









آشنایی با رشته تربیت دینی کودک و نوجوان
تعلیم آموزه های دینی و تربیت بر اساس آن ،از موضوواا ب ویار
مهم و کلیدی در معارف دین اسالم است ،بهگونهای که به انووان
هدف بعثت نبی مکرم اسالم(ص) معرفی شده است« :هُوَ الَّذِی بَعَثَ
فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولًا مِّنْهُمْ یَتْلُو اَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَ
الْحِکْمَةَ وَ إِن کَانُوا مِن قَبْلُ لَفِی ضَلَالٍ مُّبِینٍ»( .جمعه)2/
سیاستهای نظام مقدس جمهوری اسالمی که برگرفته از معارف و
آرمانهای اسالم ازیز است نیز همین هدف را دنبوال مویکنود ،و
تأکیدا بنیانگذار آن ،حضر امام خمینی(ره) ،و نیوز رهبور فرزانوه
انقالب حضر آیتاهلل خامنهای(مدظله) ،بر پیگیری و تحقق همین
آرمان بوده و ه ت.
یکی از ابعاد تعلیم و تربیت ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی اسوت.
مدیریت آموزشی به معنی اام آن یعنی :برنامهریزی ،سازماندهوی،
هدایت ،هماهنگی ،نظار و ارزشیابی فرایند آموزشوی و در معنوای
خاص یعنی مدیریت آن بخشی از فعالیتهای سازمانهای آموزشی
که م تقیماً با امر آموزش ،پرورش و یادگیری مورتب اسوت کوه از
جمله فعالیتهای مربوط به برنامههای آموزشوی ،موواد و محتووای
دروس ،روشها و وسایل آموزشی ،مشاوره و راهنموایی تحصویلی،
اقداما آموزشی مکمل ،اموور معلموان و دانو آمووزان و یوره را
میتوان نام برد.
آموزش و پرورش یکی از مهمترین نهادهای اجتمواای اسوت کوه
تأثیر ب یار مهم و ب زایی بر املکرد و کیفیت کاری سایر ارگانهوا و
بخ های هر جامعه ای دارد و به هموین دلیول نقو مودیریت
اموزشی در هر کشور و جامعه ای از جها مختلو حوا ز اهمیوت
است و تاثیر آن در توسعه آموزشی ،تربیتی ،اقتصوادی ،فرهنگوی و
اجتماای آن جامعه کامال ملموس و مشهود است .در ایون راسوتا،
جامعه الزهراء (س) برای اولین بار پیشنهاد راه اندازی رشته «مدیریت
آموزشی» را به شورای سیاستگذاری حوزه های المیه خواهران ارا ه
داد که درسال  1398به تصویب رسید.
این رشته میتواند ضمن تجهیز طالب الوم دینی به مبانی نظوری
مدیر اسالمی و شویوههوای مووثر در مودیریت و برناموه ریوزی
آموزشی و درسی  ،زمینه ارا ه خدما تخصصی و المی در مدارس،
مراکز و سازمان های آموزشی را فراهم نماید.

 .1نیاز مراکز حوزوی و دیگر مراکز تربیتی و فرهنگی خواهران به مدیرانی
با توانایی مدیریت المی؛
 .2نیاز به پژوه های المی و تولید محتوا مبتنی بر مبانی اسالمی در
ارصه مدیریت آموزشی با گرای به مدیریت مراکز خواهران؛
 .3لزوم گ ترش مراکز المی – فرهنگی خواهران در سراسر کشور و دنیا
و نیاز این مراکز به مدیر.

تعریف رشته
سطح سه آموزشی– پژوهشی رشته مدیریت آموزشی سطحی از تحصیال
حوزه ای است که در آن طلّاب ،مبانی ،مکاتب ،آراء ،م ایل و روشهای مربوط
به مدیریت آموزشی را با نگاهی به مبانی اسالمی در حد شناخت آموخته و
توانایی پاسخ گویی به نیازهای المی و مهارتی در سطح نیمه تخصصی این
رشته را ک ب کرده و پس از دفاع از پایان نامه ،دانشنامه سطح سه مدیریت
آموزشی دریافت می کنند.






















اهداف
تعمیق مبانی ااتقادی و ایجاد زمینه تعالی اخالقی و معنوی طالب؛
ک ب توانایی و مهار الزم در مدیریت مراکز آموزشی ،تربیتی و
فرهنگی؛
شناخت مبانی ،آراء ،م ایل و روشهای مربوط به رشته مدیریت
آموزشی؛
تقویت توان پژوه در حد تحلیل و بررسی تطبیقی م ا ل مرتب
با رشته مدیریت آموزشی و زمینهسازی جهت تألی در زمینه
مدیریت آموزشی؛
ایجاد توان تبلیغ و پاسخگویی به نیازهای المی و م ا ل رشته
مدیریت آموزشی در سطح نیمه تخصصی؛
ایجاد توان تدریس در سطح دو و مقطع کارشناسی دانشگاهها؛

ضرورتها
مدیریت برخاسته از معارف دینی و دیدگاه های المی ضرور یر قابل انکار
هر سازمان ،به ویژه سازمان های آموزشی و تربیتی است؛ چراکه تحقق
اهداف و رسالت های سازمان درگروه مدیریت شای ته است و مدیر وظیفه
به بار نش تن سیاست گذاری ها و هدایت سازمان براساس خ مشی ها
را براهده دارد.
ضرور این مهم در مراکز فرهنگی ،ازجمله مراکز آموزشی و تربیتی بیشتر
هویداست؛ چراکه پرورش ن ل و شکوفایی استعدادها ب ته به مدیریت
بای ته و کارآمد است.
در این میان حوزه المیه خواهران و جامعه الزهرا (سالم اهلل الیها) از این
قااده م تثنی نی ت ،بلکه به الت جایگاه سرنوشت ساز بانوان در تربیت و
آموزش ،جایگاهی برج ته دارد.
بر این اساس ضرور تربیت دان آموختگان کارآمد در این رشته را میتوان
در جمال زیر خالصه کرد:
















سیاستها

اهتمام به محی سازی به منظور تعالی اخالقی معنوی طالب؛
توجه به تقویت استقالل فکری و ااتماد به نفس در م ایل المی؛
اولویت آموزش محورها و موضواا اصلی رشته مدیریت آموزشی؛
تأکید بر توسعه آموزشهای پژوه محور؛
تأکید بر مهار آموزی ،کاربردی بودن موضواا درسی وکارورزی و
به کارگیری اندوخته ها در امل؛
تأکید بر بهرهگیری از روشهای کارآمد آموزشی بهویژه روش
مشارکت فعال ،با اهتمام به سنتهای حوزوی؛
تأکید بر پویایی برنامههای آموزشی ،پژوهشی و توجه به نیازهای روز؛
تأکید بر استفاده از متون آموزشی متقن ،جامع ،موجز ،کاربردی و
معرفی توصیفی منابع محوری؛
اهتمام بر درك و بکارگیری متون و منابع ،در حد دوره؛
توجه به اقتضا ا و نق محوری بانوان در تحکیم خانواده ،درمحتوا
و اجرای برنامه های درسی؛
توجه به استعدادسنجی در زمینه تحقیق ،تدریس و مدیریت
جهت دهی واحد های درسی به سمت تولید دان اسالمی؛
توجه به شناسایی و آموزش ویژه استعدادهای برتر برای مدیریت
مراکز حوزوی و آموزشی  -تربیتی.

زمینههای فعالیت فارغالتحصیالن
 )1تدریس در مدارس و مراکز تخصصی و آموزشی با محور مدیریت
آموزشی و برنامه ریزی آموزشی و درسی
 )2مدیریت در مراکز آموزشی و تربیتی و فرهنگی
 )3تحقیق و پژوه در حوزه مدیریت آموزشی در مراکز پژوهشی
 )4ارا ه مشاوره در زمینه مدیریت آموزشی در مراکز آموزشی
 )5فعالیتهای تبلیغی

گروه علمی تعلیم و رتبیت اسالمی

معرفی مواد درسی رشته مدیریت آموزشی
 14واحد دروس جبرانی و پیشنیاز

(الزم به ذکر است که گذراندن این دروس به عنوان پیش نیاز
برای ورود به دوره سطح سه الزامی است)

نام درس

واحد

1

روانشناسی عمومی

2

2

روانشناسی رشد

2

ف

ردی

14

جامعهشناسی آموزش و پرورش

2

نام درس

واحد

15

1

فقه  1و  2و  3و 4

2

اصول  1و  2و  3و 4

8

ف

کلیات و جدول دروس رشته مدیریت آموزشی
ردی

 .1عناوین و مشخصات تفصیلی دروس
دروس عمومي

13

تئوری های سازمان و مدیریت

2

رفتار سازمانی در سازمان های آموزشی

2

12

16

روانشناسی تربیتی

2

3

تف یر قرآن  1و 2

4

18

روشها و فنون نوین تدریس

4

اقاید خاص شیعه 1و2

4

2

5

تجزیه و ترکیب

2

زبان انگلیسی عمومی

2

30

جمع واحدها

19
20

زبان تخصصی

2

3

مدیریت عمومی

2

ردیف

نام درس

واحد

21

سمینار در مدیریت آموزشی

3

4

مسائل کودک و نوجوان

2

1

اخالق اسالمی در مدیریت

4

22

سنجش و ارزشیابی تحصیلی

2

5

روانشناسی اجتماعی

2

2

اصول برنامه ریزی آموزشی

2

23

6

فلسفه علوم انسانی

2

فنآوری های اطالااتی آموزشی و کاربرد آن در
مدیریت آموزشی

3

3

اصول برنامه ریزی درسی

2

17

کاربرد روش های تحقیق در مدیریت آموزشی

3

4

اصول مدیریت آموزشی

2

24

کارورزی مدیریت آموزشی

4

5

اقتصاد آموزش و پرورش

2

8

مبانی مدیریت اسالمی

2

25

بودجه بندی و مدیریت مالی

2

26

مدیریّت منابع انسانی در سازمانهای آموزشی

2

2

27

مشاوره و راهنمایی تحصیلی

2

28

نظارت و راهنمایی آموزشی

2

2

7

نظام تربیتی اسالم

2

10

تصمیمگیری و سیاستگذاری در مدیریت آموزشی

2

29

پایان نامه

4

11

تعلیم و تربیت تطبیقی

2

تعداد کل واحدهای تخصصی

12

تعلیم و تربیت در قرآن و روایات

2

7
12

جمع واحد های جبرانی

در مقطع سطح سه
عنوان واحد

تعدادواحد

دروس امومی

30

دروس تخصصی

60

پایان نامه

4

تعداد کل واحدها

94

 .2دروس تخصصی

6
9

تاریخ تعلیم و تربیت اسالمی با تاکید بر حوزه
های علمیه شیعه
تجزیه ،تحلیل و طراحی سیستمها در مدیریت
آموزشی

2

64

