
 آموزشیارزشیابی برنامه ترمی کارشناسی ارشد رشته 

تعداد  نام درس ردیف

 واحد

نوع 

 درس

 پیش نیاز/هم نیاز

 ترم اول

  جبرانی 2 روانشناسی تربیتی  1

  جبرانی 2 های آماری میانی روش 2

  جبرانی 2 های تحقیق در علوم تربیتی روش 3

  جبرانی 2 جبر خطی  4

 های تحقیق در علوم تربیتیروش اصلی 2 مدل ها و نظریه های ارزشیابی  5

ارزشیابی و توسعه حرفه ای  6

 مدرسان در نظام های آموزشی 

 های تحقیق در علوم تربیتیروش تخصصی 2

 ترم دوم

روش های پیشرفته تحقیق در  7

 علوم تربیتی )کیفی و آمیخته ( 

 تربیتیهای تحقیق در علوم روش اصلی 3

روش های آماری چند متغیری  8

 کاربردی 

 -روش های آماری میانی اصلی 3

 جبر خطی

مطالعه تطبیقی در ارزیابی نظام  9

 ها و برنامه های آموزشی 

های آماری روش-روانشناسی تربیتی تخصصی 2

 میانی 

مدیریت کیفیت در نظام های  10

 آموزشی 

مدرسان ارزشیابی و توسعه حرفه ای  تخصصی 2

 در نظام های آموزشی

سمینار در ارزیابی عملکرد  11

 سازمان های آموزشی 

 مدل ها و نظریه های ارزشیابی اختیاری 2

 ترم سوم

نظریه کالسیک اندازه گیری  12

 آموزشی 

 روانشناسی تربیتی اصلی 2

پاسخ در اندازه  -نظریه سوال 13

 گیری آموزشی 

 های آماری میانیروش اصلی 2



سمینار پژوهش در مسائل  14

 ارزشیابی آموزشی 

روش های آماری چند متغیری  تخصصی 2

 کاربردی

سمینار پژوهش در مسائل بهبود  15

کیفیت دستاوردهای یادگیری در 

 آموزش عالی 

 -مدل ها و نظریه های ارزشیابی اختیاری 2

مطالعه تطبیقی در ارزیابی نظام ها و 

 برنامه های آموزشی

در ارزیابی کیفیت محیط سمینار  16

های یادگیری غنی شده به وسیله 

 فناوری

روش های آماری چند متغیری  اختیاری 2

 کاربردی

 ترم چهارم

 واحد 6 پایان نامه 17

 واحد )بدون احتساب واحدهای جبرانی( 32 جمع واحد ها
 

درس اصول و مبانی برنامه ریزی  2در ترم اول  و دوم  جبرانی مصوب،دانشجویان دارای مدرک کارشناسی غیر از علوم تربیتی باید عالوه بر دروس  *

 دوره کارشناسی به عنوان دروس پیش نیاز بگذرانند. با دانشجویان درسی و سنجش و اندازه گیری را 

 

 


