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 مقدمه 

سرگذاشته است. هریک از  های زیادی را پشتها، فراز و نشیبزمین، به عنوان میهن و سرزمین ایرانیان در طول هزاره ایران

دهد. امتیاز بزرگ  های گذشته، برگی از کتابِ تاریخِ کهنسال این سرزمین را تشکیل میرویدادهای تلخ و شیرین هزاره 

  ایران و تاریخ دیرینة آن به استمراری است که از گذشته های دور تاکنون شاهد بوده است. مگر نه اینکه در دوران باستان 

گذار فرهنگ و تمدن شکوفایی بودند، اما در سیر حوادث تاریخی به فراموشی سپرده شدند، و اقوام و ملتهای مختلفی پایه

کن را در سده های پیاپی  چیزی جز نام و نشان از آنان باقی نماند؟ اما ایران و تمدن ایرانی با سربلندی تمام، توفانهای بنیان 

یدن بازنماند و چنان دوام و استمرار یافت که از آن با عنوان معجزة تمدن ایرانی می توان یاد  پشت سر نهاد و از ماندن و بال

زمین با چنین سابقة درخشانی در دوران باستان و نیز در عصر اسالمی، دارای تاریخی کهن و پرافتخاری است  کرد. ایران

از همه متوجه فرزندان این سرزمین است. آنها  که آگاهی از آن بر هر ایرانی واجب و ضروری است. این ضرورت بیش  

میراث گذشته را به ارث می برند و لذا رسالت خطیر امانتداری را برعهده دارند. آنها باید آنچه بر این سرزمین رفته است  

به این سرزمین عشق بورزند و برای سربلندی روزافزون آن آمادة فداکاری   با آگاهی کامل  بدانند و  و از  را بخوانند و 

 های معصومین است.  خودگذشتگی باشند. مگر نه اینکه »حب الوطن من االیمان« از آموزه

بی شک، تاریخ ایران یکی از ارکان اصلی هویت ملی ایرانیان است. حفظ و تقویت هویت ملی، در گرو آگاه سازی اقشار  

توان به  این هدف اصولی و راهبردی است که میملت به ویژه جوانان از تاریخ این سرزمین است. تنها با دست یابی به  

آموزان و دانشجویان امروز، مدیران و  صیانت از منافع و مصالح ملی و حفظ تمامیت ارضی ایران زمین امیدوار بود. دانش 

  دوستی آنان ایفا مسووالن فردای این کشور خواهند بود، مطالعه و شناخت تاریخ ایران، سهم مهمی در تقویت روح میهن

 خواهد کرد.

ای را برعهده دارد، در نظام آموزشی  دانشگاه فرهنگیان به عنوان نهادی که رسالت سنگین تربیت معلمانی شایسته و حرفه

به درستی در نظر داشته و برای آموزش آن، هم در رشتة تخصصی تاریخ و هم در   خود شأن و جایگاه رشتة تاریخ را 

تاریخ که در رشته ارائه می  هایواحدهای عمومی  برنامهدیگر  تأسیس  شود،  از  پیش  تا  ریزی مطلوبی سامان داده است. 

-آموختگانی که جذب آموزش و پرورش میآموختگان مراکز تربیت معلم، عموم دانش دانشگاه فرهنگیان، بجز دانش 

نشگاه فرهنگیان، زمینه  های محض با توانمندهای علمی و موضوعی بودند. با تأسیس داهای رشتهآموختهشدند، بیشتر دانش 

با گرایش آموزش در رشته بعد از چند سال از دانش برای تربیتِ معلمانی  آموختگی  های مختلف فراهم گردید. اکنون 

با ایجاد رشته  های آموزش در مقطع کارشناسی ارشد، شمار زیادی از دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان، ضروری است 

های مختلف از جمله رشتة تاریخ فراهم گردد. با  به تحصیل در حوزه آموزش در رشتهآموختگی عالقمندان  زمینة دانش 

توجه به نیازهای جامعه امروز به ویژه نیازهای آموزش و پرورش برای آموزشِ تاریخ ایران و جهان، توجه به کارکرد ویژه 

امة درسی کارشناسی ارشد رشتة تاریخ  های برنرشتة آموزش تاریخ در تربیت معلمان شایسته و توانمند از جمله ویژگی

 است. برنامه حاضر با این رویکرد تدوین شده است. 

 معرفی رشتة آموزش تاریخ 

محور در نظام آموزش عالی کشور، رسالت خطیرِ تربیتِ معلمان  گرا و تربیتدانشگاه فرهنگیان به عنوان یک نهاد مأموریت

ه بتوانند در عرصة آموزشی و تربیتی در نظام آموزش و پرورش کشور به  ای را بر عهده دارد. معلمانی کشایسته و حرفه
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برنامه نظام  این دانشگاه در چارچوب  لذا  ایفا کنند.  را  ریزی درسی و ساختار آموزشی خود، شأن و  درستی نقش خود 

ریزی ناسی ارشد برنامهجایگاه رشتة تاریخ را به درستی در نظر داشته و برای آموزش نظامند آن در مقطع کارشناسی و کارش

 مطلوبی را سامان داده است.  

های گذشته دایر بوده است. با این  های مختلف از سالهای ایران، دورة کارشناسی ارشد رشتة تاریخ در گرایش در دانشگاه

تاریخ«، هنوز  حال، گرایش  برنامة    »آموزش  با تدوین  نشده است. دانشگاه فرهنگیان  اجرا  دانشگاهی طراحی و  در هیچ 

درسی گرایش »آموزش تاریخ«، پیشگام طراحی و اجرای چنین گرایشی است. دورة کارشناسی ارشد »آموزش تاریخ«  

فعالیت  دوره  یک  شامل  فرهنگیان  ناپیوستهدانشگاه  به صورت  که  است  عملی  و  پژوهشی  آموزشی،  دورة    های  از  بعد 

کارشناسی آموزش تاریخ ارائه می شود. در این دوره، دانشجویان عالوه بر افزایش دانش و معلومات نظری در قلمرو رشتة  

های الزم را کسب کرده و قادر به ایجاد تحول در امر  های آموزش رشتة تاریخ نیز شایستگیتحصیلی، در عرصة مهارت 

 رش کشور خواهند شد. آموزش تاریخ در نظام آموزش و پرو

های اروپایی برای ایجاد  گردد که دولت ملتآموزش تاریخ در قالب نظام جدید آموزشی در غرب به قرون جدید بازمی

فرهنگی مشترک در میان جمعیت ساکن در مرزهای کشورشان، به آموزش گذشته بر اساس مفاهیمی که به وحدت ملی  

هویت ملی را در میان شهروندان تقویت کنند. بنابراین، از همین دوران بین آموزش    و انسجام اجتماعی بیانجامد پرداختند تا 

تاریخ و هویت ملی و هویت شهروندی رابطه مهمی برقرار شد و تا به امروز یکی از مهم ترین موضوعات مطالعات آموزش  

رفت که باعث ایجاد رشته آموزش  تاریخ است. بعد از جنگ جهانی دوم و وحدت اروپا اهمیت این موضوع تا بدانجا پیش  

های تعلیم و تربیت به خصوص در قرن بیستم شده است که توجه خاصی به  های اروپایی در کنار رشتهتاریخ در دانشگاه 

های  دانشگاهی و همینطور الگوهای یادگیری تاریخ با توجه به هویت شهروندی و بازتاب ارزش آموزش تاریخ در نظام پیش 

ای  عنوان یک موضوع توسط مورخان حرفههای درسی تاریخ داشته است. امروزه آموزش تاریخ هم به  فرهنگی در کتاب  

و متخصصان تعلیم و تربیت در بریتانیا و آلمان و به خصوص آمریکا و استرالیا تعریف شده و انجمن مدرسان تاریخ در این  

هایی به هم پیوسته  دانشگاهی، دروسر دوران پیش ال که تاریخ و مدنی دکشورها بیش از یک قرن سابقه دارد در عین ح

مقاطع تحصیالت  تعریف می در  موضوعی  عنوان  به  تاریخ  آموزش  فروپاشی شوروی،  با  بیستم  قرن  اواخر  از  اما  شدند، 

ای تعریف و در حال اجراست و قلمرو موضوعی آن به آموزش تاریخ در دانشگاه نیز گسترده تکمیلی به شکل میان رشته

 ت. شده اس

 معرفی دوره و منطق برنامه درسی

هییای آموزشییی و پژوهشییی در دوره »کارشناسییی ارشیید رشییته آمییوزش تییاریخ دانشییگاه فرهنگیییان«، یکییی از دوره

سییطح تحصیییالت تکمیلییی اییین دانشییگاه اسییت کییه بییه صییورت ناپیوسییته، در ادامییه دوره کارشناسییی رشییته آمییوزش 

ته آمییوزش شییود و بییه اعطییای مییدرک رسییمی دانشییگاهی تحییت عنییوان »کارشناسییی ارشیید رشیی تییاریخ اجییرا می

 گردد. تاریخ« منجر می

های  امروزه استانداردهای یادگیری در سطح جهانی ارتقا یافته و جوامع برای دستیابی به موفقیت، به کسب دانش و مهارت 

های مختلف نیازمند هستند. در چنین شرایطی، معلمان باید بتوانند همسو با تحوالت علمی و متناسب با  جدید در عرصه 

توانایینیازهای جا ارتقا داده و موقعیتمعه،  بینشی و روشی خود را  انتقال  های دانشی،  برای  را  متنوعی  یادگیری  های 
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بایستی زمینه  یابی به این هدف، میآموزان تدارک ببینند. برای دستالعمر به دانش های یادگیری مادامها و مهارت عادت

هایی که ویژه »آموزش« است تدارک دیده شود. به  یلی در رشتهو شرایط ادامة تحصیل معلمان در مقاطع تحصیالت تکم

این منظور، دورة »کارشناسی ارشد آموزش تاریخ« که در ایران مسبوق به سابقه نیست، اکنون طراحی شده و برنامة درسی  

نظر بوده است. لذا،  آن نیز تدوین گردیده و قابلیت اجرایی دارد. در طراحی دوره و تدوین برنامه، اسناد باالدستی نیز مد

بایست معلمانی تربیت گردند که به صورت تخصصی در  بنا به منطق برنامة درسی کارشناسی ارشد آموزش تاریخ، می

 های الزم را به خوبی کسب کرده و بتوانند در عرصة عمل پیاده سازند.حوزة »آموزش تاریخ« شایستگی 

 هدف کلی برنامه 

ارشیید آمییوزش تییاریخ«، تربیییت معلمییان متخصصییی اسییت کییه عییالوه بییر  هییدف برنامییه درسییی دورة »کارشناسییی

کسیییب دانیییش و بیییینش الزم در عرصیییة مباحیییث نظیییری، در عرصیییة روش و نییییز هنیییر و مهیییارت آمیییوزش تیییاریخ 

 های خود را به کار بندند.های الزم را کسب کرده بتوانند در عرصة عمل آموختهها و شایستگیتوانایی

 برنامه ضرورت و اهمیت 

»رشتة تاریخ« به عنوان یک رشتة علمی محض و موضوعی با »رشتة آموزش تاریخ« به عنوان یک رشتة موضوعی و تربیتی  

تواند عهده دار امر های علمی، الزاماً نمیآموختة رشتة تاریخ در صورت احراز شایستگی دو مقولة متفاوت است. دانش 

از این رور ضروری است رشتة آموزش تاریخ در مقطع کارشناسی و    تدریس که امری تخصصی و حرفه ای است باشد،

های علمی و نیز  ای بتوانند با کسب شایستگی آموختگان چنین رشتهنیز در مقاطع تحصیالت تکمیلی طراحی گردد تا دانش 

تربیت معلمانی شایسته در تراز  تربیتی از عهده امر خطیر آموزش برآیند. با عنایت به اینکه رسالت اصلی دانشگاه فرهنگیان  

های تخصصی آموزشی، زمینة تربیت معلمانی شایسته و توانمند جمهوری اسالمی ایران است، ضروری است با ایجاد رشته 

گرا و تربیت محور  ای را فراهم کند. این مأموریت خطیر بیش از هر دانشگاهی بر عهده دانشگاه مأموریتتخصصی و حرفه

 فرهنگیان است. 

 مقطع کارشناسی ارشد  آموختگان رشتة آموزش تاریخارت، توانمندی و شایستگی دانشمه
 آموختگانمهارت، توانمندی و شایستگی دانش :  1جدول شماره 

 دروس مرتبط های ویژه ها و توانمندی ها، شایستگی مهارت 

با مطالعه و بررسی تاریخ ایران، نقش عناصر مهم هویت ملی،  -

فرهنگ مشترک، زبان ملی، و دین اسالم را از جمله تاریخ و  

 در حفظ تمامیّت ارضی ایران به فراگیران آموزش دهند. 

های تداوم و تحول، استمرار و پیوستگی علل، عوامل و مؤلفه  -

طول   در  آن  بقای  رمز  نیز  و  ایران  تمدن  و  فرهنگ  عناصر 

آموزش هزاره فراگیران  به  و  نموده  درک  را  گذشته  های 

 دهند. 

 مبانی استمرار تاریخی ایرانیان و آموزش تاریخ ایران * 

 شناسی و تاریخنگاری مسلمانانتاریخ*

بررسی مسائل اساسی شامل مسائل    )کلیات تاریخ ایران پیش از اسالم    *

تحوالت  و  خارجی  روابط  فرهنگی،  اجتماعی،  اقتصادی،  سیاسی، 

 مرزی( 

تا آغاز دوره معاصر )بررسی    –کلیات تاریخ ایران در دوره اسالمی    *

فرهنگی،  اجتماعی،  اقتصادی،  سیاسی،  مسائل  شامل  اساسی  مسائل 

  روابط خارجی و تحوالت مرزی(
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ایرا*   تاریخ  معاصر  کلیات  دوره  در  شامل   )ن  اساسی  مسائل  بررسی 

مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، روابط خارجی و تحوالت 

 مرزی(

و  - اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی،  تحوالت  روند  و  ماهیت 

های مختلف تاریخ را با استناد به اسناد فرهنگی ایران در دوره

تعمیم آنها به  و منابع تاریخ درک کرده و قادر به تحلیل و  

های  گیری از تجارب و آموزهوقایع و مسائل معاصر و بهره

 آنها در وقایع مشابه باشند.

 نقد و بررسی منابع و متون تاریخی )ایران بعد از اسالم( *

 کلیات تاریخ ایران پیش از اسالم *

 تا آغاز دوره معاصر  کلیات تاریخ ایران در دوره اسالمی  *

 کلیات تاریخ ایران در دوره معاصر *

 کلیات تاریخ جهان با تأکید بر دوران معاصر   *

را   - الزم  دانش  دیگر،  علوم  برخی  با  تاریخ  نسبت  دربارة 

ای و  ای، چندرشتهرشتهکسب نموده و اهمیت مطالعات بین

ای برای فهم تاریخ را دریافته و در تجزیه و تحلیل  فرارشته

 د.نای را مد نظر قرار دهرشتهبینمسائل تاریخی رویکرد 

 شناسی مطالعات تاریخی روش و روش *

 شناسی و تاریخنگاری مسلمانانتاریخ *

 شناسی تاریخیجامعه *

 نقد و بررسی منابع و متون تاریخی )ایران بعد از اسالم( *

 های کارآفرینی در رشته تاریختاریخ کاربردی و تجربه*

 آموزش تاریخ ترجمه متون انگلیسی *

 رویکرد تطبیقی در آموزش تاریخ*

هییییای جدییییید دیییییداری و ارزش و اهمیییییت فنییییاوری -

شیینیداری و نیییز وسییایل کمییک آموزشییی نظیییر عکییس، 

نقشییه، نمییودار، سییند، مییوزه و غیییره را در امییر آمییوزش 

ای خییود یعنییی تییاریخ بییه خییوبی شییناخته و در کییار حرفییه

 د. نآموزش تاریخ از آنها بهره گیر

 تاریخ و رسانه های دیداری و شنیداری آموزش *

 رویکردها و راهبردهای پیشرفته آموزش و ارزشیابی در درس تاریخ  *

 طراحی آموزشی پیشرفته در آموزش تاریخ *

 یادگیری الکترونیکی *

مهارت های پژوهشی و تربیتی در حوزه آموزش و آموزش   -

تاریخ را  های آموزش و یادگیری  تاریخ و رویکردها و روش

 به کار گیرند. 

نقد و بررسی برنامه درسی و کتابهای درسی تاریخ در مدارس ایران    *

 از آغاز تا کنون

 نظریه های یادگیری و آموزش  *

 رویکردها و راهبردهای پیشرفته آموزش و ارزشیابی در درس تاریخ  *

 روشهای تحقیق در آموزش تاریخ*

 شناسی مطالعات تاریخی روش و روش*

 طراحی آموزشی پیشرفته در آموزش تاریخ *

 رویکرد تطبیقی در آموزش تاریخ *

 تاریخ اجتماعی و آموزش تاریخ ایران*

 تاریخ محلی و آموزش تاریخ ایران *

 تاریخ شفاهی و آموزش تاریخ *

 ادبیات و آموزش تاریخ ایران  *

 تعریف دوره، طول دوره و شکل نظام

ای ناپیوسیییته و مخیییتا معلمیییان اسیییت. معلمیییانی کیییه در مقطیییع تیییاریخ، دورهدوره کارشناسیییی ارشییید آمیییوزش 

انیید، در صییورتی کییه بنییا بییه ضییوابط اعالمییی از سییوی وزارت آمییوزش و پییرورش امکییان کارشناسییی تحصیییل کییرده
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فرهنگیییان تواننیید در اییین مقطییع در دانشییگاه شییرکت در آزمییون سراسییری دانشییگاهها را داشییته و پذیرفتییه گردنیید مییی

-ادامییه تحصیییل دهنیید. کسییانی کییه رشییتة تحصیییلی آنهییا کارشناسییی دبیییری تییاریخ یییا آمییوزش تییاریخ نباشیید، مییی

 بگذرانند.   3واحد درس جبرانی را بر اساس جداول شماره  12بایستی  

گییردد و طییول دوره کارشناسییی ارشیید دو سییال اسییت کییه در طییی سییه نیمسییال، واحییدهای نظییری و عملییی ارائییه مییی

نامییه همییت گماشییته و در صییورت موفقیییت در دفییاع از آن نیییز دانشییجومعلمان بییه پییژوهش و نگییارش پایییان پییس از

نامییه بییه دریافییت »دانشیینامة کارشناسییی ارشیید آمییوزش تییاریخ« نائییل خواهنیید شیید. دانشییجومعلمان ملییزم هسییتند پایییان

ته و موضییوعات مییرتبط بییا اییین نامییه بییه اهمیییت مقولییة »آمییوزشِ تییاریخ« توجییه ویییژه داشیی در انتخییاب موضییوع پایییان

حییوزه را انتخییاب کننیید تییا بتواننیید بییا تلفیییق و پیونیید دو حییوزه »موضییوع« و  »آمییوزشِ موضییوع« پژوهشییی کییاربردی 

 انجام دهند. 

 تعداد و نوع واحدهای درسی

بایست  ته که مینامه اختصاص یافواحد به پایان  4واحد است. از این تعداد،    32دوره کارشناسی ارشد آموزش تاریخ دارای  

واحد دیگر شامل    28شود.  راهنما و مشاور و در پیوند با مسائل و موضوعات آموزش تاریخ، نگارش و دفاع   زیر نظر استاد

-است. درس   (2فصل     3واحد مندرج در جدول    30)از  انتخابی  تخصصی  های  واحد درس14الزامی و  تخصصی  های  واحد درس14

واحد دروس    14تربیتی است. از   -واحد دروس موضوعی  10واحد دروس موضوعی و    4الزامی، شامل  تخصصی  ای  ه

واحد نظری و  2ها، . بعضی از درس استتعبیه شده تربیتی  -واحد موضوعی 14واحد موضوعی و  16انتخابی، تخصصی  

 ا استادان توجه شود. واحد عملی است. در ارائة کلیه دروس، باید به تخص  1واحد نظری و  1بعضی دیگر 

 توزیع دروس دوره کارشناسی ارشد رشته آموزش تاریخ  دانشگاه فرهنگیان   -2 شماره   جدول 

 تعداد واحد  نوع درس 

 14 1الزامی   تخصصی  دروس

 14   2انتخابی تخصصی  دروس

 4 نامه پایان

 32 جمع واحدها

 شرایط و ضوابط ورود به دوره

های کارشیناسیی ارشید ناپیوسیته و نیز اختصیاصیی مندرج در دفترچه راهنمای آزمون ورودی دورهمطابق با شیرایط عمومی و 

های تحصییلی دانشیگاه فرهنگیان مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشیته  شیرایط و ضیوابط پذیرش دانشیجو در کدرشیته

 باشد.آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته می

 مواد و ضرایب امتحانی 

 باشد. های کارشناسی ارشد ناپیوسته مین و ضرایب  مندرج در دفترچه راهنمای آزمون ورودی دورهمطابق با عناوی

 
 تشکیل می دهند و گذراندن همه آنها الزامی می باشد.   ارشد، کارشناسی، شامل دروسی هستند که هسته اصلی رشته را در مقطع الزامی دروس تخصصی .  1

انتخابی، شامل دروسی هستند که برای هر رشته/ گرایش، مکمل هستند و تعدادی از آنها به انتخاب دانشجو / گروه آموزشی، بر اساس  تخصصی  دروس  .   2

 عالقه، تخصا یا ... اخذ و گذرانده می شوند. 
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 دروس جبرانی 

وزارت علوم، تحقیقات و    1394/ 10/08مورخ    162902آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد شماره    9مطابق با ماده  

است، بر این اساس گروه درسی آموزش   12ی حداکثر فناوری، تعداد واحدهای دروس جبرانی به تشخیا گروه آموزش 

( را به دانشجویان دورة کارشناسی ارشد ارائه  2فصل    1واحد از دروس جبرانی )جدول    12تواند تاسقف حداکثر  تاریخ می

ا فلسفه  ای و لزوم آشنایی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان ببا توجه به رسالت دانشگاه فرهنگیان در تربیت  معلم حرفه  .دهد

ریزی درسی دانشگاه و مجوز وزارت علوم ،  تعلیم و تربیت در جمهوری اسالمی ایران، با استناد به مصوبه شورای برنامه

و   "اخالق معلمی از دیدگاه اسالم    "عنوان درس     2،گذراندن  4/7/1396  –  146503/21/2تحقیقات و فناوری به شماره  

واحد نظری و با ماهیت    2هرکدام به ارزش    "در جمهوری اسالمی ایران    آموزش و پرورش   سازمان   اسناد، قوانین و   "

باشد. این دروس در سقف مقرر  اند الزامی میای، برای دانشجویانی که در دوره قبل این دروس را نگذراندهجبرانی حرفه

 . های جبرانی باید ارائه گرددتعداد واحد



 

                                                                                          

 

 

 
 

 فصل دوم 

 جدول عناوین و مشخصات دروس



 

                                                                                          

مشتمل بر جداول دروس جبرانی، تخصصی الزامی و تخصصی انتخابی به شرح جداول    آموزش تاریخ   جداول دروس دوره کارشناسی ارشد

 باشد.ذیل در طول دوره تحصیلی می

 دانشگاه فرهنگیان  دوره کارشناسی ارشد آموزش تاریخ رشته  1دروس جبرانی عنوان و مشخصات کلی : 1جدول 

 تعداد ساعت  تعداد واحد  نام درس  ردیف 

 جمع کارگاهی  عملی  نظری جمع کارگاهی  عملی  نظری

 32 -  -  32 2 -  -  2 اخالق معلمی از دیدگاه اسالم*  1

اسناد، قوانین و سازمان آموزش و پرورش در جمهوری   2

 اسالمی ایران*

2  -  - 2 32  -  - 32 

 32 -  -  32 2 -  -  2 روانشناسی تربیتی 3

 32 -  -  32 2 -  -  2 نظریه های یادگیری و آموزش  4

 32 -  -  32 2 -  -  2 تاریخ تشییع و گسترش آن در ایران 5

تا  5تاریخ تحوالت جوامع اسالمی در قرون میانه )قرن  6

هجری قمری(  10  

2  -  - 2 32  -  - 32 

تاریخ تحوالت اجتماعی و فرهنگی ایران از قرن هفتم تا   7

 سیزدهم هجری 

2  -  - 2 32  -  - 32 

هجری    1299قاجاران تا کودتای تاریخ ایران از برآمدن  8
 شمسی 2

2  -  - 2 32  -  - 32 

های مشروطه خواهی در ایران معاصرتاریخ اندیشه 9  2  -  - 2 32  -  - 32 

میالدی  1918تا  1789تاریخ جهان از   10  2  -  - 2 32  -  - 32 

میالدی تاکنون  1918تاریخ جهان از  11  2  -  - 2 32  -  - 32 

 الزامی رشته آموزش تاریخ دوره کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان تخصصی : عنوان و مشخصات کلی دروس 2جدول 

 تعداد ساعت  تعداد واحد  نام درس  ردیف 

 جمع کارگاهی  عملی  نظری جمع کارگاهی  عملی  نظری

 48 -  32 16 2 -  1 1 آموزش تاریخ و رسانه های دیداری و شنیداری  1

استمرار تاریخی ایرانیان و آموزش تاریخ  مبانی  2

 ایران 

1 1  - 2 16 32  - 48 

نقد و بررسی برنامه درسی و کتابهای درسی تاریخ  3

 در مدارس ایران، از آغاز تا کنون 

2  -  - 2 32  -  - 32 

 
 .شود تر همان رشته انتخاب میوره کارشناسی ارشد از دروس تخصصی برنامه درسی مصوب و در حال اجرای مقطع پاییندروس جبرانی د.  1
 واحد مورد قبول واقع شود.  2تواند معادل  شود، میواحد ارائه می 3. هر یک از دروس جبرانی در صورتیکه در دوره کارشناسی به ارزش  2
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رویکردها و راهبردهای پیشرفته آموزش و  4

 ارزشیابی در درس تاریخ 

1 1  - 2 16 32  - 48 

تحقیق در آموزش تاریخروش های  5  1 1  - 2 16 32  - 48 

شناسی مطالعات تاریخیروش و روش 6  2  -  - 2 32  -  - 32 

های کارآفرینی در رشتة  تاریخ کاربردی: تجربه 7

 تاریخ

1 1  - 2 16 32  - 48 

انتخابی رشته آموزش تاریخ دوره کارشناسی ارشد دانشگاه   تخصصی : عنوان و مشخصات کلی دروس 3جدول 

 واحد(  14انتخاب )فرهنگیان

 تعداد ساعت  تعداد واحد  نام درس  ردیف 

 جمع کارگاهی  عملی  نظری جمع کارگاهی  عملی  نظری

 48 -  32 16 2 -  1 1 ادبیات و آموزش تاریخ ایران*  1

 32 -  -  32 2 -  -  2 ترجمه متون انگلیسی آموزش تاریخ***  2

 48 -  32 16 2 -  1 1 طراحی آموزشی پیشرفته در آموزش تاریخ* 3

بر تجارب  دی)با تأک  خیو آموزش تار  ی شفاه خیتار 4

 ***  معلمان( ستهیز

1 1  - 2 16 32  - 48 

 32 -  -  32 2 -  -  2 رویکرد تطبیقی در آموزش تاریخ** 5

بررسی مسائل   )کلیات تاریخ ایران پیش از اسالم  6

اساسی شامل مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، 

 فرهنگی، روابط خارجی و تحوالت مرزی( *** 

1 1  - 2 16 32  - 48 

تا آغاز دوره  –کلیات تاریخ ایران در دوره اسالمی  7

معاصر )بررسی مسائل اساسی شامل مسائل سیاسی،  

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، روابط خارجی و  

 تحوالت مرزی(*** 

1 1  - 2 16 32  - 48 

بررسی مسائل   )کلیات تاریخ ایران در دوره معاصر  8

اساسی شامل مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، 

( *** فرهنگی، روابط خارجی و تحوالت مرزی  

1 1  - 2 16 32  - 48 
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 32 -  -  32 2 -  -  2 شناسی و تاریخنگاری مسلمانان*تاریخ 10

شناسی تاریخی*جامعه 11  2  -  - 2 32  -  - 32 

 32 -  -  32 2 -  -  2 تاریخ اجتماعی و آموزش تاریخ ایران* 12

 32 -  -  32 2 -  -  2 تاریخ محلی و آموزش تاریخ ایران* 13
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ایران بعد از  نقد و بررسی منابع و متون تاریخی ) 14

 اسالم( ** 

1 1  - 2 16 32  - 48 

 48 -  32 16 2 -  1 1 یادگیری الکترونیکی 15

 قرار دارد./  * ارائة این درسها در الویت سوم قرار دارد. ها در اولویت دوم  ها، در اولویت نخست است. / ** ارائة این درس*** ارائة این درس

 نامه رشته آموزش تاریخ دوره کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان: عنوان و مشخصات کلی پایان 4جدول 

 تعداد واحد  نام درس  ردیف 

 4 پایان نامه  1
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 فصل سوم

 های دروسویژگی
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 های دیداری و شنیداری« »آموزش تاریخ و رسانهسرفصل درس: 

   معرفی درس و منطق آن: .1
)تربیتییی موضییوعی( اسییت. اهمیییت محییور« هییای الزامیییِ »آموزشهییای پایییه و کییاربردی در میییان درساییین درس از جملییه درس

هییای رسییمی و درسییی را تحییت تییأ یر های زنییدگی بشییری در عصییر حاضییر، فراینیید آموزشیییافتن نقییش رسییانه در تمییامی عرصییه

هایی چییون یابیید. رسییانههای متنییوع تحقییق میقییرار داده اسییت. چنانکییه بخییش مهمییی از یییادگیری نسییل جدییید از طریییق رسییانه

های درسییی و تواننیید رقیبییی بییرای برنامییههییای تلفیین و امثییال آنهییا از یییک سییو میاجتمییاعی، گوشییی هایتلویزیییون، سییینما، شییبکه

هییای درس باشییند و از سییوی دیگییر مکمییل آنهییا بییه شییمار آینیید. از آنجییا کییه نقییش و یییادگیری رسییمی در کالس–فراینیید یییاددهی

خت کییارکرد اییین رسییانه هییا، بییا چگییونگی ها قابییل انکییار نیسییت، ضییروری اسییت دانشییجویان ضییمن شییناحضییور روزافییزون رسییانه

بینییی شییده به خییدمت گییرفتن آنهییا بییرای آمییوزش مییؤ رتر محتییوای درسییی آشیینا شییوند. اییین درس بییر مبنییای چنییین ضییرورتی پیش

شییویم، بییا پیشییرفت فنییاوری هییای دیییداری و شیینیداری، مییواد تییاریخی تییر میییاست. در عین حال، هرچییه بییه تییاریخ معاصییر نزدیییک

تییری بییرای مورخییان پدییید آمییده اسییت. همچنییین بییا توجییه بییه اینکییه امکییان  بییت و ضییبط ی بیشییتر و متنییوعمتنییوع و غیرمتنیی 

ای نیییز یافتییه رویییدادهای تییاریخی بییه صییورت تصییویری و یییا صییوتی فییراهم شییده اسییت، در عمییل روایییت تییاریخ ماهیییت رسییانه

جایگییاه خ در کنییار روایییت سیینتی تییاریخ اسییت. همییین امییر موجییب شییده تییا روایییت مجییازی بییه عنییوان گونییه ای از روایییت تییاری

 مهمی پیدا کند.

 مشخصات درس

 تخصصی الزامی نوع درس:

عملی  -نوع واحد: نظری   

 2تعداد واحد: 

 48 تعداد ساعت:

 نیاز: ندارددروس پیش

مدرس اسیتاد متخصیا برای تدریس:  

زمینییه   تییدریس در  تجربییه  بییا  تییاریخ 

های تدریس / تدریس مشیترک روش

رسییانه و متخصییا فضییای با مدرس 

 مجازی

 یداریو شن یدارید  یو رسانه ها یخ آموزش تار نام درس به فارسی:

   Teaching History and Visual and Aural Mediaنام درس به انگلیسی:

 در پایان این واحد یادگیری دانشجو:           اهداف یادگیری:

شود و نسبت خود را با آن  آشنا میبا مفهوم رسانه و جایگاه آن در زندگی معاصر   -1

 کند.تعریف می 

بر اساس تاریخ رسانه ای و تاریخ در عصر رسانه می تواند روایت تاریخی را تحلیل  -2

 .کند

شناسد و ابعاد مثبت و منفی تا یرگذاری  سطح علمی مباحث تاریخی در رسانه را می -3

 فضای رسانه و مجازی بر یادگیری تاریخ را درک می کند. 

ها با برنامه درسی و محتوای  چگونگی برقراری پیوند میان محتوای تاریخی رسانه  -4

 آموزشی تاریخ را می آموزد و از ابزار رسانه برای یادگیری استفاده می کند.

گیرد  قواعد استفاده از فیلم و امکانات دنیای مجازی برای آموزش تاریخ را فرامی  -5

 تواند در عمل به کار گیرد.و می

آموزد و می تواند  های تاریخی برای آموزش تاریخ را میاستفاده از نمایش  قواعد -6

 در عمل به کار گیرد. 
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می -7 آشنا  تاریخ  آموزش  در  عکس  کاربرد  برای  با  آن  از  استفاده  توانایی  و  شود 

 یابد. آموزش تاریخ را می

آموزد و به  ها و مجالت برای پژوهش در موضوعات تاریخی را میکاربرد روزنامه -8

 گیرد.  کار می

 ای در کالس  درس را پیدا می کند.توانایی استفاده از ابزارهای رسانه  -9

 تفاوت تاریخ رسانه ای با روایت تاریخ در رسانه را درک کند.  -10

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .2

 فصل یکم: رسانه و دنیای مجازی

 تاریخچه و انواع رسانه در دنیای معاصر -

 های درسیها بر افکار عمومی و آموزشتأ یر رسانه -

 هاجایگاه تاریخ در محتوای رسانه -

 ایهای رسانهای و روایت گذشته از طریق فناوریتاریخ رسانه -

 تصویر تاریخ و به تصویرکشیدن تاریخ -

 ضبط تاریخ و  بت تاریخ -

 دیدن گذشته و شنیدن گذشته -

 روایت تاریخ و تاریخ روایی -

 ها و مجالتروزنامهفصل دوم: 
 پیدایش روزنامه در جهان تاریخچه -

 پیشینه روزنامه نگاری در ایران -

 در موضوعات تاریخی روزنامه ها و مجالت به مثابه منبعی برای آموزش تاریخ و پژوهش -

 تلویزیون -فصل سوّم: رادیو

 ها( و چالش  هاهای رادیویی و تلویزیونی با محتوای آموزشی تاریخ )فرصتپیوند میان برنامه  -

های رادیویی و تلویزیونی مرتبط با تاریخ )میزگرد، مصاحبه، فیلم مستند، فیلم داستانی، تئاتر، مجموعه تلویزیونی  انواع برنامه  -

 و ...( 

 تلویزیونی )همراه با تمرین(  –های رادیونقد و بررسی محتوای تاریخی برنامه -

 تلویزیونی در آموزش تاریخ– های رادیوچگونگی و قواعد استفاده از برنامه  -

 فصل چهارّم: سینما و تاریخ 

 تاریخ سینما -

 های سینمایی داستانی و مستندجایگاه و اهمیت تاریخ در تولید فیلم -

 های تاریخیمیزان استناد علمی در فیلم -
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 های سینمایی در آموزش تاریخچگونگی استفاده از فیلم -

 آموختگان تاریخدانشهای شغلی عرصة فیلم و سینما برای زمینه -

 فصل پنجم: تئاتر و تاریخ 

 پیشینة تئاتر )نمایش( در ایران و جهان -

 های تاریخیجایگاه و اهمیت تاریخ در نمایش -

 های تاریخیمیزان استناد علمی در نمایش -

 های تاریخی در آموزش تاریخچگونگی استفاده از نمایش -

 فصل ششم: عکس و آموزش تاریخ 

 چیستی و چرایی عکس -

 کاسی و تاریخع -

 انواع عکس -

 های تاریخینقاشی -

 اهمیت عکس در فهم رویدادهای تاریخی -

 چگونگی استفاده از عکس در آموزش تاریخ -

 فصل هفتم: آموزش تاریخ و دنیای دیجیتال )مجازی(

 جایگاه و کارکرد رایانه و اینترنت در حوزه تاریخ -

 افزارها...(پدیا، نرمویکی –انواع منابع تاریخی در دنیای دیجیتال )وبگاه، وبالگ، دانشنامه  -

 وجوی تاریخی در دنیای مجازی و فنون آنجست -

 مسأله اعتبار در محتواهای تاریخی دنیای مجازی -

 ها و تهدیدهای دنیای دیجیتال در زمینة آموزش تاریخفرصت  -

 آموزش تاریخ )پاورپوینت، فیلم، عکس، ویدئوکنفرانس ...(امکانات دنیای دیجیتال برای  -

 افزار، کتابخانه دیجیتال و ...(متون تاریخی دیجیتال )نرم -

 آموزش مجازی )طراحی درس، اجرا و ...( -

 فصل هشتم: تاریخ مجازی و تاریخ دیداری جدید:

 مجازی شدن واقعیت گذشته و روایت های داستانی -

 ای از گذشتهایت رسانهای و روتفاوت تاریخ رسانه -

 ایای دیداری و شنیداری فناورانه در روایت تاریخ و تمایز از اسناد تاریخی پیشافناوری رسانهجایگاه اسناد رسانه -

 تفاوت تاریخ ضبط شده با تاریخ  بت شده  -

 ای و روایت گذشتهآرشیوهای رسانه -

 ایهای نقد تاریخ رسانهروش -
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 هروش های نقد تاریخ به روایت رسان -

 فصل نهم: مراجع و موسسات معتبر در تاریخ دیداری و شنیداری ایران، اسالم و تاریخ جهان

 اسناد شنیدای تاریخ ایران -

 اسناد دیداری تاریخ ایران -

 آرشیوهای موسسات مطالعات تاریخی -

 آرشیوهای موسسات دولتی و خصوصی -

 آرشیو صدا و سیما و شبکه های تلویزیونی -

 جهانموزه های ایران و  -

 مستندهای تاریخ ایران -

 مستندهای تاریخ جهان -

 مستندهای تاریخ اسالم -

 صفحات وب، مراکز و آرشیوهای الکترونیکی اسناد شنیداری و دیداری تاریخ -

 فیلم های تاریخی معتبر درباره تاریخ جهان، ایران، اسالم -

 راهبردهای تدریس و یادگیری: .3

 نترنت و ...استفاده از کالس مجهز به امکانات نمایش، ای -

 تمرین و تدریس همراه با نمایش فیلم یا جستجو در دنیای مجازی -

 استفاده از انواع عکسها با مضمون تاریخی )برای مثال انقالبها و جنگها و...( -

 ای، تهیه پاورپوینت و ...(کار عملی در کالس و تعیین تکلیف برای دانشجویان )شناسایی و نقد منابع رسانه -

 یابی به منابع آموزش تاریخ در دنیای دیجیتالوجوی برای دستجستهای آموزش روش -

 های دوره قاجار به بعد که بازچاپ شده اند.استفاده از نمونه روزنامه -

 های معتبر موجود است.روزنامه و مجالتی که بازچاپ نشده و در کتابخانه pdfاستفاده از فایل  -

 های مطالعاتی:منابع آموزشی و پایگاه  .4

 منابع اصلی:

 منبع اصلی: نیاز به تألیف  -1

  .یادگیری، تهران، سمت –های آموزشیها و محیط رسانه(.  1391) محمدحسن ،امیرتیموری -2

 (. تاریخ و سینما، ترجمه روبرت صافاریان، تهران، نشر مرکز. 1393دیوید برودول و کریستین تامسن )  -3

 .فرهنگی و علمی  تهران،  نژاد،  تهامی  محمد ترجمه  تاریخ،  و سینما(. 1396) مارک فرو، -4

 منابع فرعی:

 ی)مقاله( نترنتیو فولکلور ا یشفاه خیوبالگ نماد تارتابان خواجه نصیری،  -1

 )فیلم شناسی سینای ایران(، تهران: قطره.  1357تا   1309شناخت ایران از (. فیلم1384حیدری، غالم و بهارلو، عباس ) -2
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 )مقاله(   خیرشته تار نده یبر آ  نترنتیا ریتأ  یبررس ،ی کراکبر تشصفری و علی  روح اله -3

 (. تاریخ جراید و مجالت  ایران، اصفهان: کمال. 1363صدرهاشمی، محمد ) -4

 (. تاریخ مطبوعات ایران به انضمام پیشینه مطبوعات جهان، تهران: نشر  انیه. 1394، سیدفرید؛ شکرخواه، یونس )قاسمی -5

 (. نویسندگی برای سینما و تلویزیون، ترجمه محمد گذرآبادی، تهران، کتاب آوند دانش. 1393کریگ بتی و زارا والدیک ) -6

 نگار، دنیای تصویرمجالت فرهنگ و زندگی، فیلم، سینما و ادبیات، فیلم  -7

 ، تهران: نشر نظر.1357(. تاریخ سینمای ایران از آغاز تا سال 1395مهرابی، مسعود ) -8

(. تاریخنگاری و عکاسی )جستارهایی پیرامون عکس به مثابه سندی  1396فلوسر، گرگوری؛ پاسکالدیس، مارک ماس ...، ) -9

 تاریخی(، ترجمه محمد غفوری، تهران: آگه. 

 ، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. انیحسن فرشتترجمة  ی،نگارخیو حرفه تار نترنت یا (1387) روالندو ی، نوتیم -10

 مقاله(، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا 18میرهادی حسینی، تاریخ در اینترنت ) -11

 و ... جهان اسالم  یایاسالم، جغراف خیتار ،یاسالم ران یا خیارنرم افزارهای تخصصی: ت -12

بازشناسی نقش فیلم مستند در آموزش تاریخ، فصلنامه مطالعات میان رشته ای در رسانه و فرهنگ،  (  1390همراز، ویدا ) -13

 ، )مقاله( 158-147شماره دوم، ص 

ایبر -14 ارسانه  یاجتماع  خ یتار(.  1391)  تری پ  ،برگ  و  سایگز،  تا  از گوتنبرگ  تهران، ترجمه  نترنتیها  ی،  حسن نمک دوست 

 تهران، همشهری. 

15- John F. Lyons, Teaching History Online, New York, Routledge, 2009 

16- Arthur Tatnall & Bill Davey (Eds.), Reflections on the History of Computers in Education, 

Springer, 2014 

17- T. Mills Kelly,Teaching History in the Digital Age, The University of Michigan, 2013 

18- Dennis Trinkle, Writing, Teaching and Researching History in the Electronic Age, New 

York, Routledge, 2015 

19- Claire Howell Major, Teaching Online, a guide to theory, research and practice, Baltimore, 

Johns Hopkins University Press, 2015 

20- Joanna Wojdon (Ed.), E-teaching History, Newcastle, Cambridge Scholars Publishing, 

2015 

 های مطالعاتی: پایگاه 

- www.tarikhonline.com 

- http://www.tarikhirani.ir 

- https://library.aqr.ir 

- http://www.lib.ir 

- http://www.noorlib.ir 

- http://www.noormags.ir 

- www.lib.ir/library 

- http://www.nlai.ir 

- https://cudl.lib.cam.ac.uk 

- https://www.wdl.org/en 

- https://www.loc.gov 

http://www.tarikhonline.com/
http://www.tarikhirani.ir/
https://library.aqr.ir/
http://www.lib.ir/
http://www.noorlib.ir/
http://www.lib.ir/library
http://www.nlai.ir/
https://cudl.lib.cam.ac.uk/
https://www.wdl.org/en
https://www.loc.gov/
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- https://www.delhipedia.com 

    :راهبردهای ارزشیابی یادگیری .5

ای، ارزشیییابی اییین درس بییه صییورت فراینییدی )مسییتمر( و پایییانی انجییام مییی گیییرد. در ارزشیییابی فراینییدی سییه سیینجش مشییاهده 

کییالس، فعالیییت و مشییارکت در مباحییث مطروحییه در کییالس و انجییام رفتییاری و عملکییردی میید نظییر بییوده حضییور فعییال در 

 تکالیف محوله، مالک ارزیابی است. نمونه هایی از تکالیف محوله:

 هامطالعه منابع درسی و شرکت در آزمون -

 مشارکت مؤ ر در مباحث کالس  -

 های درسی تاریخ تهیه پاورپوینت آموزشی براساس مباحث کتاب -

 براساس استفاده از فیلم در کالس درستهیه طرح درس   -

 تهیه طرح درس براساس استفاده از عکسهای تاریخی در کالس درس -

 بیان تجارب و برداشت های شخصی از دیدن نمایشگاههای عکس، یا مشاهده نمایش و فیلم    -

ن تئاتر یا سینما برای مشاهده  حضور در سال  بایست گزارشی تؤام با نقد و نظر ازدر ارزشیابی پایانی بجز آزمون، دانشجو می -

 ارائه کند. نمایش یا فیلمی با مضمون تاریخی 

 روش ارزشیابی

ترممیان ارزیابی مستمر  کارآموزی  ارائه سمینار تحقیق پایانی آزمون نهایی  

✓ ✓ 
های نوشتاری آزمون  ✓ 

✓ ✓  
 ✓ عملکردی 
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 ایرانیان و آموزش تاریخ ایران«مبانی استمرار تاریخی سرفصل درس: »

    :معرفی درس و منطق آن .1

آییید. سییابقة تییاریخی و تمییدنی در تییرین کشییورهای جهییان بییه شییمار میییایییران بییه جهییت سییابقة تییاریخی و تمییدنی یکییی از کهیین

اسییت. بییه تبییع اییین هییای قییومی، زبییانی، فرهنگییی در قلمییرو جغرافیییای سیاسییی ایییران شییده  گییونیکنار تنوع اقلیمییی، منجییر بییه گونییه

توانیید جایگییاه خاصییی در حفییظ هویییت ملییی و یکپییارچکی کشییور وضییعیت، آمییوزش تییاریخ بییه لحییاک ماهیییت و کییارکردش مییی

هییای هویییت ملییی در غییرب و کشییورهای مسییتعمره، بییا کنیید کییه ضییمن آشیینایی بییا نظریییهمنطق درس حاضییر حکییم مییی  داشته باشد.

، مبییانی و مفییاهیم اسییتمرار تییاریخی و وحییدت ایرانیییان در اییین جغرافیییا مییورد توجییه بییه وضییعیت موجییود ایییران و مسییائل تییاریخ آن

بررسییی نقادانییه قییرار گرفتییه و تییالش گییردد مبییانی تییاریخ ملییی ایییران و زنییدگی فرهنگییی اجتمییاعی مییردم اییین جغرافیییا در طییول 

ویییت ملییی نیییز امییری تییاریخ مطییرح گردنیید. در عییین حییال کییه بایسییتی توجییه داشییت آمییوزش تییاریخ ایییران بییر اسییاس روایییت ه

پویاسییت. بنییابراین آشیینایی بییا مسییائلی کییه در روایییت تییاریخ ایییران ذیییل گفتمییان هویییت ملییی ممکیین اسییت پدییید بیاییید از اهییداف 

اییین درس اسییت. بییا اییین همییه در آمییوزش تییاریخ ملییی بایسییتی بیییش از هییر چیییز از الگوهییای یکسییونگرانه کییه بییه دنبییال تحمیییل 

هییای خییرد و محلییی را در تییاریخ ری دولییت ملییت اسییت خییودداری نمییود و نقییش هویییتگییی روایتییی یکدسییت از تییاریخ شییکل

تکییوین هویییت ملییی میید نظییر قییرار داد و مشییارکت آنییان در تییداوم تییاریخ ملییی ایییران و اسییتمرار وحییدت ایرانیییان آشییکار کییرد. 

-روابییط میییان خییرده  دهیید و فهییم همدالنییهآمییوزش زنییدگی مییدنی  بیییش از هییر جییایی خییود را در آمییوزش تییاریخ ملییی نشییان مییی

اجتمییاعی غالییب و سییپس روابییط میییان واحییدهای سیاسییی  -فرهنگییی –اجتمییاعی بییا نظییام سیاسییی -فرهنگییی –هییای سیاسیییگییروه 

توانیید فرفیییت یییادگیری بالنییده را در دانییش آمییوزان بییه ملییی مختلییف و خییرده فرهنییگ هییای فرهنگییی و اجتمییاعی بییا یکییدیگر مییی

 د.عنوان شهروندان کشور ایران افزایش ده

 مشخصات درس

 تخصصی الزامی نوع درس:

عملی  -نوع واحد: نظری   

 2تعداد واحد: 

 48 تعداد ساعت:

 نیاز: ندارددروس پیش

مدرس استاد متخصا برای تدریس:  

زمینه   در  تدریس  تجربه  با  تاریخ 

های تدریس/تدریس مشترک با  روش

 کارشناس موزه و میراث فرهنگی

 مبانی استمرار تاریخی ایرانیان و آموزش تاریخ ایراننام درس به فارسی: 

  نام درس به انگلیسی:  

Foundations of Continuing Iranian History and Teaching 

Iranian History 

 در پایان این واحد یادگیری دانشجو:            اهداف یادگیری:

اهمیت تنوع فرهنگی، دینی، زبانی و ... به عنوان یکی از دشواره های آموزش تاریخ در   -1

 ایران درک کند. 

 چگونگی حفظ این تنوع در عین حفظ هویت ملی و یکپارچگی کشور را بررسی کند.  -2

 های مختلف هویت ملی را تحلیل کند. نظریه -3

مسایل آموزش تاریخ ایران در روایت هویت ملی را بشناسد و روش مواجه با انها را بکار  -4

 گیرد.

 مبانی تاریخی استمرار و وحدت ملی ایرانیان را تجزیه و تحلیل کند.  -5

 مفاهیم روشن کننده وحدت تاریخی ایرانیان را تجزیه و تحلیل کند.  -6

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن: فرصت  .2

 فصل یکم: کلیات و مبانی هویت ملی 
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 تعریف هویت و عناصر آن: خود و دیگری -

 تعریف ملت و ملیت   -

 تاریخ تحول مساله دولت ملت و هویت ملی در قرون جدید  -

 ناسیونالیسم و نظریه های هویت ملی: تاریخ و مفاهیم   -

 مستعمرهآموزش تاریخ و هویت ملی: تاریخ تحوالت در جهان غرب و کشورهای  -

 فصل دوم: کلیات و مبانی آموزش تاریخ و هویت ملی در ایران معاصر 

 های رایج درباره هویت ملی در تاریخ معاصر ایران دیدگاه  -

 رابطه آموزش تاریخ و مقوله هویت ملی در تاریخ معاصر ایران  -

 تمایز روایت تاریخ و واقعیت تاریخ -

 واحد ملی کشور  تاریخ و مدنیت شهروندی: الگوی بایسته آموزشی در -

 تکثر به عنوان یکی از دشواره های آموزش تاریخ در ایران  -

فرهنگی، گروه های اجتماعی، گروه   بررسی تاریخی تنوع، تکثر و استمرار تاریخی ایران: تکثر اقلیمی، انسان شناختی، خرده  -

 ای عقیدتی، تنوع معیشتی ... ه

 فصل سوم: مبانی تاریخ ایران 

 محیط زیست فالت ایران، اقلیم و  -

 سرزمین و جغرافیای طبیعی ایران -

 فرهنگ ایرانی و تنوع خرده فرهنگ ها  -

 زبان فارسی و پیوستگی آن  -

 تنوع ادیان  -

 دین اسالم و مذاهب اسالمی  -

 تشیع، تسنن و حیات معنوی ایرانیان  -

 اقلیت های دینی  -

 عرفان و تصوف ایرانی  -

 تنوع فرهنگ، ادبیات و آداب محلی -

 شهری  -زندگی روستایی -

 تنوع اقوام و زندگی عشایری  -

 مدنیت و سازگاری ایرانی   -

 اخالق ایرانی -

 پایداری و پیچیدگی فرهنگ و جامعه ایرانی  -

 تنوع محیط زیستی: دشت، کوه و دریا -
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 حکومت های ایران و ساختار دیوانی نظامی -

مهاجرت های داخلی از روستا  های نوین در مبانی استمرار تاریخ ایران: تغییرات آب و هوایی، اقلیم و محیط زیست، چالش -

به شهر، تغییر الگوی معیشت کشاورزی به خدماتی صنعتی تجاری، تغییرات جمعیتی، تغییر محیط پیرامونی فالت ایران،  

 تغییرات فناوری ارتباطی اطالعاتی 

 فصل چهارم: مساله های آموزش تاریخ ایران باستان:  

 مساله مهاجرت آریایی ها  -

 پادشاهی هخامنشیمساله کوروش، داریوش و  -

 مساله جنگ ایرانیان و یونانیان  -

 مشروعیت نظام پادشاهی در میان ملل تابعه  -

 مساله پیامبری زرتشت   -

 مساله هجوم اسکندر و سقوط هخامنشیان  -

 مساله تا یر یونانی مآبی   -

 مساله ساختار حکومت اشکانی  -

 فرهنگ ایرانی در دوره اشکانی  -

 مناسبات ایرانیان و رومیان  -

 منابع تاریخ نگاری ایرانی مساله  -

 مساله منابع غیرایرانی درباره تاریخ ایران باستان -

 مساله فرهنگ و هویت ایرانی در دوره ساسانی  -

 مساله نظام اجتماعی ایران ساسانی -

 مساله اعراب و ساسانیان  -

 مساله فهور اسالم و ساسانیان متاخر -

 مساله هجوم اعراب و فتوح ایران  -

 آموزش تاریخ ایران دوره اسالمیفصل پنجم: مسایل 

 مساله تداوم هویت ایرانی  -

 مساله تحول زبان فارسی -

 مساله ترکیب فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسالمی -

 مساله تغییر دین  -

 مساله پذیرش اسالم توسط ایرانیان  -

 مساله موالی -

 مساله شورش های دوره امویان در ایران -
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 باسیان مساله نقش ایرانیان در سقوط امویان و برآمدن ع -

 مساله حاکمان مستقل ایرانی از طاهر تا یعقوب  -

 مساله رابطه ایرانیان و ترکان  -

 مساله نقش ایرانیان در تکوین تمدن اسالمی -

 مساله هجوم مغوالن و حکومت مغوالن -

 مساله تصوف ایرانی -

 مساله برآمدن صفویه  -

 رسمیت یافتن تشیع   -

 های آموزش تاریخ ایران معاصرفصل ششم: مساله

 مساله احیای وحدت ایران در دوره قاجاران  -

 مساله شکست ایران از روس  -

 مساله مناسبات خارجی ایران با روسیه و انگلیس  -

 مساله استعمار -

 مساله اصالحات در ایران دوره قاجار -

 مساله منورالفکری در ایران قاجار -

 مساله نوسازی و موسسات تمدنی جدید در ایران قاجار -

 در ایران دوره قاجار مساله آموزش های نوین  -

 مساله مشروطه  -

 مساله علما و عوام  -

 1919مساله قرارداد  -

 1299مساله کودتای  -

 مساله تغییر سلطنت  -

 مساله اصالحات دوره رضاشاه   -

 مساله اشغال ایران  -

 مساله مصدق و کاشانی  -

 مرداد 28مساله کودتای  -

 مساله اقدامات محمدرضا شاه  -

 اسالمیمساله ریشه های تاریخی انقالب  -

 . راهبردهای تدریس و یادگیری:3

 تبیین محتوای درس )سخنرانی، پرسش و پاسخ و ...(  -
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 استفاده از منابع مختلف تاریخی -

 بررسی منابع تاریخ نگاری عامیانه و استخراج مسایل آموزشی آن  -

 ارائه کنفرانس در خصوص انواع نظریه و نقد آنها از سوی دانشجو با هدایت استاد -

 :های مطالعاتیو پایگاه آموزشیمنابع . 4

 منابع اصلی: 

 منبع اصلی: نیاز به تألیف  -1

 انسانی. علوم  توسعه و تحقیقات مؤسسه :قومیت؛ تهران ملیت، هویت، ایران:(1386احمدی، حمید ) -2

 ایران.  نشر تهران، ،(1357 – 1304) ایران  در و فرهنگ  دولت (1382علی ) اکبری، محمد  -3

 فرهنگی. علمی انتشارات   تهران، ،(پهلوی  و قاجار عصر) ایرانی  جدید هویت تبارشناسی (1384)اکبری، محمدعلی  -4

 منابع فرعی: 

. ترجمه حسن چاوشیان،  2(، عصر اطالعات، اقتصاد، جامعه و فرهنگ: قدرت هویت. ج  1380امانوئل کاستلز، مانوئل )  -1

 تهران، نشر نی. 

 ( ایران بین دو انقالب، ترجمه احمد گل محمدی، تهران، نشر . 1390آبراهامیان، یرواند ) -2

 روز.  فرزان تهران، ،1930 – 1915 برلن  در ایرانی اندیشمندان: هابرلنی  (1386بهنام، جمشید ) -3

 مرکز.   نشر تهران، ایران، معاصر تاریخ در گرایی( باستان 1380) رضا  بیگدلو، -4

 گفتمان.  فرهنگ تهران، ایرانیان، میان در  هویت و  غیریت ( روایت 1384) محمدرضا تاجیک، -5

 ایران. تاریخ نشر:  تهران  تاریخ، بازاندیشی و  بومی تجدد  (1381طرقی، محمد ) توکلی -6

 .1392 ققنوس، نشر تهران،  اولی، محمد آرش ترجمه  اصالت،  جستجوی  در گیان، چارلز -7

)  دی -8 آنتونی   کافم   ترجمه  گرایی،ملت   و   ملت  متأخر  هاینظریه   انتقادی   بررسی:  مدرنیسم  و  ناسیونالیسم  (1391اسمیت، 

  الث.   نشر تهران،  فیروزمند،

 هرمس. نشر تهران، دهقانی، محمد ترجمه بیستم،  قرن در ایران ( روشنفکران 1383علی ) قیصری، -9

  و  تابستان  ،5/70  شماره   ایران،  تاریخ  مجله  تاریخ،  آموزشی  متون   در  سازی  ملت  پروژه   (1391اکبری )  کاتوزیان، محمدعلی -10

 . 91 پاییز

 ( رضاشاه و شکل گیری ایران نوین، ترجمه مرتضی  اقب فر، تهران، نشر جامی.1383کرونین، استفانی ) -11

  1358)  ایران  معاصر  تاریخ  درسی  های  کتاب  محتوای  بر  سیاسی  تحوالت  تا یر  شناسی  ( آسیب1384)  منصوره   قهی،  کریمی -12

 شماره   اول،   سال   تاریخ،  ایرانی  انجمن  پژوهشنامه   انقالب،  از   پیش   ایران   درسی  های   کتاب  به   تطبیقی  رویکرد  با (  1388  –

 زمستان. چهارم،

 جهانی شدن، فرهنگ، هویت. تهران: نشر نی. ( 1381محمدی، احمد )گل -13

:  تهران.  اجتهادی  امیرمسعود  ترجمه.  بیستم  قرن  در  ی ملتدولت   و   ناسیونالیسم:  ناسیونالیسم  مکاتب  (1378گیبرنا، مونتسرات ) -14

 خارجه. امور  وزارت  انتشارات
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ی و سیاست مدرنیزاسیون در ایران،  ( تاملی در مدرنیته ایرانی: بحثی در باب گفتمان های روشنفکر1385میرسپاسی، علی ) -15

 ترجمه جالل توکلیان، تهران، طرح نو. 

 ( روشنفکران ایران: روایت های یاس و امید، ترجمه عباس مخبر، تهران، نشر توسعه. 1387میرسپاسی، علی ) -16

 ( رویارویی فکری ایرانیان با مدرنیت، ترجمه مهدی حقیقت خواه، تهران، نشر ققنوس.1390وحدت، فرزین ) -17

 ( تجدد آمرانه: جامعه و دولت در عصر رضاشاه، ترجمه مهدی حقیقت خواه، تهران، نشر ققنوس. 1387اتابکی، تورج ) -18

 مقاله ها:

  و نگریتاریخ  فصلنامه اول،  پهلوی  دوره  تاریخ درسی های  کتاب در  ناسیونالیسم نمودهای  دیگران، و  دوست وطن غالمرضا -1

 1388 ، بهار 76 پیاپی  اول، شماره  جدید، دوره  نوزدهم، سال نگاری،تاریخ

 و  جغرافیا  تاریخ،  کتب )  اول  پهلوی  عصر  درسی  متون  در  ایرانیت  کانونی  وجوه   قهاری،  شکور  معصومه  و  اکبری  محمدعلی -2

 93 بهار ،19 شماره  فرهنگی، تاریخ مطالعات فصلنامه ،(فارسی ادبیات

  انقالب،   دانشگاه   مجله  تهران،  قاجاران،  فرمانروایی  برافتادن  تا   دارالفنون   از   ایران  در  درسی  نویسی   تاریخ   گل،   صفت  منصور -3

1379 
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     راهبردهای ارزشیابی یادگیری: .5
ای، پایییانی انجییام مییی گیییرد. در ارزشیییابی فراینییدی سییه سیینجش مشییاهده ارزشیییابی اییین درس بییه صییورت فراینییدی )مسییتمر( و 

رفتییاری و عملکییردی میید نظییر بییوده حضییور فعییال در کییالس، فعالیییت و مشییارکت در مباحییث مطروحییه در کییالس و انجییام 

 هایی از تکالیف محوله:تکالیف محوله، مالک ارزیابی است. نمونه

 درس بر اساس موضوعات مربوطه در کتاب درسی تاریخبحث و تبادل نظر بر روی مفاهیم و محتوای  -

 تهیه طرح بازدید علمی برای یکی از مباحث کتاب درسی  -

 مطالعه منابع درسی و شرکت در آزمون -

 ارائه کنفرانس علمی  -

 بیان تجارب شخصی به صورت سمینار -

 روش ارزشیابی

ترممیان ارزیابی مستمر سمینارارائه  تحقیق پایانی آزمون نهایی    کارآموزی  

✓ ✓ 
های نوشتاری آزمون  ✓ 

✓ ✓  
 ✓ عملکردی 
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 های درسی تاریخ در مدارس ایران، از آغاز تا کنون«  و کتاب درسی »نقد و بررسی برنامهسرفصل درس: 

 معرفی درس و منطق آن:  .1

دهنیید. سییابقة تییاریخ را تشییکیل میبرنامییه درسییی و کتییاب درسییی برآمییده از آن، منییابع اصییلی آمییوزش هییر درس و از جملییه 

توانیید رسیید. از اییین رو، مطالعییة پیشییینة صیید سییالة میییآمییوزش تییاریخ در نظییام تعلیییم و تربیییت جدییید بییه بیییش از صیید سییال مییی

تجربیییات انباشییته پیشییینیان را بییرای ارزیییابی موقعیییت و جایگییاه آمییوزش تییاریخ در ایییران پیییش رو قییرار دهیید تییا معلمییان تییاریخ در 

تییالیف کتییاب هییای درسییی تییاریخ بییرای دوره هییای مختلییف آموزشییی   د با چشییم انییداز بهتییری بییه ایفییای نقییش بپردازنیید.  حرفة خو

همزمییان بییا تاسیییس نظییام مییدارس جدییید در ایییران معاصییر از اواخییر دوره قاجییاری شییروع شیید و تییا بییه امییروز تحییوالت مختلفییی را 

کییه همچنییان ادامییه دارد و اییین خییود انباشییتی از تجربییه و دانییش  در دوره هییای گونییاگون تییاریخ معاصییر ایییران بخییود دیییده اسییت

 را گردآورده است که در این درس مورد بررسی قرار می گیرد.

  مشخصات درس
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 نیاز: ندارددروس پیش

مدرس اسیتاد متخصیا برای تدریس:  

زمینییه   تییدریس در  تجربییه  بییا  تییاریخ 

هیای تیدریس/تیألیف در زمینیه  روش

 تاریخ

 های درسی تاریخ درو کتابدرسی  برنامه  نقد و بررسی  نام درس به فارسی:  

 از آغاز تاکنون   ،ایران  مدارس

 نام درس به انگلیسی: 

Critical Review of Curriculum and History Textbooks in  
modern history of Iran  

 در پایان این واحد یادگیری دانشجو:           اهداف یادگیری:

های درسییی تاریخ در ایران در گذشییته  ریزی درسییی و تألیف کتاببا سیییر برنامه -1

 آشنا می شود و با وضعیت امروز مقایسه و ارزیابی می کند.

شییینیاسییید و فراز و فرود برنیامیه و کتیاب درسیییی تیاریخ را میاهمییت و جیایگیاه   -2

 نویسی درسی را از گذشته تا حال تجزیه و تحلیل می کند.تاریخ

در آموزش تاریخ تجربیات به دسیت آمده در زمینه برنامه و کتاب درسیی تاریخ را  -3

 دهد.مورد توجه و استفاده قرار می

 شناسد.درسی را میفرایند تدوین برنامه درسی و تألیف کتاب  -4

با شیناختی که از پیشینیه برنامة درسیی آموزش تاریخ یافته می تواند برنامه موجود  -5

 را نقد و ارزیابی کند.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .2

 فصل یکم: کلیات

 ها(تعاریف: برنامه درسی، کتاب درسی )مختصات و ویژگی -

 برنامه درسی آشکار و پنهان -

 نویسی درسی تاریخ در ایران )نهادهای متولّی، چگونگی تدوین و ...(تاریخچه برنامه -

 تاریخچه تألیف کتاب درسی تاریخ در ایران )نهادهای متولّی، چگونگی تالیف، مولفان و ...( -

 فصل دوّم: برنامه درسی تاریخ  
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 جایگاه برنامه درسی در نظام آموزشی -

 های آموزش و ....(ها، روشارکان برنامه درسی )اهداف، سرفصل -

 پدیدآورندگان برنامه درسی )شورای برنامه ریزی، کارشناسان، معلّمان و ...( -

 برنامه درسی تاریخ برای مقاطع مختلف تحصیلی )دبستان تا دوره دوم متوسطه( -

 اجتماعی، جغرافیا، علوم و ...(های درسی )زبان و ادبیات فارسی، علوم رابطه برنامه درسی تاریخ با دیگر برنامه -

 نویسی درسی تاریخ در ایرانتحوالت برنامه -

 های مختلف(مقایسه برنامه درسی تاریخ در ایران با دیگر کشورها )نمونه از کشور -

 بررسی برنامه درسی جاری تاریخ  -

 فصل سوّم: کتاب درسی تاریخ 

 نویسی درسی تاریخ در ایران سیر کتاب -

 های کتاب درسی تاریخمختصات و ویژگی -

 های درسی تاریخمؤلّفان کتاب -

 کتاب معلّم و کتاب کار -

 های درسی تاریخها و محتوای کتاببررسی ویژگی -

 های درسی دیگر )مطالعات اجتماعی(تاریخ در کتاب -

 راهبردهای تدریس و یادگیری: .3
 )سخنرانی، پرسش و پاسخ و ...(تبیین محتوای درس  -

 کار گروهی بر روی برنامه و کتاب درسی تاریخ در کالس -

 های درسی تاریخ و ارائه گزارشنقد و بررسی کتاب -

 های مطالعاتی:منابع آموزشی و پایگاه. 4

 منابع اصلی:

 منبع اصلی: نیاز به تألیف -1

. ص. 10ادبیات و علوم انسیانی(، رشید آموزش تاریخ، تابسیتان، ش. راهنمای برنامة درسیی تاریخ در دورة متوسیطه )در رشیته   -2

36-43. 

گل، منصیور، تاریخ نویسیی درسیی در ایران از دارالفنون تا برافتادن فرمانروایی قاجاران، مجله دانشیگاه انقالب، پاییز صیفت -3

 .196-153، ص. 1387

 منابع فرعی:

 1378، پاییز 112نامه تاریخ(، شماره دانشگاه انقالب )مجله، ویژه  -1

 ریزی درسی مدارس(، ترجمه فریده مشایخ، تهران، انتشارات مدرسه. ریزی آموزشی )برنامه (. مبانی برنامه 1391الف لوی ) -2

 های درسی تاریخ )دوره متوسطه(کتاب -3
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 های درسی مطالعات اجتماعی )مباحث تاریخی(کتاب -4

 یارمحمدیانریزی درسی، محمدحسین مبانی و اصول برنامه  -5

 های برنامه درسی، ترجمه محمود مهرمحمدی، تهران، سمت.(. نظریه1389میلر، جی. پی ) -6

 ، 1330-1357معتمدی، اسفندیار، کتابهای درسی در ایران از تأسیس دارالفنون تا انقالب اسالمی  -7

 ریزی درسی، تهران: سمت.(. مقدمات برنامه1396ملکی، حسن ) -8

 (96)پیاپی  4، ش.24، س. 1384موسی پور، نعمت اهلل، برنامه ریزی درسی در ایران معاصر، فصلنامة تعلیم و تربیت، زمستان  -9

، 1382اهنمای برنامة درسی تاریخ در دورة متوسطه )در رشته ادبیات و علوم انسانی(، رشد آموزش تاریخ، بهار و تابستان  ر -10

 .39-30. ص. 12ش. 
11- Access to History: Curriculum Planning and Practical Activities for Children with Learning 

Difficulties, Andrew Turner, Routledge, 2002  

12- https://thepelsers.com/how-to-plan-your-own-history-curriculum/ 

13- Curriculum Planning: Integrating Multiculturalism, Constructivism and Education Reform 4th edition 

by Kenneth T. Henson (2009). 

 پایگاهای مطالعاتی:

- https://www.roshdmag.ir/fa/roshdmagazines/takhasosifaslnameh/humanities/historicroshd 

- http://history-dept.talif.sch.ir 

    راهبردهای ارزشیابی یادگیری: .5

)مسییتمر( و پایییانی انجییام مییی گیییرد. در ارزشیییابی فراینییدی سییه سیینجش عملکییردی، ارزشیییابی اییین درس بییه صییورت فراینییدی 

مشییاهده ای و رفتییاری میید نظییر بییوده انجییام تکییالیف محولییه، فعالیییت و مشییارکت در مباحییث مطروحییه در کییالس مییالک 

 ارزیابی است. نمونه هایی از تکالیف محوله:

 هامطالعه متون درسی و شرکت در آزمون -

 مؤ ر در مباحث کالس و جمع بندی مباحث و ارائه آن به صورت شفاهی مشارکت  -

 بررسی تطبیقی کتابهای درسی تاریخ قبل و بعد از انقالب اسالمی از حیث شکل و محتوا  -

 بررسی و نقد یکی از درسهای کتاب های درسی تاریخ و طرح پیشنهاد برای بهبود کیفیت درس  -

می بایست یک کتاب درسی تاریخ را مورد نقد و بررسی قرار داده گزارش آن را به    در ارزشیابی پایانی بجز آزمون، دانشجو -

 استاد مربوطه ارائه دهد. 

 روش ارزشیابی

ترممیان ارزیابی مستمر  کارآموزی  ارائه سمینار تحقیق پایانی آزمون نهایی  

✓ ✓ 
های نوشتاری آزمون  ✓ 

✓ ✓  
 ✓ عملکردی 

 

  

https://thepelsers.com/how-to-plan-your-own-history-curriculum/
https://www.roshdmag.ir/fa/roshdmagazines/takhasosifaslnameh/humanities/historicroshd
http://history-dept.talif.sch.ir/


 34/     آموزش تاریخ      

                                                                                                           

  معرفی درس و منطق آن:  .1

تربیتییی« دانسییت. اگرچییه -هییای الزامیییِ »موضییوعیهییای پایییه و کییاربردی در میییان درستییوان از جملییه درساییین درس را می

های انیید، اییین درس امکییان بییازبینی و تکمیییل آموختییهدانشییجومعلمان در دوره کارشناسییی نیییز مطییالبی در اییین زمینییه فراگرفته

یابیید دهیید. همچنییین مییدرّس اییین امکییان را میجربییه کاربسییت در کییالس درس را در اختیارشییان قییرار میآنییان، بییه ویییژه پییس از ت

هییای آمییوزش، ارزیییابی و  ارزشیییابی درس تییاریخ  های بییه روز در زمینییه روشتییا دانشییجویان را بییا آخییرین تحییوالت و پیشییرفت

کنیید. در عییین حییال کییه اییین درس ها را فییراهم میآشیینا سییازد. تمییرین عملییی نیییز امکییان کییاربردی شییدن هرچییه بیشییتر آموختییه

اهییداف مهییارت افزایییی شییناختی و حرفییه ای را بییرای حضییور فرهنگییی و اجتمییاعی و کییاربرد شییغلی آموختییه هییا را در زنییدگی 

 شهروندی مخاطب می تواند برآورده کند.

نتظییار از آمییوزش تییاریخ بییدون تربیتییی و آرمییان هییای ملییی و هویییت شییهروندی مییورد ا-در عین حییال کییه تحقییق اهییداف فرهنگییی

توانیید رکیین اصییلی آمییوزش یییادگیری و فهییم درسییت تییاریخ بسیییار دشییوار اسییت. تأکییید بییر نییوعی یییادگیری در حییین عمییل مییی

هییای تاریخ معطییوف بییه هییدف مزبییور باشیید. یییادگیری درسییت اگرچییه بسییتگی نزدیکییی بییا موضییوع خییود دارد، امییا در عمییل شیییوه 

هییا وجییود دارد. بییدین معنییا یییادگیری درسییت اصییول شییهروندی، هیییچ تفییاوتی بییا یییادگیری ضییوعتییری بییرای انییواع مومعتبر عمومی

و فهییم تییاریخ نییدارد و دانییش آمییوزی کییه نتوانیید تییاریخ را خییوب یییاد بگیییرد نخواهیید توانسییت اصییول شییهروندی را خییوب 

ن و موقعیییت تجلییی بیییاموزد. بنییابراین ضییروری اسییت در فراینیید آمییوزش بییه خصییوص در بخییش کییالس درس کییه زمییان و مکییا

آمییوز بییه نمونییه ابتییدایی امییا توانمنیید مییورخ در هییای الزم بییرای تبییدیل شییدن دانییشهییا و مهییارتآورده های آموزشی اسییت، بییینش

سییازی ذهیین دانییش آمییوز از ای کییه بییه آن بایسییتی توجییه شییود تهیییعییین حییال شییهروندی مییدنی لحییاک گردنیید. در واقییع مسییئله

هییای جدییید فهییم و نگییارش تییاریخ اسییت. بنییابراین دانییش شناسییازی وی بییا الگوهییا و رویییهذهنیییت سیینتی دربییاره کییار مییورخ و آ

آمییوز در کنییار انتقییال اطالعییاتی دربییاره موضییوعات تییاریخی، مفییاهیم اصییلی کییه در نگییرش مورخانییه و تییاریخی بییه موضییوعات 

هییای مختلییف آموزشییی، تییوانش  بایسییتی بیییاموزد بییه واسییطه تمییرین و اسییتفاده از منییابع تمییرین کنیید در عییین حییال کییه بییا روش

 انتقادی در وی تقویت شود. –تفسیری  –تفکر استداللی 
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 مشخصات درس

 تخصصی الزامی نوع درس:

عملی  -نوع واحد: نظری   

 2تعداد واحد: 

 48 تعداد ساعت:

 ندارد نیاز:دروس پیش

 استاد متخصا برای تدریس: 

میدرّس تیاریخ بیا سییییابقیه تیدریس در 

تییدرییس/تییدرییس  روشزمییینییه   هییای 

مشیترک مدرّس تاریخ با مدرس علوم  

 تربیتی

»رویکردها و راهبردهای پیشرفته آموزش و ارزشیابی در نام درس به فارسی: 

 درس تاریخ«

 نام درس به انگلیسی: 

Advanced teaching and assessment approaches and strategies 

in history lessons 

 در پایان این واحد یادگیری دانشجو:           یادگیری:اهداف 

های آموزش تاریخ را شیییناخته و آنها را در کالس درس به کار  جدیدترین روش -1

 گیرد.

های آموزش و ارزشییابی های مربوط به کاربسیت هریک از روشقواعد و موقعیت -2

 را بشناسد و به کار گیرد.

های آموزش و ارزشییییابی اس روشهای درسیییی تاریخ براسییی برای یکی از کتاب -3

 طرح درس ساالنه تهیه نماید.

 با قواعد ارزشیابی در درس تاریخ آشنا شده و آزمون استاندارد تهیه کند. -4

 با فرایندهای ارزیابی کیفی امکان سنجش سطح یادگیری کالس را تدوین کند. -5

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت. 2
 کالس آموزش تاریخ: فصل اول: مسایل 

 و ارزشیابی در درس تاریخ آموزش های  آشنایی با روش تی اهم  نییتب -

 ها( ها و تفاوت از مدرسه تا دانشگاه )شباهت  یلیدر سطوح مختلف تحص خیتار آموزشاقتضائات  -

 ( ی)مرور کلّ در یک جلسه کالس تاریخ  سیتدرعملی  مراحل -

 نمایش فیلم، خواندن قصه و رمان تاریخی، نمایش(  وپاسخ، پرسش ،ی)سخنران  خیآموزش تار یهاروش  انواع  -

 اصول فن بیان و سخنرانی مؤ ر در آموزش تاریخ -

راهبردهای برانگیزاننده برای آغاز تدریس )در جلسه نخست سال تحصیلی، درآغاز هر فصل یا بخش از کتاب درسی، در   -

 آغاز هر جلسه کالس درس( 

 آموزان در طول کالس درس )نظرخواهی، تعریف انتظارات، تشخیا عالیق( دانش راهبردهای حفظ توجه  -

 بندی، پیوند دادن به ادامه درس و ...( راهبردهای پایان دادن به کالس درس )چگونگی جمع  -

   )داخلی یا خارجی( و نقد آن  خیتار سیاز تدر لمیف شینما -

 یا تصویر از نمونه کالس( )همراه با نمایش فیلم  خیکالس درس تارفیزیکی  یهایژگیو -

تار  یابزارها - تک  خیآموزش  فناور  ه یبا  نقاشی،  )  نینو  یهایبر  و  عکس  نمایش،  سالن  فیلم،  عکس،  ،  نتیپاورپونقشه، 

 و قواعد مربوط به استفاده از هر یک.  و ...(   های مجازیرسانه

 های آموزش تاریخفصل دوم: روش
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 مفاهیم و رویکردها: سواد تاریخی  -

 تدریس به مثابه انتقال: روش انتقال اطالعات تاریخی -

 تدریس به مثابه ارتقای توان فهم: روش تفسیری در شناخت معنای رویدادهای گذشته  -

 انتقادی در بازسازی گذشته ممکن –تدریس به مثابه ارتقای تفکر نقادانه: روش استداللی -

 ادگیری: همه بیاموزیمتدریس به مثابه تسهیل ی -

 فصل سوم: مفاهیم تاریخی در آموزش تاریخ 

 زمان تاریخی و تفکر گاه شناختی -

 استدالل تاریخی -

 آگاهی تاریخی -

 همدلی تاریخی  -

 عاملیت تاریخی -

 زمینه تاریخی -

 تبیین تاریخی -

 قضاوت تاریخی -

 درک تاریخی -

 تحلیل تاریخی -

 تفسیر تاریخی -

 مهارت های پژوهش تاریخی -

 منابع تاریخی نقد  -

 نقد تحقیقات تاریخی -

 نگارش تاریخی -

 فصل چهارم: الگوهای روایت و بازسازی گذشته در کالس درس تاریخ

 آموزش تاریخ از وسعت موضوعی تا عمق موضوعات بر اساس مفاهیم و روش تاریخی -

 یادگیری بازیگرانه )تاریخ آموزی فعاالنه(  -

 آموزش استدالل علّی  -

 تاریخیآموزش تفسیرهای   -

 تضمین فعالیت در کالس  -

 تی )بهره گیری از فناوری ارائه(  سیاستفاده از آی -

 ها، اماکن عمومی و آموزش غیررسمی(تاریخ در بیرون از کالس )موزه  -

 آموزان از کیفیت یادگیری و کار کالسی یکدیگر(ترازخوانی )ارزیابی دانشهم -
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 فصل پنجم: نقش معلم در کالس تاریخ 

 کالس  آرایی صحنه   و معارفه: ای زمینه دانش شناسایی -

 گروهی  گفتگویی باشد، باید  چگونه  تاریخ خوب کالس  شما نظر به : ملزومات و  انتظارات ساختن روشن -

 افق بر سر آنچه که الزم است درباره گذشته بدانیم: سطح سواد تاریخیتو -

 تاریخ  روایتمسئلة   و  گذشته و  اکنون  رابطه: گذشته درباره  رایج  های  کلیشه بازیابی -

 گذشته  درباره  فکری طوفان  دانیم؟ می چه  موضوع درباره  -

 خطابه: چگونه می توان درباره گذشته سخن گفت؟ راوی سوم شخا و افعال گذشته  و تاریخ -

 ناملموس  گذشته پرسید؟  توان می چه  موضوع درباره  -

 اخالقی  قضاوت کنیم؟ حکم چگونه  موضوع درباره  -

 گفتگو  یا منافره  یک درانداختن آموز،  دانش یا معلم چشم از کنیم؟ نگاه   موضوع به  دید  زاویه  کدام از -

 گذشته را می سازند  پراکنده، های  روایت  کوچک، های  گروه  به  کالس تقسیم: کل دانای  جستجوی در -

 بیفتد؟  است قرار اتفاقی چه  که  دانیم می چگونه : تاریخی نمایش یک کارگردانی -

 پایین از  تاریخ باال،  از تاریخ : تاریخ نردبان -

 تاریخی  فیلم نقد : گذشته دیدن -

 است  شده   ضبط صدا  این  شنیداری،  تاریخ:  گذشته شنیدن  -

 دارند  فرق هم با تاریخی  منابع ملموس، تاریخ:  گذشته لمس -

 و نقد منابع تاریخی اعتمادالسلطنه  تا بیهقی   روایت: خوانیم می هم با -

 روایت می کنیم: روایت اقبال تا زرین کوب، نقد تحقیقات تاریخی هم با -

 نبود چگونه بود؟ آلترناتیو هیستوری و توان تفسیر رویدادها  اینگونه اگر -

 شد   اینگونه شد چه: تاریخی معمای -

 شنیدن و گفتن  تمرین: گذشته درباره  گفتگو -

 ... روزگاری روزی: گذشته درباره  نوشتن  -

 آموز در کالس تاریخفصل ششم: نقش دانش

 تاریخی  رویداد در آفرینی  نقش: تاریخی عاملیت -

 رویداد  از بعد گذشته  روایت : شخا سوم  راوی -

 رویداد کنشگری: شخا اول  راوی -

 رویداد  گزارشگری: تاریخی شاهد  -

 بایگان  یا نگار وقایع  یک: شناس  عتیقه -

 کل دانای  یا مورخ -

 ها  همکالسی  به تدریس -
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 گذشته  قبر نبش  برای گروهی تحقیق: کارآگاهان تیم -

 صحنه  بازسازی:  میدانی یادگیری -

 تاریخی واقعی  داستان یک نوشتن  -

 زندگی تاریخ نوشتن  -

 تاریخی  منبع دو  مقایسه -

 شامل:   رندگانیادگی  یهااز آموخته  یابیارزش یو ابزارها هاروشفصل هفتم: 

 ی: ایجاد توازن و بازخوردگیری ند یو فرا یفیک  یابیبا ارز یامتحان محور و کمّ یها  یابیتفاوت ارزش  -

 تفاوت تدریس و یاددهی با یادگیری مستقالنه  -

 چگونه به گذشته بنگرند.  مستقالً  که  میاموزانیمستقالنه مخاطبان: ب یریادگ یبر  یمبتن یابیارز  یراهبردها -

 ند یبه شکل فرایادگیری  شرفتی بر تفاضل: سنجش پ یمبتن یابیارز -

 تفاوت و پیشرفت: دانشجویان با هم متفاوت هستند و مراحل پیشرفت متفاوتی در یادگیری دارند ی بر مبتن یابیارز -

 (یانیو پا سالمین  انیماهانه، پا ،ی)هفتگ  ی کمی امتحان محورابیانواع ارزش -

اتی،  انواع ارزیابی: جستارنویسی، گزارش نویسی، سخنرانی، سمینار، فناوری های تحت وب، فناوری های ارتباطی اطالع -

 های تحقیق محور، های متن محور، پرسشارزیابی شفاهی، کار درون گروهی، کار برون گروهی، پرسش

 ای، کوتاه جواب، تشریحی و ...( های مناسب برای درس تاریخ )چهارگزینه انواع آزمون  -

 هااصول و فنون تهیه انواع آزمون  -

 آموز و ...( وگوها، ارائه توسط دانش گفت ارزشیابی براساس فعالیت در کالس )شرکت در  -

 آموزانارزشیابی بر اساس انجام تحقیق توسط دانش  -

 راهبردهای تدریس و یادگیری:. 3

 های کالسیتدریس تعاملی بر مبنای جلب مشارکت دانشجویان در مباحث و فعالیت -

 استفاده از پاورپوینت، فیلم، عکس و دیگر ابزارها در فرایند تدریس -

 ها و ارائه دانشجویان در کالس )طرح درس، تدریس و ...(بررسی فعالیت -

 نمایش فیلم در مورد کالس تاریخ، نمونه تدریس پیشرو و ... -

 ارائه بعضی دروس به صورت نمایش و داستان -

 نمایشنامه خوانی بعضی نمایشنامه های مربوط به موضوعات کتاب درسی و نقد آنها -

 های مربوط به موضوعات کتاب درسی  و نقد آنها قرائت برخی قصه ها و رمان -

 های مطالعاتی:منابع آموزشی و پایگاه. 4

 منابع اصلی:

 منبع اصلی: نیاز به تألیف -1

 پور، تهران، سمت.( آموزش تاریخ در دانشگاه، محسن علوی 1394بوث، آلن ) -2
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  های مطالعاتی:پایگاه 

- http://history-dept.talif.sch.ir های درسی تاریخ دوره دبیرستانکتاب   

- http://www.roshdmag.ir/fa/roshdmagazines/takhasosifaslnameh/humanities/historicroshd 
 مجله رشد آموزش تاریخ 

    راهبردهای ارزشیابی یادگیری: .5

ای، ارزشیییابی اییین درس بییه صییورت فراینییدی )مسییتمر( و پایییانی انجییام مییی گیییرد. در ارزشیییابی فراینییدی سییه سیینجش مشییاهده 

رفتییاری و عملکییردی میید نظییر بییوده حضییور فعییال در کییالس، فعالیییت و مشییارکت در مباحییث مطروحییه در کییالس و انجییام 

 ارزیابی است. نمونه هایی از تکالیف محوله:تکالیف محوله، مالک 

 سیجلسه تدر کی یبرا یدرس یهاکتاب یبراساس محتوا انیتوسط دانشجو نتیپاورپو هیته -

 خیتار یدرس یهاروزانه( براساس کتابهفتگی/طرح درس ) هیته -

 در کالس یو بررس انیتوسط دانشجو طرح درس ارائه -

 ی از آن توسط دانشجویان )دو سه مورد به انتخاب مدرّس(های درسی یا بخشتدریس یک درس از کتاب -

 های آزمون برای یک درس از کتاب درسیتهیه نمونه پرسش -

 جز موارد مذکور آزمون میان ترم و پایانی از منابع درسی تعیین شده انجام گیرد. -

 روش ارزشیابی

ترممیان ارزیابی مستمر سمینارارائه  تحقیق پایانی آزمون نهایی    کارآموزی  

✓ ✓ 
های نوشتاری آزمون  ✓ 

✓ ✓  
 ✓ عملکردی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://history-dept.talif.sch.ir/
http://www.roshdmag.ir/fa/roshdmagazines/takhasosifaslnameh/humanities/historicroshd
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 روش های تحقیق در آموزش تاریخ«سرفصل درس: »

 معرفی درس و منطق آن:   .1

شناسییی از مباحییث بنیییادین در آمییوزش علییوم مختلییف اسییت. آمییوزش تییاریخ بییه عنییوان یکییی از مباحییث مربییوط بییه روش و روش

علییوم انسییانی دانشییی میییان رشییته ای اسییت کییه از یییک سییوی بییا رشییته هییای تعلیییم و تربیییت و آمییوزش و موضییوعات آن های  رشته

ارتبییاط دارد و از دیگییر سییوی بییا علییم تییاریخ و موضییوعات و روش هییای تحقیییق تییاریخی مییرتبط اسییت. در حییوزه آمییوزش 

، کتییاب درسییی، برنامییه درسییی، طراحییی تییاریخ هییم بییه موضییوعات و مسییایل آمییوزش و قلمییرو آن یعنییی تییدریس، یییادگیری

آموزشییی و نقییش محیییط آموزشییی، معلمییان و دانییش آمییوزان توجییه مییی شییود و هییم بییه موضییوعات و مسییایل »آمییوزش آمییوزش 

تاریخ« که در حوزه هییدف و غایییت اییین رشییته تعریییف مییی شییود. کیفییی بییودن فراینیید آمییوزش و غایییت اییین دانییش بییرای ارتقییای 

بییان اعییم از معلمییان و دانییش آمییوزان در سییطوح مییاهیتی ترکیبییی و کمییی و کیفییی دارنیید. لییذا هییای یییادگیری مخاطتوانمنییدی

آشیینایی و کییاربرد روشییهای تحقیییق ترکیبییی در رشییتة آمییوزش تییاریخ، نیازمنیید تسییلط دانشییوران بییه طیییف موضییوعات آمییوزش، 

شناسییی کمییی و کیفییی و ی روشای همییراه بییا شییناخت مبییانتییاریخ، و آمییوزش تییاریخ و دانییش هییای مییرتبط بییه شییکل میییان رشییته

 ترکیبی است

 مشخصات درس

 تخصصی الزامی نوع درس:

عملی  -نوع واحد: نظری   

 2تعداد واحد: 

 48 تعداد ساعت:

 نیاز:دروس پیش

  علوماسییتاد متخصییا برای تدریس:  

تیربیییتیی  خی یی تییار عیلیوم  یییا    شیی گیرا  بییای 

و    خیتارشیناسیی روش  وی  نظر مباحث

بییا  آشییینییا  و  آمیوزش  تیحیقیییق  روش 

 های میان رشته ایفعالیت

 روش های تحقیق در آموزش تاریخ نام درس به فارسی: 

 Research Methods in History Educationنام درس به انگلیسی: 

 در پایان این واحد یادگیری دانشجو:           اهداف یادگیری:

 علوم انسانی را فهم و منتقل کند.اهمیت مقولة  روش و روش شناسی در  -1

 انواع روش های کمی و کیفی در مطالعات میان رشته ای را تجزیه و تحلیل کند. -2

 مسائل و موضوعات و  روش های تحقیق در حوزه آموزش را تجزیه و تحلیل کند.   -3

اروپا را تجزیه و  های مطرح در حوزه روش دیدگاه  -4 تاریخی در  شناسی مطالعات 

 تحلیل کند. 

ط قوت و ضعف آ ار مورخان در گونه های مختلف تاریخ نگاری مطرح را از نقا -5

 منظر روش شناسی تبیین می کند.  

با راهنمایی استاد به صورت موردی یک پژوهش خُرد به صورت روشمند پدید    -6

 آورد.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .2
 علوم انسانی شناسی در کلیات و منابع مربوط به روشفصل اول:

 نظریه و روش در مطالعات علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم رفتاری فصل دوم: 

 نظریه و روش در مطالعات آموزش تاریخفصل سوم: 

 روش های کمی و مطالعات آموزشی تاریخ فصل چهارم:
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 روش های کیفی و مطالعات آموزشی تاریخفصل پنجم: 

 روش های ترکیبی و مطالعات آموزشی تاریخ فصل ششم:

 نقد و بررسی تحقیقات معتبر کمی و کیفی در مطالعات آموزشی تاریخ فصل هفتم: 

 نقد و بررسی تحقیقات معتبر تطبیقی در مطالعات آموزشی تاریخفصل هشتم: 

 نقد و بررسی تحقیقات معتبر تاریخی در مطالعات آموزشی تاریخ فصل نهم:

 تدریس و یادگیری:. راهبردهای 3

 ارائه منطقی و منسجم مفاهیم و موضوعات درسی -

 شناسی در علوم انسانیترغیب و تشویق دانشجویان برای مطالعة مباحث مرتبط با روش -

 پژوهشی با راهنمایی استاد -شرکت در سمینارها و کارگاههای علمی -

 تجزیه و تحلیل روش تاریخنگاری یکی از مورخان برجسته و مؤ ر -

 سؤاالت هدفمند و محوری از موضوعات درسی و تجزیه و تحلیلطرح  -

 جستجو در اینترنت برای یافتن مقاله ها و نوشته های مرتبط با روش شناسی مطالعات تاریخی و ارائه در کالس -

 های مطالعاتی:. منابع آموزشی و پایگاه4

 منابع اصلی:

 منبع اصلی: نیاز به تألیف  -1

 های تحقیق کمی و کیفی در علوم انسانی، قم، نشر حوزه و دانشگاه.(، مبانی پارادایمی روش1391)ایمان، محمدتقی  -2

 ( اصول و مبانی روش های پژوهش کیفی، رویکرد نو کاربردی، تهران: انتشارات نگاه دانش. 1397خنیفر، حسین و ناهید مسلمی ) -3

 مترجمان، تهران: انتشارات آستان قدس رضوی.  های پژوهش در تاریخ، ترجمه گروه ( روش1371ساماران، شارل ) -4

 منابع فرعی: 

 ( مبانی نظریه پردازی )پیشینه و مالحظات( تهران: انتشارات نگاه دانش. 1397خنیفر، حسین و معصومه مصطفی زاده ) -1

 . (، روش تطبیقی: فراسوی راهبردهای کمی و کیفی، ترجمه محمد فاضلی، تهران، نشر آگه1388) ریگین، چارلز -2

 ( فلسفة تاریخ ، راهنمای دانشجویان، ترجمه محمد حسین وقار، تهران: انتشارات اطالعات.1394مون، مایکل )لِ -3

 شناسان. شناسی کیفی، تهران: انتشارات جامعه : منطق و طرح در روش 1(، ضد روش 1389محمدپور، احمد ) -4

اجتماعی و رفتاری، تهران: انتشارات  یبی در علوم های فلسفی و عملی روش تحقیق ترک (، فراروش: بنیان 1389محمدپور، احمد ) -5

 شناسان. جامعه

 شناسان.شناسی کیفی، تهران: انتشارات جامعههای عملی در روش: مراحل و رویه 2(، ضد روش 1390محمدپور، احمد ) -6

 ( روش در روش، تهران، انتشارات جامعه شناسان.1394محمدپور، احمد ) -7

درآمدی بر فلسفة تاریخ )هستی شناسی، شناخت شناسی، روش شناسی(، ترجمة احمد گل محمدی،  (  1382استنفورد، مایکل ) -8

 تهران، نشر نی. 

 ترجمه هوشنگ نایبی، تهران. موسسه فرهنگی آینده پویان.   طرح تحقیق و روشهای مورد پژوهی،( 1378بین، رابرت کی ) -9
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 م صادق. (. روش شناسی تاریخ، تهران: دانشگاه اما1392پاکتچی، احمد ) -10

 ( روش پژوهش در تاریخ شناسی، تهران، لوگوس.1397حضرتی، حسن ) -11

 شناسی علوم سیاسی، قم: دانشگاه مفید.(. روش 1391حقیقت، سیدصادق ) -12

 ( پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران، نی. 1376داوس، دی. ای ) -13

 تهران، رشد.  مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، (1380دالور، علی ) -14

 ترجمه خسرو اسدی، تهران، امیر کبیر. روشهای علوم اجتماعی،( 1375دورژه، موریس ) -15
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 :   راهبردهای ارزشیابی یادگیری .5

مسییتمر( و پایییانی انجییام مییی گیییرد. در ارزشیییابی فراینییدی سییه سیینجش عملکییردی، ارزشیییابی اییین درس بییه صییورت فراینییدی )

ای و رفتییاری میید نظییر بییوده انجییام تکییالیف محولییه، فعالیییت و مشییارکت در مباحییث مطروحییه در کییالس مییالک ارزیییابی مشییاهده 

 است. نمونه هایی از تکالیف محوله:

 مورخان مطرح اسالمی یا اروپاییشناختی یکی از تلخیا و ارائه دیدگاههای روش -
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 شناسیمقایسه و سنجش کار دو مورخ مطرح از منظر روش -

 های درس با راهنمایی استادپژوهش دربارة یکی از موضوعات و مباحث سرفصل -

 های درسپژوهشی مرتبط با سرفصل -های علمیارائة گزارش از سمینارها و کارگاه  -

 روش ارزشیابی 

ترممیان ارزیابی مستمر   کارآموزی  ارائه سمینار تحقیق پایانی آزمون نهایی  

✓ ✓ 
های نوشتاری آزمون  ✓ 

✓ ✓  
 ✓ عملکردی 
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 شناسی مطالعات تاریخی«روش و روشسرفصل درس: »

 معرفی درس و منطق آن:   .1

عنییوان یکییی از شناسییی از مباحییث بنیییادین در آمییوزش علییوم مختلییف اسییت. آمییوزش تییاریخ بییه مباحییث مربییوط بییه روش و روش

هییای علییوم انسییانی اگییر مبتنییی و متکییی بییر روشییهای علمییی نباشیید ره بییه جییایی نخواهیید بییرد. از اییین رو، اعتنییا بییه یییادگیری رشییته

رود فراگیییران شناسییی مییی توانیید سییطح آمییوزش تییاریخ را ارتقییا کیفییی دهیید. انتظییار میییمباحییث کلیییدی در حییوزه روش و روش

شناسییی در مطالعییات تییاریخی ذهنییی منطقییی و روشییمند یافتییه و در عرصییة کاربسییت بییه روش اییین رشییته بییا مطالعییة مباحییث مربییوط

 ای شایسته عمل کنند.تاریخ و نیز پژوهشهای تاریخی به گونه

 مشخصات درس

 تخصصی الزامی نوع درس:

 نوع واحد: نظری

 2تعداد واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 نیاز:دروس پیش

  علوماسییتاد متخصییا برای تدریس:  

  وی  نظر  مبیاحیث  شیگرا  بیای  خیتیار

و روش تحقیق  و   خیتارشیناسیی  روش

 های میان رشته ایآشنا با فعالیت

 روش و روش شناسی مطالعات تاریخی نام درس به فارسی:  

 نام درس به انگلیسی: 

Method and Methodology in Historical Studies   

 در پایان این واحد یادگیری دانشجو:           یادگیری:اهداف 

 با اهمیت مقولة  روش و روش شناسی در علوم انسانی آشنا می شود. -1

اهمییت روش و روش شییینیاسیییی در مطیالعیات تیاریخی را درک می کنید و در  -2

 پژوهشهای خود به کار می گیرد.

 شناسی می سنجد.آ ار مورخان ایران و جهان اسالم را از منظر روش  -3

با دیدگاههای مطرح در حوزه روش شیناسیی مطالعات تاریخی در اروپا آشینا می  -4

 شود.

 نقاط قوت و ضعف آ ار مورخان مطرح را از منظر روش شناسی تبیین می کند.  -5

 با نمونه هایی از پژوهشهای تاریخی روشمند اعم از مقاله و کتاب آشنا می شود. -6

وردی یک پژوهش خُرد به صیورت روشیمند پدید  با راهنمایی اسیتاد به صیورت م -7

 می آورد.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .2
 شناسی در علوم انسانی فصل اول: معرفی منابع مربوط به روش

 مفاهیم و مسائل اصلی در روش شناسی علوم انسانی به طور عام و روش شناسی تاریخی به طور خاص  -

 شناسی و معرفت شناسی تاریخی تاریخ تحول روش  -

 تعریف مفاهیم پر کاربرد در حوزه روش شناسی علمی تاری -

 های مختلف مطالعات تاریخیشناسی شعبهفصل دوم: روش

 تاریخ سیاسی  -

 
  کارگروه تاریخ شورای تحول علوم انسانی است.این واحد درسی مصوب 
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 تاریخ اقتصادی  -

 تاریخ اجتماعی -

 تاریخی فرهنگی -

 تاریخ نظامی -

 تاریخ دیپلماسی  -

 جغرافیای تاریخی  -

 در مطالعات تاریخی  فصل سوم: کاربست روش

 از پرسش تا پژوهش  -

 اهمیت مسئله و سؤال در مطالعات تاریخی  -

 پژوهش در چارچوب روش  -

 روش پژوهش در تاریخ  -

 شناسحاصل پژوهش از منظر روش -

 شناسی فصل چهارم: میراث مورخان مطرح ایران و جهان اسالم از منظر روش

 از طبری تا جوینی  -

 از جاحظ تا ابن خلدون  -

 شناسیپنجم: میراث مورخان اروپایی از منظر روشفصل 

 توسیدید، گیبون، رانکه، کروچه، دیلتای، کالینگ وود  -

 . راهبردهای تدریس و یادگیری:3

 ارائه منطقی و منسجم مفاهیم و موضوعات درسی -

 شناسی در علوم انسانیترغیب و تشویق دانشجویان برای مطالعة مباحث مرتبط با روش -

 پژوهشی با راهنمایی استاد -سمینارها و کارگاههای علمیشرکت در  -

 تجزیه و تحلیل روش تاریخنگاری یکی از مورخان برجسته و مؤ ر -

 طرح سؤاالت هدفمند و محوری از موضوعات درسی و تجزیه و تحلیل -

 ه در کالسجستجو در اینترنت برای یافتن مقاله ها و نوشته های مرتبط با روش شناسی مطالعات تاریخی و ارائ -

 های مطالعاتی:. منابع آموزشی وپایگاه4

 منابع اصلی:

 منبع اصلی: نیاز به تألیف -1

 نگری و تاریخ نگاری، تهران، امیرکبیر.(. تاریخ در ترازو دربارة تاریخ1362عبدالحسین زرین کوب ) -2

 مشهد، استان قدس.نگاری در اسالم، ترجمة اسداهلل آزاد، (. تاریخِ تاریخ1365فرانتس روزنتال ) -3

 (. مبانی علم تاریخ، تهران: سمت.1394مفتخری، حسین ) -4

 ( درآمدی بر روش پژوهش در تاریخ، تهران، نشر نی.1386مالئی توانی، علیرضا ) -5
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 منابع فرعی:

1- ( مایکل  گل  1382استنفورد،  احمد  ترجمة  شناسی(،  روش  شناسی،  شناخت  شناسی،  )هستی  تاریخ  فلسفة  بر  درآمدی   )

 محمدی، تهران، نشر نی.

 (. روش شناسی تاریخ، تهران: دانشگاه امام صادق. 1392پاکتچی، احمد ) -2

 ( روش پژوهش در تاریخ شناسی، تهران، لوگوس.1397حضرتی، حسن ) -3

 (. روش شناسی علوم سیاسی، قم: دانشگاه مفید.1391حقیقت، سیدصادق ) -4

 مترجمان، مشهد، آستان قدس رضوی.  های پژوهش در تاریخ، گروه ( روش1371ساماران، ژورژ ) -5

 (. مقدمة ابن خلدون، ترجمة محمدپروین گنابادی، علمی و فرهنگی، تهران.1369عبدالرحمن ابن خلدون ) -6

 (. مسلمانان و نگارش تاریخ )پژوهشی در تاریخ نگاری اسالمی(، تهران، سمت.1389عبدالعلیم عبدالرحمن خضر) -7

 ایان نامه: شیوه ها و مهارت ها، قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه. ( تدوین پ1397فرامرز قراملکی، احد ) -8

( اصول تاریخ و نوشتارهای دیگر در فلسفة تاریخ، ترجمة عبدالرضا ساالر بهزادی، تهران، نشر  1391کالینگوود، ار. جی.  ) -9

 نی.

 آگاه.( راهنمای نگارش تاریخ، ترجمه لی ال سازگار، تهران، 1395لین رامپوال، مری ) -10

 ( واساخت تاریخ، ترجمه مجید مرادی سه ده، تهران، پژوهشکده تاریخ اسالم. 1394مازلو، آلن) -11

 ( روش در روش، تهران، انتشارات جامعه شناسان.1394محمدپور، احمد ) -12

 ( تاریخ به روایت فلسفه، تهران، نشر لوگوس. 1396محمدپور، احمد ) -13

 یستی و اعتبار شناخت تاریخی، ترجمه احمد گل محمدی، تهران نشر نی. ( بنیادهای علم تاریخ: چ1387مکاال، سی، بین) -14

 ( نگارش پایان نامه، ترجمه محمدتقی ایمان پور، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی. 1395الیور، پل ) -15

    راهبردهای ارزشیابی یادگیری:. 5
ی گیییرد. در ارزشیییابی فراینییدی سییه سیینجش عملکییردی، ارزشیییابی اییین درس بییه صییورت فراینییدی )مسییتمر( و پایییانی انجییام میی 

ای و رفتییاری میید نظییر بییوده انجییام تکییالیف محولییه، فعالیییت و مشییارکت در مباحییث مطروحییه در کییالس مییالک مشییاهده 

 ارزیابی است. نمونه هایی از تکالیف محوله:

 اروپاییشناختی یکی از مورخان مطرح اسالمی یا تلخیا و ارائه دیدگاههای روش -

 شناسیمقایسه و سنجش کار دو مورخ مطرح از منظر روش -

 های درس با راهنمایی استادپژوهش دربارة یکی از موضوعات و مباحث سرفصل -

 های درسپژوهشی مرتبط با سرفصل -های علمیارائة گزارش از سمینارها و کارگاه  -

 روش ارزشیابی

ترممیان ارزیابی مستمر  کارآموزی  ارائه سمینار تحقیق پایانی آزمون نهایی  

✓ ✓ 
های نوشتاری آزمون  ✓ 

✓ ✓  
 ✓ عملکردی 
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 های کارآفرینی در رشتة تاریخ«و تجربه تاریخ کاربردیسرفصل درس: »

 معرفی درس و منطق آن:  .1

کنیید. چنییین جلییوه میییتییاریخ بییه عنییوان یکییی از رشییته هییای علییوم انسییانی، در نگییاه نخسییت بییه عنییوان یییک رشییتة نظییری محییض 

برداشییتی از اییین رشییته متأسییفانه امییری جاافتییاده اسییت. در حییالی کییه رشییتة تییاریخ در عییین نظییری بییودن در عرصییة حیییات بشییری 

تواند به عنوان یکییی از رشییته هییای کییاربردی نیییز تلقییی شییود. در سییالهای اخیییر چنییین رویکییردی بییه رشییته تییاریخ افییزایش یافتییه می

هییایی از کاربردهییای رشییتة تییاریخ ترسیییم شییده اسییت. کاربردهییای برشییمرده شییده طیفییی از جنبییه و لییذا در اییین واحیید درسییی

 های علمی، مهارتی و شغلی را شامل می شود.شایستگی

 مشخصات درس

 تخصصی الزامی نوع درس:

عملی  -نوع واحد: نظری   

 2تعداد واحد: 

 48 تعداد ساعت:

 نیاز:دروس پیش

  علوماسییتاد متخصییا برای تدریس:  

  وی  نظر  مبیاحیث  شیگرا  بیای  خیتیار

و روش تحقیق  و   خیتارشیناسیی  روش

 های میان رشته ایآشنا با فعالیت

 های کارآفرینی در رشته تاریخ ی و تجربهتاریخ کاربرد نام درس به فارسی:  

 نام درس به انگلیسی: 

Applied History and Entrepreneurship Experiences in Major 

History 

 در پایان این واحد یادگیری دانشجو:           اهداف یادگیری:

 با اهمیت و ضرورت شناخت گذشته برای زندگی امروز آشنا می شود. -1

های سیییاسییی، اقتصییادی، اجتماعی و فرهنگی را  چرایی کاربرد تاریخ در عرصییه -2

 درک می کند.

های نسینجیده  نگری و قضیاوتدر بررسیی و داوری مسیائل امروز جامعه از سیطحی -3

 کند.پرهیز می

 کند.یابی، در بارة مسائل امروز جامعه داوری نمینگری و ریشهبدون ژرف -4

 کند.با نگاه انتقادی مسائل امروز جامعه را موشکافی می -5

کارنامة آنان را در عرصیة عمل نصیب  به تجارب زیسیته گذشیتگان بها می دهد و   -6

 العین خود قرار می دهد.

 شود.دانی در عرصة مدیریت واقف میبه ارزش و اهمیت تاریخ -7

 آموخته های خود را در عرصة عمل به کار می گیرد. -8

 با جنبه های مختلف کاربست دانش تاریخ در حوزه های مختلف آشنا می شود. -9

ی مرتبط بیا علم تیاریخ را پییدا  عرصیییه هیاای در  قیدرت و توانیایی فعیالییت حرفیه -10

 کند.می

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:. فرصت2

 فصل اول: اهمیت و کاربرد تاریخ از دید مورخان و اندیشمندان ایران و جهان اسالم

 
 .این واحد درسی مصوب کارگروه تاریخ شورای تحول علوم انسانی است 
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 نمونه: طبری، ابن مسکویه، جوینی، ابن خلدون  -

 فصل دوم: نقش و کارکرد مورخان دولتمرد یا دولتمردان تاریخدان در عرصة عمل در ایران   

 نمونه: بیهقی، رشیدالدین فضل اهلل همدانی، اسکندر بیک منشی، رضاقلی خان هدایت   -

 فصل سوم: تاریخ و اهمیت خودآگاهی تاریخی در جامعه

 های رسمی در خودآگاهی تاریخی شهروندان  نقش آموزش -

 ریخ و هویت شهروندی تا -

   پذیری ملی در تعیین سرنوشت جمعیها با مسئولیترابطة آگاهی تاریخی توده  -

   ها های گسترش خودآگاهی تاریخی در بین توده بررسی روش -

 آموختگان تاریخ و کاربست علوم تاریخی در عرصة آموزش و پژوهشفصل چهارم: دانش

 مدرسه تا دانشگاه آموزشگری تاریخ در نهادهای رسمی از  -

 آموزشگری تاریخ در نهادهای مردمی  -

 پژوهشگری در نهادهای رسمی -

 پژوهشگری خوداتکا و گسترش مرزهای دانش تاریخی در جامعه  -

 ایآموختگان تاریخ و کسب و کارهای حرفه: دانشپنجمفصل 

خارجه، مجلس، آستان قدس، موزه ها، میراث  فعالیت در مراکز و موسسات دولتی و غیردولتی )مراکز اسنادی وزارت امور  -

 فرهنگی، رسانه ها، مراکز نشر(

 فعالیت در موسسات دولتی برای تهیه آرشیو و تدوین تاریخ سازمانی   -

 فعالیت در موسسات دولتی و غیردولتی برای تدوین تاریخ شفاهی  -

 ها فعالیت در عرصة رسانه ها به ویژه روزنامه -

های تاریخی اعم  خصی: انتشار اسناد خانوادگی، ضبط و  بت خاطرات، ساماندهی مجموعههای شفعالیت در عرصة سفارش -

 از اسناد مصور و مکتوب 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری:3

 ها(استفاده از منابع اصلی و دست اول در هنگام تدریس )اعم از متن های تاریخی، اسناد، عکسها و روزنامه -

 های تاریخیمراکز اسنادی و موسسات مرتبط با فعالیتها، بازدید از کتابخانه -

 ترغیب و تشویق دانشجویان برای ارایة ایده های نو و خالقانه  -

 پژوهشی با راهنمایی استاد -شرکت در سمینارها و کارگاههای علمی -

 ترغیب و تشویق دانشجویان برای مطالعه تجارب جهانی در حوزه تاریخ کاربردی -

 های مطالعاتی:ایگاه. منابع آموزشی و پ4

 منابع اصلی:

 منبع اصلی: نیاز به تألیف -1

 ( مسلمانان و نگارش تاریخ )پژوهشی در تاریخ نگاری اسالمی(، تهران، سمت.1389خضر، عبدالعلیم عبدالرحمن ) -2
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 نگاری در اسالم، ترجمة اسداهلل ازاد، مشهد، استان قدس.( تاریخِ تاریخ1365روزنتال، فرانتس ) -3

 نگری و تاریخ نگاری، تهران، امیرکبیر.( تاریخ در ترازو دربارة تاریخ1362کوب، عبدالحسین )زرین  -4

 ( مقدمة ابن خلدون، ترجمة محمدپروین گنابادی، علمی و فرهنگی، تهران.1369) عبدالرحمن بن خلدون -5

 منابع فرعی:

 ضری پور.( راه اندازی کسب و کار، ترجمه مهدی کیامهر و مرتضی خ1396اولیت، بیل ) -1

( کارآفرینی اجتماعی رویکردی نوین به ایجاد کسییب و کار اجتماعی، ترجمه زهرا آراسییتی، تهران: 1391بروکس، آرتور ) -2

 جهاد دانشگاهی .

ین کشیییاورزی و علیرضیییائیان، تهران: ( مدیریت دانش کاربردی، ترجمه علی حسییی 1396بوکوویتز، وندیار و ویلیامز روئال ) -3

 سمت.

 ( نوآوری و کارآفرینی، ترجمه علی حسین کشاورزی، تهران: سمت.1392دراکر، پیتر ) -4

( الگوهای تصییمیم گیری کار آفرینان: روشییها، چارچوب ها، و نقشییه های 1396مبارکی، محمدحسیین و امیرمحمدکالبی ) -5

 ذهنی )رویکرد کیفی(، تهران: سمت.

    ارزشیابی یادگیری: راهبردهای .5
ارزشیییابی اییین درس بییه صییورت فراینییدی )مسییتمر( و پایییانی انجییام مییی گیییرد. در ارزشیییابی فراینییدی سییه سیینجش عملکییردی، 

ای و رفتییاری میید نظییر بییوده انجییام تکییالیف محولییه، فعالیییت و مشییارکت در مباحییث مطروحییه در کییالس مییالک ارزیییابی مشییاهده 

 وله:است. نمونه هایی از تکالیف مح

 های تاریخیاستنساخ )بازنویسی( اسناد تاریخی و نسخه -

 های تاریخی ارائة گزارش بازدید از مراکز اسنادی و موسسات مرتبط با فعالیت -

 پژوهشی-های علمیارائة گزارش از سمینارها و کارگاه  -

 پژوهش دربارة یکی از موضوعات و مباحث سرفصل های درس با راهنمایی استاد -

های کسییب  ها و تمرین مهارتهای مرتبط با تاریخ با هدف کاربرد آموختهدوره محدود کارآموزی در سییازمانانجام یک  -

 شده از سوی دانشجو با هماهنگی استاد و ارائة گزارش کار از سوی دانشجو

 روش ارزشیابی

ترممیان ارزیابی مستمر  کارآموزی  ارائه سمینار تحقیق پایانی آزمون نهایی  

✓ 
 

✓ 
های نوشتاری آزمون  ✓ 

✓ ✓ ✓ 
 ✓ عملکردی 
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 سرفصل درس »ادبیات و آموزش تاریخ ایران«

 معرفی درس و منطق آن:  .1

بییه غیییر از پیونییدهای نظییری و مفهییومی تییاریخ و ادبیییات و تلقییی تییاریخ بییه مثابییه بیییان روایییی و داسییتانی دربییاره واقعیییت، انییواع 

دراماتیییک یییا نمایشییی، فولکلییور، قصییه هییای سیینتی و... از داده هییای تییاریخی سرشییارند و مختلییف متییون ادبییی، حماسییی، غنییایی، 

-هییا، بخصییوص تییاریخ اجتمییاعی و فرهنگییی، بییه شییمار میییبییدیلی بییرای فهییم همییه ابعییاد زنییدگی گذشییته ملییتخود بخود منبع بییی

یخ نویسییانه کییه بییر گییزارش واقعیییت آینیید. در عییین حییال کییه بییر اسییاس اصییول نقیید متییون تییاریخی تمییایز معنییاداری بییین منییابع تییار

رویییدادهای گذشییته تمرکییز دارنیید و منییابع غیرتییاریخ نویسییانه کییه بخشییی از واقعیییت فرهنگییی اجتمییاعی گذشییته را بازتییاب مییی 

دهند وجییود نییدارد، زیییرا هییر مییتن و شییاهدی کییه از گذشییته بییاقی مانییده باشیید مییی توانیید بییه عنییوان منبعییی بییرای شییناخت زنییدگی 

مییادی و معنییوی مییورد اسییتفاده مورخییان قییرار گیییرد. معلمییان تییاریخ بییا مطالعییه و بررسییی اییین متییون، هییم مییی  گذشییتگان بییه لحییاک

تواننیید فهییم تییاریخی خییود را در ابعییاد غیرسیاسییی و غیرحکییومتی و زنییدگی مییردم عییادی عمییق ببخشییند و هییم بییا اسییتفاده از آنهییا، 

ریخ ادبییی و منییابع ادبییی در فرهنییگ ایرانییی ایجییاب مییی کنیید آمییوزش درس تییاریخ را بییرای مخاطبانشییان جییذابتر کننیید. غنییای تییا

بییه نقییش ادبیییات و انییواع منییابع ادبییی کالسیییک و جدییید در بازسییازی تییاریخ ایییران توجییه بیشییتری شییود و جایگییاه آموزشییی آن 

 توانیید الگییویی متفییاوت بییرای آمییوزشهییای آموزشییی روایییی و نمایشییی میییمییورد توجییه قییرار گیییرد. در عییین حییال کییه الگییوی

 تاریخ در کالس درس فراهم کند و به جذابیت موضوع و شناخت بهتر مخاطب کمک کند.

 مشخصات درس

 تخصصی انتخابی نوع درس:

عملی  -نوع واحد: نظری   

 2تعداد واحد: 

 48 تعداد ساعت:

 نیاز:دروس پیش

اسیتاد متخصیا برای تدریس: اسیتاد 

 تاریخ که با انواع ادبی آشناست.

 ادبیات و آموزش تاریخ ایراننام درس به فارسی:  

 :نام درس به انگلیسی 

Literature and Education of Iranian History 

 در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:           اهداف یادگیری:

آموزش تیاریخ از ارتبیاط نظری و مفهومی ادبییات بیا  تیاریخ را بیه درسیییتی درییابید و در  -1

 ادبیات بهره گیرد.

با مدل های آموزش روایی و نمایشییی گذشییته به واسییطه منابع غیرتاریخنگارانه بتواند   -2

 مدل تدریس را تعریف کند.

با فرم های بیان ادبی حماسییی، غنایی/تعلیمی، دراماتیک و ..  برای روایت گذشییته و  -3

 لیل کند.رابطه آن با دوره های مختلف تاریخی را تجزیه و تح

 کاربردهای تاریخ نگارانه منابع ادبی و غیرتاریخنویسی در تاریخ ایران را تدوین کند. -4

رابطه ادبیات حماسیی و تاریخ را توضییح دهد و از ادبیات حماسیی در آموزش تاریخ  -5

 بهره گیرد.

رابطه ادبیات غنایی و تاریخ را توضیییح دهد و در آموزش تاریخ از ادبیات غنایی بهره  -6

 گیرد.
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رابطه ادبیات دراماتیک یا نمایشیی و تاریخ را توضییح داده و قادر به اسیتفاده از آن در  -7

 آموزش تاریخ باشد.

رابطه ادبیات داسییتانی، بخصییوص رمان تاریخی و تاریخ  را توضیییح دهد و از آن در  -8

 آموزش تاریخ بهره گیرد.

شییناسییی اجتماعیات در رابطه  فولکلور و قصییه های سیینتی و...  و تاریخ را برای باز -9

ادبیات توضییح دهد و نمونه هایی را در محیط زندگی خویش بیابد و تأ یر آنها را در 

 حیات فرهنگی و اجتماعی مردم فهم و تحلبل کند.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت. 2

 فصل اول: رابطه ادبیات و آموزش تاریخ 

 گذشته: بالغت و اقناع مخاطب ویژگی های بالغی روایت  -

 رابطه تاریخ و روایت: طرح افکنی گذشته  -

 رابطه تاریخ و داستان: تخیل واقعیت و خیال ادبی  -

 رابطه تاریخ و ادبیات: تاریخ به مثابه بیان ادبی گذشته  -

 آید رابطه تاریخ و مجاز: گذشته مجازاً به روایت در می -

 : تراژدی، آیرونی، درام، حماسهادبیات به مثابه فرم بیان واقعیت -

 الگوهای روایی در آموزش تاریخ -

 الگوهای نمایشی در آموزش تاریخ -

 جایگاه منابع غیرتاریخنگارانه در بازآفرینی گذشته  -

 فصل دوم: رابطه حماسه، ادبیات غنایی و آموزش تاریخ

 تعریف حماسه و اسطوره  -

 های اساطیری منظوم و منثور آشنایی با حماسه -

 یان چگونگی رابطه اساطیر و حماسه ها در آموزش تاریخ ب -

کاربردشان  ر و... و فهم نکات تاریخی آنها وآشنایی با بعضی از منابع حماسی و اسطوره ای مانند شاهنامه فردوسی و ایلیاد و اودیسه هوم -

 در آموزش تاریخ

 تعریف ادبیات غنایی -

 ادبیات غنایی داستانی -

مانند منظومه های خسرو و شیرین، لیلی و مجنون و ... با اساطیر و حیات اجتماعی و فرهنگی و ... جوامع و نقش  ارتباط ادبیات غنایی،   -

 آن در آموزش تاریخ. 

 فصل سوم: ادبیات دراماتیک یا نمایشی و آموزش تاریخ 

 آشنایی با انواع نمایشنامه از جمله تراژدی، کمدی و ملودرام    -
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 مه های تاریخی ایرانی و خارجی و استفاده از آنها به عنوان منبع اجتناب ناپذیر آموزش تاریخآشنایی با انواع نمایشنا -

بصورت    - تاریخی  های  ازنمایشنامه  استفاده  با شیوه های  یادگیرندگان  - 1آشنایی  توسط  نمایشنامه  انفرادی  نمایشنامه  "  - 2خواندن 

 ایفای نقش و اجرای تئاتر -3 "خوانی

 ه های تاریخی.آشنایی با فیلمنام -

 فصل چهارم: ادبیات داستانی، رمان تاریخی، و آموزش تاریخ 

 آشنایی با انواع داستان بلند و کوتاه و انواع رمان -

 آشنایی با ویژگی ها و کاربرد های رمان -

 یخآشنایی با رمان تاریخی در ایران و جهان، استفاده از رمان به عنوان یک منبع اجتناب ناپذیر آموزش تار -

 جایگاه رمان تاریخی در ادبیات و بیان واقعیت گذشته  -

 تجزیه و تحلیل معروف ترین رمان های تاریخی جهان معاصر و ایران معاصر -

 فصل پنجم:  قصه های سنتی و... آموزش تاریخ

 آشنایی باقصه های سنتی و ارتباط آن با فولکلور  -

با حکایات و تمثیالت،داستان های کهن،   - مقامه ها و... تحلیل تاریخی و جامعه شناسانه  آنها  برای استفاده در آموزش آشنایی 

 تاریخ.

 . راهبردهای تدریس و یادگیری:3

ضیمن بررسیی کتب درسیی مدارس، بر اسیاس داده های این کتب، فرفیت داسیتانی و نمایشیی آنها را شیناسیایی وبا تکیه بر آنها   -

 راهکار های استفاده از آنها را در بهبود کیفیت آموزش تاریخ پیدا کنند.نمایشنامه ها و قصه هایی نوشته شود و 

اسیتفاده مسیتقیم از منابع دسیت اول ) متون حماسیی مثل شیاهنامه، منظومه های غنایی مانند خسیرو و شییرین نظامی گنجوی، معرفی  -

 نمایشنامه های تاریخی، رمان های تاریخی و افسانه های کهن و...(

 واسته شود با دید تاریخی متون ادبی را نقد و بررسی کرده بهره های تاریخی آنها را مشخا کنند. از دانشجویان خ -

 از دانشجویان خواسته شود هر کدام یک رمان تاریخی را مطالعه و آنرا برای استناد تاریخی و تفسیر همعصر ارزیابی کنند. -

 مطالعه و آنرا به لحاک استناد تاریخی ارزیابی کنند.از دانشجویان خواسته شود هر کدام یک نمایشنامه تاریخی را  -

 اجرا شود. "نمایشنامه خوانی"یک نمایشنامه تاریخی، ایرانی یا خارجی، انتخاب و در کالس مدل  -

 از دانشجویان خواسته شود یک نمایش تاریخی در حال اجرا را ببینند و برداشتهای خود را بنویسند. -

شینایی با اصیول قصیه نویسیی یک واقعه تاریخی را با کاربرد عناصیر ادبی بصیورت قصیه روایت  از دانشیجویان خواسیته شیود ضیمن آ -

 کنند.

به مشیاهده   از دانشیجویان خواسیته شیود ضیمن آشینایی با اصیول نمایشینامه نویسیی یک واقعه تاریخی را به شیکل نمایشینامه بنویسیند و -

 داشته باشند.در تجزیه و تحلیل  یشیازما یتجرب یدیددر واقع و  بپردازند یداستان /یخیتار زاتیتما یمتن و بررس

 های مطالعاتی:. منابع آموزشی و پایگاه4

 منابع اصلی:
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 منبع اصلی: نیاز به تألیف  -1

2- ( اندرو  و  1388بنت،  فرهنگی  مطالعات  پژوهشکده  تهران،  داری،  تمیم  احمد  ترجمه  نظریه،  و  نقد  ادبیات  بر  ای  مقدمه   ،)

 اجتماعی 

آموزش تاریخ در دانشگاه ارتقای سطح یادگیری و فهم، ترجمه سید محسن علوی پور، تهران: سمت و  ، (1394)بوث، آلن -3

 . دانشگاه فرهنگیان

 نگاری اسالمی، ترجمه محسن الویری، تهران، انتشارات سمت. (، تاریخ1390، چیس. اف )نسونیراب -4

 منابع فرعی: 

 انتشارات آگاه، ) نمایشنامه تاریخی(  :تهران رضا خان ماکسیم،(، 1372اسالمیه، مصطفی) -1

 انتشارات بهرنگ،  ) نمایشنامه تاریخی(  : ، تهرانامیر کبیر(، 1364امیرفخر، میثاق) -2

 تهران: نشر نی. نمایشنامه نویسی در ایران،(، 1373آژند، یعقوب ) -3

 (. ادبیات مدرن ایران در فاصلة دو انقالب، تهران: مولی.1397آژند، یعقوب ) -4

 عکس معاصر،. ) فیلمنامه تاریخی(: تهران، تاریخ سری سلطان در آبسکون، (، 1365رام)بیضایی، به -5

 انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، ، چاپ پنجم،.) نمایشنامه تاریخی(   :تهران مرگ یزدگرد،(، 1380بیضایی، بهرام) -6

 ی( تهران: انتشارات روزنه کار،. .)فیلمنامه تاریخ شاه،(، 1378پوراحمد، کیو مرث) -7

 ، سید ابوالفضل طبا طبائی، تهران: کتابفروشی زوار، بی تا. )نمایشنامه تاریخی( اصحاب کهفتوفیق حکیم، محمد)(،  -8

 ترجمه جالل ستاری،تهران: نشر مرکز، ، چاپ دوم،  جامعه شناسی تئاتر،(، 1394دو وینیو، ژان) -9

ادبیات فارسیی از سیده سیوم تا هفتم هجری«، (، »اخالقیات: مفاهیم اخالقی در 1377دوفوشیه کور،  شیارل هنری ) -10

 بخشان، تهران، نشر مرکز دانشگاهی.ترجمه محمدعلی امیرمعزی و عبدالمحمد روح

 (، ترجمه مسعودی جعفری، نشر مرکز، تهران، 1389دیپل، الیزابت، پیرنگ) -11

 مت.، ترجمه داود دانشور، تهران: سنمایش و آموزش(، 1386بیلینگ، ج.د.کلگ) -ر.ن. پمبرتون -12

 های عرفانی، تهران: نشر سخن.(، ساختار داستانی حکایت1389رضوانیان، قدسیه ) -13

 ، بدرالدین مدنی، تهران: نشر سازمان گارسه،. ) نمایشنامه تاریخی( روبسپیر(، 1360روالن، رومن) -14

 سخن. :تهران ،یو قلمرو زبان فارس رانیا یادب خی(، تار1388) ،یمهد ،یزرقان -15

16- ( )عمادالسلطنه(  میرزا  حسینقلی  جلد  (،  1390سالور،  قاجار(،  پادشاه  اولین  داستانی  زندگانی   ( محمدخان  آقا 
 تهران: نشر تاریخ ایران، نمایشنامه تاریخی( ،1

 2آقا محمدخان) زندگانی داستانی اولین پادشاه قاجار(، (، جلد  (،  1390سالور، حسینقلی میرزا)عماد السلطنه( ) -17
    رمان تاریخی( تاریخ ایران،.) تهران: نشر ،

 تهران: نشر مرکز.  زمینه اجتماعی تعزیه و تئاتر در ایران،(، 1386ستاری، جالل) -18

 (، ایلخانان ایران، تهران، ناشر مولف، ) رمان طنز تاریخی(1384سرآمد، فرخ) -19

 نمایش.نمایشنامه خوانها روی صحنه، ترجمه علی اکبر طرخان بیوری،تهران:  ، (1388،)شپارد، آرون  -20
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 ، تهران: انتشارات فردوس، ، چاپ دهم.انواع ادبی (، 1383شمیسا، سیروس) -21

 ، تهران: نشر قطره،. .) نمایشنامه تاریخی( ، مصدق، در آئینه تاریخ(1383صابری، پری) -22

 (، داستان از این قرار بود، تهران، رخداد نو1388صافی، حسین ) -23

 نشر افراز.  اریخی، تهران: بک تاریخ درام و یک درام ت(، 1384صباحی، محمود) -24

 سخن تهران، نشر  ات، یادب خیتار  هینظر (،1387فتوحی، محمود ) -25

 ، تهران: اتتشارات فرهنگستان هنر. 1370نمایشنامه نویسی در ایران ازآغاز تا (، 1386فرخی، حسین) -26

 دانشور، داود، تهران: سمت.  نمایش و آموزش،(، 1386فرکالف، گوردون، ودیگران) -27

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران.  (،1357هنر نمایش در ایران)تا سال .(، 1386فنائیان، تاجبخش) -28

 ، ترجمه حسین پاینده، تهران، روزنگارید ادب قو ن  هظرین  هامندرس(، 1383) انهی بل لی و ج گرین، کیت -29

 نی نقد ادبی، ترجمه فرزانه طاهری، تهران، انتشارات نیلوفر(، مبا 1380گرین،ویلفرد و دیگران) -30

 (، رمان تاریخی، ترجمه امید مهرگان، چاپ دوم، تهران، نشر  الث. 1393لوکاج، گئورگ ) -31

 (، رمان تاریخی، ترجمه امید مهرگان، چاپ دوم، تهران، نشر  الث.1393لوکاج، گئورگ ) -32

یادگیری و آموزش ادبیات در دانشییگاه، ترجمه فواد مولودی، تهران،  (، یادگیری ادبی: 1397لینکن، شییری لی ) -33

 انتشارات سازمان سمت و دانشگاه فرهنگیان

 (، جستارهایی در ادبیات تعلیمی ایران، نشر سخن، تهران1389مشرف، مریم ) -34

 (، ادبیات نمایشی در ایران، تهران، نشر توس 1363ملک پور، جمشید ) -35

 نگاری فارسی، ترجمه محمد دهقانی، تهران، نشر ماهی(، تاریخ1391)میثمی، جولی اسکات  -36

صادق   -37 هدایت،  و  مجتبی  اول  ) مینوی،  دوم  1312چاپ  نشر  مازیار،  ( 1333،چاپ  جاویدان.  انتشارات  تهران،   ،

 .) نمایشنامه تاریخی(1389،آذر   ketabnak.comالکترونیک: 

 لیلی،تهران: امیر کبیر،.) نمایشنامه تاریخی(ترجمه محمد خ نادر شاه،.(، 1358نریمانف، نریمان) -38

 (، تاریخ و روایت، ترجمه جالل فرزانه دهکردی، تهران، دانشگاه امام صادق1389وایت، هایدن ) -39

 ترجنه سهیال فتاح، تهران: سمت. تئاتر و مسائل اساسی آن،(، 1377ویینی، میشل) -40

 ،تهران: نشر علم.تاریخ گرایانه جدیددرام تاریخی در ایران)یک مطالعه ی (، 1394هاشمی،محمد) -41

  مقاالت:

  116و    115نمایش ابزار آموزش تاریخ برای دانش آموزان» نمایش، ، شماره    (، 1388اکبرلو، منوچهر)فروردین و اردیبهشت   -1

   6تا 62از صفحه 

ب در غزنه« نوشته دکتر  (، »بررسی برخورد نسلها در نمایشواره »رستم و سهرا93و فروردین  92روزبهانی، محمد رضا )اسفند   -2

  111-115، ، صا 174-175عبدالحسین زرین کوب، نمایش، سال پانزدهم، شماره 

 77-71، ، 227، ادبیات نمایشی و تا یر آن در ارتقا روند آموزش تاریخ، نمایش، شماره (1379مرداد ) روزبهانی، محمدرضا  -3

 37-41، ، صا141« نمایش، سال سیزدهم، شماره (، »زرین کوب و ادبیات نمایشی1390روزبهانی، محمدرضا )خرداد -4
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 ( تئاتر مستند، تهران: بیدگل.1392منعم، محمد ) -5

 ، 87و  86(«،نمایش، ،شماره 1، »نمایشنامه خوانی: کندوکاوی در باره واژه)(1385آبان و آذر )مهاجر، حسین  -6

  4، از 25،»جستاره پیرامون نمایشنامه خوانی«،صحنه )ماهنامه تخصصی تئاتر(، ، شماره (1348آبان )نافرزاده کرمانی، فرهاد  -7

   7تا 

 :راهبردهای ارزشیابی یادگیری .6

ای، رفتاری و ارزشییابی این درس به صیورت فرایندی )مسیتمر( و پایانی انجام می گیرد. در ارزشییابی فرایندی سیه سینجش مشیاهده      

حضیور فعال در کالس، فعالیت و مشیارکت در مباحث مطروحه در کالس و انجام تکالیف محوله، مالک عملکردی مد نظر بوده 

 ارزیابی است. نمونه هایی از تکالیف محوله:

متون حماسی مثل شاهنامه، منظومه هایی مانند شیرین و فرهاد نظامی گنجوی،  معرفی نمایشنامه  دانشجو با خواندن متون ادبی ) -

 داده های تاریخی آنها را استخراج  کند.  ن های تاریخ و افسانه های کهن و...( ضمن نقد آنها،های تاریخی، رما

 هر دانشجو به عنوان تکلیف کالسی یک رمان تاریخی را به لحاک سندیت تاریخی ارزیابی می کند.  -

 می کند.هر دانشجو به عنوان تکلیف کالسی یک نمایشنامه تاریخی را به لحاک سندیت تاریخی ارزیابی  -

 هر دانشجو یک واقعه تاریخی را به صورت نمایشنامه  بنویسند.  -

 هر دانشجو یک واقعه تاریخی را به شکل قصه بیان کنند.  -

 گروهی یک متن تاریخی در طول ترم، فعالیت دیگر دانشجویان خواهد بود.  "نمایشنامه خوانی" -

 الیت های پیشنهادی است. نقد و بررسی یک تئاتر یا فیلم تاریخی بصورت مکتوب یکی از فع -

دانشجو می تواند براساس عالقه خویش در همایش، سمینارها و کالسهای تخصصی موضوعات فوق شرکت کند و گواهینامه   -

 اخذ کند. 

 برگزاری آزمون پایانی از مباحث تدریس شده در کالس و نیز قسمت هایی از منابع معرفی شده از سوی مدرس -

 روش ارزشیابی

ترممیان ارزیابی مستمر  دیدن نمایش ارائه سمینار تحقیق پایانی آزمون نهایی  

✓ ✓ 
های نوشتاری آزمون  ✓ 

✓ ✓ ✓ 
 ✓ عملکردی 
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 سرفصل درس »ترجمة متون انگلیسی آموزش تاریخ«

 معرفی درس و منطق آن: .1

تییوان بییه تنهییا بییا مییروری سییاده در فضییای مجییازی میییادبیییات آمییوزش تییاریخ بییه زبییان انگلیسییی بسیییار گسییترده و روزآمیید اسییت. 

-هییای فراوانییی بییه زبییان انگلیسییی دسییت یافییت. دانشییجویان رشییته آمییوزش تییاریخ، بییرای کسییب توانییایی در بهییره هییا و کتییابمقاله

ن آشیینا تییر از آ ییار منتشییره بییه زبییان انگلیسییی، نییاگزیر هسییتند بییا منییابع آمییوزش تییاریخ بییه اییین زبییاتییر و سییریعگیری و درک عمیییق

شییده از عهییده ترجمییه آنهییا برآینیید. دانشییجویان در اییین درس ضییمن آشیینایی بییا اصییول اساسییی ترجمییه، از راه تمییرین و ممارسییت 

 توان درک منابع انگلیسی آموزش تاریخ را خواهند یافت.

 مشخصات درس

: تخصصی انتخابی نوع درس  

 نوع واحد: نظری

2تعداد واحد:   

32تعداد ساعت:  

نیاز:دروس پیش  

استاد   تدریس:  برای  متخصا  استاد 

دانش   توسط  نظری  مباحث  مشترک. 

مباحث   و  انگلیسی  زبان  مترجمی  آموخته 

دارای   که  تاریخ  استاد  توسط  تاریخی 

 ترجمه متن تاریخی چاپ شده باشد.

 ترجمه متون انگلیسی آموزش تاریخ نام درس به فارسی: 

 نام درس به انگلیسی:      

The translation of English history teaching texts. 

 در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود: اهداف یادگیری:

 اصول اولیه ترجمه را بداند و به کار گیرد. -1

 توان درک مطالب منابع آموزش تاریخ به انگلیسی را کسب کند. -2

 دستوری جمالت را تشخیا دهد.ساختار  -3

 متون تخصصی در حوزه آموزش تاریخ را بخواند و ترجمه کند.  -4

  لغات و اصطالحات تخصصی آموزش تاریخ به زبان انگلیسی را بیاموزد.  -5

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .2
 فصل اول:آشنایی با اصول اولیه ترجمه

 ترجمه چیست؟  -

 انواع ترجمهمراحل و  -

 آشنایی با دستور و قواعد زبان با تأکید بر کاربرد آن در ترجمه  -

 آشنایی با فرهنگ لغات و اصطالحات و نحوه استفاده از آن  -

 آشنایی با واژگان تخصصی منابع مختلف آموزش تاریخ   -

 فصل دوم: ترجمة متون تخصصی آموزش تاریخ 

 تاریخترجمه متن در موضوع رابطه ادبیات و آموزش  -

 ترجمه متن در موضوع رابطه تاریخ شفاهی و آموزش تاریخ -

 ترجمه متن در موضوع رابطه تاریخ محلی و آموزش تاریخ -

 ترجمه متن در موضوع رابطه تاریخ اجتماعی و آموزش تاریخ  -
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 ترجمه متن در موضوع رابطه تاریخ و نظریه های هویت ملی و آموزش تاریخ -

 تطبیقی و آموزش تاریخ  ترجمه متن در موضوع رابطه تاریخ -

 ترجمه متن در موضوع رابطه تاریخ آموزش تاریخ و آموزش تاریخ  -

 ترجمه متن در موضوع رابطه آموزش تاریخ در کشورهای مختلف و آموزش تاریخ -

 ترجمه متن در موضوع رابطه روش آموزش تاریخ و آموزش تاریخ -

 عکس و ..آموزش تاریخ ترجمه متن در موضوع رابطه رسانه هایی مانند فیلم، تئاتر، -

 ترجمه متن در موضوع تاریخ دوره های مختلف تاریخ  ایران  -

 روش شناسی مطالعات تاریخی  ترجمه متن در موضوع با -

 راهبردهای پیشرفته آموزش و ارزشیابی در درس تاریخ« ترجمه متن در موضوع با -

 راهبردهای تدریس و یادگیری: .3
 های کالسیمشارکت دانشجویان در مباحث و فعالیتتدریس تعاملی بر مبنای جلب  -

 ترجمه و تحلیل ساختار دستوری، لغوی و... متون متعدد در مورد آموزش تاریخ توسط استاد و با مشارکت دانشجویان  -

د مرکز های معتبر از ناشرانی هماننمقابله متن ترجمه با متن اصلی در موضوع تاریخ و یا آموزش تاریخ از سوی دانشجو )ترجمه -

 نشر دانشگاهی، انتشارت سمت و ...(

هر دانشجو در طول ترم چند متن کوتاه مرتبط با آموزش تاریخ را ترجمه کرده و به لحاک معنایی و ساختار دستوری، لغوی و...   -

 بررسی کرده و حاصل کار را در کالس ارائه کند.  

 های مطالعاتی:. منابع آموزشی و پایگاه4

 منابع اصلی:

 صلی: نیاز به تألیف منبع ا -1

  سی سال ترجمه، سی سال تجربه، به کوشش مهدی افشار، تهران، واژه آوا.  .(1384خرمشاهی، بهاءالدین ) -2

 (. ترجمه کاوی، تهران: ناهید. 1391خرمشاهی، بهاءالدین ) -3

انتشارات  (. ترجمه و مترجم آموزش اصول و قواعد اساسی ترجمه، چاپ دوم، مشهد:  1375رشیدی، غالمرضا ) -4 موسسه چاپ و 

 آستان قدس رضوی.

 (. نخستین درسهای ترجمه، چاپ بیست و دوم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی. 1395فرح زاد، فرزانه ) -5

 (. دوره آموزش فنون ترجمه، ترجمه منصور فهیم و سعید سبزیان؛ چاپ سوم، تهران: انتشارات رهنما. 1390نیو مارک، پیتر )  -6

7- Taylor,tony & camel young (2003), Making History a guide for the Teaching and Learning 

of History in Australian Schools, Commonwealth of Australia  

8-  Enriching History Teaching and Learning, Challenges, Possibilities, Practice (2015), Edited 

by David Ludvigsson and Alan Booth, Printed in Sweden by LiU Tryck,. 

9-  A Practical Guide to Teaching History in the Secondary  School(2006),Edited by Martin 

Hunt, This edition published in the Taylor & Francis e-Library,. 



 62/    آموزش تاریخ      

                                                                                                           

10-  

TEACHING HISTORY A GUIDE FOR TEACHERS TEACHING HISTORY FOR THE 

FIRST TIME(2003), Edited by Max Quanchi and Asofou So’o, HistoryCOPs Samoa 

 منابع: نظریه های هویت ملی و آموزش تاریخ:

1- Anderson, Benedict (1991) Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of 

Nationalism, 2nd edn. London: Verso. 

2- Arts, Wil; Halman, Loek (2013). Value Contrasts and Consensus in Present-Day Europe: 

Painting Europe's Moral Landscapes. BRILL. ISBN 978-9004261662. 

3- Ashmore, Richard D.; Jussim, Lee; Wilder, David, eds. (2001). Social Identity, Intergroup 

Conflict, and Conflict Reduction. Oxford University Press. ISBN 9780195137439. 

4- Bar-Tal, Daniel; Staub, Ervin (1997). Patriotism in the Lives of Individuals and Nations. 

Chicago: Nelson-Hall Publishers. ISBN 978-0830414109. 

5- Benei, Veronique (2005).   Manufacturing Citizenship: Education and Nationalism in Europe, 

South Asian and China. Routledge Research in Education. ISBN 9780415364881. 

6- Coulby, David (2005). World Yearbook of Education 2005: Globalization and Nationalism in 

Education. Routledge. ISBN 9780415348584. 

7- Eriksen, Thomas Hylland (2010). Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives 

(Anthropology, Culture and Society) 3rd Edition. Pluto Press. 

8- Hans, Nicholas. "Nationalism and Education in Asia." Comparative Education Review 2, no. 

2 (1958). 

9- Huntington, Samuel P. (2004). Who are we; the challenges to America's national identity. 

Simon & Schuster. ISBN 9780684870533. 

10- Ibrahim, Zawawi (2004). Globalization and National Identity: Managing Ethnicity and 

Cultural Pluralism in Malaysia. Asia-Pacific Center for Security Studies. ISBN 978-

0971941649. 

11- Kellas, James G. (1991). The Politics of Nationalism and Ethnicity. Macmillan Education UK. 

ISBN 9780312061593. 

12- Kelman, Herbert (1997). Nationalism, Patriotism and National Identity: Social-Psychological 

Dimensions. Chicago: Nelson-Hall Publishers. 

13- Kotowski, Jan Michael. (2013) Narratives of Immigration and National Identity: Findings 

from a Discourse Analysis of German and U.S. Social Studies Textbooks. Studies in Ethnicity 

and Nationalism 13:3. 

14- László, János (2013). Historical Tales and National Identity: An introduction to narrative 

social psychology. Routledge. ISBN 9780415704700. 

15- Lee, Yoonmi (2012). Modern Education, Textbooks, and the Image of the Nation: Politics and 

Modernization and Nationalism in Korean Education. Routledge. ISBN 9781136600791. 

16- Nozaki, Yoshiko (2008). War Memory, Nationalism and Education in Post-War Japan, 1945-

2007. Routledge. ISBN 0203098765. 

17- Özkırımlı, Umut (2011). Theories of  Nationalism; A Critical Introduction. Macmillan 

International Higher Education. ISBN 9780230577336. 

18- Reicher, Stephen; Spears, Russell; Haslam, Alexander (2010). The Social Identity Approach 

in Social Psychology. London: The SAGE handbook of identities. ISBN 978-1446248379. 

19- Riggan, Jennifer (2016). The Struggling State: Nationalism, Mass Militarization, and the 

Education of Eritrea. Temple University Press. ISBN 9781439912706. 
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20- Schleicher, Klaus (1993). Nationalism in Education. Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag 

der Wissenschaften. ISBN 9783631460177. 

21- Smith, Anthony (1991). National Identity. University of Nevada Press  .ISBN 978-

0874172041. 

22- Smith, Anthony D. (1993). National identity. University of Nevada Press. ISBN 

9780874172041. 

23- Smith, Anthony D. (1998). Nationalism and Modernism: A critical survey of recent theories 

of nations and nationalism. London: Routledge. 

24- Spencer, Philip; Howard Wollman (2002). Nationalism: A Critical Introduction. London: 

Sage Publications. 

25- Tajfel, Henri; Turner, John C. (1986). "The Social Identity Theory of Inter-group Behavior". 

Psychology of Intergroup Relations. 

26- Takeda, Nazumi & Williams, James H. (2008) Pluralism, identity, and the state: national 

education policy towards indigenous minorities in Japan and Canada. Comparative Education 

44:1. 

27- Turner, J.C (1999). Social Identity Context, Commimtment, Content. Some Current Issues in 

Research on Social Identity and Self-categorization Theories. Oxford: Blackwell. 

28- Uko-Ima, Barrister (2014). National Identity: Pragmatic Solutions for Democratic 

Governance in African Nations. Xlibris LLC. ISBN 9781499047950. 

29- Vejdani, Farzin (2014). Making history in Iran: education, nationalism, and print culture. 

Stanford University Press. ISBN 9780804791533. 

30- Zervas, Theodore G. (2017). Formal and Informal Education during the Rise of Greek 

Nationalism: Learning to be Greek. Palgrave Macmillan US. ISBN 9781137484154. 

31- Zimmer, Oliver (2003). Nationalism in Europe, 1890–1940. Macmillan Education UK. ISBN 

9781403943880. 

 نابع رویکردها و روش های آموزش تاریخ:م

1- Ababio, B. T. (2013). Nature of teaching: What teachers need to know and do. International  

Journal of Innovation Education and Research, 1(3). 

2- Booth, Alan & Black, Jeremy (2003). Teaching History at University: Enhancing Learning 

and Understanding. Psychology Press. 

3- Booth, Alan & Hyland, P (1996). History in Higher Education: New Directions in Teaching 

and Learning. London, Blackwell. 

4- Byrom, J. (2003) ‘Continuity and progression’, in Past Forward: A Vision of School History, 

2002–2012, London: Historical Association. 

5- Card, J. (2004) ‘Seeing double: how one period visualizes another’, Teaching History, 117. 

6- Carr, E. H. (1961) What Is History, London: Macmillan. 

7- Cunnah, W. (2000) ‘History teaching, literacy and special educational needs’, in J. Arthur 

and R. Phillips (eds) Issues in History Teaching, London: Routledge. 

8- Davies, I. and Williams, R. (1998) ‘Interpretations of history’. Issues for teachers in the 

development of pupils’ understanding’, Teaching History, 91. 

9- Eble, K. (1988) The Craft of Teaching. San Francisco: Jossey-Bass. 

10- Entwistle, N. and Ramsden, P. (1983) Understanding Student Learning. London: Croom 

Helm. 
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11- Fogo, B. (2014). Core practices for teaching history: The results of a Delphi panel survey. 

Theory & Research in Social Education, 42(2). 

12- Friesen, S. (2009). What did you do in school today? Teaching effectiveness: A framework and 

rubric. Toronto: Canadian Education Association. 

13- Goe, L., Bell, C. & Little, O. (2008). Approaches to evaluating teacher effectiveness: A 

research synthesis. Washington, DC: National Comprehensive Centre for Teacher Quality. 

14- Harris, R. and Luff, I. (2004) Meeting Special Needs in the Curriculum: History, London: 

David Fulton Publishers. 

15- Haydn, T. (2000) ‘Information and communications technology in the history classroom’, in 

J. Arthur and R. Phillips (eds) Issues in History Teaching, London: Routledge. 

16- Haydn, T. and Counsell, C. (eds) (2003) History, ICT and Learning in the Secondary School, 

London: Routledge. 

17- Haydn, T., Arthur, J. and Hunt, M. (2001) Learning to Teach History in the Secondary School, 

2nd edn, London: Routledge. 

18- Hunt, M. (2000) ‘Teaching historical significance’, in J. Arthur and R. Phillips (eds) Issues in 

History Teaching, London: Routledge, pp. 39–53. 

19- Husbands, C. (1996) What Is History Teaching? Language, Ideas and Meaning in Learning 

about the Past, Buckingham: Open University Press. 

20- Lomas, T. (1990) Teaching and Assessing Historical Understanding, London: Historical 

Association. 

21- Lumpkin, A. &Multon, K. A. (2013). Perceptions of teaching effectiveness. The Educational 

Forum, 77(3), 288-299. 

22- National Academy of Sciences (2000). How people learn: Brain, mind, experience, and 

school. Wasshington D.C: National Academy Press. 

23- Shulman, L. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Havard 

Educational Review, 57 (1). 

24- Steele, I. (1976) Developments in History Teaching, Open Books. 

25- Taylor, T. & Young, C. (2003). Making history: A Guide for the teaching and learning of 

history in Australian schools. Canberra: Commonwealth of Australia. 

 : خیدر آموزش تار یقیتطب کردیرو

1- Argyris, Chr., & Schon, D. A. (1996). Organizational Learning II. Theory, Method, and 

Practice. Reading, MA: Addison-Wesley. 

2- Arnove, Robert F. & Torres, Carlos Alberto & Franz, Stephen. (2012) Comparative 

Education: The Dialectic of the Global and the Local, Rowman & Littlefield Publishers; 4th 

edition.  

3- Arthur, J., & Cremin, H. (Eds.) (2012). Debates in Citizenship Education. London: Routledge. 

4- Bang, Peter Fibiger & Kolodziejczyk, Dariusz. (2012). Universal Empire: A Comparative 

Approach to Imperial Culture and Representation in Eurasian History, Cambridge University 

Press. 

5- Berger, St. (2017). History Writing and Construct. 

6- Ecker, A. (2018) The Education of History Teachers in Europe—A Comparative Study. First 

Results of the “Civic and History Education Study”. Creative Education, 9 . 
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7- Hans, Nicholas. "The Historical Approach to Comparative Education." International Review 

of Education / Internationale Zeitschrift Für Erziehungswissenschaft / Revue Internationale 

De L'Education 5, no. 3 (1959). 

8- Hans, Nicholas. (2011) Comparative Education: A Study of Educational Factors and 

Traditions, London: Routledge & K. Paul. 

9- Holmes, Brian. (1998). Problems in Education: A Comparative Approach. Routledge. 

10- Husbands, C. (1996) What Is History Teaching? Language, Ideas and Meaning in Learning 

about the Past, Buckingham: Open University Press. 

11- J. Mahoney. (2003). "Knowledge Accumulation in Comparative Historical Research: The 

Case of Democracy and Authoritarianism." In Comparative Historical Analysis in the Social 

Sciences. Ed. J. Mahoney and D. Rueschemeyer. Cambridge University Press. 

12- Loop, Jan. (2017). The Teaching and Learning of Arabic in Early Modern Europe, Leiden; 

Boston: Brill. 

13- Reagan, Timothy G. (2000). Non-Western Educational Traditions: Alternative Approaches to 

Educational Thought and Practice (Sociocultural, Political, and Historical Studies in 

Education). Routledge; Second edition. ISBN 978-0805834505. 

14- Rogers, Alan (2005). Non-Formal Education: Flexible Schooling or Participatory Education. 

Springer. ISBN 978-0387246369.  

15- Schulte, Barbara and others. (2014). Comparative Education Research: Approaches and 

Methods, Hong Kong University Press; second edition edition. 
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مشاهده  سنجش  سه  فرایندی  ارزشیابی  در  گیرد.  می  انجام  پایانی  و  )مستمر(  فرایندی  به صورت  درس  این  و  ارزشیابی  رفتاری  ای، 

روحه در کالس و انجام تکالیف محوله، مالک ارزیابی  عملکردی مد نظر بوده حضور فعال در کالس، فعالیت و مشارکت در مباحث مط

 هایی از تکالیف محوله: است. نمونه

 آزمون میان ترم و پایانی از متون درسی تعیین شده  -

 های کالسی مشارکت در مباحث و فعالیت  -

   یک متن انگلیسی در زمینه آموزش تاریخ  یبراساس محتوا انیتوسط دانشجو  نتی پاورپو ه یته -

 تحلیل ساختار دستوری، لغوی و... یک متن در مورد آموزش تاریخ توسط دانشجو ترجمه و  -

 آزمون پایانی شامل ترجمه چند متن کوتاه به زبان انگلیسی در موضوع آموزش تاریخ  -

 

 روش ارزشیابی

ترممیان ارزیابی مستمر  کارآموزی  ارائه ترجمه در کالس  تحقیق پایانی آزمون نهایی  

✓ ✓ 
های نوشتاری آزمون  ✓ 

✓ ✓  
 ✓ عملکردی 
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 سرفصل درس: طراحی آموزشی پیشرفته در آموزش تاریخ

 معرفی درس و منطق آن :  .1

توانیید بییدون در دسییت داشییتن طرحییی اندیشیییده شییده، بنییایی را بییا اسییلوبی اصییولی بنییا کنیید، معلمییان نیییز همانطورکییه معمییار نمییی

آموزشییی علمییی و اصییولی، نمیتواننیید تییدریس ا ییربخش داشییته باشییند. بییر اییین اسییاس، طراحییی بییدون در اختیییار داشییتن طییرح 

-هییای آموزشییی در جهییت تحقییق اهییداف یییادگیری میییای کییه بییه چگییونگی ارائییه موقعیییتآموزشییی بییه عنییوان قلمییرو علمییی

یییادگیری مییؤ ر اتفییاق ای کییه بییدون توجییه بییه آن، آمییوزش و پییردازد، از جایگییاه خییاص و ممتییازی برخییوردار اسییت. بییه گونییه

هییای آموزشییی بییه همییراه خواهیید داشییت، لییذا ضییرورت دارد معلمییان افتیید و اتییالف منییابع انسییانی و غیرانسییانی را در نظییامنمییی

ارزشیییابی، "تییا مرحلییه نهییایی  "تجزیییه تحلیییل"مییدارس ضییمن اینکییه باییید بییا تسییلط  بییر فراینیید طراحییی آموزشییی از مرحلییه 

هییای نییوین و متییأ ر منیید یییادگیری شییوند، بلکییه بییه علییت رشیید فزاینییده فنییاوریطراحییی نظییام، قییادر بییه "نگهییداری و بییازنگری

هییای هییا و قابلیییتهییا، باییید بییا شییناخت دقیییق از ویژگیییهای آموزشییی، بییه ویییژه حییوزه تییاریخ از اییین فنییاوریشدن حداکثری نظام

بییه ویییژه در تییدریس حیطییی را بییرای یییادگیری هییای جدییید و قییدیم را در کنییار هییم قراردهنیید و مهییای الکترونیکییی، مؤلفییهمحیییط

تییاریخ، ایجییاد کننیید کییه عییالوه بییر تقویییت یییادگیری، بسیییاری از موانییع یییادگیری را برطییرف نماییید و کیفیییت آمییوزش و 

یییادگیری ا ییربخش تییاریخ را تضییمین کنیید.گام مییورد انتظییار دیگییر از معلمییان عصییر جدییید، طراحییی و تولییید محتویییات 

اسییب بییرای تییدریس بهینییه تییاریخ اسییت کییه  معلمییان باییید بتواننیید بییا کسییب تسییلط در تییدوین اییین نییوع آموزشییی الکترونیکییی من

را کییه یکییی از نیازهییای اساسییی یییک شییهروند  "خودیییادگیری مییادام العمییر"محتییوا، در دانییش آمییوزان  عصییر دیجیتییال، مهییارت 

 الکترونیکی است را توسعه و تقویت نمایند.

 مشخصات درس

 تخابیتخصصی ان نوع درس:

عملی  -نوع واحد: نظری   

 2تعداد واحد: 

 48 تعداد ساعت:

 -دروس پیش نیاز: 

اسییتاد متخصییا بییرای  

 تدریس:

دکتیییییییرای تیییییییاریخ، 

آمییوزش، برنامییه ریییزی 

درسیییییی، تکنولیییییوژی 

 آموزشی

 

 طراحی آموزشی پیشرفته در آموزش تاریخ  نام درس به فارسی:

 نام درس به انگلیسی:  

Advanced Instructional Design in History Education 

 در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:اهداف یادگیری: 

هییای یییادگیری را بشناسیید و اصییول و مبییانی مربییوط بییه هییر هییا و نظریییهانواع دیییدگاه  -1

 دیدگاه  را از هم تشخیا دهد.

تفکیییک کنیید و بتوانیید بییر اسییاس اصییول های نافر بییر هییر دیییدگاه را از هییم  رویکرد -2

گرایانییه، سییاخت گرایانییه(، بییرای حییاکم بییر هییر رویکییرد )رفتارگرایانییه، شییناخت

 سطوح مختلف)خرد/کالن( در حوزه آموزش تاریخ، طراحی آموزشی نماید.

هییییای کلییییات الگییییوی عمییییومی طراحییییی آموزشیییی را بییییر اسییییاس مفروضییییه -3

انییه، سییاخت گرایانییه(، بییرای هییر گرایرویکردهییای متفاوت)رفتارگرایانییه، شییناخت

هییییای نییییوع از آمییییوزش )عمییییومی، تخصصییییی، فنییییی و ...( ، تمییییامی حیطییییه

یادگیری)شییناختی، مهییارتی و نگرشییی( و بییرای هییر نییوع از یییادگیری ) سیینتی ، 

 الکترونیکی( به کاربرد.
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انییواع الگوهییای طراحییی آموزشییی مطییرح شییده در فصییل سییوم )سیسییتمی یییا غیییر  -4

امییل بییر عناصییر الگییو، از هییم تفکیییک نماییید و بتوانیید هییر سیسییتمی( را بییا اشییراف ک 

الگییو را بییرای هییر موقعیییت قابییل آمییوزش در تییاریخ، بییدون بییرهم زدن چییارچوب 

 اساسی الگو بومی نماید.

کییاربردی تییرین الگییو را بییرای هییر نییوع یییادگیری، در حییوزه آمییوزش تییاریخ  -5

الگییو، بییر هییای معقییول و علمییی خییود را بییرای انتخییاب تشییخیا داده و اسییتدالل

 های مورد استفاده در آموزش تاریخ تشریح کند.اساس دیدگاه 

الگوهییای طراحییی شییده توسییط دانشییجویان را بییا توجییه بییه اسییتانداردهای کیفییی در  -6

توانیید در حییوزه هییای بهینییه کییه میییطراحییی آموزشییی، ارزیییابی نماییید و طییرح

 آموزش تاریخ کاربردی تر باشد را معرفی نماید.

 

 یری، محتوای درس و ساختار آن:های یادگفرصت  .2

 پیشرفته در آموزش تاریخ  فصل اول: طراحی آموزشی

 کاربرد طراحی آموزشی در آموزش تاریخ -

 های طراحی آموزشی مورد استفاده در آموزش تاریخویژگی -

 های یاددهی/ یادگیری مطرح در طراحی آموزشی  برای آموزش تاریخکاربرد نظریه -

 های نافر بر دیدگاه سیستمی مرتبط با آموزش تاریخرویکرداصول حاکم بر  -

 های نافر بر دیدگاه سیستمی در آموزش تاریخرویکرد -

 رویکرد رفتارگرایانه در طراحی آموزش تاریخ -

 رویکرد شناختگرایانه در طراحی آموزش تاریخ -

 های نافر به دیدگاه غیرسیستمی مرتبط با آموزش تاریخاصول حاکم بر رویکرد -

 یکردهای نافر بر دیدگاه غیر سیستمی در آموزش تاریخرو -

 رویکرد ساختن گرایانه در طراحی آموزش تاریخ -

 های رویکردهای یادگیری فصل دوم: فرایند کلی طراحی آموزشی، مورد استفاده در تمامی مفروضه

 تحلیل سیستم و مشخا شدن نیازها و امکانات -

 های مخاطبانشناسایی ویژگی -

 یادگیری تعیین نیازهای -

 بررسی و تحلیل امکانات و محدودیتها -

 طراحی -

 انتخاب مناسبترین بستر یادگیری و آموزش -

 انتخاب رویکرد کلی آموزش -
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 تدوین نتایج مورد انتظار -

 های آموزشیتصمیم درباره راهبردها و رسانه -

 های ارزشیابی و اعتباریابی آنتصمیم و طراحی محتوا و روش -

 یادگیری)فردی، گروهی، ...(طراحی فعالیتهای  -

 تولید و توسعه -

 های آموزشی های غالب در انواع طراحیهای گوناگون با نظر به رویکردتهیه و تولید مواد و رسانه -

 طراحی و تهیه  ملزومات پشتیبان برای مقابله با مشکالت فنی احتمالی -

 اجرا -

 های آموزشیتکثیر و توزیع مواد و رسانه -

 مورد نظر طراحی برنامهاجرای طرح در توالی  -

 ارزشیابی -

 اجرای آزمونهای الزم برای اطمینان از کسب استانداردهای الزم در طی اجرا و در پایان -

 بررسی اعتبار برنامه -

 فصل سوم: الگوهای طراحی آ موزشی

 "رویکرد سیستمی"های طراحی آموزشی با انواع الگو -

 طراحی آموزشی 1"الگوی عمومی" -

  "الگوی عمومی"های اساسی در آموزش تاریخ بر اساس مطابق بامؤلفهطراحی آموزشی  -

 2"دیک و کری"الگوی  -

   "دیک و کری"های اساسی در آموزش تاریخ بر اساس الگوی طراحی آموزشی مطابق بامؤلفه -

 ( 3)الگوی اشور "هینیچ وهمکاران"الگوی  -

   "هینیچ وهمکاران"های اساسی در آموزش تاریخ بر اساس الگوی طراحی آموزشی مطابق بامؤلفه -

 4"گانیه و بریگز"الگوی  -

  "گانیه و بریگز"های اساسی در آموزش تاریخ بر اساس الگوی طراحی آموزشی مطابق بامؤلفه -

  5"مریل"الگوی  -

  "مریل"های اساسی در آموزش تاریخ بر اساس الگوی طراحی آموزشی مطابق بامؤلفه -

 6"رایکلوث "لگویا -

 
1- ADDIE 
2- Dick & Carey 
3 - Assure 
4 - Ganye, R.M & Briggs, L.J 
5- Merrill 
6 - Reigeluth 
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  "رایکلوث"های اساسی در آموزش تاریخ بر اساس الگوی طراحی آموزشی مطابق بامؤلفه -

 "و همکاران 1کمپ"الگوی  -

  "کمپ و همکاران"های اساسی در آموزش تاریخ بر اساس الگوی طراحی آموزشی مطابق با مؤلفه -

 و ... -

 "غیرسیستمی"فرایند ومراحل طراحی الگوی آموزشی با رویکرد  -

 "ایمؤلفه"الگوی چهار  -

  "ایچهار مؤلفه"های اساسی در آموزش تاریخ بر اساس الگوی طراحی آموزشی مطابق بامؤلفه -

 "پنج مؤلفه ای"الگوی  -

  "ایپنج مؤلفه"های اساسی در آموزش تاریخ بر اساس الگوی طراحی آموزشی مطابق بامؤلفه -

 "کارآموزی شناختی"الگوی  -

  "کارآموزی شناختی"های اساسی در آموزش تاریخ بر اساس الگوی مطابق بامؤلفه طراحی آموزشی -

 2"ام.ام.اس "الگوی -

  "ام.ام.اس "های اساسی در آموزش تاریخ بر اساس الگویطراحی آموزشی مطابق بامؤلفه -

 فصل چهارم: طراحی آموزشی یادگیری الکترونیکی -

 های آموزش الکترونیکینظام -

 یادگیری الکترونیکیمفاهیم اساسی   -

 سیر تحول و تطور محیط های یادگیری الکترونیکی -

 انواع محیط های یادگیری الکترونیکی -

 زیرساخت های محیط های یادگیری الکترونیکی -

 ویژگی های محیط های یادگیری الکترونیکی با تاکید بر کاربری آن  در آموزش تاریخ -

 الکترونیکی با تاکید بر کاربری آن  در آموزش تاریخ اصول طراحی آموزشی در یادگیری  -

 اهداف طراحی آموزشی در یادگیری الکترونیکی با تاکید بر کاربری آن  در آموزش تاریخ  -

 های یادگیری در طراحی آموزشی یادگیری الکترونیکی با تاکید بر کاربری آن  در آموزش تاریخها و نظریهدیدگاه  -

 احی آموزشی الکترونیکی رویکرد رفتارگرایانه در طر -

 اصول و چگونگی طراحی یادگیری الکترونیکی مبتنی بر رویکرد رفتارگرایانه در آموزش تاریخ  -

 گرایانه در طراحی آموزشی الکترونیکی رویکرد شناخت -

 اصول و چگونگی طراحی یادگیری الکترونیکی مبتنی بر رویکرد شناختگرایانه در آموزش تاریخ -

 گرایانه در طراحی آموزشی الکترونیکی رویکرد ساختن -

 
1 - kemp 
2 - M.M.S 
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 اصول و چگونگی طراحی یادگیری الکترونیکی مبتنی بر رویکرد ساختن گرایانه در آموزش تاریخ -

 مدلهای طراحی یادگیری الکترونیکی -

 1"تقاضامحور مک دونالد"مدل یادگیری  -

 "زنجیره افراد،فرایند، برونداد"یا " P3"مدل  -

 2"یادگیری مبتنی بر اجتماعات"مدلهای  -

 "Khan"چهارچوب یادگیری الکترونیکی  -

   "ADDIE"مدل مرجع  -

 "Schiffmanو  Shrill"مدل -

 و ... -

 کاربرد مدلهای طراحی یادگیری الکترونیکی در آموزش تاریخ -

 محتوای الکترونیکی مورد استفاده برای آموزش تاریخ -

 های مؤ ر برای آموزش الکترونیکی مفاهیم تاریخی راهبرد -

 ها و مواد آموزشی الزم برای آموزش الکترونیکی مفاهیم تاریخیرسانه -

 ارزشیابی الکترونیکی از فرایند یاددهی و یادگیری در کالس درس آموزش تاریخ -

 روشهای اعتباریابی الگوهای طراحی آموزش تاریخ در یادگیری الکترونیکی  -

 استانداردهای کیفی در طراحی یادگیری الکترونیکی مورد نظر برای کالس درس آموزش تاریخ -

 های طراحی یادگیری الکترونیکی در آموزش تاریخ چالش -

 فصل پنجم: طراحی محتوای آموزش الکترونیکی -

 مالکهای طراحی محتوای الکترونیکی مورد استفاده در آموزش تاریخاصول و  -

 رویکردهای مطرح در طراحی محتوای الکترونیکی برای آموزش تاریخ -

 فرایند طراحی محتوای الکترونیکی برای آموزش مفاهیم تاریخی -

 کاربرد الگوهای طراحی محتوای الکترونیکی در آموزش بهینه تاریخ -

 گیری:راهبردهای تدریس و یاد  .3

کنیید، لییذا در ارائییة برخییی از فصییل هییا کییه بییه دنبییال درگیییری هییای مختلییف راهبردهییای تییدریس گونییاگونی را اقتضییا میییموقعیییت

حییل هییای متنییوع از سییوی آنییان  هسییتیم، از راهبییرد راه  دانشییجویان  در فراینیید آمییوزش و اسییتنباط و فرضیییه سییازی و ارائییة

. از  روشییهای آموزشییی مییرتبط بییا اییین راهبییرد مییی تییوان بییه  روش هییای آموزشییی  اکتشییافی یییا غیییر مسییتقیم  اسییتفاده خواهیید شیید

 -حییل مسییئله، مطالعییة مییوردی، کاوشییگری، سییاختن سییازی، مفهییوم سییازی و...اشییاره نمییود. در فصییولی کییه فراینیید یییاددهی

عییاملی اسییتفاده مییی یییادگیری ت -گیییرد، از راهبییرد یییاددهیدانشییحویان شییکل می بحییث و تشییریک مسییاعی میییان ةبییر پاییی یییادگیری 

شییود و روش هییای آموزشییی مطییرح در اییین راهبییرد  یییادگیری مشییارکتی و همیارانییه قییرار خواهیید بییود. در مبییاحثی کییه نیازمنیید 

 
1 - Mac Donald 
2- Community of Inquiry Model 
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مباحییث نظییری تخصصییی اسییت بییه کمییک نظریییه شییرح و بسییط، پیییش سییازماندهنده و.. عمییل تییدریس انجییام  ارائییه  مسییتقیم در

 خواهد گرفت. 

 ای اطالعاتی:و پایگاه همنابع آموزشی  .4

 منابع اصلی : 

 منبع اصلی:  نیاز به تألیف -1

 (. طراحی آموزشی )مبانی، رویکردها و کاربردها(، تهران: سمت.1395فردانش، هاشم ) -2

  تهران: انتشارات   ،عشرت زمانی، امین عظیمی(. یادگیری الکترونیکی از تئوری تا عمل، ترجمه  1393)  تری اندرسون، فتی الومی -3

 مهر البرز.  

 منابع فرعی :

تربیت،    و   تعلیم   مبانی  بر  ای   مقدمه   الکترونیکی  (. یادگیری1396. فرج اللهی ، مهران )پوراندخت  ،  فاضلیان  .مهرنوش،  فر  خشنودی -1

 .آوای نور چاپ سوم، تهران: انتشارات

:  چاپ  ، نوبت"پایش  تا  آموزش  از"  الکترونیکی  (. یادگیری1397)احمد    فر، مهرنوش. بزازجزایری،زهره. خشنودی  نشین،خوش -2

 نور.  انتشارات آوای: ، تهران3

 (. یادگیری الکترونیکی،ترجمه داود کریم زادگان مقدم، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.1393روزنبرگ ، مارک جی ) -3

 .فرهنگ تهران: انتشارات رشد   ASSUREالگوی اساس بر یادگیری مراکز (. طراحی1387اسماعیل) زوارکی، زارعی -4

  یادگیری   طراحان  و   کاربران  عملی  راهنمای :  آموزش  علم  و   الکترونیکی  (. یادگیری1396مایر، ریچارد )  و  کالوینروت   کالرک، -5

 نور.   آوای: پور، کیومرث،  ناشرتقی  حاتمی، جواد و : ای، نور  مترجمانچندرسانه

 (. راهبردها و فنون طراحی آموزشی، ترجمه هاشم فردانش، تهران : انتشارات سمت. 1393لشین، پوالک و رایگلوث ) -6

، ترجمة هاشم  درسی  برنامة  طراحی و درسی ریزیبرنامه در گیریتصمیم : آموزشی  نظامهای طراحی (.1396رمی زفسکی ) -7

 فردانش، تهران: انتشارات سمت.

 (. اصول طراحی آموزشی، ترجمة خدیجه علی آبادی، تهران: نشر دانا. 1391ویگر )گانیه، بریگز و   -8

 (. طراحی آموزشی )با تاکید بر رویکرد تلفیقی(، تهران : کوروش چاپ .1392فقیهی، علیرضا و حیدری، مجتبی )  -9

 نور.   آوایتهران: انتشارات درس،  کالس در عمل راهنمای: آموزشی طراحی(. 1396)  محسن بیات، -10

 . سمت انتشارات: تهران. آموزشی طراحی  اصول(. 1390) عباس سید رضوی،  و  وروزی، داریوشن -11

12- Henich, Robert and Others. (1999). Instructional media and technologies for learning.  New 

York: Macmillan Publishing Company. 

13- Keller, J. M. (2010). Motivational design for learning and Performance: the ARCS  model 

approach. USA: Springer. 

14- Mason, Robin and Rennie, Frank (2006). Elearning, The Key Concepts, Routledge. 

15- Siemens, George. (2010 ) . Handbook of emerging technologies for learning . USA (It  is 

available online at www.knowingnowledge.com). 

16- Watson, S.L., & Reigeluth, C.M. (2008). The learner-centered paradigm of  education. 

Educational Technology, 48(5), 42-48. 

http://www.knowingnowledge.com/
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17- Zaraii Zavarki, E. & Toofaninejad, E. (2011). The Effect of Blended Learning on  Students 

Mathematics Learning. In S. Barton et al. (Eds.), Proceedings of Global Learn ,Asia Pacific 

2011 (pp. 1913-1916). AACE. 

18- Reigeluth, C. M. (Ed.). (2013). Instructional-design theories and models: A new 

paradigm of instructional theory (Vol. 2). Routledge. 

19- Hokanson, B., Clinton, G., & Tracey, M. (Eds.). (2015). The Design of Learning 

Experience: Creating the Future of Educational Technology. Springer. 

20- Rogers Patricia L. (2002). Designing instruction for technology-enhanced learning . Idea 

Group Publishing/ USA. 

21- Taylor & Francis Group. (2016). Instructional-Design Theories and Models, Volume IV: 

The Shift to Learner-Centered Instruction. Taylor & Francis Group. 

22- Walter Dick & Lou Carey & James O.Carey.(2015).The Systematic Dessign 

Instruction.Pearson. 

  پایگاه های مطالعاتی :

- http://oerp.ir    )سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی( 

- http://www.talif.sch.ir (دفتر تألیف کتابهای درسی ابتدایی و متوسطة نظری) 

- http://oerp.ir/groups  )گروه های درسی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی( 

- Error! Hyperlink reference not valid. مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی  ) 

- www.civilica.com )ناشرتخصصی کنفرانسهای کشور(    

- https://irandoc.ac.ir )پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران(    

- https://eric.ed.gov/https://www.roshdmag.ir (سایت مجالت رشد) 

- https://www.roshdmag.ir/ elementary training roshd (سایت مجلة رشد آموزش ابتدایی) 

- http://fa.irunesco.org (  کمیسیون ملی یونسکو/ ایران/ کمیسیون فرهنگی، علمی، آموزشی سازمان ملل متحد 

- https://www.isesco.org.ma/ (آیسسکو /سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی اسالمی) 

 

 یادگیری:راهبردهای ارزشیابی  .5

 روش ارزشیابی

ترممیان ارزیابی مستمر  کارآموزی  ارائه ترجمه در کالس  تحقیق پایانی آزمون نهایی  

✓ ✓ 
های نوشتاری آزمون  ✓ 

✓ ✓  
 ✓ عملکردی 

 

  

http://oerp.ir/
http://www.talif.sch.ir/
http://oerp.ir/groups
http://www.civilica.com/
https://irandoc.ac.ir/
https://www.roshdmag.ir/
https://www.roshdmag.ir/%20elementary%20training%20roshd
http://fa.irunesco.org/
https://www.isesco.org.ma/
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 تاریخ شفاهی و آموزش تاریخ« )با تأکید بر تجارب زیسته معلمان( سرفصل درس »

 معرفی درس و منطق آن: .1

شییفاهی بییه عنییوان روشییی در تاریخنگییاری هییم ریشییه در گذشییته دارد و هییم در نیییم قییرن اخیییر بسیییار گسییترش یافتییه اسییت. تییاریخ 

در ایییران بییه ویییژه بعیید از انقییالب اسییالمی و نیییز بعیید از پایییان دفییاع مقییدس، تییاریخ شییفاهی رواج چشییمگیری یافتییه اسییت. تییاریخ 

سییو راوی و سییوی دیگییر پرسشییگر کنجکییاوی کییه تییالش مییی کنیید  شییفاهی روشییی زنییده و پویییا و دارای دو سییویه اسییت. یییک

تجربییه زیسییتة راوی را بییه روایییت بکشیید. در اییین روش، پرسشییگر راوی را فعاالنییه در معییر  پرسییش هییای گونییاگون قییرار مییی 

 دهیید و گفتییه هییای او را  بییت و ضییبط مییی کنیید. راوی  مییی توانیید عامییل، نییافر یییا شییاهد باشیید. در تییاریخ شییفاهی آن طیییف از

گروه ها و طبقییات جامعییه کییه کمتییر دیییده مییی شییوند مییورد توجییه بیشییتر هسییتند. همچنییین بییا اییین روش مییی تییوان تجییارب زیسییتة 

آن طیییف از افییرادی کییه تییوان نوشییتن ندارنیید ولییی حرفهییای زیییادی بییرای گفییتن دارنیید را بییه خییوبی  بییت و ضییبط کییرد. در اییین 

 ته معلمان تبیین شده است.درس اهمیت تاریخ شفاهی به ویژه از منظر تجارب زیس

 مشخصات درس

 تخصصی انتخابی نوع درس:

عملی  -نوع واحد: نظری   

 2تعداد واحد: 

 48 تعداد ساعت:

 نیاز:دروس پیش

اسیییتیاد متخصیییا برای تیدریس:  

اسییتاد تاریخ متخصییا و آشیینا به  

 روشهای تاریخ شفاهی

)بیا تیأکیید بر تجیارب زیسیییتیه  تااریخ شاافااهی و آموزش تااریخ  نیام درس بیه فیارسیییی:  

 معلمان( 

 نام درس به انگلیسی : 

Oral History and teaching history (with emphasis on teachers' lived 

experiences) 

 در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود: اهداف یادگیری:

 اهمیت تاریخ شفاهی در تولیدات تاریخ معاصر را بیان کند.  -1

 اصول و تکنیک های مصاحبه در تاریخ شفاهی را به کار ببرد.  -2

 روشهای انجام پروژه های تاریخ شفاهی را به دانش آموزان بیاموزد. -3

 ند. تجربیات زیسته معلمان را ضبط و  بت ک  -4

ضمن آشنایی با کاربردهای تولیدات تاریخ شفاهی، بخصوص در حوزه آموزش، از  -5

 این تولیدات برای انتقال تجربیات آموزشی استفاده کند.

ضمن آشنایی با مراکز فعال در امر  بت و ضبط تاریخ شفاهی، توانایی همکاری با آنها   -6

 را داشته باشد. 

نافر یا شییاهد، بخصییوص طبقات فروتر، ضییمن انجام مصییاحبه فعال با  افراد عامل،   -7

 راستاری و برای استفاده عرضه کند.رویدادهای تاریخی، تولیدات حاصله را وی

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:. فرصت2

 فصل اول: مبانی نظری و روش شناسی تاریخ شفاهی 

 چیستی تاریخ شفاهی   -

 های تاریخ شفاهی  تعاریف، حیطه ها و عرصه  -
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 پیشینة تاریخ شفاهی  -

 اهمیت تاریخ شفاهی در تدوین تاریخ معاصر -

 آشنایی با تدریس تاریخ شفاهی در مدارس و دانشگاه ها  -

 فصل دوم: تاریخ شفاهی و انواع روایت 

 سنت شفاهی و تاریخ شفاهی -

 پژوهش روایی و تاریخ شفاهی -

 خاطره نگاری و تاریخ شفاهی   -

 فصل سوم: مراحل کار در تاریخ شفاهی  

 یابی در تاریخ نگاری شفاهی موضوع و موضوع -

 میدان ها و حوزه های تحقیق با تأکید بر حوزه آموزش  -

جغرافیا و ابزار  مصاحبه، ساز و کار تاریخ شفاهی )تعریف مصاحبه و انواع آن و روشهای مصاحبه، تنظیم پرسشنامه، زمان و  -

 مصاحبه، ویژگیهای مصاحبه شونده و مصاحبه کننده، ...( 

ویراستاری در تاریخ شفاهی)استخراج، تبدیل ضبط)شنیداری، دیداری( به  بت )واژه های نوشتاری( به منظور: الف: تولید یا   -

 تبدیل به سند،  ب: تولید یا تبدیل به تاریخ( 

 شفاهی  فصل چهارم: کاربری های محصوالت تاریخ 

 مواد آموزشی برای دانش آموزان و معلمان  -

 تولید کتابهای تاریخی  -

 ایجاد آرشیو صوتی، تصویری   -

 آموزش قوانین و اسناد حقوقی   -

 حفظ میراث فرهنگی   -

 مشارکت اجتماعی طبقات ساکت و فروتر   -

 تاریخ خاندانی    -

 تاریخ محلی و.. -

 فصل پنجم: آشنایی با مراکز تولیدات تاریخ شفاهی

 بنیاد تاریخ انقالب اسالمی ایران -

 مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران -

 مؤسسه تنظیم و نشرآ ار امام خمینی)ره( -

 انتشاران سوره و تدوین خاطرات دفاع مقدس -

 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران -

 سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی -
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 اهی بنیاد مطالعات ایران )دانشگاه کلمبیا(طرح تاریخ شف -

 . راهبردهای تدریس و یادگیری:3

 ارائه منطقی و منسجم مفاهیم و موضوعات درسی -

 ترغیب و تشویق دانشجویان برای مطالعة مباحث مرتبط با تاریخ شفاهی -

 پژوهشی با راهنمایی استاد -شرکت در سمینارها و کارگاههای علمی -

 امکان همکاری با مراکزو مؤسسات تاریخ معاصر که در زمینه تاریخ شفاهی فعال هستند.بازدید و در صورت  -

 انجام مصاحبه با معلمان با تجربه با رعایت همه اصول علمی و نقد وبررسی آنها در کالس -

 انجام مصاحبه با افراد مختلف برای  بت تجربیات آموزشی ایشان و نقد وبررسی آنها در کالس -

 فمند و محوری از موضوعات درسی و تجزیه و تحلیل آنهاطرح سؤاالت هد -

 معرفی و نقد و بررسی یک ا ر تاریخ شفاهی از سوی هریک از دانشجویان -

 جستجو در اینترنت برای یافتن مقاله ها و نوشته های مرتبط با روش شناسی مطالعات تاریخی و ارائه آنها در کالس -

 های مطالعاتی:منابع آموزشی و پایگاه. 4

 منابع اصلی:

 منبع اصلی: نیاز به تألیف -1

(. روش های پژوهش در تاریخ، گروه مترجمان ، چاپ دوم، مشیهد: بنیاد پژوهش های اسیالمی آسیتان 1375سیاماران، شیارل ) -2

 قدس رضوی.

، 1358-1385(. تاریخ شییفاهی و جایگاه آن در تاریخ نگاری معاصییر ایران  1394نورایی، مرتضییی و مهدی ابوالحسیینی ترقی) -3

 تهران: پژوهشکده تاریخ اسالم. 

 منابع فرعی:

 (. راهنمای گردآوری سنتهای شفاهی، ترجمه عطااهلل زاهد، تهران:، انتشارات آناهیتا.1370عثمان، محمد طیب ) -4

 . پژوهش روایی: اصول و مراحل، تهران: دانشگاه فرهنگیان.1395محمد )عطاران،  -5

(. تجربه های ماندگار در گزارش نویسیی، ترجمه علی اکبر قاضیی زاده، تهران: دفتر مطالعات و توسیعه رسیانه  1391کری، جان ) -6

 ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

نگاشییته های در گسییتره ادب مقاومت و فرهنگ جبهه، تهران:   (. درآمدی بر خاطره نویسییی و خاطره 1373کمری، علیرضییا ) -7

 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی.

8- Baum. Willa K. (1991). Transcribing and Editing oral history. ALtamir  press, NewYork  . 

PRINCIPLES I N EDITING ORAL HISTORY . 

9- Frisch, Michael. (1990). “Oral History, Documentary, and the Mystification  of Power: A 

Critique of Vietnam: A Television History,”. in A Shared 

10- Authority: Essays on the Craft and Meaning of Oral and Public History.  Albany: State 

University of New York Press. 
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11- Shopes, Linda. (2011). “Editing Oral History For Publication,” . Oral  History Forum   

d’histoire  orale  , 31 (2011) . 
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 مقاالت:

(. پیدایش و گسیترش خاطره شیفاهی نوین و مالحظات آموزشیی آن، مجله رشید آموزش تاریخ، 1390عبدالرسیول )خیراندیش،    -1

 .1دوره سیزدهم، شمار

(. روایتگری سیینتی تاریخ در جامعة ایرانی و امکان بهرگیری از آن در آموزش تاریخ، مجله رشیید 1390خیراندیش، عبدالرسییول ) -2

 .1آموزش تاریخ، دوره سیزدهم، شمار

 علمی دوفصلنامة برتاریخنگاری شفاهی« تأکید با ایران شفاهی  تاریخ  در نو  (. »چشم اندازهای1389علیرضا ) توانی،  مالیی -3

 .1389بهار و تابستان  ،48 پیاپی ،5شمارة  جدید، دورة  بیستم، سال دانشگاه الزهرا، تاریخنگاری و تاریخنگری پژوهشی

  66 شمارة  ، 1386 ، تابستاناسناد گنجینة شفاهی« تاریخ در ویراستاری بر »درآمدی(. 1386)مرتضی  نورائی، -4

 مطالعاتی: پایگاه 

-  http://www.oral-history.ir/ 

  . راهبردهای ارزشیابی یادگیری:5
ای، رفتاری و  ارزشیابی فرایندی سه سنجش مشاهده ارزشیابی این درس به صورت فرایندی )مستمر( و پایانی انجام می گیرد. در   -

عملکردی مد نظر بوده حضور فعال در کالس، فعالیت و مشارکت در مباحث مطروحه در کالس و انجام تکالیف محوله، مالک  

 ارزیابی است. نمونه هایی از تکالیف محوله: 

 موضوعات نو برای انجام پژوهش انتخاب یک موضوع خُرد با راهنمایی استاد با تأکید بر  -

تجارب زیسته معلمان منطقه خود انجام داده و برای ارزیابی  هر دانشجو یک مصاحبه فعال، با رعایت تمام اصول علمی، درزمینه   -

 تحویل استاد دهد. 

 الیت. مقایسه و سنجش یک موضوع خُرد در چند منبع و بیان استتناج حاصله به صورت ارائه شفاهی و ارزیابی این فع -

طراحی میز گفتگو و نقد در کالس و درخواست از چند دانشجو برای گفتگوی انتقادی دربارة یک مصاحبه، یک کتاب، مقاله   -

 و..در مورد تاریخ شفاهی و ارزیابی نطرات دانشجویان. 

 ه اسالمی ارائة گزارش بازدید از مراکز اسنادی، کتابخانه، موزه یا مکانهای تاریخی مرتبط با تاریخ ایران دور -

 آزمون کتبی از کتاب درسی. -

 روش ارزشیابی

ترممیان ارزیابی مستمر  کارآموزی  ارائه سمینار تحقیق پایانی آزمون نهایی  

✓ ✓ 
های نوشتاری آزمون  ✓ 

✓ ✓ ✓ 
 ✓ عملکردی 

 

http://www.oral-history.ir/
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 سرفصل درس »رویکرد تطبیقی در آموزش تاریخ«

 معرفی درس و منطق آن:  .1

ای تییاریخی تییرین چییارچوب آمییوزش تییاریخ در همییه کشییورهای جهییان اسییت. اییین پدیییده هییم ریشییهتاریخ ملییی هنییوز هییم اصییلی

هیییای عملیییی اسیییت. در فضیییایی کیییه تمیییامی مناسیییبات اجتمیییاعی، اقتصیییادی و فرهنگیییی در دارد و هیییم برخاسیییته از ضیییرورت

-مییوزش فرهنگییی نمییییابنیید، آمییوزش تییاریخ بییه عنییوان یکییی از ارکییان آشییوند و جریییان میییچییارچوب دولییت ملییت تنظیییم مییی

توانییید بییییرون از ایییین چیییارچوب رخ دهییید. بیییا ایییین همیییه، در آمیییوزش تیییاریخ ملیییی بایسیییتی بییییش از هیییر چییییز از الگوهیییای 

گیییری دولییت ملییت اسییت، خییودداری نمییود و نقییش یکسییوگرایانه کییه بییه دنبییال تحمیییل روایتییی یکدسییت از تییاریخ شییکل

هویییت ملییی میید نظییر قییرارداد. بییه خصییوص کییه در رونیید تحییوالت  هییای خُییرد و محلییی و پیرامییونی را در تییاریخ تکییوینهویییت

هییای سیینتی و مییدرن شییکل گرفتییه انیید کییه در حییال تعریییف هویییت ملییی بییرای تییاریخی، کشییورهای مختلفییی از درون امپراتییوری

مییده المللییی نییاگزیر از ارتبییاط بییا کشییورهای همجییوار نیییز هسییتند. عخییود هسییتند. در عییین حییال کییه بنییابر ضییرورت مناسییبات بییین

مییابین نیییز تحییت تییأ یر اختالفییات گذشییته اسییت. بنییابراین گیییرد و منازعییات فیییاییین مناسییبات بییر اسییاس سییابقة تییاریخی شییکل مییی

تییرین آمییوزش تییاریخ گذشییته کشییورها بییرای زنییدگی مییدنی اهمیییت دارد. در عییین حییال کییه ایرانیییان بییه عنییوان یکییی از قییدیمی

هییا ایییران، شییاهد تحییوالت فراوانییی بودنیید کییه مناسییبات آنییان بییا دیگییر فرهنییگتمدن ها و ملت هییای جهییان، در اسییتمرار تییاریخی  

و تمییدن هییا و مردمییان همجییوار و دور و نزدیییک تحییت تییا یر قییرار داده اسییت بییه خصییوص کییه محیییط پیرامییونی ایییران شییاهد 

 . گیری کشورهای نوین بعد از زوال استعمار کهن بوده استفروپاشی امپراتوری های سنتی و مدرن و شکل

ای نداشییته باشیید، و در عییین حییال کییه هیییچ ملتییی نیسییت کییه در طییول تییاریخ بییا ملییل همجییوار و همسییایه خییود روابییط خصییمانه

هییای ملییی هنییوز در خییاطره جمعییی برجییای نمانییده باشیید. آشییکارترین نمونییه آن کمتییر جییایی اسییت کییه رسییوبات اییین خصییومت

پیییش از آن روابییط دشییمنانه ایییران و عثمییانی در کنییار خطییر در تییاریخ ایییران مربییوط بییه جنییگ هشییت سییاله ایییران و عییراق و 

انییدازی نیروهییای مهییاجم بییه سییرزمین ایییران اسییت. همییانطور کییه ایییران نیییز در طییول تییاریخ هییم سییازنده امپراتییوری همیشگی دست

تییه هییای سیاسییی و قلمروهییای فرهنگییی گسییترده در آسیییای غربییی بییوده و هییم تحییت تسییلط غلبییه جویییان فراسییرزمینی قییرار گرف

اسییت. بنییابراین، تییاریخ ایییران از زاویییه هییای دییید مختلییف و نظییام هییای آموزشییی دیگییر کشییورها بییه شییکل هییای گونییاگون در 

امییروز روایییت مییی شییود. بییرای آشیینایی بییا چنییین روایییت هییایی مطالعییة تطبیقییی ضییروری اسییت. همانگونییه کییه اسییتفاده از تجربییه 

توانیید راهکارهییای پاسییخ بییه اییین مسییاله را نیییز بییه دسییت نییین چالشییی میییدیگر کشورها بر اسییاس رویکییرد تطبیقییی در پاسییخ بییه چ

 دهد.

  



 79/    آموزش تاریخ      

                                                                                                           

 

 مشخصات درس

 تخصصی انتخابی نوع درس:

 نوع واحد: نظری  

 2تعداد واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 نیاز:دروس پیش

 استاد متخصا برای تدریس:

اسییتاد دارای دکترای تاریخ ایران دوره 

 اسالمی

 رویکرد تطبیقی در آموزش تاریخ نام درس به فارسی: 

 نام درس به انگلیسی: 

A Comparative Approach to History Education 

 در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود: اهداف یادگیری:

 مفاهیم رویکرد تطبیقی در آموزش تاریخ تحلیل کند. -1

ایران با روایت تاریخ ملی در دیگر کشییورها با سییابقه نسییبت روایت تاریخ ملی را در   -2

 های تاریخی مختلف بازسازی کند.

تنوع رویکردها به دوره بندی های تاریخی باسییتان، میانه و معاصییر در آموزش تاریخ  -3

 در دیگر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه آسیایی و غربی تبیین کند.

اییت تیاریخ کشیییورهیای عرب زبیان را تحلییل چگونگی رواییت تیاریخ ملی ایران در رو -4

 کند

چگونگی رواییت تیاریخ ملی ایران در رواییت تیاریخ کشیییورهیای ترک زبیان را تحلییل   -5

 کند.

چگونگی روایت تاریخ ملی ایران در روایت تاریخ کشیورهای فارسیی زبان را تحلیل  -6

 کند

نتیایج ملی و پییامیدهیای تعیار  رواییت هیا در زمینیه هیای اجتمیاعی فرهنگی معیاصیییر و  -7

 منطقه های و بین المللی آنرا را تحلیل کند

 منابع و متون آموزش تاریخ دیگر کشورهای همجوار با ایران را نقد و بررسی کند. -8

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .2

 فصل اول:  چیستی رویکرد تطبیقی در آموزش تاریخ

 مطالعات آموزشیموضوع و مفاهیم رویکرد تطبیقی در  -

 رویکرد و روش تاریخی در مطالعه تطبیقی آموزشی  -

نهادهای مطالعاتی در رویکرد تطبیقی در آموزش تاریخ: موسسه ایکرت، انجمن مدرسان تاریخ اروپا، انجمن مدرسان تاریخ   -

 آسیا، انجمن مدرسان تاریخ استرالیا، و .. 

 خاورمیانه  و در اروپا اهمیت و ضرورت مطالعات تطبیقی آموزش تاریخ در فضای  -

پیمان های فرهنگی منطقه ای و اهمیت آموزش تاریخ: پیمان کشورهای ترک زبان، پیمان کشورهای نوروز، اتحادیه عرب،   -

 اتحادیه کشورهای اسالمی 

 جایگاه آموزش تاریخ در شکل دادن به هویت ملی کشورهای جدید  -
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 فصل دوم: آموزش تاریخ در کشورهای توسعه یافته غربی 

 برنامه آموزشی و منابع آموزشی در آموزش تاریخ: روایت هویت ملی در دوره های تاریخی باستان تا معاصر -

 آموزش تاریخ در استرالیا  -

 آموزش تاریخ در کانادا و امریکا -

 آموزش تاریخ در بریتانیا، فرانسه و آلمان -

 آموزش تاریخ در کشورهای شرق اروپا -

 زبان آموزش تاریخ در کشورهای اسپانیولی  -

 فصل سوم: آموزش تاریخ در کشورهای توسعه یافته شرقی 

 برنامه آموزشی و منابع آموزشی در آموزش تاریخ: روایت هویت ملی در دوره های تاریخی باستان تا معاصر -

 آموزش تاریخ در هند  -

 آموزش تاریخ در چین  -

 آموزش تاریخ در ژاپن و کره  -

 آموزش تاریخ در روسیه  -

 تاریخ در کشورهای آسیای غربیفصل سوم: آموزش  

 برنامه آموزشی و منابع آموزشی در آموزش تاریخ: روایت هویت ملی در دوره های تاریخی باستان تا معاصر -

 آموزش تاریخ ترکیه  -

 آموزش تاریخ مصر -

 آموزش تاریخ عراق -

 آموزش تاریخ عربستان  -

 آموزش تاریخ پاکستان و افغانستان  -

 آذربایجان، ارمنستان، گرجستان( آموزش تاریخ در کشورهای قفقاز ) -

 آموزش تاریخ در کشورهای آسیای مرکزی )تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان( -

 فصل چهارم: تاریخ ملی ایران در روایت کشورهای عرب زبان 

با روایت تاریخ ملی - تاریخی  ایران در دوره بندی های مختلف  تمایز روایت تاریخ ملی  نگاه    تشابه و  کشورهای عرب زبان: 

 تطبیقی

 بازنمایی خود و دیگری در روایت تاریخ ملی اعراب و ایران  -

 آشنایی با منابع درسی آموزش تاریخ در مدارس کشورهای عرب زبان   -

 فصل پنجم: تاریخ ملی ایران در روایت کشورهای ترک زبان

 مختلف تاریخی با روایت تاریخ ملی کشورهای ترک زبان: نگاه تطبیقی تشابه و تمایز روایت تاریخ ملی ایران در دوره بندی های   -

 بازنمایی خود و دیگری در روایت تاریخ ملی اعراب و ایران  -

 آشنایی با منابع درسی آموزش تاریخ در مدارس کشورهای عرب زبان   -
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 فصل ششم: تاریخ ملی ایران در روایت کشورهای فارسی زبان

 لی ایران در دوره بندی های مختلف تاریخی با روایت تاریخ ملی کشورهای فارس زبان: نگاه تطبیقی تشابه و تمایز روایت تاریخ م -

 بازنمایی خود و دیگری در روایت تاریخ ملی اعراب و ایران  -

 آشنایی با منابع درسی آموزش تاریخ در مدارس کشورهای عرب زبان   -

 فصل هفتم: بازنمایی تاریخ در حافظه ملی

 سرقت گذشته  -

 ن گذشته ساخت -

 روایت گذشته  -

 نقشه گذشته  -

 قهرمانان گذشته  -

 روزهای تاریخی  -

 مکان های تاریخی  -

 ناسیونالیسم، استعمار و رقابت های منطقه ای و اهمیت آموزش تاریخ  -

 تاریخ ملی ایران و آموزش مفاهیم و موضوعات استمرار و وحدت تاریخی ایرانیان  -

 راهبردهای تدریس و یادگیری: .3

 ارائه منطقی و منسجم مفاهیم و موضوعات درسی -

 استفاده از منابع اصلی و دست اول در هنگام تدریس -

 ترغیب دانشجویان به نقد و بررسی تاریخ های ملی -

 های جدی در حوزه تاریخ تطبیقیمعرفی برخی پژوهش -

 ران و دیگر کشورهاترغیب دانشجویان به مطالعة تطبیقی تاریخ ملی در ای -

 های مطالعاتی:. منابع آموزشی و پایگاه4

 منابع اصلی: 

 منبع اصلی: نیاز به تألیف  -1

 ققنوس.  نشر تهران،  خواه، حقیقت مهدی ترجمه  رضاشاه، عصر در دولت  و جامعه: آمرانه  ( تجدد1387تورج ) اتابکی، -2

 فیروزمند،  کافم  ترجمه  گرایی،  ملت  و  ملت  متاخر  های  نظریه  انتقادی  بررسی:  مدرنیسم  و  ( ناسیونالیسم1391آتنونی دی)  اسمیت، -3

  الث.  نشر  تهران،

تابستان،   و بهار عمومی، حقوق پژوهش اول، پهلوی دوره  موردی مطالعه ایرانی  هویت و ناسیونالیسم (1386نظری، علی ) اشرف -4

 . 22 شماره 

 منابع فرعی: 

 جاوید.  فرهنگ نشر تهران،  کامشاد، حسن  ترجمه تاریخ، از سوءاستفاده  و  ( استفاده 1393پیتر) خیل، -1
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مکاتب1378مونتسرات)  گیبرنا، -2 :  تهران.  اجتهادی  امیرمسعود  ترجمه.  بیستم  قرن  در  ملت  یدولت   و  ناسیونالیسم:  ناسیونالیسم  ( 

 خارجه. امور  وزارت  انتشارات

 سمت. سازمان تهران،  گلشائی، رامین  و مرادزاده  شهروز ترجمه درسی، کتاب نگارش  و  ( پژوهش1393یان) میک، -3

  نگریتاریخ  فصلنامه  اول،  پهلوی  دوره   تاریخ  درسی  هایکتاب  در  ناسیونالیسم  نمودهای   (1388دیگران)  و   دوست، غالمرضا  وطن -4

 ، بهار. 76 پیاپی اول،  شماره  جدید،  دوره  نوزدهم، سال نگاری،تاریخ  و

 ها: مقاله

  و   جغرافیا  تاریخ،  کتب)   اول  پهلوی  عصر  درسی  متون  در  ایرانیت   کانونی  وجوه   قهاری )(  شکور  معصومه  و  محمدعلیاکبری،   -1

   بهار. ،19 شماره  فرهنگی، تاریخ مطالعات فصلنامه ،(فارسی ادبیات

 91 پاییز  و  تابستان ،5/70 شماره  ایران، تاریخ مجله تاریخ، آموزشی متون  در سازی ملت محمدعلی، پروژه  اکبری، -2

 . 1384 فرهنگی،  علمی انتشارات تهران،  پهلوی،  و قاجار عصر ایرانی  جدید هویت ( تبارشناسی1384محمدعلی ) اکبری، -3

 نو.   رخداد تهران،  محمدی، محمد ترجمه تصوری،  های  جماعت  (1391آندرسن، بندیکت ) -4

 مرکز.   نشر  تهران،  ایران، معاصر تاریخ در گرایی باستان  (1380بیگدلو، رضا ) -5

 انقالب.   دانشگاه   مجله  تهران،   قاجاران،  فرمانروایی  برافتادن  تا   دارالفنون  از  ایران  در  درسی  نویسی  ( تاریخ1379منصور)  گل،   صفت  -6

  ،   اسالمی  ایران  تاریخ  مطالعات  مجله  ،  قاجار  عصر  ایران  در  ناسیونالیستی  و   گراباستان  نویسی  ( تاریخ1391عباس)  قیداری،  قدیمی -7

 1 شماره  بهار،

–1358)  ایران  معاصر  تاریخ  درسی  های  کتاب  محتوای  بر  سیاسی  تحوالت  تا یر  شناسی  ( آسیب1384منصوره )  قهی،  کریمی -8

  چهارم،  شماره   اول،  سال  تاریخ،   ایرانی  انجمن   پژوهشنامه   انقالب،   از  پیش  ایران  درسی  های  کتاب   به  تطبیقی  رویکرد  با(  1388

 زمستان.

 

9- Argyris, Chr., & Schon, D. A. (1996). Organizational Learning II. Theory, Method, and 

Practice. Reading, MA: Addison-Wesley. 

10- Arnove, Robert F. & Torres, Carlos Alberto & Franz, Stephen. (2012) Comparative 

Education: The Dialectic of the Global and the Local, Rowman & Littlefield Publishers; 

4th edition.  

11- Arthur, J., & Cremin, H. (Eds.) (2012). Debates in Citizenship Education. London: 

Routledge. 

12- Bang, Peter Fibiger & Kolodziejczyk, Dariusz. (2012). Universal Empire: A Comparative 

Approach to Imperial Culture and Representation in Eurasian History, Cambridge 

University Press. 

13- Berger, St. (2017). History Writing and Construct. 

14- Ecker, A. (2018) The Education of History Teachers in Europe—A Comparative Study. 

First Results of the “Civic and History Education Study”. Creative Education, 9. 

15- Hans, Nicholas. "The Historical Approach to Comparative Education." International 

Review of Education / Internationale Zeitschrift Für Erziehungswissenschaft / Revue 

Internationale De L'Education 5, no. 3 (1959) . 



 83/     آموزش تاریخ      

                                                                                                           

16- Hans, Nicholas. (2011) Comparative Education: A Study of Educational Factors and 

Traditions, London: Routledge & K. Paul. 

17- Holmes, Brian. (1998). Problems in Education: A Comparative Approach. Routledge. 

18- Husbands, C. (1996) What Is History Teaching? Language, Ideas and Meaning in 

Learning about the Past, Buckingham: Open University Press. 

19- J. Mahoney. (2003). "Knowledge Accumulation in Comparative Historical Research: The 

Case of Democracy and Authoritarianism." In Comparative Historical Analysis in the 

Social Sciences. Ed. J. Mahoney and D. Rueschemeyer. Cambridge University Press. 

20- Loop, Jan. (2017). The Teaching and Learning of Arabic in Early Modern Europe, Leiden; 

Boston: Brill. 

21- Reagan, Timothy G. (2000). Non-Western Educational Traditions: Alternative Approaches 

to Educational Thought and Practice (Sociocultural, Political, and Historical Studies in 

Education). Routledge; Second edition. ISBN 978-0805834505. 

22- Rogers, Alan (2005). Non-Formal Education: Flexible Schooling or Participatory 

Education. Springer. ISBN 978-0387246369.  

23- Schulte, Barbara and others. (2014). Comparative Education Research: Approaches and 

Methods, Hong Kong University Press; second edition edition. 

24- Trethewey, A. R. (1976) Introducing Comparative Education, Pergamon. 

25- Vavrus, F. & Bartlett, L. (2015). Critical Approaches to Comparative Education: Vertical 

Case Studies from Africa, Europe, the Middle East, and the Americas (International and 

Development Education). Palgrave Macmillan. ISBN 978-1137366542.  

26- Woodward, C. Vann. (1997). The Comparative Approach to American History. 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری :5

ای، رفتاری و گیرد. در ارزشیییابی فرایندی سییه سیینجش مشییاهده ارزشیییابی این درس به صییورت فرایندی )مسییتمر( و پایانی انجام می

انجیام تکیالیف محولیه، مالک عملکردی مید نظر بوده حضیییور فعیال در کالس، فعیالییت و مشیییارکیت در مبیاحیث مطروحیه در کالس و  

 ارزیابی است. نمونه هایی از تکالیف محوله:

 انتخاب یک نمونه متن آموزشی تاریخ ملی و بررسی و تحلیل آن  -

 انتخاب دو نمونه تاریخ ملی کشورهای مختلف و مقایسه آنها با هم  -

 انجام یک پژوهش خُرد در حوزه تاریخ ملی کشورهای مختلف و مقایسه با ایران  -

 زمون کتبی از منابع مشخاآ -

 روش ارزشیابی

ترممیان ارزیابی مستمر  کارآموزی  ارائه سمینار تحقیق پایانی آزمون نهایی  

✓ ✓ 
های نوشتاری آزمون  ✓ 

✓ ✓  
 ✓ عملکردی 
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فرهنگی،  مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی،    بررسی مسائل اساسی شامل  )  «  سرفصل درس: »کلیات تاریخ ایران پیش از اسالم

 (  روابط خارجی و تحوالت مرزی

   معرفی درس و منطق آن:  .1

 اجتماعی زندگی های  بنیان  از  بسیاریت. از آنجا که  اس جهان کشورهای  ، و به لحاک تمدنی، از غنی ترینترین کهن  از یکی ایران

با تحوالت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، است شده  نهاده  باستان  دوره  در ایرانیان با نگاهی کلی و جامع نگر  ، الزم است دانشجویان 

فرهنگی، روابط خارجی و تحوالت مرزی ایران در دوره باستان )دوران اساطیری، ایالم، ماد، هخامنشی، سلوکی، اشکانی، ساسانی(  

 بهایران دوران باستان   تمدنی و فرهنگی میراثیابند که چرا و چگونه  آشنا شوند و از رمز و راز بقای ایران آگاهی یابند و به درستی در

. در آموزش و یادگیری این درس، موضوعات مرتبط در برنامه آموزشی و  است یافته  استمرار مختلف اشکال  به  و  انتقال  بعد  های دور

 کتاب های درسی تاریخ مدارس باید مورد توجه قرار گیرد. 

 مشخصات درس

 تخصصی انتخابی نوع درس:

عملی  -نوع واحد: نظری   

 2تعداد واحد: 

 48 تعداد ساعت:

 نیاز:دروس پیش

استاد   تدریس:  برای  متخصا  استاد 

دوره  ایران  تاریخ  متخصا  تاریخ 

 باستان

 نام درس به فارسی: 

از اسالم   ایران پیش  تاریخ  اساسی    ) کلیات  شامل مسائل سیاسی، بررسی مسائل 

 «اجتماعی، فرهنگی، روابط خارجی و تحوالت مرزی(اقتصادی، 

 نام درس به انگلیسی:

General Pre-Islamic Iran's History (Review of Major Issues of 

Political, Economic, Social, Cultural, Foreign Relations and Border 

Developments) " 

 یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:در پایان این واحد اهداف یادگیری: 

 اهمیت و جایگاه ایران در دوران باستان را تبیین کند. چرایی -1

چگونگی شکل گیری دولت و امپراتوری در ایران باستان را دریابد و نقش دولت را   -2

 در اداره کشور را تبیین کند. 

 . کند  تشریح را باستان  دوره  در ایران خارجی روابط ضعف  و قوت  نقاط -3

و باش ایرانیان از منظر اجتماعی را دریابد و ویژگی های آن را برشمارد استمرار بود   -4

 عنصر از آنرا در ایران بعد از اسالم نشان دهد. 

 نقش مردم و دولت را در شکل گیری وضعیت اقتصادی تبیین کند.   -5

نشانه ها و آ ار ایران باستان را در محیط پیرامون خویش شناسایی کرده و جایگاه  -6

 را در زندگی مردم بررسی کند.  آنها

گذاری فرهنگ و تمدن ایران باستان را درک کند و برخی نمونه  تأ یر  و   اهمیت   میزان -7

 های شاخا را توضیح دهد. 
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 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن: . فرصت2
 فصل اول: معرفی درس و منابع و مآخذ آن 

 واحد درسیتبیین اهمیت دوره تاریخی مورد بحث در این  -

 معرفی منابع دست اول -

 معرفی منابع دست دوم -

 حضور دانشجویان در کتابخانه برای مشاهده و مرور منابع و مآخذ -

 فصل دوم: آگاهی از بعضی مفاهیم کلیدی

 آشنایی با چارچوب های نظری در تحلیل حوادث تاریخی و کاربردهای آنها در فهم تاریخ ایران باستان  -

 و جغرافیایی فالت ایران و تحوالت آن در دوره باستان طبیعیبررسی مشخصات  -

 های باستان شناسی پیش از تاریخ و دوره تاریخی ایران باستان آشنایی با یافته -

 نگاهی به دوران اساطیری ایران  -

 توجه به ایران باستان در آئینه متون تاریخی ایران دوره اسالمی   -

 ارجی فصل سوم: کلیات تاریخ سیاسی و روابط خ

 بررسی روند شکل گیری دولت در ایران باستان )دوران اساطیری، ایالم، ماد، هخامنشی، سلوکی، اشکانی، ساسانی( -

 آشنایی با مفهوم دولت و امپراتوری و چگونگی تأسیس آن در ایران باستان -

 بررسی شیوه های کشورداری ودولتهای ایران باستان تا آغاز دوران اسالمی -

 عیت دولتهای ایران باستان تا آغاز دوران اسالمیبررسی مبانی مشرو -

 نگاهی به روند تحول تشکیالت نظامی در میان دولتهای ایران باستان  -

شناخت روابط خارجی و تحوالت مرزی ایران در دوره باستان )با در نظر گرفتن  اینکه این روابط و تحوالت در عصر فهور   -

 امپراطوری ها ایجاد شده است(  

 لیات تاریخ اجتماعی ایران باستان  فصل چهارم:ک

 ها، و تا یر آن در حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران باستان ه خصوص مهاجرت آریاییب  مهاجرت،  عامل  نقش -

 آشنایی با اشکال مختلف زندگی اجتماعی ایران باستان )کوچ روی، روستانشینی، شهرنشینی(  -

 متفاوت  در ایران باستان وضعیت طبقات مختلف و اقشار  -

 تفریحات، سرگرمی ها، آیین ها ، مراسم، آداب و رسوم و...  -

 باستان  کلیات تاریخ اقتصادی و اداری ایران فصل پنجم:
 آشنایی با اوضاع کشاورزی، صنعتی، تجاری و...  -

 آشنایی یا تشکیالت اداری و تحول آن  -

 آشنایی با تحوالت معماری و شهرسازی -

 نقش دریا و دریا نوردی در حیات اقتصادی، تجاری و... مردم ایران در دوره باستان     -

 کلیات تاریخ فرهنگی ایران باستان  فصل ششم:
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 رابطه دین و دولت در ایران باستان -

 آشنایی با ادیان و  مذاهب  ایران باستان -

 آشنایی با نهضت های دینی و مذهبی -

و دانش، هنر و معماری، حجاری، مجسه سازی، موسیقی، و... ( ایرانیان در دوره باستان  آشنایی با دستاوردهای تمدنی )علم   -

 )دوران اساطیری، ایالم، ماد، هخامنشی، سلوکی، اشکانی، ساسانی(

 بررسی تعامالت فرهنگی ایران با همسایگان به خصوص یونان و روم باستان -

 . راهبردهای تدریس و یادگیری:3

 بیق مباحث این واحد درسی با مطالب مرتبط در کتابهای درسی تاریخ مدارس با نگاه انتقادی  ترغیب دانشجویان به تط -

 استفاده از منابع اصلی و دست اول در هنگام تدریس )نمایش آ ار باستانی، یافته های باستان شناسان و ...(  -

 ایران دوره باستانتوجه و تأکید بر مسائل اصلی و ارائه منطقی و منسجم محورهای اساسی در  -

 طرح سؤاالت هدفمند و محوری از موضوعات درسی   -

 استفاده از نقشه، فیلم، اسالید و عکس، سکه و دیگر مواد کمک آموزشی مرتبط برای برای عینیّت بخشی به مباحث تاریخی -

 باستان های تاریخی مرتبط با تاریخ ایران در دوره ها، مراکز اسنادی و مکانبازدید از کتابخانه  -

 ارائه مطالب مرتبط با درس به صورت سمینار توسط دانشجویان و نقد و بررسی آن. -

 های مطالعاتی:. منابع آموزشی و پایگاه4

 :اصلی بعامن

 منبع اصلی: نیاز به تألیف  -1

 .تهران دانشگاه  تهران، بیانی، شیرین ترجمه عیالم، تاریخ (1384)  پیر ،آمیه -2

 . زر یاب :ترجمه مهدی سمسار، تهران  ج،2تاریخ امپراطوری هخامنشی، . (1377بریان  پیر ) -3

 . سمت تهران، هخامنشیان، پایان تا آریاییها ورود  از ( 2: )باستان ایران تاریخ (1392) شیرین ،بیانی -4

 . ققنوس تهران، دیزجی، قدرت مهرداد ترجمه ساسانی، فرهنگ و  تاریخ (1382) تورج دریایی، -5

 منابع فرعی: 

  .سمت تهران، ساسانیان، سیاسی تاریخ 4: باستان ایران تاریخ(  1393) کوب زرین روزبه و عبدالحسین ،کوب زرین -1

  .دانشگاهی نشر مرکزان، تهر ساسانیان، تاریخ ،(1389)  علیرضا  ،شهبازی شاپور -2

 .فرزان، تهران صادقی، هوشنگ ترجمه پارتیان، تاریخ مبانی ( 1384 ) کالوس  ،شیپمان -3

  .ایران  دریانوردی   و   بنادر  سازمان  تهران،  ایران،   دریانوردی  و   بنادر   تاریخ  اطلس (  1396)و وقی  باقر  محمد   و   منصور   گل،  صفت  -4

 .کتاب دنیای ، تهران یاسمی، رشید غالمرضا ترجمه ساسانیان، زمان در ایران  (1368) آرتور ،سن کریستن -5

  روز.  فرزان ن،تهرا خلخالی، نازیال ترجمه هخامنشی، های  کتیبه  ( 1382) یر لوکوکوپی -6

 آزاده  و فر محمدی یعقوب ترجمه اشکانی، دوران در الیمایی برجسته نقوش (1386)شیپمن  کالوس و واندنبرگ لویی -7

   .سمت ن،تهرا خو، محبت
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 .ققنوس تهران، ،اقب فر  مرتضی ترجمه هخامنشی، شاهنشاهی ،(1383)  جان ،کوک مانوئل -8

 .دانشگاهی نشر مرکز، تهران ایالم،  تمدن  و تاریخ (1370)یوسف جیدزاده،م -9

( فرهنگ ایرانی پیش از اسالم و آ ار آن در تمدن اسالمی و ادبیات عربی، تهران: انتشارت  1394محمدی مالیری، محمد ) -10

 توس.

 . ققنوس ن، تهرا فر،  اقب مرتضی ترجمه باستان، ایران ( 1377)  یوزوف، ویسهوفر -11

  ی.ماه نشر تهران، رجبی، پرویز ترجمه (،هخامنشیان تمدن و فرهنگ تاریخ ) ایرانیان و  داریوش (1386)  والتر، هینتس -12

 :فرعی منابع

 . انتشارات علمی و فرهنگی :ترجمه هوشنگ صادقی، تهران تاریخ اقتصاد دولت ساسانی، .(1382فرانتس ) ،آلتهایم -1

 . چشمه نشر، تهران تاریخ، تا اسطوره  از  (1376) مهرداد  ،بهار -2

 .اتنشارات علمی و فرهنگی: رضا، تهران اهللشهرهای ایران در روزگار پارتیان و ساسانیان، ترجمه عنایت .(1377) پیگولوسکایا -3

 .اندیشه بازتاب نسا، اشکانی ریتونهای ( 1384)  شهرام آبادیان، حیدر و تاجبخش، رؤیا   -4

 .نور پیام  انتشارات چاپ سیزدهم، هخامنشیان، پایان  تا آریاییها  ایالمیها، ایران تاریخ (1385) پرویز ،رجبی -5

 1 ج .امیرکبیر، تهران ایران، مردم تاریخ (1367)  کوب، عبدالحسین زرین -6

 .سمت تهران، ایران، فالت شهرهای  نخستین (1388)سیدمنصور سیدسجادی، -7

 . مهتاب تهران،  قادری، تیمور ترجمه ،2ج کمبریج، ایران تاریخ (1387)  ایلیا گرشویچ، -8

  ، امیرکبیر.تهران انوشه، حسن ترجمة کمبریج، ایران تاریخ (1378)مولفان گروه  -9

 .سمت تهران، اشکانی، هنر و باستانشناسی (1387)یعقوب فر، محمدی  -10

 .فرهنگی  و علمی ن، تهرا نیاف  رجب مسعود ترجمه ایران، باستانی تاریخ (1388)  ریچارد ،فرای نیلسون  -11

 .ققنوس تهران، فر،  اقب  مرتضی ترجمه اشکانی شاهنشاهی (1383) یوزف ولسکی،   -12

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری: 5

فرایندی سه سنجش مشاهده  ارزشیابی  انجام می گیرد. در  پایانی  و  )مستمر(  فرایندی  به صورت  این درس  و  ارزشیابی  ای، رفتاری 

مباحث مطروحه در کالس و انجام تکالیف محوله، مالک  عملکردی مد نظر بوده حضور فعال در کالس، فعالیت و مشارکت در  

    :ارزیابی است. نمونه هایی از تکالیف محوله

 انتخاب یک موضوع خُرد با راهنمایی استاد با تأکید بر موضوعات نو برای انجام پژوهش   -

 مقایسه و سنجش یک موضوع خُرد در چند منبع و بیان استتناج حاصله به صورت ارائه شفاهی  -

ی میز گفتگو و نقد در کالس و درخواست از چند دانشجو برای گفتگوی انتقادی دربارة یک موضوع مناقشه برانگیز در  طراح -

 تاریخ ایران ایران باستان 

 چارچوب های نظری برای تحلیل یک دوره تاریخیاستفاده از یکی از  -

حماسی مربوط مباحث  سیاسی، اجتماعی،    تجزیه و تحلیل مضمون و محتوای یک کتاب، سنگ نوشته، داستان اسطوره ای و  -

 اقتصادی و فرهنگی تاریخ ایران در دوره باستان و در صورت امکان مقایسه آن با ا ر مشابه در همان دوران 
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   مقایسه روایات مبتنی بر یافته های باستان شناسی و یا منابع یونان و روم باستان با همان روایان در متون تاریخی ایران دوره اسالمی -

 های تاریخی مرتبط با تاریخ ایران دوره باستانارائة گزارش بازدید از مراکز اسنادی، کتابخانه، موزه یا مکان -

 آزمون کتبی از بعضی متون معرفی شده. -

 روش ارزشیابی

ترممیان ارزیابی مستمر  گزارش بازدید علمی  ارائه سمینار تحقیق پایانی آزمون نهایی  

✓ ✓ 
های نوشتاری آزمون  ✓ 

✓ ✓ ✓ 
 ✓ عملکردی 
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)بررسی مسائل اساسی شامل مسائل سیاسی،   «سرفصل درس: »کلیات تاریخ ایران در دوره اسالمی تا آغاز دوره معاصر

 اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، روابط خارجی و تحوالت مرزی( 

 معرفی درس و منطق آن:   .1

فروپاشییی دولییت ساسییانی شیید، فصییل جدیییدی در تییاریخ و زنییدگانی مییردم ایییران آغییاز شیید. با حمله اعراب مسییلمان کییه منجییر بییه  

اسییالمی شییکل گرفییت و مقییدمات پیییدایی فرهنییگ و تمییدن اسییالمی در ایییران  -بییا گسییترش تییدریجی دییین اسییالم، هویییت ایرانییی

می، فکییری و اعتقییادی هییای متمییادی شییاهد بییروز و فهییور جنبشییهای سیاسییی، نظییاپدییید آمیید. ایییران دوران اسییالمی در سییده 

ای زیییادی بییود. دولتهییای متعییددی نیییز بییا گرایشییهای مختلییف در اییین سییرزمین برآمدنیید و برافتادنیید و هییر یییک از خییود کارنامییه

بجییا گذاشییتند. در اییین درس مسییائل اساسییی و بنیییادین تییاریخ ایییران دوران اسییالمی بییه ویییژه تحییوالت سیاسییی، اجتمییاعی، 

در آمییوزش و یییادگیری اییین درس موضییوعات مییرتبط در برنامییة آموزشییی و ی مییی گییردد. اقتصییادی و فرهنگییی طییرح و بررسیی 

 های درسی تاریخ مدارس باید مورد توجه قرار گیرد.کتاب

 مشخصات درس

 تخصصی انتخابی نوع درس:

عملی  -نوع واحد: نظری   

 2تعداد واحد: 

 48 تعداد ساعت:

 -نیاز:دروس پیش

تدریس:   برای  متخصا  استاد 

استاد تاریخ متخصا تاریخ ایران  

 در دوره اسالمی

فارسی:   به  درس  معاصر نام  دوره  آغاز  تا  اسالمی  دوره  در  ایران  تاریخ  کلیات 

)بررسی مسائل اساسی شامل مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، روابط خارجی و 

 تحوالت مرزی( 

 نام درس به انگلیسی:

General History of Iran in the Islamic Period - By the Beginning 

of the Contemporary Period (Review of Fundamental Issues including 

Political, Economic, Social, Cultural, Foreign Relations and Border 

Developments) 
 دانشجو قادر خواهد بود: در پایان این واحد یادگیریاهداف یادگیری: 

 پیوستگی ایران دوران باستان و دوران اسالمی را همراه با ذکر مصادیق بیان کند. -1

 علل تداوم و تحول در تاریخ ایران  دوران اسالمی را تبیین کند. -2

مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تاریخ ایران در دوره اسالمی را به درستی  -3

 درک و بیان کند. 

تأ یر تحوالت سیاسی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی دوران اسالمی را در عصر حاضر  -4

   تبیین کند.

و عملکردشان  رجال و شخصیت -5 را حیث کارنامه  اسالمی  تأ یر گذار در دوران  های 

 ارزیابی  و تحلیل کند. 

و مستندات  نقاط قوت و ضعف دولت -6 با دالیل  را  اسالمی  ایران دوران  های مختلف 

 بیین کند.تاریخی ت

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن: فرصت  .2
 فصل اول: معرفی درس و منابع و مآخذ آن 
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 تبیین اهمیت دوره تاریخی مورد بحث در این واحد درسی -

 معرفی منابع دست اول -

 معرفی منابع دست دوم -

 حضور دانشجویان در کتابخانه برای مشاهده و مرور منابع و مآخذ -

 کلیات تاریخ سیاسی ایران در ایران دوره اسالمی فصل دوم:

 ماهیت تحوالت دو قرن اول هجری  -

 و مبانی مشروعیت دولتهای تشکیل شده در ایران دوره اسالمی  بررسی رابطه خلیفه و سلطان -

 بررسی نقش امیران و وزیران در حیات سیاسی ایران  -

، خالفت اسالمی، سلطنت اسالمی، نظریه مبتنی مشروعیت مغولی  بررسی نظریه های سیاسی در دوره اسالمی از جمله ایرانشهری -

 و ترکی مغولی، مشروعیت مبتنی برنطریه الهی شیعه و... 

 بررسی روابط خارجی و تحوالت مرزی ایران در دوره اسالمی  -

 کلیات تاریخ اجتماعی ایران  در ایران دوره اسالمی فصل سوم:

 مبانی تاریخ اجتماعی ایران  -

 ختلف زندگی اجتماعی ایران )کوچ روی، روستانشینی، شهرنشینی( بررسی اشکال م -

 بررسی مسئله مهاجرت اقوام بیگانه به ایران  -

 وضعیت طبقات مختلف و اقشار متفاوت  در ایران دوره اسالمی -

 ها، آیین ها ، مراسم، آداب و رسوم و... تفریحات، سرگرمی -

 تصوف، قلندران و... آشنایی باگروه های اجتماعی مانند: عیاران، اهل  -

 کلیات تاریخ اقتصادی و اداری ایران  در ایران دوره اسالمی   فصل چهارم:

 بررسی وضعیت زمین داری، کشاورزی، صنعتی، تجاری و... -

 بررسی تشکیالت اداری و دیوانی و تحول آنها در طول زمان -

 بررسی تحوالت معماری و شهرسازی -

 در ایران دوره اسالمیکلیات تاریخ فرهنگی ایران   فصل پنجم:

 بررسی رابطه دین و دولت   -

 میراث عرفان و تصوف   -

 تشیع و تصوف  -

 کانونهای علمی و آموزشی   -

 بررسی جایگاه شاعران، ادیبان، نویسندگان، هنرمندان، مدرسان -

 راهبردهای تدریس و یادگیری: .3

 ترغیب دانشجویان به تطبیق مباحث این واحد درسی با مطالب مرتبط در کتابهای درسی تاریخ با نگاه انتقادی   -

 استفاده از منابع اصلی و دست اول در هنگام تدریس )اعم از متن های تاریخی، اسناد و...(  -
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 ایران دوره اسالمی توجه و تأکید بر مسائل اصلی و ارائه منطقی و منسجم محورهای اساسی در  -

 طرح سواالت هدفمند و محوری از موضوعات درسی   -

 استفاده از نقشه، فیلم، اسالید و عکس و دیگر مواد کمک آموزشی مرتبط برای برای عینیّت بخشی به مباحث تاریخی -

 ها، مراکز اسناد و مکانهای تاریخی مرتبط با تاریخ ایران در دوره اسالمیبازدید از کتابخانه  -

 چارچوب های نظری در تحلیل حوادث تاریخی ایران دوه اسالمیش و استفاده از آمور -

 ارائه مطالب مرتبط با درس به صورت سمینار توسط دانشجویان و نقد و بررسی آن. -

 های مطالعاتی:. منابع آموزشی و پایگاه4

 منابع اصلی: 

 منبع اصلی: نیاز به تألیف  -1

 .امیرکبیر ، تهران  ،ایزدی سیروس ترجمه ،سلطان و  خلیفه ، (1358و). و ، بارتولد -2

 .سوم  چاپ ،علم نشر ،تهران ،درایران تشیع تاریخ ،(1388رسول) ،جعفریان -3

 (، تحول مبانی مشروعیت سلطنت در ایران از یورش مغول تا برآمدن صفویه، قم، دانشگاه مفید. 1397روزبهانی، محمد رضا ) -4

 منابع فرعی: 

 قومس. نشر،  تهران،  اردستانی علی ترجمه،  میانی های سده  در اسالم  سیاسی اندیشه، (1387جی). آی اروین، روزنتال -5

 امیرکبیر. ،  تهران، ایران تصرف  در جستجو،  (1357عبدالحسین )، کوب زرین -6

  امیرکبیر.، تهران، ایران تصوف  در  جستجو  دنباله   ،(1387)  عبدالحسین، کوب زرین -7

 ویراستار. نشر  تهران:، مردم فرهنگ زمینه، (1370) جالل، ستاری -8

 .سخن ات انتشار،  تهران. ایدئولوژی یک دگردیسی های ، تاریخ در قلندریه،  (1386کدکنی) شفیعی -9

 .امیرکبیر تهران ،قراگزلو ذکاوتی  علیرضا ترجمه ،وتصوف تشیع ،(1385مصطفی) کامل ،الشیبی -10

 .  ایران  دریانوردی  و  بنادر  سازمان  تهران،  ایران،  دریانوردی  و  بنادر  تاریخ  اطلس  ،(1396)و وقی  باقر  محمد  و  منصور  گل،  صفت -11

 .نو نشر  ،تهران، الملک نظام  خواجه، (1375جواد ) سید، طباطبائی -12

 کویر. انتشارات، تهران، ایران در سیاسی اندیشه زوال ، (1375) جواد سید، طباطبائی -13

 .کویر انتشارات، تهران، ایران در سیاسی اندیشه تاریخ بر  فلسفی (، درآمدی1374سیدجواد )، طباطبائی -14

 نشرنو.،   تهران ، نراقی احسان  ترجمه، جوانمردی آیین، (1383هانری)، کربن -15

 وران و زندگی صنفی آنان در عصر صفوی، ترجمه یزدان فرخی، تهران: امیرکبیر. (، پیشه1392کیوان، مهدی) -16

 ( سیری در تاریخ ایران بعد از اسالم، ترجمه یعقوب آزند، تهران: امیرکبیر. 1363)وردف نوایس نریات ک  لمتون، آن  -17

 ، تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران، ترجمه یعقوب آژند، تهران: نی. (1372)وردف نوایس نریات ک  لمتون، آن  -18

 چهر امیری، تهران: انتشارت علمی و فرهنگی.، ترجمه منو( مالک و زارع در ایران1377)وردف نوایس نریات ک  لمتون، آن  -19

 ایران عصر قاجار، ترجمه سمین فصیحی، تهران: دژ. (1379)وردف نوایس نریات ک  لمتون، آن  -20
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دولت و حکومت در دوره میانة اسالم، ترجمه علی مرشدی زاده، تهران: موسسه فرهنگی    (1379)وردف  نوایس  نریات ک   لمتون، آن  -21

 تی تبیان. و انتشارا

ها چنگیز پهلوان، تهران: نشر  ها و پیوستنظریه دولت در ایران، ترجمه همراه با افزوده   (1379)وردف  نوایس  نریاتک   لمتون، آن -22

 گیو.

 ات  الم اس  درص   از  انملسم  ایهقف  یاسیس  هظرین   در  رییس:  الم اس  در  تومکح   و  تدول   (1385)وردف  نوایس  نریاتک   لمتون، آن -23

 ، ترجمه محمدمهدی فقیهی، تهران: شفیعی.مزدهیس رنق راواخ 

 ، ترجمه مهدی اسحاقیان، تهران: امیرکبیر.1340-1345( اصالحات ارضی در ایران 1394)وردف نوایس نریات ک  لمتون، آن  -24

 تاریخ ایران از ورود مسلمانان تا فهور طاهریان، تهران: سمت. (. 1386مفتخری، حسین و زمان، حسین ) -25

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری:    5

می انجام  پایانی  و  )مستمر(  فرایندی  صورت  به  درس  این  مشاهده ارزشیابی  سنجش  سه  فرایندی  ارزشیابی  در  و  گیرد.  رفتاری  ای، 

مشارکت در مباحث مطروحه در کالس و انجام تکالیف محوله، مالک ارزیابی  عملکردی مد نظر بوده حضور فعال در کالس، فعالیت و  

 است. نمونه هایی از تکالیف محوله:

 انتخاب یک موضوع خُرد با راهنمایی استاد با تأکید بر موضوعات نو برای انجام پژوهش   -

 اهی مقایسه و سنجش یک موضوع خُرد در چند منبع و بیان استتناج حاصله به صورت ارائه شف -

طراحی میز گفتگو و نقد در کالس و درخواست از چند دانشجو برای گفتگوی انتقادی دربارة یک موضوع مناقشه برانگیز در تاریخ   -

 معاصر ایران

 چارچوب های نظری برای تحلیل یک دوره تاریخیاستفاده از یکی از  -

ل دیدگاه لمبتون و برنارد لوئیس درباره ماهیت دولت  تجزیه و تحلیل دیدگاههای دو پژوهشگر برجسته درباره یک موضوع برای مثا -

 در ایران و جهان اسالم.  

 ارائة گزارش بازدید از مراکز اسنادی، کتابخانه، موزه یا مکانهای تاریخی مرتبط با تاریخ ایران دوره اسالمی  -

 آزمون کتبی از بعضی منابع معرفی شده. -

 روش ارزشیابی

ترممیان ارزیابی مستمر  گزارش بازدید علمی  ارائه سمینار تحقیق پایانی آزمون نهایی  

✓ ✓ 
های نوشتاری آزمون  ✓ 

✓ ✓ ✓ 
 ✓ عملکردی 
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)بررسی مسائل اساسی شامل مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی،   «سرفصل درس: »کلیات تاریخ ایران در دوره معاصر

 روابط خارجی و تحوالت مرزی( 

 معرفی درس و منطق آن:   .1

تییاریخ دوران معاصییر، بییا انییدکی تسییامح، بییا برآمییدن قاجییاران آغییاز مییی شییود. اییین دوران یکییی از مهییم تییرین و سرنوشییت 

سییازترین دوره هییای تییاریخ ایییران محسییوب مییی شییود. تحییوالت داخلییی و خییارجی دورة قاجییار تییأ یر زیییادی بییر وضییعیت ایییران 

قییدرتهای بییزرگ، آشیینایی بییا دنیییای جدییید، پیییدایی جنییبش بیییداری و وقییوع نهضییت مشییروطه، داشییت. برخوردهییای نظییامی بییا 

تحییوالت بعیید از مشییروطه، اسییتقرار حاکمیییت پهلییوی و فییراهم شییدن مقییدمات انقییالب اسییالمی و پیییروزی انقییالب و برآمییدن 

ت وضییعیت کنییونی و نظییام اسییالمی همگییی در زمییره تحییوالت بنیییادین و سرنوشییت سییاز محسییوب مییی شییود. الزمییه درک درسیی 

در یییادگیری اییین  نیییز سیییر تییاریخ ایییران در گییرو کسییب شییناخت علمییی از تحییوالت داخلییی و خییارجی ایییران دوره معاصییر اسییت.

 درس، موضوعات مرتبط در برنامه آموزشی و کتابهای درسی تاریخ مدارس باید مورد توجه قرار گیرد.

 مشخصات درس

 تخصصی انتخابی نوع درس:

عملی  - نوع واحد: نظری  

 2تعداد واحد: 

 48 تعداد ساعت:

 نیاز:دروس پیش

اسییتاد  اسییتاد متخصییا برای تدریس:

تاریخ ایران اسییالمی که پایان نامه اش 

 درحوزه تاریخ معاصر باشد.

به فارسی:   بررسی مسائل اساسی )کلیات تاریخ ایران در دوره معاصر  نام درس 

 فرهنگی، روابط خارجی و تحوالت مرزی( شامل مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، 

 نام درس به انگلیسی: 

A general overview on Iran contemporary history "(Review of 

Major Issues of Political, Economic, Social, Cultural, Foreign Relations 

and Border Developments) " 
 در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:          اهداف یادگیری: 

 چگونگی برآمدن قاجاران را توضیح دهد. -1

 چالشهای روابط خارجی ایران را تبیین کند. -2

 ماهیت تحوالت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تشریح کند. -3

 چرایی نهضت مشروطه را تبیین کند. -4

 سرنوشت ایران را توضیح کند.تأ یرات دو جنگ جهانی بر  -5

 کارنامة دولت پهلوی را تجزیه و تحلیل کند. -6

 چرایی انقالب اسالمی را تبیین کند. -7

 های تأ یرگذار در تاریخ معاصر ایران را سنجش و ارزیابی کند. نقش شخصیت -8

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .2

 فصل اول: معرفی درس و منابع و مآخذ آن 

 تبیین اهمیت دوره تاریخی مورد بحث در این واحد درسی -

 معرفی منابع دست اول -

 معرفی منابع دست دوم -
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 حضور دانشجویان در کتابخانه برای مشاهده و مرور منابع و مآخذ -

 فصل دوم: ایران: از برآمدن قاجار تا پیروزی نهضت مشروطه

 ها استقرار دولت جدید: تهدیدها و فرصت -

 تاریخ ایران در دوره معاصردوره بندی  -

 کشمکش در روابط خارجی -

 جنگ و صلح با سه قدرت بزرگ: روس، انگلیس، عثمانی  -

 ها: تغییر و تثبیت مرزهاعهدنامه  -

 دگردیسی در عرصة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی   -

 فصل سوم: از مشروطه تا انقالب اسالمی )ایران بین دو انقالب(  

 مشروطه چیستی و چرایی نهضت  -

 پیامدهای مشروطه در عرصة سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی   -

 ایران و جنگ جهانی اول  -

 برآمدن دولت پهلوی  -

 میراث پهلوی اول  -

 ایران و جنگ جهانی دوم  -

 کودتا -نهضت ملی شدن نفت -

 کارنامة پهلوی دوم  -

 های انقالب اسالمی: نقد و پرسش(چیستی و چرایی انقالب اسالمی )نظریه -

 بردهای تدریس و یادگیری:. راه3

 ترغیب دانشجویان به تطبیق مباحث این واحد درسی با مطالب مرتبط در کتابهای درسی تاریخ با نگاه انتقادی   -

 ها(استفاده از منابع اصلی و دست اول در هنگام تدریس )اعم از متن های تاریخی، اسناد، عکسها و روزنامه -

 ارائه منطقی و منسجم محورهای اساسی در تاریخ معاصرتوجه و تأکید بر مسائل اصلی و  -

 طرح سواالت هدفمند و محوری از موضوعات درسی  -

 استفاده از نقشه، فیلم، اسالید و عکس و دیگر مواد کمک آموزشی مرتبط برای برای عینیّت بخشی به مباحث تاریخی -

 ا تاریخ معاصرهای تاریخی مرتبط بها، مراکز اسنادی و مکانبازدید از کتابخانه -

 ;های مطالعاتی. منابع آموزشی وپایگاه4

 منابع اصلی:

 منبع اصلی: نیاز به تألیف -1

 (. ایران بین دو انقالب، تهران، طرح نو.1383آبراهامیان، یرواند ) -2



 95/    آموزش تاریخ      

                                                                                                           

معاهده ترکمنچای تا  (. تاریخ سیاسی و دیپلوماسی ایران، جلد اول: از گلناباد تا ترکمنچای، جلد دوم: از  1383بینا، علی اکبر ) -3

 معاهده پاریس، تهران: دانشگاه تهران.

 (. ایران در دورة سلطنت قاجار، تهران: زریاب.1379شمیم، علی اصغر) -4

 منبع فرعی:

 (. انقالب ایران در دو حرکت، تهران: بنیاد فرهنگی مهندس مهدی بازرگان.1363بازرگان، مهدی ) -1

 ها و چالش ها، تهران: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی.(. انقالب اسالمی، ریشه 1376روحانی، حسن ) -2

 (. مبانی نظری و ریشه های تاریخی انقالب اسالمی، تهران: پژوهشکده انقالب اسالمی.1392شاهدی، مظفر ) -3

 (. اندیشه تجدد و ترقی در عصر بحران، تهران: طهوری.1384صالحی، نصراهلل ) -4

 نج سالة ایران )از کودتا تا انقالب(، تهران: رسا.(. تاریخ بیست و پ1371نجاتی، غالمرضا ) -5

 (. کودتاهای ایران، تهران: نشر ماهی.1396یزدانی، سهراب ) -6

 (. ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، تهران: پیام.2535آدمیت، فریدون ) -7

 (. تجدد ادبی در دوره مشروطه، تهران: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.1384آژند، یعقوب ) -8

 (. تاریخ مشروطه ایران، تهران: امیرکبیر.1376کسروی، احمد ) -9

 (. تاریخ سیاسی ایران در دورة قاجار، تهران: سخن.1392تیموری، ابراهیم ) -10

(. ایران بین دو کودتا )تاریخ تحوالت سییاسیی، اقتصیادی، اجتماعی و فرهنگی ایران از انقرا   1393رحمانیان، داریوش ) -11

 داد(، تهران: سمت.مر 28قاجاریه تا کودتای 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری :  5

ای و  ارزشییابی این درس به صیورت فرایندی )مسیتمر( و پایانی انجام می گیرد. در ارزشییابی فرایندی سیه سینجش عملکردی، مشیاهده 

ی اسیییت. نمونیه هیایی از رفتیاری مید نظر بوده انجیام تکیالیف محولیه، فعیالییت و مشیییارکیت در مبیاحیث مطروحیه در کالس مالک ارزییاب

 تکالیف محوله:

 انتخاب یک موضوع خُرد با راهنمایی استاد با تأکید بر موضوعات نو برای انجام پژوهش  -

 مقایسه و سنجش یک موضوع خُرد در چند منبع و بیان استتناج حاصله به صورت ارائه شفاهی -

برای گفتگوی انتقادی دربارة یک موضییوع مناقشییه برانگیز در طراحی میز گفتگو و نقد در کالس و درخواسییت از چند دانشییجو   -

 تاریخ معاصر ایران

 استنساخ )بازنویسی( سه سند تاریخ از دوره معاصر از سطح ساده تا سخت -

 آزمایی آن  تجزیه و تحلیل مضمون و محتوای یک سند تاریخی و راستی -

 ط با تاریخ معاصر ارئة گزارش بازدید از مراکز اسنادی یا مکانهای تاریخی مرتب -

 روش ارزشیابی

ترممیان ارزیابی مستمر  گزارش بازدید علمی  ارائه سمینار تحقیق پایانی آزمون نهایی  

✓ ✓ 
های نوشتاری آزمون  ✓ 

✓ ✓ ✓ 
 ✓ عملکردی 
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 سرفصل درس »کلیات تاریخ جهان با تأکید بر دوران معاصر«

 معرفی درس و منطق آن:  .1

دهنیید، آگییاهی از کلیییات تییاریخ جهییان ) تییاریخ گیرنیید و یییا بییه دیگییران آمییوزش میییتییاریخ را فرامیییبییرای کسییانی کییه درس 

عمومی( امییری ضییروری اسییت. زیییرا تییاریخ بییه طییور عییام و کلییی همییان تییاریخ جهییان اسییت و تصییویر و تصییوّری کییه مییا از تییاریخ 

خ جهییانی فرفییی اسییت کییه دیگییر اجییزاء و سییازیم، چیییزی جییز تمییامی تییاریخ ) تییاریخ جهییان( نیسییت. تییاریبییه ذهیین متبییادر مییی

هییای تییاریخ ماننیید تییاریخ ایییران، تییاریخ چییین، تییاریخ ادیییان )اسییالم، مسیییحیت، بییودا...( تییاریخ علییوم و غیییره در درون آن شییعبه

شییوند. بییه عبییارت دیگییر، ترکیبییی مییوزون و هماهنییگ و مبتنییی بییر تییوالی و تقییارن اجییزاء و شییعبه هییای تییاریخ، تییاریخ ریختییه مییی

گیرنیید، جایگییاه خاصییی دارد، هییای تییاریخ کییه دانشییجومعلمان فرامیییسییازد. درس تییاریخ جهییان در مجموعییة درسرا میییجهییان 

در آمییوزش و یییادگیری اییین  زیییرا ارتبییاط دهنییده مباحییث مختلییف آنهییا و در نهایییت مشییخا کننییده تصییویر کلییی تییاریخ اسییت.

 س باید مورد توجه قرار گیرد.درس موضوعات مرتبط در برنامه آموزشی و کتاب درسی تاریخ مدار

 مشخصات درس

 تخصصی انتخابی نوع درس:

 نوع واحد: نظری

 2تعداد واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 نیاز:دروس پیش

 استاد متخصا برای تدریس:

 بر دوران معاصر دکلیات تاریخ جهان با تأکینام درس به فارسی: 

 نام درس به انگلیسی:

General History of World History, with Emphasis on 

Contemporary Times 

 در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود: اهداف یادگیری:

 چیستی تاریخ جهان را درک می کند. -1

 تدوام و تحول در تاریخ جهان را تبیین می کند. -2

 تحوالت تأ یرگذار در تاریخ جهان را توضیح می دهد. -3

 تمدنها را تجزیه و تحلیل می کند.علل فهور و سقوط  -4

 عوامل تأ یرگذار در پیشرفت و پسرفت ملت ها را تبیین می کند. -5

 علل و پیامدهای شکل گیری استعمار در جهان را توضیح می دهد. -6

 چرایی پیدایی جنبش های استقالل طلبانه در جهان را تبیین می کند. -7

 گ جهان را تشریح می کند. علل، زمینه ها و پیامدهای جنگها و انقالب های بزر -8

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:. فرصت2

 فصل اول:  معرفی درس و منابع و مآخذ آن 

 تاریخ جهانی چیست؟  -

 منابع تاریخ جهانی -

 ادوار تاریخ جهانی  -

 بستر جغرافیایی تاریخ جهان -
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 تاریخ نگاری جهانی -

 تاریخ نگاری تمدنی  -

 فصل دوم: تاریخ شرق باستان 

 تمدن مصر باستان  -

 تمدن بین النهرین باستان  -

 تمدن هند باستان -

 تمدن چین باستان -

 فصل سوم: تاریخ یونان و روم باستان  

 تمدن یونان باستان از فهور تا سقوط -

 تمدن روم باستان از فهور تا سقوط  -

 فصل سوم: اروپا در قرون وسطی

 معنا، مفهوم و مختصات قرون وسطی -

 اقتصادی در قرون سطی اوضاع سیاسی و  -

 فئودالیسم و کلیسا در قرون وسطی -

 جنگهای صلیبی در قرون وسطی -

 رشد تجارت و شهرنشینی در قرون وسطی  -

 حکمرانان و حاکمیت های جدید در قرون وسطی -

 فصل پنجم: اروپا در قرون جدید
 های قرون جدید مؤلفه ها و ویژگی -

 جنبش نوزایی و اومانیسم: زمینه ها روند و ابعاد  -

 اکتشافات جغرافیایی: زمینه و پیامدها -

 تحوالت استعمارگری اروپاییان  -

 آمریکا: از کشف تا استقالل  -

 عصر خرد و روشنگری: پیش درآمد انقالب کبیر فرانسه  -

 انقالب کبیر فرانسه و فهور ناپلئون  -

 فصل ششم: تحوالت عمده اروپا و جهان در قرون معاصر 
 انقالب صنعتی و پیامدهای آن  -

 استعمار انگلستان و گسترش استعمار در جهان  -

 گیری مبارزات ضداستعماری در جهان  شکل -

 استقالل آمریکا -

   1948تا  1914تحوالت جهان از  -
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 جنگ جهانی اول: علل، زمینه ها و نتایج -

 جنگ جهانی دوم: علل، زمینه ها و نتایج -

 2018تا  1948تحوالت جهات از  -

 جنگ سرد: زمینه ها و پیامدها  -

 ا و آمریکا در جنگ سرداروپ -

 گورباچف و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی  -

 اروپا در مسیر اتحاد و یکپارچگی -

 چین و ژاپن دو قدرت اقتصادی نوفهور در شرق آسیا  -

 جهانی شدن از نظریه تا عمل -

 . راهبردهای تدریس و یادگیری:3

 ترغیب دانشجویان به تطبیق مباحث این واحد درسی با مطالب مرتبط در کتابهای درسی تاریخ با نگاه انتقادی   -

 ارائه منطقی و منسجم مفاهیم و موضوعات درسی -

 استفاده از منابع اصلی و دست اول در هنگام تدریس  -

 طرح سواالت هدفمند و محوری از موضوعات درسی و تجزیه و تحلیل آن  -

از نقشه، اسالید و عکس و فیلم در کالس )محض نمونه تبیین اکتشافات جغرافیایی و گسترش استعمار در نقاط مختلف    استفاده  -

 جهان با تقشه و فیلم( 

 نشان دادن محتوای بصری سایت های معتبر هنگام تدریس به ویژه برای تفهیم مباحثی که نیاز به تصویر دارد. -

 :عاتیهای مطال. منابع آموزشی و پایگاه4

 منابع اصلی: 

 منبع اصلی: نیاز به تألیف  -1

 جلد.  2( تاریخ جهان، ترجمة محمود ریاضی، تهران: شرکت نشر نقد افکار، 1394جی. ام. رابرتز ) -2

 ( تاریخ جهان، تهران: وزارت آموزش و پرورش.1379خیراندیش، عبدالرسول ) -3

جهان، پیوندهای فراسوی زمان و مکان، ترجمه عبدالحسین آذرنگ،  ( تاریخ تمدن و فرهنگ 1382دان، راس ئی و )دیگران(، ) -4

 جلد  4تهران: طرح نو، 

 منابع فرعی: 

 ( سیر تمدن، ترجمة پرویز مرزبان، تهران: شرکت انتشارت علمی و فرهنگی.1378رالف لینتون ) -5

 تهران: جامی.( تاریخ اروپا از رنسانس تا پایان جنگ جهانی دوم، 1383غفاری فرد، عباسقلی ) -6

 ای بر جهان باستان، ترجمه مرتضی  اقب فر، تهران: ققنوس.( دیباچه1379لوکاس، دوبلویس و دیگران ) -7

 جلد.  2( تاریخ تمدن: از کهن ترین روزگار تا سده ما، تهران: کیهان، 1390لوکاس، هنری استیون ) -8

 هران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.( تاریخ تمدن، ترجمه احمد آرام و دیگران، ت1391ویل جیمز دورانت ) -9
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 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری :5

ای، گیییرد. در ارزشیییابی فراینییدی سییه سیینجش مشییاهده ارزشیییابی اییین درس بییه صییورت فراینییدی )مسییتمر( و پایییانی انجییام مییی

مطروحییه در کییالس و انجییام رفتییاری و عملکییردی میید نظییر بییوده حضییور فعییال در کییالس، فعالیییت و مشییارکت در مباحییث 

 تکالیف محوله، مالک ارزیابی است. نمونه هایی از تکالیف محوله:

 مشارکت جدی دانشجویان در مباحث کالسی و انجام تکالیف محوله  -

 انتخاب یک موضوع در تاریخ جهان و بررسی تطبیقی آن با تاریخ ایران، برای مثال رابطه دین و دولت در ایران و اروپا -

 نمره  3ژوهش و تحقیق محوله با تکیه بر کیفیت تحقیق و نه کمیّت آن، ارائه پ -

 آزمون کتبی از منابع مشخا -

 روش ارزشیابی

ترممیان ارزیابی مستمر  کارآموزی  ارائه سمینار تحقیق پایانی آزمون نهایی  

✓ ✓ 
های نوشتاری آزمون  ✓ 

✓ ✓  
 ✓ عملکردی 
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 « تاریخ شناسی و تاریخ نگاری مسلمانان »سرفصل درس: 

 معرفی درس و منطق آن:   .1

اعتنییا جییدی قییرآن کییریم بییه تییاریخ و نیییز جایگییاه تییاریخ در نییزد مسییلمانان موجییب تکییوین دانییش تییاریخ و تاریخنگییاری در میییان 

تمییدن اسییالمی قییوام و دوام دانییی، تییاریخ شناسییی و تییاریخ نویسییی در فرهنییگ و خییوانی، تییاریخمسییلمانان شیید و سیینت تییاریخ

یافییت. هرچنیید بییا زوال تمییدن اسییالمی دانییش تییاریخ نیییز بییه قهقییرا رفییت، امییا کورسییویی در اییین سییو  و آن سییوی جهییان اسییالم 

شییوند. شناسییی مسییلمان بییه صییورت علمییی آشیینا میییبییاقی مانیید. در اییین واحیید درسییی، فراگیییران بییا پیشییینه و سیییر تحییول تییاریخ

 یابند.وزه تاریخ شناسی در جهان اسالم به ویژه ایران آگاهی میهمچنین از میراث مکتوب ح

 مشخصات درس

 تخصصی انتخابی نوع درس:

 نوع واحد: نظری  

 2تعداد واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 نیاز:دروس پیش

 علوماسییتاد متخصییا برای تدریس:  

 تاریخ ایران اسالمی  شیگرا  بای  خیتار

 نگاری مسلمانانتاریخ شناسی و تاریخ  نام درس به فارسی:

 Muslims Historiography and Historiologyنام درس به انگلیسی: 

 در پایان این واحد یادگیری دانشجو:           اهداف یادگیری:

 با تعریف تاریخ و فواید آن از دید اسالم و مورخان مسلمان آشنا می شود. -1

 یابد.فرهنگ اسالمی را درمیاهمیت و جایگاه گذشته شناسی در  -2

گذشیته اهتمام داشیته اند آشینا   با نخسیتین نویسیندگان مسیلمان که به  بت و ضیبط -3

 شود.می

 چگونگی تکوین علم تاریخ در بین مسلمان را بررسی و تحلیل می کند. -4

 نگاری مسلمانان در در دوران اسالمی را تبیین می کند.سیر تحول تاریخ -5

 کند.اهل قلم در دوران اسالمی را درک میاهمیت میراث مکتوب  -6

 کند.روند آشنایی جوامع اسالمی با تاریخ نگاری جدید را توصیف می -7

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:. فرصت2

 فصل اول: مفهوم، جایگاه و اهمیت تاریخ در اسالم 

 قرآن و تاریخ  -

 نهج البالغه و تاریخ -

 شناسی در فرهنگ اسالمیفصل دوم: مبانی گذشته 

 دهی به تفکر تاریخی امروزی مسلمانانشناخت گذشته در فرهنگ مسلمانان و اهمیت آن در شکل مفاهیم مرتبط با  -

 تعاریف مسلمانان درباره جایگاه اسناد و منابع تاریخی و چگونگی استفاده از آنها در شناخت واقعیت گذشته  -

 مسلمانان درباره اعتبارسنجی اسناد تاریخی و مبنای اعتبارسنجی شناختی که از گذشته ارائه می شود. رویکردهای فکری  -

 
 .این واحد درسی مصوب کارگروه تاریخ شورای تحول علوم انسانی است 
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گذشته شناسی در انواع شاخه های علم در فرهنگ و تمدن مسلمانان و تحول آن )حدیث، تفسیر، ادب، سیاست، حکمت،   -

 علوم طبیعی(

 شناسی در فرهنگی اسالمیفصل سوم: پیشینة گذشته

 و چرایی گذشته شناسی در فرهنگ اسالمیچیستی  -

 های علوم و طبقه بندی آن در فرهنگ اسالمیجایگاه علم تاریخ در شاخه -

 مبانی و جایگاه زمان، تاریخ و روایت آن در نخستین سده های اسالمی )تا قرن چهارم(  -

 رم تا چهاردهم مبانی و جایگاه زمان، تاریخ و روایت آن در فرهنگ و تمدن جوامع مسلمان از قرن چها -

 نگاری در جوامع اسالمینگاری تا حالفصل چهارم: از گذشته

شناخت میراث مکتوب اهل قلم )مورخان، نویسندگان، شاعران، دبیران، منشیان، منجمان، مستوفیان، دیوانیان، فقیهان،   -

 عارفان(

 اهل قلم و  بت و ضبط گذشته   -

 اهل قلم و  بت و ضبط حال   -

 نگری و تاریخ نگاری در دوران جدید در دنیای اسالمفصل پنجم: تاریخ 

 نخستین آشنایی دنیای اسالم با تاریخ نگری و تاریخ نگاری جدید )با تأکید بر ایران(  -

 های جدید در تاریخ نگاری نخستین تالشها برای نقد تاریخ نگری و تاریخ نگاری و گشودن عرصه  -

 های علمی در ایران معاصر از دوران قاجاری تا امروز: انواع و مبانی و دستاوردها خان و فعالیت مور -

 چگونگی شکل گیری رشته تاریخ در دانشگاه های ایران و تدوین و تحول نظام آموزشی آن  -

 های علمی آنان در نظام دانشگاهی رشته تاریخ در ایران معاصرها و فعالیتمورخان و جریان -

 و تأ یر مورخان غیردانشگاهی بر تاریخ نگری و تاریخ نگاری جدید در ایران معاصرنقش  -

 راهبردهای تدریس و یادگیری:. 3

 استفاده از منابع اصلی و دست اول در هنگام تدریس  -

 ترغیب دانشجویان به انتخاب یک موضوع مرتبط با سرفصلها برای پژوهش و ارایه در کالس -

 تطبیقی برا ی مقایسه موضوعات درسی در ایران و جهان اسالماتخاذ رویکرد  -

 پژوهشی با راهنمایی استاد -شرکت در سمینارها و کارگاههای علمی -

 های انجام شده در ایران و جهان اسالم در پیوند با سرفصلهای درسمعرفی و نقد آخرین و جدیدترین پژوهش -

 های مطالعاتی:. منابع آموزشی و پایگاه4

 اصلی:منابع 

 منبع اصلی: نیاز به تألیف  -1

 (. علم تاریخ در گسترده تمدن اسالمی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.1377) صادق  وند،آئینه -2

 (. مسلمانان و نگارش تاریخ )پژوهشی در تاریخ نگاری اسالمی(، تهران: سمت.1389خضر، عبدالعلیم عبدالرحمن ) -3
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 (. تاریخ نگاری اسالمی، ترجمه محسن الویری، تهران: سمت. 1392)رابینسون، چیس   -4

 منابع فرعی:

 (. نقد تاریخ پژوهش اسالمی، ترجمه حجت اهلل جودکی، تهران: پژوهشکده تاریخ اسالم. 1388اسماعیل، محمود ) -1

 (. تاریخ نگاری در ایران، ترجمه یعقوب آژند، تهران: نشر گستره.1380اشپولر و دیگران ) -2

(. تاریخ نگاری در ایران )از آغاز دوره اسالمی تا حمله مغول(، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و  1392ی آذر، پروین)ترکمن -3

 مطالعات فرهنگی. 

 (. تاریخ نگاری در اسالم، تهران: سمت.1384سجادی، سید صادق و هادی عالم زاده ) -4

  نشرماهی.،  تهران،  ترجمه محمددهقانی، سلجوقیان، انغزنوی ،سامانیان: (. تاریخنگاری فارسی1391میثمی، جولی اسکات) -5

 (. تاریخ و تاریخ نگاری، تهران: نشر کتاب مرجع.1389ناجی و دیگران ) -6

7- ( کنراد  تهران:  1395هیرشلر،  ترجمه زهیر صیامیان گرجی،  مثابه کنشگر،  به  میانه: مولف  نگاری عربی در دوره  تاریخ   .)

 سمت.

 ( تاریخ نگاری و تحوالت آن در ایران و جهان، تهران، پیام نور. 1386نژاد، عباس )میرجعفری، حسین و عاشوری  -8

 نگاری در اسالم، ترجمة اسداهلل ازاد، مشهد: آستان قدس. (. تاریخِ تاریخ1365روزنتال، فرانتس ) -9

 ر.نگری و تاریخ نگاری، تهران: امیرکبی(. تاریخ در ترازو دربارة تاریخ1362زرین کوب، عبدالحسین ) -10

 (. تاریخ نگاری و مورخان عثمانی، تهران: پژوهشکده تاریخ اسالم. 1392صالحی، نصراهلل ) -11

 

    . راهبردهای ارزشیابی یادگیری:5

ارزشیییابی اییین درس بییه صییورت فراینییدی )مسییتمر( و پایییانی انجییام مییی گیییرد. در ارزشیییابی فراینییدی سییه سیینجش عملکییردی، 

م تکییالیف محولییه، فعالیییت و مشییارکت در مباحییث مطروحییه در کییالس مییالک ارزیییابی ای و رفتییاری میید نظییر بییوده انجییامشییاهده 

 است. نمونه هایی از تکالیف محوله:

 پژوهش دربارة یکی از موضوعات و مباحث سرفصل های درس با راهنمایی استاد و ارایه در کالس -

 های درس در کالسمعرفی و نقد یکی از آ ار مهم مرتبط با سرفصل -

 پژوهشی -های علمیگزارش از سمینارها و کارگاه ارائة  -

 روش ارزشیابی

ترممیان ارزیابی مستمر  کارآموزی  ارائه سمینار تحقیق پایانی آزمون نهایی  

✓ ✓ 
های نوشتاری آزمون  ✓ 

✓ ✓  
 ✓ عملکردی 

 

  



 103/    آموزش تاریخ      

                                                                                                           

 سرفصل درس: »جامعه شناسی تاریخی« 

   . معرفی درس و منطق آن:1

یکییی از مسییائل علمییی کییه در نیمییه دوم قییرن بیسییتم فهییور و بییروز یافییت، پیییدایی مطالعییات میییان رشییته ای در محافییل علمییی و 

آکادمیییک بییود. جامعییه شناسییی تییاریخی در زمییره یکییی از حییوزه هییای مطالعییات میییان رشییته اسییت کییه در دوره زمییانی مییورد 

جتمییاعی و در چییارچوب نظریییه هییای جامعییه شییناختی بییه مطالعییه اشییاره پدییید آمیید. اییین رشییتة علمییی بییر پایییة روش در علییوم ا

 تاریخ می پردازد تا پدیده های اجتماعی معاصر و شناخت چگونگی حرکت و تغییر آنها در طول زمان را دریابد. 

 مشخصات درس

 تخصصی انتخابی نوع درس:

 نوع واحد: نظری  

 2تعداد واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 نیاز:دروس پیش

 متخصا برای تدریس: استاد 

استاد دارای دکترای تاریخ و یا جامعه  

شناسی و در صورت امکان تدریس به  

 صورت مشترک 

 جامعه شناسی تاریخی نام درس به فارسی: 

 Historical Sociologyنام درس به انگلیسی: 

 در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود: اهداف یادگیری:

مفهوم، موضوع، پیشینه، سطوح و هدف جامعه شناسی تاریخی را، به عنوان یک   -1

 مطالعه میان رشته ای، توضیح دهد. 

شناسی تاریخی و علوم مرتبط، از جمله جامعه شناسی، تاریخ و فلسفه  تفاوت جامعه -2

 تاریخ را با بیان کند. 

از آنها    تطبیقی،-تحقیق تاریخی  های مطالعات جامعه شناسی،با روش  ضمن آشنایی -3

 در پژوهش های خود استفاده کند. 

نظریه -4 و  مکاتب  با  آشنایی  و  ضمن  متوسط  خرد،  سطوح،  در  شناسی  جامعه  های 

 کالن، از این نظریات در مطالعات و پژوهش های تاربخی خویش استفاده کند.

 شناسی تاریخی را آموزش دهد.کلیه مباحث مربوط به جامعه  -5

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن: . فرصت2

 فصل اول:  چیستی جامعه شناسی تاریخی 
 تعریف جامعه شناسی تاریخی -

 موضوع جامعه شناسی تاریخی -

 هدف جامعه شناسی تاریخی -

 پیشینه و مراحل موضوعی جامعه شناسی تاریخی در جهان و ایران  -

 شناسی تاریخی) خُرد، متوسط، کالن( سطوح جامعه  -

 های مشابه فصل دوم: جامعه شناسی تاریخی و علوم مرتبط و حوزه

 جامعه شناسی تاریخی و جامعه شناسی  -

 جامعه شناسی تاریخی و تاریخ اجتماعی  -

 جامعه شناسی تاریخی و جامعه شناسی علم تاریخ -
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 جامعه شناسی تاریخی و فلسفه نظری تاریخ  -

 شناسی جامعه شناسی تاریخی وشفصل سوم: روش و ر

 تطبیقی-شناسایی ویژگی های مهم پژوهش تاریخی و پیشینه تحقیقات تاریخی -

 تطبیقی  -شناسایی منطق و انواع مطالعات تحقیقات تاریخی -

 های تحقیق تطبیقی با دیگرروش -شناسایی وجوه تمایز و تشابه تحقیقات تاریخی -

 تطبیقی -تاریخیتشریح مراحل انجام یک پژوهش   -

 تطبیقی و محدودیت های آن -شناسایی منابع مورد استفاده در تحقیقات تاریخی -

 فصل چهارم: کاربرد نظریات در مطالعات تاریخی )جامعه شناسی تاریخی( 

 تعریف نظریه -

ن - نظریه کارکرد گرایی ساختی،  پارسنز،  نظام های اجتماعی  تاریخی مارکس،  ظریه ساختار نظریات کالن )نظریه ماتریالیسم 

 گرایی و...(

 نظریات متوسط )نظریه خودکشی دورکیم، نظریه اخالق پروتستانی وبر، نظریه تحرک اجتماعی و گروه های مرجع و...(  -

 نظریات خرُد )نظریه های کوتاه دامنه که بیشتر نظریه های جامعه شناسی را شامل می شود(  -

 فصل پنجم: نظریه پردازان و مکاتب 

 پردازان غربی )آگوست کنت، هربرت اسپنسر، امیل دورکیم، ماکس وبر،کالینگ وود، تدا اسکاچ پول، میشل فوکو و...( نظریه  -

 نظریه پردازان مسلمان   -

 مکاتب )مکتب آنال، تاریخ نگاری پست مدرن فوکو، تاریخ نگاری فمینیستی و...(  -

 راهبردهای تدریس و یادگیری: .3

 مفاهیم و موضوعات درسیارائه منطقی و منسجم  -

 ترغیب و تشویق دانشجویان برای مطالعة مباحث مرتبط با جامعه شناسی تاریخی -

 پژوهشی مرتبط با جامعه شناسی تاریخی، با راهنمایی استاد  -شرکت در سمینارها و کارگاههای علمی -

 طرح سؤاالت هدفمند و محوری از موضوعات درسی و تجزیه و تحلیل آنها  -

 های و کتابهای مرتبط و مطالعه بخش یا فصلی از آنها از سوی دانشجویان و ارائه آنها در کالسمعرقی مقاله  -

شناسی مطالعات جامعه شناسی تاریخی و ها و نوشته های آکادمیک مرتبط با روشجستجو در فضای مجازی برای یافتن مقاله -

 ارائه در کالس 

 های مطالعاتی:. منابع آموزشی و پایگاه4

 منابع اصلی: 

 منبع اصلی: نیاز به تألیف  -1

 (. دولت ها و انقالب اجتماعی. ترجمه مجید رویین تن. تهران: سروش.1376پل، تدا )اسکاچ -2

 ترجمه هاشم آغاجری. تهران: مروارید. (. برآمدن جامعه شناسی تاریخی،1386اسمیت، دنیس ) -3

 هشگاه حوزه و دانشگاه. (، روش شناسی تحقیقات کیفی، تهران پژو1391ایمان، محمدتقی) -4
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 منابع فرعی: 

 ترجمه احمد گل محمدی، تهران: نی. (. درآمدی بر فلسفه تاریخ،1382استنفورد، مایکل ) -1

 ترجمه مسعود صادقی. تهران: سمت و دانشگاه امام صادق. (. درآمدی بر تاریخ پژوهی.1384استنفورد، مایکل ) -2

 ترجمه هاشم آقاجری، تهران: مرکز. سی تاریخی،(. بینش و روش در جامعه شنا1388اسکاچپول، تدا ) -3

 شناسی تاریخی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. (. جامعه1391آشتیانی، منوچهر ) -4

 تاریخی. تهران: جامعه شناسان. -(. روش شناسی کیفی: جامعه شناسی تاریخی و تطبیقی1393سام دلیری، کافم ) -5

 ترجمه رحیم فرخ نیا، گناباد: مرندیز. (. روش شناسی تطبیقی در علوم اجتماعی.1373)سرانا، گپاال  -6

 تهران: طرح نو.  (. فلسفه تاریخ: روش شناسی و تاریخ نگاری،1379نوذری، حسینعلی )مترجم و گردآورنده( ) -7

تهران: پژوهشکده امام خمینی و    (. روش شناسی مطالعات انقالب. با تاکید بر انقالب اسالمی ایران. 1389طالبان، محمدرضا ) -8

 انقالب اسالمی.

 (. جامعه شناسی تاریخی)مبانی، مفاهیم و نظریه ها(، تهران پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 1393کافی، مجید، ) -9

ترجمه هاشم آغاجری. تهران:   (. تاریخ نگاری و جامعه شناسی تاریخی،1385همیلتون، گری جی، و رندال کولینز و دیگران ) -10

 کویر. 

11- Abrams, P. (1982). Historical Sociology. New York: Cornell University Press. 

12- Dean, Michell (1994) .Critical and effective histories: Foucault’s methods and  

13- Mill, John Stuart (1862[1843]) .System of Logic. London: West Strand. 

14- Szakolczai, Arpad (2000). Reflexive Historical Sociology. London: Rutledge. 

 مجالت مهم:

1- http://jhs.modares.ac.ir مجله جامعه شناسی تاریخی ایران. دانشگاه تربیت مدرس  
2- Journal of Historical Sociology. Wily-Blackwell. From 1988. 

3- Journal of Social History. Oxford University Press. From 1967. 

4- Cultural and Social History. Bergpublishers. From 2004. 

 موسسات مهم:

1- The Comparative and Historical Sociology section of the American Sociological Association. 

2- The Social Science History Association 

 کتابهای مهم در حوزه جامعه شناسی تاریخی: 

 (. دولت ها و انقالب اجتماعی. ترجمه مجید رویین تن، تهران: سروش.1376/1979اسکاپل، تدا ) -1

 وی، تهران.  الث. (.گذر از عهد باستان به فئودالیسم. ترجمه حسن مرتض1388اندرسون، پری ) -2

 ترجمه حسن مرتضوی، تهران.  الث.  (. تبارهای دولت استبدادی.1390اندرسون، پری ) -3

 : نی.رانه . ترانیز پ رویاز پ  ایه دمقا م، بیاش زاد به ب  همرجت .1800 –1400 ادیم اتیو ح  داریهایرم(. س1372برودل، فرنان ) -4

 ر. گ: دیرانه ر، تاجهم روزه یه فمرجداری. ت هایرمو س ادیم دنمدر ت  ریگازن(. ب 1380)برودل، فرناند  -5

، )خالصه  : کتاب آمهقلی و ناصر کفائی، تهران داری، ترجمه مهران پاینده و عباس خدا (. پویایی سرمایه1388برودل، فرناند ) -6

 کتاب سه جلدی سرمایه داری و حیات مادی( 

http://jhs.modares.ac.ir/
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 اه. : آگرانه . تیاشزاد ب هب  همرجی. تودال ئف هعام(. ج1363بلوخ، مارک ) -7

(. دگرگونی بزرگ: خاستگاه های سیاسی و اقتصادی روزگار ما، ترجمه محمد مالجو. تهران: پردیس  1391پوالنی، کارل ) -8

 دانش، شیرازه.

 ترجمه محمد فاضلی. تهران: نی. ا، و تحلیل اجتماعی،(. سیاست در بستر زمان: تاریخ، نهاده1393پیرسون، پل ) -9

. یالن یگ  یانازرگب   ندی االه ب  همرجا. ت اروپ  یاسیس  خاریت   الد س صانپ   یلیلحت  یررس(. انقالب های اروپایی: ب 1383تیلی، چارلز ) -10

 ر. وی: ک رانه ت

 (، ترجمه علی مرشدی زاد. تهران: دانشگاه امام صادق.1768-2004) (. جنبش های اجتماعی1389تیلی، چارلز ) -11

 ترجمه یعقوب احمدی. تهران: جامعه شناسان.  ،(. دموکراسی: جامعه شناسی تاریخی تحوالت دموکراتیک1392تیلی، چارلز ) -12

جعفر خیرخواهان و علی    همرجی، تراسوک و دم   وری اتتکدی اقتصادی    ایه هش(. ری 1390عجم اوغلو، دارون و جیمز راببنسن ) -13

 : کویر. رانهسرزعیم. ت

 ترجمه احمد تدین. تهران: رسا. (. مقاومت شکننده،1377فوران، جان ) -14

15- ( پاول  بزرگ،1382کندی،  های  دولت  سقوط  و  فهور  فرهنگی.   (.  و  علمی  تهران:  دیگران،  و  تبریزی  اکبر  ترجمه 

( نشر شده  1370توسط عبدالرضا غفرانی نیز ترجمه و در انتشارات اطالعات ) پیدایش و فروپاشی قدرتهای بزرگ عنوان  )با

 است.( 

تا    4(. اروپا مولود قرون وسطی: بررسی تاریخی فرایند تکوین و تکامل اروپا در قرون وسطی )سده های  1387لوگوف، ژاک ) -16

 ی، تهران: کویر. ترجمه بهاء الدین بازرگانی گیالن میالدی(، 16

  ن ی سح  همرجو(، ت ن   انهج   شداییدر پ   انقو ده   ابارب   شق)ن  یراسوک و دم   وری اتتکدی  یاعمتاج  ایه هش(. ری 1369مور، برینگتن ) -17

 .یاه گشر دان شز نرک : مرانه . تهرییش ب

 تحلیل نظام های جهانی، ترجمه حسین عسگریان، تهران: موسسه ابرار معاصر. (. مقدمه ای بر1388والرشتاین، امانوئل ) -18

 ی.: نرانهزدی، ت روز اییپ همرجر(، تچ الوکو ژئ کیتیلوپ)ژئ ی انه ج ولح تم ظامدر ن گنرهو ف  تاسی(. س 1377والرشتاین، ایمانوئل ) -19

 . طره : ق رانه ی، تراقن فوسر(، ترجمه یگدی هال ق)و دو می خاریت  داری هایمر(. س 1381والرشتاین، ایمانوئل ) -20

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری:  .5

ای، رفتاری  ارزشیابی این درس به صورت فرایندی )مستمر( و پایانی انجام می گیرد. در ارزشیابی فرایندی سه سنجش مشاهده  -

بوده حضور فعال در کالس، فعالیت و مشارکت در مباحث مطروحه در کالس و انجام تکالیف محوله،  و عملکردی مد نظر  

 مالک ارزیابی است. نمونه هایی از تکالیف محوله: 

 انتخاب یک موضوع خُرد با راهنمایی استاد با تأکید بر موضوعات نو برای انجام پژوهش  -

 ن استتناج حاصله به صورت ارائه شفاهی و ارزیابی این فعالیت. مقایسه و سنجش یک موضوع خُرد در چند منبع و بیا -

طراحی میز گفتگو و نقد در کالس و درخواست از چند دانشجو برای گفتگوی انتقادی دربارة یک مصاحبه، یک کتاب، مقاله   -

 و..در مورد جامعه شناسی تاریخی و ارزیابی نطرات دانشجویان. 

 آزمون کتبی از کتاب درسی. -
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 شجویی:کار دان  

کاربرد نظریه ها و روش های جامعه شناسی تاریخی و تاریخ اجتماعی در تحلیل یکی از دوره های تاریخی ایران ) دوره صفویه،   -

 دوره قاجار و...(

 پیدا کردن نقاط برجسته یکی از دوره های تاریخی ایران )دوره صفویه، دوره قاجار و...(، از منظر جامعه شناسی تاریخی  -

 و توضیح درباره اهمیت آن از منظر جامعه شناسی تاریخی یا تاریخ اجتماعی  از نقاط انتخاب یکی -

 پیدا کردن منابع مهم دست اول، دست دوم و اسناد در باره آن  -

 پیدا کردن نظریه ها و مقاالت منتشرشده در باره آن  -

های جدید  کتاب اسمیت( یا استفاده از نظریهارتباط آن نقطه با یکی از نظریه های رایج در جامعه شناسی تاریخی )بر اساس   -

تحلیل تاریخ ایران: عباس امانت. حامد الگار. ژانت آفاری. ونسا مارتین. شائول بخاش. منگول بیات. عباس ولی، کاتوزیان،  

 احمد اشرف و...

 شرح آن نقطه بر اساس فصول کتاب اسکاچپل -

 مشابه یا متفاوت بر اساس نظرات میل مقایسه آن واقعه یا نقطه با یکی دیگر از نقاط  -

 روایت علی واقعه  -

 آزمون کتبی از بعضی کتب و مقاالت معرفی شده.  -

 روش ارزشیابی

ترممیان ارزیابی مستمر  کارآموزی  ارائه سمینار تحقیق پایانی آزمون نهایی  

✓ ✓ 
های نوشتاری آزمون  ✓ 

✓ ✓  
 ✓ عملکردی 
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 اجتماعی و آموزش تاریخ ایران« سرفصل درس »تاریخ 

 . معرفی درس و منطق آن: 1

هییای مطالعییات تییاریخی اسییت کییه از اوایییل قییرن بیسییتم بییه طییور جییدی مییورد توجییه قییرار گرفتییه تییاریخ اجتمییاعی یکییی از شییعبه

اسییت. آمییوزش تییاریخ اجتمییاعی و پییژوهش در اییین حییوزه در دانشییگاهها و موسسییه هییای مطالعییاتی کشییورهای غربییی مییورد اعتنییا 

جتمییاعی نیییز کییم و بیییش توجییه شییده و و توجه ویییژه بییوده اسییت. در ایییران، همزمییان بییا تکییوین تییاریخ نگییاری جدییید، بییه تییاریخ ا

 بعضاً پژوهش های ارزشمندی صورت گرفته است. 

بییر اسییاس یکییی از تعییاریف، تییاریخ اجتمییاعی بییه عنییوان یکییی از شییاخه هییای تییاریخ علمییی یییا تییاریخ تحلیلییی عبییارت اسییت از: 

حکومییت، یییا جهییان مییادی و معنییوی جمییع آوری دقیییق و جییامع داده هییای تییاریخی دربییاره روابییط مییردم بییا یکییدیگر، بییا دولییت و 

شییان در ادوار تییاریخی و تحلیییل و تبیییین آنهییا در پرتییو نظریییه هییای علییوم اجتمییاعی. از آنجییا کییه در رویکییرد تییاریخ اجتمییاعی، 

علییم تییاریخ بییه مثابییه فراینییدی تحلیلییی بییه منظییور تحقیییق و تفسیییر تحییوالت تییاریخی در زمینییه هییای مختلییف اجتمییاعی و نهادهییا و 

نظییامی و  –هییا تعریییف مییی شییود، بنییابراین باعییث توجییه مخاطبییان بییه موضییوعاتی اسییت کییه فراتییر از روایییت سیاسیییایییدئولوژی 

شییود و موضییوعاتی کییه در زنییدگی روزمییره مییردم عییادی وجییود دارد را رویییدادمحور و نخبگییانی رایییج در روایییت گذشییته مییی

 صر مدنظر قرار می دهد.برای تحلیل و تبیین تاریخی تغییرات اجتماعی خرد و کالن جامعه معا

از آنجییا کییه سییازماندهی و محتییوای کتییب درسییی مقییاطع مختلییف تحصیییلی چییه بییه لحییاک محتییوا و چییه از نظییر روش متییأ ر از 

آمییوزه هییای تییاریخ اجتمییاعی اسییت، آشیینایی بییا مبییانی تییاریخ اجتمییاعی و قلمییرو مفییاهیم و موضییوعات تییاریخ اجتمییاعی  بییرای 

حییال کییه اییین رشییته شییامل موضییوعاتی مییی شییود کییه بییه زنییدگی روزمییره و تجربییه  معلمییان تییاریخ ضییروری اسییت. در عییین

شخصییی و زمینییه هییای فرهنگییی اجتمییاعی متنییوع مخاطبییان نزدیییک اسییت. بنییابراین، کییاربرد آموزشییی خاصییی بییرای جلییب عالقییه 

رسییمی و  تحقیقییی فییراهم مییی کنیید و تعییدیل کننییده روایییت نخبگییانی و سیاسییی رویییدادمحور رایییج در روایییت هییای تییاریخ

 تاریخ همگانی است که به تجربة زیسته مخاطبان نزدیک است.
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 مشخصات درس

 تخصصی انتخابی نوع درس:

 نوع واحد: نظری  

 2تعداد واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 نیاز:دروس پیش

 استاد متخصا برای تدریس:

اسیییتیاد دارای دکترای تیاریخ و جیامعیه 

شیناسیی و در صیورت امکان تدریس به  

 مشترکصورت 

 تاریخ اجتماعی و آموزش تاریخ ایران نام درس به فارسی:

 نام درس به انگلیسی: 

 Social History and Education of Iranian History 

 در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود: اهداف یادگیری:

بعنوان یک مطالعه میان مفهوم، موضیوع، پیشیینه، سیطوح و اهداف تاریخ اجتماعی را  -1

 رشته ای، توضیح دهد.

تفیاوت تیاریخ اجتمیاعی و علوم مرتبط، از جملیه جیامعیه شییینیاسیییی، تیاریخ و جیامعیه  -2

 شناسی،... را با مراجعه به منابع توضیح دهد.

های خود از آنها در پژوهش های مطالعات تاریخ اجتماعی،ضییمن آشیینایی با روش -3

 استفاده کند.

پیشیینة تاریخ اجتماعی در ایران و جهان و نظرات اندیشیمندان این ضیمن آشینایی با  -4

 حوزه، از این نظریات در مطالعات و پژوهش های تاربخی خویش استفاده کند.

هیای تحقیق در تیاریخ اجتمیاعی را در آموزش تیاریخ ابعیاد آموزشیییی مفیاهیم و روش -5

 ایران به کار گیرد

ی مختلف  بیاموزد و مباحث مرتبط با تاریخ ابعاد تاریخ اجتماعی ایران را در دوره ها -6

 اجتماعی در کتابهای درسی تاریخ مدارس را بهترآموزش دهد. 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:. فرصت2

 فصل اول: چیستی تاریخ اجتماعی 

 ای از تاریخ تحلیلی( تعریف تاریخ اجتماعی )به عنوان شاخه -

 پیشینه تاریخ اجتماعی  -

 پیشینه و مراحل  پیدایش تاریخ اجتماعی در جهان و ایران -

 سابقه مطالعات تاریخ اجتماعی نوین در غرب و ایران  -

 ماهیت میان رشته ای تاریخ اجتماعی و ارتباط آن با تاریخ، جامعه شناسی، مطالعات فرهنگی، نقد ادبی، انسان شناسی -

 اجتماعیهای تاریخ روش تحقیق و روش شناسی پژوهش -

 آشنایی با منابع متنوع و حوزه های متفاوت مطالعات تاریخ اجتماعی)طبقات فرودست، زنان، فرهنگ عامه،...(    -

 کاربرد نظریات علوم اجتماعی و جامعه شناسی در مطالعات  تاریخ اجتماعی  -

 فصل دوم: مفاهیم تاریخ اجتماعی در آموزش تاریخ

 زیسته  تجربه -

 روزانه  زندگی -
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 عادی مردم -

 پایین  به باال  از اریخت -

 به باال  پایین  از تاریخ -

 اجتماعی تغییر -

 ة اجتماعیزمین -

 اجتماعی  مراتب سلسله -

 اجتماعی  ساختار -

 ای   حاشیه های گروه  -

 تاریخبی  های گروه  -

 فرودستی و فرودستان -

 اجتماعی  زمان -

 اجتماعی  تبیین -

 تاریخی تفسیر -

 همدلی  -

 رهایی بخش –انتقادی تاریخ -

 ای  رشته  میان رویکرد -

 غیرمکتوب  منابع -

 غیررسمی  منابع -

 ی ماد منابع -

 نشده  دیده  منابع -

 دیدِ  زاویه از تاریخ -

 فصل سوم: موضوعات تاریخ اجتماعی در آموزش تاریخ

 مهاجران  و مهاجرت تاریخ -

 اخالقی بی و  اخالق تاریخ -

 حقوق تاریخ -

 جنایت  و جرم تاریخ -

 ها  اقلیت  تاریخ -

 زیست  محیط تاریخ -

 هنر  تاریخ -

 عامه  ادبیات  تاریخ -
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 معماری  تاریخ -

 خانه و خانواده  تاریخ -

 محله  تاریخ -

 اقوام  تاریخ -

 جمعیت تاریخ -

 طردشده مانند مجنونان، غالمان ، کنیزان، بردگان، یاغیان، لوطی ها  های  گروه  تاریخ -

 ورزش تاریخ -

 زنان  تاریخ -

 جنسیت  تاریخ -

 غذا  تاریخ -

 پوشاک  تاریخ -

 و اصناف  مشاغل تاریخ -

 مناسک و آئین ها ، آداب تاریخ -

 اشیاء و کاالها  تاریخ -

 ریخ معیشتتا -

 اوزان  تاریخ -

 آموزش تاریخ -

 ی خاندان تاریخ -

 اداری  تاریخ -

 ئاتر ت  و سینما تاریخ -

 بازیها و تفریحات  تاریخ -

 آیین های سوگ  تاریخ -

 هیات من تاریخ -

 اجتماعی های  جنبش تاریخ -

 دوره باستان تا معاصر فصل چهارم: موضوعات تاریخ اجتماعی در تاریخ ایران از 

 ات تاریخ اجتماعیموضوع و  مفاهیم اساس  بر ایران  تاریخ بندی  دوره  -

 ه های باستان و اسالمی و معاصر بر اساس تاریخ از پایین در تاریخ اجتماعیدور در ایران  تاریخ یابی موضوع -

 از دوره باستان تا دوره معاصر: آریایی ها، یونانی ها، اعراب، ترکان مهاجران تاریخ -

 های مختلف تاریخ باستان تا معاصر: از گئومات تا مزدک دوره  در اجتماعی  های  جنبش و  ها  شورش تاریخ -

   ایرانیان  پوشاک  و  غذا تاریخ -
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   ایران  در اقوام  تاریخ -

   ایرانیان  آداب  و مناسک تاریخ -

  روستایی و  شهری روزمره  زندگی تاریخ -

 یان ایران اخالقی  نظام تاریخ -

 یان ایران  قضایی نظام تاریخ -

 اجتماعی تاریخ موضوعات  دیگر و -

 ر دوران معاصر از اواسط دوره قاجاری تا کنون د ایران اجتماعی تحوالت  تاریخ -

 فصل پنجم: تاریخ اجتماعی ایران و آموزش تاریخ ایران

   مختلف تاریخ ایران در کتابهای درسی تاریخ مدارس از منظر مفاهیم و موضوعات تاریخ اجتماعینقد و بررسی  دوره های  -

 . راهبردهای تدریس و یادگیری:3

 ارائه منطقی و منسجم مفاهیم و موضوعات درسی -

 ترغیب و تشویق دانشجویان برای مطالعة مباحث مرتبط با تاریخ اجتماعی ایران -

 پژوهشی مرتبط با تاریخ اجتماعی ایران، با راهنمایی استاد-کارگاههای علمیشرکت در سمینارها و  -

 طرح سؤاالت هدفمند و محوری از موضوعات درسی و تجزیه و تحلیل آنها -

در رابطه با سیر فصیل های درس مقاالت و یا کتبی برای خواندن معرفی می شیود و در کالس بصیورت جمعی در مورد مطالب  -

 شود.  انها بحث و گفتگو می

مقاالت دانشیجویان که بر اسیاس روش و چارچوب نظریات مؤ ر در مطالعات تاریخ اجتماعی ایران تهیه شیده در کالس ارائه و  -

 به صورت جمعی نقد و بررسی می شود.

ر جسییتجو در اینترنت برای یافتن مقاله ها و نوشییته های آکادمیک مرتبط با روش شییناسییی مطالعات تاریخ اجتماعی و ارائه د -

 کالس

 های مطالعاتی:. منابع آموزشی و پایگاه4

 منابع اصلی 

 منبع اصلی: نیاز به تألیف  -1

  ( دولت ها و انقالب اجتماعی. ترجمه مجید رویین تن. تهران: سروش.1376پل، تدا )اسکاچ -2

 ترجمه هاشم آغاجری. تهران: مروارید. ( برآمدن جامعه شناسی تاریخی.1386اسمیت، دنیس ) -3

 فرعیمنابع 

 ( مردم در سیاست ایران، ترجمه بهرنگ رجبی، نشر چشمه 1394آبراهامیان، یرواند ) -1

 ران یا خ یم.، ترجمه کامران عاروان، تهران، نشر تار1929-1989فرانسه، مکتب آنال  یخنگاریانقالب تار (1389) تری برک ، پ -2

 جمشیدی ها؛ انتشارات دانشگاه تهران ( تاریخ و نظریه اجتماعی؛ ترجمه غالمرضا 1381رک، پیتر )ب  -3

 : نی.رانه . ترانیز پ رویاز پ  ایه دمقا م؛ بیاش زاد به ب  همرجت .1800 – 1400 ادیم اتیو ح   داریهایرم( س1372برودل، فرنان ) -4
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 اه. آگ: رانه . تیاشزاد ب هب  همرجی. تودال ئف هعام( ج1363بلوخ، مارک ) -5

 (. ترجمه علی مرشدی زاد. تهران: دانشگاه امام صادق. 1768-2004( جنبش های اجتماعی )1389تیلی، چارلز ) -6

( روش های پژوهش در تاریخ، گروه مترجمان ، چاپ دوم، مشهد، بنیاد پژوهش های اسالمی آستان  1375ساماران، شارل ) -7

 قدس رضوی. 

مطالعات انقالب. با تاکید بر انقالب اسالمی ایران. تهران: پژوهشکده امام خمینی و  ( روش شناسی  1389طالبان، محمدرضا ) -8

 انقالب اسالمی.

9- ( ایران.(روش1389طالبان، محمدرضا  انقالب اسالمی  بر  تاکید  با  انقالب.  امام خمینی   شناسی مطالعات  پژوهشکده  تهران: 

 وانقالب اسالمی.

مایلر)   -10 مسائل1394فربرن،  اجتماعی  تاریخ  باسط،  (  ابراهیم  ومحمد  پوربشلیو  موسی  ابراهیم  ترجمه  ها،  و روش  راهبردها   ،

 انتشارات سمت. 

 ترجمه احمد تدین. تهران: رسا. ( مقاومت شکننده.1377فوران، جان ) -11

  4( اروپا مولود قرون وسطی: بررسی تاریخی فرایند تکوین و تکامل اروپا در قرون وسطی )سده های  1387لوگوف، ژاک ) -12

 ترجمه بهاءالدین بازرگانی گیالنی. تهران: کویر. میالدی( 16تا 

 ( و آروم تیلور، نظریه اجتماعی تاریخ اجتماعی، ترجمه محمد غفوری،انتشارات سمت.1397مک رایلد، دانلد ) -13

 ( تاریخ اجتماعی: دانش، روش، آموزش، تهران، انتشارات سمت.1394موسی پور، ابراهیم، محمدابراهیم باسط ) -14

 تهران: طرح نو.  ( فلسفه تاریخ: روش شناسی و تاریخ نگاری.1379نوذری، حسینعلی )مترجم و گردآورنده( ) -15

 

16- Abrams, P. (1982) Historical Sociology. New York: Cornell University Press. 

17- Arthur,l. stinchcombe: Theoretical methods in social history(new York academic 

press,1978). 

18- Coban, Alfred: The Vocabulary of social history, political science quarterly,vol.71, no.1, 

(mar.1956) , 1-17. 

19- Dean, Michell (1994) .Critical and effective histories: Foucault’s methods and historical 

sociology.  London: Rutledge. 

20- Delanty, Gerard and Engin F. Isin (Eds.) (2003) .Handbook of Historical Sociolgy. London: 

Sage. 

21- Eley, Geoff: The Generations of Social History, in: Journal of Contemporary History; Vol. 

20, Twentieth Anniversary Issue (Apr. 1986), 314- 348. 

22- Fairburn,miles: Social  history : problems,strategies, and methods,newyork,st.martins press, 

1999. 

23- Hall, John A. & Joseph M. Bryant (2005) .Historical Methods in the Social Sciences. 4 

Volumes. .London: Sage. 

24- Hall, John, A. & Joseph. M. Bryant; Historical methods in the Social Sciences, (2006); edited 

by john A. Hall & Joseph M. Bryant, London - - - New Delhi, SAGE Publications Lta 

25- Himmelfarb, Gertrude: The writing of social history : Recent studies of 19th century 

England, the journal of British studies, vol.2, no.1, (1971) , 148-170. 
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26- Hixter,j.h: A new  framework for social history, The journal of Economic history , vol.15, 

no 4,(dec.1955) , 415-426. 

27- Hobden, Stephen (1998) .International Relations and Historical Sociology: Breaking down 

boundaries. London: Rutledge. 

28- Horan, M. patrik :Theorical models in social history research: social science history,vol.11, 

no 4, (winter .1987) ,379-400. 

29- Hunt, Lynn: French History in The last Twenty Years: The Rise and Fall of The Annales 

Paradigm; in: Journal of Contemporary History; Vol. 21, Vol. 2, Twentieth Anniversary 

Issue (Apr. 1986), 209-224. 

30- Joyce,Patrick: The end of social history?.A brief reply to EleyNield, in Keith Jenkins(ed):…. 

31- Loyd,christofer: The Methodologies of social history , A critical survey and defence of 

structurism, in: History and Theory,v. 30, no2. May 1991, 180- 219. 

32- Mahoney, James and Dietrich Rueschemeyer (2003) .Comparative Historical Analysis in the 

Social Sciences. Cambridge: Cambridge University Press. 

33- Mill, John Stuart (1862[1843]) .System of Logic. London: West Strand. 

34- Skocpol,theda: Social history and historical sociology: contrasts  and 

complementarities,social science history, vol.11, no 1, (spring 1987) , 17 

35- Stern,peter .n : Encyclopedia of Social history, new York and London.garland pub.1994. 

36- Szakolczai, Arpad (2000), Reflexive Historical Sociology. London: Rutledge. 

37- Tilly, louise, A: Social history and its critics: in: Theory and society , vol.9, no.5, (sep.1980) 

, 668-670. 

38- Urdank, albion.m: Quantification and social history: a reply togrffrey cox, the journal of 

British studies ,vo.32, no.3, (jul.1993) , 280-282.   

39- Veysey, lavrence: The new social history in the contex of American historical writing, in: 

Reviews in American history, vol. 17, no 1, (mar.1979) , 1-12. 

40- Wetherell,Charles: Theory, Method, and Social Reproduction Insocial Science History: A 

Short Jeremiad; In: Social Science History, Vol. 23, - - NO. 4, Special Issue: What is Social 

Science History?, (Wiinter, 1999), pp 491-499. 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری :5

ای، رفتاری و صییورت فرایندی )مسییتمر( و پایانی انجام می گیرد. در ارزشیییابی فرایندی سییه سیینجش مشییاهده ارزشیییابی این درس به   

عملکردی مید نظر بوده حضیییور فعیال در کالس، فعیالییت و مشیییارکیت در مبیاحیث مطروحیه در کالس و انجیام تکیالیف محولیه، مالک 

 ارزیابی است. نمونه هایی از تکالیف محوله:

 خُرد با راهنمایی استاد با تأکید بر موضوعات نو برای انجام پژوهشانتخاب یک موضوع  -

 مقایسه و سنجش یک موضوع خُرد در چند منبع و بیان استتناج حاصله به صورت ارائه شفاهی و ارزیابی این فعالیت. -

 ترغیب دانشجویان به مطالعه و جستجو در سفرنامه ها و زندگینامه ها از دید تاریخ اجتماعی -

میز گفتگو و نقد در کالس و درخواسیت از چند دانشیجو برای گفتگوی انتقادی دربارة یک مصیاحبه، یک کتاب، مقاله طراحی  -

 و... در مورد جامعه شناسی تاریخی و ارزیابی نطرات دانشجویان.

 آزمون کتبی از کتاب درسی. -

 کار دانشجویی:
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اعی در تحلیل یکی از دوره های تاریخی ایران ) دوره  کاربرد نظریه ها و روش های جامعه شناسی تاریخی و تاریخ اجتم -

 صفویه، دوره قاجار و...( 

 پیدا کردن نقاط برجسته یکی از دوره های تاریخی ایران ) دوره صفویه، دوره قاجار و...(، از منظر تاریخ اجتماعی:  -

 و توضیح درباره اهمیت آن از منظر تاریخ اجتماعی  انتخاب یکی از نقاط -

 کردن منابع مهم دست اول، دست دوم و اسناد در باره آن پیدا  -

 پیدا کردن نظریه ها و مقاالت منتشرشده درباره آن  -

ارتباط آن نقطه با یکی از نظریه های رایج در جامعه شناسی )بر اساس کتاب اسمیت( یا استفاده از نظریه های جدید تحلیل تاریخ   -

 آفاری. ونسا مارتین. شائول بخاش. منگول بیات. عباس ولی، کاتوزیان، احمد اشرف و...ایران: عباس امانت. حامد الگار. ژانت 

 شرح آن نقطه بر اساس فصول کتاب اسکاچپل -

 مقایسه آن واقعه یا نقطه با یکی دیگر از نقاط مشابه یا متفاوت بر اساس نظرات میل  -

 روایت علّی واقعه  -

 آزمون کتبی از بعضی کتب و مقاالت معرفی شده.  -

وش ارزشیابیر  

ترممیان ارزیابی مستمر  کارآموزی  ارائه سمینار تحقیق پایانی آزمون نهایی  

✓ ✓ 
های نوشتاری آزمون  ✓ 

✓ ✓ ✓ 
 ✓ عملکردی 
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 سرفصل درس »تاریخ محلی و آموزش تاریخ ایران« 

 معرفی درس و منطق آن:  .1

کییه طیییف وسیییعی از موضییوعات و مسییایل مییادی و معنییوی را ای عرصییة مطالعییات تییاریخی بسیییار گسییترده اسییت، بییه گونییه

تییوان از تییاریخ محلییی، دربرمییی گیییرد. دامنییة جغرافیییایی مطالعییات تییاریخی نیییز بسیییار فییراخ و گسییترده اسییت. از اییین حیییث، مییی

تییاریخ ملییی و تییاریخ جهییانی سییخن گفییت. تییاریخ محلییی ذیییل تییاریخ ملییی تعریییف مییی شییود. در عییین حییال کییه تییاریخ محلییی بییه 

هییای میییان رشییته ای تییاریخ نگییاری مییدرن اسییت کییه بییا تکیییه بییر »تییاریخ از پییایین« و عنییوان یییک رویکییرد و روش از گییرایش

دهیید. از هییای محلییی بییه موضییوعات تییاریخ ملییی و تییاریخ جهییانی را مییورد بررسییی قییرار میییهییا و روایییت»تییاریخ نزدیییک«، نگییرش

گیییرد و مخاطبییان ی اجتمییاعی و فرهنگییی محلییی صییورت میییهییاآنجییا کییه آمییوزش تییاریخ ملییی و تییاریخ جهییانی در زمینییه

هییای اجتمییاعی و فرهنگییی محلییی بییه یییاددهی و یییادگیری تییاریخ مییی در زمینییه –آمییوزان معلمییان و دانییش –آمییوزش تییاریخ

النییه توانیید امکییان مشییارکت فعاپردازند، بنابراین ایجییاد تییوزان بییین روایییت ملییی و جهییانی از تییاریخ بییا روایییت محلییی از تییاریخ مییی

مخاطبییان را در فراینیید آمییوزش فییراهم کنیید. همییانطور کییه بییا اتکییاء بییه رویکییرد تییاریخ نگییاری محلییی، گییروه هییای اجتمییاعی و 

فرهنگییی مخاطییب نحییوه حضییور خییود در شییکل دادن بییه تییاریخ ملییی و جهییانی را بازسییازی خواهنیید کییرد. مورخییان ایرانییی در 

خ محلییی، ملییی و جهییانی پدییید آورده انیید. مطالعییة تییاریخ محلییی و دوران اسییالمی، آ ییار ارزشییمندی در هییر سییه گونییة تییاری

جهییانی الزم و ملییزوم مطالعییة تییاریخ ملییی اسییت. شییناخت تییاریخ ایییران از حیییث ملییی، مسییتلزم کسییب شییناخت نسییبی از تییاریخ 

ت هییای محلییی اسییت. تییاریخ نگییاری محلییی در ایییران، دارای سییبقه و سییابقة طییوالنی اسییت کییه نشییان دهنییده جایگییاه و اهمییی 

نگییاری ملییی و جهییانی در ایییران اسییت. در اییین واحیید درسییی، روایییت محلییی در کنییار روایییت رسییمی و مرکییزی در تییاریخ

-هییا و زمینییهقلمییرو، اهمیییت و جایگییاه تییاریخ محلییی و تییاریخ نگییاری محلییی در مطالعییات تییاریخی و آمییوزش تییاریخ در موقعیییت

 شود.های محلی تبیین می
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 مشخصات درس

 تخصصی انتخابی نوع درس:

 نوع واحد: نظری  

 2تعداد واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 نیاز:دروس پیش

 استاد متخصا برای تدریس:

 استاد دارای دکترای تاریخ ایران اسالمی

 تاریخ محلی و آموزش تاریخ ایراننام درس به فارسی: 

 :نام درس به انگلیسی

Local History and Education the History of Iran  

 در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود: اهداف یادگیری:

 تاریخ محلی را تعریف و قلمرو آن را تبیین کند. -1

 نسبت تاریخ محلی با تاریخ ملی را توضیح دهد. -2

 ارزش و اهمیت تاریخ های محلی را از منظرهای مختلف تشریح کند. -3

 تاریخچه برآمدن تاریخ نگاری محلی در دوران جدید را ارایه کند. -4

ویژگی های نظری و موضییوعی تاریخ نگاری محلی و روش تحقیق بین رشییته  -5

 ای آن را طرح کند.

 ضرورت و پیشینة طبقه بندی تاریخ های محلی را تجزیه و تحلیل کند. -6

 ادوار تاریخ نگاری محلی در ایران را بیان کند. -7

 بع تاریخی و ادبی را از منظر تاریخ محلی مورد کندوکاو قرار دهد.انواع منا -8

 یک مقاله در زمینة تاریخ محلی منطقة زندگی خود تهیه کند. -9

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت. 2

 فصل اول:  چیستی تاریخ محلی

 تعریف تاریخ محلی  -

 قلمرو تاریخ محلی -

 محلیساختار و محتوای تاریخ های  -

 نسبت تاریخ محلی با تاریخ ملی -

 تمایز و تشابه تاریخ محلی پیشامدرن و تاریخ نگاری محلی جدید  -

 محلی –تاریخ از پایین و تاریخ اجتماعی -

 تاریخ محلی در شرق اسالمی -

 تاریخ محلی در غرب -

 تحوالت تاریخ نگاری در قرن بیستم و برآمدن تاریخ نگاری محلی -

 روش و رویکردهای آن مبانی تاریخ نگاری محلی و  -

 فصل دوم: ارزش و اهمیت تاریخ های محلی 

 چرایی اهمیت تاریخ های محلی از منظر تاریخ ملی  -

 چرایی اهمیت تاریخ های محلی از منظر تاریخ اقتصادی و اجتماعی -

 چرایی اهمیت تاریخ های محلی از منظر تاریخ دینی و فرهنگی  -
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 فصل سوم: طبقه بندی تاریخ های محلی 

 طبقه بندی تاریخ های محلیضرورت  -

 پیشینة طبقه بندی تاریخ های محلی در ایران -

 پیشینة طبقه بندی تاریخ های محلی در جهان اسالم  -

 پیشینة طبقه بندی تاریخ های محلی در غرب -

 فصل چهارم: ادوار تاریخ نگاری محلی در ایران  

 ایران باستان  -

 از طاهریان تا صفویان -

 از صفویه تا قاجار -

 از قاجار تا پهلوی    -

  فصل پنجم منابع پژوهش در تاریخ محلی
 تاریخ های عمومی و دودمانی -

 متون جغرافیایی  -

 متون ادبی )نظم و نثر(  -

 اسناد محلی -

 منابع مادی   -

 سفرنامه ها و خاطرات  -

 یافته های باستان شناختی -

 های محلیفصل ششم: زندگینامه

 های محلیپراکندگی زمانی زندگینامه  -

 های محلیپراکندگی جغرافیایی زندگینامه -

 زندگینامه های محلی دینی -

 زندگینامه های محلی غیردینی -

 فصل هفتم: تاریخ نگاری محلی و آموزش تاریخ 

 فرایند توسعه متوازن و اهمیت جوامع پیرامونی در کنار مرکزگرایی: اهمیت تاریخ محلی در برنامة توسعه -

 مشارکت در شکل دادن به تاریخ آینده: آموزش تاریخ محلی در توسعه منطقه ای  بازسازی نقش تاریخی جوامع محلی و -

 نگرش به مرکز از چشم انداز پیرامون: آموزش تاریخ ملی از چشم انداز محلی -

 حفظ میراث محلی در کنار میراث ملی  -

 روایت تاریخ محلی به موازات موضوعات تاریخی مرتبط در کتاب های درسی تاریخ -

 هشتم:  قلمرو موضوعی تاریخ محلی در آموزش تاریخ فصل 
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 ایران  تا دوره معاصر )ایالت، والیت، شهر و روستا، ایل، محله، خانواده(  محلی نگاری تاریخ جغرافیای -

 طول زمان: بیادآوری تاریخ موازی با تاریخ ملی، تاریخ ملی از چشم انداز تاریخ محلی تاریخ محلی در -

 عر : بیادسپاری و حفظ تاریخ محلی، تاریخ اکنون به مثابه گذشته تاریخ محلی در   -

محلی )والدت و مرگ، زندگی روزمره، آموزش، اوقات فراغت، حرف و اصناف، تغییرات    تاریخ  در  آن   تنوع   و   شناسی  موضوع  -

المنفعه، تحوالت    معماری محالت، نهادهای آموزشی، نهادهای قضایی و حقوقی، برنامه های عمومی، مکان های عمومی و عام

ها و فرهنگ عامه، بهداشت و غذا و پوشاک، معیشت و کسب و کار، قوانین و سیاست و سیاست  خاندان ها و خانواده ها، قومیت

 مداران محلی

 دانش آموزان به مثابه حافظان تاریخ محلی  -

 محله خود را بشناسیم تا هویت ملی خود را حفظ کنیم. -

 راهبردهای تدریس و یادگیری: .3

ترغیب دانشییجویان به تطبیق مباحث این واحد درسییی با مطالب مرتبط در کتابهای درسییی تاریخ با نگاه انتقادی از منظر تاریخ  -

 محلی

 ارائه منطقی و منسجم مفاهیم و موضوعات درسی -

 استفاده از منابع اصلی و دست اول در هنگام تدریس -

 و بررسی تاریخ های محلی زادبومشان ترغیب دانشجویان به نقد -

 های جدی در حوزه تاریخ های محلیمعرفی برخی پژوهش -

 ترغیب دانشجویان به مطالعة تطبیقی تاریخ محلی در ایران و دیگر کشورها -

 های مطالعاتی:. منابع آموزشی و پایگاه4

 منابع اصلی: 

 منبع اصلی: نیاز به تألیف  -1

 تاریخ در گستره تمدن اسالمی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.ب( علم 1377آیینه وند، صادق ) -2

 ( جغرافیا و تاریخ )پیوند مرزها( ترجمه مرتضی گودرزی، تهران، پژوهشکده تاریخ اسالم. 1392بیکر، الن، اچ و.. ) -3

 سمت. ( تاریخ نگاری محلی در دوره اسالمی )تا سده هفتم(، تهران، 1393قنوات، عبدالرحیم ) -4

 منابع فرعی: 

 ( تاریخ تاریخنگاری در اسالم، ترجمه اسداهلل آزاد، مشهد، آستان قدس رضوی. 1365/1368روزنتال، فرناتس ) -1

 ( تاریخ ایران بعد از اسالم، تهران، امیرکبیر. 1363زرین کوب، عبدالحسین ) -2

 جغرافیدانان ایران، تهران، ابن سینا.( تاریخ در ایران: شرح احوال و معرفی مورخان و 1345صدری افشار، غالمحسین ) -3

( بنوکعب: عشایر مرزنشین در جنوب خوزستان، از برآمدن تا برافتادن، ترجمة مصطفی نامدار منفرد، تهران:  1392فلور، ویلم ) -4

 شادگان.

 نشر.( »تواریخ طبرستان و یادداشت های ما«، کاروند، به کوشش یحیی ذکاء، تهران، شرکت سهامی 2536کسروی، احمد ) -5
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( تاریخ در بستر جغرافیا، ترجمه حسین حاتمی نژاد، حمیدرضا پیغمبر، تهران: پژوهشکده تاریخ  1392گوردوم ایست، دابلیو ) -6

 اسالم.

 ( تاریخنگاری فارسی )سامانیان، غزنویان، سلجوقیان(، ترجمه محمد دهقانی، تهران، نشر ماهی. 1391میثمی، جولی اسکات ) -7

 اسایی منابع و مآخذ تاریخ ایران از آغاز تا سلسلة صفویه، تهران، امیرکبیر.( شن1363بیات، عزیراهلل ) -8

 ها: مقاله

 ( »تاریخنگاری محلی در ایران«، مندرج در تاریخ تاریخنگاری در ایران، تهران، نشر گستره. 1380آژند، یعقوب ) -1

 . 44-45تیر، شماره -افیا، خرداد( سیری در تاریخنگاری محلی در ایران، کتاب ماه تاریخ و جغر1380) آژند، یعقوب  -2

( تاریخ شهری و موقعیت تاریخ های محلی در تاریخنگاری ایرانی، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، 1380خیراندیش، عبدالرسول ) -3

 . 44-45تیر، شماره -خرداد

- 446شهریور، شماره  -مردادشناسی تاریخ های محلی، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا،  ( صورت1380خیراندیش، عبدالرسول ) -4

47 . 

 ( تاریخ نگاری اسالمی، ترجمه مصطفی سبحانی، تهران، پژوهشکده تاریخ اسالم.1389رابینسن، چیس اف ) -5

تیر، شماره -های محلی )منابع و متون(، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، خرداد( کتابشناسی توصیفی تاریخ1380صالحی، نصراهلل ) -6

45-44 . 

-( شرح و گزارشی از »تاریخ قم«، ترجمه نصراهلل صالحی، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، مرداد1380س. )لمبتون، ان. ک.   -7

 . 47-46هریور، شماره ش

 فصلنامه:

 پژوهشی دانشگاه پیام نور-های محلی ایران، دو فصلنامة علمیپژوهشنامة تاریخ -1

2- Bosworth, Edmund C., “Sistan and its Local Histories”, Iranian Studies, no.1-2, vol.33. 

3- Goubert, Pierre (1972),”Local History”, Historical Studies Today, Ed. By Felix Gilbert and 

Stephen R. Graubard, London, w.w.Norton&Company. 

4- Pourshariati, Parvaneh, “Local Historiography in Early Medieval Iran and Tarikh-i Bayhag”, 

Iranian Studies, no. 1-2, vol. 33. 

5- Finberg, H. P. R., (1952). The local history and its theme, Leicester 

6- Kammen, C.,  (2003), On doing  local history , New York 

7- Mnslow, A.,  (2000), The Rutledge companion to historical studies, London 

8- Phythan  - Adams, Ch., (1987),  Re- thinking  local  history , Leicester. 

9- Riden, p.,  (2000), Local history, Cardiff. 

10- Sheeran , G.& Y., (1999), Reconstructing local history , The local history , Nov.vol. 29, 

Number, 4. 

11- Trubsaw, B., (1999),  How to write and publish local history, London 

12- Blatch Ford, R. (2008).The family and Local history hand book, 8th  ed., London 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری: 5



 121/    آموزش تاریخ      

                                                                                                           

ای، گیییرد. در ارزشیییابی فراینییدی، سییه سیینجش مشییاهده ارزشیییابی اییین درس بییه صییورت فراینییدی )مسییتمر( و پایییانی انجییام مییی

نظییر بییوده حضییور فعییال در کییالس، فعالیییت و مشییارکت در مباحییث مطروحییه در کییالس و انجییام رفتییاری و عملکییردی میید 

 هایی از تکالیف محوله:تکالیف محوله، مالک ارزیابی است. نمونه

 انتخاب یک متن تاریخ محلی و بررسی و تحلیل آن  -

 انتخاب دو متن تاریخ محلی و مقایسه آنها با هم  -

 ر حوزه تاریخ محلی و نقد و بررسی آنهاانتخاب چند نمونه پژوهش شاخا د -

 انجام یک پژوهش خُرد در حوزه تاریخ محلی  -

 آزمون کتبی از منابع مشخا -

 روش ارزشیابی

ترممیان ارزیابی مستمر  کارآموزی  ارائه سمینار تحقیق پایانی آزمون نهایی  

✓ ✓ 
های نوشتاری آزمون  ✓ 

✓ ✓  
 ✓ عملکردی 
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 »نقد و بررسی منابع و متون تاریخی )ایران بعد از اسالم(« سرفصل درس: 

 معرفی درس و منطق آن:  .1

نویسییند سییر و کارشییان بییا منییابع و در قلمییرو مطالعییات تییاریخی، چییه کسییانی کییه تییاریخ مییی خواننیید و چییه کسییانی کییه تییاریخ مییی

کنیییم از حیییث و اقییت تییا چییه میییزان معتبییر و آن اسییتناد میییخییوانیم و یییا بییه متون تاریخی است. بییرای آنکییه دریبییایم آنچییه کییه مییی

درسییت اسییت، باییید بییه روش سیینجش و ارزیییابی )نقیید( متییون و منییابع پرداخییت. بییا اییین روش مییی تییوان کیسییتی راوی و چیسییتی 

نویسییی اگییر تییابع چنییین روش و روایییت را سیینجید و وزانییت راوی و و اقییت روایییت را محییک زد. تییاریخ خییوانی و تییاریخ

ردی نباشیید، راه بییه جییایی نخواهیید بییرد. تییاریخ، علمییی اسییت روشییمند مبتنییی بییر اصییول و ضییوابط خییاص. بییرای دانشییجویانی رویک

کییه قییرار اسییت در طییول دوره تحصیییالت تکمیلییی و نیییز در پایییان دوره دسییت بییه پژوهشییی تییاریخی در قالییب مقالییه و پایییان نامییه 

کنیید تییا بییا شییناخت، ارزیییابی و نقیید منییابع از آنهییا اسییتفاده نییان کمییک میییبزنند، درس حاضییر جنبییه کییامالً کییاربردی داشییته و بییه آ

 کنند. 

 مشخصات درس

 تخصصی انتخابی نوع درس:

عملی  -نوع واحد: نظری   

 2تعداد واحد: 

 48 تعداد ساعت:

 نیاز:دروس پیش

  علوماسیییتیاد متخصیییا برای تیدریس:  

 روش وی نظر  مبیاحیث شیگرا بیای  خیتیار

و روش تحقیق  و آشیینا با   خیتارشییناسییی  

 های میان رشته ایفعالیت

 نقد و بررسی منابع و متون تاریخی )ایران بعد از اسالم( نام درس به فارسی:   

 نام درس به انگلیسی: 

Critical Review of Historical Sources and Texts (Islamic 

Iran) 

 در پایان این واحد یادگیری دانشجو:           اهداف یادگیری:

 با سیر سبک نثر فارسی منابع و متون تاریخی در دوره های  مختلف آشنا می شود. -1

 کند.توانایی قرائت صحیح متن منابع و اسناد تاریخی را در دوره های مختلف پیدا می  -2

نگیارش و روش تیاریخ منیابع و متون تیاریخی را در دوره هیای مختلف از نظر سیییبیک  -3

 شناسد و بین آنها تمایز قائل می شود. نویسی می 

 با اهمیت منابع و متون در مطالعات تاریخی آشنا می شود. -4

 نسبت به محتوای منابع و متون نگاه انتقادی پیدا می کند. -5

 در مطالعه منابع و اسناد تاریخی از ساده انگاری و سطحی نگری پرهیز می کند. -6

 د منابع و متون آشنا می شود.های نقبا روش -7

 آید.در عمل از عهده نقد منابع و متون بر می  -8

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .2

 فصل اول: زبان فارسی و هویت ایرانی در سده های نخست اسالمی 

 چالش فارسی و عربی در سده های نخست  -

 زبان فارسی، از گفتار تا نوشتار -

 های فارسیپیدایی نخستین متن  -

های کهن فارسی: شاهنامه ابومنصوری، ترجمه تاریخ طبری )تاریخ بلعمی(، ترجمه تفسیر طبری، حدودالعالم من المشرق  متن -

 الی المغرب
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 فصل دوم: تاریخ تطور نثر فارسی 

 سبک شناسی نثر فارسی  -

 نثر مرسل  -

 نثر بینابین  -

 نثر مصنوع  -

 فصل سوم: ادوار نثر متون تاریخی 

 اول:  سامانیان تا خوارزمشاهیاندوره  -

 دوره دوم: مغوالن تا ترکمانان  -

 دوره سوم: صفویه تا افشاریه  -

 دوره چهارم: قاجاریه تا مشروطه  -

 گزینش و قرائت دست کم ده متن تاریخی مطابق با دوره ها و سبک های مختلف -

 فصل چهارم: چیستی و چرایی نقد و نقد متون 

 تاریخی تعریف نقد و اهمیت آن در مطالعات -

 اصول و ضوابط نقد  -

 اقسام نقد  -

 نقد بیرونی  -

 نقد درونی  -

 انواع روش های نقد متن  -

 نقد نسخه شناسانه متن  -

 نقد ادبی متن  -

 نقد زبان شناسانه متن  -

 نقد فرهنگی متن  -

 نقد زبان شناسی تاریخی   -

 نقد روایی متن  -

 نقد اجتماعی متن -

 نقد روان شناختی متن  -

 نظریه های نقد ادبی و تاریخ  -

 نظریه های مطالعات فرهنگی و تاریخ -

 فصل چهارم: پیشینه نقد منابع و متون تاریخی 
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 در ایران -

 در جهان اسالم  -

 در غرب -

 فصل پنجم: انواع منابع و متون تاریخی 

 منابع تاریخ نگارانه  -

 منابع ادبی  -

 منابع عامیانه  -

 منابع اسنادی  -

 منابع دینی   -

 منابع مذهبی  -

 منابع علمی -

 منابع دیوانی -

 سفرنامه ها  -

 . راهبردهای تدریس و یادگیری:3

 استفاده از منابع اصلی و دست اول در هنگام تدریس )منابع و متون تاریخی و اسناد( -

 قرائت متن های منتخب که قبالً  در اختیار دانشجویان قرار گرفته است.  -

 تاریخیهایی از آ ار انتقادی جدی در ربط با متون و اسناد بررسی نمونه -

 در اختیار قرار دادن فقراتی از یک متن تاریخی برای نقد بر اساس اصول و ضوابط گفته شده  -

 های مطالعاتی:. منابع آموزشی وپایگاه4

 منابع اصلی:

 منبع اصلی: نیاز به تألیف -1

 (. چالش میان فارسی و عربی )سده های نخست(، تهران: نشر نی.1385آذرنوش، آذرتاش ) -2

(. نقد تاریخی )روایت بوم محور از تاریخ ورزی علمی مسییلمانان( ترجمه و تحقیق: سییید محمد رضییی 1392)رسییتم، اسیید   -3

 مصطفوی نیا و حسن حضرتی، تهران: سمت، فصل سوم.

(. تاریخِ تاریخ نگاری در اسیالم، ترجمه اسیداهلل آزاد، مشیهد: انتشیارات آسیتان قدس رضیوی، بخش دوم،  1365روزنتال، فرانتس) -4

 )تحفة ایجی(. فصل نهم

 منابع فرعی:

 (. متون جغرافیایی به زبان فارسی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.1392احمدوند، عباس و مؤمنی زاده، امیر ) -1

 (. متون تاریخی به زبان فارسی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.1393احمدوند، عباس و مؤمنی زاده، امیر ) -2

 جمه حسینعلی نوذری، تهران: نشر آگه.(. بازاندیشی تاریخ، تر1392جنکینز، کیت ) -3
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 (. شیوه استفاده از متون تاریخی، تهران: پژوهشکده فرهنگ و معارف اسالمی، بخش سوم.1380حکیم زاده، فرزانه ) -4

 (. راهنمای نگارش تاریخ، ترجمه لی ال سازگارا، تهران: نشر آگه.1394رامپوال، مری لین ) -5

(. مسییلمانان و نگارش تاریخ )پژوهشییی در تاریخ نگاری اسییالمی(، ترجمه صییادق عبادی،  1389)عبدالعلیم عبدالرحمن خضییر  -6

 تهران: سمت، فصل چهارم.

(. درآمدی بر تاریخ پژوهی، ترجمة مسیعود صیادقی، تهران: سیمت و دانشیگاه امام صیادق، فصیل پنجم تا  1384اسیتنفورد، مایکل ) -7

 هشتم.

له در نقد و تصییحیح متون ادبی، تهران: انتشییارات بنیاد موقوفات افشییار و انتشییارات  (. سییی و دو مقا1397امیدسییاالر، محمود ) -8

 سخن.

 .8و  7، 6نگری و تاریخ نگاری، تهران: امیرکبیر، فصلهای (. تاریخ در ترازو دربارة تاریخ1362زرین کوب، عبدالحسین ) -9

 (. تاریخ تطوّر نثر فارسی، تهران: سمت.1396شمیسا، سیروس ) -10

 (. سبک شناسی نثر فارسی از قرن چهارم تا سیزدهم، تهران: سمت.1394، محمد )غالمرضایی -11

 (. هویت ایرانی و زبان فارسی، تهران: نشر و پژوهش فرزان روز.1379مسکوب، شاهرخ ) -12

 .5(. درآمدی بر روش پژوهش در تاریخ، تهران: نشر نی، فصل 1386مالئی توانی، علیرضا ) -13

 (. سبک شناسی، تهران: توس.1396بهار، محمدتقی ملک الشعر ) -14

 .3(. روش پژوهش در تاریخ شناسی، تهران: لوگوس، فصل 1397حضرتی، حسن ) -15

SOURCE CRITICISM, 

1- https://www.sa.dk/.../2015/.../SourcesCriticism_2015_TheDanishNationalArchives.pdf 

2- What is Historical Critique About?  

3- www.nnet.gr/historein/historeinfiles/histvolumes/hist10/historein10-liakos.pdf 

4- on sources and method,  

5- https://folk.uio.no/stveb1/Chapter_1_Method.pdf 

6- HISTORICAL DOCUMENT 

ANALYSISwww.eiu.edu/eiutps/Final_Historical%20Document_Kerri.pdf 

7- Analyzing an Historical Document 

8- http://faculty.marianopolis.edu/c.belanger/quebechistory/Howtoanalyzeanhistoricaldocume

nt.html 

    راهبردهای ارزشیابی یادگیری: .5
فراینییدی سییه سیینجش عملکییردی، ارزشیییابی اییین درس بییه صییورت فراینییدی )مسییتمر( و پایییانی انجییام مییی گیییرد. در ارزشیییابی 

مشییاهده ای و رفتییاری میید نظییر بییوده انجییام تکییالیف محولییه، فعالیییت و مشییارکت در مباحییث مطروحییه در کییالس مییالک 

 ارزیابی است. نمونه هایی از تکالیف محوله:

 ممارست با متون و اسناد تاریخی و قرائت درست آنها در کالس -

 رائه گزارش از اهم مباحث مطروحه در کالسشرکت در نشست های مربوط به نقد کتاب و ا -

 مطالعه چند مقاله مرتبط با نقد منابع و متون و تهیه گزارشی از نقاط قوت و ضعف آنها -

https://www.sa.dk/.../2015/.../SourcesCriticism_2015_TheDanishNationalArchives.pdf
https://www.sa.dk/.../2015/.../SourcesCriticism_2015_TheDanishNationalArchives.pdf
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlgd2z76HeAhVEI1AKHXPLAdQQFjALegQIChAC&url=http%3A%2F%2Fwww.nnet.gr%2Fhistorein%2Fhistoreinfiles%2Fhistvolumes%2Fhist10%2Fhistorein10-liakos.pdf&usg=AOvVaw3P_Xbz09Cz86qMTb9yPkSD
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlgd2z76HeAhVEI1AKHXPLAdQQFjALegQIChAC&url=http%3A%2F%2Fwww.nnet.gr%2Fhistorein%2Fhistoreinfiles%2Fhistvolumes%2Fhist10%2Fhistorein10-liakos.pdf&usg=AOvVaw3P_Xbz09Cz86qMTb9yPkSD
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5jpjv76HeAhXIIlAKHTPlAEkQFjAKegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Ffolk.uio.no%2Fstveb1%2FChapter_1_Method.pdf&usg=AOvVaw1KJBCvUM0nkljuPkSbFiTw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5jpjv76HeAhXIIlAKHTPlAEkQFjAKegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Ffolk.uio.no%2Fstveb1%2FChapter_1_Method.pdf&usg=AOvVaw1KJBCvUM0nkljuPkSbFiTw
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در ارزشییابی پایانی بجز آزمون، دانشیجو می بایسیت یک متن یا سیند تاریخی را بر اسیاس اصیول و ضیوابط آموزش داده شیده  -

 ارائه نماید.نقد و بررسی کرده به استاد 

 روش ارزشیابی

ترممیان ارزیابی مستمر  کارآموزی  ارائه سمینار تحقیق پایانی آزمون نهایی  

✓ ✓ 
های نوشتاری آزمون  ✓ 

✓ ✓  
 ✓ عملکردی 
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 سرفصل درس »یادگیری الکترونیکی«
 معرفی درس و منطق آن:  .1

متحول کرده است. گستردگی فناوری اطالعات و نفوذ وسایل ارتباط از راه دور به  ها را  ورود فناوری به عرصه اطالعات، زندگی انسان 

تر شدن هزینه استفاده های آموزش در جوامع را نیز دچار دگرگونی کرده است. پیشرفت تکنولوژی و ارزانعمق جامعه، ابزارها و روش

مع مطرح کرده و به دنبال آن به وجود آمدن و گسترش اینترنت نیز  از آن، فکر استفاده از ابزارهای جدیدتر برای انتقال دانش را در جوا

الکترونیکی، همانند دیگر   یادگیری الکترونیکی را برای گسترش آموزش در جوامع مد نظر قرار داده است. رویکرد نوین یادگیری 

های کاربرپسندی  الکترونیکی با ارائه ویژگیهای اطالعاتی و ارتباطاتی، انقالبی در زمینه یادگیری ایجاد کرده است. یادگیری  فناوری

مانند یادگیری در هر زمان، یادگیری در هر مکان، یادگیری فردی در کنار یادگیری مشارکتی، یادگیری مبتنی بر نیاز و ایجاد امکان  

گردد. از طرفی، نیک  یادگیری مستقل و مبتنی بر عالیق و استعدادهای شخصی، موجب شده است اقبال از این نوع آموزش روزافزون  

اند.  دانیم هسته اساسی هر نظام آموزشی، یادگیری است و تمامی تمهیدات و امکانات برای به  مر نشستن یادگیری تدارک دیده شده می

  شود مهارت و دیدگاه الزم برای کاربست آن را در هر تسلط بر یادگیری، شرایط و لوازم آن، به ویژه یادگیری الکترونیکی باعث می

های کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان  سطحی از نظام آموزشی کسب کنیم. این واحد درسی با هدف آشنایی و تسلط دانشجویان دوره 

 بر مفاهیم و رویکردهای یادگیری الکترونیکی تدوین شده است. 

 مشخصات درس

 نوع درس: تخصصی عمومی

عملی  -نوع واحد: نظری   

 2تعداد واحد: 

 48تعداد ساعت: 

 ندارد نیاز:دروس پیش

 استاد متخصا برای تدریس: 

دکتری تکنولوژی آموزشی، دکتری  

علوم تربیتی که در این زمینه تخصا 

 اند.علمی و عملی( انجام داده  )فعالیت

 یادگیری الکترونیکینام درس به فارسی:  

 Electronic Learningنام درس به انگلیسی:   

 واحد درسی دانشجو باید:در پایان این اهداف یادگیری:

هییای آموزشییی تشییریح و تبیییین  اهمیییت و جایگییاه یییادگیری الکترونیکییی را در نظییام  -1

 کند. 

 محیط یادگیری الکترونیکی را بر اساس اصول و معیارها طراحی نماید. -2

هییای ارزشیییابی از یییادگیری الکترونیکییی را در عمییل و مبتنییی بییر یییک شیییوه  -3

 بافتار خاص انجام دهد.

مسییائل یییادگیری الکترونیکییی بییه پییژوهش متناسییب بپییردازد و نتییایج آن بییرای  -4

 را ارئه نماید.

هیییای ییییادگیری الکترونیکیییی را بیییر اسیییاس وضیییعیت نظیییام آموزشیییی چیییالش -5

 تشریح نماید.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن: فرصت .2

 فصل یکم: کلیات و مفاهیم

 ماهیت یادگیری  -

 الکترونیکی یادگیری  -
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 شناسی یادگیری الکترونیکی سنخ -

 قواعد و مفاهیم یادگیری الکترونیکی -

 سیر تکاملی یادگیری الکترونیکی  -

 های یادگیری الکترونیکی و آموزش از راه دور نسل -

 ای  نسل اول: آموزش مکاتبه ▪

 ای  نسل دوم: چندرسانه  ▪

 نسل سوم: یادگیری از دور   ▪

 گرا )اولین نسل یادگیری الکترونیکی( الکترونیکی عینیتنسل چهارم: آموزش  ▪

 پذیر )دومین نسل یادگیری الکترونیکی( نسل پنجم: یادگیری الکترونیکی انعطاف ▪

 گرا )سومین نسل یادگیری الکترونیکی( نسل ششم: یادگیری الکترونیکی سازنده  ▪

 های وبیادگیری الکترونیکی و نسل -

 الکترونیکی مزایای یادگیری  -

 مشکالت و موانع یادگیری الکترونیکی  -

 های یادگیری الکترونیکیفصل دوم: طراحی آموزشی در محیط

 طراحی آموزشی -

 عناصر ▪

 محتوا ▪

 رسانه ▪

 ها  روش ▪

 ارزشیابی ▪

 طراحی تعاملی محیط یادگیری الکترونیکی -

 ماهیت طراحی  ▪

 های طراحیمدل ▪

 تعامل  ▪

 یادگیری الکترونیکیهای چگونگی تعامل در محیط ▪

 اصول روانشناختی و شناختی یادگیری الکترونیکی -

 اصول معیار ▪

 ای اصول چندرسانه ▪

 ی کیالکترون طیدر مح  هاای استفاده از چندرسانه   هایوه یش ▪

 ای در چندرسانه یریادگهاییهینظر کاربرد ▪
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 یکیدر آموزش الکترون  ایچندرسانه  هایام یپ یطراح ▪

 یتعامل  هایایرسانه  چند ▪

 های یادگیری مرتبط با آموزش الکترونیکی نظریه ▪

 رویکرد رفتارگرایی و فناوری آموزشی ▪

 تا یر رفتارگرایی بر فناوری یادگیری ▪

 گرایی و فناوری آموزشیرویکرد شناخت ▪

 تا یر فناوری یادگیری بر پردازش ذهنی ▪

 گرایی و فناوری آموزشیرویکرد سازنده  ▪

 گرایی و فناوری یادگیری سازنده های اصول و مولفه  ▪

 های یادگیری الکترونیکی فصل سوم: ارزشیابی و پژوهش در محیط

 ارزشیابی  -

 های ارزشیابی در یادگیری الکترونیکیتغییر پارادایم ▪

 های الکترونیکی های ارزشیابی در محیط چالش ▪

 جردن، بتیس و ...( های الکترونیکی )بالنگر و الگوهای ارزشیابی متناسب با محیط  ▪

 انتخاب الگوی ارزشیابی مناسب ▪

 های یادگیری الکترونیکی ابعاد ارزش در دوره  ▪

 استانداردهای ارزشیابی ▪

 پژوهش  -

 تعریف و تفسیر قلمرو پژوهش در یادگیری الکترونیکی ▪

 های پژوهش در یادگیری الکترونیکی )کمی و کیفی( روش ▪

 بهبود استفاده از نتایج پژوهش در راستای  ▪

 های مطالعاتی: منابع آموزشی و پایگاه .3

 منابع:

محمد. )آخرین انتشار(. یادگیری الکترونیکی  الهی، مهران؛ متکلم، عظیمه؛ کریمی دشتکی، احمد؛ احمدی قراچه، علیفرج .1

 ها(. تهران: نشر مارون.)مفاهیم و تکنیک 

 انتشار(. راهبردها و فنون طراحی آموزشی، ترجمه هاشم فردانش. تهرن: سمت.لشین، سینیتا، بی؛ رایگلوث، چارلز، ام. )آخرین   .2

اهلل الهی،  زومبو، برونو. )آخرین انتشار(. ارزشیابی در آموزش از راه دور و یادگیری الکترونیکی، ترجمه ذبیحروهه، والری؛ دی .3

 رضا پاشا و حسن رستگارپور. تهران: برنیس. 

-افزار آموزشی( استانداردها، ابزارها و نرمضا. )آخرین انتشار(. تولید محتوای الکترونیکی )نرم عباسی، سیف اهلل؛ بادله، علیر .4

 فزارها. تهران: دیباگران. ا
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5. Isaías, P., Spector, M., Ifenthaler, D., Sampson, D. G. (2015). E-Learning Systems, 

Environments and Approaches. Swiss: Springer. 

6. Haythornthwaite, C., and Andre, R. (2011). E-learning Theory & Practice. India: SAGE 

Publications 

 های مطالعاتی: پایگاه 

1- https://civilica.com/ 

2- https://www.sid.ir/ 
3- https://www.noormags.ir/ 
4- http://www.magiran.com/ 
5- https://irandoc.ac.ir/ 

6- http://icsa.org.ir/ 
7- https://www.sciencedirect.com/ 

 

 :راهبردهای تدریس و یادگیری .4

درس با توجه به  شود. بدین ترتیب ارائه این  دانشجو انجام می   - مدرس جانبه  های کالس درس با مشارکت همه در این درس، آموزش  -

المقدور با رویکرد تلفیقی و چندگانه  های مشارکتی و ... و حتی های پروژه محور، مسئله محور، کار در گروه شرایط دانشجویان به روش 

  ها و مطالعات خارج از کالس دانشجویان در کالس درس و نیز انجام تکالیف عملکردی و گزارش فعالیت   شود. به عالوه ارائه توصیه می 

 توسط دانشجویان به عنوان یک اصل مورد توجه است. 

 .انجام گیردآموزش  های نوین توجه شود که تدریس این درس با استفاده از روش -

 تواند توسط دیگر دانشجویان مورد ارزیابی قرار گیرد.ها و تکالیف توسط دانشجویان در کالس درس میفعالیت ارائه گزارش -

 توانند بر اساس تشخیا استاد درس، برخی از تکالیف عملکردی را به صورت گروهی انجام دهند. میدانشجویان  -

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری: .5

 گیرد.میهای آموزشی ارزشیابی آغازین انجام نیاز در این درس قبل از شروع فعالیت سطح اطالعات علمی پیش تعیینبه منظور  -

 ملکردی و تخصیاِ نمره به تشخیاِ مدرس فرایند ارزشیابی تکوینی انجام شود.تکالیفِ ع ارزشیابیِاز طریقِ  -

امتحان  - براساسِ  و  تشخیا مدرس  به  میان بسته  پایانی میهای  ارزشیابی  این  ترم،  پایانی تدریس را شامل شود. در  تواند بخشِ 

 های پایانی تلقی کرد.ترم را باید جزو ارزشیابی میان  هایامتحان صورت، 

تواند در قالب یک پروژه اصلی در قالب تحلیل محتوای یک سند و در بستری بدیع انجام شود  : این بخش میپژوهشیمقاله تهیه  -

 .ترم را به خود اختصاص دهدو بخشی از نمره میان

آموخته شده  های  باشد، ارزشیابی پایانی با رویکرد کاربست روشعملی می-واحد درسی به صورت نظری  اینبا توجه به اینکه   -

 انجام گیرد.

 روش ارزشیابی

ترممیان ارزیابی مستمر  کارآموزی  ارائه سمینار تحقیق پایانی آزمون نهایی  

✓ ✓ 
های نوشتاری آزمون  ✓ 

✓ ✓  
 ✓ عملکردی 

https://civilica.com/
https://www.sid.ir/
https://www.noormags.ir/
http://www.magiran.com/
https://irandoc.ac.ir/
http://icsa.org.ir/
https://www.sciencedirect.com/


 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل چهارم

 توزیع کالن دروس
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 تاریخآموزش   کارشناسی ارشد) تخصصی الزامی، تخصصی انتخابی(  1چگونگی توزیع دروس

تحصیلی )چهار نیمسال( در دوره   

 نیمسال اول

تعداد   عنوان درس 

 واحد

دروس  نوع درس  عملی  نظری 

 پیش نیاز 

  تخصصی الزامی  - 2 2 آغاز تا کنون نقد و بررسی برنامه درسی و کتابهای درسی تاریخ در مدارس ایران از 

  تخصصی الزامی  1 1 2 های تحقیق در آموزش تاریخ روش

  تخصصی انتخابی*** 1 1 2 کلیات تاریخ ایران پیش از اسالم 

 نقد و بررسی منابع و متون تاریخی  -

 ادبیات و آموزش تاریخ ایران  -

 رویکرد تطبیقی در آموزش تاریخ  -

 کلیات تاریخ جهان با تأکید بر دوران معاصر  -

 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

- 

- 

 

 تخصصی انتخابی 

)یکی از این چهار  

 درس ارائه گردد(

 

به ترتیب  

 اولویت

واحدهای نیمسال اول) دروس تخصصی الزامی و تخصصی انتخابی(مجموع   8 

 نیمسال دوم

  تخصصی انتخابی *** 1 1 2 کلیات تاریخ ایران در دوره اسالمی  

  تخصصی الزامی  1 1 2 آموزش تاریخ و رسانه های دیداری و شنیداری  

  تخصصی انتخابی *** 1 1 2 )با تأکید بر تجارب زیسته معلمان(  تاریخ شفاهی و آموزش تاریخ

انتخابی ***تخصصی  - 2 2 ترجمه متون انگلیسی آموزش تاریخ    

  تخصصی الزامی  1 1 2 رویکردها و راهبردهای پیشرفتة آموزش و ارزشیابی در درس تاریخ 

 10 مجموع واحدهای نیمسال دوم:   

 نیمسال سوم 

  تخصصی الزامی  1 1 2 های کارآفرینی در رشته تاریخ تاریخ کاربردی و تجربه

 دوره معاصر  در کلیات تاریخ ایران -

 الکترونیکی یاد گیری  -

 

2 

 

1 

 

1 

 تخصصی انتخابی ***

)یکی از این دو درس  

 ارائه گردد(

 

  تخصصی الزامی  1 1 2 مبانی استمرار تاریخی ایرانیان و آموزش تاریخ ایران

  تخصصی الزامی  - 2 2 شناسی مطالعات تاریخی روش و روش

 تاریخ محلی و آموزش تاریخ ایران   -

 تاریخ ایرانتاریخ اجتماعی و آموزش   -

 جامعه شناسی تاریخی  -

 

2 

 

2 

- 

- 

- 

 تخصصی انتخابی 

)یکی از این سه درس  

 ارائه گردد(

 

 

 10 مجموع واحدهای نیمسال سوم: 

 نیمسال چهارم

  تخصصی الزامی   4پایان نامه

چهارم:  مجموع واحدهای نیمسال   4 

: مجموع واحدهای دوره   32 

 

 
 باشد. . چگونگی توزیع دروس دوره، پیشنهادی می 1
 دانشجویان ملزم به انتخاب پایان نامه دارای شایستگی موضوعی- ( تربیتیpck می ) .باشند 
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 درسی دوره کارشناسی ارشد رشته آموزش تاریخ دانشگاه فرهنگیان کنندگان برنامه مشخصات تدوین 

 

 

 
 

 تولید و تدوین برنامه درسی رشته آموزش تاریخ دوره کارشناسی ارشد موضوع:

 دل اربطانی معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه فرهنگیان، دکتر طاهر روشن  مجری:

ریزی درسی و آموزشی دانشگاه فرهنگیان ، دکتر مهدی نامداری مدیر کل برنامه  ناظر کارگروه تخصصی:

 پژمان 

 کرانی  ریزی درسی دانشگاه فرهنگیان ، دکتر افسانهرئیس گروه برنامه دبیر و عضو کارگروه تخصصی:

تاریخ: آموزش  درسی  برنامه  تدوین  کارگروه  دکتر دکتر    اعضای  کارگروه(،  صالحی)رئیس  نصراهلل 

 حسین مفتخری، دکتر محمدرضا روزبهانی، دکتر جواد عباسی، دکتر زهیر صیامیان گرجی 
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