
  

  )فلسفه تعليم و تربيتمباحث ( نام دروس رديف

  انگليسيزبان   1

هــاي ها، قيدها، مصدر و تطابق، حروف اضافه و ربط، گــزارهضماير، افعال، صفت اسم، حرف تعريف،گرامر:
  هاي وصفي قيدي و گزاره

  كل فصل مطالعه شود. واژگان:
  (كل فصل مطالعه شود). درك مطلب

  استعداد تحصيلي  2

ها، تــوان ـ هاي كمي از مباحث (درصــد ـ نســبت و تناســب ـ مجموعــهحل مسئله و مقايسه :تيكمي
هــاي جبــري ـ ها ـ مجموعه اعداد ـ اعداد زوج و فرد ـ مقايسه اعداد و عبارات ـ اتحادها و عبارتراديكال

نظريــه تم ـ آمار ـ ها و نامعادالت ـ تصاعد ـ لگاريمعادالت و دستگاه معادالت ـ تعيين عالمت ـ نامساوي
   آناليز تركيبي و احتمال). -اعداد 

هاي نقد ارتباط علي هاي منطقي ـ انواع استدالل ـ رابطه علت و معلولي ـ روش(گزاره استدالل منطقي:
  ـ تضعيف استدالل)

  تحليلي (كل فصل مطالعه شود).
  درك مطلب (كل فصل مطالعه شود).

 دروس تخصصي در سطح كارشناسي شامل:

  مباني و اصول تعليم و تربيت  3
  فلسفه چيست؟ ـ تعليم و تربيت و فلسفه

  مكاتب فلسفي ـ فالسفه يونان
  

روش پژوهش كيفي با تاكيد بر   4
  فلسفه تعليم و تربيت

  مباحث مقدماتی

  كليات روش تحقيق در علوم تربيتی

  طرح های تحقيق در پژوهش كيفی

  سنت های پژوهش كيفی

  فلسفه تعليم و تربيتتاريخچۀ روش پژوهش در 

  ابعاد فلسفی پژوهش در تعليم و تربيت

  پژوهش استنتاجی در فلسفه تعليم و تربيت

  

مكاتب فلسفي و نظريه هاي   5
  تربيتي

  مباحث مقدماتی

  ايدئاليسم

  رئاليسم

  توميسم

  طبيعت گرايی

  عملگرايی

  وجودگرايی

  فلسفه تحليلی

  

هاي تربيتي ايران تاريخ انديشه  6
  و جهان

 های چينــیآرمان،  تربيت و مذهب هندیاصول ، های تربيتیهدف(» هاي تربيتي در شرقيشهاند«

هاي تربيتــي در يونــان و انديشــه تــاريخ«  ) فلسفه مذهبی مصــر ،روح فلسفه و مذهب چين،
هــای تربيتــی آرمان،ق.م  ۴و  ۵های آراء تربيتــی در ســده ، آراء تربيتی تا عصر پريكلس ، يونان(»روم

وران پــس از آراء تربيتــی انديشــه،هــدف تربيــت ،ارسطو  ، انسان  نظر افالطون درباره،افالطون   ، يونان

حكمــت ،تی كــوئين،وپرورش ادوار آمــوزش،تربيــت رومــی ،آراء تربيتــی در دوره يونــانی مــآبی ،ارســطو  

هاي تربيتــي در اديــان يهــود، مســيح و قــرون انديشــهتاريخ« )فيلــون ،اپيكوريــان ،رواقی
تربيــت و ،تربيت مسيحی در زمان باستان   ،های مسيح آرمان،های تربيتی قوم يهود  انديشه(»سطيو
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هاي تربيتــي در انديشــه« )گيری و خالصه قرون وسطايی نتيجه،های قرون ميانه (وسطی)  انديشه
يــت اهم ، تربيت و نهضت مذهبی ،مداری  اومانيسم يا انسان()»17، 16، 15دوره رنسانس (قرون 

بينی و جهــان،آراء تربيتــی در ســده هفــدهم  ،هــا)  ديدگاه تربيتی فرقه يسوعی (ژزوئيت،دانش جديد  

گيری قــرن نتيجــه ، هدف آموزش و پرورش الک  ، ) ۱۷۰۴ـ ۱۶۳۲جان الک (،شناسی كومنيوس  انسان

و  اوضــاع و احــوال اقتصــادی، اجتمــاعی سياســی(»هاي تربيتي در قرن هجدهمانديشه« )هفدهم 

گيری نتيجــه،اصول آموزش و پرورش كانــت  ،)  ۱۷۸۴ـ ۱۷۱۳آراء تربيتی ديدرو ( ، زمين فرهنگی مغرب

اوضاع سياسی، اجتماعی، فرهنگی و فكری مغرب زمين در (»هاي تربيتي در قرن نوزدهمانديشه« )

  )گيرینتيجه،گری و تربيتالادری، )۱۸۵۲ـ  ۱۷۸۲آراء تربيتی فروبل (،سده نوزدهم 

  تربيت اسالمي  7

تفــاوت مفهــوم ،مفهوم تعليم،عناصر تربيــت، مفهوم تربيت (تعاريف و مفاهيم تعليم و تربيت

ــا تعليم ــرآن كريم،تربيــت ب ــه و تربيــت در ق ــيم و تربيت،تزكي ــيم و ،ضــرورت تعل اهميــت تعل

دو ،نظريــات تربيتــي،تعليم و تربيت (طريــق تربيتي،هاي عمده در تعليم و تربيتگرايش،تربيت

اهداف )اخالق اسالمي،توصيف انسان،تربيت از نظر علماي اسالم،يف از تربيت علماي غربتعر
رابطــه اهــداف ،ارتباط اهداف،انواع اهداف از نظر زماني،هاضرورت و نقش هدف (تعليم و تربيت

تغيير رفتار ،مسئوليت فرد،تكامل انسان،خواهيپرورش روح عدالت،تعليم حكمت،غايي با يكديگر

بــرادري و همكــاري بــه عنــوان يــك هــدف ،ايمان به صالحيت مردم،حترام به انسانا،در انسان

پرورش نيــروي تفكــر ،هاي اساســي تربيتــي اســتدوستي با ملل ديگر نيز يكي از هدف،تربيتي

 پرورش شخصيت اخالقي،،پرورش روح اجتماعي يك هدف اساسي تربيتي،هدف اساسي تربيتي

مســكويه و ســينا، غزالــي، ابنربيت از نظر ارســطو، ابناهداف ت،هاي اساسي تربيتيكي از هدف

  )محمد قطب
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  )فلسفه تعليم و تربيتمباحث (  نام دروس رديف

  زبان انگليسي  1

ســاختار  اي،هاي اسمي، نقل قول و گزارش، وجوه سببي، عبارات مقايسهوجوه وصفي، گزاره:گرامر
  جمله و نكات تكميلي

  كل فصل مطالعه شود. واژگان:
  كل فصل مطالعه شود درك مطلب:

  استعداد تحصيلي  2

- زاويــه - حركــت بــر روي دايــره- و ســرعتهاي كمي از مباحث (مسافت مقايسهحل مسئله و  كميتي:
 و ســواالت هــوش - ســاعت - هندســه اشــكال فضــايي- مساحت محيط و- تالس و تشابه- اشكال- هندسه

   ).ائل متفرقهمس - خالقيت 
- استدالل- مفروض پنهان- تعيين موضوع متن - گيري از متن(تقويت استدالل، نتيجه استدالل منطقي:
  هاي مشابه به هم

 (كل فصل مطالعه شود). تحليلي
  كل فصل مطالعه شود. درك مطلب:

 دروس تخصصي در سطح كارشناسي شامل:

  مباني و اصول تعليم و تربيت  3
  فالسفه اسالمي ـ نظريات فيلسوفان مختلف درباره فلسفه، انسان و طبيعت

  ذهنيت فلسفي

روش پژوهش كيفي با تاكيد بر   4
  فلسفه تعليم و تربيت

  پژوهش تحليلی در فلسفه تعليم و تربيت

  پژوهش تركيبی در فلسفه تعليم و تربيت

  پژوهش انتقادی در فلسفه تعليم و تربيت

  نوتيک در فلسفه تعليم و تربيتپژوهش انتقادی و هرم

  پژوهش تبارشناختی در تعليم و تربيت

  پژوهش واسازی در فلسفه تعليم و تربيت

مكاتب فلسفي و نظريه هاي   5
  تربيتي

  ايدئولوژی های تربيتی

  ماهيت گرايی

  پايدارگرايی

  پيشرفت گرايی

  بازسازی اجتماعی

  نظريه انتقادی

هاي تربيتي ايران و تاريخ انديشه  6
  جهان

آراء ، اوضاع اقتصادی، سياســی و فرهنگــی غــرب در ســده بيســتم(» هاي تربيتي در قرن بيستمانديشه« 

نظريه انتقــادی ،گراآراء تربيتی فالســفه هســتی،گيری آراء تربيتی پياژهنتيجه،نقد فلسفه تربيتی ،تربيتی ديويی

نظــر فرانوگرايــان دربــاره آمــوزش و ،ها) مــدرنفرانوگرايان (پســت،آراء تربيتی نحله فرانكفورت يا نحله انتقادی،

تــاريخ « ،سير دانش آموزش و پــرورش  ،رابرت هاچينز (هاچينس)،رالف والدو امرسون ،مونستوری  ،پرورش 
اسناد و مورخان تاريخ ، خاستگاه نخستين تعليم و تربيت  ،مقدمه(» هاي تربيتي در ايران باستانانديشه

معنی و مفهــوم ،نگاری تربيتی قديم و جديدتفاوت تاريخ ، ابوريحان بيرونی،زنفونگ،تعليم و تربيت ايران باستان

پــذيری جامعه  ، تعريــف از ديــدگاه تربيــت اجتمــاعی،تعريــف از ديــدگاه تربيــت فــردی  ،آمــوزش و پــرورش 

موضــوع و نقــش آمــوزش و   ، شناســیتعريــف از ديــدگاه روان،شناسی تعريف از ديدگاه زيست،پذيریفرهنگ،

آموزش و پرورش ايران قبل از اسالم  ، اهميت تاريخ آموزش و پرورش ،تعريف تاريخ آموزش و پرورش ،ورش پر

گيری ســاختار سياســی مــاد شــكل ، پيدايش اختالف طبقــاتی،مادها ،اوضاع فرهنگی سياسی ايران باستان   ، 

نــوع اســتفاده از   ، امنشــيانساختار فرهنگی هخ،ساختار سياسی هخامنشيان ،هخامنشيان ،باور دينی مادها ،

 ، ساسانيان  ،  زبان پارتی (پهلوی)،اشكانيان (پارتيان)  ،سلوكيان  ،زبان و كتابت و ادبيات در دوران هخامنشی 
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اهداف آموزش و پــرورش   ،آموزش و پرورش در ايران باستان ، هنر و صنعت ساسانی،ساختار سياسی ساسانی 

بندی تقســيم،تــأثير اشــكانيان ،تأثير مقــدونيان  ،ش عمومی در ايران باستان آموزش و پرور  ، در ايران باستان

مقــام و نقــش روحــانيون و ،ديــن و جايگــاه آن در آمــوزش و پــرورش   ، آموزش عمــومی از لحــاظ اجتمــاعی

ان جايگاه مربيان و معلمــان در ايــران باســت ، های دينی و تربيتی در ايران باستان ساالران در ترويج آموزهدين

تأســيس ،آمــوزش عــالی در ايــران باســتان ،تــأثير ديــن زرتشــت در آمــوزش و پــرورش ،زرتشــت و كتــاب او ،

گيری تعلــيم و نتيجــه،شــاپور های فرهنگی يونــان و روم در تأســيس دانشــگاه جندیتأثير زمينه،شاپور جندی

آموزش و ،تربيت در اســالمتعليم و  (»هاي تربيتي در ايران اسالميانديشه« )تربيت ايران قبل از اسالم 

برنامــه و مــواد ،مدرســان و طــالب ،آموزش عالی در اسالم،آموزش عمومی در اسالم و ايران،پرورش صدر اسالم

هاي تربيتــي در انديشــه« )خالصه آموزش در دوره اسالمی ،وسايل تحصيل  ، های تدريس درسی روش
اولين مؤسس ،مدارس ابتدايی به سبک اروپايیپيدايش ،نظام آموزش و پرورش جديد در ايران» ايران معاصر

تأثيرات فكری، اجتماعی و فرهنگــی دارالفنــون ،تأسيس مدرسه دارالفنون،ايرانی مدارس جديد به سبک اروپايی

تحــوالت فرهنگــی و آموزشــی در دوره ،تحوالت فرهنگی و آموزشی در دوره قاجار پس از تأسيس دارالفنــون ،

كز تربيت معلپهلوی   ۲۵۵ـ  ۱۶۰جاحظ ((» هاي تربيتي مربيان بزرگ مسلمانانديشه« م )،تأسيس مرا

قــوای نفــس ، .ق)  ۴الصــفا (قــرن اخوان،قابسی،تعليم و تربيت،مبانی فلسفه فارابی ،كندی،مبانی فلسفی، .ق)

مولــوی ،.ق)   ۶۷۳ـ  ۵۹۷خواجه نصرالدين طوسی (،.ق)   ۵۰۵ـ ۴۵۰غزالی (،.ق)   ۴۲۸ـ ۳۷۰سينا (ابن،

.ق)   ۱۰۹۱ـ  ۱۰۰۷فــيض كاشــانی (،.ق)   ۸۰۸ـ  ۷۳۲ابــن خلــدون (،مبانی فلسفی  ،.ق)   ۶۷۲ـ  ۶۰۴(

  ) .ش)  ۱۳۵۸ـ  ۱۲۹۸مرتضی مطهری (،

  تربيت اسالمي  7

ــالمويژگي ــي اس ــام تربيت ــاي نظ ــا نظاممقايســه،نظــام تربيتي(ه هــاي ي نظــام اســالم ب

مراحل تعليم )مأخذ احكام اسالمي،ت جمعياركان اصلي حيا،هاي نظام تربيتي اسالمويژگي،موجود
اصــول و )مراحــل روش تعلــيم حكمــت،آثار و نتايج بازی والدين بــا كودک،مراحل تربيت(و تربيت
دوران قــوت ، دوران ضعف نخست (طفوليــت)،های تربيت اسالمیاصول و روش(هاي تربيتيروش

  )ی و كهنسالی)دوران ضعف نهايی (سالخوردگ، (بلوغ و اوج بلوغ، اعتدال و اعتال)
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