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 111شماره درس:                                             1/1فقه تکمیلی عنوان درس: 

 23    :مقدار ساعت درس

 نظری     :نوع درس

 ندارد   : پیش نیاز

مستمسک : مانند هاييكتاب به ارجاع با استداللي فقه كتاب از عبادات، تخصصي نكات و مهم مباحث بر تسلط و تكميلي شناخت  هدف:

  آيت اهلل خوئي العروةالوثقي

 سرفصل دروس:

 (تعريف و تقسيم به طهارت خبثي و طهارت حدثي)  :الطهارةکتاب  -

 طهارت از خبث:  )نجاسات، اقسام آب و احكام آن(، 
 ها(مطهرات و احكام آن: )با اشاره به انواع آب

 طهارت از حدث: وضوء)كيفيت، موجبات، غايات و خلل( 
 غسل: تيمّم)كيفيت، مسوغات و احكام آن(

 روش تدریس:   

 روش توضیحی:  . 1
 توجه ويژه به متن)منبع اصلي(  -
 با شيوه تنظيم و ساختار دهي مطلب   متن اصليدشوار معرفي مواضع پيچيده و  -
 تهيه و تنظيم طرح درس متناسب با موضوع. -

  روش مباحثه و بحث گروهی:  . 2

 زمينه سازی جهت مشاركت فعال دانش پژوهان در ارائه درس.-

 شیوه ارزشیابی:
 سمينار آزمون كتبي تحقيق فعاليت كالسي

 نمره3 نمره11 نمره2 نمره1

 ابزار و امکانات:
 ، بهره برداری از شبيه ساز كعبه و اساليد و فيلم های موجود. نرم افزار های رايانه ای فقه و اصول، ارايه طرح درس با ابزار پاورپوينت

 منابع:

 ندارد  متن آموزشی:

 :اصلیمنبع 
 () شهيد ثانيالدمشقية معةللا شرح  

 فرعی: منبع 
 مستمسک العروةالوثقي) آقای حكيم( .1
 . موسوعة اإلمام الخوئي) آقای خوئي(3
 ) آقای مغنيه( )عليه السالم(  . فقه اإلمام الصادق 2

 

 

 

 

 

 



رشته مدرسی فقه و اصول – 3سطح  و عمومی سرفصل دروس تخصص  

3 
  

 111درس:شماره                                                       2/1عنوان درس: فقه تکمیلی 

 32    مقدار ساعت درس:

 نظری :    نوع درس

 ندارد:    پیش نیاز

مستمسک : مانند هاييكتاب به ارجاع با استداللي فقه كتاب از عبادات، تخصصي نكات و مهم مباحث بر تسلط و تكميلي شناختهدف:  

  العروةالوثقي آيت اهلل خوئي

 

 سرفصل دروس:

  : کتاب الصاله -

 )شروط نمازهای يوميه با تأكيد بر مسئله وقت و قبله( اعداد الصلوات
 اجزاء نماز) اركان و غير اركان(

 مبطالت، خلل، شكيات، سهويات ، احكام جماعت و مسافر.،  موانع

 روش تدریس:   

 .  روش توضیحی: 1
 توجه ويژه به متن)منبع اصلي(  -
 معرفي مواضع پيچيده و دشوار متن اصلي با شيوه تنظيم و ساختار دهي مطلب   -
 تهيه و تنظيم طرح درس متناسب با موضوع. -

  .  روش مباحثه و بحث گروهی: 2

 زمينه سازی جهت مشاركت فعال دانش پژوهان در ارائه درس.-

 شیوه ارزشیابی:
 سمينار آزمون كتبي تحقيق فعاليت كالسي

 نمره3 نمره11 نمره2 نمره1

 ابزار و امکانات:
 ، بهره برداری از شبيه ساز كعبه و اساليد و فيلم های موجود. نرم افزار های رايانه ای فقه و اصول، ارايه طرح درس با ابزار پاورپوينت

 منابع:

 ندارد  متن آموزشی:

 منبع اصلی:
 شرح اللمعة الدمشقية) شهيد ثاني(  

 منبع فرعی: 
 العروةالوثقي) آقای حكيم( مستمسک .1
 . موسوعة اإلمام الخوئي) آقای خوئي(3
 ) آقای مغنيه( )عليه السالم(  . فقه اإلمام الصادق 2
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 111شماره درس:                                                            3/1عنوان درس: فقه تکمیلی 

 23    مقدار ساعت درس:

 نظری :    نوع درس

 ندارد:    پیش نیاز

مستمسک : مانند هاييكتاب به ارجاع با استداللي فقه كتاب از عبادات، تخصصي نكات و مهم مباحث بر تسلط و تكميلي شناختهدف:  

  العروةالوثقي آيت اهلل خوئي

 

 سرفصل دروس:

 کتاب الحج:   - 
 كليات ) تعريف، شرايط صحت و وجوب حج(

 مواقيت، مناسک عمره، مناسک حج، خلل و كفارات، احكام صد و حصراسباب حج، انواع حج ، 

  )تعريف( :  كلياتکتاب جهاد و امر به معروف و نهی از منکر -  

 اقسام جهاد،  شرايط وجوب جهاد،  احكام بغاة  
 شرايط وجوب امر به معروف و نهي از منكر و مراتب آن دو. 

 روش تدریس:   

 .  روش توضیحی: 1
 توجه ويژه به متن)منبع اصلي(  -
 معرفي مواضع پيچيده و دشوار متن اصلي با شيوه تنظيم و ساختار دهي مطلب   -
 تهيه و تنظيم طرح درس متناسب با موضوع. -

  .  روش مباحثه و بحث گروهی: 2

 زمينه سازی جهت مشاركت فعال دانش پژوهان در ارائه درس.-

 شیوه ارزشیابی:
 سمينار آزمون كتبي تحقيق فعاليت كالسي

 نمره3 نمره11 نمره2 نمره1

 ابزار و امکانات:
 ، بهره برداری از شبيه ساز كعبه و اساليد و فيلم های موجود. نرم افزار های رايانه ای فقه و اصول، ارايه طرح درس با ابزار پاورپوينت

 منابع:

 ندارد  متن آموزشی:

 منبع اصلی:
 شهيد ثاني(شرح اللمعة الدمشقية)   

 منبع فرعی: 
 مستمسک العروةالوثقي) آقای حكيم( .1
 . موسوعة اإلمام الخوئي) آقای خوئي(3
 ) آقای مغنيه( )عليه السالم(  . فقه اإلمام الصادق 2
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 111   شماره درس:                                                                  2فقه تکمیلی عنوان درس: 

  84:    مقدار ساعت درس

  نظری :   نوع درس

 ندارد :   پیش نیاز

 مسالک: مانند هاييكتاب به ارجاع با استداللي فقه كتاب از شهادات، و قضا تخصصي نكات و مهم مباحث بر تسلط و تكميلي شناخت:  هدف

 ، مستمسک آقای خوئي، فقه آقای مغنيهثاني شهيد
 : سرفصل دروس

 .قسمتاحكام ، های اثبات دعوی و احكام آنراه، كيفيت حكم، شرايط و وظايف قاضي، و ...( تعريف) كليات قضاء: -  

  .برخي از احكام شهادت، اقسام حقوق، : شروط شاهد و شهادتشهادت -

 .) تعريف، اسباب و احكام آن( حدود: -

 .احكام قصاص، اعضای بدنقصاص ، های اثبات قتل(قصاص نفس) تعريف، شرايط و راه :قصاص -

 .) تعريف، شرايط و احكام آن مانند؛ ديه اعضاء و ديه منافع( دیات: -

 روش تدریس: 

 .  روش توضیحی: 1
 توجه ويژه به متن)منبع اصلي(  -
 معرفي مواضع پيچيده و دشوار متن اصلي با شيوه تنظيم و ساختار دهي مطلب   -
 موضوع.تهيه و تنظيم طرح درس متناسب با  -

  .  روش مباحثه گروهی: 2

 زمينه سازی جهت مشاركت فعال دانش پژوهان در ارائه درس.-

 شیوه ارزشیابی:
 سمينار آزمون كتبي تحقيق فعاليت كالسي

 نمره3 نمره11 نمره2 نمره1

 ابزار و امکانات: 
 .بدن به همراه اطلس آناتوميبدن موالژ اسكلت  پاورپوينت، استفاده ازنرم افزار های رايانه ای فقه و اصول، 

 

 :منابع

 نداردمتن آموزشی:   

 معة الدمشقية) شهيد ثاني(للاشرح : اصلیمنبع 

 فرعی: منبع
 موسوعة  اإلمام الخوئي) آقای خوئي( . 1 

 ) آقای مغنيه()عليه السالم(  فقه اإلمام الصادق   .3
 قانون مجازات اسالمي، ساير قوانين خاص كنوني. 2

 

 

                        

 



رشته مدرسی فقه و اصول – 3سطح  و عمومی سرفصل دروس تخصص  

6 
  

 111  شماره درس:                                                                         3عنوان درس: فقه تکمیلی

  14:    مقدار ساعت درس

  نظری :   نوع درس

 ندارد :   پیش نیاز

مسالک : مانند هاييكتاب به ارجاع با استداللي فقه كتاب از طالق، و نكاح تخصصي نكات و مهم مباحث بر تسلط و تكميلي شناخت:   هدف

 .فقه آقای مغنيه و خوئيمستمسک آقای  ،ثاني  شهيد
 سرفصل دروس:

 نکاح :کتاب  -

 ()آداب و مباحث مربوط به نظر كليات 

 بوط به عقد(رعقد نكاح)شرايط، واليت در نكاح و احكام م
 احكام رضاع(اسباب تحريم نكاح) اشاره به شرايط و 

 و اختالفات( )شرايط، احكام مهر، نكاح منقطع)متعه( 
 ملحقات نكاح) احكام اوالد، نفقات(، احكام قسم، نشوز و شقاق، عيوب و تدليس 

 :طالقکتاب   -
 خلع و مبارات) تعريف و شرايط(، مباحث عده و احكام آن، اركان و شرايط طالق 

 روش تدریس:

توجه ويژه به متن)منبع اصلي( و معرفي مواضع پيچيده و دشوار آن با شيوه تنظيم و ساختار دهي مطلب  و  با روش توضیحی:   -          

 شيوه تهيه و تنظيم طرح درس.

 زمينه سازی جهت مشاركت فعال دانش پژوهان در ارائه درس. روش مباحثه و بحث گروهی:  -         

 شیوه ارزشیابی:
 سمينار تبيآزمون ك تحقيق فعاليت كالسي

 نمره3 نمره11 نمره2 نمره1

 ابزار و امکانات: 
 نرم افزار های رايانه ای فقه و اصول،  ارايه طرح درس با ابزار پاورپوينت ...

  :منابع

 نداردمتن آموزشی: 

 معة الدمشقية) شهيد ثاني(لشرح ال :اصلیمنبع 

  فرعی:منبع 

  ثاني شهيد مسالک .1

 موسوعة  اإلمام الخوئي .3

 .آقای مغنيه)عليه السالم(  فقه اإلمام الصادق  .2
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 114  شماره درس:                                                                      8عنوان درس: فقه تکمیلی 

 23:    مقدار ساعت درس

  نظری    :نوع درس

 ندارد:   پیش نیاز

 شهيد مسالک األفهام: مانند هاييكتاب به ارجاع با استداللي فقه كتاب از ارث، تخصصي نكات و مهم مباحث بر تسلط و تكميلي شناخت: هدف

 .آقای مغنيه فقه ئي،ومستمسک آقای خ ثاني ،
 سرفصل دروس: 

   ارث: 

 موجبات ارث) نسب و سبب( - 
 ، موانع ارث) كفر، قتل، لعان، حمل، غيبت منقطعه( - 
 و تعصيب عول، بيان سهام و طبقات ورّاث - 
 ضه نسبت به سهام و مناسخات(يزياده و قصور فر فروضعليهم،  مهدوم و غرقا ،ميراثولدالزنا، ميراث توابع) ميراث خنثي،   -

 روش تدریس:

 با توجه ويژه به متن)منبع اصلي( و معرفي مواضع پيچيده و دشوار آن با شيوه تنظيم و ساختار دهي مطلب  و روش توضیحی:   -          

 شيوه تهيه و تنظيم طرح درس.

 زمينه سازی جهت مشاركت فعال دانش پژوهان در ارائه درس. روش مباحثه و بحث گروهی:  -         

 ابزار و امکانات: 
 نرم افزار های رايانه ای فقه و اصول،  ارايه طرح درس با ابزار پاورپوينت ...

 شیوه ارزشیابی:
 سمينار آزمون كتبي تحقيق فعاليت كالسي

 نمره3 نمره11 نمره2 نمره1

 

 : منابع

 ندارد متن آموزشی:

 معة الدمشقية) شهيد ثاني(لشرح ال: اصلیمنبع 

 فرعی:منبع 
 ثاني( )شهيد   مسالک األفهام. 1 

 آقای خوئي()موسوعة  اإلمام الخوئي. 3
 ) آقای مغنيه(.)عليه السالم(  فقه اإلمام الصادق  .2
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 111 شماره درس:                                                               1عنوان درس: متون درسی فقه 

 32:    مقدار ساعت درس

  نظری :   نوع درس

 ندارد :   پیش نیاز

  تدريس حل فرازهای پيچيده و رفع اشكال از متن كتاب آموزشي )شرح لمعه( به منظور كسب توان  :هدف

  سرفصل دروس:

 برای هر طلبه بخشي از مواضع كتب مختلف شرح لمعه مانند:
 به انتخاب استادكتاب المتاجر  -
  به انتخاب استاد كتاب الدين -

 مورد مداقّه و تحليل قرار گيرد. -تحت اشراف استاد محترم -تعيين مي گردد كه الزم است توسط دانش پژوهان

 )تلفیقی( روش تدریس:
با توجه ويژه به متن)منبع اصلي( و معرفي مواضع پيچيده و دشوار آن با شيوه تنظيم و ساختار دهي مطلب  و  شيوه   توضيحي:روش  

 تهيه و تنظيم طرح درس.

 سازی جهت مشاركت فعال دانش پژوهان در ارائه درس. زمينه  :ای روش مباحثه 

 شیوه ارزشیابی:
 سمينار آزمون كتبي تحقيق فعاليت كالسي

 نمره3 نمره11 نمره2 نمره1

 ابزار و امکانات: 
 نرم افزار های رايانه ای فقه و اصول،  ارايه طرح درس با ابزار پاورپوينت ...

 : عمناب

 ندارد متن آموزشی:

  :اصلیمنبع 
 معة الدمشقيه ) شهيد ثاني (لشرح ال 

 فرعی:منبع 

 ثاني شهيد  مسالک األفهام .1

  شوشتریاللمعه عالمه  شرح فى النجعه .3
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 111شماره درس:                                                               2عنوان درس: متون درسی فقه 

 23:    مقدار ساعت درس

  نظری :   نوع درس

 ندارد :   پیش نیاز

  تدريس توانحل فرازهای پيچيده و رفع اشكال از متن كتاب آموزشي )شرح لمعه( به منظور كسب   :هدف

 سرفصل دروس: 

 برای هر طلبه بخشي از مواضع كتب مختلف شرح لمعه مانند:
 به انتخاب استاد كتاب االجاره
 به انتخاب استاد كتاب وصيت
 به انتخاب استاد كتاب الغصب

 به انتخاب استاد كتاب اللقه
 مورد مداقّه و تحليل قرار گيرد. -تحت اشراف استاد محترم -تعيين مي گردد كه الزم است توسط دانش پژوهان

 روش تدریس: )تلفیقی(
با توجه ويژه به متن)منبع اصلي( و معرفي مواضع پيچيده و دشوار آن با شيوه تنظيم و ساختار دهي مطلب  و  شيوه روش توضيحي:   

 تهيه و تنظيم طرح درس.

 زمينه سازی جهت مشاركت فعال دانش پژوهان در ارائه درس.  روش مباحثه ای: 

 شیوه ارزشیابی:
 سمينار آزمون كتبي تحقيق فعاليت كالسي

 نمره3 نمره11 نمره2 نمره1

 ابزار و امکانات: 
 نرم افزار های رايانه ای فقه و اصول،  ارايه طرح درس با ابزار پاورپوينت ...

 منابع: 

 ندارد متن آموزشی:

 منبع اصلی: 
 شرح اللمعة الدمشقيه ) شهيد ثاني ( 

 منبع فرعی:

 ثاني شهيد  مسالک األفهام .1

 اللمعه عالمه شوشتری شرح فى النجعه .2
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 121  شماره درس:                                     عنوان درس: تاریخ ، ادوار و مکاتب فقه            

 23:    مقدار ساعت درس

  نظری    :نوع درس

 ندارد:   پیش نیاز

ل سنت، همراه نرم افزاری( مهم فقه اماميه و اه آشنايي با چگونگي پيدايش، سيرتطور، علل تحول، شخصيت ها، آثار و منابع )مكتوب و:   هدف

 فقهي مهم  با معرفي مدارس
  سرفصل دروس: 

 موضوع، فوائد كليات: تعريف، -

 دوره اول: دوره تشريع -

 ه (362هجری تا غيبت صغری  11) از سال  تفسير و تبيين شريعتدوره دوم:  -

 ه(126) از آغاز غيبت صغری تا ظهور شيخ الطائفه  مندی فقهدوره سوم: شكوفايي اجتهاد و قانون -

 ه(162ه تا رحلت وی 126) ظهور شيخ الطائفه  دوره چهارم: كمال اجتهاد -

 ه(554ظهور ابن ادريس ه تا162) از وفات شيخ  دوره پنجم: ركود دانش فقه -

 ه(1222ه استرآبادیيسرائر تا تدوين الفوائد المدنال)از تدوين   دوره ششم: نهضت مجدد مجتهدان -

 ه(1146ه تا وفات صاحب الحدائق يالفوائد المدن ) از تأليف دوره هفتم: استيالی اخباريان -

 ه(1366ظــهور شيــخ انصاری  ) مرجعيت وی  ه تا1146) ظهور وحيد بهبهاني دوره هشتم: عصر اعتدال و تكامل اجتهاد -

 ه(1211دوره نهم: تعميق و توسعه و اوج گيری اجتهاد ) از مرجعيت شيخ تا تدوين قانون اساسي ايران  -

 تدوين قانون اساسي تا زمان حاضر( ) از دوره دهم: عصرتجربه عملي ساختن فقه يا عصر حاكميت فقه -

 فقه ادوار و آثارايج تن -

 روش تدريس:

 و تهيه شيوه و  مطلب دهي ساختار و تنظيم شيوه با آن دشوار و پيچيده مواضع معرفي و( اصلي منبع) متن به ويژه توجه با  :توضيحي روش -

 .درس طرح تنظيم
 .درس ارائه در پژوهان دانش فعال مشاركت جهت سازی زمينه: ای مباحثه روش - 

 شيوه ارزشيابي:

 سمينار آزمون كتبي تحقيق فعاليت كالسي

 نمره3 نمره11 نمره2 نمره1

 بزار و امكانات: ا
 ارايه طرح درس با ابزار پاورپوينت ...

 :منابع
 ندارد متن آموزشي:

 الفقه اإلسالمي و ادواره)جعفر سبحاني( . تاريخ 1   منبع اصلي:
 .  مدخل علم فقه)رضا اسالمي(3     

  منبع فرعي: 
 آن)جناتي(. ادوار فقه و كيفيت بيان 1 

 . ادوار فقه)شهابي(3
 . تاريخ فقه و فقها)گرجي(2
 . منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب)جناتي(1
 . تاريخ الفقه و تطوراته) جمعي از نويسندگان( 5
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 121  شماره درس:                                                           موضوعات جدید فقهیعنوان درس: 

  23:    درسمقدار ساعت 

  نظری :   نوع درس

 ندارد :   پیش نیاز

 و پژوهش های جديد در زمينه موضوعات و مسائل فقهي هاآشنايي با آراء، ديدگاه:   هدف

 : سرفصل دروس

 جايگاه فقه تربيتي، گستره فقه تربيتي، عناصر فقه تربيتي، پيشينه فقه تربيتي، امكان و ضرورت فقه تربيتي: هفقه التربی

 پيشينه فقه اإلداره، امكان و ضرورت: اإلداره فقه

  بانكداری اسالمي، بازار سرمايه اسالمي، ماليات های اسالمي و موضوعه.  ،ضمان كاهش ارزش پول :فقه اإلقتصاد

  .ضمان طبيب، تغيير جنسيت  پيوند اعضاء، فقه الطب :

 روش تدریس:

 و تهيه شيوه و  مطلب دهي ساختار و تنظيم شيوه با آن دشوار و پيچيده مواضع معرفي و( اصلي منبع)متن به ويژه توجه با:  توضيحي روش

 .درس طرح تنظيم
 .درس ارائه در پژوهان دانش فعال مشاركت جهت سازی زمينه:  گروهي بحث و مباحثه روش 

 شیوه ارزشیابی:
 سمينار آزمون كتبي تحقيق فعاليت كالسي

 نمره3 نمره11 نمره2 نمره1

 ابزار و امکانات: 
 ارايه طرح درس با ابزار پاورپوينت ...

 منابع

 ندارد :آموزشی متن

 :اصلی منبع

  حائری، حسيني العقود فقه. 1 

  قمي، مؤمن محمد السديده كلمات.3

 . صدر شهيد اقتصادنا.2

 صدر، صادق محمد سيد الطب فقه كتاب. 1

  رضوی، حسن محمد الطب فقه. 5

 . نيا كريمي مهدی حقوق و فقه منظر از جنسيت تغيير. 6

   اعرافي، عليرضا تربيتي فقه. 7

 . قوامي الدين صمصام سيد سنت و كتاب منظر از مديريت. 4

 .مراجع استفتائات و(  ره)خميني امام الوسيله تحرير. 1

  
 ندارد  :فرعی منیع
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 122 شماره درس:                                                       روش تدریس احکامعنوان درس: 

  11+32:    مقدار ساعت درس

 نظری و عملي :   نوع درس

 ندارد :   پیش نیاز

دفن، قبله كسب مهارت های الزم جهت دسته بندی و بيان احكام شرعي، همراه با آشنايي عملي با مباحثي مانند: مناسک حج، كفن و :   هدف

 يابي، اوقات شرعي و ذبح

 : سرفصل دروس
 احكام بانک -
  بيمهاحكام   -
  ازدواج و طالق و فرزندخواندگي احكام -
  محاسبه خمساحكام   -
 مناسک حجاحكام  -
 كفن و دفناحكام  -
 قبله يابي روش -
 ذبح احكام -

 وش تدریس:ر
  عملي آموزش يا و گروهي بحث پاسخ، و پرسش های شيوه به كالساداره  -
  بصری و سمعيبا استفاده از ابزار های الزم  تجسمي و عملي ارائه روش -

 شیوه ارزشیابی:
 سمينار آزمون كتبي تحقيق فعاليت كالسي

 نمره3 نمره11  نمره 2 نمره1

 ابزار و امکانات: 
 ابزار كمک آموزشي كره زمين، نقشه هااستفاده از 

 نداردمتن آموزشی: 

 منابع:

 اصلی:
 تحرير الوسيله .1

 منهاج الصالحين .3

 هدايه العباد، العروه الوثقي .2

 استفتائات مراجع .1

 

 ندارد:فرعی
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 123 شماره درس:                                                               قواعد فقهیهعنوان درس: 

 84:    مقدار ساعت درس

  نظری    :نوع درس

 ندارد:   پیش نیاز

 شناخت استداللي قواعد مهم فقهي و حدود و شرايط آن.:   هدف

 سرفصل دروس: 

  شينه(يپ ،فقهيئل اقواعد اصولي و مس قواعد فقهي و تفاوت آن با ) تعريف كلياتمفاهيم و 

 ، و احكام تو معامال اتتأسيسي و امضائي، عباد: م  قواعد فقهياقسا

، ، قاعده اصالة اللزوم في  العقود، قرعهالقاعده ،  قاعده اصالة الصحة، ، يدالقاعده قاعده التعاد،  ،فراغ و تجاوزالضرر و ال ضرار،  قاعده 
، قاعده الطهارة، روغرالقاعده ، قاعده الشرط الفاسد ليس بمفسد، قاعده سوق المسلمين، قاعده عدم الضمان األمين، قاعده الشک لكثير الشک

 . من أنكر قاعده البينه للمدّعي و اليمين علي

 روش تدریس:
 . نظارت استاداشراف و  تطبيق قواعد با متن فقهي همچون لمعه توسط دانش پژوه با روش توضيحي :  

 شیوه ارزشیابی:
 سمينار آزمون كتبي تحقيق فعاليت كالسي

 نمره3 نمره11  نمره 2 نمره1

 ابزار و امکانات: 
 طرح درس با ابزار پاورپوينت ...نرم افزار های رايانه ای فقه و اصول،  ارايه 

 منابع: 

 ندارد  متن آموزشی:

  لفقهية)ايرواني(تمهيدات في القواعد ا.  3    القواعد الفقهية) بجنوردی(.   1 : اصلی 

   فرعی:

 العناوين) المراغي( .1

 عوائد األيام   ) النراقي( .3

 القواعد الفقهية) فاضل لنكراني( .2

 مأة قاعدة)مصطفوی( .1

  القواعدالفقهية)مكارم  شيرازی( .5
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 128   شماره درس:                                                        فقه مقارن    عنوان درس:

 32:    مقدار ساعت درس

  نظری    :نوع درس

 ندارد:   پیش نیاز

 احكام و ايقاعات عقود، عبادات، باب در فريقين اختالفي مباحث ترينمهم بررسي:   هدف

 سرفصل دروس: 
شناسي و ريشه كليات )فايده و ضروت، كتاب -

 های اختالفات فقهي(.

 آراء مختلف در مسئله وضوء -

حي علي  آراء مختلف در مسئله اذان) تشريع -
 خير العمل و شهادت ثالثه(

 جمع بين الصالتين -

 مسجد الجبهة -

 العباد عند القبور و بناء المسجد عندها. -

 خمس) ما يجب فيه الخمس و مصرفه( -

 تعةالم -

طالق)ثالث در يک مجلس و حلف به  -
طالق(

 روش تدریس: 
 و تهيه شيوه و  مطلب دهي ساختار و تنظيم شيوه با آن دشوار و پيچيده مواضع معرفي و( اصلي منبع)متن به ويژه توجه با:  توضيحي روش

 .درس طرح تنظيم
 .درس ارائه در پژوهان دانش فعال مشاركت جهت سازی زمينه:  گروهي بحث و مباحثه روش 

 شیوه ارزشیابی:
 سمينار آزمون كتبي تحقيق فعاليت كالسي

 نمره3 نمره11  نمره 2 نمره1

 ابزار و امکانات: 
 نرم افزار های رايانه ای فقه و اصول،  ارايه طرح درس با ابزار پاورپوينت ...

 منابع:

 ندارد  متن آموزشی:

  : اصلی منبع

 الف: منابع شیعی: 
 اإلنتصار)سيد مرتضي(. 1
 الخالف)شيخ طوسي(. 3
 تذكرةالفقهاء)عالمه حلي(. 2
 المعتبر)محقق حلي( .1
 (الفقه علي المذاهب الخمسه)مغنيه. 5
 الفقه علي المذاهب االربعة و مذهب اهل البيت)ع( .6

 

 ب : منابع اهل سنت: 
 المغني)ابن قدامة(.1
 الفقه علي المذاهب االربعة) الحزيری(.3
 بداية المجتهد و نهاية المقتصد)ابن رشد(  .2
 موسوعة الفقه االسالمي) موسوعه جمال عبدالناصر(..1

 . فقه مقارن)جناتي(7                                    
 

 ندارد  فرعی:منبع 
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 121شماره درس:                                                                        فلسفه فقه عنوان درس: 

 32:    مقدار ساعت درس

  نظری    :نوع درس

 ندارد:   پیش نیاز

 مباني، ساختار، قلمرو و رئوس ثمانيه علم فقه و تبيين چگونگي ارتباط آن با ساير علوم شناخت:   هدف

  سرفصل دروس: 

 (علوم مرتبط با فلسفه فقه، اهداف و فوائد فلسفه فقه، تفاوت آن با فلسفه احكام و علم اصول ،تعريف فلسفه فقه)كليات: مباحث مقدماتي

 علم فقهتعريف و موضوع  -

 اهداف علم فقه) دنيوی يا اخروی يا دوبعدی، فردی يا اجتماعي يا دوبعدی، مادی يا معنوی يا دوبعدی و...( -

 شناختي، مباني صدوری، مباني تفسير متني و...(مباني علم فقه) مباني كالمي و دين -

 های مختلف و...(از منابع در حوزه منابع علم فقه) انواع منابع، ترتيب منابع، تعامل منابع، كيفيت استفاده -

 نگرنگر، روشهای جزئيمند و كالنهای نظامهای تعقلي و استداللي، روشهای نقلي محض، روشهای علم فقه) روشروش -

 علوم مرتبط با فقه) اصول، رجال،حقوق، اخالق...( -

 مباني و قلمرو و مسائل و...(تحوالت علم فقه) تحوالت ساختاری، تحوالت روشي، تحول از نظر منابع،  -

 روش تدریس:
 و تهيه شيوه و  مطلب دهي ساختار و تنظيم شيوه با آن دشوار و پيچيده مواضع معرفي و( اصلي منبع)متن به ويژه توجه با:  توضيحي روش

 .درس طرح تنظيم
 .درس ارائه در پژوهان دانش فعال مشاركت جهت سازی زمينه:  گروهي بحث و مباحثه روش 

 شیوه ارزشیابی:
 سمينار آزمون كتبي تحقيق فعاليت كالسي

 نمره3 نمره11  نمره 2 نمره1

 ابزار و امکانات:   
 نرم افزار های رايانه ای فقه و اصول،  ارايه طرح درس با ابزار پاورپوينت ...

 ندارد  متن آموزشی: 

 :منابع 

 گفتكوهای فلسفه و فقه) جمعي از اساتيد(، مباني كالمي اجتهاد)مهدی هادوی( اصلی :

  فرعی: 
           اني كالمي اجتهاد)سعيد ضيائي فر(جايگاه مب. 1
 تأثير اخالق در اجتهاد)سعيد ضيائي فر(. 3
        پيش درآمدی بر مكتب فقهي)سعيد ضيائي فر( .2
 )سعيد ضيائي فر( )ره(مكتب فقهي امام خميني .1
                        فقه و عقل) ابوالقاسم عليدوست( .5
 فقه و عرف) ابوالقاسم عليدوست( .6
                   فقه و مصلحت) ابوالقاسم عليدوست( .7
 های مضاف) عبدالحسين خسروپناه(.فلسفه. 4
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         121 شماره درس:                                                   تاریخ اصول فقه عنوان درس: 

 32:   مقدار ساعت درس

  نظری  :نوع درس

 ندارد:  پیش نیاز

 آشنايي با چگونگي پيدايش، سير تطوّر، علل تحوّل، شخصيت ها، آثار، مكاتب و منابع)مكتوب و نرافزاری( اصول فقه:  هدف

 : سرفصل دروس
 تعريف، موضوع و تاريخ تأسيس علم تاريخ  و ادوار اصول ...(كليات)  -

 ئد، آثار و علل نياز به اين علمفوا -

 ها و معيار آن) با طرح ديدگاه های مختلف و اشاره اجمالي به ديدگاه اهل سنت(تعداد دوره -

 ها با اشاره به اين مطالب.شمارش جداگانه دوره -

 محققان برجسته هر دوره .1

 ظيم علم اصول در آن دورهخصوصيات شكلي تن .3

 ها و مسائل مهم مطرح  شده در آن زمان.انديشه .2

 ها و آثار هر دورهكتاب .1

 های درسي و ..( علم اصول در عصر حاضر) وضعيت آموزش و كتاب -

 روش تدریس:
 و تهيه شيوه و  مطلب دهي ساختار و تنظيم شيوه با آن دشوار و پيچيده مواضع معرفي و( اصلي منبع)متن به ويژه توجه با:  توضيحي روش

 .درس طرح تنظيم
 .درس ارائه در پژوهان دانش فعال مشاركت جهت سازی زمينه:  گروهي بحث و مباحثه روش 

 شیوه ارزشیابی:

 سمينار آزمون كتبي تحقيق فعاليت كالسي

 نمره3 نمره11  نمره 2 نمره1

 ابزار و امکانات: 
 اصول،  ارايه طرح درس با ابزار پاورپوينت ...نرم افزار های رايانه ای فقه و  -

 

 منابع:

 ندارد  متن آموزشی:

 تاريخ علم اصول)مهدی علي پور(، المعالم الجديدة) شهيد صدر(  اصلی:منبع 

  فرعی:منبع 

 (لقاسم گرجياتحول علم اصول) ابو.1
 توضيح الرشاد في تاريخ حصر االجتهاد) آقابزرگ تهراني(.3
 اصول)محمود شهابي(تقريرات .2
 ادوار اجتهاد) ابراهيم جناتي(.1
 مراحل تطور االجتهاد في الفقه االمامي) منذر حكيم(. .5
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 121:   شماره درس                                                                 1اصول تکمیلی عنوان درس: 

 23:    مقدار ساعت درس

  نظری    :نوع درس

 ندارد:   نیازپیش 

مباحث مهم) حتي االمكان غيرتكراری نسبت به رسائل و كفايه( و نكات تخصصي حلقه ثالثه با ارجاع به شناخت تكميلي و تسلط بر :  هدف

 : الوسيطكتابهايي مانند

 :سرفصل دروس

 : كليات: )تعريف، موضوع، فايده و...(بخش اول

 : در چهار مقصد:    بخش دوم

 :   مباحث الفاظ مقصد اول 

اوامر) ماده امر و صيغه امر و مباحث مربوط به آن و تقسيمات ، مشتق ) تعريف و حكم مورد نزاع(، )تقسيمات و احكام آن(وضع  -
 مطلق و مقيد، مجمل و مبين، مفاهيم) تعريف، اقسام و احكام هر يک(، نواهي، واجب(

 روش تدریس:
 و تهيه شيوه و  مطلب دهي ساختار و تنظيم شيوه با آن دشوار و پيچيده مواضع معرفي و( اصلي منبع)متن به ويژه توجه با:  توضيحي روش

 .درس طرح تنظيم
 .درس ارائه در پژوهان دانش فعال مشاركت جهت سازی زمينه:  گروهي بحث و مباحثه روش 

 شیوه ارزشیابی:

 سمينار آزمون كتبي تحقيق فعاليت كالسي

 نمره3 نمره11  نمره 2 نمره1

 ابزار و امکانات:  
 نرم افزار های رايانه ای فقه و اصول،  ارايه طرح درس با ابزار پاورپوينت ... -

 : منابع

 ندارد  متن آموزشی:

  اصلی:

 اصول فقه)مظفر( .1

 حلقة الثالثه) صدر( .3

 الوسيط) سبحاني( .2

1.  

 ندارد فرعی: 
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 124شماره درس:                                                                     2عنوان درس: اصول تکمیلی 

 23:    مقدار ساعت درس

  نظری    نوع درس:

 1اصول تكميلي :  پیش نیاز

شناخت تكميلي و تسلط بر مباحث مهم) حتي االمكان غيرتكراری نسبت به رسائل و كفايه( و نكات تخصصي حلقه ثالثه با ارجاع به :   هدف

 مانند: الوسيطكتابهايي 

 سرفصل دروس:

 از چهار مقصد مباحث اصول:  مالزمات عقلي مقصد دوم

 الف( مالزمات مستقل: حسن و قبح عقلي) معاني و مجاری(، ادراک حسن و قبح ، ثبوت مالزمه ميان حكم عقل و نقل ،
 ي بر فسادب ( مالزمات غير مستقل: اجزاء، مقدمه واجب، مسئله ضد، اجتماع امر و نهي، داللت  نه

 ج (  قطع و ظن و احكام
 د(  امارات) احكام ، موارد و اعتبارات آن(

 روش تدریس:
 و تهيه شيوه و  مطلب دهي ساختار و تنظيم شيوه با آن دشوار و پيچيده مواضع معرفي و( اصلي منبع)متن به ويژه توجه با:  توضيحي روش

 .درس طرح تنظيم
 .درس ارائه در پژوهان دانش فعال مشاركت جهت سازی زمينه:  گروهي بحث و مباحثه روش 

 شیوه ارزشیابی:

 سمينار آزمون كتبي تحقيق فعاليت كالسي

 نمره3 نمره11  نمره 2 نمره1

 ابزار و امکانات:  
 نرم افزار های رايانه ای فقه و اصول،  ارايه طرح درس با ابزار پاورپوينت ... -

 : منابع

 ندارد  متن آموزشی:

  اصلی:

 اصول فقه)مظفر( .5

 حلقة الثالثه) صدر( .6

 الوسيط) سبحاني( .7

 ندارد فرعی: 
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 121شماره درس:                                                                3عنوان درس: اصول تکمیلی 

 23:    مقدار ساعت درس

  نظری    نوع درس:

 3اصول تكميلي :   پیش نیاز

تكميلي و تسلط بر مباحث مهم) حتي االمكان غيرتكراری نسبت به رسائل و كفايه( و نكات تخصصي حلقه ثالثه با ارجاع به شناخت :   هدف

 كتابهايي مانند: الوسيط

 سرفصل دروس:

 ) كليات شامل: تعريف، اقسام، مستندات، احكام مربوط به هريک از : برائت، احتياط، استصحاب(اصول عملیه 

 ) در صورت كفايت وقت( تعادل و تراجیح 

 روش تدریس:
 و تهيه شيوه و  مطلب دهي ساختار و تنظيم شيوه با آن دشوار و پيچيده مواضع معرفي و( اصلي منبع)متن به ويژه توجه با:  توضيحي روش

 .درس طرح تنظيم
 .درس ارائه در پژوهان دانش فعال مشاركت جهت سازی زمينه:  گروهي بحث و مباحثه روش 

 ارزشیابی:شیوه 

 سمينار آزمون كتبي تحقيق فعاليت كالسي

 نمره3 نمره11  نمره 2 نمره1

 

 ابزار و امکانات:  
 نرم افزار های رايانه ای فقه و اصول،  ارايه طرح درس با ابزار پاورپوينت ... -

 : منابع

 ندارد  متن آموزشی:

  اصلی:

 اصول فقه)مظفر( .1

 حلقة الثالثه) صدر( .3

 الوسيط) سبحاني( .2

 نداردفرعی: 
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 131   شماره درس:                                                   رجال و درایهعنوان درس: 

 14:    مقدار ساعت درس

  نظری :   نوع درس

 ندارد:   پیش نیاز

مهم) شناخت تكميلي و تسلط بر مباحث مهم كاربردی و نكات تخصصي رجال و درايه، همراه با معرفي مجامع مهم روايي و منابع :   هدف

 مكتوب و نرم افزاری( رجال و درايه
  سرفصل دروس:

 ضرورت آشنايي با دانش رجال و نقش كاربردی آن .1

 هاهای آنترين منابع رجالي شيعه و ويژگيآشنايي با مهم -

 سند شناسي) تصحيف و تحريف، معلقات، حيلوله ها، تمييز مشتركات و توحيد مختلفات( -

 راوی شناسي) طبقه، مذهب و جرح و تعديل راوی( -

 الحديث ه و تفاوت آن با علم رجال و درايةرايتعريف علم د .3

 تاريخ تدوين علم درايه و منابع آن -

 اقسام حديث)تعداد، صفات روايان و اوصاف روايت( -

 حمل حديثطرق ت -

 شرايط نقل حديث -

 روش تدریس:
، توسط دانش پژوهان،  زير نظر استاد انجام های فقهي و اصولي كتابموجود در  تطبيق مباحث مطرح شده  بر روايات روش بحث گروهي با 

 گيرد.

 شیوه ارزشیابی:
 سمينار آزمون كتبي تحقيق فعاليت كالسي

 نمره3 نمره11  نمره 2 نمره1

 

 ابزار و امکانات: 
 نرم افزار های رايانه ای فقه و اصول،  ارايه طرح درس با ابزار پاورپوينت ... -

 منابع :

 ندارد  متن آموزشی:

 درايه) شهيد ثاني(،   اصلی:منبع 

 فرعی: منبع 
 چي(دراية الحديث) شانه .2

 علم الرجال) سبحاني( .1

 م الحديث و مصطلحه) صبحي صالح(علو .5

 الحديث) خوئي( مقدمة معجم الرجال .6
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                 131شماره درس:    «                                                 2و  1فنون و روش تدریس » 

 61+23   تعداد ساعت درس:

 نظری +  عملي:    نوع درس

 ندارد:   پیش نیاز

 آشنايي با اصول و قواعد و روش ها و فنون تدريس و شيوه های ارزشيابي تحصيلي به صورت نظری   و كارگاهي هدف:

 سرفصل دروس: 

 مفاهيم ) ياد دهي، يادگيری، تدريس، تعليم و تعلم و......(، ضرورت و اهميت ، اهداف، تاريخچه( )تعريفکلیات

 وانع يادگيری، شرايط مؤثر در يادگيری، نظريه ژندائيک، نظريه برونر(يادگيری و نظريه های آن ) قوانين يادگيری ،  م

تدريس، نظری های تدريس و تحليل آن، طرح يک نظريه تدريس هماهنگ، هدف نهايي تدريس، تفاوت تدريس و  نظريه های تدريس) تعريف
 يادگيری، عوامل مؤثر در تدريس(

رت تعيين هدف های آموزشي در فرايند تدريس، منابع تعيين هدف های آموزشي، تدوين، ضرو شناخت و تدوين هدف های آموزشي) تعريف
طبقه بندی و تحليل هدف های اموزشي در حيطه يادگيری ، سطوح يادگيری در حيطه شناختي ،  سطوح يادگيری در حيطه عاطفي ،  سطوح 

های مرحله ای( ، هدف های رفتاری) هدف های  يادگيری در حيطه رواني  حركتي ، هدف های كلي آموزشي ،  هدف های جزئي )هدف
 اجرايي(   (

 مهارت های تدریسی :

الف ( فعاليت های آموزشي ضمن تدريس ) طراحي برنامه تدريس ، تقويم و زمان بندی يک درس برای يک سال تحصيلي ، طرح 
آزمون رفتار ورودی، تعيين مراحل و روش  درس روزانه ، اجزاء طرح درس جديد، تعيين هدف درس جديد ، تعيين رفتار ورودی، تهيه

 های تدريس، انتخاب مواد و وسايل آموزشي يا رسانه ها، تعيين فعاليت های يادگيری

تدريس، عوامل مؤثر در تدريس، مهارت های اجرای آزمون رفتار ورودی ، مهارت  ب(فعاليت های آموزشي ضمن تدريس) الگوی
و روش ارتباط ، بررسي فرايند ارتباط ، موانع ارتباط ، مهارت تمركز بخشي ، مهارت آماده سازی  برقراری ارتباط ، تعريف ارتباط ، هدف

 بندی  ، مهارت كالس داری، مهارت ارائه درس جديد ، مهارت جمع

 فعاليت های تكميلي،  ارزشيابي ( ج( مهارت های پس از تدریس )  

 روش ها و فنون تدريس                
ی سنتي تدريس ) روش های سقراطي، نظام مكتبي در ايران، روش حفظ و تكرار ، روش سخنراني، روش پرسش و الف : روش ها

 پاسخ ، روش توضيحي ، روش بحث گروهي،(

 های آموزش انفرادی، روش مسأله محور، روش مباحثه ،  روش نمايشي، تلفيق روش ها( ب : روش های جديد تدريس)  روش

 قی) توضیحی، پرسش و پاسخ و بحث گروهی(روش تدریس:  روش تلفی  
كالس كليات روش تدريس به صورت كارگاه آموزشي برگزار  مي گردد و روش تدريس، طرح تدريس و شيوهای آزمون و سنجش و ارزش يابي  

 به صورت عملي و كارگاهي آموزش داده مي شود.

 شیوه ارزشیابی:
 سمينار آزمون كتبي تحقيق فعاليت كالسي

 نمره 2 نمره13 نمره1  نمره1

 خانه و ابزار مورد نياز تدريس مثل تخته، دستگاه پروژكشن، رايانه و...منابع كتاب ابزار و امکانات:

 منابع:

 اصلی:

 كليات روش تدريس /انتشارات تربيت معلم. 1 

 . روشها ، فنون و الگوهای تدريس / امان اهلل صفوی  3
 .  مهارتهای اساسي تدريس /حسن ملكي2
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   فرعی: 

 . كليات فنون تدريس /دفتر تحقيقات آموزش و پرورش1
 .  روش تدريس پيشرفته / حسن شعباني 3
 . روان شناسي پژوهشي/ دكترعلي اكبر سيف 2
 . روان شناسي تربيتي / ترجمه علينقي خرازی.1
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 181شماره درس:                                       «                                اخالق مدرسی» 

  32  تعداد ساعت درس:

 نظری:    نوع درس

 ندارد :  پیش نیاز

 شناخت آموزه های قرآني و روايي در زمينه آداب و رفتار مشترک و مختص معلم ومتعلم. هدف:

 سرفصل دروس: 
 . اهميت و ضرورت علم و دانش :1

 از منظر قرآن ) فضيلت تعليم و تعلم، مقام معلم، جايگاه تعليم و تعلم، شاخصه های متعلم، اهداف تعليم و تعلم(  -
از منظر روايات ) اهميت و ضروت و قداست دانش و نشر آن، فضيلت تعليم و تعلم، جايگاه تعليم و تعلم، مقام معلم، شاخصه های معلم و  -

 كمال انسان  متعلم، نسبت تعليم و تعلم با

 . آداب و وظايف مشترک بين استاد و شاگرد) آداب و وظايف شخص استاد و شاگرد، آداب و وظايف استاد و شاگرد در درس(3

ويژه استاد)آداب و وظايف استاد نسبت به خود، آداب و وظايف استاد نسبت به شاگردان، آداب و وظايف استاد نسبت به جلسه  . آداب و وظايف2
 درس(

 آداب و وظايف مخصوص متعلّم)آداب و وظايف شخصي متعلّم، آداب و آيين زندگاني متعلّم در بزرگداشت معلم، آداب دانش آموختن(. 1

 روش تدریس:   
 روش تلفيقي) توضيحي، پرسش و پاسخ و مباحثه ای( -                  

 شیوه ارزشیابی:

 سمينار آزمون كتبي تحقيق فعاليت كالسي

 نمره 1 نمره12 نمره3  نمره1

 خانه و نرم افزار های قرآني و روايي موجود.منابع كتاب ابزار و امکانات:

 جزوه استادمنابع: 

 اصلی: 

 .1251محمدباقر حجتي، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمي، آداب تعليم و تعلم در اسالم، . 1

 .1242قم: دفتر نشر معارف،  . اخالق تدريس، ا. ف اميدوار،3
 1277. روش تدريس، حسين دهنوی، قم: انتشارات يمين، 2

   فرعی: 

 .46تا  75، صفحات 1211مفاتيح الحياه، عبداهلل جوادی آملي، قم: اسراء، . 1

 .1272های معلم خوب، حسين مظاهری، قم: انتشارات صحفي، . ويژگي3
 .1271غات، . آنچه معلمان و مربيان بايد بدانند، رضا فرهاديان، قم: دفتر تبلي2
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 181شماره درس: «                                                                سنجش و ارزشیابی » 

 4+16  تعداد ساعت درس:

 عملي+نظری:    نوع درس

 ندارد :  پیش نیاز

 آشنايي با اصول ، قواعد، روشها و مراحل سنجش و اندازه گيری يادگيری متعلمان به صورت كارگاهي هدف:

 سرفصل دروس: 
 ، ارزيابي، ارزشيابي و سنجش(تعريف و تبيين مفاهيم )اندازه گيری -

 تبيين اهدف آموزشي و ارتباط آنها با ارزشيابي -

 ه تحصيليتبيين انواع ارزشيابي با تأكيد بر ارزشيابي پيشرفت -

 طراحي الگوی ارزشيابي و اصول ارزشيابي آموزشي -

 روش های ارزشيابي) فردی، جمعي، تركيبي و ...( -

 ابزارهای ارزشيابي -

 ها با هم تبيين انواع آزمون های با تأكيد بر آزمون های كتبي پيشرفت تحصيلي و مقايسه آن -

 تحليل داده ها -

 تدوين گزارش ارزشيابي -

 روش تدریس:   

 تلفيقي) توضيحي، پرسش و پاسخ و مباحثه ای(روش  -

 شیوه ارزشیابی:

 سمينار آزمون كتبي تحقيق فعاليت كالسي

 نمره1 نمره12 نمره3  نمره1

 خانه و ابزار مورد نياز تدريس مثل تخته، دستگاه پروژكشن، رايانه و...منابع كتاب ابزار و امکانات:

 جزوه استاد  منابع:

 اصلی: 
 ارزشيابي، انتشارات تربيت معلم. سنجش و 1
 . روش های اندازه گيری و ارزشيابي آموزشي/ دكتر علي اكبر سيف، نشر دوران3

 . مهارت های آموزشي روش ها و فنون تدريس/ دكتر حسن شعباني، نشر سمت2

   فرعی: 
 ندارد
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 182شماره درس:            «                                                     تکنولوژی آموزشی»

 4+16  تعداد ساعت درس:

 + عملينظری:    نوع درس

 ندارد :  پیش نیاز

آشنايي با روش های طراحي و اجرای فرايند يادگيری عميق، مؤثر و پايدار با بهره گيری از مواد، وسائل و تچهيزات آموزشي به صورت  هدف:

 كارگاهي

 سرفصل دروس: 
 تكنولوژی ، تكنولوژی آموزشي(كليات:  ) تعريف   -

 اهميت تكنولوژی آموزشي -

 آشنايي با الگوهای آموزشي -

 اهداف آموزش و چگونگي تعيين آن ها -

 طراحي آموزشي -

 رسانه های آموزشي -

 راهبرد های يادگيری -

 روش تدریس:   

 روش تلفیقی) توضیحی، پرسش و پاسخ و مباحثه ای( -         

 شیوه ارزشیابی:

 سمینار آزمون کتبی تحقیق فعالیت کالسی

 نمره8 نمره11 نمره2  نمره8

 خانه و ابزار مورد نیاز تدریس مثل تخته، دستگاه پروژکشن، رایانه و...منابع کتاب ابزار و امکانات:

 وه استادجز  منابع:

 اصلی: 
 انساني(مباني نظری تكنولوژی آموزشي ) هاشم  فردانش، تهران سازمان مطالعات و تدوين كتب علوم 

   فرعی: 

 ندارد.
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 341شماره درس: «                                                                 کارورزی تدریس»    
 23+23  تعداد ساعت درس:

 عملي:    نوع درس

 3و1تدريس فنون وروش :   پیش نیاز

 به كاربستن آموخته های نظری در باب روش وفنون تدريس، توسّط دانش پژوهان از طريق تدريس موضوعات مرتبط با گرايش. هدف:

 سرفصل دروس: 
موظف است استاد برای هر متعلم موضوعات متناسب هر رشته ) صرفي ؛ نحوی ؛ بالغي، فقه، اصول، منطق، كالم و فلسفه ( را تعيين نموده، متعلم 

 دقيقه با رعايت اصول آموزش داده شده، تدريس نمايد. 22طرح درس را تدوين و به تشخيص استاد يكي از آن ها را در كالس در مدت 

 روش تدریس:   

 روش تلفيقي) توضيحي با طراحي طرح درس، واحد كار، مباحثه ای( -              

 شیوه ارزشیابی:

 سمینار بیآزمون کت تحقیق فعالیت کالسی

 نمره11    نمره 8

 

 خانه و ابزار مورد نیاز تدریس مثل تخته، دستگاه پروژکتور، رایانه و...منابع کتاب ابزار و امکانات:

 

 جزوه استاد  منابع:

 

 اصلی: 
 . روش ها، فنون و الگوهای تدريس) امان اهلل صفوی(1
 .مهارت های آموزشي و پرورشي) دكتر حسين شعباني، ج اول( 3
 . راهبردها و فنون طراحي آموزشي) سينتيا بي. لشن، جولين پوالک، چارلز ام. رايگلوث. ترجمه دكتر هاشم فردانش( 2
 . مهارت های اساسي تدريس)حسن ملكي(1
 . اندازه گيری، سنجش و ارزشيابي آموزشي)دكتر علي اكبر سيف(5
 

 ندارد. فرعی: 
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 111شماره درس:                                          «اصول و فنون مشاوره و راهنمايي»

 16+23  تعداد ساعت درس:

 + عملينظری:    نوع درس

 ندارد :  پیش نیاز

 آشنايي با ديدگاه های مختلف در باب مباني، اصول، فنون و روش های مشاوره و راهنمايي آموزشي. هدف:

 سرفصل دروس: 
 مفاهيم و كليات :  )تعريف راهنمايي، مفاهيم راهنمايي، مفهوم تئوريک،  مفهوم خدا شناسي تربيتي(

 انواع راهنمايي و مشاوره: )  تحصيلي،  شغلي،   خانوادگي (

 اسي راهنمايياصول اس

 اصول اساسي مشاوره

 مدل های مشاوره ) مدل های راهنمايي، مدل های ابتدايي، مدل های راهنمايي معاصر(

 روش و تكنيک ها راهنمايي و مشاوره: )   فنون تراز شده،  فنون غير تراز شده

 مصاحبه مشاوره ای

 ماهيت مصاحبه

 روش تدریس:   

 توضيحي، پرسش و پاسخ، مباحثه ای(روش تلفيقي)  -              

 شیوه ارزشیابی:
 سمينار آزمون كتبي تحقيق فعاليت كالسي

 نمره3 11 نمره  3 نمره 1

 خانه و ابزار مورد نياز تدريس مثل تخته، دستگاه پروژكتور، رايانه و...منابع كتاب ابزار و امکانات:

 جزوه استاد  منابع:

 اصلی: 
 و مشاوره)يوسف اردبيلي، چاپ رودكي(. اصول و فنون راهنمايي 1
 . مشاوره، مباني روان شناختي)دكتر محمد خداياری، چاپ يسطرون(3
 . رفتارهای بهنجار و نابهنجار)دكتر شكوه نوابي نژاد(2
 . فنون و روشهای مشاوره )دكتر عبداهلل شفيع آبادی، چاپ پيام نور(1

 ندارد. فرعی: 
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 181شماره درس:                                                            «      روان شناسی عمومی » 

 

 84  تعداد ساعت درس:

 نظری:    نوع درس

 ندارد: پیش نیاز

شناخت مسائل مربوط به روان انسان و توصيف و تببين علل رفتارهای او، ضمن آشنايي با مباحثي، مانند: دستگاه عصبي، انگيزش و  هدف:

 هيجان، ادراک حسي، يادگيری، هوش، حافظه، رشد، شخصيت، سازگاری و اختالالت رفتاری.

 سرفصل دروس: 

 کلیات

اهداف روان شناسي، روش تحقيق در  - -ماهيت روان شناسي، تاريخچه ی علم روان شناسي، تعريف روان شناسي، موضوع روان شناسي،  - 

 روان شناسي
 رابطه ی روان شناسي با ديگر علوم  - 
 قلمرو روان شناسي) شاخه ها و گرايشهای روان شناسي(  -

 مباحث روان شناسی
وامل موثر بر آن، اساس عصبي رفتار، تفاوت های فرديف شخصيت و مسائل عوامل موثر بر رفتار، احساس و ادراک، هوشف يادگيری و انواع آو ع

 مربوط به آن ، انگيزش، هيجان، عواطف، زبان و تفكر، ياد آوری و ، فراموشي )حافظه(، تعارض و سازگاری، بهداشت رواني.

 روش تدریس:   

 ه ای(روش تلفيقي) توضيحي با طراحي طرح درس، واحد كار، مباحث -              

 شیوه ارزشیابی:
 سمينار آزمون كتبي تحقيق فعاليت كالسي

 نمره 3 15 نمره  3 نمره 1

 

 خانه و ابزار مورد نياز تدريس مثل تخته، دستگاه پروژكتور، رايانه و...منابع كتاب ابزار و امکانات:

 

 

 

 جزوه استاد  منابع:

 اصلی: 
 انتشارات رشد.،  3و 1. زمينه روان شناسي اتكينسون، ج 1
 مهرداد فيروزبخت  3و  1. زمينه ی روان شناسي سانتراک  ج3

  فرعی: 

 . اصول روان شناسي عمومي ، سيروس عظيمي، انتشارات دهخدا.1
 . كليات روان شناسي ، تبريز، اوار.3

- Introduction to Psychology Etkison.R 2. 

 




