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       تهران،         نظري،        وحيد      شهيد                 فروردين، خيابان    21             انقالب، خيابان       ميدان

         66868661  :      نمابر  /           66966966   و   6  :     تلفن     دوم        ، طبقه  99   پالك

 درسي هاي برنامه انواع به نو پنهان نگاهي درسي برنامه معناي و مبنا
 

 نوروزی نصراله - کشاورزی فهيمه - دکتر رحمت اله مرزوقي تأليف:

 آوای نور انتشارات: ناشر

     1395     اول  :    چاپ

     نسخه     555  :        شمارگان

    966-   688-   989-   116- 9   :    شابك

      تومان       26888      قيمت                                                                                   است       محفوظ      ناشر      براي      حقوق      كليه    

   - 13۴۴ اهلل،  مرزوقي، رحمت : سرشناسه 
ههای درسهيت تهالي      مبنا و معنای برنامه درسي پنهان: نگاهي نو به انواع برنامهه  : نام پديدآورعنوان و  

 اله مرزوقي، فهيمه کشاورزی، نصراله نوروزی. رحمت

 .1395، تهران : آوای نور : مشخصات نشر 
 .ص۲5۴  : مشخصات ظاهری 
 978-655-359-۲۲7-3 : شابک 
 فيپا : نويسيوضعيت فهرست  

 کتابنامه. : يادداشت 

 Education -- Curricula های درسي برنامه : موضوع 

 Lesson planning ريزی درسي برنامه : موضوع 

  - 136۴ کشاورزی، فهيمه،  : شناسه افزوده 
   - 1356 نوروزی، نصراله،  : شناسه افزوده 
 LB15751395 ۲م۴م/ : رده بندی کنگره 
 551ت375 : رده بندی ديويي 

 ۴395857 : شماره کتابشناسي ملي 
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 پیشگفتار

 

 نحهو  بهه  کهه  اسهت  پربعهدی  و پيچيهده  مهه،،  بسهيار  مقهوالت  جملهه  از پنهان درسي برنامه مفهوم

 گرفتهه  قهرار  درسهي   برنامهه  مطالعهات  رشته محققان و نظران صاحب اقبال و توجه مورد ای گسترده

 شهده  مطهرح  ههای  ديهدگاه  تنوع. است شده مطرح گوناگوني مواضع و ها ديدگاه آن پيرامون و است

ايهن   بنهدی  طبقهه  بهه  وادار را نظهران  صهاحب  از برخهي  حتهي  که است حدی بهباره اين موضوع در

 مفههوم  ي ازدقيق تعري  و تبيين نخست تا است آن دنبال به حاضر لذا کتاب. است نموده هاديدگاه

 بنهدی  دسهته  دوم ارائهه کنهد، و   آن نظری و فلسفي های بنيان و بنيادها براساس پنهان درسي برنامه

 مفههوم  اين تحقيقات و توسعه روند     مآال  و را مطرح نمايد، آن با مرتبط مواضع و رويکردها از جامعي

 و مهه،  بسهيار  نکتهه . بررسهي نمايهد   نيهز  داخلي علمي محافل در را درسي برنامه مطالعات رشته در

 ههای  برنامهه  انهواع  سهاير  بها  پنههان  درسي برنامه مفهوم معنايي خلط وجود باره،اين در ديگر اساسي

-بهه . سهازد  مهي  مضهاع   را اثری چنين نگاشت ورتضر که است ضمني درسي برنامه ويژهبه درسي

 ايهن  علمهي  ههای  نهوآوری  از آنهها  بهديع  بندی طبقه و درسي های برنامه گسترده انواع بررسي الوه،ع

 محققهان،  نظران، صاحب به پژوهش و آموزش برای را جديدی رويکردهای و رهيافت که است کتاب

 عرضهه  انسهاني  و تربيتهي  علوم ،درسي برنامه مطالعات های رشته دانشجويان و مندانهعالق سان،مدر

-از جناب آقای نصراله نوروزی و سرکار خان، فهيمه کشاورزی کهه بهه   خاتمه درهمچنين . نمايد مي

ترتيب گردآوری اطالعات و تنظي، اوليه فصول سوم و هفت،، و فصهل هشهت، را بهر عههده داشهتند،      

از خداونهد   را کتهاب  ايهن  خواننهدگان  اتفيقه تو مزيهد پايان نيز  درآورم.  عمل مي کمال تشکر را به

 های بعدی هستي،.، و منتظر رهنمودهای آنان در تکميل مباحث اين اثر در چاپخواستاري، متعال
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