
  دانشگاه پيام نور
  98-97 سال تحصيلي                                                                                                         ليست ارائه دروس 

  رشته آموزش حرفه و فن 
    121176كد رشته -كارشناسي ناپيوسته

 معاونت آموزشي وسنجش حوزه

 ترم اول

براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه  1215428 "1درس ورزش"بجاي  0"121543ورزش ويژه  "درس     *
 معلوالن) هستند جايگزين مي گردد.و(بيماران خاص 

 
 
  ترم دوم 

 رديف
 نام درس  شماره درس

واحد 
 نظري

واحد 
 عملي

 نوع درس نياز پيش

1 
  2 درسي مبا ني برنامه ريزي   1211322

اصول فلسفه آموزش و 
 پرورش 

 تربيتي 

2 

تحليل محتواي كتاب هاي   1211323
درسي حرفه و فن دوره 

راهنمايي و روش تدريس آنها 
1  

1 1 
مباني برنامه ريزي 

 درسي 

تخصصي  –اصلي   

3 
 1 1 2بررسي طراحي سيستم توليد   1211324

بررسي طراحي 
 1سيستم توليد 

تخصصي –اصلي   

 تخصصي –اصلي   2  شناخت مواد   41211325

 تخصصي –اصلي   11  1كارگاه برق   51211326

 عمومي  2يكي از دروس عمومي معارف    6

  اختياري 4  انتخاب از دروس اختياري     7
   16جمع واحدها    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 رديف
 نام درس  شماره درس

واحد 
 نظري

واحد 
 عملي

 نوع درس نياز پيش

 تربيتي   3اصول فلسفه آموزش و پرورش   11211316

2 
روش تحقيق با تاكيد بر علوم   1211317

   2  تربيتي 
 تربيتي          

3 
كاربرد نرم افزارهاي رايانه اي   1211318

 در آموزش  حرفه و فن 
1 1  

تخصصي –اصلي   

 تخصصي –اصلي   11  1بررسي طراحي سيستم توليد   41211319

 تخصصي  –اصلي   11 1باغبا ني   1211327  5

 تخصصي –اصلي   2منابع طبيعي   61211321

  عمومي  1    1ورزش   1215428  7
 عمومي   3زبان خارجه  81212256

  عمومي    2  معارف يكي از دروس عمومي    9

    19  جمع واحدها    
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  ترم سوم.

 رديف
 نام درس  شماره درس

واحد 
 نظري

واحد 
 عملي

 نوع درس نياز پيش

طراحي و مطالعه مسائل   1211347  1
  3  يادگيري و آموزش 

روش تحقيق با تاكيد 
 علوم تربيتي 

 تخصصي –اصلي 

2 
سازمان و مديريت در آموزش   1211330

 و پرورش 
 تربيتي    2

3 

تحليل محتواي كتاب هاي   1211331
درسي حرفه و فن دوره 

راهنمايي و روش تدريس 
  2آنها 

1 1 

تحليل محتواي كتاب 
هاي درسي حرفه و 
فن دوره راهنمايي و 

 1روش تدريس آنها 

تخصصي  –اصلي   

تخصصي –اصلي  1كارگاه برق  1 1 2كارگاه برق   1211332 4  
 تخصصي –اصلي   11  1كارگاه چوب   1211333 5

 تخصصي –اصلي   111خدمات بهداشتي   1211342  6

  عمومي    2  يكي از دروس عمومي معارف    7
  اختياري   2  از دروس اختياري انتخاب    8

   17جمع واحدها   

  
 

  ترم چهارم

 رديف
 نام درس  شماره درس

واحد 
 نظري

واحد 
 عملي

 نوع درس نياز پيش

تخصصي –اصلي  1خدمات بهداشتي  1 1  2خدمات بهداشتي   1211345  1  

تكنولوژي فرآورده هاي دامي   1211344  2
 و كشاورزي 

 تخصصي - اصلي   1 1

تخصصي –اصلي  زبان عمومي   2 زبان تخصصي  1211339  3  
 تخصصي –اصلي  1كارگاه چوب  11  2كارگاه چوب   1211340  4

تخصصي –اصلي    2 بازرگاني   1211346  5  
 تخصصي –اصلي   1  11دامپروري   1211341  6

 تخصصي –اصلي   1 1زراعت   1211343  7

8 
يكي از دروس عمومي   

 معارف
 عمومي    2

  اختياري  2  اب از دروس اختياريانتخ   9
  فرهنگي   2  حفظ سي جزء قرآن كريم  1220657  10

 
 جمع واحدها   

الي 18
20 

   

  
نده ا ند بايد **الزم بذكر است دانشجوياني كه دروس بهداشت و محيط زيست و درس جمعيت و تنظيم خانواده را در دوره كارداني نگذرا

  درس بهداشت و محيط زيست و دانش خانواده و جمعيت را عالوه بر مجموع دروس عمومي مربوط به رشته خود بگذرانند.
بدون پرداخت شهريه و با  14/2/92/د مورخ 4834/3*دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را مطابق بخشنامه 

  نمايند. تاثير مثبت در معدل انتخاب
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  اختياري سجدول دور

 

 رديف
 نام درس  شماره درس

واحد 
 نظري

واحد 
 عملي

 نوع درس نياز پيش

1 

 اختياري   111صنايع دستي   1211320

 1  1 2صنايع دستي   1211348
صنايع دستي 

1 
 اختياري

2 

 اختياري  111صنايع پوشاك   1211328

 1 1 2صنايع پوشاك   1211335
صنايع پوشاك 

1 
 اختياري

3 

 اختياري  11  1كارگاه ساختمان   1211329

 1 1 2كارگاه ساختمان   1211337
كارگاه 
 1ساختمان 

 اختياري 

4 

 اختياري  شناخت مواد  111كارگاه مكانيك   1211334

 1 1  2كارگاه مكانيك   1211338
كارگاه 
 1مكانيك 

 اختياري

5 
 

 ارياختي 1دامپروري  211دامپروري   1211349

 اختياري 1باغباني  211با غبا ني   1211336

   20 جمع واحدها    

  
 واحد ) را انتخاب كنند. 8 مجموعه از دروس فوق (جمعاً 2ط از دانشجويان مي توانند فق 

  
ه آموزشي توجه : دانشجوياني كه با مدرك كارداني غير مرتبط با رشته در اين دوره پذيرفته شده اند موظف اند حسب تشخيص گرو

 ذيربط در واحد پذيرفته شده تعدادي از دروس را به عنوان جبراني بگذرانند.
 

     به بعد)90- 91(مخصوص وروديهاي ليست ارائه دروس  جبراني 
     

 رديف
 نام درس  شماره درس

واحد 
 نظري

واحد 
 عملي

 نوع درس نياز پيش

 جبراني   2آمار توصيفي  1117004 1

2 
و پرورش در تاريخ آموزش   1211023

 اسالم و ايران
2   

 جبراني 

3 
روش تدريس حرفه و فن و   1211462

 بررسي كتب
 جبراني     2

      6  جمع  
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نامه معاونت و  96/4/3وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوبه شوراي آموزشي  95/12/11مورخ  2/85761و  95/9/22مورخ  2/208952قابل توجه دانشجويان: بر اساس بخشنامه هاي شماره 
دروس زير به عنوان دروس اختياري در چهار چوب سنوات مجاز، مازاد بر سقف واحدهاي دوره با ثبت نمره و تاثير در معدل در  96/4/26/د مورخ 3/19352آموزشي و تحصيالت تكميلي به شماره 

 كارنامه دانشجو درج مي شود.

 واحد نظري عنوان درس كد درس رديف
تعداد 
 واحد

 نوع درس يازپيش ن

 اختياري       2 ارزشهاي دفاع مقدس 1220889 1

 اختياري       2 كارآفريني 1218808 2
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