دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی آموزش معلمان

آرايش ترمی دروس مقطع كارشناسی ناپیوسته آموزش و پرورش ابتدايی

ترم 2

ترم 1

واحد  /عنوان

نام درس
تربيت بدني2

1

روانشناسي رشد

2

روشهاي نوين يادگيري

3

جامعه شناسي آموزش و پرورش

2

مشاوره كودك

2

آموزش رياضي

2

تحليل برنامه هاي درسي

2

روش تدريس تعليمات ديني

2

نام درس

واحد  /عنوان

زبان عمومي

3

اصول فلسفه آموزش و پرورش

3

تحليل محتواي كتب درسي 1

2

طراحي آموزشي

2

كاربرد نرم افزارها

2

همنیاز  /پیشنیاز

پیشنیاز

روانشناسي يادگيري

2

اصول بهداشت

ترم تابستان

نام درس

واحد /عنوان

تاريخ تحليلي صدر اسالم

2

روش تدريس تربيت بدني

2

فعاليتهاي پرورشي و اجتماعي

2

وصاياي امام ره

1

آشنايي با قرآن

1

_______2واحد

2

16واحد

16واحد

آموزش علوم تجربي

همنیاز /

ترم 3

همنیاز  /پیشنیاز

نام درس

واحد  /عنوان

تفسير موضوعي قرآن

2

روانشناسي زبان با تاكيد3 _______...
واحد

آموزش مطالعات اجتماعي

2

تحليل محتواي كتب درسي 2

2

ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

2

طراحي و مطالعه مسائل ...

3

روش تحقيق با تاكيد ...

2

 10واحد

 16واحد

نکات مهم آيین نامه آموزشی:
* دانشجويانی كه در مقطع كاردانی اين دروس را گذرانده اند  ،نیاز به اخذ مجدد نمی باشد.
انتخاب واحد براساس رعايت پیش نیاز بوده و هر گونه عدم رعايت پیش نیاز ( بدون تايید گروه ) موجب حذف درس می شود.
*اخذ درس تاريخ تمدن و فرهنگ اسالمی براي دانشجويان ورودي  91به بعدالزامی می باشد .

همنیاز  /پیشنیاز

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی آموزش معلمان

آرايش ترمی دروس مقطع كارشناسی ناپیوسته آموزش و پرورش ابتدايی

ترم چهارم

نام درس
نام درس

واحد  /عنوان
واحد  /عنوان
1
2
2
2
3
2
2
2

تربيت بدني2
تاريخ فرهنگ و تمدن...
روانشناسي رشد
روشهاي آماري
روشهاي نوين يادگيري
آموزش هنر
جامعه شناسي آموزش و
زبان تخصصي
پرورش
مباني برنامه ريزي...
مشاوره كودك
سازمان مديريت...

2
2
2

آموزش
رياضيمنابع...
استفاده از
روشاي

22

روانشناسي بازي
خانوادهدرسي
برنامه هاي
تحليل دانش
روش تدريس تعليمات
ديني

2
22
2

 18واحد

همنیاز  /پیشنیاز
همنیاز  /پیشنیاز

