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  121150كد رشته : 
  
  

  اول ترم
 واحد درس نام درس كد رديف

 نظري
 واحد
 عملي

 نوع نياز پيش
 درس

 اضافي   2 تخصصي زبان 1212250 1

 اصلي   2 استنباطي پيشرفته آمار 1211218 2

 اصلي   2 آموزشي پيشرفته فناوري 1211222 3

 اصلي   2 فلسفي و آراي تربيتي مكاتب 1211216 4

 تخصصي   2 درسي ريزي برنامهتئوريها و اصول يادگيري در  كاربرد 1211212 5

 اصلي   2 )درسي ريزي برنامه  در(و تربيت اسالمي پيشرفته  تعليم 1211221 6

    12 واحد جمع  

  
  دوم ترم

 واحد درس نام درس كد رديف
 نظري

 واحد
 عملي

 درس نوع نياز پيش

 تخصصي   2 درسي ريزي و روشهاي برنامه اصول 1211211 1

 تخصصي   2 دبستاني پيش وپرورش  درسي آموزش ريزي برنامه 1211213 2

 تخصصي   2 ريزي درسي برنامه هاي نظريه 1211220 3

 اضافي   2 و بزرگساالن مداومو روشهاي آموزش  اصول* 1211214 4

 تخصصي   2 ريزي درسي برنامه درو روشهاي ارزشيابي  اصول 1211215 5

  اضافي     2  مديريت فرآيند آموزش*  1211231  6
    10 واحد جمع  

  دانشجو اختيار دارد بين اين درس يا درس اصول و روشهاي آموزش مداوم بزرگساالن يك درس را انتخاب نمايد.  * 
 

  سوم ترم
 واحد درس نام درس كد رديف

 نظري
 واحد
 عملي

 نوع نياز پيش
 درس

 تخصصي   3 تدريس پيشرفته روشهاي 1211217 1

 اصلي   2 دبستاني وپرورش درسي آموزش ريزي برنامه 1211219 2

در تحقيقات  كامپيوترتحقيق پيشرفته و كاربرد  روشهاي 1211223 3
 تربيتي

 اصلي  1 2

  تخصصي    2 پرورش راهنمايي و دبيرستان ودرسي آموزش   ريزي برنامه  1211224  4
     10 واحد جمع  
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  (مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور) مچهار ترم
 درس نوع نياز پيش عملي واحد نظري واحد درس نام درس كد رديف

 تخصصي    4 نامه پايان 1111296 1

    4 واحد جمع  

  
  
  

  )90-91 از (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي قبل ترم چهارم
 واحد درس نام درس كد رديف

 نظري
 واحد
 عملي

 درس نوع ازني پيش

  تخصصي - 2 - سمينار  1211454 1
  تخصصي -  2 *مديريت فرايند آموزش 1211455 2
  تخصصي -  2  * اصول و روشهاي آموزش مداوم و بزرگساالن 1211456 3
      4 جمع واحد   

امه ترمي مي گذرانند و درس ديگر را به عنوان درس دانشجويان يكي را به عنوان درس اضافي در برن 3و  2* شايان ذكر است از دو درس رديف 
 تخصصي به همراه سمينار به صورت جايگزين پايان نامه خواهند گذراند.

توجه:  در صورتيكه دانشجو در شيوه پژوهش محور يكي از دروس رديف 2 يا 3 را در ترم هاي قبل ( با عنوان درس اضافي ) اخذ و گذرانده 
 باشد مجاز به انتخاب آن عنوان دروس گذرانده شده در شيوه آموزش محور به صورت نوع درس تخصصي نمي باشد.  

  
  

 
وبعد ازآن )  90- 91ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي   

  
 واحد درس نام درس كد رديف

 نظري
 واحد
عملي

 درس نوع نياز پيش

رو آنعلوم تربيتي حدود و قلم 1211459 1   تخصصي   2 
سمينار(تحقيق وتتبع نظري)* 1211465 2 تحقيق پيشرفته و  روشهاي -1  2  

در تحقيقات  كامپيوتركاربرد 
 تربيتي

بعداز گذراندن كليه دروس  -2
 جبراني مربوطه

  سمينار

      4 جمع واحد   

  .هارم اخذ وگذرانده شودسمينار(تحقيق وتتبع نظري) بارعايت پيشنيازها مي تواند در ترم سوم يا چ درس*

www*pnueb*com

صيلى 98-97
سال تح



 دانشگاه پيام نور
) يدرسبرنامه ريزي  ( علوم تربيتيرشته كارشناسي ارشد برنامه ارائه دروس   

 97-98سال تحصيلي 

 معاونت آموزشي 

 
3

  
  

  
  

  هاي پژوهش محور وآموزش محور) كليه شيوهدروس جبراني(براي 
  

 نياز پيش عملي واحد نظري واحد درس نام درس كد رديف

   3 آموزش و پرورش فلسفه 1211038 1

   3 ريزي درسي برنامه اصول 1211040 2

3 1211019 
مقدمات روش تحقيق در علوم 

 تربيتي
2 1  

   2 آماري در علوم تربيتي روشهاي 1211012 4

  11 واحد جمع  

  
  نكته ها: 

  الف) دانشجويان  داراي مدرك كارشناسي  رشته علوم  تربيتي دركليه گرايشها  نيازي به گذراندن دروس جبراني  جدول فوق ندارند.
ه  درصورتي كه دروس اعالم شده درجدول فوق را باهمان تعداد ب) دانشجويان  داراي مدارك كارشناسي غيرمرتبط(يعني غيراز بند الف) درهررشت

 واحدگذرانده باشند از گذراندن آن دروس جبراني معاف هستند.   

 
 

دروس جبراني را در دوره  91- 92و قبل از آن بر اساس جدول اعالم شده تا نيمسال اول  91-92در صورتيكه دانشجويان ورودي نيمسال اول  :1تذكر
واحد گذرانده باشند، مورد پذيرش مي باشد و نيازي به گذراندن دروس جبراني نمي باشند. 11رشد حداكثر تا سقف كارشناسي ا  

 
: در صورتيكه تعداد واحد گذرانده شده كمتر از سقف واحد جبراني اعالم شده باشد، دانشجويان كارشناسي ارشد موظف هستند تا سقف  2تذكر

اعالم شده است، را  اخذ و بگذرانند. 91-92يمسال دوم اعالم شده دروس جبراني كه در ن  
 ضمنا انتخاب دروس باقيمانده از جدول جديد با رعايت دروس پيش نياز به عهده دانشجو مي باشد.
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