشنودی شغلی، انگیزش کار، رهبری و ارتباط سازمانیروان 

 مسائل محیط کار مشتمل بر مقدمات مباحث سانحه پذیری، ایمنی و شرایط محیط کار 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 نهاییهای آزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

30% 20% 50%   

 

 منابع:

سی  روان(. 1394) .آموتیج کلیما - صادق . ترجمه )جلد اول( یسازمان -یصنعت  شنا شارات  جهانبخش  ی. تهران: انت

 سمتا.

سی  روان(. 1394) .آموتیج کلیما - صادق . ترجمه (دوم)جلد  یسازمان -یصنعت  شنا شارات  جهانبخش  ی. تهران: انت

 تا.سم
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 اصول مدیریت کسب و کار )مدیریت کسب و کارهای کوچک( -122
 

 
 

 عنوان درس به فارسی:
 مدیریت كسب و كار های كوچک

 

 عنوان درس به انگلیسی:
Small business 

Management 

تعداد 

 2واحد: 

تعداد 

 ساعت:

32 

نوع 

 واحد

 پایه
 نظری 

 دروس پیش نیاز:
 ندارد

 عملی

 تخصصی
  *نظری 

 عملی

 اختیاری
 نظری

 عملی

 ندارد دارد            آموزش تكمیلی عملی:

 پروژه         سمینار         آزمایشگاه        كارگاه          سفر علمی

 

 اهداف درس:

 مختلف مدیریت هایهدر زمین هانسعه آآشنایی دانشجویان با اداره امور کسب و کار های کوچک متناسب با مراحل شکل گیری و تو

 عملیات، تامین مالی و بازاریابی است.

 سرفصل ها:

 هانساختار کسب و کار های کوچک و تحلیل اقتصادی و اجتماعی آ 

 موفقیت در کسب و کار های کوچک هایهپای 

 تحلیل جهانی از کسب و کار های کوچک 

 بررسی مدیریت کسب و کار های کوچک در ایران 

 چالش ها( –معایب  -مزایا -یف و تحلیل کسب و کار های خانوادگی )عملیاتتعر 

 استراتژی ها و تاکتیک های کسب و کار های کوچک 

 کنترل و نظارت در کسب و کار های کوچک 

 مدیریت منابع انسانی و رهبری در کسب و کار های کوچک 

 منابع شکل گیری سرمایه برای کار آفرینان 

 کوچک هایهش های هزینه یابی در بنگاحسابداری مدیریت و رو 

 نحوه تامین مالی کسب و کار های کوچک و متوسط 

 بازار یابی و تحقیقات بازاربرای کسب و کار های کوچک 

 آشنایی با قوانین حمایتی وقوانین خاص کسب و کار های کوچک در کشور 

 ی دولتی مرتبط با امور کسب و کار های کوچکهانآشنایی با سازما 

 ی با سبک های مدیریت کارافرینانه در کسب و کار های کوچکآشنای 
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 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

20% 20% 50%  10% 

 

 منابع:

 ( 1390دیکسون دوگال .)هایهراهنمای مدیریت موسسات کوچک: توصی (سازمان بین المللی کارILOبرای دور )ه

 . شرکت چاپ و نشر بازرگانی.کار آفرینی های

 ( 1389غفاریان، وفا. اعلمی میالنی، هما .)توان یک کسب و کار میی موفق اموختیم:چگونه هاتآنچه از شرک

 سازمان مدیریت صنعتی. کوچک را با موفقیت اداره کرد.

 ( 1389کرمی، اژدر. انالویی، فرهاد. خدادادی، عباس .)ترجمه مهدی ر صنایع کوچک و متوسطمدیریت استراتژیک د .

 حقیقی کفاش، امیر کبیر.

 -Bamford , CH,E.and  Bruton ,G. (2010). entrepreneurship: a small business approach. 

McGraw Hill. 

 -Bannock,G,(2005)  . the economic and management of small business:an international 

perspective,Routledge. 

 -Byrd ,M,J.ans Megginson,L. (2008). small business management: an entrepreneurs 

guide  book (6 rd edition) McGraw Hill. 

 -Corman,j,.Pennel,l.lussier,R. (2008).  small business management: a planning 

approach(3rd edition) Atomic dog. 

 -Hatten ,T.S. (2011). small business management: an entrepreneurship and beyond(5th 

edition) cengage learning. 

 -Longeneeker ,J,G.,Petty,J,W.,Palich,L,E and Hoy,F, (2011). small business 

management : lunching and growing entrepreneurial ventures (16th edition) cengage 

learning. 

 -Mariotti,S,and Glackin,C, (2012). Entrepreneurship: starting and operating a small 

business (3rd eition) .Perentice hall. 
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 های آموزشیبرنامه بندیبودجه -123

 

 
 

 عنوان درس به فارسی:
 های آموزشیریزی برنامهبودجه

 عنوان درس به انگلیسی:
Educational Programs 

Budgeting  

تعداد 

 2واحد: 

تعداد 

 ساعت:

32 

نوع 

 واحد

 پایه
 نظری 

 دروس پیش نیاز:
 ندارد

 عملی

 تخصصی
 *نظری 

 عملی

 اختیاری
 نظری

 عملی

 ندارد دارد            آموزش تكمیلی عملی:

 پروژه         رسمینا         آزمایشگاه        كارگاه          سفر علمی

 

 اهداف درس:

 های نظری بودجه بندیشناخت، تحلیل و نقد بنیان -

 شناخت فرایند های تدوین و تنظیم و تصویب و اجرای بودجه -

 کسب مهارت برای تدوین برنامه آموزشی و بودجه مورد نیاز -

 آموزشی هایهکسب مهارت برای ارزیابی بودجه بندی برنام -

 

 پیامدهای یادگیری:

 آموزشی هایهخت و کسب توان تحلیلی و ترکیبی دانشجو از فرایند تدوین و اجرای بودجشنا ˗

 

 سرفصل درس:

   سازمان در ادوار گذشته هایهآمار بودج -تاریخچه بودجه ریزی در ایران و جهان 

  اهمیت بودجه آموزشی –اهمیت و فواید بودجه ریزی در سازمان 

 سازمان  نقش  منابع انسانی  کارآمد در اقتصاد 

 تدوین برنامه آموزشی و بودجه بندی مورد نیاز 

  اصول و روش های بودجه ریزی: تهیه و تنظیم بودجه 

  و عملیاتی ایهبودجه تفصیلی سازمان/ بودجه برنام –طبقه بندی و سرفصل های هزینه و درآمد در برنامه بودجه 

 آموزشی در سازمان   هایهمنابع درآمدی برای اجرای برنام 

 ایند تصویب بودجه در سازمان  فر 

   معیارهای تخصیص و توزیع بودجه 

 در عملیات مالی سازمان هاهمستندسازی درآمدها و هزین 

 و نهادهای نظارتی در بودجه ریزی  هاهدستگا 

 قوانین باالدستی حاکم بر بودجه سازمان 

  تحلیل بودجه سازمان 

 یآموزش هایهارزیابی هزینه فایده و اثربخشی برنام 
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 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

20% 20% 50% 10%  

 

 منابع :

 انتشارات سمت :تهران .اصول تهیه و تنظیم بودجه. (1380) فرج وند ،اسفندیار ،ابراهیمی نژاد. 

  بازرگانی انتشاراتتهران:  .ستبودجه ریزی دولتی در ایران از نظریه تا سیا (.1378، حسن )بابایی. 

 سمتانتشارات  :تهران .بودجه ریزی نوین در ایران. (1388، ابراهیم )عباسی. 

 آموزش عالی ریزیمهپژوهش و برنا موسسهتهران:  .تامین منابع مالی در آموزش عالی (.1370) معصومه، قارون. 

 انتشارات نگاه  .و کاربردها از تنظیم تا کنترل ، اصولهاه: نظریبودجه ریزی دولتی . (1380) سید محمد، مقیمی

  .دانش

 انتشارات دانشگاه تهران .مالیه آموزش(. 1395) ابوالقاسم، نادری. 
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 مدیریت پروژه در آموزش -124

 عنوان درس به فارسی:
 مدیریت پروژه در آموزش

 

 عنوان درس به انگلیسی:

Project management 

in education 

اد تعد

 2واحد: 

تعداد 

 ساعت:

32 

نوع 

 واحد

 پایه
 نظری 

 درس پیش نیاز:

 مدیریت آموزش سازمانی

 عملی

 تخصصی
 نظری  *

 عملی

 اختیاری
 نظری

 عملی

 ندارد   دارد             آموزش تکمیلی عملی:

 پروژه         ینارسم          آزمایشگاه        کارگاه           سفر علمی

 

 اهداف درس:

های محاسبه اطمینان و ریسک را در تحقق هدق برنامه آموزش در این درس دانشجو باید با مفهوم مدیریت پروژه آشنا شود و مدل

 شود:بداند و نمونه آن را به اجرا در آورد. اهداف درس به شرح زیر تعیین می

 شناخت مفهوم مدیریت پروژه -

 ریزی مرتبط با اجرای پروژهبرنامه شناخت انواع -

 بندی و عملیات در پروژههای زمانشناخت مدل -

 شناخت مفهوم شبکه -

 گیری هزینه و زمان  شناخت روش اندازه -

 های کنترل پروژه  شناخت شیوه -

 

 پیامدهای یادگیری:

 توانایی فهم پروژه و مدیریت آن ˗
 یرمادیتوانایی تدوین برنامه مبتنی بر بررسی منابع مادی و غ ˗

 توانایی ترسیم شبکه ˗

 توانایی کنترل پروژه ˗

 

 سرفصل درس:
 مفهوم پروژه و مدیریت پروژه -

 مفهوم مدیریت پروژه در آموزش -

 تعریف پروژه در آموزش -

 ریزی پروژه در آموزشبرنامه -

 ایجاد ساختار مناسب اجرای پروژه -

 تخمین و برآورد منابع و زمان -



69 

 

 تهیه نقشه اجرایی پروژه در آموزش -

 های آموزشیها در پروژهزمان بندی و مدیریت هزینه نحوه -

 های کنترل در مدیریت پروژهانواع روش -

- PERT 

- CPM 

- Gantt Chart 

 های آموزشینحوه محاسبه مسیر بحرانی در پروژه -

 مدیریت ریسک -

 گزارش پیشرفت و کنترل پروژه -

 شیهای آموزمدیریت و رهبری منابع انسانی و روابط انسانی در مدیریت پروژه -

 مدیریت تغییرات پروژه -

 نحوه پایان دادن به یک پروژه -

 ای کنترل پروژههای رایانهآشنایی با برنامه -

 اجرای مدیریت پروژه و گزارش آن -

 

 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

20% 10% 50%  20% 

 

 منابع اصلی:

 . تهران: انتشارات پیام نور.مدیریت پروژه؛ راهنمای عملی و کاربردی (.1387آجورلو، منصور ) -

 تهران. سمت. مدیریت پروژه.(. 1398عاصمی پور، محمد جواد ) -

- Horie, G. (2017). Project Management Absolute Beginner's Guide, 4th edition.  
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 های اطالعات مدیریتسیستم -125

 

 
 

 :عنوان درس به فارسی
 های اطالعات مدیریت سیستم

 

 عنوان درس به انگلیسی:
Management 

information system 

تعداد 

 2واحد: 

تعداد 

 ساعت:

32 

نوع 

 واحد

 پایه
 نظری 

 دروس پیش نیاز:
 ندارد

 عملی

 تخصصی
  *نظری 

 عملی

 اختیاری
 نظری

 عملی

 ندارد   دارد          آموزش تكمیلی عملی:

 پروژه         سمینار         آزمایشگاه        كارگاه          سفر علمی

 

 :اهداف درس

آشنا ساختن دانشجویان با انواع گوناگون سیستم های اطالعاتی )سیستم پردازش داد و ستد، سیستم اطالعات حساب داری، سیستم 

ی مواد، سیستم اطالعاتی نیروی انسانی، سیستم اطالعاتی مدیریت، سیستم پشتیبانی اطالعات بازاریابی، سیستم اطالعاتی برنامه ریز

تصمیم گیری، سیستم پشتیبانی تصمیم گیری گروهی، سیستم پشتیبانی تصمیم گیری گروهی، سیستم پشتیبانی مدیر عالی، 

 هدف این درس می باشد. هانسیستم پشتیبانی مدیر خبره و سیستم پشتیبانی گروه کاری( و نحوه استفاده از آ

 سرفصل ها:

  تحلیل و طراحی سیستم 

  طالعات و فناوری اطالعات 

  سیستم پردازش داد و ستد 

  انواع سیستم های اطالعاتی 

 هاهپایگاه داد  

 ایجاد و اجرای سیستم های اطالعاتی مدیریت 

 سیستم های اطالعاتی مدیریت کاربرد ها 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییونآزم

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

30% 20% 50%   
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 بع:امن

 .ترجمه احمد سرداری های اطالعاتی مدیریت )مبانی نظری طرح توسعه و اجرا(.سیستم(. 1399جوادکار، دبلیو ) -

 تهران: سمت.

 ن.. تهران: انتشارات دانشگاه تهراهای اطالعات مدیریتسیستم(. 1391محمودی، سید محمود ) -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

 

 

 المللی آموزش سازمانیاستانداردهای بین -126

 عنوان درس به فارسی:
المللی آموزش استانداردهای بین

 سازمانی

 عنوان درس به انگلیسی:

International standards 

in organization 

training 
 

تعداد 

 2واحد: 

تعداد 

 ساعت:

32 

نوع 

 واحد

 پایه
 نظری 

 یاز:درس پیش ن

 ندارد

 عملی

 تخصصی
 نظری  *

 عملی

 اختیاری
 نظری

 عملی

 ندارد   دارد             آموزش تکمیلی عملی:

   پروژه         سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          سفر علمی

 

 اهداف درس:

شنا  ارزیابی برنامه ست. ارزیابی متاثر از     خت اثربخشی برنامه های آموزشی با هدف  سازمان حایز اهمیت راهبردی ا شده در  های اجرا 

شجو با            مقیاس شنا کردن دان ست. هدف این درس آ شی الزم اما کافی نی سازمان در ارزیابی اثربخ ضیات  ساس مقت های داخلی و بر ا

سازمانی و ارتقای مهارت و توانایی او در بهره    ستانداردهای آموزش  شرح زیر     ا ست. اهداف درس به  ستانداردهای آموزش ا گیری از ا

 شود:تعیین می

 شناخت مفهوم استاندارد، استاندارد آموزش و آموزش استاندارد -

 های استاندارد سازی آموزش در آموزش عمومی، آموزش عالی و آموزش سازمانیمبانی نظری و مدل -

 با استانداردهای آموزششناخت رابطه و نسبت سنجش اثربخشی آموزش سازمانی  -

 شناخت کیفیت آموزش و رابطه آن با استانداردهای آموزش -

 شناخت انواع استاندارد گذاری و طراحی و اجرای آموزش استاندارد در سازمان -

 شناخت استانداردهای رایج در آموزش عمومی، آموزش عالی و آموزش سازمانی -

 لمللی آموزشی متناسب با آموزش سازمانی در ایرانشناخت نحوه شناسایی و انتخاب استانداردهای بین ا -

 شناخت نحوه کاربرد استانداردهای آموزش در سازمان -

 

 پیامدهای یادگیری:

 توانایی تشخیص استاندارد آموزش استاندارد ˗
 توانایی گزینش استاندارد آموزش متناسب با نیاز سازمان ˗

 توانایی اجرای استاندارد آموزش در سازمان ˗

 های اجرای استاندارد آموزش در سازمانبایستن طرح تحقق زمینه و پیشتوانایی تدوی ˗

 توانایی اجرای استاندارد آموزش در یک سازمان در قالب پروژه ˗

 

 سرفصل درس:



73 

 

 استاندارد چیست؟ -

 کاربرد استاندارد در اموزش -

 تاریخچه استاندارد سازی آموزش و کاربرد استاندارد در آموزش -

 یری از استاندارد آموزش در آموزش سازمانیگضرورت و امتیازات بهره -

 نحوه ساخت، تهیه و اعتبار سنجی استانداردهای آموزش -

 برداری از استاندارد آموزشهای اصلی سازمان در بهرهحوزه -

 های مدیریت سازمان آموزشیسیستم -

 های مدیریت یادگیریسیستم -

 های یادگیری الکترونیکیسیستم -

 و اندراگوژیکهای یادگیری پداگوژیک سیستم -

 و توسعه منابع انسانی استانداردهای آموزش -
o ISO 10015 
o ISO 22316 
o ISO 29990 
o ISO 34000 

 استانداردهای سازمان آموزشی -
o ISO 21001 
o ISO 29993 

 ایاستانداردهای آموزش فنی و حرفه -

o Recommendation concerning Technical and Vocational Education and Training (TVET), 

2015 

 استانداردهای آموزش برای بزرگساالن  -
o Recommendation on Adult Learning and Education (ALE), 2015  

 

 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

20% 10% 50%  20% 

 

 منابع اصلی:

سلمانی، علی، و فالح پور، عباس )  - سازمانی  (. 1399برزگر، نادر،  ستانداردهای آموزش  شارات مرکز آموزش  ا . تهران: انت

 و تحقیقات صنعتی ایران.

 . تهران: علم استادان.کتاب جامع استانداردهای آموزش و توسعه منابع انسانی(. 1396صفایی موحد، سعید ) -

 تهران: مهربان نشر. .منابع انسانی 34000مدل (. 1399قلی پور، آرین؛ محمداسماعیلی، ندا؛ دبیری، افشین ) -

 تهران: تالش اندیشه.ایزو چیست؟ (. 1398مطلق، کاظم ) -

 . تهران: نشر دانش پارسیان.استاندارد و استاندارد کردن(. 1390یگانه، مهرداد ) -

- Hooper, D. (2006).Training and Training Standards, London: Routledge.  
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- Neal, B. (2014). How to Develop Training Quality Standards, ASTD and American 

Society for Training & Development. 
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 متون تخصصی در مدیریت آموزشی  -127

 عنوان درس به فارسی:
متون تخصصی در مدیریت 

 آموزشی
 

 عنوان درس به انگلیسی:

English text in 

educational 

management 
 

تعداد 

 2واحد: 

 تعداد

 ساعت:

32 

نوع 

 واحد

 پایه
 نظری 

 درس پیش نیاز:

 عمومی-زبان خارجی

 عملی

 تخصصی
 نظری  *

 عملی

 اختیاری
 نظری

 عملی

 ندارد   دارد             آموزش تکمیلی عملی:

  پروژه         سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          سفر علمی

 

 هدف درس:

مدیریت و مدیریت آموزشی به منظور توسعه معلومات دانشجویان جهت  هایهآموزش لغات و اصطالحات و متون از منابع متداول رشت

 استفاده از منابع علمی و فنی رشته تحصیلی مربوط به زبان انگلیسی.

 :درس سرفصل

 اصطالحات و لغات با استفاده از متون مربوط به مدیریت آموزشی

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

30% 20% 50%   

 

 منابع:

 .سمت: تهران. انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت آموزشی(. 1393) منصور، کوشا -

 تهران: انتشارات دانشگاه آزاد، English texts for management course(. 1396مطیعی، محمد ) -

- Corballis et al (2009). English for Management in Higher Education Studies (English 

for Specific Academic Purposes), GARNET EDUCATION; 1st edition   

 

 

 

https://www.gisoom.com/book/11389646/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-English-texts-for-management-course/
https://www.amazon.com/English-Management-Specific-Academic-Purposes/dp/1859644406/ref=sr_1_2?dchild=1&qid=1624035956&refinements=p_27%3ACorballis+et+al&s=books&sr=1-2&text=Corballis+et+al
https://www.amazon.com/English-Management-Specific-Academic-Purposes/dp/1859644406/ref=sr_1_2?dchild=1&qid=1624035956&refinements=p_27%3ACorballis+et+al&s=books&sr=1-2&text=Corballis+et+al
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 متون تخصصی در آموزش سازمانی -128

 عنوان درس به فارسی:
متون تخصصی در آموزش 

 سازمانی

 عنوان درس به انگلیسی:
English text in 

organizational training 
 

تعداد 

 2واحد: 

تعداد 

 ساعت:

32 

نوع 

 واحد

 پایه
 نظری 

 دروس پیش نیاز:

 متون تخصصی در مدیریت آموزشی

 عملی

 تخصصی
 *نظری  

 عملی

 اختیاری
 نظری

 عملی

 ندارد   دارد             آموزش تکمیلی عملی:

   پروژه         سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          سفر علمی

 

 اهداف درس:

ن تخصصی استفاده کنند. دانش آموخته این رشته بیش از سایر های زیادی وجود دارد که افراد باید از متوها موقعیتدر سازمان

کند تا وی بتواند از عهده خواندن و فهم یک متن به زبان هایی رو به رو است. این درس کمک میکارشناسان با چنین موقعیت

 شود:انگیسی برآید. اهداف درس به شرح زیر تعیین می

 یشناخت متون تخصصی و تمایز آن با متون عموم -

 شناخت واژگان، با تاکید بر واژگان پرکاربرد در مدیریت آموزشی و آموزش سازمانی -

 شناخت کاربرد واژه در جمله با هدف انتقال مفهوم -

 آشنایی با ساخت و دستور زبان در متون تخصصی -

 مواجهه با اعتماد به نفس و با اطمینان با متون تخصصی  -

 

 پیامدهای یادگیری:

 صصی از سایر متونتوانایی تمییز متن تخ ˗

 توانایی تشخیص واژگان تخصصی در متون انگلیسی  ˗

 توانایی به کار بردن دامنه وسیعی از واژگان پرکاربرد  ˗

 توانایی خواندن و فهمیدن متون تخصصی مدیریت آموزشی و آموزش سازمانی ˗

 توانایی تنظیم متون تخصصی حسب نیاز سازمان ˗

 با متون تخصصی به زبان انگلیسیتوانایی مواجهه توام با اعتماد به نفس  ˗

 

 سرفصل درس:
- Differences between education, instruction, training 

- Policy making for human resource development in organization 

- Goal setting for human resource development in organization 

- Education in non-educational organization 

- Designing a plan for training in organization 

- Need assessment  
- Executing a training plan  

- Evaluating an implemented training plan in organization 
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- Training and its effects in human resource development  

- E-training 

- Mentoring 

- Coaching 

- Managerial games 

- Role playing  

- Case studies and required reading 
 

 
 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

30% 20% 50%   

 

 منابع اصلی:

- Hoy, W. & Miskel, C. (2015). Educational Administration: Theory, Research, and 

Practice. New York McGraw- Hill. 

 

- Ross, S. (2018). Training and Development in Organizations: An Essential Guide For 

Trainers, London: Routledge. 

 

- Other English update texts on training in organization 
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های مهارتیریزی در آموزشبرنامه -129  

 عنوان درس به فارسی:
های ر آموزشریزی دبرنامه

 مهارتی

 عنوان درس به انگلیسی:

Planning in skill-

baesd training 

 
 

تعداد 

 2واحد: 

تعداد 

 ساعت:

32 

نوع 

 واحد

 پایه
 نظری 

 دروس پیش نیاز:

 ریزی آموزشیمبانی و اصول برنامه

 عملی

 تخصصی
   *نظری

 عملی

 اختیاری
 نظری

 عملی

 ندارد   دارد             عملی: آموزش تکمیلی

   پروژه         سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          سفر علمی

 

 اهداف درس:

 تعمیق دانش دانشجویان با مفاهیم و مراحل برنامه ریزی آموزش مهارت

 سرفصل درس:

 های آموزش مهارت در ایرانچالش 

 های مهارتیپایدار و برنامه ریزی آموزش رشد اقتصادی و توسعه و توسعه 

 مبانی، اصول و مراحل برنامه ریزی آموزش های مهارتی 

 تکنیک های نیاز سنجی آموزش های مهارتی 

 های اشتغال پذیری در بازار کارانواع شایستگی ها و مهارت 

 نقش اطالعات بازار کار در برنامه ریزی آموزش های مهارتی 

 وری و اشتغال آموزش های مهارتی، بهره 

 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

30% 20% 50%   

 

 منابع:

  تهران .ایهای فنی و حرفهشایستگی برای مجریان آموزش الگوی( 1391)صالحی عمران، ابراهیم، مجتبی تجری :

 ای کشور.سازمان آموزش و فنی و حرفه انتشارات

 ( 1389صالحی عمران ابراهیم، یغموری، سعید )زای بازار کار با توجه به اقتصاد جهانیهای اشتغالبررسی مهارت. 

 .165-188: 16. شماره مجله مطالعات برنامه درسی
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 نیازسنجی آموزشی -130

 

 
 

 عنوان درس به فارسی:
 نیاز سنجی آموزشی

 عنوان درس به انگلیسی:
Training need 

assessment  

تعداد 

 2واحد: 

تعداد 

 ساعت:

32 

نوع 

 واحد

 پایه
 نظری 

 دروس پیش نیاز:
 ندارد

 عملی

 تخصصی
  *نظری 

 عملی

 اختیاری
 نظری

 عملی

 ندارد دارد            آموزش تكمیلی عملی:

 روژه پ        سمینار         آزمایشگاه        كارگاه          سفر علمی

 

 :اهداف درس

 آشنایی با مفاهیم الگوها روش ها و تکنیک های نیازسنجی آموزشی 

  آشنایی با مفاهیم نیاز، نیاز آموزشی و نیاز سنجی آموزشی 

 آشنایی با فرایند نیاز سنجی آموزشی در سازمان 

 آشنایی با مراحل نیاز سنجی آموزشی 

 آشنایی با تکنیک ها و روش های نیاز سنجی آموزشی 

 کسب توانایی در انجام یک نمونه نیاز سنجی آموزشی 

 سرفصل ها:

  مفاهیم نیاز، نیاز اموزشی و نیاز سنجی آموزشی 

 انواع نیاز آموزشی 

  انواع روش های شناسایی نیاز های آموزشی 

 روش های اولویت بندی نیاز های آموزشی 

  انواع تکنیک های نیاز سنجی آموزشی 

 توافق محور 

 مسئله محور 

 

 شیابی:ارز

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

20% 10% 50%  20% 
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 :منابع

 با تاکید بر تشریح الزامات های کاربردی نیاز سنجی آموزشی ) تکنیک .(1394اباصلت و عیدی، اکبر ) ،خراسانی

 یقات صنعتی ایران.تهران: مرکز آموزش و تحق (.10015استاندارد بین المللی ایزو 

 ( 1386سلطانی، ایرج .)تهران: ارکان دانش. .های یادگیرندهتعامل نیاز سنجی و اثر بخشی آموزش در سازمان 

 تهران : شرکت سهامی انتشار. .هانیاز سنجی اموزشی در سازمان. (1388، محمدو ترک زاده، جعفر)عباس زادگان 

 تهران: آییز. نیاز سنجی آموزشی: الگو ها و فنون.(. 1392) فتحی واجارگاه، کورش و فخام زاده، پروانه -

 تهران :  رهیافت جامع در نیاز سنجی اموزشی() راهنمای تجزیه و تحلیل دیکوم(. 1391، کورش )فتحی واجارگاه

 سیمای دانش.

 Miller,J,A.,& Osinski , D , M. (2002). Training needs assessment. Journal of commerce. 

UK. 

 Goldstein, I, l,& ford, J, K. (2002). Training in Organization: Need 

assessment,developement and evaluation.Wadsworth /Thomson learning. 

 Barbazette, J. (2006). training need assessment; method,tools and thecniques 

(vol1)john wiley & sons. 
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 ارزشیابی آموزش سازمانی -131

 
 

 عنوان درس به فارسی:
 ارزشیابی آموزش سازمانی

 عنوان درس به انگلیسی:
Evaluating 

organizational training 

 

تعداد 

 2واحد: 

تعداد 

 ساعت:

32 

نوع 

 واحد

 پایه
 نظری 

 دروس پیش نیاز:
 ندارد

 عملی

 تخصصی
  *نظری 

 عملی

 اختیاری
 نظری

 عملی

 ندارد دارد            آموزش تكمیلی عملی:

 پروژه         سمینار         آزمایشگاه        كارگاه          سفر علمی

 

 اهداف درس:

یزی ر هر گونه برنامه و فعالیت آموزشی نیازمند ارزیابی است تا میزان اثربخشی آن مشخص شود. در سایر دروس به چگونگی برنامه

پردازد. بر این اساس اهداف میی آموزشی پرداخته شده و این درس به چگونگی قضاوت در مورد کیفیت آنها هاتو مدیریت فعالی

 شود:میذیل در این درس دنبال 

 شناخت مفهوم اثربخشی، کیفیت و ارزشیابی -

 شناخت مفهوم و انواع ارزشیابی آموزشی -

 ارزشیابی آموزشی ای رویکردهایشناخت تحلیلی و مقایسه -

 شناخت مالک، نشانگر و استاندارد در ارزشیابی آموزشی -

 شناخت و بکارگیری مدل سیپ جهت ارزیابی نظام آموزشی -

 شناخت و بکارگیری مدل ارزشیابی اثربخشی کرک پاتریک در ارزشیابی آموزشی -

 آموزشی یهاهتوانایی بکارگیری سطوح واکنش، یادگیری، رفتار و نتایج در ارزیابی برنام -

 تحلیل، تفسیر و گزارش نتایج ارزشیابی -

 استانداردهای ارزشیابی و فرا ارزشیابی -

 

 پیامدهای یادگیری:

 شناخت مفهوم ارزشیابی آموزشی و رویکردهای آن ˗

 توانایی طراحی ارزشیابی برنامه ˗

 آموزش سازمانی مبتنی بر مدل کرک پاتریک هایهتوانایی ارزیابی برنام ˗

 فسیر گزارش ارزشیابیتوانایی تحلیل و ت ˗

 

 سرفصل درس:

 مفهوم ارزشیابی، آموزش و ارزشیابی آموزشی  ˗

 نقش و جایگاه ارزشیابی در آموزش سازمانی ˗

 مقایسه ارزشیابی و پژوهش ˗
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رویکردهای ارزشیابی آموزشی)مبتنی بر هدف، مبتنی بر مدیریت، مبتنی بر مصرف کننده، مبتنی بر نظر متخصصین،  ˗

 کتی(طبیعت گرایانه و مشار

 ارزیابی کیفیت نظام آموزشی  ˗

 تدوین مالک، نشانگر و استاندارد ˗

 )زمینه، درونداد، فرایند، برونداد(CIPPارزشیابی آموزشی بر اساس مدل سیپ ˗

 ارزشیابی آموزشی مبتنی بر مدل پاتریک)واکنش، یادگیری، رفتار و نتایج( ˗

 و نگارش گزارش ارزشیابی هاهتحلیل داد ˗

 ی برنامه)سودمندی، درستی، دقت( و فرارزشیابیاستانداردهای ارزشیاب ˗

 

 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

20% 20% 50%  10% 

 

 منابع اصلی:

و . ترجمه سعید صفایی موحد آموزشی هایهارزشیابی اثربخشی برنام(. 1391كرک پاتریک، دونالد و كرک پاتریک، جیمز) ˗

 اعظم اسدالهی. تهران: آییژ

 . . تهران: سمتارزشیابی آموزشی(. 1388بازرگان، عباس) ˗

 . . ترجمه علیرضا كیامنش. تهران: مركز نشر دانشگاهیارزشیابی آموزشی(. 1371ولف، ریچارد) ˗

 . تهران: آییژ.آموزشی هایهارزشیابی اثربخشی دور(. 1395فتحی واجارگاه، كوروش) ˗

˗ Fitzpatrick,J, Sanders, J and Worthen, B (2010). Program evaluation: alternative 

approaches and practical guidelines.  London: Pearson.  

˗ Kirkpatrick, D. (2007).Implementing the Four Levels. San Francisco: Berrett-Koehler 

Publishers. 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 .ترجمه كوروش فتحی واچارگاه و همکاران تهران: علم استاداناندازه گیری نتایج آموزش(. 1393ون، رون)فیلیپس، جک و است ˗

های (. تئوری1386رحمان سرشت، حسین ) . تهران: كتاب روشنارزیابی نظام های آموزشی(. 1386احمدی، مجید) ˗

 سازمان و مدیریت از تجددگرایی تا پساتجددگرایی، تهران: نشر دوران.

 . تهران: نشر دوران.اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی(. 1386ف علی اكبر)سی ˗

. در ریسر، ای ارزشیابی در طراحی آموزشی: تاثیر مدل چهار سطحی کرک پاتریک(. 2007دیک، دبلیو  و جانسون، بی) ˗

 می.  تهران: آییژو دمپسی، جی. طراحی و تکنولوژی آموزشی: روندها و مسائل. ترجمه مرتضی كرمی و جواد غال

˗ Phillips, J. J., & Phillips, P. P. (2016). Handbook of training evaluation and 

measurement methods. Routledge. 

˗ Holton. E (2005) Holton’s Evaluation Model: New Evidence and Construct 

Elaborations. Advances in Developing Human Resources .7(1). 37-54 
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 وانمندسازی کارکنانت-132

 عنوان درس به فارسی:
 توانمندسازی كاركنان

 عنوان درس به انگلیسی:

Employee 
empowerment 

 

تعداد 

 2واحد: 

تعداد 

 ساعت:

32 

نوع 

 واحد

 پایه
 نظری 

 درس پیش نیاز:

 آموزش و بهسازی کارکنان

 عملی

 تخصصی
 نظری  *

 عملی

 اختیاری
 نظری

 عملی

 ندارد   دارد             آموزش تکمیلی عملی:

 پروژه          سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          سفر علمی

 

 اهداف درس:

سته   سازمان  شای سایی کنند    ها به نیروهای  شنا ضعف خود را  رنامه و در تنظیم ب ای نیاز دارند که بتوانند با خودکنترلی نقاط قوت و 

ــد حرفه ــلی خودکنترلی، خودکارآمدی، و   ای، خودتنظیمرش ــناخت مفاهیم اص ــجو در ش ــند. هدف این درس کمک به دانش گر باش

صمیم              صورت، قدرت ت سازمان در این  سانی  ست. منابع ان سانی ا سازمان و در مورد منابع ان ضای  ستقل  خودتنظیمی در ف گیری م

 شود:شرح زیر تعیین می خواهند داشت. اهداف درس به

 شناخت مفهوم توانمندسازی -

 شناخت جایگاه و اهمیت توانمندسازی در مدیریت آموزش سازمانی -

 شناخت خودکنترلی -

 شناخت خودتنظیمی -

 شناخت خودکارآمدی -

 شناخت نحوه آموزش و ارتقای کارکنان در اتکای به خویشتن در فرایند آموزش و بهسازی -

 شناخت انواع توانمندسازی  -

  

 

 

 پیامدهای یادگیری:

 توانایی درک مفهوم توانمندسازی و ضرورت آن برای سازمان ˗
 ای بر محور خویشتنتوانایی نحوه کمک به کارکنان در رشد حرفه ˗

 توانایی آموزش و بهبود سطح توانمندی کارکنان در سازمان ˗

 کارگیری انواع توانمندی در محیط کارتوانایی به ˗

 های ایرانمندسازی کارکنان در سازمانتوانایی تحلیل وضعیت توان ˗

 

 سرفصل درس:
 چیستی توانمندسازی -

 های صنعتی، تجاری، خدماتیتوانمندسازی در سازمان -
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 عناصر اصلی توانمندسازی  -

 خودکنترلی -

 خودکارآمدی -

 خودتنظیمی -

 انواع توانمندسازی -

 توانمندسازی فردی )کارکنان( -

 توانمندسازی تیمی -

 توانمندسازی سازمانی -

 دسازی مدیریتتوانمن -

 طراحی سازمانی و توانمندسازی -

 سبک مدیریت و توانمندسازی -

 نقش مدیر توسعه منابع انسانی در توانمندسازی کارکنان -

 سنجش موفقیت سازمان در توانمندسازی کارکنان -

 های ایرانهای موفق توانمندسازی در سازمانتحلیل نمونه -

 های ایرانمسایل اصلی توانمندسازی در سازمان -

 

 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

30% 20% 50%   

 

 منابع اصلی:

 . تهران: نشر فوژان.توانمندسازی: واگذاری کار و تفویض اختیار(. 1398ابطحی، سید حسین، و عابسی، سعید ) -

 . تهران:ندسازی کارکنان: کلید طالیی مدیریت منابع انسانیتوانم(. 1386نوه ابراهیم، عبدالرحیم و عبدالهی، بیژن ) -

 نشر ویرایش.

ستار، محمد و بابایی، مرجان )  - سانی: مفاهیم؛ مدل ها و کاربردها.  (. 1394دو سازی منابع ان شارات    توانمند شت: انت ر

 دانشگاه گیالن.

- Bloom, D. (2021).  Employee Empowerment. The Prime Component of Sustainable 

Change Management, Routledge. 
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 سنجش و توسعه استعداد  -133

 

 عنوان درس به فارسی:
 سنجش و توسعه استعداد 

 

 عنوان درس به انگلیسی:

Talent assessment and 

development  

تعداد 

 2واحد: 

تعداد 

 ساعت:

32 

نوع 

 واحد

 پایه
 نظری 

 درس پیش نیاز:

 ندارد

 عملی

 صیتخص
 نظری  *

 عملی

 اختیاری
 نظری

 عملی

 ندارد   دارد             آموزش تکمیلی عملی:

 پروژه          سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          سفر علمی

 

 اهداف درس:

 عداد استو مدیریت  استعداد، توسعه استعداد سنجشاستعداد،  آشنایی با مفاهیم -

 ها و ابزارهای سنجش استعداد ، روشآشنایی با فرآیند -

 های توسعه استعداد آشنایی راهبرد -

 ر های کشواستعداد در سازمان سنجش و توسعههای آشنایی با چالش -

 

 

 پیامدهای یادگیری:

 شناخت مفاهیم مرتبط با استعداد، سنجش استعداد و توسعه استعداد در سازمان  ˗

 ناصر سنجش و توسعه استعداد شناخت الگوها و ع ˗

 آشنایی با کانون ارزیابی و توسعه استعداد  ˗

 ها و ابزارهای سنجش استعدادتوانایی استفاده از روش ˗

 سازی اجزای سیستم ارزیابی و توسعه استعداد توانایی پیاده ˗

 توانایی تشکیل و مدیریت کانون ارزیابی و توسعه استعداد  ˗

 

 سرفصل درس:

 استعداد، توسعه استعداد سنجشمفاهیم استعداد،  ˗

  وری سازماننقش استعدادها در موفقیت و بهره ˗

  استعداد در سازمانسنجش های استراتژی ˗

 های کمی و کیفی در سنجش استعداد روش ˗

 ابزارها و فنون سنجش استعدادها در سازمان  ˗

 سیستم ارزیابی استعداد، مخزن استعداد و گزینش استعدادها  ˗

 پروری ینریزی جانشبرنامه ˗

 و رویکردهای توسعه استعداد هانظریه   ˗

 استعداد های توسعهها و روشاستراتژی ˗
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 سیستم یکپارچه توسعه استعداد  ˗

 پروری، جبران و پاداش، تعهد و نگهداشت استعدادریزی نیروی کار، جانشینبرنامه ˗

 استعداد در سنجش و توسعهجدید و در حال ظهور  افزاریهای نرمحلراه ˗

 

 

 زشیابی:ار

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

30% 20% 50%   

 

 

 منابع اصلی:

 .سنجش استعداد: راهنمای ابزارهای سنجش و توسعه مبتنی بر شایستگی(. 1399شرمون، آناویر و شرمون، گانش ) ˗

 تبار. تهران: کتاب ارجمند. و مریم کاظمیفر ترجمه علی مقدم زاده، محمود زیوری رحمان، میالد شاهی

ریزی توسعه استعدادهای آتی: راهنمای کاربردی مدیریت استعداد و برنامه(. 1391گای، ماتیو و سیمز، دوریس ) ˗

 تهران: سرآمد.  پروری.جانشین

 برای جهانیی یهاازمان استعداد محور: استراتژیس(.  1394) الیزابت و کریگ، توماس ،رابرت جوزف، پیتر؛ چیز، ˗

 ش و تحقیقات صنعتی ایرانز. ترجمه عبدالرحیم نوه ابراهیم. تهران: مرکز آموو ارتقای عملکرد ، مدیریت استعدادشدن

 

˗ Board, B. & Frietas, D. (2019). Talent Assessment and Techniques: The key to 

understanding and optimising assessments in the workplace.  

˗ Davis, T., Cutt, M. Mowl, P. (2007). Talent Assessment: A New Strategy for Talent 

Management. NewYork: Routledge  

˗ Tansley, C., Turner, P. A., Foster, C., Harris, L. M., Stewart, J.,Sempik, A., et al. (2007). 

Talent: Strategy, management, measurement.Plymouth: Chartred Institute of Personal 

& Development. 

 
 

 منابع برای مطالعه بیشتر:
˗ Mc cauley, C & Wakefield.M. (2006)."Talent management in the 21st century: Help 

your company find, develop and keep it’s strongest workers”. The journal for qualify and 

participation, Vol.29, No.4. 

˗ Silzer, R., & Dowell, B. E. (2010). Strategic Talent management matters. In R. Silzer 

& B. E. Dowell (Eds.), Strategy-Driven Talent Management(pp. 3–72). San Francisco: 

John Wiley& Sons. 

˗ Scullion, H., & Collings, D. (2011). Global talent management. Routledge.Lewis, R. E., 

& Heckman, R. J. (2006). Talent management: A critical review. Human Resource 

Management Review, 16, 139–154.Stahl, G. K., Bjorkman, I., Farndale, E., Morris, S. S.,  
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 توسعه و تحول سازمانی -134

 

 عنوان درس به فارسی:
 سعه و تحول سازمانیتو

 

 عنوان درس به انگلیسی:

Organizational 

development and 

transformation 

تعداد 

 2واحد: 

تعداد 

 ساعت:

32 

نوع 

 واحد

 پایه
 نظری 

 درس پیش نیاز:

 ندارد

 عملی

 تخصصی
 نظری  *

 عملی

 اختیاری
 نظری

 عملی

 ندارد            دارد    آموزش تکمیلی عملی:

 پروژه          سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          سفر علمی

 

 هدف درس:

آشنایی دانشجوان با رویکرد های علمی و کاربردی توسعه در سطوح فردی، گروهی و سازمانی به منظور قادر ساختن دانشجویان به 

 ها است.ارزیابی نقادانه و کاربرد این رویکرد

 سرفصل ها:

 مبانی توسعه سازمانی 

 تاریخچه توسعه سازمانی 

 نقش ارزش ها، پیش فرض ها و باور ها در توسعه سازمانی 

 توسعه سازمانی هایهنظری 

 اخالق و توسعه سازمانی 

 مدیریت فرآیند توسعه سازمان 

 توسعه فردی و توسعه تیمی 

 راهکار های توسعه همزمان فرد، تیم و سازمان 

 یاست و توسعه سازمانقدرت س 

 مشاوره در توسعه سازمانی 

 نقش رهبران تحول آفرین در توسعه و تحول سازمانی 

 وجوه منفی تحول آفرین 

 رهبری تغییر در سازمان به منظور توسعه سازمانی 

 توسعه و پرورش رهبران سازمانی 

 توسعه و تحول سازمانی از منظر اندیشه اسالمی 

 

 

 



88 

 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

30% 20% 50%   

 

 :منابع

 Anderson ,D ,l. (2011)  . organization development: the process of leading 

organizational change (2nd  edition)saga publications. 

 -Beekun , R. I . and Badawi ,J, A. (1999). Leadership: an Islamic perspective .Amana 

Pubns . 

 -Cheung-judge ,m,y.and holbeehe , l.(2012). organization development: a practitioner,S 

guide for OD and HR .kogan page. 

 -Cumming, T,G. and woerly, C, G. (2004).organization development and change(8th 

edition) mason. 

 -French ,W,. Bell, C. and Zawacki, R. (2004). organization development and 

transformation: managing effective change. Mcgrew hill. 

 -Mclean, g, n, (2005). organization development :principle,processes,performance. 

Berrette-kohler publishers. 

 -Sullivan.r, l. and Sullivan, a. (2009)  . practicing organization development; a guide for 

leading change. Pefeiffer. 
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  ی ارتباطیهاتمهار -135

 

 عنوان درس به فارسی:
  ارتباطی یهاتمهار

 

 عنوان درس به انگلیسی:

Communication skills 

تعداد 

 2واحد: 

تعداد 

 ساعت:

32 

نوع 

 دواح

 پایه
 نظری 

 درس پیش نیاز:

 ندارد

 عملی

 تخصصی
 نظری  *

 عملی

 اختیاری
 نظری

 عملی

 ندارد   دارد             آموزش تکمیلی عملی:

 پروژه          سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          سفر علمی

 

 هدف درس:

 رتباطات انسانی آشنا شود و اصول موثر در ارتباطات انسانی را درک نماید.دانشجو با اهمیت ا

 سرفصل ها:

 موضوع علم ارتباطات انسانی: حوزه علم ارتباطات انسانی، رابطه آن با سایر علوم و اهمیت آن

 مختلف( هایهتعریف ارتباط )دیدگا 

 طبیعی، تصویری، نماد() هاهانواع نشان 

 ی )دیدگاه برلو(، مشخصات ارتباطتعریف پیام و تعریف معن 

 تفریح و سرگرمی( -تصدیق  -تصمیم گیری  -تاثیر گذاری -اطالعاتی -عملکرد ارتباطات انسانی )پیوستگی 

 اصول کلی در ارتباطات انسانی

  ارتباط با خود 

 ارتباط با دیگران 

 )نظریه دین بارنلود پنجره جوهری )سطوح آگاهی 

 )نظریه هایدر )تعادل روانی 

 باط موثرارت 

 اهمیت و نقش آن  ،بازخورد 

 یادگیری ارتباطات انسانی 

  تساوی( –مثبت گرایی  -حمایت گری -همدلی –عوامل اثر بخش در ارتباط میان فردی )گشودگی 

 _  هاآنشخصیت افراد و الگوهای ارتباطی 

 الف( ارتباط کالمی:

 گوش کردن 
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  بیان کردن 

 ارتباط غیر کالمی: (ب

 کالمی و کاربرد آنارتباط غیر  هاییویژگ 

 )ارتباطات غیر کالمی )جرجن روش و ولدن کیز 

 مربوط به فاصله )هال( و زمان هایهنشان 

 دیداری هایهنشان 

 بیانی هایهنشان 

 نوین: هاییتاثیر فناور (ج

 اجتماعی بر ارتباطات انسانی هایهموبایل و شبک 

 آسیب های فناوری نوین بر ارتباطات انسانی 

 آشنایی با اصطالحات و واژگان مرتبطانگلیسی:  هایهواژ

 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

30% 20% 50%   

 

 منابع:

 ( 1375اچ مزلو، آبراهام .)مترجم: احمد رضوانی، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.انگیزش و شخصیت ، 

 ( 1378ارژیل، مایکل .)مترجم: مرجان فرجی، تهران: انتشارات مهتاب.ی ارتباط و حرکات بدنروانشناس . 

 ( 1377اون، هارجی؛ کریستین، ساندر و دیوید، ویکسون .)مترجمان: ی اجتماعی در ارتباطات میان فردیهاتمهار ،

 خشایار بیگی، مهرداد فیروز بخت، تهران: انتشارات رشد.

 ( 1386باستانی، قادر .) تهران: انتشارات ققنوس.برقراری ارتباط موثر با دیگراناصول و تکنیک های ، 

 ( 1376تی هال، ادوارد .)مترجم: منوچهر طبیبیان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.بعد پنهان ، 

 ( 1373فرهنگی، علی اکبر .)تهران: انتشارات دانشگاه تهران.انسانی ارتباطات ، 

 ( 1380محسنیان راد، مهدی .)هران: انتشارات سروش. ، تشناسی ارتباط 

 ( 1382مک کی، مانیو و دیگران .)مترجم: حمیدرضا نقوی، محمد شهاب  پیام ها:چگونه با دیگران ارتباط برقرار کنیم؟

 شمس، تهران: انتشارات سنا.
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 توسعه یادگیری سازمانی -136

 عنوان درس به فارسی:
 توسعه یادگیری سازمانی

 

 عنوان درس به انگلیسی:

Developing and 
managing 

organizational 
learning 

 

تعداد 

 2واحد: 

تعداد 

 ساعت:

32 

نوع 

 واحد

 پایه
 نظری 

 درس پیش نیاز:

 توسعه و تحول سازمانی

 عملی

 تخصصی
 نظری  *

 عملی

 اختیاری
 نظری

 عملی

 ندارد   دارد             آموزش تکمیلی عملی:

   پروژه         سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          سفر علمی

 

 اهداف درس:

هدف درس آشنایی دانشجو با یادگیری گروهی و سازمانی و نحوه مدیریت آن است. یادگیری سازمانی که به عنوان مزیت رقابتی 

رساند، خود مستلزم ایجاد یا توسعه و مدیریت اری میها، به اثربخشی سازمان و کارایی فرد یدر صورت استقرار در فرهنگ سازمان

 شود:است. اهداف درس به شرح زیر تعیین می
 شناخت مفهوم یادگیری سازمانی -

 شناخت نظریه یادگیری اجتماعی -

 شناخت رابطه یادگیری سازمانی، مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده -

 های ایجاد و مدیریت یادگیری در سازمانشناخت روش -

 های تجربی در یادگیری سازمانیهای نظری و یافتهت مدلشناخ -

 شناخت چرخه یادگیری سازمانی -

 های تبدیل سازمان به سازمان یادگیرندهشناخت روش -

 

 پیامدهای یادگیری:

 های عمومیتوانایی تشخیص یادگیری سازمانی از یادگیری ˗
 های یادگیری اجتماعی در سازمانتوانایی کاربرد نظریه ˗

 بیین رابطه یادگیری سازمانی، مدیریت دانش و سازمان یادگیرندهتوانایی ت ˗

 توانایی طراحی برنامه ایجاد سازمان یادگیرنده ˗

 توانایی خلق فضای یادگیری فناورانه در سازمان ˗

 توانایی مدیریت اصول و فرایندهای یادگیری سازمانی در سازمان یادگیرنده ˗

 سازمانی در سطح فردی، گروهی و سازمانیتوانایی ارزیابی از میزان اثربخشی یادگیری  ˗

 

 سرفصل درس:
 توسعه یادگیری سازمانی یعنی چه؟ -

 های یادگیری سازمانیها و مدلنظریه -

 رابطه یادگیری سازمانی، مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده -
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 های سازمان یادگیرندهها و مدلنظریه -

 نهای ایراهای یادگیری سازمانی در سازمانمسایل و چالش -

 طراحی و استقرار نظام یادگیری سازمانی  -

 بر حسب انواع سازمان 

 بر حسب سطوح سازمانی 

 بر حسب جایگاه 

 یادگیری سازمانی و نظام اطالعات مدیریت -

 یادگیری سازمانی و فناوری اطالعات و ارتباطات -

 آموزش و بهسازی منابع انسانی از طریق یادگیری سازمانی -

 توسعه مدیران 

 توسعه کارکنان 

 بکه روابط انسانی و اجتماعی و نقش آن در یادگیری سازمانیش -

 یادگیری گروهی 

 های یادگیریحلقه 

 اجتماعات یادگیری: نحوه شکل دهی و راهبری 

 فناوری اطالعات و ارتباطات، به منزله ابزار اصلی یادگیری سازمانی -

 های گسترش آنحافظه سازمانی و روش -

 های کنترل آنفراموشی سازمانی و روش -

 های پژوهش بر خلق سازمان یادگیرنده: با تاکید بر اقدام پژوهینقش شیوه -

 یادگیری سازمانی و تغییر سازمانی -

 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

20% 10% 50%  20% 

 

 منابع اصلی:

 تهران: نشر جامعه شناسان. های یادگیرنده: اصول و فرامین.انیادگیری سازمانی و سازم(. 1389ساداتی، نصراهلل ) -

ضا )        - شی، علیر شهابی، بهنام و یوزبا سازمان یادگیرنده: مبانی نظری، الگوهای اجرا و  (. 1389سبحانی نژاد، مهدی؛ 

 تهران: نشر یسطرون. سنجش.

 . تهران: نشر موجک.رندهیادگیری سازمانی و سازمان یادگیدرآمدی بر نظریه(.  1397شکری نوده، علی ) -

 . ترجمه محمدرضا زالی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.ایجاد سازمان یادگیرنده(. 1385مارکوات، مایکل ) -

ــیابی.    (.1396مک نیف، جان؛ لوماکس، پامال؛ وایتهد، جک )       - ــا اقدام پژوهی: طراحی، اجرا و ارزش ترجمه: محمدرضـ

 آهنچیان. چاپ هشتم. تهران. نشر رشد. 
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- Easterby-Smith, M, Araujo, L. & Borgoyne, J. (2013). Organizational Learning and the 

Learning Organization: Developments in Theory and Practice, SAGE Publications 

Ltd.  

- King, W. (2009). Knowledge Management and Organizational Learning, Springer. 
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 هاکاربرد مدیریت دانش در سازمان -137

 عنوان درس به فارسی:
 هاكاربرد مدیریت دانش در سازمان

 عنوان درس به انگلیسی:

Knowledge 
management 
implication in 
organizations 

 

تعداد 

 2واحد: 

تعداد 

 ساعت:

32 

نوع 

 واحد

 پایه
 نظری 

 درس پیش نیاز:

 ندارد

 عملی

 تخصصی
 نظری * 

 عملی

 اختیاری
 نظری

 عملی

 ندارد   دارد             آموزش تکمیلی عملی:

   پروژه         سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          سفر علمی

 

 اهداف درس:

ش آنها بستگی دارد. این درس با تاکید بر وجوه انسانی، برخی از ها، تا حدود زیادی، به مدیریت دانمزیت رقابتی سازمان 21در قرن 

های درس به سوی فضای کسب و کار با     گیری هدفکند. جهتمفاهیم و مسایل محوری مدیریت دانش را به دانشجویان معرفی می  

 شود:شرح زیر تعیین می های ایرانی است. اهداف درس بههای مدیریت دانش در سازمانهای فنی و روشتاکید بر برخی جنبه

 های امروزیشناخت مفاهیم پایه درباره دانش و ارزش آن در سازمان -

 شاخت انواع دانش، اطالعات و داده در سازمان -

 شاخت رابطه و نسبت مدیریت دانش، یادگیری سازمانی، سازمان یادگیرنده -

 سازمانی گذاریشناخت نقش دانش در تعیین راهبرد و هدف -

 ها با تاکید بر وجه آموزشی آنفرایند مدیریت دانش در سازمان شناخت عناصر و -

 های خلق دانششناخت روش -

 های انتقال دانششناخت روش -

 های حفظ دانششناخت روش -

 ها در دانش خلق شده، به اشتراک گذاشته شده و حفظ شده مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطاتشناخت روش -

 

 

 پیامدهای یادگیری:

 مییز مضامین مرتبط با داده، اطالعات، و دانش سازمانیتوانایی ت ˗
 توانایی تشخیص دانش عینی از دانش ضمنی ˗

 های مدیریت دانش در سازمانتوانایی تشخیص مدل ˗

 توانایی نحوه طراحی و استقرار فرایند مدیریت دانش در سازمان ˗

 های ایرانیتوانایی تحلیل و ارزیابی از وضعیت مدیریت دانش در سازمان ˗

 های ایرانیبرداری از فناوری اطالعات و ارتباطات به منظور مدیریت دانش در سازمانتوانایی نحوه شناسایی و بهره ˗
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 سرفصل درس:
 مفاهیم بنیادین مدیریت دانش -

 مفهوم دانش 

 مفهوم اطالعات 

 مفهوم داده 

 جایگاه دانش در سازمان و در کسب و کار های امروزی 

 ،هاواحدهای سازمانی و سازمان مدیریت دانش برای کارکنان 

 چرخه مدیریت دانش -

 های مدیریت دانشرویکردهای اصلی به مدل 

 های مدیریت دانشمعرفی مدل 

 تحصیل و شناسایی دانش 

 نحوه شناسایی و حفظ دانش ضمنی 

 نحوه شناسایی و حفظ دانش عینی 

 درخت تصمیم 

 بندی دانشطبقه 

 به اشتراک گذاشتن دانش -

 ماهیت اجتماعی دانش 

 یادگیری سازمانی و سرمایه اجتماعی 

 سنجش ارزش سرمایه اجتماعی 

 کاربرد دانش در سازمان -

 مدیریت دانش به منزله ابزار بهسازی منابع انسانی 

 کاربرد دانش در عملکرد فردی 

 کاربرد دانش در عملکرد سازمانی 

 های عملی در سطح گروهی و سازمانیداللت 

 های دانش در اثربخشی سازمانمسئولیت 

 های مدیریت دانشیادگیری الکترونیک و داللت 

 های بازیابی دانش به کمک فناوری اطالعات و ارتباطاتروش 

 ابزار بازیابی دانش به کمک فناوری اطالعات و ارتباطات 

 

 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

20% 20% 50%  10% 
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 ی:منابع اصل

 . تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین توسی.مدیریت دانش(. 1395آقایی، عبداهلل و لطفی، زهرا ) -

سالیز، ادوارد )  - سازمان (. 1386جونز، گری و  شی مدیریت دانش در  ضوان    های آموز ضا آهنچیان و ر . ترجمه محمد ر

 .زاده، تهران: انتشارات پژوهشگاه تعلیم و تربیتقلیحسین

 . تهران: نشر کتابدار.هامدیریت دانش مفاهیم و زیرساخت(. 1396زاده، محمد )حسن -

ضائیان.       مدیریت دانش کاربردی(. 1391وندی آر .بوکوویتز و روث ال.ویلیامز ) - شاورزی و علی ر سین ک . ترجمه علی ح

 تهران: سمت.

 
- Dalkir, K. (2011). Knowledge Management in Theory and Practice (2nd edition). 

Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. 

- Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creating company: How 

Japanese companies create the dynamics of innovation. Oxford University Press. 

- Watson, I. (2003). Applying Knowledge Management. Techniques for Building 

Corporate Memories. San Francisco: Morgan Kaufmann Publisher. 
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 مسایل آموزش سازمانی در ایران -138

 عنوان درس به فارسی:
 مسایل آموزش سازمانی در ایران

 عنوان درس به انگلیسی:

Organizational 

training issues in Iran 
 

تعداد 

 2 واحد:

تعداد 

 ساعت:

32 

نوع 

 واحد

 پایه
 نظری 

 درس پیش نیاز:

 ندارد

 عملی

 تخصصی
 نظری  *

 عملی

 اختیاری
 نظری

 عملی

 ندارد   دارد             آموزش تکمیلی عملی:

 پروژه         سمینار          آزمایشگاه        کارگاه           سفر علمی

 

 اهداف درس:

« مسئله»آید که به عنوان هایی پدید میها و محدودیتها، چالشدر مراحل پیچیده طراحی، اجرا و ارزشیابی از آموزش در سازمان

شود. سازد. در این درس دانشجو با این مسایل در آموزش سازمانی آشنا میروند آموزش و دستاوردهای آن را از خود متاثر می

 شود:ح زیر تعیین میاهداف درس به شر
 یابیهای مسئلهشناخت مسئله و شیوه -

 ترین مسایل آموزش سازمانی در دنیا و در ایرانشناخت رایج -

 شناخت انواع مسایل آموزش سازمانی   -

 های فرهنگی مسایل آموزش سازمانی در ایرانشناخت زمینه -

 های اقتصادی مسایل آموزش سازمانی در ایرانشناخت زمینه -

 های مدیریت منابع و اجرایی مسایل آموزش سازمانی در ایراننهشناخت زمی -

 شناخت نمودهای آموزش سازمانی مبتال به مسئله -

 های ایرانهای حل مسایل آموزش سازمانی در سازمانشناخت روش -

 

 پیامدهای یادگیری:

 توانایی مسئله یابی و شناخت مسایل آموزش سازمانی ˗
 آموزش سازمانی در ایران های بروز مسایلتوانایی فهم زمینه ˗

 های سازمانیتوانایی تشخیص مسئله در آموزش ˗

 حل مسایل آموزش سازمانی در ایرانتوانایی بررسی راه ˗

 

 سرفصل درس:
 مفهوم مسئله، آسیب، مشکل -

 شناسی تحقیقات سازمانی و کاربرد آن در شناخت مسئله روش -

 یابی در سازمانهای مسئلهاصول، رویکردها و روش -

 شناسی آموزش سازمانیای آسیبهروش -

 شناسی در آموزش سازمانیهای مسئلهشاخص -
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 بندی مسایل آموزش سازمانیهای طبقهروش -

 مسایل رایج آموزش سازمانی -

 گذاریهدف -

 نیازسنجی -

 مدیریت اجرا -

 انتقال -

 اثربخشی -

 مدیریت دانش -

 های موثر در شکل گیری مسایل آموزش سازمانیزمینه -

 فرهنگی -

 اقتصادی -

 اجرایی -

 دار بودن آموزش سازمانینمودهای مسئله -

 آموزش برای آموزش -

 آموزش برای امتیاز آموزش گیرندگان -

 آموزش برای آمارنامه -

 های جهانی و ایرانی در ارایه آموزش سازمانی اثربخشتحلیل تطبیقی شکست سازمان -

 های ناموفق آموزش سازمانی در دنیا و ایرانتحلیل تطبیقی نمونه -

 های عمومی برای مسایل آموزش سازمانی در ایرانلحترین راهرایج -

 

 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

20% 10% 50%  20% 

 

 منابع اصلی:

شناسی آموزش و بهسازی منابع انسانی: رویکرد کاربردی و     آسیب (. 1397فتحی واجارگاه، کورش و نوری، فیروز ) -

 تهران: آییژ. ملیاتی.ع

- Patrick Hoskins, B. (2021). Why Corporate Training Fails: And How to Design a 

Successful Training Program, Independently published.  

- Van Aken, J. & Berends, H. (2018). Problem Solving in Organizations: A 

Methodological Handbook for Business and Management Students, Cambridge 

University Press  
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 کاربرد اخالق اسالمی در سازمان -139

 عنوان درس به فارسی:
 كاربرد اخالق اسالمی در سازمان

 عنوان درس به انگلیسی:

Islamic ethics 

implication in 

organization 
 

تعداد 

 2واحد: 

تعداد 

 ساعت:

32 

نوع 

 واحد

 پایه
 ظری ن

 درس پیش نیاز:

 ای در آموزشاخالق حرفه

 عملی

 تخصصی
 نظری  *

 عملی

 اختیاری
 نظری

 عملی

 ندارد   دارد             آموزش تکمیلی عملی:

 پروژه          سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          سفر علمی

 

 اهداف درس:

توانند الگوی نوینی در اداره و مدیریت سازمان ارایه دهند. دانشجو در   گیری از تعالیم دین مبین اسالم می های ایران، با بهرهسازمان 

 شود:ها کاربرد دارد آشنا خواهد شد. اهداف درس به شرح زیر تعیین میهای اخالقی اسالم که در سازماناین درس با آموزه

 اسالم شناخت مبانی اخالق از نگاه -

 شناخت وجوه تمایز اخالق اسالمی با سایر ادیان الهی و مکاتب فکری  -

 شناخت رویکردهای مختلف در آموزش اخالق در اسالم -

 شناخت جایگاه اخالق در سازمان و مدیریت -

 شناخت روابط کار و اخالق در اسالم -

 ی دین مبینهاهای رفتار اخالقی در سازمان بر اساس آموزههای استقرار مدلشناخت روش -

 کاربرد اخالق اسالمی در سازمان )رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی، تحول و توسعه سازمانی( -

 شناخت آثار و پیامدهای ترویج اخالق اسالمی در سازمان -

  

 

 

 پیامدهای یادگیری:

 توانایی درک اهمیت مالحظات اخالقی در روابط کار و در سازمان ˗
 در اسالم با سایر ادیان و مکاتب توانایی تشخیص بنیان اخالق ˗

 های اخالق اسالمیگیری از شاخصتوانایی ارزشیابی رفتار منابع انسانی سازمان با بهره ˗

 بر اساس اقتضائات سازمانی« اخالق کار در اسالم»توانایی طراحی و اجرای آموزش سازمانی  ˗

 های ایرانیتوانایی آسیب شناسی اخالق در سازمان ˗

 استقرار مدل رفتاری مبتنی بر اخالق اسالمی در سازمان ایرانی  توانایی طراحی و ˗

 

 سرفصل درس:
 مفهوم اخالق و اهمیت آن در روابط کار و در سازمان -

 مفهوم اخالق در اسالم و اخالق اسالمی -
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 جایگاه و اثر اخالق بر روابط کار و بر دستاوردهای سازمان -

 ه دین اسالمهای اخالقی در سازمان از دیدگااخالق و مسئولیت -

 های دین مبینگذاری در شناسایی فعل اخالقی در سازمان بر اساس آموزهها و شاخصشاخص -

 های دین مبیناخالق در مدیریت بر اساس آموزه -

 گذاریکاربرد اخالق در سیاست سازمانی و در هدف 

 ریزی کاربرد اخالق در برنامه 

  کاربرد اخالق در سازماندهی 

 ت و کنترلکاربرد اخالق در نظار 

 مادی( -کاربرد اخالق در مدیریت منابع )انسانی 

 های دین مبینارزشیابی از نقاط قوت و ضعف سازمان در مالحظات اخالقی مبتنی بر آموزه -

 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

20% 20% 50%  10% 

 

 منابع اصلی:

 . قم: نشر ادیان.اخالق کاری اسالمی(. 1392، فاطمه؛ و حمیدی زاده، علی )حاج کریمی ، حسن؛زارعی متین -

 . تهران: سمت.یاخالق اسالم(. 1396سادات، محمدعلی ) -

 . اصفهان: جهاد دانشگاهی.هااخالق در سازمان(. 1395سبحانی مهر، منظر و امیرخانی، امیرحسین ) -

 . قم: دل فام.مدیریت و اخالق اسالمی(. 1391غالمیان، مجید ) -

 . تهران: نشر شیوه.انسان در مدیریت(. 1381کوهستانی، حسینعلی، آهنچیان، محمدرضا و موسوی، سید علی ) -

 های فرهنگی. ترجمه داود ایزدی و سیدمحمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهشاخالق در مدیریت(. 1389هازمر، تی ) -

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%DB%8C+%D9%85%D8%AA%DB%8C%D9%86&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87+%D8%AD%D8%A7%D8%AC+%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C&select-author=author-exact


101 

 

 یادگیری الکترونیکی  -140

 

 عنوان درس به فارسی:
 یکیالکترون یریادگی

 

 عنوان درس به انگلیسی:

e-learning 

تعداد 

 2واحد: 

تعداد 

 ساعت:

32 

نوع 

 واحد

 پایه
 نظری 

 رس پیش نیاز:د

 ندارد

 عملی

 تخصصی
 نظری  *

 عملی

 اختیاری
 نظری

 عملی

 ندارد   دارد             آموزش تکمیلی عملی:

 پروژه          سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          سفر علمی

 

 اهداف درس:

 در این درس بتواند: رود دانشجو با شرکت میانتظار 

 آموزش از راه دور و یادگیری الکترونیکی را بیان کند. هاییویژگ 

 آن را تحلیل نماید. هاتالگوهای طراحی محیط های یادگیری الکترونیکی را  توضیح دهد، تفاو 

  حیط را برای آموزش در ممبانی رفتارگرایی و سازنده گرایی یادگیری الکترونیکی را توضیح دهد و بر اساس این مبانی دروسی

 الکترونیکی طراحی نماید. 

 مدیریت یادگیری و کالس های مجازی را بیان نماید.  هایهسامان هاییویژگ 

 افراد راهکارهای الزم برای یادگیری  هاییی مورد نیاز در محیط یادگیری الکترونیکی را شرح دهد و متناسب با ویژگهاتمهار

 ماید. اثربخش در این محیط ارائه ن

 معلم در محیط الکترونیکی تحلیل، نقد و به اجرا در آورد. هاییی مورد نیاز برای تدریس در محیط الکترونیکی و ویژگهاتمهار 

 ی آموزشی الکترونیکی مانند مدرسه یا دانشگاه را توضیح دهد. هانسازما هاییویژگ 

 

 سرفصل ها:

 آموزش از راه دور 

  مرتبطیادگیری الکترونیکی و مفاهیم 

 الگوهای طراحی محیط های یادگیری الکترونیکی 

 مبانی روانشناختی، فلسفی و جامعه شناختی یادگیری ترکیبی 

 الزامات توسعه یادگیری الکترونیکی 

  بررسی تطبیقی توسعه یادگیری الکترونیکی در کشورهای مختلف 

 ونیکیمدیریت یادگیری و ابزارهای مورد نیاز برای یادگیری الکتر هایهسامان 

 ی معلم در محیط یادگیری الکترونیکیهاتها و مهارویژگی 

 ی یادگیرنده در محیط های یادگیری الکترونیکیهاها و مهارتویژگی 

 ی آموزشی الکترونیکیهانسازما هاییویژگ 
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 -یادگیری الکترونیکی هایهو دور هاهارزشیابی کیفیت برنام 

  

 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهایینآزمو

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

20% 20% 50%  10% 

 

 منابع:

 ( 1392بابایی، محمود .)تهران: پژوهشگاه فناوری اطالات و ارتباطات.  بر یادگیری الکترونیکی. ایهمقدم 

 ( 1395رستمی نژاد، محمد علی، زارعی زوارکی، اسماعیل و مزینی، ناصر .)دانشگاه  .بر وب آموزش های مبتنی طراحی

 بیرجند.

 ( 1397سراجی، فرهاد و عطاران، محمد .)همدان: دانشگاه بوعلی مبانی، طراحی، اجرا و ارزشیابی: یادگیری الکترونیکی .

 سینا.
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 محتوای الکترونیکی  -141

 

 عنوان درس به فارسی:
 محتوای الکترونیکی

 
 

 عنوان درس به انگلیسی:

Electronic content 

 

تعداد 

 2واحد: 

تعداد 

 ساعت:

32 

نوع 

 واحد

 پایه
 نظری 

 درس پیش نیاز:

 یادگیری الکترونیکی

 عملی

 تخصصی
 نظری  *

 عملی

 اختیاری
 نظری

 عملی

 ندارد   دارد             آموزش تکمیلی عملی:

 پروژه          سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          سفر علمی

 

 اهداف درس:

 رود دانشجو با شرکت در این درس بتواند: میانتظار 

 کند. بیان را آموزش و درسی برنامه در الکترونیکی محتوای جایگاه 

 گیرد. کار به محتوا تولید در و دهد توضیح را ایهچندرسان محتوای تهیه اصول 

 گیرد. کار به محتوا تولید در و کند بیان ار الکترونیکی خودآموز محتوای تهیه اصول 

 نماید. تحلیل را الکترونیکی محتوای تولید در ایهرسان عناصر هاییویژگ 

 گیرد. کار به الکترونیکی محتواهای تولید در را آموزشی اصول  

 گیرد. کار به الکترونیکی محتواهای تهیه در را فنی استانداردهای و  اصول  

 گیرد ارک به الکترونیکی محتوای تولید در و کند بیان را الکترونیکی محتوای تولید و طراحی در سناریونویسی فنون. 

 گیرد. کار به را ایهچندرسان و ویدئویی صوتی، متنی، محتواهای تولید افزارهای نرم از برخی 

 گیرد ارک به و بندی طبقه شناسایی، یادگیری نیازهای با متناسب را( انبوه آزاد هایهدور) ها موک. 

 

 سرفصل ها:

 محتوا و جایگاه آن در آموزش 

 معیارهای انتخاب محتوا 

 محتوای خودآموز 

 ای محتوای الکترونیکی های عناصر رسانهویژگی 

 سناریونویسی برای تولید محتوای الکترونیکی 

 ایاصول پداگوژیکی تهیه محتوای چندرسانه 

 ایاستانداردها و اصول فنی تهیه محتوای چندرسانه 

 رم افزارهای تولید محتوان 

 دسته بندی نرم افزارهای تولید محتوا 
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 ایهمعیارها و شاخص های ارزشیابی کیفیت محتواهای چندرسان 

 معیارهای آموزشی محتوای الکترونیکی 

 محتوای الکترونیکی و یادگیری انطباقی (adaptive learning) 

 یادگیری خرد و محتواهای الکترونیکی (Micro learning) 

 ها(های انبوه آزاد )موکورهد 

 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

20% 20% 50%  10% 

 

 منابع:

  .)تهران: سمت. الکترونیکی محتوایحاتمی، جواد و سراجی، فرهاد )زیر چاپ . 

 ترجمه اصالنی،  .تولید و ارزشیابی، : طراحیایهچندرسان هایهپروژ(. 1398) بارون آن ای. ،ارن اس و ایورسک

 تهران: بوی کاغذ. اسماعیل و علی آبادی، خدیجه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ketabrah.ir/author/37838-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%B3
https://www.ketabrah.ir/author/39282-%D8%A2%D9%86-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
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 های آموزش ترکیبی اصول و روش -142

 

 عنوان درس به فارسی:
های آموزش اصول و روش

 تركیبی
 

 عنوان درس به انگلیسی:

Principles and 

methods of combined 

education  

تعداد 

 2واحد: 

تعداد 

 ساعت:

32 

نوع 

 واحد

 پایه
 نظری 

 درس پیش نیاز:

 یادگیری الکترونیکی

 عملی

 تخصصی
 نظری  *

 عملی

 اختیاری
 نظری

 عملی

 ندارد   دارد             آموزش تکمیلی عملی:

 پروژه          سمینار         آزمایشگاه         کارگاه         سفر علمی

 

 

 اهداف درس:

 رود دانشجو با شرکت در این درس بتواند: میانتظار 

 یادگیری ترکیبی را بیان کند. هاییویژگ 

 .سطوح مختلف یادگیری ترکیبی را بیان کند 

 ایران را شناسایی  هایهمدارس یا دانشگا ایهیمدل های مختلف یادگیری ترکیبی را شرح دهد و مدل متناسب با ویژگ

 کند. 

 یادگیری ترکیبی در سطح سازمانی را تحلیل کند.  هاییویژگ 

 یادگیری ترکیبی در سطح برنامه آموزشی را توضیح، تحلیل و نقد کند. هاییویژگ 

 تحلیل و نقد کند. ،یادگیری ترکیبی در سطح دوره آموزشی را توضیح هاییویژگ 

 یادگیری معکوس یا کالس معکوس را بیان کند. هاییویژگ 

 را نقد نماید.  هاآنعملیاتی متناسب با محیط های یادگیری ترکیبی را بیان و  هایهها، راهبردها و برنامسیاست 

 

 سرفصل ها:

 یادگیری ترکیبی  هاییویژگ 

 مفاهیم مرتبط با یادگیری ترکیبی 

 مدل های یادگیری ترکیبی 

  ی یادگیری(هاتترکیبی)سطح سازمانی، برنامه آموزشی، دوره درسی، فعالیسطوح مختلف یادگیری 

 کالس معکوس یا یادگیری معکوس 

 یادگیری ترکیبی در مدارس هایه، راهبردها، اهداف کالن و برنامهاتنحوه تعیین سیاس 

 الزامات پداگوژیکی و تربیتی یادگیری ترکیبی 
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 یادگیری ترکیبی هاییجهت گیر 

 دها ونتایج یادگیری ترکیبیارزشیابی پیام  

 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

20% 20% 50%  10% 

 

 منابع:

 ( 1392رندی، گریسون و نورمن، رایگان .)ترجمه زارعی زوارکی و همکاران. تهران: آوای یادگیری ترکیبی در آموزش عالی .

 نور.

 دانشنامه برنامه درسی.یادگیری ترکیبی(. 1399د )سراجی، فرها . 

 ( 1397عمرانی ساروی، بهاره و همتی، ناصر .)تهران: تحفه. یادگیری ترکیبی . 
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 یادگیری سیار -143

  

 عنوان درس به فارسی:

  یادگیری سیار

 

 عنوان درس به انگلیسی:

Mobile learning 

 

تعداد 

 2واحد: 

تعداد 

 ساعت:

32 

نوع 

 واحد

 پایه
 نظری 

 درس پیش نیاز:

 یادگیری الکترونیکی

 عملی

 تخصصی
 نظری  *

 عملی

 اختیاری
 نظری

 عملی

 ندارد   دارد             آموزش تکمیلی عملی:

 پروژه          سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          سفر علمی

 

 درس: اهداف

 رود دانشجو در پایان این دوره بتواند:میانتظار 

 .ماهیت و فلسفه یادگیری سیار را توضیح، تحلیل و نقد کند 

 .الزامات فنی، اجتماعی، اخالقی و اقتصادی یادگیری سیار را برشمرده و تحلیل کند 

 مخاطبان  طبقه بندی نماید. هاییابزارهای یادگیری سیار را  بر اساس ویژگ 

 یادگیری شناختی، نگرشی و مهارتی تشریح، تحلیل و نقد کند.  هایهبردهای یادگیری سیار را با توجه به حیطکار 

 .طرحی برای تولید محتوای اموزشی ابزارهای سیار تهیه و آن را اجرا کند 

 .کاربردهای یادگیری سیار در آموزش های رسمی و غیررسمی را تحلیل کند 

  برای یادگیری مادام العمر، یادگیری شخصی و یادگیری شغلی استفاده نماید.  از ابزارهای یادگیری سیار 

 سرفصل ها

 یادگیری سیار هاییویژگ 

 مبانی فلسفی و روانشناختی یادگیری سیار 

 ی توسعه یادگیری سیار در عصر دیجیتالهاتضرور 

 الزامات  فنی و  آموزشی یادگیری سیار 

 اد دانش بنیانیادگیری سیار، جامعه اطالعاتی و اقتص 

 ابزارهای یادگیری سیار 

 ی یادگیری برای یادگیری سیار هاتتولید محتوا و طراحی فعالی 

 کاربردهای ابزارهای یادگیری سیار در اموزش های سازمانی، شغلی و شخصی 

 مختلف یادگیری هایهمخاطبان و حیط هاییطبقه بندی ابزارهای سیار با توجه به ویژگ 

  مختلف هایهسیار در عرصکاربردهای یادگیری 
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 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

20% 20% 50%  10% 

 

 منابع: 

 .: فنون و فناوری ها. تهران: دنیای اقتصادیادگیری سیار(. 1396)الهه  والیتی، اسماعیل؛ موسی رمضانی، سونیا و  ،زارعی زوارکی -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ketabrah.ir/author/5875-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C
https://www.ketabrah.ir/author/5875-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C
https://www.ketabrah.ir/author/5936-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%87-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C
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 کاربرد نرم افزارهای آموزشی -144

 

 عنوان درس به فارسی:

 كاربرد نرم افزارهای آموزشی

 

 عنوان درس به انگلیسی:

application of 

educational software 

 

تعداد 

 2واحد: 

 تعداد

 ساعت:

48 

نوع 

 واحد

 پایه
 نظری 

 درس پیش نیاز:

 یادگیری الکترونیکی

 عملی

 تخصصی
 نظری  *

 * عملی

 اختیاری
 نظری

 عملی

 ندارد   دارد             آموزش تکمیلی عملی:

 پروژه          سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          سفر علمی

 

 اهداف درس:

 انتظار این است که دانشجو در پایان این درس بتواند:

 .ماهیت و فرآیند نرم افزاری کردن آموزش را شرح دهد 

 .انواع نرم افزارهای آموزشی را بشناسد و کارکردهای آن را بیان و تحلیل نماید 

 کند.  طرحی برای تهیه یک نرم افزار آموزشی در زمینه مختلف مسائل آموزشی ارائه 

 و تعاملی را توضیح دهد و نقاط ضعف و قوت آنها را تحلیل کند.  ایهکاربردهای نرم افزارهای اجتماعی، چندرسان 

 آموزشی به به عنوان یک نرم افزار آموزشی را بیان  نماید و طرحی برای تولید یک بازی آموزشی ارائه  هاییماهیت باز

 دهد.  

 آموزشی ارائه نماید. دسته بندی جدیدی از نرم افزارهای  

 سرفصل ها:

 و تاریخچه آن ایهنرم افزارهای رایان هاییویژگ 

 نرم افزارهای آموزشی 

 کارکردهای نرم افزارهای آموزشی 

 انواع نرم افزارهای آموزشی 

 ی الزم برای طراحی و تولید نرم افزارهای آموزشیهاتمهار 

 ایهنرم افزارهای آموزشی چندرسان 

 زشی تعاملینرم افزارهای آمو 

 اجتماعی هایهکاربردهای آموزشی نرم افزارهای شبک 

 آموزشی هاییباز 

 جدی هاییباز 

 مانند نرم افزارهای آموزش ریاضی، علوم تجربی، ...   ایهشناسایی نرم افزارهای مرتبط با دروس مدرس 

 ارزشیابی کیفیت نرم افزارهای آموزشی 

 یمدیریت تولید و اقتصاد نرم افزارهای آموزش 
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 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

20% 20% 50%  10% 

 

 منابع: 

 ( 1385شاه جعفری، فرشته .)انتشارات امیری.طراحی و ارزشیابی نرم افزارهای آموزشی . 

 ( 1388مینایی، غالمرضا و عادلی نیا، محمد .)تهران: دیباگران.ایهنآموزش نرم افزارهای چندرسا . 
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 یهای آموزش( : آموزش نیروی انسانی در سازمان1کارورزی ) -145

 

 عنوان درس به فارسی:

( : آموزش نیروی 1کارورزی )

های انسانی در سازمان

 آموزشی

 عنوان درس به انگلیسی:
Internship(1): 

Education of Human 

Resources in 

Educational 

Organizations 

تعداد 

 2واحد: 

تعداد 

 ساعت:

128 

نوع 

 واحد

 پایه
 نظری 

 دروس پیش نیاز:

استانداردهای بین المللی 

آموزش و آموزش سازمانی؛ و 

 بهسازی کارکنان

 عملی

 تخصصی

 نظری  

 *کارورزی 

 عملی

 اختیاری
 نظری

 عملی

 ندارد دارد             آموزش تکمیلی عملی:

 پروژه        سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          فر علمیس

 

 اهداف درس:

 ی آموزشی هاناجتماعی و اقتصادی سازما ،ی مختلف اداری، فرهنگیهاهشناخت زمین ˗

 فرآیندهای آموزش نیروی انسانی را کسب مینمایند  قالب در عملی یهاتمهار ˗

 شوند که بتوانند وظایف محول را به نحو مؤثر انجام دهند. ای آگاه مینیروی انسانی به گونه های آموزشاز وظایف و شیوه  ˗

ای دانشجویان با قوانین و مقررات آموزش نیروزی انسانی و تا حدودی با مقررات و امور اداری در سازمان آموزشی به گونه ˗

 ر عمل استفاده کنند.های حاصل در این زمینه دگردند که بتوانند از آگاهیآشنا می

  یکارآینده با محیط  شنایی دانشجویانآامکان و فرصتی برای فراهم شدن  ˗

 ی آموزشی هاندر عرصه آموزش نیروی انسانی در سازمای آنان برای اشتغال هاتافزایش قابلی ˗

 مختلف هایهزمین عالقمندی ها و گرایشهای خود دردر شناخت و فهم کارورزان  به قدرت انتخاب ارائه  ˗

 در آموزش نیروی انسانینقاط ضعف و قوت کار خود شناخت  ˗
 

 

 پیامدهای یادگیری:

 ی آموزشی هانو فرایند های آموزش نیروی انسانی در سازما عملکرد وظایف، رفتار و با دانشجویان ساختن آشنا ˗

 

 سرفصل درس:

 ل رئوس ذیل باشد: ی درس کارورزی توسط استاد درس ارائه میشود و میتواند شامهاتشرح فعالی

 

 آشنایی با ابعاد گوناگون محیط های آموزشی از نزدیک ˗

 ی آموزشی هانعملی تئوری ها در سازما یهمشاهد ˗

 ی آموزشی هانعلم تئوری مدیریت آموزشی و فنون عملی در سازما یهمقایس ˗

 ی آموزشیاهنبررسی فرایند های اصلی آموزش نیروی انسانی از نیازسنجی تا ارزشیابی در سازما ˗

 رفتاری )کارکنان( منابع انسانی  –انسانی و ارتباطی  هایهجنب یهتوجه و مشاهد ˗
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 رفتار تخصصی و روابط میان آنها ،کار های اجرایی هایهمدیر آموزشی از جنب  مشاهده اعمال و رفتار  ˗

 بهبود و تعدیل هایهرا یهئافتد برای ارامیتحلیلی و انتقادی هر آنچه در آموزش نیروی انسانی اتفاق  یهمشاهد ˗

 میان وضع مطلوب و وضع موجود در آموزش نیروی انسانی  یهبررسی فاصل ˗

 آمادگی برای نقش آفرینی در سازمان آموزشی به عنوان کادر یا مدیر آموزش نیروی انسانی ˗

 روبه رو هستند ی آموزشی در آموزش نیروی انسانی با آنهانآشنایی با موانع و مشکالت و سختی های که سازما ˗

 ی آموزشی هانآشنایی دانشجویان با وظایف، رفتار و عملکرد مدیران در آموزش نیروی انسانی در سازما ˗

 آموزش یهآمادگی برای کار در زمین ˗

 علم مدیریت آموزشی در عمل با مدیریت آموزش در تئوری یهمقایس ˗

 آموزش نیروی انسانی  یهآشنایی با موانع و مشکالت در حیط ˗

 رائه گزارش کارروزی از محورهای فوق با تاکید بر فرایندهای اصلی آموزش نیروی انسانی ا ˗

 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

    100% 

 

 نمره20نحوه ارزشیابی دانشجویان بر اساس  

 نمره 2 حضور درجلسه )های( توجیهی ابتدای نیمسال تحصیلی: ˗

 نمره 1دریافت به موقع معرفی نامه از دانشگاه و عرضه آن به سازمان:  ˗

 نمره 4حضور منظم در محل کارورزی:  ˗

 نمره 1رضایت مدیر آموزشی سازمان از دانشجو:  ˗

 2گزارش شفاهی و ارتباط مستمر با استاد در طول نیمسال:  ˗

گیری، فهرست منابع ....(: ، ساختار و تنه گزارش، نتیجهرعایت اصول گزارش نویسی علمی )چکیده، فهرست مطالب، مقدمه ˗

 نمره 8

 نمره  2عرضه گزارش نهایی کارآموزی در زمان مقرر:  ˗
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 صنعتیهای ( : آموزش نیروی انسانی در سازمان2کارورزی ) -146

 

 عنوان درس به فارسی:

( : آموزش نیروی 2کارورزی )

صنعتیهای انسانی در سازمان  

 س به انگلیسی:عنوان در
Internship(2): 

Education of Human 

Resources in 

Industrial 

Organizations 

تعداد 

 2واحد: 

تعداد 

 ساعت:

128 

نوع 

 واحد

 پایه
 نظری 

 دروس پیش نیاز:

( : آموزش نیروی 1کارورزی )

 آموزشیهای انسانی در سازمان

 

 عملی

 تخصصی

 نظری  

 عملی

 *ارورزیک

 اختیاری
 نظری

 عملی

 ندارد   دارد             آموزش تکمیلی عملی:

   پروژه        سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          سفر علمی

 

 اهداف درس:

 ی صنعتی هاناجتماعی و اقتصادی سازما ،شناخت زمینه های مختلف اداری، فرهنگی ˗

 فرآیندهای آموزش نیروی انسانی را کسب مینمایند  قالب در عملی یهاتمهار ˗

 شوند که بتوانند وظایف محول را به نحو مؤثر انجام دهند. ای آگاه میهای آموزش نیروی انسانی به گونهاز وظایف و شیوه  ˗

ای مور اداری در سازمان صنعتی به گونهدانشجویان با قوانین و مقررات آموزش نیروی انسانی و تا حدودی با مقررات و ا ˗

 های حاصل در این زمینه در عمل استفاده کنند.گردند که بتوانند از آگاهیآشنا می

  یکارآینده با محیط  شنایی دانشجویانآامکان و فرصتی برای فراهم شدن  ˗

 صنعتی ی هاندر عرصه آموزش نیروی انسانی در سازمای آنان برای اشتغال هاتافزایش قابلی ˗

 مختلف هایهعالقمندی ها و گرایشهای خود درزمیندر شناخت و فهم کارورزان  به قدرت انتخاب ارائه  ˗

 در آموزش نیروی انسانینقاط ضعف و قوت کار خود شناخت  ˗

ی آموزشی و ارائه الزامات آموزش نیروی انسانی در هانی سازمانهای صنعتی نسبت به سازماهاتفهم و تحلیل تفاو ˗

 ی صنعتیهانسازما
 

 

 پیامدهای یادگیری:

ی صنعتی با لحاظ هانو فرایند های آموزش نیروی انسانی در سازما عملکرد وظایف، رفتار و با دانشجویان ساختن آشنا ˗

 ی آموزشی هانبویژه سازما هانی آن با سایر سازماهاتتفاو

 

 سرفصل درس:

 شود و میتواند شامل رئوس ذیل باشد: ی درس کارورزی توسط استاد درس ارائه میهاتشرح فعالی

 

 آشنایی با ابعاد گوناگون محیط های صنعتی از نزدیک ˗
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 ی صنعتی هانعملی تئوری ها در سازما یهمشاهد ˗

 ی صنعتیهانعلم تئوری مدیریت آموزشی و فنون عملی در سازما یهمقایس ˗

 ی صنعتیهانی در سازمابررسی فرایند های اصلی آموزش نیروی انسانی از نیازسنجی تا ارزشیاب ˗

 رفتاری )کارکنان( منابع انسانی  –انسانی و ارتباطی  هایهجنب یهتوجه و مشاهد ˗

 رفتار تخصصی و روابط میان آنها ،کار های اجرایی هایهمدیر آموزشی از جنب  مشاهده اعمال و رفتار  ˗

 بهبود و تعدیل هایهرا یهفتد برای ارائامیتحلیلی و انتقادی هر آنچه در آموزش نیروی انسانی اتفاق  یهمشاهد ˗

 میان وضع مطلوب و وضع موجود در آموزش نیروی انسانی  یهبررسی فاصل ˗

 آمادگی برای نقش آفرینی در سازمان صنعتی به عنوان کادر یا مدیر آموزش نیروی انسانی ˗

 نسانی با آن روبه رو هستندی آموزشی در آموزش نیروی اهانآشنایی با موانع و مشکالت و سختی های که سازما ˗

 ی صنعتیهانآشنایی دانشجویان با وظایف، رفتار و عملکرد مدیران در آموزش نیروی انسانی در سازما ˗

 آموزش یهآمادگی برای کار در زمین ˗

 علم مدیریت آموزشی در عمل با مدیریت آموزش در تئوری یهمقایس ˗

 انسانی آموزش نیروی  یهآشنایی با موانع و مشکالت در حیط ˗

 ی آن با سایرهاتارائه گزارش کارروزی از محورهای فوق با تاکید بر فرایندهای اصلی آموزش نیروی انسانی با لحاظ تفاو ˗

 ی آموزشی هانبویژه سازما هانسازما
˗  

 
 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

    100% 

 

 نمره20بی دانشجویان بر اساس نحوه ارزشیا 

 نمره 2حضور درجلسه )های( توجیهی ابتدای نیمسال تحصیلی:  ˗

 نمره 1دریافت به موقع معرفی نامه از دانشگاه و عرضه آن به سازمان:  ˗

 نمره 4حضور منظم در محل کارورزی:  ˗

 نمره 1رضایت مدیر آموزشی سازمان از دانشجو:  ˗

 2اد در طول نیمسال: گزارش شفاهی و ارتباط مستمر با است ˗

گیری، فهرست منابع ....(: رعایت اصول گزارش نویسی علمی )چکیده، فهرست مطالب، مقدمه، ساختار و تنه گزارش، نتیجه ˗

 نمره 8

 نمره  2عرضه گزارش نهایی کارآموزی در زمان مقرر:  ˗
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 بازرگانی های( : آموزش نیروی انسانی در سازمان3)کارورزی  -147

 

 س به فارسی:عنوان در

: آموزش نیروی  (3)کارورزی 

های انسانی در سازمان

 بازرگانی

 عنوان درس به انگلیسی:
Internship(3): 

Education of Human 

Resources in  
Business 

Organizations 

تعداد 

 2واحد: 

تعداد 

 ساعت:

128 

نوع 

 واحد

 پایه
 نظری 

 دروس پیش نیاز:

( : آموزش نیروی 2کارورزی )

 های صنعتیی در سازمانانسان

 

 عملی

 تخصصی

 نظری  

 *ارورزیک

 عملی

 اختیاری
 نظری

 عملی

 ندارد   دارد             آموزش تکمیلی عملی:

   پروژه        سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          سفر علمی

 

 :اهداف درس

 ی بازرگانی هاناجتماعی و اقتصادی سازما ،شناخت زمینه های مختلف اداری، فرهنگی ˗

 فرآیندهای آموزش نیروی انسانی را کسب مینمایند  قالب در عملی یهاتمهار ˗

 د. نشوند که بتوانند وظایف محول را به نحو مؤثر انجام دهای آگاه میهای آموزش نیروی انسانی به گونهاز وظایف و شیوه  ˗

 ایدانشجویان با قوانین و مقررات آموزش نیروزی انسانی و تا حدودی با مقررات و امور اداری در سازمان بازرگانی به گونه ˗

 های حاصل در این زمینه در عمل استفاده کنند.گردند که بتوانند از آگاهیآشنا می

  یارکآینده با محیط  شنایی دانشجویانآامکان و فرصتی برای فراهم شدن  ˗

 ی بازرگانیهاندر عرصه آموزش نیروی انسانی در سازمای آنان برای اشتغال هاتافزایش قابلی ˗

 مختلف هایهعالقمندی ها و گرایشهای خود درزمیندر شناخت و فهم کارورزان  به قدرت انتخاب ارائه  ˗

 در آموزش نیروی انسانینقاط ضعف و قوت کار خود شناخت  ˗
 

 

 پیامدهای یادگیری:

ی بازرگانی با لحاظ هانو فرایند های آموزش نیروی انسانی در سازما عملکرد وظایف، رفتار و با دانشجویان ساختن آشنا ˗

 ی آموزشی و صنعتی هانبویژه سازما هانی آن با سایر سازماهاتتفاو

 

 سرفصل درس:

 یل باشد: ی درس کارورزی توسط استاد درس ارائه میشود و میتواند شامل رئوس ذهاتشرح فعالی

 

 آشنایی با ابعاد گوناگون محیط های آموزشی از نزدیک ˗

 ی بازرگانیهانعملی تئوری ها در سازما یهمشاهد ˗

 ی بازرگانیهانعلم تئوری مدیریت آموزشی و فنون عملی در سازما یهمقایس ˗
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 رگانیی بازهانبررسی فرایند های اصلی آموزش نیروی انسانی از نیازسنجی تا ارزشیابی در سازما ˗

 رفتاری )کارکنان( منابع انسانی  –انسانی و ارتباطی  هایهجنب یهتوجه و مشاهد ˗

 رفتار تخصصی و روابط میان آنها ،کار های اجرایی هایهمدیر آموزشی از جنب  مشاهده اعمال و رفتار  ˗

 بهبود و تعدیل هایهرا یهافتد برای ارائمیتحلیلی و انتقادی هر آنچه در آموزش نیروی انسانی اتفاق  یهمشاهد ˗

 میان وضع مطلوب و وضع موجود در آموزش نیروی انسانی  یهبررسی فاصل ˗

 آمادگی برای نقش آفرینی در سازمان بازرگانی به عنوان کادر یا مدیر آموزش نیروی انسانی ˗

 وبه رو هستندی آموزشی در آموزش نیروی انسانی با آن رهانآشنایی با موانع و مشکالت و سختی های که سازما ˗

 ی بازرگانیهانآشنایی دانشجویان با وظایف، رفتار و عملکرد مدیران در آموزش نیروی انسانی در سازما ˗

 آموزش یهآمادگی برای کار در زمین ˗

 علم مدیریت آموزشی در عمل با مدیریت آموزش در تئوری یهمقایس ˗

 آموزش نیروی انسانی  یهآشنایی با موانع و مشکالت در حیط ˗

ی بازرگانی با لحاظ هانائه گزارش کارروزی از محورهای فوق با تاکید بر فرایندهای اصلی آموزش نیروی انسانی در سازماار ˗

 ی صنعتی.هانی آموزشی و سازماهانی آن با آموزش نیروی انسانی در سازماهاتتفاو

 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 لکردیعم نوشتاری

    100% 

 

 نمره 20نحوه ارزشیابی دانشجویان بر اساس  

 نمره 2حضور درجلسه )های( توجیهی ابتدای نیمسال تحصیلی:  ˗

 نمره 1دریافت به موقع معرفی نامه از دانشگاه و عرضه آن به سازمان:  ˗

 نمره 4حضور منظم در محل کارورزی:  ˗

 نمره 1رضایت مدیر آموزشی سازمان از دانشجو:  ˗

 2زارش شفاهی و ارتباط مستمر با استاد در طول نیمسال: گ ˗

گیری، فهرست منابع ....(: رعایت اصول گزارش نویسی علمی )چکیده، فهرست مطالب، مقدمه، ساختار و تنه گزارش، نتیجه ˗

 نمره 8

 نمره  2عرضه گزارش نهایی کارآموزی در زمان مقرر:  ˗
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 موزشیآ دوره نیازسنجی و طراحی -1پروژه  -148

 عنوان درس به فارسی:
نیازسنجی و طراحی  -1پروژه 

 آموزشی

 عنوان درس به انگلیسی:

Project 1- Need assessment 

and training designing  

 

تعداد 

 2واحد: 

تعداد 

 ساعت:

64 

نوع 

 واحد

 پایه
 نظری 

 درس پیش نیاز:

 نیاز سنجی آموزشی

 عملی

 تخصصی
 نظری  

 عملی *

 اختیاری
 نظری

 عملی

 ندارد    دارد            آموزش تکمیلی عملی:

 پروژه         سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          سفر علمی

 

 اهداف درس:

سازمان به منصه ظهور برساند      های واقعی از دانش خود را دررود دانشجو بتواند در عمل، نمونه در رشته مدیریت آموزشی انتظار می  

شجو باید       ضعف دانش خود در عمل را بداند. در این درس، دان ستاد درس مورد ارزیابی قرار بدهد تا نقاط قوت و  و آن را تحت نظر ا

 شود:به طراحی یک دوره آموزشی در سازمان، شامل نیازسنجی، بپردازد. اهداف درس به شرح زیر تعیین می

 ا و الزامات سازمانی طراحی یک برنامه آموزشیهشناخت پیش بایست -

 شناخت نحوه طراحی و اجرای نیازسنجی به منظور استفاده از نتایج آن در طراحی آموزشی -

 های طراحی آموزش در یک سازمانشناخت زوایای پنهان پیچیدگی -

  

 پیامدهای یادگیری:

 های طراحی آموزش در سازمانتوانایی درک الزامات و پیش بایست ˗
 توانایی طراحی یک برنامه نیازسنجی و اجرای آن ˗

 توانایی استفاده از نتایج نیازسنجی در طراحی یک برنامه آموزش ˗

 های طراحی یک برنامه آموزش در سازمانتوانایی کشف زوایای پنهان و پیچیدگی ˗

 

 های درس:فعالیت
 د از آنها که متناسب اجرای پروژه باشندهای محلی به منظور شناسایی و انتخاب یک یا چند مورمطالعه در سازمان -

 تعیین محل کارورزی با مشورت استاد درس -

 و ارایه آن به استاد 1تهیه پروپوزال یا پیشنهاده اجرای پروژه  -

 دریافت تأییدیه استاد از پیشنهاده پروژه و طی مراحل اداری برای مراجعه به سازمان -

 م با مسئوالن سازمانهای الزاجرای پروژه در سازمان پس از هماهنگی -

 تهیه گزارش پروژه طبق چارچوب اعالم شده توسط گروه آموزشی یا استاد درس -

 ارایه گزارش از پروژه به استاد درس و در صورت توافق استاد، ارایه یک نسخه از گزارش به سازمان محل اجرای پروژه
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 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

    100% 

 

 منابع اصلی:

 منابع معرفی شده در درس نیازسنجی و طراحی آموزشی
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 اجرای دوره آموزشی -2پروژه  -149

 عنوان درس به فارسی:
 اجرای یک دوره آموزشی -2پروژه 

 عنوان درس به انگلیسی:

Project 2- Executing a 

training program  

 

د تعدا

 2واحد: 

تعداد 

 ساعت:

64 

نوع 

 واحد

 پایه
 نظری 

 درس پیش نیاز:

 مدیریت آموزش سازمانی

 عملی

 تخصصی
 نظری  

 عملی *

 اختیاری
 نظری

 عملی

 ندارد    دارد            آموزش تکمیلی عملی:

 پروژه         ارسمین         آزمایشگاه        کارگاه          سفر علمی

 

 اهداف درس:

های واقعی از دانش خود را در سازمان به منصه ظهور برساند     رود دانشجو بتواند در عمل، نمونه در رشته مدیریت آموزشی انتظار می  

ضعف دانش خود در عمل را بداند. در این درس،     ستاد درس مورد ارزیابی قرار بدهد تا نقاط قوت و  شجو باید   و آن را تحت نظر ا دان

به اجرای یک دوره آموزشــی در ســازمان، یا کمک به اجرای آن در کنار دســت اندرکاران آموزش ســازمانی بپردازد. اهداف درس به 

 شود:شرح زیر تعیین می

 های اداری و الزامات قانونی اجرای یک برنامه آموزشی در سازمانشناخت پیش بایست -

وت از مشارکت کنندگان، هماهنگی با استاد درس، مقررات شرکت و جضور در     شناخت نحوه انتخاب مکان، هماهنگی دع  -

 ها  برنامه، تدارکات و پشتیبانی از برنامه، نحوه ارزشیابی از کیفیت برنامه و سایر محورهای نظیر این

 شناخت نحوه تهیه گزارش رسمی از کیفیت و مختصات برنامه آموزشی اجرا شده -

 های اجرای برنامه آموزش در یک سازمانشناخت زوایای پنهان پیچیدگی -

  

 پیامدهای یادگیری:

 های اجرای آموزش در سازمانتوانایی درک الزامات و پیش بایست ˗
 ریزی برای اجرای یک برنامه آموزشتوانایی برنامه ˗

 توانایی هماهنگی و سازماندهی منابع در اجرای برنامه آموزش ˗

 ه به مدیران سازمانتوانایی تهیه گزارش از برنامه برای ارای ˗

 های اجرای یک برنامه آموزش توانایی کشف زوایای پنهان و پیچیدگی ˗

˗  

 های درس:فعالیت
 های محلی به منظور شناسایی و انتخاب یک یا چند مورد از آنها که متناسب اجرای پروژه باشندمطالعه در سازمان -

 تعیین محل کارورزی با مشورت استاد درس -

 و ارایه آن به استاد 2یشنهاده اجرای پروژه تهیه پروپوزال یا پ -

 دریافت تأییدیه استاد از پیشنهاده پروژه و طی مراحل اداری برای مراجعه به سازمان -

 های الزم با مسئوالن سازماناجرای پروژه در سازمان پس از هماهنگی -

 تهیه گزارش پروژه طبق چارچوب اعالم شده توسط گروه آموزشی یا استاد درس -
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 گزارش از پروژه به استاد درس و در صورت توافق استاد، ارایه یک نسخه از گزارش به سازمان محل اجرای پروژه ارایه -

 

 

 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

    100% 

 

 منابع اصلی:

 منابع معرفی شده در درس مدیریت آموزش سازمانی
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 ارزشیابی یک دوره آموزشی -3پروژه  -150

 عنوان درس به فارسی:
ارزشیابی یک دوره  -3پروژه 

 آموزشی

 عنوان درس به انگلیسی:

Project 3- Evaluating 

a training program  
 

تعداد 

 2واحد: 

تعداد 

 ساعت:

64 

نوع 

 واحد

 پایه
 نظری 

 درس پیش نیاز:

 ارزشیابی آموزش سازمانی

 ملیع

 تخصصی
 نظری  

 عملی *

 اختیاری
 نظری

 عملی

 ندارد    دارد            آموزش تکمیلی عملی:

 پروژه         سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          سفر علمی

 

 اهداف درس:

های واقعی از دانش خود را در سازمان به منصه ظهور برساند     مل، نمونهرود دانشجو بتواند در ع در رشته مدیریت آموزشی انتظار می  

شجو باید       ضعف دانش خود در عمل را بداند. در این درس، دان ستاد درس مورد ارزیابی قرار بدهد تا نقاط قوت و  و آن را تحت نظر ا

یا به همراه دست اندرکاران آموزش سازمانی    به طراحی یک طرح ارزشیابی از دوره آموزشی در سازمان و اجرای آن به طور مستقل     

 شود:بپردازد. اهداف درس به شرح زیر تعیین می

 های یک طرح ارزشیابی از برنامه آموزشی و اجرای آن در سازمانشناخت الزامات و پیش بایست -

 شناخت نحوه اجرای ارزشیابی و تحصیل تجربه کافی از آن  -

 زشیابی اجرا شدهشناخت نحوه تهیه گزارش رسمی از طرح ار -

 های ارزشیابی از برنامه آموزش در سازمانشناخت زوایای پنهان و پیچیدگی -

  

 پیامدهای یادگیری:

 های ارزشیابی برنامه آموزش در سازمانتوانایی درک الزامات و پیش بایست ˗
 ریزی برای ارزشیابی از یک برنامه آموزشتوانایی برنامه ˗

 ی و اجرای ارزشیابی برنامه و نتایج به دست آمده از ارزشیابیتوانایی تهیه گزارش از نحوه طراح ˗

 های طراحی و اجرای ارزشیابی از برنامه آموزش توانایی کشف زوایای پنهان و پیچیدگی ˗

˗  

 های درس:فعالیت
 های محلی به منظور شناسایی و انتخاب یک یا چند مورد از آنها که متناسب اجرای پروژه باشندمطالعه در سازمان -

 تعیین محل کارورزی با مشورت استاد درس -

 و ارایه آن به استاد 3تهیه پروپوزال یا پیشنهاده اجرای پروژه  -

 دریافت تأییدیه استاد از پیشنهاده پروژه و طی مراحل اداری برای مراجعه به سازمان -

 های الزم با مسئوالن سازماناجرای پروژه در سازمان پس از هماهنگی -

 طبق چارچوب اعالم شده توسط گروه آموزشی یا استاد درستهیه گزارش پروژه  -

 ارایه گزارش از پروژه به استاد درس و در صورت توافق استاد، ارایه یک نسخه از گزارش به سازمان محل اجرای پروژه -
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 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

    100% 

 

 لی:منابع اص

 ارزشیابی آموزش سازمانیمنابع معرفی شده در درس 
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 سیاست گذاری آموزشی -151

  

 
 

 عنوان درس به فارسی:

 سیاست گذاری اموزشی

 

 عنوان درس به انگلیسی:
Educational policy 

تعداد 

 2واحد: 

تعداد 

 ساعت:

32 

نوع 

 واحد

 پایه
 نظری 

 دروس پیش نیاز:
 ندارد

 عملی

 تخصصی
 نظری  

 عملی

 اختیاری
 *نظری

 عملی

 ندارد دارد            آموزش تكمیلی عملی:

 پروژه         سمینار         آزمایشگاه        كارگاه          سفر علمی

 

 اهداف درس:

 شناخت دانشجویان از مفهوم سیاست و سیاستگذاری   

 ن با مسائل آموزشی و نظام های آموزشی آشنایی دانشجویا

 شناخت فرایندهای و روندهای اتخاذ سیاست 

 گذاریسیاست یهاالگوها و روششناخت 

 یگذاری آموزشسیاست ندیفراها در بررسی چگونگی و میزان ورود دولت
 

 پیامدهای یادگیری:

 های آموزشیتوضع، اجرا و ارزیابی سیاس با رونددر ارتباط  انییق دانش دانشجومتع

 سرفصل درس:

ی، اسیو فرهنگ س یاسیس ستمیس، تیجمع و اقتصاد )قدرت، و از کجا آمده است چیست استیس تفکر در سیاست: ˗

 ی( دئولوژیها و اارزش

و  استیس یریگشکل ،برنامه میمسئله و تنظ فیتعر، عمده گرانیبازی )گذاری آموزشسیاست ندیفراگذارن و سیاست ˗

  (استیس رشیپذ

  گذاریسیاست ندینفعان در فرا یمشارکت ذ یاز و کارهاس ˗

 گذاری آموزشیهای کلیدی سیاستها و سمتنقش ˗

 روش های جمع آوری اطالعات در سیاستگذاری ˗

 سیاستی و ارزیابی آنها  هایهتوسعه گزین ˗

 و سازوکارهای آن  هاتمشروعیت بخشیدن به سیاس ˗

 یآموزش یهااستیس یابیارزاجرا و  ˗

 گذاریسیاست مدل بازار، یبر تقاضا یمدل مبتنی، گذاری در آموزش و پرورش )مدل نظارت دولتیاستس یهامدل ˗

 (انهیبازارگرا

 گذاری خرد در مدارس و کالس درس در پاسخگویی به نیازهانحوه سیاست ˗

 هاحلهای ارزشی در سیاست و راهتعارض ˗
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 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

30% 20% 50%   

 

 منابع اصلی:

 چوب چهار کی) در آموزش و پرورش یگذاراستیس ی:زیربرنامه ندیفرآ(. 1388. )تری ،دمسکیو وادی  .حداد

 (. مدرسه.رخساره کاظمو  نژادغالمرضا گرائی ه،ترجم) (یکاربرد

 Alexander, N. A. (2012). Policy analysis for educational leaders: A step by step approach. 

Pearson.)در دست ترجمه( 

 Viennet, R., & Pont, B. (2017). Education Policy Implementation: A Literature Review 

and Proposed Framework. OECD Education Working Papers, No. 162. OECD Publishing 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 

 مشی عمومی در نظام گذاری و فرآیند خطسیاست(. 1391شاد، بهرنگ و ربیعی، مجید. )نیاز آذری، کیومرث اسماعیلی

 . مهرالنبی.آموزش

 ،؛ تهران: نشر میزانسیاستگذاری عمومی(. 1383) مجیدوحید. 

 ( .1395نادری، ناهید؛ نوروزی، رضاعلی و سیادت، سید علی.) یارمانا/آموخته.ورشگذاری در آموزش و پرسیاست . 

 

 Bardach, E., & Patashnik, E. M. (2015). A practical guide for policy analysis: The eightfold 

path to more effective problem solving. CQ press. 

 Ben-Peretz, Miriam (2009) Policy-Making in Education A Holistic Approach in Response 

to Global Changes, Rowman & Littlefield Education.  

 Bull, S.J. (2012). Politics and Policy Making in Education (RLE Edu D). Routledge. 

 Fowler, F. C. (2012). Policy studies for educational leaders: An introduction. Pearson. 

 Cummings, W. K., & Williams, J. H. (Eds.). (2008). Policy-making for education reform in 

developing countries: Policy options and strategies (Vol. 2). R&L Education. 

 Les Bell & Howard Stevenson (2006). Education Policy: Process, Themes and Impact, 

Routledge. 
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 توسعه مدیریت -152

 ارسی:عنوان درس به ف
 توسعه مدیریت

 عنوان درس به انگلیسی:

Management 

development 
 

تعداد 

 2واحد: 

تعداد 

 ساعت:

32 

نوع 

 واحد

 پایه
 نظری 

 درس پیش نیاز:

 مدیریت عمومی

 عملی

 تخصصی
 نظری  

 عملی

 اختیاری
 نظری *

 عملی

 د  ندار دارد             آموزش تکمیلی عملی:

   پروژه         سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          سفر علمی

 

 اهداف درس:

توســعه »ها به ســوی هدف هســتند، به همین دلیل قرار گرفتن در فرایند مدیران در هر ســازمان، محور هدایت و پیشــبرد فعالیت

هایی اســت که کارآمدی  ن درس آشــنایی دانشــجو با دانش و مهارتدر ارتقای ضــریب موفقیت آنان موثر اســت. هدف ای« مدیریت

 شود:دهد. اهداف درس به شرح زیر تعیین میمدیران را از طریق آموزش و بهسازی آنان افزایش می
 

 شناخت مفهوم آموزش، بهسازی و توانمندسازی مدیران -

 شناخت مفهوم شایستگی به منزله هسته اصلی توسعه مدیریت  -

 توسعه مدیریت شناخت مفهوم -

 شناخت رابطه جایگاه سازمانی مدیران با توسعه مدیریت  -

 های ایرانیهای انحصاری توسعه مدیریت و نسبت آن با آموزش و بهسازی منابع انسانی در سازمانشناخت ویژگی -

 ریزی، اجرا و ارزشیابی(شناخت مراحل کلیدی در فرایند توسعه مدیریت )برنامه -

 های ایران و جهانای موفق توسعه مدیریت در سازمانهشناخت برنامه و مدل -

 های مورد نیاز برای توسعه مدیریتشناخت دانش و مهارت -

 های توسعه مدیریتهای ارزشیابی از برنامهشناخت روش -

 

 پیامدهای یادگیری:

 توانایی فهم مفهوم توسعه مدیریت و رابطه آن با مفاهیم مرتبط ˗
 های سازمانیریت مبتنی بر ویژگیتوانایی شناسایی الگوی توسعه مد ˗

 های ایرانیهای مورد انتظار مدیران در سازمانتوانایی شناسایی شایستگی ˗

 های مورد نیاز برای توسعه مدیریتتوانایی تشخیص دانش ˗

 های مورد نیاز برای توسعه مدیریتتوانایی تشخیص مهارت ˗

 توانایی طراحی فرایند توسعه مدیریت ˗

 

 سرفصل درس:
 سعه مدیریتچیستی تو -
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 آموزش مدیران 

 بهسازی مدیران 

  توانمندسازی مدیران 

 شایستگی مدیریتی -

 های شایستگیمدل 

 انواع و سطوح شایستگی 

 کارکردهای مدیریتی و توسعه آنها -

 دانش مورد نیاز مدیران در توسعه مدیریت -

 شناخت خود 

 شناخت دیگران 

 شناخت سازمان 

 یتهای مورد نیاز مدیران در توسعه مدیرمهارت -

 مهارت تفکر خالق 

 مهارت تفکر انتقادی 

 مهارت تصمیم گیری 

 مهارت حل مسئله 

 مهارت هدایت و انگیزش 

 مهارت مدیریت زمان 

 مهارت مدیریت تیمی 

 مهارت حل تضاد 

 مهارت مذاکره 

 مهارت واگذاری و تفویض اختیار 

 مهارت مدیریت روابط و شبکه روابط 

 مهارت ارتباطی 

 مهارت ارایه و سخنرانی 

 بازخورد مهارت 

 های توسعه مدیریت بر حسب جایگاه سازمانی مدیرانروش -

 مدیران سرپرستی 

 مدیران میانی 

 مدیران سرپرستی 

 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

30% 20% 50%  - 
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 منابع اصلی:

. ترجمه: سید مهدی الوانی، عباس ابراهیمی، علی جمالی. تهران: رانهای مدیتوسعه مهارت(. 1398بالدوین، بومر، روین ) -

 سمت.

. چاپ دوم. ترجمه محمدرضا های آموزشیتوسعه و بهسازی مدیران و رهبران در سازمان(. 1399بوش، تونی ) -

 آهنچیان و سیمیندخت پهلوانی. تهران: رشد.

د معماریان. تهران: انتشارات شرکت مهندسی نیروی . ترجمه محمتوسعه مدیریت(. 1391پتینگل، پگ و توبین، دان ) -

 نفت و گاز سپانیر.

 : برنامه ریزی توسعه فردی. تهران: صفار.توسعه شایستگی مدیران(. 1395لی، بهروز )قلیچ -

رویکردی نوین در آموزش و توسعه  :توسعه مدیریت مبتنی بر شایستگی(. 1389کرمی، مرتضی و صالحی، مسلم ) -

 آییژ.. تهران: مدیران
- Gold, J. & Anderson, L. (2017). Developing Leadership and Management Skills, N. Y. 

Kogan Page. 

- Mabey, C. & Lees, T. (2007). Management and Leadership Development. SAGE 

Publications Ltd. 
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 اجتماعی شناسیروان -153

 عنوان درس به فارسی:
 اجتماعی شناسیروان

 

 عنوان درس به انگلیسی:

Psychology social  

تعداد 

 2واحد: 

تعداد 

 ساعت:

32 

نوع 

 واحد

 پایه
 نظری 

 درس پیش نیاز:

 ندارد

 عملی

 تخصصی
 نظری  

 عملی

 اختیاری
 نظری *

 عملی

 ندارد   دارد             آموزش تکمیلی عملی:

   پروژه         سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          سفر علمی

 

 هدف درس:

شناسی و نیز با روانشناسی دارد ولی      جامعه های خاص علوم اجتماعی است که رابطه نزدیکی با   آشنائی دانشجویان با یکی از رشته   

  گیردمیت، در بر های کوچک اس خصوصیات گروه ماعی ومسائل روانی اجت  شناسی را که همان   عمالً قلمرو خاصی از مسائل جامعه  

  است. اآنه شناسی نظری و کاربردی و از لوازم این دروس مکمل دروس جامعه .فراگرفته استرا دامنه وسیعی  و امروزه وسعت و

 سرفصل ها:

 مقدمه و کلیات

 مقدمه و تاریخچه -

 تعریف روانشناسی اجتماعی -

 ماعیهدف و قلمرو روانشناسی اجت -

 شناسی و روانشناسی مردم سی،شنا روابط روانشناسی اجتماعی با جامعه -

 های تحقیق روانشناسی اجتماعی روش -

 فرد و جامعه

 مسائل روانشناسی فردی -

 مسائل روانشناسی جسمی -

 مسائل روانشناسی اجتماعی -

 هانهای مختلف در مورد اصالت فرد و جامعه و نقد آ بررسی دیدگاه -

 و شخصیت فرهنگ

 اجتماعی شدن کودک -

 پذیری در جوامع ابتدائی و جدید فرهنگ -

 های روابط فرهنگ و شخصیت مکانیسم -

 شخصیت اساسی و خصوصیات ملی -
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 مقام و نقش -

 زمینه فرهنگ و شخصیت شناسی و روانشناسی اجتماعی در جامعه، روانکاوی ی،شناس های مردم برخورد دیدگاه - 

 های روانی سی پدیدهشنا تغییرات جامعه

 تخیل، حافظه، هوش - 

 سایر استعدادهای روانی و تغییرات آن برحسب جوامع -

 تأثیر متقابل وراثت و محیط -

 مسائل خودآگاه و ناخودآگاه -

 اشخاص مناسبات میان، زبان ن،شیوه تبدیل رفتارهای فردی به نهادهای اجتماعی در مسائل بیا -

 کوچک های روانشناسی اجتماعی گروه

 های مصنوعی های طبیعی و گروه گروه -

 مسند رهبری در گروه -

 سنجی و موضع آن گروه -

 تحقیقات مربوط به آن و های گروهی پدیده -

 فرد در جمع

 انبوه خلق و تأثیر آن بر روحیات و رفتار فردی -

 تقلید و تلقینپذیری -

 تأثیر افکار عمومی -

 تبلیغات و اثرات آن -

 ها داوری احکام قالبی و پیش د،عقاینظرها و  وجهه

 های اجتماعی های روانی و نابهنجاری نابهنجاری -

 های روانی علل و عوامل اجتماعی نابهنجاری -

 عوامل اجتماعی و روانی جرم -

 های مختلف اجتماعی جرائم در محیط -

 منشأ قومی و نژادی جرم و جنایت -

 اجتماعی رابطه آن با محیط ها در انواع نابهنجاری -

 های جدید تحقیق در روانشناسی اجتماعی زمینه

 عزت نفس -

 اجتماعی شدن بزرگساالن -

 مسئله سازگاری و تطبیق -

 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

30% 20% 50%  - 
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 منابع:

 . تهران: رشددکتر حسین شکرکنمه: . ترجروانشناسی اجتماعی(. 1381)الیوت  ،ارونسون -

 . تهران: رواندکتر یوسف کریمی. ترجمه: روانشناسی اجتماعی(. 1397) ، دانبیرنرابرت.  ،بارون -

 تهران: ارسباران. اجتماعی )نظریه ها، مفاهیم و کاربردها( شناسیروان(. 1399کریمی، یوسف ) -
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 حقوق کار -154

 عنوان درس به فارسی:
 حقوق كار

 
 

 عنوان درس به انگلیسی:

Labour law  

تعداد 

 2واحد: 

تعداد 

 ساعت:

32 

نوع 

 واحد

 پایه
 نظری 

 درس پیش نیاز:

 ندارد

 عملی

 تخصصی
 نظری  

 عملی

 اختیاری
 نظری *

 عملی

 ندارد   دارد             آموزش تکمیلی عملی:

   پروژه         سمینار         آزمایشگاه        ه کارگا         سفر علمی

 

 : هدف درس

 آشنایی دانشجویان با مباحث نظری و عملی مربوط به روابط کارگر و کارفرما از دیدگاه فقهی و حقوقی.

 سرفصل ها:

 )مبانی و کلیات )تاریخچه مفاهیم و منابع 

 ارزش کار در اسالم 

 ن و جهانتحول روابط کار در اسالم، ایرا 

 )تعریف و منابع حقوق کار در اسالم و حقوق موضوعه )ملی و بین المللی 

 حقوق کار  هاییویژگ 

 از حقوق عمومی ایهشاخ 

 حمایتی بودن 

  امری بودن 

 سه جانبه گرایی 

 )قرار داد کار )در اسالم و حقوق کار در ایران 

 تعریف و مشخصات و انواع مقررات کار 

 اجرای قرار داد کار 

 انعقاد، تعلیق، خاتمه و انحالل قرارداد کار شرایط 

 شرایط کار 

 حق السعی و مزایا و مدت کار مرخصی و تعطیالت 

 شرایط کار زنان و نوجوانان و اتباع بیگانه 

 روابط جمعی کار 

 تشکل های کارگری و کارفرمایی 

 ی دسته جمعی کارهانمذاکرات و پیما 
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 نقش دولت در روابط کار 

 مقررات گذاری 

 اشتغال، نظارت و بازرسی  آموزش و 

 )ضمانت اجراها )اداری، مدنی، کیفری 

 دادرسی کار 

 مراجع دادرسی کار 

 آیین دادرسی در مراجع حل اختالف 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

30% 20% 50%  - 

 

 منابع:

  .ان: نگاه بینه؛ آخرین سال انتشار. )دفتر اول(. تهر حقوق کاررفیعی، احمد 

  .دفتر اول(. تهران: میزان؛ آخرین سال انتشار. حقوق کاررفیعی، احمد( 

  .دفتر پنجم(. تهران: نگاه بینه؛ آخرین سال انتشار. حقوق کاررفیعی، احمد( 

  ،جلد اول و دوم(. تهران: سمت؛ آخرین سال انتشار. حقوق کارعراقی، سید عزت اهلل( 

 تهران: موسسه کار و تامین اجتماعی؛  تحول حقوق بین المللی کار.ید عزت اهلل و رنجبریان، امیر حسین. عراقی، س

 آخرین سال انتشار.

  .ترجمه نعمت اهلل ادیب الری و محصل یزدی. تهران: دارالکتب اسالمیه؛ آخرین کار و کارگر در اسالمقریشی، شریف ،

 سال انتشار.

  .علمی کاربردی(. تهران: فکر سازان؛ آخرین سال انتشار. حقوق کارموحدیان، غالمرضا( 

  .تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی؛ آخرین سال انتشار.گفتار هایی درباره حقوق کارموسوی، سید فضل اهلل . 

 

 

 

 

 

 



133 

 

 بهداشت و ایمنی در محیط کار -155

 عنوان درس به فارسی:
 بهداشت و ایمنی در محیط كار

 

 :عنوان درس به انگلیسی

Occupational 

health and safety 

تعداد 

 2واحد: 

تعداد 

 ساعت:

32 

نوع 

 واحد

 پایه
 نظری 

 درس پیش نیاز:

 ندارد

 عملی

 تخصصی
 نظری  

 عملی

 اختیاری
 نظری *

 عملی

 ندارد   دارد             آموزش تکمیلی عملی:

   پروژه         سمینار         زمایشگاهآ        کارگاه          سفر علمی

 

 هدف درس:

 آشناسازی دانشجویان با قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت محیط کار در واحد

 سرفصل ها:

 کلیات حقوق کار 

 ی وزارت کار و امور اجتماعیهاتتاریخچه پیدایش حقوق کار، قوانین کار در ایران، وظایف و مسئولی 

 اسالمی ایران، تعاریف کلی: کارگر، کارفرما، کارگاه، حق بیمه و غیره، قرار داد کار، شرایط کار زنان و نوجوانان،  قانون کار جمهوری

حفاظت و بهداشت و بازرسی کار و  هایهحفاظت و بهداشت کار، بازرسی کار و نقش آن در اجرای مقررات قانون کار، کمیت

امین اجتماعی و بیمه بیکاری، آیین نامه ها و و سایر قوانین مربوط به کار و مقررات عمومی ت ،هانی آهاتوظایف و مسئولی

 تامین اجتماعی، حل اختالف و مراجع آن.

 مقررات ایمن سازی محیط کار 

  ،مقررات عمومی برای کلیه شاغلین، مقررات نحوه ایمن کردن محیط کار، انواع فرم های حفاظتی )اجازه کار، اجازه کار و آزمایش

از خود، تضمبن نامه ایستگاه، کارت حفاظت از خود، کارت حفاظت از دستگاه، کارت احتیاط و کارت اجتناب(، تهیه و  حفاظت

 یهاهتنظیم فرم های درخواست حفاظت کار، نصب حایل ها و عالئم هشدار دهنده، انجام عملیات ایمن سازی محیط کار و دستگا

 مجاور.

 ر واحد آشنایی با مقررات مصوب مورد اجرا د 

 

 رزشیابی:ا

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

30% 20% 50%  - 
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 :منابع

 ( 1389کاظمی، بابک .)تهران: انتشارات برآیند پویش.ایمنی و بهداشت کار: حفاظت صنعتی . 

  .شارات موسسه کار و امور اجتماعی.. انتحفاظت و بهداشت کار هایهآیین نامموسسه کار و امور اجتماعی 
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 حقوق مالکیت فکری   -156

 عنوان درس به فارسی:
   حقوق مالکیت فکری

 

 عنوان درس به انگلیسی:

Intellectual 

property law  

تعداد 

 2واحد: 

تعداد 

 ساعت:

32 

نوع 

 واحد

 پایه
 نظری 

 درس پیش نیاز:

 ندارد

 عملی

 تخصصی
 ری  نظ

 عملی

 اختیاری
 نظری *

 عملی

 ندارد   دارد             آموزش تکمیلی عملی:

   پروژه         سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          سفر علمی

 

 اهدف درس:

 آشنایی دانشجویان با کلیات حمایت از مالکیت فکری

 سرفصل ها:

  ها و ابعاد مادی و معنوی، حقوق مالکیت فکری، اهمیت و جایگاه آن در اقتصاد و تجارت امروز )مقایسه مالکیت مفهوم، ویژگی

 (هاتفکری و دیگر حاکمی

 و معاهدات وابسته( هانتاریخچه و منابع حقوق مالکیت معنوی در حقوق ایران و حقوق بین الملل)کنوانسیو 

 یمبانی مالکیت معنوی در فقه و حقوق داخل 

 )انواع حقوق مالکیت فکری )صنعتی تجاری، ادبی هنری، نام تجاری، اسرار تجاری، عالیم جغرافیایی 

 حمایت از حقوق مالکیت معنوی در نظام حقوق وطنی و بین المللی، قرار داد های حقوق مالکیت معنوی  هایهشیو 

 

 رزشیابی:ا

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی رینوشتا

30% 20% 50%  - 

 

 منابع: 

  .(. تهران: بنیاد حقوقی میزان؛ آخرین سال انتشار.1)جلد  حقوق مالکیت معنویامانی، اسدهلل 

  .تهران: انتشارات سمت؛ آخرین سال انتشار.حقوق مالکیت ادبی و هنریزرکالم، ستار . 

  .ران: انتشارات سمت؛ آخرین سال انتشار.ته حقوق مالکیت بر عالیم تجاری و صنعتی.شمس، عبدالحمید 

  .مترجمان، هنرمندان و ناشران در فقه معاصر اسالمی. مترجم: محمود رضا افتخار زاده. حقوق مولفانفتحی، درینی ،

 تهران: نشر هزاران؛ آخرین سال انتشار.
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  .انی. تهران : نشر میزان؛ آخرین . مترجم: علیرضا محمد زاده وادقاصول بنیادین حقوق مولف و حقوق مجاورکلمبه، کلود

 سال انتشار.

 مولف. تهران: انتشارات دادگستر؛ آخرین سال انتشار. . قرار دادهای حقوقمحمدی، پژمان 

  .دوجلدی(. تهران: نشر میزان؛ آخرین سال انتشار. فرهنگ حقوق مالکیت معنویمیر حسینی، سید حسین( 

  .تهران :نشر میزان؛ آخرین سال انتشار.ت معنویبر حقوق مالکی ایهمقدممیر حسینی، سید حسین . 
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 اقتصاد آموزش -157

 عنوان درس به فارسی:
 اقتصاد آموزش

 عنوان درس به انگلیسی:

The economics of 
education 

تعداد 

 2واحد: 

تعداد 

 ساعت:

32 

نوع 

 واحد

 پایه
 نظری 

 درس پیش نیاز:

 ندارد

 عملی

 تخصصی
 ی  نظر

 عملی

 اختیاری
 نظری*

 عملی

 ندارد   دارد             آموزش تکمیلی عملی:

 پروژه          سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          سفر علمی

 

 اهداف درس:

مه آموزش، دارای بعد اقتصادی است که دست پردازد. هر طرح یا برنااین درس به مطالعه مسایل اقتصادی مرتبط با آموزش می

گیری به این بعد توجه داشته باشند. هدف این درس کمک به اندرکاران آموزش سازمانی باید نسبت به آن آگاه باشند و در تصمیم

ر تربیت های آموزش و بهسازی منابع انسانی و آشنایی با نقش خود دگیریدانشجو در فهم اقتصاد آموزش، نقش آن در تصمیم

 شود:است. در چنین بستری، اهداف درس به شرح زیر تعیین می« سرمایه انسانی»

 شناخت چیستی اقتصاد آموزش -

 شناخت نقش آموزش در اقتصاد -

 شناخت نقش اقتصاد در آموزش -

 پردازان اقتصاد آموزشها و نظریهشناخت نظریه -

 معهشناخت دیدگاه اسالم درباره نقش اقتصاد در تعالی انسان و جا -

 های آموزشیستاده در طرح-شناخت نحوه ارزیابی از نسبت داده -

 های فرصت و نحوه محاسبه آنشناخت هزینه -

 های آموزشی  ریزی و اجرای برنامههای تأمین منابع مالی و نقش آن در برنامهشناخت روش -

  

 

 

 پیامدهای یادگیری:

 توانایی درک جایگاه اقتصاد در آموزش ˗
 اموزش در اقتصاد توانایی درک جایگاه ˗

 های آموزشیستاده در طرح-توانایی تحلیل نسبت داده ˗

 های فرصت از دست رفته در آموزشتوانایی محاسبه هزینه ˗

 های تأمین منابع مالیریزی آموزش و اجرای آن در ارتباط با روشتوانایی برنامه ˗

 

 سرفصل درس:
 آموزشمرور مفهوم اقتصاد، مالیه، بودجه و نقش آنها در اقتصاد  -

 آموزش به عنوان سرمایه یا هزینه؟ -
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 اقتصاد آموزش: مرور اندیشه اقتصاددانان آموزش جهان -

 اقتصاد آموزش: مرور اندیشه اقتصاددانان مسلمان -

 های تربیت و افزایش آن کدام است؟ترین راهسرمایه انسانی چیست و مهم -

 فایده در آموزش-تحلیل هزینه -

 اثربخشی در آموزش-تحلیل هزینه -

 گذاری در آموزش: روش محاسبه برگشت سرمایهمایهسر -

 های آموزشکارایی اقتصادی و روش افزایش آن در برنامه -

 مالیه آموزش  -

 مورد( 3های آموزش سازمانی ایران )مطالعه تحلیل مالحظات مرتبط با اقتصاد آموزش در برنامه -

 

 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

30% 20% 50%   

 

 منابع اصلی:

 . چاپ دهم. تهران: سمت.اقتصاد آموزش و پرورش(. 1394متوسلی، محمود و آهنچیان، محمدرضا ) -

 . تهران: نشر یسطرون.اقتصاد آموزش(. 1383نادری، ابوالقاسم ) -

 

Bradley, S. & Green, C. (2020). The economics of education: A comprehensive 

overview. Elsevier; Academic Press.  
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 سنجش و اندازه گیری -158

 عنوان درس به فارسی:
 سنجش و اندازه گیری

 عنوان درس به انگلیسی:

Learning testing and 

measurement 

تعداد 

 2واحد: 

تعداد 

 ساعت:

32 

نوع 

 واحد

 پایه
 نظری 

 درس پیش نیاز:

 آمار توصیفی

 یعمل

 تخصصی
 نظری  

 عملی

 اختیاری
 نظری*

 عملی

 ندارد   دارد             آموزش تکمیلی عملی:

 پروژه          سمینار         آزمایشگاه        کارگاه          سفر علمی

 

 اهداف درس:

ای ههای فراگیران آشنا شود و بتواند در عمل روشو سنجش آموخته گیریهای اندازهکند تا با نظریهاین درس به دانشجو کمک می

 شود:آن را به کار گیرد. در چنین بستری، اهداف درس به شرح زیر تعیین می

 گیری شناخت مفاهیم بنیادین اندازه -

 های آنهای یادگیری و آزمونشناخت حوزه -

 هاشناخت انواع آزمون -

 های آموزشمنطبق با هدف های یادگیریشناخت نحوه تهیه آزمون -

 های فراگیرانگیری آموختهشناخت کاربرد آمار در اندازه -

 شناخت عوامل موثر در اعتبار و پایایی آزمون -

 روش ساخت و اعتبار سنجی آزمون  -

 

 

 پیامدهای یادگیری:

 گیری و سنجشهای اندازهتوانایی تشخیص مقیاس ˗
 هیا فراگیرانانها در تهیه آزمون از آموخته های یادگیری و نقشتوانایی شناخت و تمییز حوزه ˗

 های یادگیریها و نقاط کاربرد انها بر اساس هدفتوانایی تمییز انواع آزمون ˗

 توانایی ساخت و اعتبارسنجی آزمون ˗

 های آماری در تحلیل نتایج آزمونتوانایی به کارگیری از روش ˗

 گیری میزان اعتبار و پایایی آزمونتوانایی اندازه ˗

 

 

 فصل درس:سر
 های فراگیرانگیری و سنجش آموختهمرور مفاهیم اصلی در اندازه -

 معرفی وجوه تمایز و اشتراک مفاهیم بنیادی سنجش، آزمون، ارزشیابی -

 بندی آنهاهای تشخیص میزان و کیفیت یادگیری فراگیران و طبقهآزمون -
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 های یادگیری و رابطه آن با طرح آزمونآشنایی با هدف -

 گیری و مداخله آن در طراحی آزمونهای یادحوزه -

 حوزه شناختی 

 حوزه هیجانی 

 حرکتی-حوزه حسی 

 شود؟آزمون استاندارد چیست و چگونه ساخته می -

 ها و کاربرد آنها متناسب با هدف آموزشانواع آزمون -

 نوشتاری 

 شفاهی-کالمی 

 عملکردی 

 برایندی 

 اصول اجرا و امتیازدهی آزمون -

 ریزی آموزشاده از آن در برنامههای وضعیت فراگیر و استفنیمرخ -

 های تعیین اعتبار و پایایی آزمونشیوه -

 طراحی یک آزمون، اجرای آن و تعیین اعتبار و پایایی آن -

 

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

20% 10% 50%  20% 

 

 منابع اصلی:

ستانداردهایی برای آزمون (. 1398) انجمن تحقیق و آموزش آمریکا، - شناختی   ا شی و روان . ترجمه علی  گیری آموز

 مقدم زاده و دیگران. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

 . تهران: انتشارات پیام نور.اندازه گیری و سنجش در علوم تربیتی(. 1398سیف، علی اکبر ) -

 تهران: نشر دوران. .سنجش فرایند و فراورده یادگیری(. 1389سیف، علی اکبر ) -

- Kubszyn, T & Borich, G. (2016). Educational Testing and Measurement, 11th Edition. 

Wiley. 
 


