
 

  گرايش تكنولوژي آموزشي بازنگري برنامه درسي رشته علوم تربيتي

  1خديجه علي آبادي
 
 

  18/1/92:تاريخ پذيرش   6/9/91: تاريخ وصول

  چكيده
هـاي درسـي را امـري     ها نياز به بازنگري مداوم در برنامـه  سرعت افزايش اطالعات در كليه رشته

ها در بـه روز بـودن اطالعـات جـزء      دانشگاهرود  مياز آنجا كه معموال توقع . حياتي نموده است
   اًمخصوصـ . ها يك بايد است ي درسي دانشگاهها نهادهاي پيش كسوت باشند بازنگري در برنامه

در نـوآوري و اسـتفاده از امكانـات جديـد پيشـرو       مجبور است رشته تكنولوژي آموزشي كه در
ر دسـتيابي بـه اهـداف زيـر     بـه منظـو   نامه درسي گرايش تكنولـوژي آموزشـي  بازنگري بر .باشد

بررسـي برنامـه موجـود و تعيـين واحـدهاي دروس پـيش دانشـگاهي،         .1 :صورت گرفتـه اسـت  
تعيين اطالعـات مربـوط بـه دروس     .2.عمومي، اصلي، تخصصي، اختياري، و پيش نيازهر كدام 

براي هـدف اول برنامـه درسـي دوره كارشناسـي علـوم      .3تخصصي، اختياري و پيش دانشگاهي 
براي رسيدن به هدف دوم اقدامات زير صورت .ي، گرايش تكنولوژي آموزشي بررسي شدتربيت

هاي تحصيلي  باره دورهآوري اطالعات در اي و اينترنتي براي جمع جستجوي كتابخانه.1 :گرفت
نظر سنجي از اساتيد دانشگاهي متخصص در .2 .هاي معتبر جهان تكنولوژي آموزشي از دانشگاه

                                                 
  aliabadikh@yahoo.com                                                                                                     يئاستاديار دانشگاه عالمه طباطبا -1
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شاغل به تحصيل ن نظر سنجي از دانشجويا .4 ز دانشجويان كارشناسي ارشدنظر سنجي ا .3 رشته
بررسي صورت جلسات شوراي  .6 بررسي نتايج سمينارهاي تكنولوژي آموزشي .5 در اين رشته

  .عالي برنامه ريزي و نتيجه به صورت فهرست دروس ارائه شده است

  .تكنولوژي آموزشي، يازنگري، برنامه درسي :واژگان كليدي

  مقدمه
ي درسـي را امـري   هـا  نياز به بازنگري مداوم در برنامـه  ها افزايش اطالعات در كليه رشته سرعت

ها در بـه روز بـودن اطالعـات جـزء      رود دانشگاه مياز آنجا كه معموال توقع . حياتي نموده است
 اًمخصوصـ . ها يك بايد است ي درسي دانشگاهها نهادهاي پيش كسوت باشند بازنگري در برنامه

. در نـوآوري و اسـتفاده از امكانـات جديـد پيشـرو باشـد       رشته تكنولوژي آموزشي كـه بايـد  در 
اشكال اصلي دركليه دروس مخصوصاًً دروس تخصصي اين رشته تغيير ابزارهاي ارائه اطالعات 

  .است
. اند بهتر است آن را عصر تبادل اطالعات ناميد چه عصر حاضر را عصر اطالعات ناميدهگر
دانشجوي تكنولوژي آموزشـي  . عات بدون استفاده و مبادله شدن ارزش چنداني نداردزيرا اطال

كند زيرا در توليد، نگهـداري ودر اختيـار گذاشـتن     ميبه اين تبادل اطالعات بيشتر احساس نياز 
بنابراين در هر كدام از اين واديها كـه  . هاي اطالعات نيز نقش دارد اطالعات، و در توليد محمل

پرسـد آيـا توانـايي مـورد      مـي كند همه چيز تغيير يافته اسـت؛ و از خـود    ميهد احساس ن ميگام 
نيازبراي كار در اين عصر را دارم؟ و اگـر تفـاوتي منفـي بيابـد، احسـاس نـاتواني و بـي كفـايتي         

و احســاس اعتمــاد بــه نفــس خــود رابــراي پــذيرفتن  يكنــد، انگيــزه خــود را بــراي يــادگير مــي
  .دهد ميها از دست  مسئوليت

هم توليد كننده اطالعات است، هم مصـرف كننـده، و هـم     يدانشجوي تكنولوژي آموزش
تهيـه  . نمايـد  مـي رابط بين توليد كننده و مصرف كننده؛ و اينجاست كه احساس مسئوليتي خطير 

  .اي نو براي چنين دانشجويي در محيطي اين چنين متغير كار آساني نيست برنامه
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سـاير اجـزاء سيسـتم، يعنـي     . ناصـر سيسـتم آمـوزش عـالي اسـت     اما دانشجو تنها يكي از ع
استادان، كاركنان، امكانـات آموزشـي، اطالعـات و دانـش موجـود، و غيـره اگـر تغييـر ننماينـد          

توان تنها با تغيير برنامه درسي يعني يك جزء از سيستم يـا نظـام بـه موفقيـت در رسـيدن بـه        مين
ن نيز بايد در راستاي كسب دانش و تخصص مـورد نيـاز   بنابراين استادا. اهداف نظام اميدوار بود

يـا بـه عبـارتي بايـد فرصـت مـورد نيـاز بـراي روز آمـد كـردن دانـش اسـتادان در             . اقدام نمايند
ي آموزشي ترتيب داده شود و نگرش كاركنان ها براي كاركنان بايد دوره. اختيارشان قرار گيرد

گـي، بـه صـورت يـادگيري مـادام العمـر        نسبت به كاركردن از گذران عمر به صورت روزمـره 
  .درآيد

امكانات آموزشي نيز بايد متناسب با برنامه تغيير يابند، امكانات موجود ارتقاء داده شوند و 
  .به نسبت نيازامكانات روزآمدتري در اختيار اجزاء انساني سيستم قرار گيرد

در  ي آموزشـي گـرايش تكنولـوژ   رشـته علـوم تربيتـي    در اين پژوهش بخش برنامه درسي
گرچــه بــراي امكانــات مــورد نيــاز نيــز   ،مــورد بــازنگري قــرار گرفتــه اســت مقطــع كارشناســي

  .پيشنهادهايي ارائه شده است

  ضرورت بازنگري در دوره كارشناسي تكنولوژي آموزشي
اي مشـترك بـين    كارشناسـي ارشـد در برنامـه    در مقطـع رشته تكنولوژي آموزشي در ايران ابتدا 

عنـوان كارشناسـي    او دانشكده صـدا و سـيما بـ   ) يئعالمه طباطبا فعالً( يان بيروندانشگاه ابوريح
ي جمعـي در سـال   هـا  ارشد علوم ارتباطات با دو گرايش تكنولوژي آموزشي و تحقيق در رسانه

دروس دوره ليسانس تربيت معلم و علـوم تربيتـي    گرچه قبل از اين سال در. ايجاد گرديد 1353
نقـش   ودمات تكنولـوژي آموزشـي، توليـد و كـاربرد مـواد آموزشـي،       ي مقها دروسي با عنوان

در آموزش و پرورش گنجانده شده بود ولي مسـئولين هيچوقـت بـه طـور      يوسايل ارتباط جمع
هـدف از تاسـيس دوره كارشناسـي ارشـد تكنولـوژي      . جدي با اين رشته برخورد نكرده بودنـد 

هـاي   يري در بيسـت منطقـه از اسـتان   آموزشي تهيه كادر متخصص براي سرپرستي مراكـز يـادگ  
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اين مراكز مي بايست مواد مورد نياز مـدارس را توليـد كننـد و در اختيـار آنهـا قـرار       . كشور بود
شناسـي   در بين دروس اين دوره طراحـي سيسـتمتيك آموزشـي، تهيـه خودآموزهـا، روان     . دهند

سـالمي فعاليـت ايـن دوره    بعد از انقـالب ا . تربيتي و يادگيري، آمار و سنجش نيز ديده مي شود
بعـد از انقـالب   . منحـل گرديـد   التحصيل كردن دانشجويان شد و عمالًآموزشي منحصر به فارغ 

هم در كوتاه مدت سبب گرديد كه ايـن رشـته در مقطـع     اسالمي، احساس نياز به متخصص، آن
رشـته  هـاي   ستاد انقالب فرهنگي برنامه اي بـه صـورت يكـي از گـرايش    . كارشناسي ارائه گردد

به وزارت علوم ابالغ  21/5/1363علوم تربيتي به عنوان تكنولوژي آموزشي تصويب و در تاريخ 
توسط شوراي عالي برنامه ريزي مـورد بـاز نگـري قـرار      1372/ 30/8اين برنامه در تاريخ . نمود

 حـدود نـوزده  ( هـا  سـال  از آنجـا كـه  . گردد ميهاي مجري اجرا  گرفت و تاكنون توسط دانشگاه
  .باشد گذرد بازنگري دوره بسيار ضروري مي از بازنگري شوراي عالي برنامه ريزي مي) سال

  اهداف دوره كارشناسي تكنولوژي آموزشي
  :اهداف مهم اين دوره عبارتند از

 .ي آموزشي و درسيها بهبود كيفيت برنامه -1

 .ي آموزشيها تربيت متخصصان مبتكر، خالق و آگاه جهت اجراي برنامه -2

و مراكز  ها مين نيروي انساني متعهد و متخصص جهت اداره مراكز يادگيري، كتابخانهتا -3
 .شنيداري -ديداري

 .و نهادهاي مختلف ها ي آموزشي مورد نياز مؤسسهها تأمين تكنولوژيست -4

 .ي آموزشيها بهبود فرايند توليد رسانه -5

 . ن اين گرايشارائه محصوالت آموزشي ارزشيابي شده به كمك فارغ التحصيال -6

 .هاي آموزشي تهيه و تدوين طرح -7

 .هاي مجازي طراحي مواد آموزشي براي فضاهاي دانشگاه -8

  .و سمينارها ها ي آموزشي و برگزاري نمايشگاهها توانايي ايجاد كارگاه -9
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  طول دوره
در صـورت  . كارشناسي علوم تربيتي، گرايش تكنولوژي آموزشي چهـار سـال اسـت    هطول دور

نيمسـال   8گرچه نظام آموزش عـالي بـراي   . سال اين دوره را تمام كند 6تواند تا  ميدانشجو  نياز
توانـد   مـي برنامه ريزي شده است، اما گـاه دانشـجو   ) به عالوه يك هفته براي امتحان(اي هفته 16

 16طـول زمـان الزم بـراي هـر واحـد نظـري       . واحدهاي خود را در هفت نيمسال به اتمام برساند
  .ساعت است 48ساعت و هر واحد كار عملي  32هر واحد عملي ساعت، 

ي مورد انتظار از فارغ التحصيالن گرايش تكنولوژي آموزشي با توجه به اهداف ها توانايي
  :برنامه

 .شناخت و حل مشكالت آموزشي هر مؤسسه -

 .ها سازماندهي مراكز يادگيري و مراكز نگهداري از رسانه -

 .ي آنالوگ ها توليدرسانه اشراف بر روال تهيه و -

 .ي ديجيتال ها تهيه و توليدرسانه -

 .ي آموزشي وارائه مطلبها استفاده از ابزارهاي مورد نيار در موقعيت -

 .ي آموزشيها ريزي براي دوره همفكري در برنامه -

 طراحي آموزشي -

 .طراحي و اجراي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و تحليل نتايج -

 .و سمينارها ها ي آموزشي و برگزاري نمايشگاهاه ايجاد كارگاه -

 .ي آموزشي بر خطها برنامه ريزي براي توليد رسانه -

 .ي آموزشيها و رسانه ها ارزشيابي از نظام -

ي موجود در دانشجو ايجاد نمي شود، زيرا واحدهاي ارائه شده بـه  ها ها با برنامه اين توانايي
  :صورت زير مي باشند
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  واحدهاي درسي12
 134كنولـوژي آموزشـي   تعداد كل واحدهاي درسي دوره كارشناسـي علـوم تربيتـي گـرايش ت    

هـاي درس پـيش دانشـگاهي، عمـومي،      دروس اين دوره بـه نـام  . گرفته شده استواحد در نظر 
  .اند تقسيم شدهاختياري  و تخصصي، اصلي،

احـد  و 57واحـد دروس عمـومي،    21واحـد دروس پـيش دانشـگاهي،     7واحد  134از اين 
  .باشند واحد دروس اختياري مي 8و  واحد دروس تخصصي، 48دروس اصلي، 

به غير از دروس پيش دانشگاهي كه در مجموع (دروس پيشنهاد شده از نظر تعداد واحدها 
دروس فعلي و دروس پيشنهادي  1در جدول . فعلي است معادل دروس) شود واحدها منظور نمي

  .اند هاز نظر تعداد واحد باهم مقايسه شد
  پيشنهاديفعلي و ي ها واحد .1جدول

  ي پيشنهاديها واحد  واحد  دروس
  )بدون احتساب در مجموعه واحدها(واحد  10  )بدون احتساب در مجموعه واحدها(واحد  7  دروس پيش دانشگاهي

  واحد 21  واحد 21  دروس عمومي
  واحد 57  واحد 57  دروس اصلي

  واحد 48  واحد 48  دروس تخصصي
  )واحد پيشنهاد شده 14 نياز ب(واحد  8  )واحد پيشنهاد شده 12 نياز ب(واحد  8  اريدروس اختي
  واحد 134  واحد 134  جمع

  اهداف پژوهش
بازنگري برنامه درسي گرايش تكنولوژي آموزشي  به منظور دسـتيابي بـه اهـداف زيـر صـورت      

  :گرفته است
شـگاهي، عمـومي،   بررسي برنامـه موجـود و تعيـين واحـدهاي دروس پـيش دان     : هدف اول

  .اصلي، تخصصي، اختياري، و پيش نيازهر كدام
  تعيين اطالعات مربوط به دروس تخصصي، اختياري و پيش دانشگاهي : هدف دوم
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   پژوهش روش
و توصيفي با مطالعه و مشاهده منابع، اسناد و مـدارك و مطالعـه تطبيقـي     مطالعه به روش اسنادي

دانشـگاه   تكنولـوژي آموزشـي  برنامه آموزشي گـروه   جامعه آماري پژوهش را. انجام شده است
ي ها و برنامه ،فرهنگي جلسات شوراي انقالب صورتي، اسناد و مدارك مربوط به ئعالمه طباطبا

ها به نمايش گذاشته شـده بودنـد    هاي دانشگاه آنگونه كه در سايت ي خارجها دانشگاه آموزشي
متخصـص در رشـته، دانشـجويان كارشناسـي     عالوه بر آن از اساتيد دانشـگاهي   .دهد تشكيل مي

شاغل به تحصيل در اين رشته با استفاده ار پرسشنامه و مصاحبه نظر سنجي به ن دانشجويا ارشد و
 .عمل آمد

  روش اجرا
واحــدهاي دروس پــيش  بررســي برنامــه موجــود و تعيــين « بــراي رســيدن بــه هــدف اول يعنــي 

اين اقدامات  »يازهاي مربوط به هر كدامدانشگاهي، عمومي، اصلي، تخصصي، اختياري و پيش ن
  :صورت گرفت

و  برنا مه درسي دوره كارشناسـي علـوم تربيتـي، گـرايش تكنولـوژي آموزشـي       يبررس -1
 .تغييرات صورت داده شده توسط ستاد انقالب فرهنگي

 .ختياري، اصلي، عمومي، و تخصصي، اتعيين اشكاالت دروس پيش نياز -2

ختيـاري، اصـلي، عمـومي، و تخصصـي و سـر فصـل       ا يـاز، تعيين فهرست دروس پيش ن -3
 .دروس پيش دانشگاهي، تخصصي، و اختياري

براي مورد اول، ابتـدا برنامـه درسـي دوره كارشناسـي علـوم تربيتـي، گـرايش تكنولـوژي         
  . آموزشي بررسي شد

تعداد واحدهاي دروس عمومي، اصلي، تخصصي و اختياري گرايش تكنولوژي آموزشـي  
صد و شصت واحد تصويب  21/5/62مصوب ستاد انقالب فرهنگي در تاريخ  يبيترشته علوم تر

بنا بـه تصـويب    1372/ 30/8تعداد واحدها در تاريخ اين . )1362ستاد انقالب فرهنگي(ه بود شد
ــه    ــزي ب ــه ري ــالي برنام ــوراي ع ــه   ( 135ش ــورايعالي برنام ــال، ش ــوزش ع ــگ و آم وزارت فرهن
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از دروس اصلي آموزش و پرورش تطبيقـي از سـه    .يافت واحد تقليل 134و بعد به ) 1372ريزي
) واحد 3(واحد به دو واحد تقليل يافت و درس آموزش و پرورش ابتدايي، راهنمايي و متوسطه 

  :در دروس تخصصي و اصلي دروس حذفي عبارتند از. حذف گرديد
  )واحد 2(  يجامعه شناسي ارتباط. الف
   )واحد 2( يسمينار در تكنولوژي آموزش. ب
  )واحد 2(برنامه ريزي درسي آموزش عالي و بزرگساالن . پ

  :دو درس زير به دروس تخصصي اضافه شد
  ) واحد 2( يزبان تخصص .1
  )واحد 2(مقدمات كامپيوتر . 2

  : دو درس تخصصي بدين صورت تغيير نام يافت
  ؛ يي فردها كارورزي و اجراي پروژه=كار عملي فردي 
   ي جمعيها اي پروژهكارورزي و اجر= كارعملي جمعي

  .شود، و بازنگري براي اين برنامه انجام شده است مياين برنامه فعال اجرا 
دروس  د بـراي رفـع آنهـا   اشـكاالت برنامـه موجـود و پيشـنها    براي مـورد دوم يعنـي تعيـين    

  :موارد زير مشاهده شدو برنامه موجود بررسي ختياري، اصلي، عمومي، و تخصصي ، انياز پيش
  وس پيش دانشگاهياشكاالت در

انـد   دروس پيش دانشگاهي براي دانشجوياني پيش بيني شده كه گرچه در كنكور پذيرفتـه شـده  
دروس پـيش بينـي شـده زبـان خـارجي و      . اسـت % 50اما نمره خام آنها در ايـن دروس كمتـر از   

براي درس زبان خارجي چهـار واحـد در نظـر گرفتـه شـده و بـراي       ). 3 جدول(رياضيات است 
  .ت سه واحدرياضيا

 تربيتي گرايش تكنولوژي آموزشي علوم كارشناسي دوره فعلي دانشگاهي پيش دروس. 3 جدول

  تعداد واحد  نام درس  كد درس  
  3  رياضيات پيش دانشگاهي  110  1
  4  زبان پيش دانشگاهي  111  2

  7  جمع  
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اجـراي درس سـه واحـدي    . است ادر عمل اجراي دروس چهار واحدي در يك ترم ناكار
به عالوه از آنجا كه سر فصـل خاصـي بـراي ايـن دروس نوشـته نشـده       . همين مشكل را دارد نيز

كننـد ودانشـجويان علـوم انسـاني نيـز از ايـن دروس        مـي است استادان به صورت سليقه اي عمل 
 . بهتر است براي سر فصل اين دو درس كاري صورت گيرد. بندند ميطرفي ن

خارجي به دودرس دو واحدي و درس رياضيات  ي درس زبانها در اين طرح تعداد واحد
دو درس ديگـر بـه ايـن دروس اضـافه شـده      . نيز به دو واحد نظري ويك واحد عملي تبديل شد

دليل ايـن امـر ماهيـت رشـته تكنولـوژي آموزشـي و       . هر كدام دو واحد. فيزيك و شيمي. است
آموزشـي گـرايش   از آنجا كه يكـي از درون دادهـاي سيسـتم    . دروس تخصصي اين رشته است

آمـوزان   تكنولوژي آموزشي دانش آموزان فارغ التحصيل رشته علوم انساني اسـت و ايـن دانـش   
دهند، ما هيچ اطالعاتي در مورد دانش آنها در  ميدروس فيزيك و شيمي را در كنكور امتحان ن

اد اساتيد مدرس اين رشـته بـه عمـل آمـد آنهـا اعتقـ       از و در نظرسنجي كه. اين دو درس نداريم
و شيمي نيز . بسيار ضروري است ها ها، نور و شكست آن براي كار با ابزار داشتند مباحث عدسي

بنابراين ايـن  . ي فيلم الزم استها و ساختار اليهها براي داشتن اطالعات جهت نگهداري از رسانه
  )4جدول .(دو درس به دروس پيش دانشگاهي اضافه شد

ــژوهش اصــلي    ــامپيوتر در پ ــدمات ك ــازنگري درس مق ــي(ب ــادي، عل از دروس ) 1385 آب
از آنجـا كـه اعـالم شـد هـيچ كـس نبايـد در        . تخصصي به دروس عمومي انتقال داده شـده بـود  

  .دروس عمومي دخل و تصرف كند، اين درس به دروس پيش نياز انتقال يافت
  )گريبازن(گرايش تكنولوژي آموزشي دوره كارشناسي علوم تربيتي  دروس پيش دانشگاهي. 4جدول 

  ساعت  تعداد واحد  نام درس  ا رديف
  عملي  نظري

  1  1  2  رياضيات پيش دانشگاهي  1
  -  2  2  زبان پيش دانشگاهي  2
  -  2  2  فيزيك  3
  -  2  2  شيمي  4

  1  1  2  مقدمات كامپيوترمقدمات  5
  2  8  10  جمع  
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آنـان در   دروس پيش دانشگاهي ويژه دانشجوياني است كه يا نمره خام آزمون ورودي
است و يا دروس دوره دبيرستاني اسـت كـه بـه دليـل نـوع ديـپلم دوره       % 50اين دروس كمتر از 

  .اند دبيرستان اين دروس را نگذرانده

  اشكاالت دروس عمومي
هـاي ايـران ملـزم بـه گذرانـدن آنهـا        دروس عمومي دروسي هستند كه كليه دانشجويان دانشگاه

به  هاواحد بوده كه بعد 39ي اين دروس ها رهنگي تعداد واحدستاد انقالب ف در برنامه. باشند مي
  )5جدول (.واحد تقليل يافته است 21

 گرايش تكنولوژي آموزشي دروس عمومي دوره كارشناسي علوم تربيتي. 5 جدول

 عملي نظري پيش نياز ساعت تعداد واحد نام درس رديف
 - - 33فارسي 1
 - - 22تاريخ اسالم 2
 - - 22)1(اسالمي  معارف 3
 - - 22)2(معارف اسالمي  4

 2و1معارف - 22اخالق اسالمي 5
 - - 22متون اسالمي 6
 - - 33زبان خارجه 7
 - - 22ي آنها انقالب اسالمي و ريشه 8
 - - 11)1(تربيت بدني  9

تربيت بدني   11)2(تربيت بدني  10
 - - -1تنظيم خانواده و جمعيت 11

 واحد 21جمع

دروس عمومي دوره كارشناسـي علـوم تربيتـي گـرايش      بازنگرياختياري نسبت به  محقق
  .نداشته است تكنولوژي آموزشي

  دروس اصلي اشكاالت 
  .آمده است 6اين دروس در جدول . رشته تكنولوژي آموزشي  نيز بررسي شدنددروس اصلي 
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 گرايش تكنولوژي آموزشي ربيتيدروس اصلي دوره كارشناسي علوم ت. 6جدول 

كد   
تعداد   نام درس  درس

  واحد
  عملي  نظري  پيش نياز  ساعت

  -  1  1  2آشنايي با كتابخانه و اصول   210  1
  *رياضيات پيش دانشگاهي  -  2  2روشهاي آماري در علوم   219  2
  ورشاصول و مباني آموزش و پر  -  2  2  آموزش و پرورش تطبيقي  231  3
  212  1  2  3آموزش و پرورش كودكان   227  4
  214  -  3  3  اقتصاد آموزش و پرورش  224  5
  -  -  2  2  تاريخ آموزش و پرورش  228  6
  211  -  3  3جامعه شناسي آموزش و   222  7
  -  -  3  3  جامعه شناسي عمومي  211  8
  212  -  3  3  تربيتي شناسي روان  220  9

  212  -  2  2  1د رش شناسي روان  226  10
  220  -  2  2  2رشد  شناسي روان  229  11
  -  -  3  3  عمومي شناسي روان  212  12
  220  -  3  3  ها و فنون تدريس روش  221  13
  219  1  2  3سنجش و اندازه گيري در   232  14
  كليات فلسفه  -  3  3  فلسفه آموزش و پرورش  215  15
  -  -  2  2  تاريخ آموزش و پرورش  216  16
  -  -  3  3مباني و اصول آموزش و   223  17
  -  -  2  2مقدمات برنامه ريزي آموزشي   216  18
  -  1  2  3  مقدمات تكنولوژي آموزشي  225  19
  219  1  2  3  مقدمات روش تحقيق  230  20
  -  -  2  2  مقدمات مديريت آموزشي  217  21
  شناسي عمومي روان  -  3  3  مقدمات مشاوره و راهنمايي  218  22

    57  جمع

كليـات فلسـفه از    درس.آمـده اسـت   7فهرست دروس اصلي بعد از بـاز نگـري در جـدول    
ش زفلسفه آمودروس اختياري به دروس اصلي اضافه شد چون اين درس پيش نياز درس اصلي 

دروس . رسـيد  بنـابراين اعـالم آن بـه عنـوان درس اختيـاري بيهـوده بـه نظـر مـي         . بـود و پرورش 
د كه دانشجو آزادي عمل در انتخاب و گذراندن آنها داشته باشد و پـيش  اختياري دروسي هستن

  .اشدنياز دروس اصلي بودن به اين معني بود كه دانشجو مجبور به گذراندن آنها ب
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؛ »و منابع اطالعاتي ها آشنايي با كتابخانه« به »آشنايي با كتابخانه و اصول كتابداري«دروس 
بـه  » مباني و اصول آموزش و پـرورش «و  ؛»در علوم تربيتي هاي آماري روش«به  »آمار توصيفي«
؛ عالقـه بنـد، علـي   ؛ 1382 ؛اسـدنيا، اسـد  ( انـد  نـام داده   تغييـر  »اصول و مباني آموزش و پرورش«

1383.(  
 شناسـي  روان«نـام   در هـم ادغـام و بـه   » 2رشد  شناسي روان«و  »1رشد  شناسي روان«دروس

  .تغيير نام داد »رشد
  )بازنگري(گرايش تكنولوژي آموزشي ي دوره كارشناسي علوم تربيتيدروس اصل 7جدول 

تعداد   نام درس  شماره
  واحد

  عملي  نظري  پيش نياز  واحد
  مقدمات كامپيوتر  1  2  3  و منابع اطالعاتي ها آشنايي با كتابخانه**  1
  -  -  3  3  جامعه شناسي عمومي  2
  -  -  3  3  عمومي شناسي روان  3
4  2  2  كليات فلسفه  -  -  
  كليات فلسفه  -  3  3  فلسفه آموزش و پرورش**  6
  -  -  2  2  مقدمات برنامه ريزي آموزشي و درسي  7
  -  -  2  2  مقدمات مديريت آموزشي  8
  *رياضيات پيش دانشگاهي  -  2  2  آمار توصيفي  9

  عمومي شناسي روان    3  3  تربيتي شناسي روان  10
  تيتربي شناسي روان  -  3  3  ها و فنون تدريس روش  11
  جامعه شناسي عمومي  -  3  3  جامعه شناسي آموزش و پرورش  12
  -  -  3  3  مباني و اصول آموزش و پرورش  13
  دكليات اقتصا  -  3  3  اقتصاد آموزش و پرورش  14
  -  1  2  3  مقدمات تكنولوژي آموزشي  15
  عمومي شناسي روان  -  2  2  رشد شناسي روان  16
  عمومي شناسي روان  1  2  3  آموزش و پرورش كودكان استثنايي  17
  -  -  2  2  تاريخ آموزش و پرورش  18
  تربيتي شناسي روان  -  2  2  يادگيري شناسي روان  19
  آمار توصيفي  1  2  3  مقدمات روش تحقيق  20
مباني و اصول آموزش و   -  2  2  آموزش و پرورش تطبيقي  21
  آمار توصيفي  1  2  3  سنجش و اندازه گيري در علوم تربيتي  22

  57  جمع
  . يادگيري اضافه شد شناسي رواندرس 

  .درس مقدمات مشاوره و راهنمايي حذف شد
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  دروس تخصصي اشكاالت 
ي درسـي  هـا  نيـاز بـه بـازنگري مـداوم در برنامـه      هـا  افزايش سريع حجم اطالعات در كليه رشـته 

اين نياز در رشـته تكنولـوژي آموزشـي    . مخصوصا دروس تخصصي را امري حياتي نموده است
اشـكال  . بـا فنـاوري اطالعـات سـروكار دارد     هـا  زيرا بيشتر از ساير رشـته  .شود احساس مي بيشتر

. اصلي در برنامه درسي اين رشته مخصوصا دروس تخصصي تغيير ابزارهاي ارائه اطالعات است
شود نياز  ي آموزشي ايجاد ميها در دروسي كه به كمك آنها در دانشجويان توانايي توليد رسانه

در عصـري كـه عصـر مبادلـه اطالعـات اسـت و معمـوال ايـن تبـادل بيـا           . به بازنگري بيشتر است
گيرد كه كار با آنها به صورت توانايي مورد  هاي اطالعاتي صورت مي دادوستد به كمك حامل

توان به برنامه اي كه حدود يـك ربـع قـرن از     نياز بشر در سطح جهان در آمده است، ديگر نمي
ي اطالعاتي مورد نياز كليه افـراد  ها توانايي استفاده از اين حامل. گذرد اكتفا نمود تن آن مينوش

با در نظر گرفتن اين نكـات  . خواهند مادام العمر ياد بگيرند جامعه مخصوصا كساني است كه مي
ل از آنجا كه بسياري از آنها از نظر محتوا و سر فصـ . مورد بازبيني قرار گرفتند دروس تخصصي

. همپوشي داشتند و منابع و محتوا نيز به روز نبودند، اين دروس با توجه به نياز روز بازبيني شـدند 
  :در كل هشت درس جديد ارائه شد كه عبارتند از

 ي آموزشي آنالوگ و ديجيتال  ثابتها توليد رسانه -1

 عكاسي ديجيتال -2

 ي آموزشي ديجيتال متحرك ها رسانه توليد -3

 نظام آموزشي ايران آشنايي با -4

 ) آنالوگ و ديجيتال(آموزش از راه دور -5

 روش تحليل محتوا -6

 )ICDL(كاربري كامپيوتر در دهكده جهاني -7

 سمينار در تكنولوژي آموزشي -8

  :پنج درس تغييرنام و محتوا داده شد كه عبارتند از
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 ي آموزشي آنالوگ و ديجيتال ثابتها توليد رسانه -1

 ي آموزشي آنالوگ متحركها توليد رسانه -2

 ي آموزشيها رسانه انتخاب، بهره برداري، و ارزيابي از -3

 آشنايي با مراكز يادگيري -4

 ي خودآموزها توليد برنامه -5

ايـن دروس در  . هاي جديد ارائه شـدند  هاي قبلي ولي با محتوا و سر فصل بقيه دروس با نام
  .اند ارائه شده 8جدول 

  )بازنگري(گرايش تكنولوژي آموزشي  دوره كارشناسي علوم تربيتي دروس تخصصي .8جدول 
  پيش نياز  عملي  نظري  تعداد واحد  نام درس  شماره

  مقدمات تكنولوژي آموزشي  -  34  2  هاي آموزشي اصول طراحي پيام  1

  -  34  17  2  اصول عكاسي  2

3  
ي آموزشي ها توليد رسانه

  آنالوگ و ديجيتال ثابت
2  17  34  

  + رمقدمات كامپيوت
  اصول عكاسي

  اصول عكاسي  34  17  2  عكاسي ديجيتال  4

ي آموزشي ها توليد رسانه  5
  آنالوگ متحرك

ي آموزشي ها توليد رسانه  34  17  2
  آنالوگ و ديجيتال ثابت

  ي آموزشي ها توليدرسانه  6
  ديجيتال متحرك

ي آموزشي ها توليد رسانه  34  17  2
  آنالوگ متحرك

ي آموزشي ها توليد برنامه  34  17  2  تلويزيون آموزشي -راديو  7
  آنالوگ متحرك

  مقدمات تكنولوژي آموزشي  -  34  2  مباني ارتباط انساني  8

هاي كاربرد  ها و روش تئوري  9
  ي جمعيها رسانه

  مباني ارتباط انساني  -  34  2

  -  34  17  2  ي خودآموزها توليد برنامه  10

11  
 انتخاب، بهره برداري، و ارزيابي

  ي آموزشيها رسانه از
2  34  -  

 ي آموزشيها توليد رسانه
  آنالوگ و ديجيتال ثابت
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12  
  ي ها ارزيابي نظام

  كوچك آموزشي
2  34  -  

  اصول طراحي 
  هاي آموزشي نظام

  مقدمات برنامه ريزي درسي  -  34  2  آشنايي با نظام آموزشي ايران  13

14  
   دور آموزش از راه

  )آنالوگ و ديجيتال(
2  34  -  

كاربري  طراحي آموزشي
 جهاني يوتر در دهكدهكامپ

)ICDL( 

  مقدمات روش تحقيق  -  34  2  وش تحليل محتوار  15

  آموزش با روش   16
  ها مبتني بر سيستم

  مقدمات تكنولوژي آموزشي  -  34  2

  مقدمات تكنولوژي آموزشي  -  34  2  هاي آموزشي اصول طراحي نظام  17

و مراكز  ها آشنايي با كتابخانه  34  34  3  آشنايي با مراكز يادگيري*  18
  اطالعاتي

  كليه دروس تخصصي  102  -  3  كار عملي گروهي  19
  زبان خارجي  -  34  2  زبان تخصصي  20

   كامپيوتر در كاربري  21
  دهكده جهاني

  مقدمات كامپيوتر  34  17  2

  كليه دروس تخصصي  -  34  2  سمينار در تكنولوژي آموزشي  22
  كليه دروس تخصصي  68  -  2  كار عملي فردي  23

  48  جمع

  اشكاالت دروس اختياري
بـه  . بعضي از دروسي كه به عنوان دروس اختياري اعالم شده است پيش نياز دروس اصلي است

طور مثال درس كليات فلسفه پيش نياز درس فلسفه آموزش و پرورش؛ و درس كليـات اقتصـاد   
  . پيش نياز درس اقتصاد آموزش و پرورش است

كـه مفهـوم درس اختيـاري يعنـي دانشـجو      (را بگذراند اگر دانشجويي نخواهد اين دروس 
  .تواند دروس اصلي مذكور را بگيرد نمي) حق انتخاب داشته باشد
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توانند  ي كارشناسي علوم تربيتي ميها در برنامه مصوب اعالم گرديده كه دانشجويان دوره
، يشناس رواني ها اختياري اعالم شده، از دروس تخصصي يكي از رشته عالوه بر دروس

شناسي، اقتصاد، و الهيات و معارف اسالمي زير نظر استاد راهنما درسي را به عنوان درس  جامعه
اين امر عمال امكان پذير نيست زيرا دروس تخصصي معموال پيش نياز . اختياري انتخاب كنند

 عالوه. دارند و دانشجويي كه پيش نياز را نگذرانده باشد نخواهد توانست درس را انتخاب كند
مسائي با  ها بر اين در شهرهاي بزرگ بعد مسافت سبب مي شود كه گرفتن درس از ساير رشته

صرف يك روز وقت براي هر درس انتخابي و آن هم در صورتي كه دانشگاه مبدا مجري رشته 
اي باشد كه دانشجو مايل است درس تخصصي آن را به عنوان درس اختياري انتخاب كند، و 

جري رشته نباشد دانشجو بايد به عنوان مهمان در دانشگاه ديگر ثبت نام كند اگر دانشگاه مبدا م
در برنامه . كه در آن صورت با مشكالت دانشجويان مهمان دست به گريبان خواهد بود

پيشنهادي اين دروس به دروس اصلي اضافه يا به طور كلي از فهرست دروس اختياري حذف 
  .آمده است 10و دروس اختياري بازنگري در جدول  9دروس اختياري قبلي در جدول  .شدند

  دوره كارشناسي علوم تربيتي گرايش تكنولوژي آموزشي دروس اختياري .9جدول 
  تعداد واحد  نام درس  رديف

  2  آموزش بزرگساالن  1
  2  آموزش قران  2
  2  انسان شناسي در اسالم  3
  2  بهداشت عمومي  4
  2  بهداشت مدارس  5
  2  ياجتماع شناسي روان  6
  2  شخصيت شناسي روان  7
  2  كليات اقتصاد  8
  2  كليات فلسفه  9

  2  زيست شناسي  10
    .)واحد بگذرانند 8(  جمع
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  )بازنگري(گرايش تكنولوژي آموزشي دوره كارشناسي علوم تربيتي دروس اختياري .10جدول 

  تعداد واحد  نام درس  شماره
  ساعت

  پيش نياز
  عملي  نظري

  مقدمات كامپيوتر  34  17  2  ليسي با كامپيوترتايپ فارسي و انگ  1
  -  34  17  2  فيلمنامه نويسي  2
  -  34  17  2  عروسك سازي  3
  -  34  17  2  طراحي آنالوگ  4
  مقدمات كامپيوتر  34  17  2  طراحي ديجيتال  5
  زبان انگليسي  -  34  2  زبان تخصصي كامپيوتر  6
  -  34  17  2  قصه گويي  7

  .)واحد بگذرانند 8( واحد14  جمع

تعيين اطالعات مربوط بـه دروس تخصصـي، اختيـاري و    «براي رسيدن به هدف سوم يعني 
  :اقدامات زير صورت گرفت »پيش دانشگاهي

ي تحصيلي ها اي و اينترنتي براي جمع آوري اطالعات در باره دوره جستجوي كتابخانه -1
  .هاي معتبر جهان تكنولوژي آموزشي از دانشگاه
ارائـه شـده توسـط آنهـا بررسـي      س ي زير مراجعه و فهرست دروها براي اين كار به سايت

  .گرديد
http://education.indiana.edu/ 
http://www.scs.Northwestern.edu./courses 
http://www.montgomerycollege.edu 
http://www.rtvf.nwu.edu 
http://www.lbcc.edu.curriculum 
http://www.unlv.edu/colleges/continuing_edu 
http://www.education.iupui.edu/programs 
http://www.insite.indiana 
http://www.umn.edu 
http://www.hpu.edu/ 
http://www.mudirect.missouri.edu/catalogue/courses 
http://www.mmu.edu 
http://www.cgeewebdb.twoson.edu 
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http://www.gegasus.ucf.edu 
http://www.arisonastate.edu 
http://www.siu.edu 
http://www.georgia.edu 
http://www.virginia.edu 
http://www.ssu.edu 
http://www.stanford.edu 

داد كه دوره تكنولوژي آموزشي  هاي دانشگاهي كسب شد نشان مي اطالعاتي كه از سايت
به غير از دانشگاه مالزي . شود ارائه مي) كارشناسي ارشد يا دكتري(درسطح تحصيالت تكميلي 

  . يي كه براي گرفتن مدرك دانشگاهي برنامه ريزي نشده بودندها و بعضي از دوره
  

 تيد دانشگاهي متخصص در رشتهنظر سنجي از اسا -2

دانشگاه عالمـه زبازبـايي    هم در جلسات مشتركي كه با اعضائ گروه تكنولوژي آموزشي
گرفت و هم در سمينارهاي تكنولوژي آموزشي در مورد مشكالت موجود در برنامه  صورت مي

براي تبادل نظر در مورد دروس تخصصي . درسي تكنولوژي آموزشي تبادل نظر صورت گرفت
نيز فرمي تهيـه و بـه همـراه كپـي سـر فصـل دروس بـراي اسـاتيدي كـه ايـن دروس را تـدريس            

نتيجه نهايي بازنگري اظهار نظر اساتيدي كه فرمها را برگرداندند در بر . نمودند ارسال گرديد مي
  .دارد

 نظر سنجي از دانشجويان كارشناسي ارشد -3

اي در  يـه گرديـد و در اختيـار نمونـه    براي اين منظور پرسشنامه اي دويست و سه سـوالي ته 
دسـترس از دانشــجويان كارشناســي ارشــدي كــه فـارغ التحصــيل كارشناســي رشــته تكنولــوژي   

  .آمده است 2آمار توصيفي اين دانشجويان در جدول . آموزشي بودند قرار گرفت
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  آمار توصيفي دانشجويان كارشناسي ارشد .2جدول 
  درصد تراكمي  درصد  كل  پسر  دختر  دانشگاه
  70/60  70/60  17  5  12  يئعالمه طباطبا
  00/75  30/14  4  2  2  تهران
  70/80  70/10  3  2  1  اراك
  30/89  60/3  1  1  0  تبريز
  00/100  70/10  3  3  0  اصفهان
    00/100  28  13  15  جمع

از دانشجويان كارشناسي ارشد وضعيت موجود را از نظر تجهيزات و امكانـات كـم و   % 67
آنها مناسب بودن فضـا بـراي انجـام تكـاليف مربـوط بـه دروس را كـم و         از% 3/64بسيار كم؛ و 

از آنها هماهنگ بودن تجهيزات فعلي بـا تكنولـوژي روز را نـامطلوب گـزارش     % 75بسياركم و 
  .كردند
 شاغل به تحصيل در اين رشتهن نظر سنجي از دانشجويا -4

نحـوه اجـراي دروس   براي اين منظور بيشتر به صورت خصوصـي از دانشـجويان در مـورد    
رضايت يا عدم رضايت دانشجويان از محتـواي دروس تخصصـي بـا نحـوه     . تخصصي سوال شد

ي انجام ها بدين معني كه اگر استاد مربوطه در راستاي پيشرفت. تدريس اساتيد همبستگي داشت
 گرفته در رشته در محتواي درس ارائه شده تغييري داده بود دانشـجويان از محتـواي ارائـه شـده    
راضي بودند، در غير اين صورت به روشني اظهار عدم رضـايت و ناكـافي بـودن محتـواي ارائـه      

همه دانشجويان از دروس اختياري ناراضي بودند و اظهار مي داشتند كه اين . شده را مي نمودند
  .دروس اختياري نبوده و به رشته آنها كمكي نمي كند

 بررسي نتايج سمينارهاي تكنولوژي آموزشي -5

  :ي زير بررسي شدها در اين راستا مجموعه مقاالت  همايش
   1380آبان  3-2كاربرد تكنولوژي آموزشي در آموزش عالي ايران، اراك-
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دومين همايش فناوري آموزشي، تبيين رويكردهاي نوين در فناوري آموزشي و جايگـاه   -
 شناسـي  رواندانشكده ي، ئ، دانشگاه عالمه طباطبا1383خرداد  18-17هاي آموزشي  آن در نظام

  و علوم تربيتي
  . 1390ارديبهشت 29-28دانشگاه شهيد رجايي،: سومين همايش ملي آموزش -

http://3rdeducation.ir/u0bftj 
  1386اولين همايش كاربرد يادگيري الكترونيكي در علوم پزشكي، سال -

http://elearn2.tums.ac.ir/ 
 :87نهم و دهم بهمن مـاه  :دومين همايش كاربرد يادگيري الكترونيكي در علوم پزشكي  -
 تهران دانشگاه

http://www.mums.ac.ir/eLearn3 
بهمـن سـال    29الـي   27پزشـكي  علـوم  در كيالكتروني يادگيري كاربرد همايش سومين -
  مشهد  1388

بهمـن مـاه    13تـا   11در آمـوزش علـوم پزشـكي     يادگيري الكترونيكـي پنجمين همايش  -
 كرمان :1390سال

 .هاي قبلـي دروس وجـود نـدارد    هيچ كدام از مباحث مطرح شده در سمينارها در سر فصل
  .ديد اين رشته فاصله زيادي دارداين بدين معني است كه سر فصل دروس قبلي با مباحث ج

  بررسي صورت جلسات شوراي عالي برنامه ريزي -6
صورت جلسات شوراي عالي برنامه ريزي شاخه تخصصي تكنولوژي آموزشي بررسي  -7

  .و نتايج آنها در بازنگري ملحوظ شد
 جمع بندي موارد -8

  :اتخاذ گرديد يي به شرح زيرها بر پايه موارد فوق جمع بندي صورت گرفت و تصميم
 .دروس غير ضروري حذف شدند -1

 .دروس جديد اضافه شدند -2

 .بعضي از دروس اختياري قبلي به دروس اصلي اضافه شدند -3
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 .فهرستي جديد براي دروس اختياري تهيه گرديد -4

آموزشي دانشگاه  پيشنهادهاي اساتيد براي دروس تخصصي مجددا در گروه تكنولوژي -5
 .بررسي گرديدو بازنويسي شدي ئعالمه طباطبا

بـراي  . براي تهيه سرفصل دروس كليه نتايج اقدامات انجام گرفته شده در هم ادغام گردي
سر فصل، ابزار و فضاي مورد نياز، روش  10، و 4،8هاي  هر كدام از دروس ارائه شده در جدول

 .)1385علي آبادي، ( تدريس، روش ارزشيابي، و منابع درسي پيشنهاد شده است

  گيري نتيجه
فهرسـت مطالـب هـر    . در اين مقاله سعي شده است كه فهرست دروس بازنگري شده ارائه شـود 

ازنگري بـه تنهـايي   اما ب. موجود است) 1385علي آبادي، (كدام از دروس در پژوهش بازنگري 
 :اقدامات زير انجام گيرد ، به رسيدن به اهداف رشته كمك مي شوداگر .كافي نيست

نابع برنامه درسي رشته تكنولوژي آموزشي حداقل هـر پـنج سـال يكبـار تغييـر      محتوا و م -
  .يابد

در سراسر كشور براي به روز كردن اطالعـات امكانـات بـراي اسـاتيد ايـن رشـته فـراهم         -
  .شود

هـاي   هاي مربوط به اين رشـته امكـان شـركت در كـالس     براي كاركنان شاغل در بخش -
  .آموزشي مورد نياز فراهم شود

هاي مختلف فراهم و به روز  سخت افزارهاي مورد نياز براي اجراي اين رشته در دانشگاه -
 .شود

ورودي نيز تغيير يابند و فارغ التحصـيالن  دانشجويان بخشي از دروندادهاي اين رشته يعني 
اي شاخه كامپيوتر نيز اجازه انتخاب اين رشـته را در كنكـور    رشته كارو دانش و فني حرفهديپلم 
  .دي داشته باشندورو
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  فارسيمنابع 
ي درسي رشته علوم تربيتي گرايش آمـوزش  ها طرح اصالح و بازنگري برنامه). 1382( .اسدنيا، اسد

دبستاني و دبستاني مربوط به گروه علوم انساني كميتـه تخصصـي علـوم تربيتـي      و پرورش پيش
تربيتي  و علوم شناسي روان، با همكاري گروه آموزش و پرورش دانشكده شورايعالي برنامه ريزي
 .شورايعالي برنامه ريزي :تهران .يئدانشگاه عالمه طباطبا

 .1386، سال پزشكي علوم در كترونيكيال يادگيري كاربرد همايش اولين

در  1390بهمن مـاه سـال    13تا  11، در آموزش علوم پزشكي يادگيري الكترونيكيپنجمين همايش 
 .كرمان

ي، تبيـين رويكردهـاي نـوين در فنـاوري آموزشـي و جايگـاه آن در       دومين همايش فناوري آموزش
و  شناسـي  رواني، دانشـكده  ئ، دانشـگاه عالمـه طباطبـا   1383خـرداد   18-17هاي آموزشـي   نظام
 .تربيتي علوم

دانشــگاه  .1387بهمــن  10-9 پزشــكي علــوم الكترونيكــي در يــادگيري دومــين همــايش كــاربرد
 .1389/ 9/11 تاريخدر  http://elearn2.tums.ac.ir ه ازدپزشكي تهران بازيابي ش علوم

برنامـه و سرفصـل دروس دوره كارشناسـي علـوم      مشخصات كلي، ).1362(. ستاد انقالب فرهنگي
 .ستاد انقالب فرهنگي، گروه علوم انساني: تهران .تربيتي در رشته تكنولوژي آموزشي

 :مشـهد  1388.سـال  بهمـن  29الـي   27پزشكي درعلوم الكترونيكي يادگيري اربردك همايش سومين
 .مشهد پزشكي علوم دانشگاه پزشكي آموزش مركزمطالعات و توسعه

دوره كارشناسـي علـوم   ) بـازنگري شـده  ( مشخصات كلي برنامه آموزشي .)1383(. عالقه بند، علي
توسط كميته تخصصي گروه مديريت  ، تهيه شدهتربيتي گرايش مديريت و برنامه ريزي آموزشي

 .يئو علوم تربيتي دانشگاه عالمه طباطبا شناسي رواندانشكده  :تهران .آموزشي

بـازنگري برنامـه درسـي رشـته علـوم تربيتـي، گـرايش تكنولـوژي          ).1385( .علي آبادي، خديجـه 
گاه و علـوم تربيتـي دانشـ    شناسـي  روانبا همكاري گروه تكنولوژي آموزشي دانشـكده  .آموزشي

 .وزارت علوم تحقيقات و فناوري: تهران .يئعالمه طباطبا
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 درعلـوم  الكترونيكـي  يـادگيري  كشـوري  همـايش  چهـارمين  .)1390(. مهستي و همكاران عليزاده،
 علـوم  آمـوزش  وتوسـعه  باهمكاري مركزمطالعـات  الوين انتشارات: تبريز. 1389بهمن  .يپزشك

  .تبريز، پزشكي

. آبـان  3-2، اراكآمـوزش عـالي ايـران    تكنولـوژي آموزشـي در   مجموعه مقاالت همـايش كـاربرد  
 .1380:اراك

 مجموعـه مقـاالت دومـين همـايش فنـاوري آموزشـي      ). 1386(. نيلي، محمدرضا؛ ابراهيمي، زهـرا 
 .يئدانشگاه عالمه طباطبا: تهران). 1383خرداد  18-17رويكردهاي نوين در آموزش عالي،(

برنامه آموزشـي دوره كارشناسـي    ).1372(. برنامه ريزي وزارت فرهنگ و آموزش عال، شورايعالي
  .شورايعالي برنامه ريزي:تهران .گرايش تكنولوژي آموزشي علوم تربيتي،
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