











آشنایی با رشته تعلیم و تربیت اسالمی
موضوع تعلیم و تربیت ،از موضوعات بسیار مهم و کلی دی در مع ار دی ن
اسالم است ،بهگونهای که به عنوان هد بعثت نبی مکرم اسالم(ص) معرفی
شده است« :هُ َو الَُّ يِ ََ ََُ َ ييُْل ِّام يِّنيُنََ َوا ْ
ُون يُِّ َِّ ِّْ وَ ِّعلُو َِلَُ ِّن يَ ِّْ
َ
َ
َ
َاب َو ا ِّل يح ِّك َمةَ َو إين كانوا يَِّ ق ِّبل لفيُْل
آوَاتي يه َو وزَ يكن يَ ِّْ َو و ََليمَْ ا ِّل يكع َ
نَ»( .جمَه)2/
َ
ض ََل ٍل ُِّّبي ٍ
سیاستهای نظ ام مد دج هوه وری اس المی ک ه برگرفه ه از مع ار و
آرمانهای اسالم عزیز است نیز هوین هد را دنبال م یکن د ،و تککی دات
بنیانگذار آن ،حضرت امام خوینی(ره) ،و نی ز رهب ر فرزان ه اند الض حض رت
آیتاهلل خامنهای(مدظله) ،بر پیگیری و تحدق هو ین آرم ان ب وده و هس ت
رسیدن به این هد واال مسهلزم شناخت راه ،و درست پیوودن مسیر اس ت
تعلیم و تربیت اسالمی از علومی است که زمینه حرکت به سوی این ه د
مددج را فراهم کرده ،مسیر درست را به ما نشان میدهد
رشهه تعلیم و تربیت اسالمی با انگیزه برطر کردن نیاز هامعه به مربی ان و
مشاوران کارآمد و پاسخگو به نیازهای اخالقی و تربیهی طالض و خانوادههای
آنان ،در سال  ،86ابهدا توسط معاونت محهرم پ ووه ب ا عن وان اخ ال و
تربیت اسالمی مطرح گردید که پس از طرح در هیئت امناء ،و س یر مراح
کارشناسی به رشهه سطح 3تعلیم و تربیت اسالمی تغییر یاف ت ای ن رش هه،
پس از تصویب در هیئت امناء ،در نیوسال دوم  1388-89به اهرا در آمد
در سال  1390نیز گرای تعلیم و تربیت اسالمی در سطح 2به عنوان مددمه
ورود به سطح ،3به این برنامه افزوده شد
تعریف رشته
سطح سه تعلیم و تربیت اسالمی اولین مدطع از این رشهه است که پ س از
گذراندن سطح دو (دوره عوومی با گرای تعلیم و تربیت) آغ از م یگ ردد
خواهران طلبه در این دوره ،ضون آشنایی با مکاتب ،مبانی و مسائ مخهلف
تعلیم و تربیت به عنوان یک علم ،به فراگیری فلسفه ،مبانی ،اهدا  ،اصول و
روشهای تعلیم و تربیت اسالمی به طور خاص میپردازند و با منابع تعلیم و
تربیت اسالمی و نیز شیوههای برداشت مباحث مخهلف تربیهی از مهون دینی
و نیز روشهای مشاوره آشنا میشوند ،و پس از احراز توان علو ی (ب ا ارائ ه
پایاننامه) و مهارت عولی (با گذراندن دورههای کارورزی) موفق به دریاف ت
دانشنامه این رشهه میشوند





















اهداف
 )1توسعه و تعویق شناخت نسبت به مبانی ،اهدا  ،اصول ،روشها و فن ون
تعلیم و تربیت اسالمی ،بر مبنای آموزههای قرآن و روایات
 )2شناخت منابع تعلیم و تربیت اسالمی و ایجاد توان فهم و اسهنباط مباحث
تربیهی از آنها
 )3آشنایی با نظریات و آراء تربیهی اندیشوندان مسلوان قدیم و معاصر
 )4آشنایی با علوم تربیهی معاصر و مناسبات آن با تعلیم و تربیت اسالمی
 )5تبیین علوی و گسهرش رشهه تعلیم و تربیت اسالمی
 )6تدویت مبانی اعهدادی و ایجاد زمینه تعالی اخالقی و معنوی
 )7ایجاد توان تدریس مباحث تعلیم و تربیت اسالمی
 )8ایجاد توان هدایت و مدیریت آموزشی و فرهنگی در مدارج و نهاده ای
آموزشی
 )9تدویت توان مشاوره و پاسخگویی به پرسشها و شبهات اخالقی و تربیهی،
مسائ خانواده ،مشکالت رفهاری و مسائ آموزشی
 )10افزای توان تحدیق ،تحلی و بررسی تطبیدی در حوزه تعلیم و تربی ت
اسالمی و زمینهسازی ههت تکلیف ،ترهوه و پووه در زمینه های مخهلف
تربیهی
 )11افزای مهارتهای تبلیغی طالض
 )12آماده سازی اسهعداد های برتر به منظور ورود به مداطع باالتر
ضرورتها
 )1تعلیم و تربیت هم زمینههای خودسازی و خودشکوفایی و تزکیه نف س را
برای خ ود انس ان ف راهم م یکن د ،و ه م وگ ونگی ت ک یر در دیگ ران و
شکوفاسازی اسهعدادهای آنان در ابعاد مخهلف را به ما میآموزد
 )2از منظر معار دینی ،وظیفه اصلی بانوان تربیت و سازندگی انسان است و
مضوون فرمای امام راح این است که عروج مردان در گرو تربیت پاک و
تک یر مثبت زنان و مادران است ساخهار روحی و روانی و حهی فیزیکی بانوان
نیز مهناسب با تعلیم و تربیت و مؤید هوین امر است
 )3تککید مدام معظم رهبری بر حضور تک یرگذار حوزههای علوی ه در عرص ه
آموزش و پرورش کشور به طور عام ،و تککید خاص ایشان بر توهه به تعلیم و
تربیت اسالمی بانوان ،ضرورت ایجاد رشهه تعلیم و تربیت اس المی در ای ن
مرکز را ایجاض میکند
 )4امروزه مکاتب فکری و اعهدادی مخهلف غربی ،که هر یک با نگاه خاصی
به موضوع تربیت توهه کرده و بنا بر این ،نظام خاصی از تربیت ارائه میدهند،
در دانشگاهها هجوم آورده و نفوذ کردهاند برای مدابله با این هج وم و نف وذ،
خأل وهود یک نظام تربیهی مبهنی بر معار اسالمی احساج میشود

























 )5دانشگاه معووالً هامعه را با مکاتب تربیه ی هدی د و عل وم تربیه ی آش نا
میکند تبیین و معرفی نظام تعلیم و تربیت اسالمی وظیفه حوزههای علویه
است ایجاد رشهه تعلیم و تربیت اسالمی زمینه شناسایی و معرفی این نظام و
نیز تربیت نیروهای توانوند و آشنا با نظام تربیهی اسالم را فراهم مینواید
 )6از سویی ،تربیت دینی بانوان در حد عام در حوزهها صورت میپذیرد ،ولی
مرکزی که به تربیت محددان و مربیان و مشاوران مهخصص در حوزه تعلیم
و تربیت اسالمی ،و ا رگذار در حوزههای م دیریت فرهنگ ی و آموزش ی ،در
مورد بانوان بپردازد ،وهود ندارد فددان ونین مراکزی ضرورت ایجاد و شک
گیری رشهه تعلیم و تربیت اسالمی را دو وندان میکند
 )7به باور مسئوالن دلسوز و دستاندرکاران نظام آموزشی ،امروزه آموزش و
پرورش کشور نیازمند به طالض آگاه ،مجرض و کاردان در حوزه تعلیم و تربیت
اسالمی است و حوزه علویه با راه ان دازی رش هه تعل یم و تربی ت اس المی
میتواند این نیاز را برطر کند
سیاستها
 )1محیطسازی به منظور تعالی اخالقی و معنوی طالض
 )2تدویت اسهدالل فکری و اعهواد به نفس در مسای علوی
 )3تککید بر توسعهی آموزشهای پووه محور
 )4تککید بر بهرهگیری از روشهای کارآمد آموزشی
 )5تککید بر پویایی برنامههای آموزشی ،پووهشی و توهه به نیازهای روز
 )6تککید بر اسهفاده از مهون اسالمی و اههوام بر درک و بهکارگیری آنها
 )7تککید بر ند محوری زن در تحکیم خانواده در کلیهی ام ور آموزش ی و
پووهشی
 )8توهه به ویوگیهای بانوان در برنامههای آموزشی ،پووهشی و تربیهی
 )9شناسایی اسهعدادهای ویوه ههت تصدی امور مش اوره ،تبلی  ،ت دریس،
مدیریت
 )10تعام با مراکز هوسو و کاربست تجارض موفق دیگ ر مراک ز آموزش ی
حوزوی و دانشگاهی
زمینههای فعالیت فارغالتحصیالن
 )1تدریس در مدارج و مراکز تخصصی و آموزشی با محور تعلیم و تربی ت
اسالمی
 )2مدیریت در مراکز آموزشی و تربیهی و فرهنگی
 )3تحدیق و پووه در حوزه تعلیم و تربیت اسالمی در مراکز پووهشی
 )4ارائه مشاوره در مراکز مشاوره از قبی  :مشاوره تحصیلی و تربیهی و مشاوره
خانواده
 )5فعالیتهای تبلیغی
 )6کودکیاری و مربیگری کودک در مهدکودکها و مراکز پرورشگاهی

معرفی مواد درسی رشته تعلیم و تربیت اسالمی

8

روانشناسی اههواعی

2

9

بهداشت روانی

2

10

روش های تغییر و اصالح رفهار

2

11

مشاوره تربیهی و تحصیلی

2

12

مشاوره خانواده ( )1و ()2

4

13

هنسیت و تعلیم و تربیت

2

14

علم النفس

2

عناوین و مشخصات تفصیلی دروس

15

تعلیم و تربیت در قرآن ()1

2

 .1دروس عمومی

16

تعلیم و تربیت در قرآن ()2

2

واحد

17

تعلیم و تربیت در نهج البالغه

2

1

فده  1و  2و  3و 4

12

18

تعلیم و تربیت در صحیفه سجادیه

2

2

اصول  1و  2و  3و 4

8

19

تعلیم و تربیت تطبیدی

2

3

تفسیر قرآن  1و 2

4

20

تربیت اخالقی

2

4

عداید خاص شیعه 1و2

4

21

فده تربیهی

2

5

تجزیه و ترکیب

2

22

برنامه ریزی درسی

2

23

روش های تحدیق در علوم تربیهی

1

24

و ارزشیابی در علوم تربیهی

2

کلیات و جدول دروس رشته تعلیم و تربیت اسالمی در
مقطع سطح سه

 30واحد دروس تخصصی برای گرایش تعلیم و تربیت

عنوان واحد

تعدادواحد

دروج عوومی

30

دروج تخصصی (با احهساض پایان نامه)

72

تعداد کل واحدها

102

در مقطع سطح دو

(الزم به ذکر است که این دروس به عنوان پیش نیاز برای ورود
به دوره سطح سه پیوسته میباشد)
نام درس

واحد

1

آشنایی با علم اخال اسالمی و تاریخ آن

2

2

انسان شناسی در اسالم

2

3

تاریخ تعلیم و تربیت در اسالم و ایران

2

4

سیره تربیهی پیامبر(ص) و اه بیت(ع) ( )1و ()2

4

5

روانشناسی رشد ()1

2

6

روانشناسی رشد ()2

2

7

روانشناسی و تبلی

2

8

اخال کاربردی در تعلیم و تربیت

2

9

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

2

10

مسائ هوانان و نوهوانان

2

نام درس

30

جمع واحدها
 .2دروس تخصصی

سنج

25

مهون برگزیده اخالقی

2

واحد

26

عربی معاصر

2

1

نظام تعلیم و تربیت اسالمی

2

27

زبان تخصصی  1و 2

4

11

مبانی و نظریه های مشاوره و راهنوایی

2

2

فلسفه تعلیم و تربیت

2

28

کارورزی تحدیق

1

12

اصول و روش های مشاوره و راهنوایی

2

3

سیر آرای تربیهی اندیشوندان مسلوان

2

29

کارگاه عولی مشاوره خانواده

3

13

روانشناسی عوومی

2

4

کارگاه پایان نامه نویسی

2

30

کارگاه عولی مشاوره کودک و نوهوان

4

14

مهارت های زندگی

2

5

فلسفه اخال

2

6

روانشناسی شخصیت

2

 30کارگاه عولی مدیریت آموزشی و برنامهریزی درسی
 31رساله علوی

7

روانشناسی تربیهی

2

تعداد کل واحدهای تخصصی

جمع واحد های گرایشی

30

نام درس

2

3
4
72

