
  دانشگاه پيام نور
   آموزش محيط زيستبرنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته 

96- 97ورودي هاي قبل از مخصوص   
97- 98سال تحصيلي   

١ معاونت آموزشي 

 
                  124011كد رشته : 

 ترم اول

 نام درس كد درس رديف
 واحد
 نظري

 واحد
 عملي

 نوع درس پيش نياز

1 1240001 
اصول و مفاهيم آموزش محيط 

 زيست
  اصلي   2

 اضافي   2 زبان تخصصي 1212179 2

3  1240002 
ل پيشرفته يتهيه و توليد مواد و وسا

 آموزش محيط زيست
 تخصصي   2

4  1240003 
اصول و روشهاي برنامه ريزي 

 درسي
 اصلي   2

 تخصصي   2 آموزش براي توسعه پايدار 1240004  5

6  1240005  
قوانين حقوقي و حقوق محيط 

 زيست
 اصلي   2

    12 جمع واحد  

  
  ترم دوم 

 نام درس كد درس رديف
 واحد
 نظري

 واحد
 عملي

 نوع درس پيش نياز

1 1240006 
اي آموزش نظريه هاوكاربرده

 محيط زيست
 تخصصي   2

2 1240007 
روشهاي تدريس ويژه آموزش  *

 محيط زيست
 اصلي  روشها و فنون تدريس  2

3 1240008 
روشهاي سنجش و ارزشيابي 

 آموزشي
 اصلي    2

 تخصصي    2 آشنائي با مفاهيم محيط زيست 1240009 4

روش تحقيق پيشرفته در آموزش  *  1240012  5
  محيط زيست

2  1 
  قدمات روش تحقيقم

  در علوم تربيتي
  اصلي

   11 جمع واحد  

       
 
 "روشها و فنون تدريس" ) دروس جبراني 1رعايت پيش نياز الزامي مي باشد. در مورد دانشجوياني كه بر اساس جدول شماره ( *
  مذكور به عنوان پيش نياز ندارند.از آنها پذيرش شده است نيازي به گذراندن دروس  "مقدمات روش تحقيق در علوم تربيتي" و 
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٢ معاونت آموزشي 

 
 
 
 
 

    
    ترم سوم   

  خصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور)مفقط (  م چهارمتر

 نام درس كد درس  رديف
 واحد
 نظري

 واحد
 عملي

 نوع درس پيش نياز

  تخصصي     4  پايان نامه  1111296  1

    4 جمع واحد  

  
  

  
  ) 90- 91ورودي قبل از سال تحصيلي  ترم چهارم ( مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور

 نام درس كد درس  رديف
واحد 
 نظري

واحد 
 عملي

 نوع درس پيش نياز

1  1240027  
اصول مباني سيستم اطالعات 

 GISجغرافيايي 
  تخصصي    1  1

 تخصصي   2 آمايش سرزمين 1240028 2

   4 واحد جمع  

  
  

 نام درس كد درس رديف
 واحد
 نظري

 واحد
 عملي

 نوع درس پيش نياز

1 1240011 
برنامه ريزي براي نظام آموزشي و 

 نيازهاي زيست محيطي منطبق با 
 تخصصي   2

 اصلي   1 1 سمينار در آموزش محيط زيست 1240010  2

  تخصصي     1  ش همگاني محيط زيستآموز  1240013  3

4  1240014  
مباني برنامه ريزي آموزشي و 

  مديريت محيط زيست
  تخصصي     2

       7  جمع واحد    
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  و بعد از آن ) 90-91ترم چهارم ( مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي سال تحصيلي 

 نام درس كد درس  رديف
واحد 
 نظري

واحد 
 عملي

 نوع درس پيش نياز

    2 ( تحقيق و تتبع نظري ) سمينار *  1240029  1

روش تحقيق پيشرفته در آموزش .1
  محيط زيست 

كليه دروس ن .بعد از گذراند2
  جبراني مربوطه

  سمينار

  تخصصي      2 آمايش سرزمين  1240028 2

   4 جمع واحد  

  
  درس سمينار (تحقيق و تتبع نظري) با رعايت پيش نيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم ، اخذ و گذرانده شود. *

  
 
 
 
 

 پژوهش محور و آموزش محور )دروس جبراني كارشناسي ارشد آموزش محيط زيست ( براي كليه شيوه هاي 

 نام درس كد درس رديف
واحد 
 نظري

واحد 
 عملي

 نوع درس

   2 شناخت محيط زيست 1121050 1

   2 اكولوژي عمومي 1240026 2

   2 اخالق زيست محيطي 1240020 3

    3  روشها و فنون تدريس  1211014  4

  1  2  مقدمات روش تحقيق در علوم تربيتي   1211019  5

  12 واحدجمع   
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  ) : جدول رشته هاي كارشناسي جهت پذيرش دروس جبراني1جدول شماره (

 
مدرك كارشناسي 
 دانشجوي پذيرفته شده

عنوان دروس جبراني كه دانشجو ملزم به 
 گذراندن آن مي باشد

  واحد
نظري 

واحد 
  عملي

عنوان دروس جبراني كه قابل 
 مي باشد پذيرش

تعداد 
واحد

 بيتي و روانشناسيعلوم تر

مقدمات روش تحقيق در علوم   1 2 مقدمات روش تحقيق در علوم تربيتي
 تربيتي

3 

 3 روشها و فنون تدريس   3 روشها و فنون تدريس

    2 شناخت محيط زيست

     2  اكولوژي عمومي

     2  اخالق زيست محيطي

كليه رشته گرايش هاي 
 مهندسي

  2  مياكولوژي عمو    2  اكولوژي عمومي
   1 2 مقدمات روش تحقيق در علوم تربيتي

    3 روشها و فنون تدريس

 ساير رشته ها

     2 اكولوژي عمومي

    2 شناخت محيط زيست

   1 2 مقدمات روش تحقيق در علوم تربيتي

    3 روشها و فنون تدريس

  
 

دروس  91-92آن بر اساس جدول اعالم شده تا نيمسال اول  و قبل از 91-92: در صورتيكه دانشجويان ورودي نيمسال اول  1تذكر
ازي به گذراندن دروس ــواحد گذرانده باشند، مورد پذيرش مي باشد و ني 12جبراني را در دوره كارشناسي ارشد حداكثر تا سقف 

 جبراني نمي باشند.

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

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