
و برنامهپيشنهادي ارائه جدول 1390ورودي سال ريزي آموزشي دروس دانشجويان رشتة مديريت
 

نيمسالاول

 نام درس
 تعداد واحد

 جمع عملي نظري

22 دانشگاهي نياز رياضي پيش

22 دانشگاهينياز زبان پيش

22 دانشگاهينياز روانشناسي پيش

22 دانشگاهينياز فارسي پيش

22 مديريت عمومي

و اصول كتابداري 22 آشنايي با كتابخانه

22 كليات اقتصاد

22 آموزش بزرگساالن

22 بهداشت مدارس

و معاد()1(انديشه اسالمي 22)مبداء

20جمع كل

نيمسالدوم

 نام درس
 تعداد واحد

 جمع عملي نظري

33 روانشناسي عمومي

33 رجيزبان خا

33 اصول مديريت آموزشي

22 هاي آماري در علوم تربيتي روش

و مباني و پرورشاصول 33 آموزش

و امامت()2(انديشه اسالمي 22)نبوت

و پرورشاقتصاد 22 آموزش

22 كليات فلسفه

20جمع كل

سوم
نيمسال

 نام درس
 تعداد واحد

 جمع عملي نظري

33 سي عموميفار

33 روانشناسي تربيتي

و فنون تدريس روش 33 ها

و ايران و پرورش در اسالم 22 تاريخ آموزش

33 شناسي عمومي جامعه

و درسي مقدمات برنامه 22 ريزي آموزشي

و متوسطه و پرورش ابتدايي، راهنمايي 33 آموزش

1)1(تربيت بدني

20جمع كل

چهارم
نيمسال

 نام درس
 تعداد واحد

 جمع عملي نظري

22)كودكي()1(روانشناسي رشد

و پرورش جامعه 33 شناسي آموزش

213 مقدمات تكنولوژي آموزشي

و پرورش و قوانين آموزش 22 ايران سازمان

22 ريزي آموزشي اصول برنامه

و اندازه 213 گيري در علوم تربيتي سنجش

و راهنمايي 33 مقدمات مشاوره

22 البالغهي نهجموضوع تفسير

20جمع كل

:توجه

از دانشجويان گرامي مي توانند دروس ترم هشتم خـود را در يكـي
.هاي تابستان اخذ نمايند نيمسال

نيمسالپنجم

 نام درس
 تعداد واحد

 جمع عملي نظري

22)نوجواني()2(روانشناسي رشد

و پرورش كودكان استثنايي 213 آموزش

33 ريزي درسي اصول برنامه

213 مقدمات روش تحقيق در علوم تربيتي

22 كار عملي مديريت در آموزشگاه

22 درسي ريزي آموزشي در برنامه خارجهزبان متون

22 بهداشت عمومي

33 آموزشييها روابط انساني در سازمان

20جمع كل

ششم
نيمسال

 نام درس
 تعداد واحد

 جمع عملي نظري

و پرورش تطبيقي 33 آموزش

و پرورش 33 فلسفه آموزش

و راهنمايي تعليماتي 22 نظارت

22 در مديريت آموزشي خارجهزبان متون

22ها كار عملي مديريت در سازمان

و پرو 22 رش در ايرانمسائل آموزش

22 انقالب اسالمي ايران

22 روانشناسي شخصيت

22 مديريت اسالمي

20جمع كل

نيمسالهفتم

 نام درس
 تعداد واحد

 جمع عملي نظري

و پرورش تنظيم بودجهومباني امور مالي 22 در آموزش

و تربيت 22 روانشناسي اجتماعي در تعليم

م 123 مديريت آموزشيقدمات كامپيوتر در كاربرد

و شغلي 22 راهنمايي تحصيلي

و جوانان 22 مسايل نوجوانان

22 ريزي آموزش ضمن خدمت برنامه

22 اصول حسابداري

213)سمينار(پروژه تحقيقاتي

و مفاهيم(اخالق اسالمي 22)مباني

20جمع كل

نيمسالهشتم

 نام درس
 عداد واحدت

 جمع عملي نظري

و روان 11 خواني قرآن كريم آشنايي با قرائت

11)ره(وصاياي حضرت امام

22 تاريخ تحليلي صدر اسالم

و جمعيت 22 تنظيم خانواده

11)2(تربيت بدني

و ايران و تمدن اسالم 22 تاريخ فرهنگ

9جمع كل

و نام 
	� ������:مدير گروه خانوادگي نام� 
و :امضاءمهر


