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 «فلسفه تربيت در جمهوری اسالمی ایران »سرفصل درس 
 معرفی درس و منطق آن .1

متناسب با موقعیت خاا    معلمان به عنوان مهم ترین عامل فرآیند تربیت در صورتی می توانندبه شکلی فکورانه، نوآورانه و1-1
 معتبری ،مجموعه ای از مالک ها و زمانی ومکانی به نقش آفرینی موثر در این جریان بپردازند که با اتکا بر فلسفه تربیتی معین و

یی تدابیر وعمل تربیتی خویش در شرایط وموقعیت های خا  وغیرقابل پیش بینی  ماد نرار   معیارهای مشخص را جهت راهنما
 داشته باشند؛ 

متعهد به یک نرام فکری وارزشی معین، الزم اسات باا مماامین اصالی      از سوی دیگر  معلمان  در هر جامعه ارزش مدار و 1-2
باه منلهاه عمال    -د تا به مثابه چهاارچو  راهنماای عمال تربیتای    فلسفه تربیتی مقبول آن جامعه عمیقا آشنا شده و آن را بپذیرن

هذا معلمان جامعه اسالمی  به منرور ابتناای مجموعاه فعاهیات     از آن بهره مند شوند. -اجتماعی هدفمندو دارای آثار وابعاد جمعی
تربیتی اسالم باید با فلسفه تربیت  های تربیتی خود بر اساس نرام معیار اسالمی و هوازم تربیتی آن، عالوه برآشنایی دقیق با نرام

 اسالمی در قاهب فلسفه تربیتی مقبول جامعه اسالمی خود آشنایی عمیق داشته  و نسبت به آن اهتلام عملی داشته باشند؛
به عنوان مصداقی از فلسفه تربیتی جامعاه اساالمی ایاران در دوران    « فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران»از آنجا که  1-3
با استفاده بهینه از خرد جمعی  تدوین و تحت اشارا  شاورای عااهی انقاال       وهیان اخیر  براساس تالشی روشمند اصر طی سامع

تایید شده است ضروری است همه معلمان آینده جامعه اساالمی ایاران ضامن دروس تربیتای  برناماه       فرهنگی  اعتبار بخشی و
ی این مجموعه نرری مدون را  به عنوان مهام تارین ساند تربیتای  کاالن      درسی تربیت معلم  مفاهیم اصلی، ممامین ومحتوا

به هحاظ تعیین اهدا ، اصول، سیاساتها،   -جامعه بخوبی درک نمایندو بتوانند  دالهت ها وپیامدهای آن را برای هدایت انواع تربیت
 نده شناسایی و پیگیری کنند.های آیدر نرام  جمهوری اسالمی ایران طی دهه-رویکردها برنامه ها، محتوا، روشها و

           

 

مشخصااااا   

 درس

 نظرینوع درس: 

 3تعاااداد وا اااد: 

 واحد
زماااااااان درس: 

 س عت84

پیشاااانیاز: دروس 
و 1معار  اسالمی 

ودرس انسااااان  2
 شناسی  در اسالم
نحاااوه تااادری : 

 نرری 

 فلسفه تربيت  در جمهوری اسالمی ایراننام درس:  

 

 پ ی ن این واحد ی دگيری دانشجومعلم ق در خواهد بود:اهداف/ پي مده ی ی دگيری: در 
با درک مبانی و اصول فلسفه تربیت در جامعه اسالمی ایران نقاش آن درهادایت وسااماندهی امار تربیات در      -1

 جامعه اسالمی ایران را تبیین نماید.
ن باا ساایر دیادهاههای    با مطاهعه و مقایسه مفاهیم وموهفه های اصلی فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایارا -2

 فلسفی نقاط قوت وضعف هر یک از  آنها را شناسایی کند و فلسفه تربیتی خود به عنوان معلم را تبیین نماید.
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ش یسااااا  ی 

 اس سی:
اندیشاااه ورزی در 
بااااره چیساااتی ،  
چرایی وچگاونگی  
فرآیند تربیات بباه   
منرورهدایت عمل  
و موقعیت تربیتای  
  خود و دیگران(

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ه مالک 
 

 3سطح 2سطح 1سطح 

ماای توانااد رابطااه میااان  مبانی و اصول
مبانی و اصول تربیات را  
توضیح دهد اما قاادر باه   
تبیین مساتدل  آنهاا باه    
عنااوان یااک مجموعااه  

 سازوار نیست. 

ماای توانااد رابطااه میااان  
مبانی و اصول را به عنوان 
یکمجموعه سازوار تبیاین  
کند و برای آن مثال های 

 تربیتی ارائه نماید. 
 

می تواند رابطه میان مباانی و  
اصااول را بااه عنااوان یااک    
مجموعه نراام مناد باا ارائاه     
استدالل منطقی تبیین نماوده  
و ونقااااش آن را در اتخااااا  
 ند.تصمیمات تربیتی تحلیل ک

مقایسه دیادهاه هاای   
 فلسفی 

 
 

در مقایسه دیدهاه هاا باا   
مبااانی و اصااول تربیاات  
اسالمی به برخی شباهت 
ها یاا تفااوت هاا اشااره     
کاارده اساات و نتوانسااته 
وجوه متمایل کننده آن را 
عرصه عمل تربیت تبیین 

 کند. 

می تواند پ  از توصایف  
توانسااته نکااات مشااترک 
وتمایلسایر دیادهاه هاا باا    
تربیت اسالمی را در مقاام  
عماال تربیتاای تشااخیص  
دهد، هیکن قاادر باه نقاد    
وارزیابی مبنایی و مستدل 

 آن دیدهاه نیست 

می تواند دیدهاهها را با فلسفه 
تربیت اسالمی مقایسه نماوده  
–و نقاااط قااوت وضااعف  آن 

ن فلساافه  براساااس ممااامی 
در عرصاااه  -تربیااات در ..ا.ا

 عمل تربیتی تبیین کند

می تواند ارتباط اصاول و   فلسفه معلمی
مبانی تربیت اساالمی را  
در عمل  رفه ای خود به 
صورت نمونه مورد بحث 
قاارار دهااد امااا نماای    
تواندمتناسب باا تجاار    
وموقعیت خاا  فلسافه   
 تربیتی خود را تبیین کند.

توانااایی تحلیاال فلساافه   
تربیاات اسااالمی و اتخااا  
تصمیمات بر اساس آن در 
موقعیاات هااای روشاان و  
شناخته شاده را دارااسات   
اما نمی تواند آن هاا را در  
قاهب فلسفه شخصی خاود  

 تبیین کند. 

قااادر اساات فلساافه تربیتاای   
شخصاای خااود را مبتناای باار  
مبانی و اصول فلسافه تربیات   
اسااالمی تبیااین کنااد و تاا ثیر 

میمات تربیتی مبتنی بر آن تص
را با  کر مثال ها و نمونه هاا  

 روشن نماید.

 

 ه ی ی دگيری، مح وای درس و س خ  ر آن. فرصت2
 بخش اول:آشنایی با فلسفه تربیت وتاریخچه وجایگاه آنب  چهار جلسه(

 فصل اول:تعریف فلسفه تربیت، قلمرو مبا ث ، پیشینه و ضرورت مطاهعه آن
 با برخی از دیدهاه های کالسیک ومعاصر در فلسفه تربیت وبررسی آنهافصل دوم:آشنایی 

 فصل سوم:رویکرد اسالمی به فلسفه تربیت واهم مشخصات آن  
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 فعاهیت یادهیری:
 مطاهعه و جمع آوری مطاهب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استاد  -
 مشارکت در بحث کالسی   -

 :فعاهیت عملکردی
 تعریف فلسفه تربیت وتبیین قلمرو مبا ث آن-    
 تبیین و تشریح اهمیت وضرورت آشنایی با فلسفه تربیت بخصو  برای معلمان ومربیان-    
 توصیف  اجماهی برخی از دیدهاه های کالسیک ورایج  در فلسفه تربیت و بیان اهم نقاط قوت وضعف آنها-   
 فلسفه تربیت و بیان وجوه تمایل محتوایی آن از رویکردهای غربیتبیین مختصر رویکرد اسالمی به -   
 

 بخش دوم:   معرفی فلسفه تربیتی جامعه اسالمی ایرانب فلسفه تربیت در ..ا.ا( وخصوصیات و جایگاه آنبدو جلسه(
 فصل پنجم:تبیین انواع فلسفه تربیتبتاریخی، نرری، شخصی  واجتماعی( و نقش متفاوت فلسفه تربیتی اجتماع      
 فصل ششم: تدوین فلسفه تربیتی اجتماع متناسب با رویکرد اسالمی  برای جامعه اسالمی معاصر ایران ونقش آن     

 ی اسالمی ایرانب شش  تا هشت جلسه(بخش سوم:  توصیف و تبیین ممامین فلسفه تربیت در جمهور
 فصل هفتم:  مرور بر اهم مبانی اساسی تربیت و باهم نگری آنها    

 مبانی هستی شناختی -

 مبانی انسان شناختی -

 مبانی معرفت شناختی -

 مبانی ارزش شناختی -

 مبانی دین شناختی -

 باهم نگری مبانی اساسی تربیت -

 فصل هشتم: تبیین اهم مفاهیم کلیدی تربیت   
 مفاهیم کلیدی دسته اول: یات طیبه، نرام معیار اسالمی، هویت، جامعه صاهح، -        
 مفاهیم کلیدی دسته دوم: فرآیند تعاملی، زمینه سازی،مربی ، متربی،  هدایت ، کسب شایستگی  -         

 فعاهیت یادهیری: 
 های کالسیمطاهعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش های طرح شده مشارکت در بحث  -

   

 فصل نهم:  تبیین چیستی تربیت  وموهفه های آن     
 بیان تعریف برهلیده تربیت-      
 تبیین خصوصیات تعریف برهلیده وقلمرو آن-      

 فعاهیت یادهیری: 
 مطاهعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش های طرح شده و مشارکت در بحث های کالسی -

 گی های تربیت با مبانی اساسی  تربیت   ژبحث در باره تناسب تعریف و وی -

 فعاهیت عملکردی:
 مقایسه  تعریف برهلیده تربیت  با تعاریف دیگر تربیت باعم از تعریف سایر مکاتب و یا دیگر متفکران مسلمان( -

 ژهی های تربیت. نقد و ارزیابی برنامه ها و  تجار  تربیتی خود یا دیگران  از منرر وی -

 
 چرایی تربیتفصل  دهم : تبیین 

 بیان ضرورت تربیت وجایگاه آن بدر مقایسه با دیگر فعاهیت های اجتماعی (-



4  

 

 تبیین غایت و نتیجه تربیتب نتایج مشترک واختصاصی(-
 تبیین اهدا  ترییتبشایستگی های مشترک واختصاصی(   -

 فعاهیت های یادهیری:
 بحث های کالسیمطاهعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش های طرح شده  ومشارکت در  -

 بحث و مقایسه اهدا  تبیین شده با اهدا   سایردیدهاه های تربیتی  -

 بحث و بررسی چگونگی ارتباط اهدا  تبیین شده با مبانی اساسی تربیت  -

 فعاهیت های عملکردی:
 تحلیل یک موقعیت تربیتی ب برنامه ها و طر  های تربیتی( و بررسی آن از منرر اهدا  تربیت  -

 تبیین چگونگی تربیت فصل یازدهم:
 تبیین انواع تربیتبرسمی/غیررسمی،عمومی /تخصصی،اهلامی /اختیاری وسا ت های شش هانه(-

 بیان اصول عام  اکم بر جریان تربیت  -

 بیان عوامل ونهادهای سهیم وموثر در فرآیند تربیت -

 تبیین ارکان تربیت  -

 فعاهیت های یادهیری:
 های طرح شده مشارکت در بحث های کالسیمطاهعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش  -

 شناسایی وبررسی دالهت های فلسفه تربیت در ..ا.ا برای بهبود  جریان تربیتبدر هستره انواع تربیت(  -

 فعاهیت های عملکردی:
 مشاهده یک مدرسه و نقد مناسبات و برنامه های آن از منرر اصول عام تربیت  -

 کرد یکی از انواع تربیت غیر رسمیتحلیل نقش عوامل ونهادهای موثر  در عمل -

 بررسی چند طرح و برنامه اجرایی در نرام تربیت رسمی و عمومی و نقد آنها از منرر اصول عام تربیت  -

 بخش چهارم: اهتلام  به  فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران؛ چرا وچگونه؟بدو تا سه جلسه (
 فصل دوازدهم : تدوین فلسفه تربیتی شخصی معلم فکور؛   

 معلم فکور وضرورت داشتن فلسفه تربیتی شخصی   -        
 ارتباط فلسفه تربیتی شخصی معلم فکور با فلسفه تربیتی مدرسه -        
 نسبت فلسفه تربیتی شخصی معلم با فلسفه تربیتی اجتماع -         
 تربیتی شخصی معلم فکور با تجار  و موقعیت تربیتی خود او  نسبت فلسفه  -         

 

 فصل سیلدهم:ساماندهی و هدایت انواع تربیت براساس مفاد فلسفه تربیت در ..ا.ا
 تعریف وظایف و ماموریت انواع نهادهای تربیتی جامعه اسالمی ایران  براساس مفاد  فلسفه تربیت در ..ا.ا-    
 نامه های تربیتی در همه انواع تربیت براساس دالهت های فلسفه تربیت در ..ا.اتنریم سیاست ها وبر -    
ایجاد هماهنگی میان  همه نهادها وعوامل سهیم وموثر در جریان تربیت ب بخصو  ارکان تربیت( براساس مفاد فلسفه -   

 تربیت در ..ا.ا 
 

 . راهبرده ی تدریس و ی دگيری3
توضیحی همراه با بهره هیری روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقاع الزم اساتفاده از   ارائه محتوای مبا ث به روش 

 روش بحث هروهی

پیش مطاهعه و تحقیق فردی برای  مور فعال تر در مبا ث کالسی و ارائه هلارش پیش مطاهعاه باه کاالس و اساتاد باه      
 صورت مکتو  توسط دانشجو
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حث به روش فردی یا هروهی در کالس یا خار. از کاالس وارائاه باه اساتاد باه      های یادهیری مربوط به هر ب انجام فعاهیت
 روش مکتو  توسط دانشجو و بررسی و اعالم نرر به موقع استاد درس

 

 . من بع آموزشی8
 من بع اصلی:

(. 132ه (. مبانی نرری تحول بنیادین تعلیم و تربیت رسمی و عمومی ببخش نخسات تاا صافح   1331شورای عاهی انقال  فرهنگی ب
 وزارت آموزش و پرورش.

 من بع فرعی:

بنلر، شریعتمداری، شعاری ناژاد، اباراهیم زاده، اوزمن،بهشاتی،پاک  سرشات،باقری،و....(      کتب درسی فلسفه تعلیم وتربیت-
 ومقاالت مربوط به نقش فلسفه تربیت در بهبود سیاست وعمل تربیتی

 اعرافی، اهکیالنی، علم اههدی و....(کتب فلسفه تعلیم وتربیت اسالمیب باقری، مصباح،  -
 بنیان نرری تحول بنیادین ب بخش اول و مقاالت مربوط به آن( -
 

 . راهبرده ی ارزشي بی ی دگيری5
 نمره  12ارزشیابی پایانی: آزمون مبا ث نرری به میلان 

 نمره  4عاهیت هاارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعاهیت های یادهیری  پیش بینی شده و مشارکت در ف
 نمره  4ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکاهیف عملکردی 

ارزشیابی از یادهیرنده بر اساس تکاهیف یادهیری در طول ترم، تکاهیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبناای  
  ارزیابی تکاهیف بیادهیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادهیری تعیین شده است.
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 «فلسفه تربيت رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی ایران»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن. 1
عمل  اصیل تربیتی  عملی فکورانه و اندیشه ورزانه است عملی است که که مبتنی بر درک و فهم  موقعیت است .  در واقع  

تربیتی داشتن توانایی تحلیل درست از شرایط  و بستر موجود و مواجهه انتقادی با آن یکی  از هوازم اصلی تحقق یک عمل اصیل 
و تالش برای اصالح و بهبود موقعیت است . موقعیتی که عمل فکورانه معلم در ان بروز و ظهور می یابد ، نهادی است که نوع 

 دهی شده ، همگانی( را تمهید و ارائه می دهد.خاصی از تربیت را که همان  تر بیت رسمی و عمومی  بقانون مند ، سازمان
این سخن بدان معنی است که همل تربیتی معلم بر روی چنین بستری تحقق می یابد از این رو معلم بیش از موضوع دیگری 
الزم است با کسب شناخت ابعاد و موهفه های مختلف فلسفه تربیت رسمی و عمومی قادر به تحلیل و ارزیابی و اصالح عمل 

  .فردی و برنامه ها و طر ها باشد
 

 مشخص   درس
 نظرینوع درس: 
 واحد 2تعداد وا د: 
 س عت 32زمان درس: 

 شایستگی اساسی:

Ck 1-1&  2-1 Pck& 
1-3&    Gk 1-4 

 نام درس:  فلسفه تربیت رسمی و عمومی  در جمهوری اسالمی ایران
 

 دانشجو ق در خواهد بود:اهداف/ پي مده ی ی دگيری: در پ ی ن این واحد ی دگيری 
موقعیت های تربیتی بعمل فردی و طر ها و برنامه ها و فعاهیت های سازمانهای تربیتی ( را از منرار چیساتی و   

 چرایی و چگونگی فلسفه عمومی و  تربیت رسمی و عمومی و اسناد    تبیین و مقایسه می کند.
فعاهیت های سازمانهای تربیتی ( را از منرار چیساتی و   موقعیت های تربیتی بعمل فردی و طر ها و برنامه ها و 

 چرایی و چگونگی فلسفه عمومی و  تربیت رسمی و عمومی و اسناد    ارزیابی و نقد  می کند.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 3سطح 2سطح 1سطح  ه مالک

ارزیاااااااا بی  

موقعي هااااا ی  

تربي ی بر اس س 

چيس ی و چرایی  

و چ ااااااون ی 

فلساافه تربياات 

 رسمی
 

موقعیتهااای قااادر نیساات 
مختلااف تربیتاای بعماال   
فردی و طر ها و برنامه ها 
و فعاهیت های ساازمانهای  
تربیتی ( را از منرر چیستی 
و چرایی و چگونگی فلسفه 
عمومی و  تربیت رسمی و 
عمومی و اسناد    تبیاینب  
دهیااال آوری( و مقایساااه  

 کند.

با بررسی موقعیتهای تربیتی  
مختلف تربیتی بعمل فردی 

برنامااه هااا و   و طر هااا و
فعاهیاات هااای سااازمانهای  
تربیتاای ( آنهااا را  از منراار  
چیستی و چرایی و چگونگی 
فلساافه عمااومی و  تربیاات  

رساامی و عمااومی و اسااناد     
 تبیینب دهیل آوری( کند.

 

بااا بررساای موقعیتهااای   
تربیتاای مختلااف تربیتاای  
بعمل فاردی و طر هاا و   
برنامه ها و فعاهیات هاای   

آنها را  سازمانهای تربیتی ( 
از منرر تناسب با  چیستی 
و چرایی و چگونگی فلسفه 
عمومی و  تربیت رسمی و 
عمااومی و اسااناد مقایسااه 

 کند.

 
ارزی بی ارزشه  و 

اصااوت تربياات  

مب ناااای باااار 

چيس ی، چرایای   

و چ ااااااون ی 

فلساافی تربياات 

 رسمی

ارزشها و اصاول  تربیات    
مبتنی بر چیساتی چرایای   
فلساافه تربیاات رساامی و  

صار و موهفاه   عماومی  عنا 
های موقعیت های تربیتی 
بعمل فاردی و طر هاا و   
برنامه ها و فعاهیات هاای   
سازمانهای تربیتی را صرفا 

 شناسایی می کند.

برای ضعف ها و قوت هاای  
ب ارزشااها و اصااول تربیتاای  
مبتناای باار چیسااتی چرایاای 
فلسااافه تربیااات رسااامی و 
عمومی ( در  عناصر و موهفه 
های موقعیت هاای تربیتای   

ردی و طر هااا و بعماال فاا
برنامااه هااا و فعاهیاات هااای 
سازمانهای تربیتی( شناسایی 
شده بتوجیهات مناسبی ارائه 

 می دهد.

دالیل و عوامال ماوثر در   
ایجاااد ضااعف  و قااوت در  
عناصااار و موهفاااه هاااای 
موقعیاات هااای تربیتاای   
بعمل فاردی و طر هاا و   
برنامه ها و فعاهیات هاای   
سازمانهای تربیتی( را بیان 

شاانهادهای ماای کنااد و پی
مناسااب باارای بهبااود آن  

 ارائه می دهد.
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 ه ی ی دگيری، مح وای درس و س خ  ر آن. فرصت2

   تربيت رسمی و عمومیبخش اوت:  مفهوم پردازی 

o  تبیین تربیت رسمی و عمومی 

o  ضرورت و امکان تربیت رسمی و عمومی 
o   تاریخچه تربیت رسمی و عمومی 

 فع ليت ی دگيری:
 مطاهعه و جمع آوری مطاهب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استاد  -
 مشارکت در بحث کالسی   -

 :فع ليت عملکردی

 تهیه تاریخچه مختصری از تربیت رسمی و عمومی در ایران و جهان -

 

 بخش دوم: مب نی تربيت رسمی و عمومی در نظ م جمهوری اسالمی ایران  
o  مبانی  سیاسی 
o  مبانی  قوقی 
o  مبانی جامعه شناختی 
o مبانی روان شناختی 

 فع ليت ی دگيری:  
 مطاهعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش های طرح شده مشارکت در بحث های کالسی -

 فع ليت عملکردی:

 نقد مبانی از منرر کفایت انها  و یا سازهاری درونی   -

 چيس ی تربيت ر سمی و عمومی در نظ م جمهوری اسالمی ایران  فصل سوم: 

 
o نقد  اهگوهای رایج تربیت  رسمی و عمومی 
o  ویژهی های تربیت ر سمی و عمومی متناسب با کشور جمهوری اسالمی ایران 
o  تعریف تربیت ر سمی و عمومی 

 

 فع ليت ی دگيری:  
 رکت در بحث های کالسیمطاهعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش های طرح شده مشا -

 گی های تربیت رسمی و عمومی با مبانی وفلسفه  تربیت   بحث در باره تناسب وی -

 فع ليت عملکردی:

 ژهی ها تربیت رسمی و عمومی با اهگوهای دیگر  مقایسه وی -

 ژهی های تربیت رسمی و عمومی . نقد و ارزیابی برنامه ها و فعاهیت های موجود از منرر وی -

   چرایی تربيت  رسمی و عمومی 
 هد  تریت رسمی و عمومی  -

 فع ليت ه ی ی دگيری:
 مطاهعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش های طرح شده مشارکت در بحث های کالسی -
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 بحث و مقایسه هد  تبیین شده با اهدا  دیدهاه های مختلف  -

 بحث و بررسی ارتباط هد  تبیین شده با مبانی فلسفه تربیت رسمی و عمومی  -

 فع ليت ه ی عملکردی:

 تحلیل یک موقعیت تربیتی ب برنامه ها و طر  های( و بررسی آن از منرر هد  تربیت رسمی و عمومی  -

   چ ون ی تربيت رسمی و عمومی 
 اصول  اکم بر جریان تربیت رسمی و عمومی -

 ویژهی های مدرسه مطلو    -

 ارکان تربیت رسمی و عمومی  -

 چرخش های اساسی در تربیت رسمی و عمومی  -

 فع ليت ه ی ی دگيری:
 مطاهعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش های طرح شده مشارکت در بحث های کالسی -

و طرح ها و مناسبات  ااکم  گی های تربیت رسمی و عمومی در عمل فردی معلم و برنامه ها  بررسی نتایج اصول و وی -
 بر مدرسه 

 بررسی نتایج چرخش های اساسی در عمل فردی و عمل نرام تربیت رسمی و عمومی  -

 فع ليت ه ی عملکردی:

 گیهای مدرسه  مشاهده یک مدرسه و نقد مناسبات و برنامه های آن از منرر اصول و وی -

 ی و نقد آن از منرر اصول تربیت رسمی و عمومیبررسی چند طرح و برنامه اجرایی در نرام تربیت رسمی و عموم -

  

  مشخص   و ویژگی ه ی نظ م تربيت ر سمی و عمومی 
 تعریف و قلمرو نرام تربیت ر سمی و عمومی -

 رهیافت نرام تربیت ر سمی و عمومی -
 رویکردهای اساسی نرام تربیت ر سمی و عمومی -
 روابط  نرام تربیت ر سمی و عمومی با ارکان  و نهادهای دیگر  -
 ساختار نرام تربیت ر سمی و عمومی -
 موهفه ها نرام تربیت ر سمی و عمومی -
 زیر نرام ها ی نرام تربیت ر سمی و عمومی -
 

 فع ليت ه ی ی دگيری:
 مطاهعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش های طرح شده مشارکت در بحث های کالسی -

 فع ليت ه ی عملکردی:

 بررسی و نقد عملکرد یکی از موهفه های نرام تربیت رسمی و عمومی از منرر اصول تربیت رسمی و عمومی  -

 بررسی و نقد عملکرد یکی از زیر نرام های تربیت رسمی و عمومی از منرر اصول تربیت رسمی و عمومی  -

 عمومی با ارکان دیگر بررسی و ارزیابی میلان روابط موجود نرام تربیت رسمی و  -

ارزیابی تناسب رهیافت ها و رویکردها ی نرام تربیت رسمی و عمومی با مبانی و فلسفه تربیت در جمهاوری اساالمی    -
 ایران 

  بخش اوت رهن مه نظ م تربيت رسمی و عمومی 

 مشخصات کلی نرام تربیت رسمی و عمومی  -



9  

 

 می اهگوهای نرری زیر نرام های شش هانه  تربیت رسمی و عمو -

 چرخشهای اساسی و تحول آفرین در نرام  تربیت رسمی و عمومی  -

 فع ليت ی دگيری:
 مطاهعه و جمع آوری مطاهب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استاد -

 تحلیل و بررسی چرخشهای اساسی   -
 تحلیل و بررسی اهگوهای نرری زیرنرام ها  -

 مشارکت در بحث کالسی -

 :فع ليت عملکردی

بررسی و تحلیل ارتباط  اهگوهای نرری زیر نرام ها با مبانی نرری آنها درفلسفه تربیت و فلسفه تربیت رسمی و  -

 عمومی 

بررسی و تحلیل ارتباط مشخصات کلی نرام تربیت رسمی و عمومی با مبانی نرری آنها در فلسفه تربیت رسمی و  -

 عمومی 

 ر عمل فردی و عمل نرام تربیت رسمی و عمومیهای اساسی د بررسی نتایج چرخش -
 های آن از منرر چرخشهای اساسی مشاهده یک مدرسه و نقد مناسبات و برنامه -
 بررسی چند طرح و برنامه اجرایی در نرام تربیت رسمی و عمومی و نقد آن از منرر  چرخش های اساسی -

 نقد وبررسی برنامه های موجود در نرامتربیت رسمی وعمومی از منرر رهنامه  -

 

 . راهبرده ی تدریس و ی دگيری3
ارائه محتوای مبا ث به روش توضیحی همراه با بهره هیری روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقاع الزم اساتفاده از   

 روش بحث هروهی

ل تر در مبا ث کالسی و ارائه هلارش پیش مطاهعاه باه کاالس و اساتاد باه      پیش مطاهعه و تحقیق فردی برای  مور فعا
 صورت مکتو  توسط دانشجو

های یادهیری مربوط به هر بحث به روش فردی یا هروهی در کالس یا خار. از کاالس وارائاه باه اساتاد باه       انجام فعاهیت
 روش مکتو  توسط دانشجو و بررسی و اعالم نرر به موقع استاد درس

 

 من بع آموزشی. 8
 من بع اصلی:

 133(. مبانی نرری تحول بنیادین تعلیم و تربیت رسمی و عمومی ببخش دوم صافحه  1331شورای عاهی انقال  فرهنگی ب
 (. وزارت آموزش و پرورش.444تا 

 . راهبرده ی ارزشي بی ی دگيری5
 نمره  11ارزشیابی پایانی: آزمون مبا ث نرری به میلان 

 نمره  5عملکرد دانشجو در فعاهیت های یادهیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعاهیت ها ارزشیابی فرآیند: 
 نمره  5ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکاهیف عملکردی 

ارزشیابی از یادهیرنده بر اساس تکاهیف یادهیری در طول ترم، تکاهیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبناای  
  دهیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادهیری تعیین شده است.ارزیابی تکاهیف بیا
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 «اسن د، قوانين و س زم ن آموزش و پرورش در جمهوری اسالمی ایران»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن -1

تربیت مبتنی بر از جمله ویژهی هایی تربیت رسمی وعمومی قانون مند بودن است. سازو کارها اهدا  و ابعاد دیگر این نوع 
قوانین ومقرراتی است که توسط مراجع قانونگذار و تصمیم هذار تدوین وتصویب شده است. عمل تربیت در بستر تربیت رسمی و 
عمومی مبتنی  بر این قوانین و مقررات است . ازاین  رو معلم به عنوان کارهلاری که در این بستر به عمل تربیت اقدام می کند 

بستر وزمینه اهاهی ومعرفت داشته باشد.  یعنی  که شناخت و فهم عمیق از اسناد راهبردی ، قوانین و مقررات و  الزم است با این
سازمان این نهاد از هوازم و پیش نیاز های ضروری برای ایفای  نقشهای  رفه ای  معلمی است که  دانشجو معلمان باید به 

 .کسب آن نایل آیند
 مشخص   درس

 نظرینوع درس: 

 واحد 2تعداد وا د: 

 س عت32زمان درس: 

پیشنیاز: فلسفه تربیت رسمی 
و عماااومی در جمهاااوری  

 اسالمی ایران 
 

 «اسن د، قوانين و س زم ن آموزش و پرورش در جمهوری اسالمی ایران»ن م درس: 
 

اهداف/ پي مده ی ی دگيری: در پ ی ن این واحد ی دگيری دانشجو ق در خواهد  -1

 بود:
را از  (هاای تربیات رسامی    های ساازمان  ها و فعاهیت ها و برنامه تربیتی بعمل فردی و طرحهای  موقعیت

 منرر اسناد تحول بنیادین تبیین و مقایسه کند.
 

هاای تربیتای( را از منرار     هاای ساازمان   ها و فعاهیت ها و برنامه های تربیتی بعمل فردی و طرح موقعیت
 کند. قوانین ومقررات  نقد 

 
هماهنگی و تناسب سازمان و قوانین نرام تربیت رسمی وعمومی را با اسناد راهبردی و رهنامه  بررسای  

 و نقد نماید 
 
 

 PKش یس  ی اس سی:
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 3سطح  2سطح  1سطح  ه مالک

تبیااااین و مقایسااااه 
های مختلاف   موقعیت

تربیتی بعمل فردی و 
هاا و   ها و برناماه  طرح

هااااااای  فعاهیاااااات
هااای تربیاات  سااازمان

رسمی و عماومی( بار   
 اساس اسناد تحوهی 

 
 
 

های مختلف  موقعیت
تربیتی بعمل فاردی  

هاا   ها و برنامه و طرح
هااااای  و فعاهیاااات

هاای تربیات    سازمان
رسمی و عمومی ( را 
صاارفا بررساای و از  
منرااار راهکارهاااا و 
راهبردهااا توصاایف   

 می کند. 

هاای   با بررسای موقعیات   
تربیتاای مختلااف تربیتاای  

هاا و   بعمل فردی و طارح 
هاای   هاا و فعاهیات   برنامه
تربیت رسمی های  سازمان

هاااا را از  و عماااومی( آن
منرار راهیردهاا و اصااول   
اسااناد تحااوهی  تربیاات   
رساامی و عمااومی تبیااین 

 بدهیل آوری( کند.

هاای   با بررسی موقعیات 
تربیتی مختلاف تربیتای   

ها و  بعمل فردی و طرح
هاای   ها و فعاهیات  برنامه

هااای تربیاات   سااازمان
ها  رسمی و عمومی ( آن

را از منراار تناسااب بااا  
هااا و راهکارهااای راهبرد

اساااناد تحاااوهی نراااام 
تربیت رسمی و مقایساه  

 کند.
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هااای  نقااد موقعیاات 
تربیتی بعمل فردی و 

هاا و   ها و برناماه  طرح
هااااااای  فعاهیاااااات

هاای تربیتای(    سازمان
باار اساااس قاااوانین   
ومقررات نرام تربیات  

 رسمی و عمومی 

قاااوانین و مقاااررات  
ماااااارتبط بااااااا   

های تربیتای   موقعیت
بعماااال فااااردی و 

هاا و   و برنامهها  طرح
هاااااای  فعاهیااااات
های تربیتای   سازمان

را صرفاً شناساایی و  
 کند. تشریح می

هااای  هااا و قااوت ضااعف
موجااااود   درعناصاااار و 

هاای   های موقعیات  مؤهفه
تربیتاای بعماال فااردی و  

هااا و  هااا و برنامااه  طاارح
هاای   های ساازمان  فعاهیت

تربیتاای(  را باار اساااس   
قوانین و مقاررا ت  نراام   
تربیاات رساامی شناسااایی 
کرده و توجیهات مناسابی  

 دهد. ارائه می

دالیل و عوامل ماؤثر در  
ایجاااد ضااعف و قااوت  

هاای   درعناصر و مؤهفاه 
هااای تربیتاای   موقعیاات

ها و  بعمل فردی و طرح
هاای   ها و فعاهیات  برنامه
های تربیتای( را   سازمان

کنااااد و  بیااااان ماااای
پیشااانهادهای مناساااب 
باارای بهبااود آن ارائااه  

 دهد. می

بررسااااای و نقاااااد  
هماااهنگی و تناسااب  
سازمان و قوانین نرام 
تربیت رسمی وعمومی 
را با اسناد راهباردی و  

 رهنامه  

قااوانین ومقااررات و  
راهبردهااااااااااااا 
وراهکارهااای اسااناد 
تحوهی نراام تربیات   
رساامی و عمااومی را 
صاارفا تشااریح ماای  

 .نماید

ناهماااهنگی هااا و عاادم  
تناسب ها باین قاوانین و   
مقااااررات و راهباااارد و  
راهکارهای اسناد تحاوهی  
را شناساااایی  و تشاااریح   

 می کند. 

دالیل ناهماهنگی ها و  
عاادم تناسااب هااا بااین  
قاااوانین و مقاااررات و  
راهبااارد و راهکارهاااای 
اسناد تحوهی را شناسایی 

 .می کند

 

 س خ  ر آنه ی ی دگيری، مح وای درس و فرصت. 2
 سند تحوت بني دین  :اوتبخش  

 ضرورت وجود اسناد راهبردی  -

 چشم انداز و اهدا  سند تحول -

 راهبردهای کالن  -

 فع ليت ی دگيری:

 مطاهعه و جمع آوری مطاهب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استاد -
 بحث در باره اهدا  کالن و راهبردهای اصلی سند تحول  -

 مشارکت در بحث کالسی -
 

 :فع ليت عملکردی

 مقایسه سند تحول بنیادین با چهارچوبهای تعریف شده در برنامهریلی راهبردیب استراتژیک( -
 نقد وبررسی راهکارها ی سند تحول از منرر ارتباط با مبانی نرری  -

 رر سازهاری درونی عناصر و موهفه ها و راهکارهانقد و بررسی سند تحول از من -

 نقد و بررسی برنامه درسی موجود از منرر سند برنامه درسی ملی  -

 

 وم: سند برن مه درسی ملی دبخش 

 چشم انداز و اصول برنامه درسی ملی  -
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 رویکرد برنامه درسی ملی  -

  وزه های تربیت و یادهیری  -
 

 فع ليت ی دگيری:

 های کالسی های طرح شده مشارکت در بحث و پاسخ به پرسشمطاهعه متون خواندنی  -
 بحث در باره آثار رویکرد برنامه درسی بر جریان یادهیری کالسی -

 بحث در باره  وزه های یادهیری و ارتباط آنها با همدیگر  -

 فع ليت عملکردی:

 نقد وبررسی سند برنامه درسی ملی از منرر ارتباط با مبانی نرری  -
 برنامه درسی ملی  از منرر سازهاری درونی  نقد و بررسی سند -

 نقد هریک از  وزه های یادهیری در تناسب با مبانی نرری و اسنادباال دستی  -

 

 : س زم ن وتشکيال   وزار  آموزش و پرورش سوم بخش

 سازمان اداری هذشته و اکنون نرام تربیت رسمی و عمومی 
 ساختار و تشکیالت شورای عاهی آموز ش و پرورش شورای عاهی انقال  فرهنگی 

 ساختار اداری در سطحاستان و منطقه و مدرسه

 ه ی ی دگيری: فع ليت

 های کالسی های طرح شده مشارکت در بحث مطاهعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -
 بحث در باره قوانین و مقررات ونقد آنها  -

 ار اداری استانی منطقه ای بحث و بررسی ساخت -

بحث در باره سازمانهای وابسته مانند سازمان پژوهش و برنامه ریلی آموزشی ، نهمت سواد آماوزی، کاانون پارورش     -
 فکری  و سازمان نوسازی 

 بحث و بررسی ساختار اداری  وزه وزارتی   -

 ه ی عملکردی: فع ليت

 استان یا یک منطقهبررسی و ارائه هلارش از سازمان اداری  اداره کل یک  -
 بررسی و ارائه هلارش از اهدا  و ساختار اداری یکیاز سازمانه های وابسته  -

 

 قوانين و مقررا  نظ م تربيت رسمی و عمومی :  چه رمبخش 

 قوانین  مرتبط با نرام  تربیت رسمی و عمومی ب مصوبات مجل ( -

شورای عاهی آموزش و پررورش و شاورای عااهی   مقررات مهم و  اساسی نرام تربیت رسمی و عمومی ب مصوبات  -
 انقال  فرهنگی (

 آیین نامه اجرایی مدارس  -

 فع ليت ی دگيری:
 های کالسی های طرح شده مشارکت در بحث مطاهعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -
 بحث در باره تناسب قوانین و مقررات موجود با همدیگر  -

 و مقررات بحث در باره دالیل تغییر در برخی قوانین  -

 فع ليت عملکردی:



13  

 

 مقایسه  قوانین مهم و اسا سی نرام تربیت رسمی و عمومی  در ایران در جهان  -
 بررسی وارزیابی سیر تاریخی قوانین ومقررات نرام تربیت رسمی وعمومی   -

 بررسی  چگونگی اجرای ایین نامه اجرایی در یک  مدرسه و شناسایی مشکالت ان  -

 ی دگيری. راهبرده ی تدریس و 3
ارائه محتوای مبا ث به روش توضیحی همراه با بهره هیری روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقاع الزم اساتفاده از   

 روش بحث هروهی

پیش مطاهعه و تحقیق فردی برای  مور فعال تر در مبا ث کالسی و ارائه هلارش پیش مطاهعاه باه کاالس و اساتاد باه      
 صورت مکتو  توسط دانشجو

های یادهیری مربوط به هر بحث به روش فردی یا هروهی در کالس یا خار. از کاالس وارائاه باه اساتاد باه       م فعاهیتانجا
 روش مکتو  توسط دانشجو و بررسی و اعالم نرر به موقع استاد درس

 

 . من بع آموزشی8
 من بع اصلی:

تربیت رسمی و عمومی ببخش نخست (. مبانی نرری تحول بنیادین تعلیم و 1331شورای عاهی انقال  فرهنگی ب -

 (. وزارت آموزش و پرورش.132تا صفحه 

 (. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.1331شورایعاهی انقال  فرهنگی ب -

   . وزارت آموزش و پرورش.سند برنامه درسی ملی(. 1331شورایعاهی انقال  فرهنگی ب -

   .انتشارات سمت .سازمان و قوانین آموزش و پرورش (.1335با مد ، صافی -
 :فرعیمن بع 

 www.medu.ir/Portal/Homeسایت وزارت آموزش و پرورش:  -

 http://sccr.ir/pagesسایت شورایعاهی انقال  فرهنگی:  -

 http://dolat.irسایت دوهت:  -
 

 . راهبرده ی ارزشي بی ی دگيری5
 نمره 11ارزشیابی پایانی: آزمون مبا ث نرری به میلان 

 نمره 5ها  های یادهیریپیش بینی شده و مشارکت در فعاهیت عملکرد دانشجو در فعاهیتارزشیابی فرآیند: 
 نمره 5ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکاهیف عملکردی 

شاود. مبناای    ارزشیابی از یادهیرنده بر اساس تکاهیف یادهیری در طول ترم، تکاهیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می
 ها و سطوح پیامدهای یادهیری تعیین شده است. ی و عملکردی( مالکارزیابی تکاهیف بیادهیر
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  «ای معلم )ب  ت کيد بر حقوق و تک ليف اسالمی(اخالق حرفه»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن. 1
تربیت هوناهون از کند که تمامی عناصر و فرایندهای  تربیت ماهیتی اخالقی دارد. چنین نسبتی بین اخالق و تربیت ایجا  می

دهد.  باشد که در آن کنشی اخالقی رخ می های اخالقی مت ثر باشد. در واقع هر موقعیت تربیتی یک موقعیت اخالقی نیل می ارزش
یعنی مبتنی بر  قوق و تکاهیفی از منرر اخالقی است براین اساس معلم به مثابه عامل اصلی و هدایت کننده جریان تربیت در 

های تربیتی به شناخت  بیتی باید در باره چیستی و چگونگی اصول اخالقی ب قوق و تکاهیف(  اکم بر موقعیتهای تر موقعیت
ها و اصول اخالقی نمود یابد. به عبارتی  ها  ساسیت داشته باشد. تا در عرصه عمل تربیت ارزش وثیقی رسیده و نسبت به آن

های تربیتی برسند تا قادر باشند  وق و تکاهیف(  اکم بر موقعیتهای اخالقی ب ق دانشجویان باید به درک عمیق از ارزش
های تربیتی را در راستای تحقق اهدا  از منرر اخالقی اصالح و بهبود بخشند.  اکمیت اصول اخالقی بر مناسبات  موقعیت

دیگر موجب ایجاد فما  جاری برموقعیت های تربیتی از یک سو موجب تسریع و ارتقا رشد اخالقی متربیان خواهد شد واز سویی
 های دیگر تربیت خواهد هردید. و بستری مناسب برای تعاهی متربیان در سا ت

 مشخص   درس

 نظرینوع درس: 

 نظری  واحد  3تعداد وا د: 

 س عت 84زمان درس: 

 اخالق اسالمیپیشنیاز: 

 نحوه تدری :

 ای معلم )ب  ت کيد بر حقوق و تک ليف اسالمی( ن م درس: اخالق حرفه

 اهداف/ پي مده ی ی دگيری: در پ ی ن این واحد ی دگيری دانشجو ق در خواهد بود:
های اخاالق  رفاه ای    های آموزشی( را از منرر اصول و ارزش های تربیتی بعمل فردی و سازمان موقعیت

 نمایید. ب قوق و تکاهیف( تحلیل و مقایسه می
های اخاالق  رفاه ای    آموزشی( را از منرر اصول و ارزشهای  های تربیتی بعمل فردی و سازمان موقعیت

 نمایید. ب قوق و تکاهیف( نقد می
های تربیتی بفردی و سازمانی( قادر  در شرایط تعارض آمیل اخالقی  رفه ای ب قوق و تکاهیف( در موقعیت

 به تصمیم هیری است.
 

 PKش یس  ی اس سی:
 

 ه مالک  

 پي مده 

 3سطح  2سطح  1سطح 

شناساااایی و تحلیااال 
هاای تربیتای    موقعیت

بعمل فاردی معلام و   
های تربیتی( از  سازمان

منرر اخالق  رفه ای 
 ب قوق و تکاهیف(

هااااای  در موقعیاااات
مختلف تربیتی بعمل 
فااااردی معلاااام  و  

های تربیتای(   سازمان
هااای  اصااول و ارزش

اخالقااای ب قاااوق و 
تکااااهیف( را صااارفاً  
شناسایی کرده و برای 
تحلیاال خااود دالیاال 
قانع کنناده ای ارائاه   

 دهد. نمی

بااا کنااار هاام نهااادن     
هاااای تربیتااای  موقعیاات 

مختلفبعمل فردی معلام   
هاای تربیتای( ،    و سازمان

نقاط اخاتال  و اشاتراک   
هاااااا را از منرااااار   آن

های اخالقی ب قوق  ارزش
و تکاااااهیف( شناسااااایی 

 کند می

تبیااااین بدهیاااال آوری( 
مناساابی باارای چرایاای   
وجوه اختال  و اشاتراک  

های تربیتیبعمل  تموقعی
فااااااردی معلاااااام  و 

هاای تربیتای(  را    سازمان
از منرر اخالق  رفاه ای  
ب قوق و تکااهیف( ارائاه   

 دهد. می

هاااای  نقااد موقعیاات  
 "تربیتی بعمل فردی 

در مقایسااه عناصاار و 
 هااای موقعیاات مؤهفااه

های  ها و قوت برای ضعف
شناسااایی شااده در یااک  

دالیل و عوامال ماؤثر در   
ایجاااد ضااعف و قااوت در 
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هاای   و ساازمان "معلم
تربیتی( از منرر اصول 

هااای اخااالق   و ارزش
 قااوق و  ای ب رفااه  
 تکاهیف(

 

تربیتی بعمال فاردی    
هاای   معلم و ساازمان 
ها و  تربیتی(  با ارزش

اصول اخاالق  رفاه   
ای ب قوق و تکاهیف( 

هااا و  صاارفاً ضااعف 
های موجود را در  قوت

آن شناسااااااااایی و 
 نماید. فهرست می

موقعیاات تربیتاای  بعماال 
فااااااردی  معلاااااام و  

هااای تربیتاای(   سااازمان
هااای اخالقاای   لاسااتدال

بتوجیهاااات( مناسااابی از 
هاای   منرر اصول و ارزش

اخالقی ب قوق و تکاهیف( 
 دهد. ارائه می

یک موقعیت تربیتیبعمل 
فااااااردی  معلاااااام و 

های تربیتی( را از  سازمان
منراار اخااالق  رفااه ای 
ب قوق و تکااهیف( بیاان   

کنااد و پیشاانهادهای  ماای
باارای بهبااود آن  مناسااب
 دهد. ارائه می

تصااامیم هیاااری در  
شاارایط تعااارض آمیاال 
اخالقاااااااااااای در 

هاای تربیتای    موقعیت
بعمل فاردی  معلام و   

 های تربیتی( سازمان
 
 
 

با تحلیل یک موقعیت 
تربیتیبعماال فااردی   

هاای   معلم و ساازمان 
تربیتی( تعارض آمیال  
اخالقاای اصااول و ارز 
شهای اخاالق  رفاه   
ای متعارض ب قوق و 
تکااااهیف( را صااارفاً  
شناسااااایی وبیااااان 

نماید اما قاادر باه    می
هااا  تحلیاال نتااایج آن

 نیست

با تحلیال یاک موقعیات    
تربیتیبعمل فردی  معلام  

هااای تربیتاای(  و سااازمان
تعارض آمیل اخالقی نتایج 
و آثااااااار هریااااااک از 

های اخالقی  رفاه   ارزش
ای ب قااوق و تکاااهیف( را 

 نماید. بررسی و تشریح می

موقعیات  با تحلیال یاک   
تربیتیبعمل فردی  معلم 

هااای تربیتاای(   و سااازمان
یکااااای از اصاااااول و  

هااااای اخالقاااای  ارزش
ب قوق و تکاهیف( موجود 
در موقعیت تعارض آمیال  
تربیتی را انتخا  کارده و  
برای انتخاا  و تصامیم   
خود دالیل قابال قباوهی   

 دهد. ارائه می

 ه ی ی دگيری، مح وای درس و س خ  ر آنفرصت. 2

 چيس ی اخالق حرفه ای در تربيت بخش اوت:
  رفه و ابعاد آن -

 اخالق و تفاوت آن با هنجارهای اجتماعی دیگر -
 اخالق  رفه ای -
 اخالق  رفه در تربیت -
 های تربیتی( ابعاد اخالق  رفه ای تربیت باخالق ب قوق و تکاهیف( معلمی، اخالق ب قوق و تکاهیف( سازمان -
 تکاهیف(دوهانه اخالقی  ق/ مسئوهیت ب قوق و  -

 فع ليت ی دگيری:
 مطاهعه و جمع آوری مطاهب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استاد -
 مشارکت در بحث کالسی -

 

 :فع ليت عملکردی

تهیه فهرستی از تعاریف مختلف در باره اخالق  رفه ای تربیت و انتخا  یک تعریف از اخاالق  رفاه ای تربیات     -
 برای آن وارائه دهیل

 

 بخش دوم: چرایی و ضرور  اخالق حرفه ای تربيت
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 نقش و جایگاه اخالق  رفه ای -
 های تربیتی آثار و نتایج اخالق  رفه ای در محیط -
 

 فع ليت ی دگيری:

 های کالسی های طرح شده مشارکت در بحث مطاهعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -

 فصل سوم: چ ون ی اخالق حرفه ای تربيت

 )حقوق و تک ليف( معلمی در زمينه:اخالق 
 شیوه  مور در کالس درس -
 تدری  و آمادهی برای آن -
 ارزشیابی دانش آموزان -
 کالس داری نرم -
 ارتباط با همکاران -
 ارتباط با واهدین دانش آموزان -
 ارتباط با جامعه محلی -

 

 فع ليت ی دگيری:
 های کالسی ثهای طرح شده مشارکت در بح مطاهعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -
 شناسایی مصادیق هر یک از وظایف در منابع ومتون اسالمی -

 ها در تجار  زیسته معلمان و شخصیت برجسته تاریخی شناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسئوهیت -

 ها به صورت مکتو  و ارائه به کالس تشریح ارزش و اهمیت و پیامدهای هر یک از مسئوهیت -

 فع ليت عملکردی:

هاای دارای مماامین    لیل یک موقعیت یادهیری بواقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیال فایلم  تح -
 های مختلف. های معلم در زمینه های روی زمین( و بررسی آن از منرر مسئوهیت تربیتی مانند فیلم ستاره

هاای دارای   تاریخی از طریاق تحلیال فایلم   های یادهیری مختلف بواقعی از طریق مشاهده یا بررسی  مقایسه موقعیت -
های معلم و شناساایی اشاتراک و اختالفاات ایان      های روی زمین( از منرر مسئوهیت ممامین تربیتی مانند فیلم ستاره

 ها با هم. موقعیت

 ه ی تربي ی در قب ت: اخالق )حقوق و تک ليف( س زم ن
 معلم و کارکنان -
 دانش آموزان -
 واهدین دانش آموزان -
 های تربیتی همجوار محلی و سازمانجامعه  -
 در قبال سطوح باالتر مدیریت -

 ه ی ی دگيری: فع ليت
 های کالسی های طرح شده مشارکت در بحث مطاهعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -
 شناسایی مصادیق هر یک از وظایف در منابع ومتون اسالمی -

 جار  زیسته معلمان و شخصیت برجسته تاریخیها در ت شناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسئوهیت -

 ها به صورت مکتو  و ارائه به کالس تشریح ارزش و اهمیت و پیامدهای هر یک از مسئوهیت -
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 ه ی عملکردی: فع ليت

هاای دارای مماامین    تحلیل یک موقعیت یادهیری بواقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیال فایلم   -
 های مختلف. های معلم در زمینه های روی زمین( و بررسی آن از منرر مسئوهیت ستارهتربیتی مانند فیلم 

هاای دارای   های یادهیری مختلف بواقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریاق تحلیال فایلم    مقایسه موقعیت -
شاتراک و اختالفاات ایان    های معلم و شناساایی ا  های روی زمین( از منرر مسئوهیت ممامین تربیتی مانند فیلم ستاره

 ها با هم. موقعیت

 

 مس ئل اخالق حرفه ای تربيت
 های تربیتی مفهوم شناسی تعارضات اخالقی در موقعیت -
 های تربیتی مانند: مصداق یابی تعارضات اخالقی در موقعیت -

 مسائل اخالقی در فرایندهای یاددهی یادهیری

 اموزانمسائل اخالقی در فرایند ارزشیابی تحصیلی دانش 
 مسائل اخالقی در مدیریت کالس
 مسائل اخالقی در ارتباط با واهدین
 مسائل اخالقی در ارتباط با همکاران

 مسائل اخالقی در ارتباط با دانش آموزان با مشکالت ویژه
 و.......

 های تربیتی شیوه مواجهه با تعارضات اخالقی در موقعیت -
 

 ه ی ی دگيری: فع ليت
 های کالسی های طرح شده مشارکت در بحث و پاسخ به پرسشمطاهعه متون خواندنی  -
های برجسته تاریخی  شناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسائل اخالقی در تجار  زیسته معلمان و شخصیت -

 های متعارض در آن ها از نرر ارزش معلم بایرانی، اسالمی و خارجی( و تحلیل موقعیت

های تعارض آمیل اخالقی مطرح شده در کالس و اقامه دهیل برای انتخا   ک از موقعیتارائه راه  ل اخالقی برای هری -
 خود

 ه ی عملکردی: فع ليت

هاای دارای مماامین    تحلیل یک موقعیت یادهیری بواقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیال فایلم   -
هاای   وجود تعاارض اخاالق  رفاه ای و شاناخت ارزش    های روی زمین( و بررسی آن از منرر  تربیتی مانند فیلم ستاره

 متعارض در آن
هاای دارای   های یادهیری مختلف بواقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریاق تحلیال فایلم    مقایسه موقعیت -

های معلم و شناساایی اشاتراک و اختالفاات ایان      های روی زمین( از منرر مسئوهیت ممامین تربیتی مانند فیلم ستاره
 ها با هم. موقعیت

های تاریخی یا تحلیال   های متعارض در یک موقعیت یادهیری بواقعی از طریق مشاهده یا بررسی روایت شناخت ارزش -
های دارای ممامین تربیتی( و ارائه راه  ل مناسب اخالقی برای برون رفت از موقعیت تعارض آمیل و اقامه دهیال   فیلم

 برای راه  ل پیشنهادی

 

 راهبرده ی تدریس و ی دگيری. 3
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ارائه محتوای مبا ث به روش توضیحی همراه با بهره هیری روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقاع الزم اساتفاده از   
 روش بحث هروهی

پیش مطاهعه و تحقیق فردی برای  مور فعال تر در مبا ث کالسی و ارائه هلارش پیش مطاهعاه باه کاالس و اساتاد باه      
   توسط دانشجوصورت مکتو
های یادهیری مربوط به هر بحث به روش فردی یا هروهی در کالس یا خار. از کاالس وارائاه باه اساتاد باه       انجام فعاهیت

 روش مکتو  توسط دانشجو و بررسی و اعالم نرر به موقع استاد درس
 

 . من بع آموزشی8
 من بع اصلی:

 رات مجنون، تهران.ای، انتشا (، اخالق  رفه1333فرامرز قراملکی، ا د ب
 (، آدا  تعلیم و تربیت در اسالم، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، تهران.1331 جتی، سیدمحمدباقر ب

 (، اخالق تدری  در آیینه آیات و روایات، دفتر نشر معار ، قم.1333امیدوار، آ.  . ب
 من بع فرعی:

شناسی و علوم  بر اساس فلسفه اخالق اسالمی، روان(، مبانی و اصول اخالق تدری  1331بیرونی، راضیه و باقری، خسرو ب
 .115،   3تربیتی، سال سی و هشتم، ش 

 اخالق سازمانی، سرآمد، تهران.  (،1333فرامرز قراملکی، ا د ب
های اخالقی، ترجمه عباس مراهری، فرهنگ و تعاون، مرداد و  (، اخالق سازمانی و ارزش1332دی جی ا ، ریچارد آی. ب

 .11-1،   32شهریور 
 (. اخالق تدری  در مدیریت کالس. دانشگاه امام صادق بع(: تهران.1331هاشمی، زینب اهسادات ب

 

 . راهبرده ی ارزشي بی ی دگيری5
 نمره 11ارزشیابی پایانی: آزمون مبا ث نرری به میلان 
 نمره 5ها  فعاهیتهای یادهیری پیش بینی شده و مشارکت در  ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعاهیت

 نمره 5ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکاهیف عملکردی 
شاود. مبناای    ارزشیابی از یادهیرنده بر اساس تکاهیف یادهیری در طول ترم، تکاهیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می

 ها و سطوح پیامدهای یادهیری تعیین شده است. ارزیابی تکاهیف بیادهیری و عملکردی( مالک
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 «ه  و عمل تربي ی در اسالم و ایرانت ریخ اندیشه» سرفصل  درس

 معرفی درس و منطق آن:. 1
تعلیم و تربیت امروز ایران هنوز بشدت به تقلید و مصر  دانش ت.ت توهیدی جهان غر  متکی است،  به همین دهیل با وجود 

تعلیمی و هستردهی منابع در مراکل آموزش عاهی کشور، کماکان معلمان مشکل شکا  میان  –تعدد دیدهاه های تربیتی 
بومی در مدرسه برجای خود باقی است.  برای رفع این شکا  آشنایی با اندیشه  –تجویلات  این دیدهاه ها با اقتمائات فرهنگی 

نی است، می تواند دانشجو معلمان را با توهیدات بومی ایرا -های تربیتی و تجربیات عملی بومی که برخاسته از فرهنگ اسالمی
فرهنگی جامعه شان در  وزه ی تعلیم و تربیت آشنا سازد.  و این آشنایی در ایجاد هویت معلمی هم از  یث فکری و هم از  –

رتری دانش تعلیم و  یث آشنایی با اهگوهای قابل تامل و قابل استفاده، ایفای نقش می کند. سوم آن که پیش فرض ناخودآهاه ب
تربیت مدرن را که  دود یک قرن است بر اندیشه ی دست اندرکاران این عرصه سیطره دارد، دچار خدشه می سازد. و باالخره 
می تواند به  ل مشکل هسست میان  ال و هذشته ی تعلیم و تربیت ما که به واسطه ی مدرنیلاسیون ایجاد شده است، کمک 

س عدم سنخیت مسایل تعلیم و تربیت امروز  و هذشته ی پیش مدرن ایران که ما نیازمند بازهشت کند.  مشکل جدایی و ا سا
به آن هستیم، به جل آشنایی با اندیشه ها و تجربیات مربیان و اندیشمندان مسلمان و  ایرانی به عنوان یک قدم اوهیه و ضروری 

 میسر نخواهد بود.

 مشخص   درس

 نظرینوع درس: 

 واحد 2تعداد وا د: 

 س عت32زمان درس: 

 پیشنیاز:  
 

 ها و عمل تربیتی در اسالم و ایراننام درس: تاریخ اندیشه
 

اهداف/ پي مده ی ی دگيری: در پ ی ن این واحد ی دگيری دانشجو ق در خواهد  -2

 بود:

  تصویری کالن و کل هرایانه درباره ی روند عمل و اندیشه ی تربیت در طول هر دوره های

 ترسیم کند.تاریخی را 

  نسبت جایگاه کنونی اقدامات تربیتی را در بستر تالش های انجام شده تاکنون توصیف و

 تحلیل کند.

 .هویت معلمی را از منرر تاریخی تربیتی تبیین کند 

 .اهگو یا اهگوهایی معین یا تلفیقی برای معلمی و تدری  هلینش کرده و ارائه دهد 

 

 PKش یس  ی اس سی:
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ه مالک 
 

 3سطح  2سطح  1سطح 

ترسیم تصویری کالن 
و کل هرایانه درباره 
ی روند عمل و 

 اندیشه ی تربیت
 

باااا اندیشاااه هاااا و 
اقاادامات تربیتاای در 
هاار دوره بااه طااور  
جلئی آشناست وهای   
مبانی شکل هیری و 
تاداوم اندیشااه هااا و  
اعمال تربیتی را نمی 

 داند. 

زمینه ها و مبانی مختلاف  
تااداوم  شااکل هیااری و 

اندیشه ها و اعمال تربیتی 
در هر دوره تاریخی را می 
 شناسد و تحلیل می کند.

نگاهی تحلیلی و تبیینی 
به اندیشه ها و اقادامات  
تربیتای در هار دوره، باا    
توجه به نسبت آن ها باا  
مبانی ایجابی و نگااهی  
برآیندی در قاهب تصویر 
محصوالت تربیتای هار   
 دوره ی تاریخی دارد. 

توصیف و تحلیل 
جایگاه کنونی اقدامات 

اندیشه ها و اقدامات 
تربیتااای در دوره ی 

بااه مقایسااه ی وضااعیت  
موجود اندیشه ها و عمال  

به تبیین نسبت وضعیت 
موجودباندیشاااه هاااا و  
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تربیتی در بستر تالش 
های انجام شده 

 تاکنون
 

معاصااارب ال( باااه  
عنااوان آخاارین دوره 
ی بررساای شااده در 
طاااول دروه هاااای  
چهارهانه تااریخی را  
 توصیف می کند. 

ا موارد متنااظر در  تربیتی ب
دوره های هذشته ویاافتن  
مشابهت ها، تفااوت هاا و   
علت آنها با توجه به مبانی 

 آنها. می پردازد. 

اقااادامات ( هذشاااته و  
امااروز وتعیااین میاالان  
ساانخیت تااالش هااای 
امروز با  اندوختاه هاای   
تربیتاای هذشااته ماای    

 پردازد. 

معلمی از تبیین هویت 

 منرر تاریخی تربیتی

می داند که معلمای   
در هااااااار دوره ی 
تاریخی چه تعریف و 
جایگاااهی دارد، چااه 
ویژهی هاایی دارد و  
چگونه ایفاای نقاش   
ماای کنااد و معلمااان 
باالرچ چااه کسااانی 

 بودند. 

می داند که اندیشاه هاا و   
عمل تربیتای در هار دوره   
با هویات معلمای در هار    
دوره ی تاااااریخی چااااه 

 خیتی دارد. نسبت وسن

قادر است باه تحلیال و   
تبیین هویت معلمای در  
هذشته و مقایساه ی آن  
با هویت معلمی در دروه 
ی معاصر بپردازد و مای  
توانااد تحلیاال کنااد کااه 
سنخیت هویات معلمای   
امروز و هذشاته چگوناه   

 است. 

هلینش اهگو برای  

 معلمی

اهگوهاااااااااایی را  
برخاسته از اندیشه ها 
و اقدامات تربیتی در 
هر دوره پشنهاد و به 
مقایسه ی اهگوهاای  
پیشنهادی با یکدیگر 
می پردازد. بدون این 
کااااه معیارهااااای  
شناسااایی و انتخااا  
 دقیقی را ارائه دهد. 

قادر به انتخاا  اهگوهاای   
مناسب هر دوره و ارائه ی 
دالیاال انتخااا  هااا در   

ی معلمی می هلینش اهگو
 باشد. 

قاااادر باااه سااانجش   
اهگوهااااای مناسااااب  
انتخابی دوره ها باتوجاه  
به اقتمائات تادری  در  
دوره ی معاصاااااااار و 
اهگوهااای پیشاانهادی و  
هاالینش شااده ی ایاان  
دوره است و مای تواناد    
اهگوهای مناسب نهاایی  

 ارائه دهد.

 

  ه ی ی دگيری، مح وای درس و س خ  ر آن. فرصت2
توضیح یک : این عنوان آموزش و پرورش را در چهار دوره ی زمانی در بر می هیرد؛ در دوره ی باستان ایران، در دوره ی ایران 

 اسالمی شده، در دوره ی ایران مدرن شده و دوره ی جمهوری اسالمی ایران 

هلوما رابطه ی ضروری علت و معلوهی  توضیح دو: ارائه ی اندیشه های تربیتی و عمل تربیت در طول تاریخ تعلیم و تربیت،
نداشته اند. در واقع اندیشه های تربیتی همواره اعم از عمل تربیت بوده است؛ زیرا هر چند بی تردید در پشت هر عمل تربیتی ، 
پیش فرض هایی وجود دارد، اما اندیشه های تربیتی که در واقع تفکرات تصریح شده یا ضمنی یک متفکر یا صا ب نرر یا 
شخصیت برجسته است، ممکن است مبنای اقدامات تربیتی قرار هرفته باشد، یا خیر! در مقابل عمل تربیت، هاه بر چنین اندیشه 

 هایی استوار بوده است و هاه خیر و هاه  تی دور از آنها بوده است.  
محصوالت این اقدامات و نسبت آنها با به این ترتیب، در اینجا اندیشه های تربیتی و آبشخور آنها،  عمل و اقدامات تربیتی، 

 اندیشه های تربیتی در هر دوره ی زمانی مورد بررسی قرار می هیرد.  
توضیح سه: عمل تربیت در سطوح مختلفی قابل بررسی است. اما سه سطح شاخص آن را می توان به عنوان اقدامات تربیتی در 

وجوانیبهفت سال دوم(، و در دوره ی نوجوانی و جوانیبهفت سال دوره ی خردساهیبهفت سال اول(، در دوره ی کودکی تا ن
سوم( معرفی کرد. دوره ی اول، اقدامات تربیتی در خانه و توسط واهدین، دوره ی دوم اقدامات تربیتی در مدرسه و توسط معلم، و 

 دوره ی سوم به اقدامات تربیتی در مدارس علوم دینی و توسط استاد اختصا  می یابد.
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چهار: میلان اطالعات و منابع مناسب برای بررسی این دوره ها یکسان نیست. بدیهی است که هر چه دوره ای تاریخی توضیح 
تر باشد، یافتن اطالعات جلئی تر و دقیق تر درباره ی آن دشوارتر می باشد. نیل هلارش های تاریخی از اندیشه ها بیش از 

 هلارش اقدامات تربیتی هر دوره است. 
نجم: سهم دوره های تاریخی در بررسی با توجه به  جم اطالعات در دسترس و نیل اهمیت آنها در فهم شرایط موجود توضیح پ

 تعیین می شود. 
 با توجه به توضیحات باال، سرفصل های درس تنریم می شود:

 -جلسه ( 3دوره ی ب س  ن)

 تعریف دوره ی باستان و ویژهی های آن -

 تعلیم و تربیت در دوره ی باستانروش و منابع پلوهش درباره ی  -

 توصیفی از عمل تربیت در دوره ی باستان -

 منابع دستیابی به نحوه ی عمل تربیتی در دوره ی باستان -

 موهفه های عمل و اقدامات تربیتی در دوره ی باستان -

 محصوالت تعلیم و تربیت دوره ی باستان -

 منابع اندیشه های تربیتی در دوره ی باستان -

 آموزه های اوستا متون دینی و -

 پندنامک ها  -

 هلارش های مورخین دوره ی باستان درباره ی تربیت در ایران -

هلارش های تاریخی درباره ی تالش های اصالح هران دوره ی باستانبمانی و ملدک( و جنبه های تربیتی  -

 آن ها

 اندیشه های تربیتی در دوره ی باستان، جهت هیری ها و  محتوای آن ها -

 اندیشه ها و اقدامات تربییتی در دوره ی باستان توصیف مبانی -

 تک ليف ی دگيری

با توجه به محدودیت ناشی از ساعات درس، تکاهیف  کر شده میان دانشجویان توزیع می شود. نکته ی بسیار مهم آن است که 
ایر دانشجویان را درباره ی آن در کالس درس ارائه دهند و بازخورد استاد و س 1دانشجویان باید تمامی هلارش ها را به اختصار

 دریافت کنند(: 

 تهیه ی هلارش توصیفی از ویژهی های دوره  ی باستان -

 تهیه ی هلارش از متون اوستایی به عنوان مبانی دینی تعلیم و تربیت دوره ی باستان -

 توصیف فرآیند اقدامات تربیتی در دوره ی باستان -

 تک ليف عملکردی

                                                 
با توجه به ضرورت ارائه ی گزارش های دانشجویی در کالس و جمعیت دانشجویان هر کالس، استفاده از روش ارائه ی مقاالت در  1

یک، می تواند به تعداد بیشتری از دانشجویان فرصت ارائه ی همایش ها و تعیین پانزده دقیقه ارائه و پنج دقیقه پرسش و پاسخ برای هر 

 گزارش را فراهم کند.
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ساعات درس، تکاهیف  کر شده میان دانشجویان توزیع می شود. نکته ی بسیار مهم آن است که با توجه به محدودیت ناشی از 
دانشجویان باید تمامی هلارش ها را به اختصار در کالس درس ارائه دهند و بازخورد استاد و سایر دانشجویان را درباره ی آن 

 :دریافت کنند

 تحلیل محتوای پندنامک ها  -

 ی  مانی ، ملدک و مبانی آنهاتبیین اندیشه های تربیت -

 تبیین جایگاه ، ویژهی ها و نحوه ی عمل معلم در دوره ی باستان -

 بررسی سنخیت اندیشه های مانی و ملدک با اقدامات تربیتی دوره ی باستان -

 استنتا. ویژهی های محصوالت تربیتی دوره ی باستانبتکلیف تمام دانشجویان برای ارائه به استاد( -

 کلی تربیت در دوره ی باستانبتکلیف تمام دانشجویان برای ارائه به استاد( ارائه ی تصویر -

ارائه ی دریافت های شهودی توسط دانشجویان درباره ی مطاهعات و محتوای مطرو ه در موضوع معلم، مدرسه،  -

 مربی، متربی یا دانش آموز ، ماهیت تعلیم  و تربیت و محصوالت آن

 جلسه(  5دوره ی اسالمی)

 وره ی اسالمی و ویژهی های آنتعریف د -

 روش و منابع پژوهش در باره ی تعلیم و تربیت در دوره ی اسالمی و تمایل های آن با دوره ی قبل -

 توصیفی از عمل تربیت در دوره ی اسالمی و زیر دوره های آن. -

 منابع دستیابی به نحوه ی عمل تربیتی در دوره ی اسالمی -

 ر دوره ی اسالمی و زیردوره های آنموهفه های اقدامات و عمل تربیتی د -

 توصیف  مبانی اندیشه ها و اقدامات  تربیت در دوره ی اسالمی -

 منابع اندیشه های تربیتی در دوره ی اسالمی -

 قرآن،  دیث و سنت -

 ادبیات و شعر -

 آثار اندیشمندان مسلمان:  آثار اخالقی، آثار فلسفی، آثار اجتماعی و سیاسی -

 دوره ی اسالمی:نرریه پردازان تربیتی در  -

 قرآن و متون دینی بستر نرریه پردازی تربیتی در دوره ی اسالمی -

 متون دینی: نهج اهبالغه -

 فیلسوفان: بوعلی و خواجه نصیراهدین ، مالصدرا -

 متکلمین: غلاهی -

 شعرا: سعدی، قابوس بن وشمگیر -

 اهل  دیث و فقها: شیخ طوسی، مجلسی،  -

 عرفا و متصوفه: موالنا -

 اجتماعی و سیاسی: خواجه نرام اهملک، ابن خلدوناندیشمندان  -

 تک ليف ی دگيری
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با توجه به محدودیت ناشی از ساعات درس، تکاهیف  کر شده میان دانشجویان توزیع می شود. نکته ی بسیار مهم آن است که 
سایر دانشجویان را درباره ی آن دانشجویان باید تمامی هلارش ها را به اختصار در کالس درس ارائه دهند و بازخورد استاد و 

 :دریافت کنند

 انتخا  و تهیه ی هلارش از آرای تربیتی اندیشمندانب هروه های مختلف( و مبانی آن ها -

 جستجو و هلارش اقدامات تربیتی از  آثاربکتا  های( مختلف تاریخی دوره ی اسالمی  -

 تک ليف عملکردی
ف  کر شده میان دانشجویان توزیع می شود. نکته ی مهم آن است که با توجه به محدودیت ناشی از ساعات درس، تکاهی

 دانشجویان باید تمامی هلارش ها را به اختصار در کالس درس ارائه دهند و مورد ارزیابی هر چند محدود قرار هیرد.(: 

 مقایسه ی انواع دیدهاه ها و اندیشه های تربیتی ارائه شده و بررسی نسبت آنها -

 اندیشه های تربیتی در دوره ی اسالمی  دسته بندی انواع -

 دسته بندی اقدامات تربیتی در دوره ی اسالمی  و نسبت و سنخیت آنها با اندیشه های تاریخی این دوره -

 تبیین جایگاه ، ویژهی ها و نحوه ی عمل معلم در دوره ی اسالمی -

 (استنتا. ویژهی های محصوالت تربیتی دوره ی اسالمیبتکلیف تمام دانشجویان -

 ارائه ی تصویر کلی تربیت در دوره ی اسالمیبتکلیف تمام دانشجویان( -

ارائه ی دریافت های شهودی توسط دانشجویان درباره ی مطاهعات و محتوای مطرو ه در موضوع معلم، مدرسه،  -

 مربی، متربی یا دانش آموز ، ماهیت تعلیم  و تربیت و محصوالت آن

 دوره ی پیشینمقایسه ی ویژهی ها و تصویر تربیت با  -

 جلسه(  8دوره ی مدرن شدگی )

 تعریف دوره ی مدرن شدهی و  ویژهی های آن و تفاوت آن با دو دوره ی پیشین -

 روش و منابع پژوهش در دوره ی مدرن شدهی آموزش و پرورش ایران -

 توصیفی از عمل تربیت در دوره ی مدرن شدهی و تمایل های آن با دوره های قبل -

 نحوه ی عمل تربیتی در دوره ی مدرن شدهیمنابع دستیابی به  -

 وجود مراتبی در نوع عمل تربیت از آغاز دوره ی مدرن شدهی تا پایان عصر پهلوی -

 –عصر قاجار : انواع تالش ها و ماهیت آنها، جهت هیری فعاهیتهای تربیتی، نوع فعاهیت های تربیتی  -

 تعلیمی، محصوالت تربیتی عصر قاجار ، 

 

عصر پهلوی : جهت هیری فعاهیت های تربیتی، محتوای فعاهیت های تربیتی، انواع فعاهیت های  -

 تربیتی، محصوالت تربیتی عصر پهلوی، 

 توصیف  مبانی اندیشه ها و اقدامات  تربیت در دوره ی مدرن شدهی -

 اندیشه های تربیتی و نرریه پردازان تربیتی -

 اندیشمندان تربیتی وجود طیف در انواع اندیشه های تربیتی و -

 جریان های تربیتی شکل هرفته در عصر پهلویبتالش هران عرصه ی تعلیم و تربیت( -
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 منابع اندیشه های تربیتی -

 اندیشه ها ی جهان مدرن و آثار اندیشمندان جهان غر  -

 خاطرات نگارش یافته ی عصر قاجار -

 متون دینی و  متون بازخوانی شده ی دینی -

 سیاسی -اجتماعی   -ندیشه ورزان فرهنگیاجتماعی ا –آثار فرهنگی  -

 اندیشه های تربیتی و اندیشه ورزان تربیتی در عصر پهلوی -

 بآیا عصر پهلوی نرریه پرداز تربیتی داشته است؟(

 تک ليف ی دگيری
که  با توجه به محدودیت ناشی از ساعات درس، تکاهیف  کر شده میان دانشجویان توزیع می شود. نکته ی بسیار مهم آن است

دانشجویان باید تمامی هلارش ها را به اختصار در کالس درس ارائه دهند و بازخورد استاد و سایر دانشجویان را درباره ی آن 
 :دریافت کنند

 انتخا  و تهیه ی هلارش از  وادث و آرای تربیتی طیف اندیشمندان دوره ی مدرن شدهی و مبانی آن ها -

 جستجو و هلارش اقدامات تربیتی و تحوالت آن در  دوره ی مدرن شدهی  -

 تهیه ی هلارش از  نرریات و عمل تربیتی مربیان دوره ی مدرن شدهی -

 کتا  ها و مجله ها –تهیه ی هلارش از آثار تربیتی دوره ی مدرن شدهی  -

 تک ليف عملکردی

میان دانشجویان توزیع می شود. نکته ی بسیار مهم آن  با توجه به محدودیت ناشی از ساعات درس، تکاهیف  کر شده -

است که دانشجویان باید تمامی هلارش ها را به اختصار در کالس درس ارائه دهند و بازخورد استاد و سایر دانشجویان 

 :را درباره ی آن دریافت کنند

 با دوره ی پیش مدرن مقایسه ی انواع دیدهاه ها و اندیشه های تربیتی ارائه شده و بررسی نسبت آنها -

 دسته بندی انواع اندیشه های تربیتی در دوره ی مدرن شدهی  -

 دسته بندی اقدامات تربیتی در دوره ی مدرن شدهی  و نسبت و سنخیت آنها با اندیشه های تربیتی این دوره -

 تبیین جایگاه ، ویژهی ها و نحوه ی عمل معلم در دوره ی اسالمی -

 چ دوره ی مدرن شدهی تحلیل فعاهی های مربیان بلر -

 استنتا. ویژهی های محصوالت تربیتی دوره ی مدرن شدهیبتکلیف تمام دانشجویان( -

 ارائه ی تصویر کلی تربیت در دوره ی مدرن شدهیبتکلیف تمام دانشجویان( -

ارائه ی دریافت های شهودی توسط دانشجویان درباره ی مطاهعات و محتوای مطرو ه در موضوع معلم، مدرسه،  -

 ی، متربی یا دانش آموز ، ماهیت تعلیم  و تربیت و محصوالت آنمرب

 مقایسه ی ویژهی ها و تصویر تربیت با دوره های پیشین -

 

 -جلسه( 8دوره ی جمهوری اسالمی ایران)
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 تعریف دوره ی جمهوری اسالمی ایران و ویژهی های آن و تفاوت آن با دوره های پیشین -

ع آموزش و پرورش و تالش برای نیل به یک تحول بنیادین به سوی تعلیم مطاهبات نرام جمهوری اسالمی در موضو -

 و تربیت اسالمی

 توصیفی از عمل تربیت و جوانب آن در دوره ی جمهوری اسالمی و تمایلهای آن با دوره های پیشین -

 منابع دستیابی به نحوه ی عمل تربیتی در دوره ی جمهوری اسالمی ایران -

انواع اقدامات تربیتی،  هستره ی عمل تربیتی، محصوالت تربیتی در دوره ی جهت هیری های عمل تربیت،  -

 جمهوری اسالمی.

 توصیف  مبانی اندیشه ها و اقدامات  تربیت در دوره ی اسالمی -

 زیر دوره های شکل هرفته در فرآیند تربیت در دهه های جمهوری اسالمی تاکنون: -

 متربیاندوره ی انفعال و پذیرش در  -دهه ی شصت و هفتاد -

 دوره ی انفعال واهدین، مربیان و اوهیای مدرسه  -دهه ی هشتاد و نود -

 رسانه ها و تاثیر آنها بر اندیشه ها و عمل تربیتی  -

 دشواری های هسترش جهان مجازی برای فرآیند عمل تربیت  -

 اندیشه ها و اندیشه ورزان تربیتی  -

 منابع اندیشه های تربیتی -

 سطح هسترده ای تاهیف و ارائه شده است.منابع تربیت اسالمی که در  -

 تجربه های نگارش یافته ی فعاالن تعلیم و تربیت عصر پهلوی -

 اندیشه ها و نرریات جهان تعلیم و تربیت غر  -

 دانشگاهیان و اندیشه ورزی تربیتی. نسبت دانشگاه با اندیشه های تربیتی و عمل تربیت در دوره ی جمهوری اسالمی  -

 

 تک ليف ی دگيری

توجه به محدودیت ناشی از ساعات درس، تکاهیف  کر شده میان دانشجویان توزیع می شود. نکته ی بسیار مهم آن است که  با
دانشجویان باید تمامی هلارش ها را به اختصار در کالس درس ارائه دهند و بازخورد استاد و سایر دانشجویان را درباره ی آن 

 :دریافت کنند

بیانات  –از اسناد  دهه های پ  از انقال  اسالمی در خصو  مطاهبات از  نرام آموزشی انتخا  و تهیه ی هلارش  -

 رهبران انقال  در باره ی نرام آموزشی،  دیدهاه صا ب نرران

مسجد،   -تهیه ی هلارش از  جریان های تربیتی شکل هرفته پ  از انقال  اسالمیبجریان های غیر دوهتی و دوهتی -

 رس خا  و ....( موسسه های فرهنگی، مدا

 تهیه ی هلارش از جایگاه و ویژهی های معلم و نقش آنبمصا به و مراجعه به اسناد( و مبانی آن ها -

 تهیه ی هلارش از  معلمان تالش هر و تاثیر هذار و تحلیل دیدهاه ها و اقدامات تربیتی ایشان و مبانی آن ها -

 تهیه ی هلارش از تاثیر رسانه ها بر اندیشه ها و عمل تربیتی  -
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 تک ليف عملکردی)تم می گزارش ه  ب ید در کالس درس ارائه شوند.(:

با توجه به محدودیت ناشی از ساعات درس، تکاهیف  کر شده میان دانشجویان توزیع می شود. نکته ی بسیار مهم آن است که 
ها را به اختصار در کالس درس ارائه دهند و بازخورد استاد و سایر دانشجویان را درباره ی آن دانشجویان باید تمامی هلارش 

 :دریافت کنند

 دسته بندی انواع اندیشه های تربیتی در دوره ی جمهوری اسالمی  -

 رهدسته بندی اقدامات تربیتی در دوره ی جمهوری اسالمی  و نسبت و سنخیت آنها با اندیشه های تربیتی این دو -

 تحلیل و تبیین جایگاه ، ویژهی ها و نحوه ی عمل معلم در دوره ی جمهوری اسالمی -

 تحلیل فعاهیت های مربیان بلرچ دوره ی مدرن شدهی  -

 استنتا. ویژهی های محصوالت تربیتی دوره ی جمهوری اسالمیبتکلیف تمام دانشجویان( -

 تمام دانشجویان(ارائه ی تصویر کلی تربیت در دوره ی جمهوری اسالمیبتکلیف  -

ارائه ی دریافت های شهودی توسط دانشجویان درباره ی مطاهعات و محتوای مطرو ه در موضوع معلم، مدرسه،  -

 مربی، متربی یا دانش آموز ، ماهیت تعلیم  و تربیت و محصوالت آن

 مقایسه ی ویژهی ها و تصویر تربیت با دوره های پیشین -

 . راهبرده ی تدریس و ی دگيری3

جه به ماهیت تاریخی درس، مطاهعه ی مبا ث بر اساس طرح درس بارای دانشاجویان ضاروری اسات. بادین وسایله       با تو
 اطالعات اوهیه دانشجویان برای مشارکت و هفتگو و تحلیل مبا ث در کالس درس فراهم می شود. 

آموزشی استاد در کالس شارط   تدری  به هیچوجه نمی تواند به روش سخنرانی ارائه هردد. و فعاهیت دانشجویان و رهبری
 توفیق درس می باشد.

 . من بع آموزشی8

 من بع اصلی:

 این درس دارای منبع اصلی نیست.

 من بع فرعی:

 منابع تاریخ عمومی هر دوره 

 آثار اندیشمندان در هر دوره 

 آثار تربیتی هر دوره 

 آثار ادبیات و فرهنگ هر دوره 

  کتا  های تاریخ تعلیم و تربیت 

 

 راهبرده ی ارزشي بی ی دگيری. 5

 ارزشیابی شامل آزمون کتبی و نیل  انجام پژوهش و بررسی در محورهای  کر شده در بخش تکاهیف می باشد.
 ارزشیابی پایانی: آزمون کتبی

 ارزشیابی فرآیند: مطاهعات آمادهی در هر جلسه، میلان مشارکت دانشجو در کالس در هنگام طرح مبا ث
 کار: هلارش تکاهیف یادهیری و عملکردی دانشجویانارزیابی پوشه 
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 «نقش اج م عی معلم از دیدگ ه اسالم»سرفصل درس 

 :معرفی درس و منطق آن .1

تربیتی معلم می تواند، دانشجویان معلمی را نسبت به وظیفه و -ارائه بینش، بحث و اندیشه ورزی پیرامون نقش اجتماعی 
رساهت خویش  ساس کند و برخی چاهش های نرری معطو  به بازتعریف این نقش در جامعه امروز را از پیش پای وی 

و مسائل خا  نسل جدید در آن، داشتن انگاره ای صحیح از  بردارد. این امر مستللم شناخت دقیق مختصات عصر  اضر
 جایگاه معلم در  رکت اصال ی اجتماعی و آمادهی برای ایفای این نقش در این عصر است.  

 مشخص   درس

 نظرینوع درس: 

 واحد نظری 2تعداد وا د: 

 س عت 32زمان درس: 

 پیشنیاز:  
 نحوه تدری : 

 یدهاه اسالمنام درس:   نقش اجتماعی معلم از د
 

 اهداف/ پي مده ی ی دگيری: در پ ی ن این واحد ی دگيری دانشجو ق در خواهد بود:
 تصویری روشن و واقع بینانه از مختصات عصر  اضر داشته باشد. (1
معیارهای نوع مطلو  رابطه با دانش آموزان در این عصر را بشناسد و بتواند رابطه خود با دانش   (2

 آموزانش را مبتنی بر آن تنریم نماید.

جایگاه وامکانهای مختلف خود را در مقام اصال گر اجتماعی در سلسله مراتبی از اجتماعات از    (3
 کالس هرفته تا جامعه بیابد.

ری را بداند و قادر باشد مبتنی بر این ویژهیها و به اقتمای مختصات عصار  ویژهیهای اصالح ه  (4
  اضر، کنش اجتماعی فعاالنه و موفقیت آمیل داشته باشد.

 PKش یس  ی اس سی:
 

 ه مالک  

 پي مده 

 3سطح 2سطح 1سطح 

داشتن تصویری روشن 
و واقااااع بینانااااه از  
 مختصات عصر  اضر

مختصااااااااااات و 
ویژهیهاااای عصااار  

را مای داناد و    اضار  
می تواناد بارای هار    
یااک نمونااه فرضاای  

  کر کند .

می تواند با قارار هارفتن    
در یک موقعیات واقعای،   
مختصاتی از عصر  اضار  
کااه در آن بااارز اساات را  
شناسایی کناد و باا بیاان    

 شواهد، توضیح دهد. 

می تواند راه  ل هایی را 
باارای عبااور یااا تعاادیل  
چاهش های عصر  اضار  

موقعیات  ارائه دهاد و در  
 تربیتی بکار هیرد. 

شناخت معیارهای نوع 
مطلو  رابطه با دانش 
آموزان در ایان عصار   
 وتوان تنریم رابطه 

معیارهای نوع مطلو  
رابطه با دانش آموزان 
در این عصر را بداند و 
بتوانااااد و در یااااک 
مصااااداق،  اهاااات  
مطلاااو  و  ااااالت 
ناااامطلو  را نشاااان 

 دهد.

در یک موقعیات تربیتای،   
رابطه تربیتی ممکان  ابعاد 

و مطرح را شناسایی کناد  
و  اهت مطلو  را در هار  

 بعد، مشخص نماید.

بتواند در موقعیت تربیتای  
واقعاای، ابعاااد تربیتاای را  
بشناسد و  اهت مطلاو   
آن بعااد را عمااال محقااق 

 کند.

شااااناخت و یااااافتن 
جایگااااه وامکانهاااای 
مختلف خاود در مقاام   
 اصال گر اجتماعی 

مشکالت قادر باشد تا 
و معمااالت اجتماااع  
هااااای تربیتاااای را  
 بشناسد و تشریح کند.

قادر به تشاخیص مؤهفاه   
هاااای مختلاااف باااروز  
مشکالت باشد و فرضایه  
هااایی در باارون رفاات از 

قادر باشد در یک موقعیت 
واقعی، دست باه اصاالح   
موقعیااااات و محااااایط 

 اجتماعی بلند.
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 آنها داشته باشد. 

فهم ویژهیهای اصالح  
هری و قادرت انجاام   
 کنش اجتماعی فعال   

ویژهیهااای مقتمااای 
اصالح هری در عصر 
 اضار را مای داناد و    
ماای توانااد آنهااا را در 
موقعیت های مختلف 

 بازتعریف کند.

قااادر اساات در زناادهی   
معلمان، ویژهیهای -مصلح

اصالح هری را بازشناسی 
کناد و متنااظر آنهااا را در   

 م نماید. زمان  ال معلو

قااادر اساات، ویژهیهااای  
اصالح هری را به صورت 
واقعااای در موقعیتهاااای  
اجتماعی مختلف محقاق  

 سازد.

  
 ه ی ی دگيری، مح وای درس و س خ  ر آنفرصت. 2

 

 بخش نخست: ویژگيه ی عصر ح ضر
 فروریختن ساختارهای فیلیکی و مفهومی در عصر ارتباطات -

 رویارویی اطالعات با دانش -

 سرعت با تامل در تصمیمرویارویی  -

 رویارویی سنت با مدرنیته -

 رویارویی عاملیت انسان با قدرت ساختارهای اجتماعی -

 چاهش معنا -

 چاهش هویت -

 تک ليف ی دگيری:

 مطاهعه و مرور مقاهه چاهش های تربیت اسالمی در قرن بیست و یکم، نگاهی دوباره به تربیت اسالمی، جلد دوم.  -

 بازشناسی عاملیت انسانی در فمای مجازیمطاهعه و مرور فصل سوم از  -

 تک ليف عملکردی:

 مصداق یابی ویژهیهای عصر  اضر با یکی از این موارد:

  مور در یک شبکه اجتماعی، دسته بندی تجربیات شخصی از تاثیرات این شبکه ها بر زندهی -

 مصا به های عمیق با سه دانش آموز دبیرستانی و پرسش از نگاه آنها به زندهی -
 

 خش دوم: رابطه معلم و ش گرد  ب
 مقبوهیت: در میانه هیبت و هم سطحی -

 اهگوپردازی: در میانه مریدپروری و تک روی -

 هدایت هری: در میانه اقتدارهرایی و تسهیل هری -

 همراهی: در میانه نراره هری و همپایی -

  قیقت هرایی: در میانه نفو ناپذیری و نسبی هرایی -

 توجهپایش: در میانه تفتیش تا عدم  -

 تک ليف ی دگيری:
مطاهعه فصل هایی از دو کتا  نگاهی دوباره به تربیت اسالمی جلد دوم و نقش معلم در تربیت دینی مرتبط با آسیب و  -

 سالمت در تربیت دینی و رساهتهای معلم در تربیت
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 تک ليف عملکردی:

 هفتگو درباره قطب ها و بررسی نقاط قوت و ضعف هر قطب -

 بهینه در یک موقعیت تربیتییافتن و تشریح نقاط  -
 

 بخش سوم: رس ل ه ی اج م عی معلم
 واقع بینی: در میانه واقع زدهی و واقع هریلی -

 اصال گری: در میانه انفعال و مقابله -

 تبیین هری: در میانه شنوندهی و هویندهی -

 ترسیم افق: در میانه اقتما و توهم -

 تک ليف ی دگيری:

 برنامه درسی و استخرا. وظایف اجتماعی معلم از آنمطاهعه فصل هشتم از کتا  فرهنگهای  -

 تک ليف عملکردی:

یافتن مصادیق رساهتهای اجتماعی معلم در زندهی و کنش معلمان مبرّزی چون میرزا  سان رشادیه، بهمان بیگای،      -
 مر وم کرباسچیان، معلم کاهوی بندر دیّر، و ...

 

 ربخش چه رم: م موریت ه ی اج م عی جدید معلم در عصر ح ض
 تبیین هری -

 فراهم سازی موقعیت های انتخا  -

 فراخوانی عوامل زیرساز انتخا  و تامل بر آنها -

 بازخوانی و بازتعریف معیارها -

 نقادی و هلینشگری -

 افق نگری و معنا بخشی -

 کنشگری مسووالنه -

 تک ليف ی دگيری:

تربیت اسالمی در قرن بیست و یکم مطاهعه فصل چهارم از بازتعریف عاملیت انسانی در فمای مجازی و نیل چاهش های  -
 از کتا  نگاهی دوباره به تربیت اسالمی، جلد دوم.

   تک ليف عملکردی:

 هفتگو درباره قطب ها و بررسی نقاط قوت و ضعف هر قطب -

تالش عملی برای محقق ساختن  داقل سه مؤهفه از رساهتهای جدید اجتماعی معلم در یک موضوع اجتماعی و ارائاه   -
 کالسهلارش آن به 
 

 

 . راهبرده ی تدریس و ی دگيری3
این درس باید به توجه به مسائل عملی و واقعی عصر  اضر و توجه به تمرین عملی یافته های نرری دانشجویان تادری   
شود. از این رو، مطاهعه منرم دانشجویان، اندیشه ورزی و فرضیه پروری معطو  به مطاهب نراری، داشاتن مبا ثاه هاای     

ی خا  آنها در عصر  اضر و نیل  مور در موقعیت هاای واقعای و   هروهی، ارتباط با دانش آموزان  اضر و تحلیل ویژهیها
 تالش برای تحقق اصالح هری اجتماعی باید مد نرر قرار هیرد. 
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 . من بع آموزشی8
 من بع اصلی:

 (. نگاهی دوباره تربیت اسالمی، جلد دوم، تهران: انتشارات مدرسه.1334باقری، خسرو ب 
 ربیت دینی، قم: انشارات پژوهشگاه  وزه و دانشگاه.(. نقش معلم در ت1331داوودی، محمد ب

 من بع فرعی:

 (. فرهنگهای برنامه درسی. ترجمه مهرمحمدی و همکاران، تهران: انتشارات سمت.1333ژوز ، پامال بلوتین و دیگران ب
به راهنمایی نره  (. تحلیل عاملیت انسانی در مواجهه با فمای مجازی. پایان نامه کارشناسی ارشد، 1332بیگی، سمیرا ب

 سجادیه، تهران: دانشگاه تهران.
 (. برنامه درسی انتقادی، دانشنامه برنامه درسی.  1333سجادیه، نره  ب

 

 . راهبرده ی ارزشي بی ی دگيری5
 ارزشیابی پایانی: آزمون مبا ث نرری 

در فعاهیات هاا و نیال ارزشایابی از     ارزشیابی تکوینی: عملکرد دانشجو در فعاهیت های یادهیری  پیش بینی شده و مشارکت 
 تکاهیف عملکردی دانشجو در طول ترم
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 ب  توجه به مراحل و)  عليهم السالم((و اهل بيت  )صلی اهلل عليه و آله(سيره تربي ی پي مبر »سرفصل درس 

 («ه ی تربيت س حت

 معرفی درس و منطق آن:  .1
صلی اهلل علیه و آهه تعلیم و تربیت مردم و هدایت آنان به سوی تو یاد و دیگار آماوزه     یکی از وظایف مهم و اساسی پیامبر

ت کید و ت ییدی بر این مدعاست. اهل بیت آن  مارت  « من معلم مبعوث شدم»های اسالمی است و این سخن ایشان که 
روی، سیرۀ این بلرهواران هنجیناه ای   علیهم اهسالم نیل همین وظیفۀ خطیر را پ  از ایشان بر عهده داشته و دارند. از این

است سرشار از آموزه های تربیتی در زمینه تربیت اسالمی که افلون بر کارایی و اثربخشی از باالترین اعتباار نیال برخاوردار    
است و رهنمودهای عملی فراوانی برای معلمان دارد و چون چراغی فروزان راهنمای معلمان در فعاهیتهاای تعلایم و تربیتای    
آنان است. در این وا د معلمان با اصول و روشهای تربیتی پیامبر صلی اهلل علیه و آهه و اهال بیات علایهم اهساالم در ساه      

یابناد وضاعیت مطلاو  تربیتای بارای       سا ت تربیت اعتقادی، تربیت عبادی و تربیات اخالقای آشانا شاده و تواناایی مای      
ها و اقدامات رایج تربیتی را بر اساس معیارهای به دست آماده از   اهیتآموزان خود را در این سا تها تشخیص داده و فع دانش

 سیرۀ تربیتی معصومان علیهم اهسالم ارزیابی و نقد کنند.

 مشخص   درس

 نظرینوع درس: 

واحااد  2تعااداد وا ااد:  

 نظری

 ساعت 32زمان درس: 

 

اهساالم(  بباا توجاه باه     سیره تربیتی پیامبر (صلی اهلل علیه و آههب و اهل بیت (علیهم »نام درس: 

 «های تربیت( مرا ل و سا ت

 اهداف/ پي مده ی ی دگيری: در پ ی ن این واحد ی دگيری دانشجو ق در خواهد بود:

مفهوم، اهمیت و منابع سیرۀ تربیتی، اصول و روشهای تربیتی را در سیرۀ پیامبر صالی اهلل علیاه و   
 اعتقادی، عبادی و اخالقی توصیف و تحلیل کند.آهه و اهل بیت علیهم اهسالم در سا ت تربیت 

بر اساس اصول و روشهای تربیتی معصومان علیهم اهسالم، وضعیت موجود تربیتای در ساا تهای   
تربیت اعتقادی، عبادی و اخالقی را شناسایی و وضعیت مطلو  تربیتی را ترسیم و هر دو وضاع را  

 تحلیل کند.
ها و اقدامات تربیتای رایاج را    ن علیهم اهسالم، ، فعاهیتبر اساس اصول و روشهای تربیتی معصوما

 در زمینه تربیت اعتقادی، عبادی و اخالقی ارزیابی و نقد کند.

 ش یس  ی اس سی:

Ck 1-1&  2-1 Pck& 1-

3&    Gk 1-4 

 ه مالک  

 پي مده 

 3سطح  2سطح  1سطح 

توصاایف و تحلیاال  
مفهاااوم، اهمیااات و 
منابع سایرۀ تربیتای،   

روشااهای اصااول و 
تربیتااای در سااایرۀ  
پیامبر صلی اهلل علیه 
و آهااه و اهاال بیاات  
علااایهم اهساااالم در 
سااااا ت تربیاااات  
اعتقااادی، عبااادی و 
 اخالقی

مفهااوم، اهمیاات و  

منابع سیرۀ تربیتای،  

اصااول و روشااهای 

تربیتااای در سااایرۀ 

پیاااامبر صااالی اهلل 

علیااه و آهااه و اهاال 

بیت علیهم اهساالم  

را در زمینااۀ تربیاات 

و اعتقاادی، عبااادی  

اخالقاای باار اساااس 

منبع معرفی شده به 

ربط و نسبت اصاول و   

روشااهای تربیاات را در  

هر یک از سا ت ها باا  

اصول و روشهای تربیت 

در دیگاااار سااااا تها  

توصاااایف و تحلیاااال 

 کند.   می

ویژهیهااااا، اصااااول و 

روشااااهای تربیتاااای  

معصااااومان علاااایهم 

اهساالم در هاار یااک از  

ل این سا تها را با اصو

و روشهای تربیتی رایج 

غرباای در آن سااا ت   

مقایسه و وجوه تمایل و 

ها را به دست  تشابه آن

 می آورد
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زبان خاود توصایف   

 کند می

تحلیاال و شناسااایی 

وضااعیت موجااود و  

 مطلو 

وضاااع موجاااود را  

 شناسایی کند.

وضع مطلو  را ترسایم  

 کند.

دالیاال خااود را باارای  

ترسیم وضع مطلو  به 

 تفصیل بیان کند.

ارزیااابی فعاهیتهااا و  

اقدامات رایج تربیتی 

بر اساس معیارهاای  

بااه دساات آمااده از  

سیرۀ تربیتای پیاامبر   

صلی اهلل علیه و آهاه  

و اهل بیات علایهم   

 اهسالم

فعاهیتهااا و اقاادامات 

رایج تربیتی در ایان  

سااااااااا تها را در 

موقعیت خود ببارای  

مثااال در دبیرسااتان 

محل تحصیل خود( 

شناسایی و توصایف  

 کند می

رایاج  فعاهیتها و اقدامات 

تربیتی را باا معیارهاای   

برهرفته از سیرۀ تربیتی 

پیامبر صلی اهلل علیاه و  

آهه و اهل بیات علایهم   

دهد و  اهسالم تطبیق می

 کند.  ارزیابی می

دالیاال خااود را باارای  

نقاااط قااوت و ضااعف  

شناسایی شده، توضایح  

 دهد. می

 

 ه ی ی دگيری، مح وای درس و س خ  ر آن. فرصت2

 تربي ی پي مبر صلی اهلل عليه و آله و اهل بيت عليهم السالم چيس ی و ضرور  سيرۀ
  تعریف سیره، سنت، تربیت، سیره تربیتی 

 جیت و اعتبار سیره  

 دالهتها و کارکردهای سیره 

 منابع سیره 

  ضرورت آشنایی با سیرۀ تربیتی پیامبر صلی اهلل علیه و آهه و اهل بیت علیهم اهسالم 

 فع ليت ی دگيری:

  جمع آوری مطاهب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استادمطاهعه و 

 مشارکت در بحث کالسی 
 

 :فع ليت عملکردی

 تهیه فهرستی از تعاریف مختلف در باره سیره تربیتی و انتخا  یک تعریف وارائه دهیل برای آن 

 ث در باره آنهاتهیه فهرستی از نرریه های مختلف در باره اعتبار سیره و بح 

 

 آداب و روشه ی زمينه س ز در تربيت 

 آدا  و روشهای زمینه ساز پیش از توهد 

 آدا  و روشهای زمینه ساز آغاز توهد 

 آدا  و روشهای زمینه ساز پ  از توهد 

 

 فع ليت ی دگيری:
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 های کالسی های طرح شده و مشارکت در بحث مطاهعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش 

  ترین آدا  و روشهای زمینه ساز با مراجعه به منابع اسالمی مهمشناسایی 

 فع ليت عملکردی:

   آدا  و روشهای زمینه ساز در سیره تربیتی را با نررات رایج غربی در این زمینه مقایسه کرده، وجوه تمایل و تشاابه آن
 دو را مشخص کند. 

 

 تربيت اع ق دی 
  روشهای پروش شناخت و ایمان به خدا 

 ی پرورش شناخت و ایمان به پیامبر صلی اهلل علیه و آههروشها 

 روشهای پرورش شناخت و ایمان به امامت 

 روشهای پرورش شناخت و ایمان به معاد 

 ه ی ی دگيری: فع ليت

 های کالسی های طرح شده مشارکت در بحث مطاهعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش 

 از منابع ومتون اسالمی پیامبر، امامان و معاد وشهای پرورش شناخت و ایمان به خدا،استخرا. ر 

 ه ی عملکردی: فع ليت

 های معلمان دینی و قرآن خود را در دورۀ دبیرستان با روشهای معصومان علیهم اهساالم بررسای    میلان انطباق فعاهیت
 کند.

 .روشهای رایج تربیت اعتقادی در دبیرستان محل تحصیل خود را شناسایی و نقد و بررسی کند 

 

 تربيت عب دی 
  آموزش قرآن 

  آموزش  کر و دعا 

 آموزش نماز 

 آموزش روزه 

 فع لي ه ی ی دگيری

 های کالسی های طرح شده مشارکت در بحث مطاهعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش 

 استخرا. روشهای آموزش قرآن و  کر و دعا و نماز و روزه از منابع و متون اسالمی 

 

 فع لي ه ی عملکردی

 های رایج در زمینه تربیت عبادی در دبستان محل زندهی خود را با روشهای تربیتی پیاامبر صالی    طباق فعاهیتمیلان ان
 اهلل علیه و آهه و اهل بیت علیهم اهسالم بررسی کند.

 توان روشهای آموزش نماز و قرآن و  کر و دعا را در دورۀ ابتدایی به کار بست. تحقیق کند و معلوم کند چگونه می 

 اخالقی  تربيت

 اصول تربیت اخالقی 

 روشهای زمینه ساز در تربیت اخالقی 

 روشهای پرورش آهاهی و بصیرت اخالقی 

 روشهای پرورش هرایشها و عادتهای مطلو  اخالقی 
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  روشهای اصالح رفتارهای نامطلو 

 ه ی ی دگيری: فع ليت

 کالسیهای  های طرح شده مشارکت در بحث مطاهعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش 

   مطاهعه منابع تعلیم و تربیت اسالمی و استخرا. اصول و روشهای تربیت اخالقی 

 ه ی عملکردی: فع ليت

 .در بارۀ چگونگی کاربرد روشهای مطرح شده در موقعیت خا ، برای مثال در کالس چهارم ابتدایی، تحقیق کند 

 .در بارۀ شرایط کاربرد هر یک از روشها تحقیق کند 

  .کاربرد این روشها در یک مدرسه را بررسی و نقد و ارزیابی کند 

 

 . راهبرده ی تدریس و ی دگيری3
ارائه محتوای مبا ث به روش توضیحی همراه با بهره هیری روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقاع الزم اساتفاده از   

 روش بحث هروهی
با ث کالسی و ارائه هلارش پیش مطاهعاه باه کاالس و اساتاد باه      پیش مطاهعه و تحقیق فردی برای  مور فعال تر در م

 صورت مکتو  توسط دانشجو
های یادهیری مربوط به هر بحث به روش فردی یا هروهی در کالس یا خار. از کاالس وارائاه باه اساتاد باه       انجام فعاهیت

 روش مکتو  توسط دانشجو و بررسی و اعالم نرر به موقع استاد درس
 

 زشی. من بع آمو8

 من بع اصلی:
 محمد داودی و سیدعلی  سینی زاده، سیرۀ تربیتی پیامبر ب ( و اهل بیت بع(، یک جلدی
 اسداهلل طوسی، سیره تربیتی واخالقی پیامبر واهل بیت بعلیهم اهسالم ( درخانه وخانواده،

 من بع فرعی:
 .4-1ع(، . محمد داودی و سید علی  سینی زاده، سیرۀ تربیتی پیامبر ب ( و اهل بیت ب

 طباطبایی، محمد  سین، سنن اهنبی ب (،
 مطهری مرتمی، سیری در سیرۀ نبوی

 عالمه  لی، نگاهی به زندهانی دوازده امام، ترجمه محمدمهدی اشتهاردی
 معرو  اهحسنی، هاشم، زندهی دوازده امام، ترجمه محمد رخشنده

 عقیقی بخشایشی، پیشوایان،
 

 . راهبرده ی ارزشي بی ی دگيری5
 نمره 11ارزشیابی پایانی: آزمون مبا ث نرری به میلان 
 نمره 5ها  های یادهیری پیش بینی شده و مشارکت در فعاهیت ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعاهیت

 نمره 5ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکاهیف عملکردی 
شاود. مبناای    عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می ارزشیابی از یادهیرنده بر اساس تکاهیف یادهیری در طول ترم، تکاهیف

 ها و سطوح پیامدهای یادهیری تعیین شده است. ارزیابی تکاهیف بیادهیری و عملکردی( مالک
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 «نظ م تربي ی اسالم )براس س قرآن و روای   پي مبر )ص( و اهل بيت )ع((»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن:  .2

نهادی اجتماعی، یکی از اجلا و عناصر مهم هر فرهنگ و تمدن است که یکی از وظاایفش انتقاال   تعلیم و تربیت به عنوان 
فرهنگ به نسل جدید و رشد و تعاهی آن است. از آنجا که فرهنگ و تمدن کشور ما اسالمی است، وظیفاۀ تعلایم و تربیات    

ن و مسلمان است و این مساتللم آشانایی   های اسالمی و در یک کالم، تربیت انسان مؤم تربیت نسل جدید بر اساس آموزه
های تعلیم و تربیات اساالمی آشانا شاده و      عمیق معلمان با نرام تربیتی اسالم است. در این وا د معلمان با عناصر و مؤهفه

ها و اقادامات رایاج تربیتای را بار      آموزان خود را تشخیص داده و فعاهیت یابند وضعیت مطلو  تربیتی برای دانش توانایی می
 اساس معیارهای نرام تربیتی اسالم ارزیابی و نقد کنند.

 مشخص   درس

 نظرینوع درس: 

 واحد نظری 3تعداد وا د: 

 س عت43زمان درس: 

 پیشنیاز:

 نحوه تدری :

 نرام تربیتی اسالم ببراساس قرآن و روایات پیامبر ب ( و اهل بیت بع((نام درس: به فارسی: 

  

 پ ی ن این واحد ی دگيری دانشجو ق در خواهد بود:اهداف/ پي مده ی ی دگيری: در 

 های نرام تربیتی اسالم را توصیف و تحلیل کند. ویژهیها، عناصر و مؤهفه
بر اساس نرام تربیتی اسالم، وضعیت موجود تربیتی را شناسایی و وضعیت مطلو  تربیتی را ترسیم و هر دو وضع را 

 تحلیل کند.
 ها و اقدامات تربیتی رایج را ارزیابی و نقد کند. فعاهیتبر اساس نرام تربیتی اسالم، 

 
 ش یس  ی اس سی:

Ck 1-1&  2-1 Pck& 1-

3&    Gk 1-4 

 3سطح  2سطح  1سطح  ه مالک  

توصاااایف و تحلیاااال  
ویژهیهااااا، عناصاااار و 

 های نرام مؤهفه

ویژهیهاااا، عناصااار و 

هاااای نراااام  مؤهفاااه

تربیتاای اسااالم را باار 

 اساااس منبااع معرفاای

شااده بااه زبااان خااود 

 کند توصیف می

ربط و نسبت هر یاک از   

های نراام   عناصر و مؤهفه

تربیتی اسالم را با عناصر 

های دیگر توصیف  و مؤهفه

 کند.  و تحلیل می

ویژهیهااااا، عناصاااار و  

های نراام تربیتای    مؤهفه

اساااالم را باااا یکااای از 

هاای تربیتای رایاج     نرام

غرباای مقایسااه و وجااوه  

را باه   ها تمایل و تشابه آن

 دست آورد

تحلیااال و شناساااایی 

وضاااعیت موجاااود و  

 مطلو 

وضااااع موجااااود را  

 شناسایی کند.

وضااع مطلااو  را ترساایم 

 کند.

دالیااال خاااود را بااارای 

ترسیم وضع مطلاو  باه   

 تفصیل بیان کند.

ارزیاااابی فعاهیتهاااا و  

اقدامات رایج تربیتی بر 

اساس معیارهای نرام 

 تربیتی اسالم 

فعاهیتهاااا و اقااادامات 

رایااااج تربیتاااای در 

موقعیت خاود ببارای   

مثااال در دبیرساااتان  

محل تحصیل خود( را 

شناسااایی و توصاایف 

 کند می

فعاهیتهااا و اقاادامات رایااج 

تربیتاای را بااا معیارهااای  

برهرفتااه از نرااام تربیتاای 

دهد و  اسالم را تطبیق می

 کند.  ارزیابی می

دالیل خود را برای نقااط  

ایی قوت و ضاعف شناسا  

 دهد. شده، توضیح می
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 ه ی ی دگيری، مح وای درس و س خ  ر آن. فرصت2

 چيس ی و ضرور  نظ م تربي ی اسالم
 تعریف نرام، تعلیم و تربیت و نرام تعلیم و تربیت اسالمی 

 های نرام تعلیم و تربیت اسالمی عناصر و مؤهفه 

 ویژهیهای نرام تعلیم و تربیت اسالمی 

  تعلیم و تربیت اسالمیضرورت آشنایی با نرام 

 فع ليت ی دگيری:

 مطاهعه و جمع آوری مطاهب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استاد 

 مشارکت در بحث کالسی 

 

 :فع ليت عملکردی

  برای آنتهیه فهرستی از تعاریف مختلف در باره نرام تعلیم و تربیت اسالمی و انتخا  یک تعریف وارائه دهیل 
 

 مب نی تعليم و تربيت اسالمی

 چیستی مبانی در تربیت اسالمی 

 جایگاه مبانی در تربیت اسالمی 

 انواع مبانی در تربیت اسالمی 

 شناختی تعلیم و تربیت اسالمی مبانی انسان 

 شناختی تعلیم و تربیت اسالم مبانی ارزش 

 ... 

 

 فع ليت ی دگيری:

  های کالسی های طرح شده و مشارکت در بحث پرسشمطاهعه متون خواندنی و پاسخ به 

 شناختی تعلیم و تربیت اسالمی با مراجعه به منابع اسالمی شناختی و ارزش ترین مبانی انسان شناسایی مهم 

 های تربیتی هر یک از مبانی شناسایی و بیان دالهت 

 فع ليت عملکردی:

 های پژوهش را تبیین کند. های آموزش و روش اس آن روششناختی ارائه داده و بر اس یک تصویر کلی از مبانی انسان 

 های تربیتای   های رایج مقایسه کرده، وجوه تمایل و تشابه دالهت شناسی شناختی اسالمی را با یکی از انسان مبانی انسان
 آن دو را مشخص کند. باین دو عملکرد در بارۀ دیگر مبانی نیل قابل اجراست(

 اهداف تعليم و تربيت اسالمی

 هد  غایی تعلیم و تربیت اسالمی 

 اهدا  واسطی تعلیم و تربیت اسالمی 

 ه ی ی دگيری: فع ليت

 های کالسی های طرح شده مشارکت در بحث مطاهعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش 

 استخرا. اهدا  غایی و واسطی از منابع ومتون اسالمی 
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 ه ی عملکردی: فع ليت

 د در دورۀ دبیرستان را با اهدا  غایی و واسطی تعلیم و تربیت اسالمی را بررسای  های معلمان خو میلان انطباق فعاهیت
 کند.

 .اهدا  غایی فعاهیتهای تربیتی دبیرستان محل تحصیل خود را شناسایی و نقد و بررسی کند 

 

 اصوت تعليم و تربيت اسالمی

 های اسالمی  اصل انطباق جریان تربیت با آموزه 

 اصل تدریج و تعاهی مرتبتی 

 ..... 

 فع لي ه ی ی دگيری

 های کالسی های طرح شده مشارکت در بحث مطاهعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش 

 استخرا. اصول تعلیم و تربیت اسالمی از منابع و متون اسالمی 

 

 فع لي ه ی عملکردی

 اسالمی بررسی کند.های معلم دینی خود در دورۀ دبیرستان را با اصول تعلیم و تربیت  میلان انطباق فعاهیت 

 توان اصول تعلیم و تربیت را در دورۀ ابتدایی به کار بست. تحقیق کند و معلوم کند چگونه می 

 ه ی تعليم و تربيت اسالمی س حت

 سا ت تربیت اعتقادی، عبادی و اخالقی 

 سا ت تربیت اجتماعی و سیاسی 

 .... 

 ه ی ی دگيری: فع ليت

  های کالسی های طرح شده مشارکت در بحث پرسشمطاهعه متون خواندنی و پاسخ به 

 .مطاهعه منابع تعلیم و تربیت اسالمی و استخرا. نرریاتی که در بارۀ سا تها مطرح شده است 

 ه ی عملکردی: فع ليت

- .... 

 

 مراحل، عوامل و موانع تعليم و تربيت اسالمی 
 مرا ل تعلیم و تربیت اسالمی 

  اسالمیعوامل و موانع تعلیم و تربیت 

 

 ه ی ی دگيری: فع ليت

 های کالسی های طرح شده مشارکت در بحث مطاهعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش 

 .مطاهعه منابع تعلیم و تربیت اسالمی و استخرا. نرریاتی که در بارۀ مرا ل مطرح شده است 

 نع مطرح شده است.مطاهعه منابع تعلیم و تربیت اسالمی و استخرا. نرریاتی که در بارۀ عوامل و موا 

 ه ی عملکردی: فع ليت
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 های تربیتی یک معلم در یک کالس را بررسی کرده و راهکارهایی برای رفع موانع ارئاه   عوامل و موانع مؤثر بر فعاهیت
 کند.

 )از راهکارهای ارائه شده با ارائه دهیل دفاع کند. باین دو فعاهیت عملکردی در بارۀ مرا ل نیل قابل اجراست 

 ها را معرفی کند. های تربیتی مناسب با آن آموزان کالس، روش یا روش ی وضعیت دانشبا بررس 

 .دالیل انتخا  خود را بیان کند 

 ه ی تعليم و تربيت اسالمی روش

 اعطای بینش -

 اهگوسازی -
 انذار و تبشیر -
 تشویق -
 تنبیه -
 فراهم آوردن موقعیت مناسب -
- .... 

 ه ی ی دگيری: فع ليت

  های کالسی های طرح شده مشارکت در بحث پاسخ به پرسشمطاهعه متون خواندنی و 

 .مطاهعه منابع تعلیم و تربیت اسالمی و استخرا. نرریاتی که در بارۀ هر یک از روشها مطرح شده است 

 ه ی عملکردی: فع ليت

 در بارۀ چگونگی کاربرد روشهای مطرح شده در موقعیت خا ، برای مثال در کالس چهارم ابتدایی، تحقیق کند. 

 .در بارۀ شرایط کاربرد هر یک از روشها تحقیق کند 

  .کاربرد این روشها در یک مدرسه را بررسی و نقد و ارزیابی کند 
 

 . راهبرده ی تدریس و ی دگيری3
ارائه محتوای مبا ث به روش توضیحی همراه با بهره هیری روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقاع الزم اساتفاده از   

 هروهیروش بحث 
پیش مطاهعه و تحقیق فردی برای  مور فعال تر در مبا ث کالسی و ارائه هلارش پیش مطاهعاه باه کاالس و اساتاد باه      

 صورت مکتو  توسط دانشجو
های یادهیری مربوط به هر بحث به روش فردی یا هروهی در کالس یا خار. از کاالس وارائاه باه اساتاد باه       انجام فعاهیت

 و بررسی و اعالم نرر به موقع استاد درس روش مکتو  توسط دانشجو
 

 . من بع آموزشی8

 من بع اصلی:
 محمد بهشتی، مبانی تربیت در قرآن

 خسرو باقری، نگاهی دوباره به تربیت اسالمی، . اول،

 من بع فرعی:
 آیت اهلل مصباح یلدی و دیگران، فلسفۀ تعلیم و تربیت اسالمی، بخش سوم

 علیم و تربیت در جمهوری اسالمی، . اول،خسرو باقری، درآمدی بر فلسفۀ ت
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 مقاالت منتشر شده در دو فصلنامۀ تربیت اسالمی
 

 . راهبرده ی ارزشي بی ی دگيری5
 نمره 11ارزشیابی پایانی: آزمون مبا ث نرری به میلان 
 نمره 5ها  های یادهیری پیش بینی شده و مشارکت در فعاهیت ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعاهیت

 نمره 5ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکاهیف عملکردی 
شاود. مبناای    ارزشیابی از یادهیرنده بر اساس تکاهیف یادهیری در طول ترم، تکاهیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می

 ها و سطوح پیامدهای یادهیری تعیین شده است. ارزیابی تکاهیف بیادهیری و عملکردی( مالک
 
 
 
 
 
 
 


