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 9 ........................................................................................................................پیشگفتار

 فصل اول: آموزش و پرورش

 .Error! Bookmark not defined ...................................     نظام   ا ی     ستم ی س   ف ی   تعر

 .Error! Bookmark not defined ..     نظام   ا ی     ستم ی س   ک ی       مثابه    به       پرورش   و       آموزش

 .Error! Bookmark not defined .............................  :     پرورش   و       آموزش   ت ی   اهم

 Error! Bookmark not :     توسعه       مختلف       ابعاد    در       پرورش   و       آموزش     نقش

defined. 

 Error! Bookmark not : ی      اجتماع       توسعه   و     رشد    در       پرورش   و       آموزش     نقش

defined. 

 Error! Bookmark not : ی     فرهنگ       توسعه   و     رشد    در       پرورش   و       آموزش     نقش

defined. 

 Error! Bookmark not : ی      اقتصاد       توسعه   و     رشد    در       پرورش   و       آموزش     نقش

defined. 

 Error! Bookmark not : ی     آموزش   ی  ها      فرصت   ی     برابر   و       پرورش   و       آموزش

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ......................      پرورش   و       آموزش   ی    شناس       مفهوم

 .Error! Bookmark not defined .....................................  ی    عموم   ی   رسم   ت ی   ترب

 .Error! Bookmark not defined ............ ی    عموم   ی   رسم   ت ی   ترب      نظام   ی  ها      نظام   ر ی ز

 Error! Bookmark not     ایران       اسالمی        جمهوری    در       عمومی   و      رسمی       تربیت      نظام       رسالت

defined. 

 .Error! Bookmark not defined .................      عمومی   و      رسمی       تربیت      نظام       اهداف

 .Error! Bookmark not defined .............................................      مشترک       اهداف

 .Error! Bookmark not defined ..................................................     ویژه       اهداف

 .Error! Bookmark not defined ..........  ی    عموم   و   ی   رسم   ت ی   ترب      نظام   ی        کارکردها

 .Error! Bookmark not defined ..................................  ی      اختصاص   ی        کارکردها



 

 

 .Error! Bookmark not defined .....................................      مشترک   ی        کارکردها

 .Error! Bookmark not defined ..............................       کارآمد       پرورش   و       آموزش

 Error! Bookmark not      کارآمد  (  ی     آموزش      نظام )       پرورش   و       آموزش    بر      موثر       عوامل

defined. 

 Error! Bookmark not      کارآمد  (  ی     آموزش      نظام )       پرورش   و       آموزش   ی  ها   ی  ژگ ی و

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ................  ی      باالدست       اسناد    در       پرورش   و       آموزش

 .Error! Bookmark not defined ...................  ی    اساس       قانون    در       پرورش   و       آموزش

 Error! Bookmark not (  ره ) ی ن ی  خم      امام      حضرت     کالم    در       پرورش   و       آموزش

defined. 

 .Error! Bookmark not defined .....  ی    رهبر      معظم      مقام      نگاه    در       پرورش   و       آموزش

 Error! Bookmark   بشر      حقوق   ی    جهان   ه ی    اعالم    در   ی     همگان   و     گان ی  را       پرورش   و       آموزش

not defined. 

 (       انرداز        چشرم          درافر           ایرران          اسرالمی           جمهروری    ی      عمروم    و   ی     رسرم    ت   یر    ترب        نظرام  ) ی        راهبررد          سندتحول

................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ....................................................      انداز     چشم

 .Error! Bookmark not defined ................................      انداز     چشم     اف     در      درسه م

 .Error! Bookmark not defined ............................................    کالن     های       هدف

 .Error! Bookmark not defined ...........................................    کالن           راهبردهای

 !Error (    2932 / 2 / 5 )    کشور       پرورش   و       آموزش      نظام    در      تحول     جاد ی ا   ی  کل   ی  ها   ت  اس ی س

Bookmark not defined. 

 !Error ( م ی    مستق       مرتبط   ی     قانون      مواد )       توسعه      پنجم        برنامه       قانون    در       پرورش   و       آموزش

Bookmark not defined. 

 درسی آموزشی وریزی  برنامه فصل دوم:

 .Error! Bookmark not defined ............................  ی     آموزش     ریزی         برنامه       مفهوم

 .Error! Bookmark not defined ..........................  ی     آموزش     ریزی         برنامه   ف ی    تعار

 .Error! Bookmark not defined .......................................     درسی        برنامه       مفهوم

 .Error! Bookmark not defined ..................................  :    درسی        برنامه         تاریخچه



 

 

 .Error! Bookmark not defined ...................     بیستم     قرن    از     قبل    در      درسی        برنامه

 .Error! Bookmark not defined ............................      بیستم    رن ق    در      درسی        برنامه

 .Error! Bookmark not defined ............................  ی   درس     ریزی         برنامه         خاستگاه

 .Error! Bookmark not defined ..............................................     شورت      دگاه ی د

 .Error! Bookmark not defined ...............................................  ن ی  کال      دگاه ی د

 .Error! Bookmark not defined .................................................    زنر ی آ      دگاه ی د

 .Error! Bookmark not defined ...........................  ی   درس        برنامه   ن ی   تدو   ی     مدلها

 .Error! Bookmark not defined ..............................  (    ستاد-    صف )   ی    ادار     مدل

 .Error! Bookmark not defined ....................  ی   عمل   ی  ها   ت ی    واقع    بر   ی    مبتن     مدل

 .Error! Bookmark not defined ..............................................     شامپ    بو     مدل

 .Error! Bookmark not defined .......................................................   با  تا     مدل

 .Error! Bookmark not defined ............       متمرکز   ر ی غ   ی   درس        برنامه   ی       رساختها ی ز

 Error! Bookmark not ی   درس   ی        برنامه   ی    اجرا   ُ  بُعد    در      مطرح   ی     کردها ی  رو

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ..........................          وفادارانه   ا ی   ی ا        برنامه     کرد ی  رو

 .Error! Bookmark not defined ............................................. ی      انطباق     کرد ی  رو

 Error! Bookmark not ی   درس   ی        برنامه   ی    اجرا    در        معلمان        مشارکت      سطوح

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ................................................        مقلدانه     سطح

 .Error! Bookmark not defined .........................................      گرانه   ی   انج ی م     سطح

 .Error! Bookmark not defined ....................................     مولد  –        خالقانه     سطح

 .Error! Bookmark not defined .........................     فولن   ی ت ی ر ی  مد       عوامل   ی   ه ی   نظر

 .Error! Bookmark not defined ...................  ر  یی  تغ   ی  ها   ی  ژگ ی و    به       مربوط       عوامل

 .Error! Bookmark not defined ................................................  ی   محل       عوامل

 .Error! Bookmark not defined ...............................................  ی   رون ی ب       عوامل

 



 

 

 آموزشی در مراکز آموزشی جهانریزی  برنامه فصل سوم:

 .Error! Bookmark not defined ................................................  ی     آموزش      نظام

 .Error! Bookmark not defined .....................  :  آن      سطوح   و   ی     آموزش      نظام       انواع

 Error! Bookmark not :   ران ی ا   ی    اسالم   ی     جمهور    در       پرورش   و       آموزش        ساختار

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ...........................  :    جهان    در        آموزشی     های    نظام

 .Error! Bookmark not defined .............................................  : ا ی  آس        قاره  .    الف

 .Error! Bookmark not defined .............................................  :  قا ی   آفر        قاره  .  ب

 .Error! Bookmark not defined .............................................  :  کا ی   امر        قاره  (  ج

 .Error! Bookmark not defined .................................................  :     اروپا        قاره  .  د

 Error! Bookmark not :   ران ی ا   و      جهان    در   ی     آموزش      نظام   ی   اصل   ی  ها      چالش

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ...............  : ی     الملل   ن ی ب       توسعه   ی  ها   ی ز ی ر        برنامه

 .Error! Bookmark not defined ........      هزاره   ه ی    اعالم   ا ی       هزاره   ی       توسعه   ی        برنامه

 Error! Bookmark : «     هزاره   ی       توسعه » ی        برنامه    در   ی     آموزش     ریزی         برنامه       اهداف   و       آرمان

not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .............................    همه   ی   برا       آموزش   ی        برنامه

 .Error! Bookmark not defined ......................................................    خچه ی   تار

 !Error : «   همه   ی   برا       آموزش   » ی  مل        برنامه    در   ی     آموزش     ریزی         برنامه         چهارچوب   و      هداف ا

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .....................  :   همه   ی   برا       آموزش        برنامه   ن ی   تدو

 .Error! Bookmark not defined .............    ران ی ا    در     همه   ی   برا       آموزش   ی  مل        برنامه

 .Error! Bookmark not defined ..................................................  :  ها   ی       استراتژ

 آموزشی و درسیریزی  برنامه اصولفصل چهارم: 

 .Error! Bookmark not defined ......................................     درسی        برنامه       عناصر

 .Error! Bookmark not defined ...............................     درسی        برنامه           رویکردهای

 .Error! Bookmark not defined .....................................    فنی   و      علمی        رویکرد



 

 

 .Error! Bookmark not defined .........................    فنی     غیر  –      علمی     غیر        رویکرد

 Error! Bookmark not    محور        وپژوهش       محوری             رویکردآموزش          زیربنایی   ی       فلسفه

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ...........................     محور        آموزشی      درسی        برنامه

 Error! Bookmark    محور       پژوهش   و      محور       آموزش   ی   درس   و   ی     آموزش     ریزی         برنامه      اصول

not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .............     محور       آموزش      درسی   ی        برنامه       عناصر

 .Error! Bookmark not defined .........................................................      اهداف

 .Error! Bookmark not defined ..........................................................      محتوا

 .Error! Bookmark not defined ...........................     محور       پژوهش      درسی        برنامه

 .Error! Bookmark not defined .................     محور       پژوهش      درسی        برنامه       عناصر

 .Error! Bookmark not defined .........................................................      اهداف

 Error! Bookmark not    جهان    در      درسی   و        اموزشی      ریزی        برنامه   ی  مش    خط   و      اصول

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ......................................................         انگلستان

 .Error! Bookmark not defined ..................   ای       مدرسه   و        آموزشی     های        فعالیت

 .Error! Bookmark not defined ...........................................      خارجی          پشتیبانی

 .Error! Bookmark not defined ..................................     درسی        برنامة     مشی    خط

 .Error! Bookmark not defined ..................  ی ا       مدرسه   و   ی     آموزش   ی  ها        فعالیت

 .Error! Bookmark not defined ...........................................      خارجی          پشتیبانی

 .Error! Bookmark not defined ...........................................................      آلمان

 .Error! Bookmark not defined ..................................  ی   درس        برنامه   ی  مش    خط

 .Error! Bookmark not defined ..................   ای       مدرسه   و        آموزشی     های        فعالیت

 .Error! Bookmark not defined ...........................................     ارجی خ          پشتیبانی

 .Error! Bookmark not defined .........................................................       لهستان

 .Error! Bookmark not defined ..................................     درسی        برنامة     مشی    خط

 .Error! Bookmark not defined .......................     درسه م   و   ی     آموزش   ی  ها        فعالیت



 

 

 .Error! Bookmark not defined ...........................................................     سوئد

 .Error! Bookmark not defined ..................................  ی   درس        برنامه   ی  مش    خط

 .Error! Bookmark not defined ................. :    سوئد       پرورش   و       آموزش   ی  ّ ملّ      نهاد

 .Error! Bookmark not defined .......................      مدرسه   و   ی     آموزش   ی  ها        فعالیت

 .Error! Bookmark not defined ..................................          کالیفرنیا  :      متحده       ایاالت

 .Error! Bookmark not defined ..................  ی ا       مدرسه   و   ی     آموزش   ی  ها        فعالیت

 .Error! Bookmark not defined ............................................................     هلند

 .Error! Bookmark not defined ..................................     درسی        برنامة     مشی    خط

 .Error! Bookmark not defined ..................  ی ا       مدرسه   و        آموزشی   ی  ها        فعالیت

 .Error! Bookmark not defined ..........................................................      محتوا

 .Error! Bookmark not defined ......  ی   درس        برنامه   ی     محتوا   ی        سازمانده   ی      الگوها

 .Error! Bookmark not defined ..................     محور–       موضوع   ی   درس   ی  ها        برنامه

 .Error! Bookmark not defined .................     مجزا         موضوعات   ی   درس   ی  ها        برنامه

 .Error! Bookmark not defined .....  ع ی  وس           برموضوعات   ی    مبتن   ی   درس   ی  ها        برنامه

 .Error! Bookmark not defined ....................................  ی چ ی    مارپ   ی   درس        برنامه

 .Error! Bookmark not defined ...............     محور-    آموز      دانش   ی   درس   ی  ها        برنامه

 .Error! Bookmark not defined .......................      مشترک   ه ی  پا   ی   درس        برنامه   2- 1

 Error! Bookmark not ی      اجتماع        امسائل ی   ی      اجتماع   ی          برکارکردها   ی    مبتن        برنامه

defined. 

 .Error! Bookmark not defined .............................     محور   ت ی    فعال   ی   درس        برنامه

 Error! Bookmark not   باز        وپرورش       آموزش   و     انه ی        انسانگرا   ی   درس        برنامه

defined. 
 ............................................................................           سخن پایانی



 

 

 

 پیشگفتار

کشوورهای مختلوف    امروزه. دارد فراوان اهمیت توسعه، هایشاخص در موثر عوامل برنامه ریزی از

-دست برای و پرورش نیز آموزش. پردازندمی ریزیبرنامه به مختلف ابعاد در برای دستیابی به توسعه

نظور بوه اهمیوت آمووزش و     . اسوت  نیازمند ریزیبرنامه به گوناگون هایاهداف خوددر زمینه به یابی

اموروزه توجوه بوه امور     . گفت میتوان به جرات شهروندان؛ زندگی بر آن پرورش در هر کشور و تاثیر

 این نهاد، یک ضرورت محسوب می شود. ریزی دربرنامه

ی افورادی کوه بوه    ریزی درسی است. برای هموه ریزی در نظام تربیتی، برنامهیکی از انواع برنامه

ریزی درسی های مختلف سروکار دارند، الزم است که با برنامهها در حوزهنوعی با تربیت انسان

ریوزی درسوی در آمووزش و پورورش     ی برنامهاین کتاب به منظور ارائه و فرآیند آن آشنا باشند.

ریزی درسی را به شکلی روشن و کاربردی تدوین شده و هدف نگارنده آن بر آن است که برنامه

 ارائه نماید.

گردد معلمان ، ی این کتاب به افرادی که با نظام تعلیم و تربیت سزوکار دارند، پیشنهاد میمطالعه

-ی، مؤلفان کتاب های درسی و تولیدکنندگان مواد آموزشی میهای تربیتاساتید، دانشجویان رشته

 توانند از این کتاب استفاده کنند.

اند، به ویژه بر خود الزم می دانم از کلیه افرادی که با اینجانب در تالیف این کتاب همکاری داشته

 تشکر و قدردانی نمایم. رضا غالمیانو آقای  حسین حسن زادهآقای 

مندان ووهای تربیتی مؤثر واقع شود؛ و اندیشن مجموعه، در بهبود کیفی فعالیتت که ایووامید اس

 ود محروم نسازند. ووترم ما را از پیشنهادهای خوومح

 شود.ها معرفی میجهت ارسال دیدگاه  www.dr-hashemi.comوب سایت 

 

 اشمیه احمد سید الهی توفیق آرزوی با

 1396پاییز 
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