
 دانشگاه پيام نور

  رشته مديريت آموزشيبرنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد 
  98-99    ل تحصيلي  اس

  

   يمعاونت آموزش 

 

١

  121174رشته :  كد
  

  ترم اول
واحد  نام درس كد درس رديف

 نظري

واحد 
 عملي

 نوع درس پيش نياز

روشها و فنون هم نياز با   3 نظارت و راهنمايي آموزشي 1211412 1
 (جبراني)تدريس

 تخصصي

اصول و فلسفه آموزش هم نياز با   3 فلسفه مديريت آموزشي 1211280 2
 (جبراني)و پرورش

 تخصصي

اصول و فلسفه آموزش هم نياز با   2 مكاتب فلسفي و آراء تربيتي 1211281 3
 (جبراني)و پرورش

 تخصصي

 تخصصي يا همنياز فلسفه مديريت آموزشي  3 تئوريهاي سازماني مديريت 1211413 4

       11  جمع واحد   
وس جبراني تعيين شده توسط مدير گروه رشته ، ندن دردانشجويان با رشته هاي غيرهمنام ملزم به گذرا 98- 99از نيمسال اول نكته : 

   مي باشند و دانشجويان همنام نيز از گذراندن دروس جبراني معاف هستند.ترم اول تخصصي با دروس  همزمان
  

  ترم دوم
واحد  نام درس كد درس رديف

 نظري

واحد 
 عملي

 نوع درس پيش نياز

تجزيه و تحليل سيستم ها و كاربرد آن  1211415 1
 موزشيآريت در مدي

يا  مديريت يتئوريهاي سازمان  2
 همنياز

 تخصصي

رفتار و روابط انساني در سازمانهاي  1211416 2
 آموزشي

يا  تئوريهاي سازمان و مديريت  2
 همنياز

 تخصصي

مقدمات برنامه ريزي   2 اصول برنامه ريزي آموزشي 1211417 3
 (جبراني)آموزشي

 اصلي

يا همنياز  فلسفه مديريت آموزشي  2 اصول مديريت اسالمي 1211414 4
 –يا همنياز تئوريهاي سازمان  –

يا  نظارت و راهنمايي آموزشي
 رفتار و روابط انساني در – همنياز

 يا همنياز سازمانهاي آموزشي

 تخصصي

كاربرد آمار استنباطي در مديريت  1211418 5
 آموزشي

 اصلي   3



 دانشگاه پيام نور

  رشته مديريت آموزشيبرنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد 
  98-99    ل تحصيلي  اس

  

   يمعاونت آموزش 

 

٢

      11  جمع واحد   
  

صلي و اشته هاي غيرهمنام ملزم به گذراندن دروس جبراني تعيين شده توسط مدير گروه رشته ، قبل از دروس نكته : دانشجويان با ر
  تخصصي مي باشند و دانشجويان همنام نيز از گذراندن دروس جبراني معاف هستند.

  
  ترم سوم

واحد  نام درس كد درس رديف
 نظري

واحد 
 عملي

 نوع درس پيش نياز

 اصول مديريت  3 آموزشي اصول مديريت 1211420 1
 (جبراني)آموزشي

 اصلي

تئوريهاي سازماني   3 مديريت نيروي انساني 1211421 2
 يا همنياز مديريت

 تخصصي

روشهاي تحقيق در مديريت  1211422 3
 آموزشي

كاربرد آمار استنباطي  1 2
 در مديريت آموزشي

 يا همنياز

 اصلي

        9  جمع واحد   
صلي و اه هاي غيرهمنام ملزم به گذراندن دروس جبراني تعيين شده توسط مدير گروه رشته ، قبل از دروس نكته : دانشجويان با رشت

  تخصصي مي باشند و دانشجويان همنام نيز از گذراندن دروس جبراني معاف هستند.
  
  

  (مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور)ترم چهارم
واحد  نام درس كد درس رديف

 نظري

واحد 
 عملي

 نوع درس پيش نياز

 اصلي  4  پايان نامه 1111296 1

     4   جمع واحد   
  

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

واحد  نام درس كد درسرديف
 نظري

واحد 
 عملي

نوع  پيش نياز
 درس

    2    سمينار   1211457  1
  تخصصي

      2  روش تدريس پيشرفته   1211458  2
  تخصصي
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    4  جمع واحد     
  

  

  
  

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

واحد  نام درس كد درسرديف
 نظري

واحد 
 عملي

نوع  پيش نياز
 درس

تئوريها و اصول يادگيري در  كاربرد  1211464  1
 درسي ريزيبرنامه

 تخصصي   2

روشهاي تحقيق  -1    2  سمينار(تحقيق وتتبع نظري) *  1211465  2
  رمديريت آموزشيد

دن بعداز گذران -2
كليه دروس جبراني 

  مربوطه

  سمينار

    4  جمع واحد     
  

  

 شود. درس سمينار(تحقيق وتتبع نظري) بارعايت پيشنيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم اخذ وگذرانده*

  
  

  هاي پژوهش محور وآموزش محور) كليه شيوهدروس جبراني (براي 
  

واحد  نام درس كد درس رديف
 نظري

واحد 
 عملي

 پيش نياز

   3اصول  و فلسفه آموزش و پرورش  1211269 1

   3 مقدمات برنامه ريزي آموزشي  1211447 2

   2 اصول مديريت آموزشيمباني و  1211617 3

   3 روشها و فنون تدريس  1211014 4

   11 جمع واحد   

  
  نكته ها: 

 س جبراني دن دروداراي مدرك كارشناسي  رشته علوم  تربيتي دركليه گرايشها  نيازي به گذران الف) دانشجويان 
  جدول فوق ندارند.
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عالم شده روس ادب) دانشجويان  داراي مدارك كارشناسي غيرمرتبط(يعني غيراز بند الف) درهررشته  درصورتي كه 
  دن آن دروس جبراني معاف هستند.   درجدول فوق را باهمان تعداد واحدگذرانده باشند از گذران

  
درس مباني و اصول مديريت به ) 1211024كد ( اصول مديريت آموزشيدرس  98-99 يلياول سال تحص مساليج) از ن

ا با كد ر قديمدرس  98- 99اول  مساليكه تا قبل از ن يانيدانشجو  هياست. لذا كل افتهي رييتغ )1211617(كد آموزشي 
سته از دست آن ابه ذكر  الزماخذ و بگذرانند.  ديرا با كد جد جديداست درس  ياند، ضرور اخذ و نگذرانده ميقد

  خواهد شد.   رفتهيگذرانده اند از آنان پذ را ميدرس قد 98- 99اول  مساليكه تا قبل از ن يانيدانشجو


