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بحران هویتی رشته مطالعات برنامه درسی را رنج : چکیده

که رشته با آن  یتوجه قابلتوسعه کمی  رغم به. دهد می
دانشجویان به این رشته که  یتوجه قابلمواجه بوده و اقبال 

تعریف و  یدرست بهاند اما هنوز مرزهای رشته  نشان داده
ین تعین نایافتگی حدود و ثغور موضوعی ا. تبیین نشده است

توان آن را به  است، اما می آزاردهندهشته گرچه و مفهومی ر
یک فرصت تبدیل کرد و از آن مبنا و متکایی برای نوگرایی، 

در این نوشتار رفتار . خالقیت و تکثرگرایی هویتی ساخت
رشته مورد نقد و  آموختگان دانشنظام آموزشی در قبال 

 رغم بهشده که  دیتأکار گرفته و بر این نکته ارزیابی قر
بحرانی که در حوزه هویتی گریبان رشته را گرفته است، 

ن حوزه دانشی مستحق این میزان آشنا با ای آموختگان دانش
نتظار تحت عنوان ادر ادامه . مهری نیستندو بیتوجهی بی

مطالعات برنامه درسی به نظام آموزشی از جامعه علمی 
پرداخته  آموختگان دانشزنگری در رویکرد تربیت موضوع با

واقع وظیفه اصلی و مورد غفلت واقع شده شده که در
 ،در اثر این بازنگری. عه استمتولیان رشته در جام

 آنچهتر از  تواند به شکلی برجسته ی تخصصی میها هویت
رسانی  ود دارد نمایان شود و ظرفیت خدمتاکنون وج

 انیدر پا. موزشی نیز باالتر رودآ به نظام آموختگان دانش
ای  ی در رشته معرفی و چارچوب برنامهنقشه تکثر هویت

به زعم . همسو با آن برای دوره دکتری رشته ارائه شده است
ی برای برنامه درسی کنونی نگارنده اجرای این برنامه بدیل

تواند هدف اعطای هویت تخصصی به  میاست و 
 .نماید نیمتأرشته را بهتر  آموختگان دانش
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Abstract: The crisis of identity has been coupled 

with the field of curriculum studies. Despite the 
considerable quantitative expansion that the field has 

experienced in recent decade the academic borders 

are not yet clear and concise. Such indeterminacy, 
although is uncomforting at times, but it can be made 

into an opportunity providing the bedrock for 

creative suggestion of new accounts and pluralism 
with respect to identity. In this article the behavior of 

the administrators of the education system with 

reference to the deployment of curriculum 

knowledge in setting the stage for proper decision 

making has been made subject to criticism. The 

author emphasizes that such treatment is not justified 
even at the time of such identity crisis and that the 

graduates can offer worthwhile contributions to 
policymakers. What follows, then, is an explanation 

of the expectation that administrators could have 

from the scholars and specialists of the field. This 
expectation is expressed within the fundamental 

responsibility of the academic community to renew 

the educational programs defined for preparing 
future specialists. The point is that by attending to 

such professional responsibility, the crises of identity 

could be resolved (or ameliorated) and specialists 
with a more pronounce professional identity could be 

made available to policymakers. At the end, what is 

referred to as the map for plural identity has been 
suggested which identifies the spectrum of identity 

options available to curriculum specialists. An 

exemplary framework for a doctoral program 
consistent with the map is also attached to the article. 

Keyword: Curriculum studies, identity crisis, 

diffused identity, focuses identity. 
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 چیست؟ مسئله 

بحران هویتی . شود سخن درباره بحران هویتی در رشته برنامه درسی فراوان گفته شده و می    

نخست، بحران هویتی به معنای تکثر گفتمانی ممکن است مورد نظر . خود معانی متعددی دارد

دوم، بحران هویتی به معنای . اند ادکردهیز آن ا( 2331) پاینار و دیگران همچنان که. باشد

اشعار داشته است که ( 2332) که جکسون مشخص بودن مرزها و چیستی آن همچناننا

باز هستند که ممکن است بتوان پرسید آیا اساساً مرزی در میان  چنان آنمرزهای این رشته »

ا برای ، امآور جانیه هست؟ برای برخی این موقعیت دردسرآفرین است و برای برخی دیگر

 «.داشته باشد کننده جیگنمودی  بعضاًتواند  همگان می

هویت به معنای نخست را نداشته و بر آن است تا با  مسئلهاین نوشتار قصد پرداختن به      

رشته در محیط  آموختگان دانشهای بازسازی منزلت  ، زمینه«منزلت»به  «هویت»ترجمه مقوله 

در دستور کار نیست و تنها به شکل ضمنی  ماًیمستقدوم نیز  معنای. کندایران را تجزیه و تحلیل 

نش آن است که از منظر منزلت فرض نویسنده در این گزی. داردبا بحث این نوشتار ارتباط 

رشته برنامه  آموختگان دانشعاجل  مسئلهبه مقابله با بحران هویت رفت و  توان یمای نیز  حرفه

اینکه با این تعبیر  دیتأکو  توجه قابل. نماید ری را طلب میالتفات به چنین منظ درسی در کشور ما

طبیعی و تا حدود  طور به مسئلهای،  هویت، یعنی ترجمه آن به منزلت حرفه مسئلهو تفسیر از 

البته هویت به . شود میمحلی و بومی تبدیل  یا مسئلهفرامحلی و جهانی به  مسئلهزیادی از یک 

رشته موضوعیت خود را برای  تیمأمورتوافق درباره  معانی عدم تعین گفتمانی یا عدم

موضوعی که در کانون  عنوان بهدهند، بلکه تنها  از دست نمی آموختگان دانشو  پژوهان دانش

 .توجه این نوشتار است برگزیده نشده است

ای  یا بحرانی در زمینه منزلت حرفه مسئلهتوان این پرسش را مطرح کرد که آیا  اکنون می     

رشته مطالعات برنامه درسی وجود دارد؟ اگر چنین است چه شواهدی در  آموختگان نشدا

ها بر پایه تجربه زیسته گسترده و  توان ارائه کرد؟ پاسخ نگارنده به این پرسش حمایت از آن می

بدین . مثبت است یشناخت داریپداعتبار  وفراگیری به دلیل قرار داشتن در مرکز اتفاقات مربوطه 

به دیگر . داند را واقعیتی تلخ و نامبارک می آموختگان دانشای  ه بحران در منزلت حرفهمعنا ک

ای  ای و رشته حرفه فرد منحصربههای  منزلتی به اعتبار ظرفیت دارایرشته  آموختگان دانشسخن 

تا آنجا که به نظام آموزشی و  ژهیو بهتوان گفت در جامعه ایران و  ی که مییتا جا نیستند
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مرگ رشته خالف واقع  شود، اعالم این رشته مربوط می آموختگان دانشخدمات  یریگکار به

اصحاب رشته در ظرفیت فردی و سازمانی  «نادیده انگاری»های این مرگ را در  نشانه. نیست

و  اند مربوطبه قلمرو برنامه درسی  ماًیمستق کهبینیم  میآنان به هنگام تدوین اسناد سیاستی 

در شکل دادن به گفتمان  نامحسوسشانرنگ و  ضور یا حضور بسیار کمین در عدم حهمچن

رسمی برنامه درسی در نظام آموزشی، خواه در سطح آموزش و پرورش یا در سطح آموزش 

میالدی، شواب  42ط کشور ما از این جهت با آنچه در اواخر دهه یشرا. توان یافت عالی، می

گرفتند همانند و  در جامعه امریکا سراغ می( 2344) میالدی، هیوبنر 42دهه و در ( 2343)

 .هماهنگ است

توان مورد  میرا ( 2986 -2983)« یبرنامه درسی ملّ»در سطح آموزش و پرورش تدوین      

ون آن قان اندرکاران دستتعبیر  و بهترین سند حوزه برنامه درسی کشور  مهم .توجه قرار داد

از متخصصان یا تنها نهاد  کی چیه بهعلمی آن  که مدیریت کالن سندی .اساسی برنامه درسی

دی و جمعی و از زبان در این زمینه در ظرفیت فر. 2نشد واگذارتخصصی برنامه درسی کشور 

مهرمحمدی، : مراجعه شود به) ی به صالحیت تخصصی مدیران پروژه وارد شدیرشته، نقدها

های تخصصی  نیز که کمیته یدر فرایند تولید سند برنامه درسی ملّ. نشد شنیدهکه ( 2984

های مختلف بودند در بسیاری از موارد مسئولیت  بخش سینو شیپتدوین  دار عهدهددی متع

گیری  در فرایند تصویب و تصمیم تاًینها و داشتندمتخصص افراد غیر راهای تخصصی  کمیته

را در جرح و نهائی هم مدیریت کالن پروژه با استفاده از اختیارات مدیریتی خود بیشترین نقش 

البته فشارها و مطالبات . 2تعدیل، بازنگری و حتی دگرگون ساختن پیشنهادهای ارائه شده داشت

ی سند برنامه درسی ملّ یها سینو شیپیکی از  یابیاعتبار به  ای انجمن در یک مورد که حرفه

ینکه هم ضمن ا یابیاعتبار  طرحدرباره (. 2932 موسی پور،) شد نتیجه بخش بود مربوط می

واگذاری آن به یکی از متخصصان برنامه درسی را باید نقطه اوج سهیم کردن حامالن دانش 

                                                 
عالی آموزش و پرورش برای راهبری علمی این از سوی شورای یگذار استیسشورای  با عنوان ییشوراالبته . 2

جریان شکل گرفت اما برآورد نگارنده که خود یکی از اعضا این شورا بود نقش این شورا در تکوین سند برنامه 

 .ثیر ارزیابی کردأتوان آن را فاقد تمی درمجموعبود که  رنگ کم یقدر بهی درسی ملّ

ورد کمیته فناوری و تجهیزات آموزشی که مسئولیت آن با نگارنده بود این اتفاق به وقوع پیوست که اسناد در م. 2

 .مربوطه نیز قابل ارائه است
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و اِعمال آن ها به حساب آورد، لیکن باید درباره میزان توجه به یافته طرحبرنامه درسی در این 

می ین فعالیت علا یرگذاریتأثبه عمل آورد تا میزان  یتر قیدقی بررسی یدر تدوین ویراست نها

 آموختگان دانشچه بخواهیم از میزان مشارکت چنان درمجموع. ی آشکار گرددیدر تکوین سند نها

و متخصصان رشته در تدوین این سند راهبردی در حوزه برنامه درسی برآوردی ارائه کنیم، من 

درصد ارزیابی  92ر را بیش از ترین حالت سهم جامعه علمی برنامه درسی کشو بینانه در خوش 

 .کنم نمی

درباره  ازآنچه تر دوارکنندهیامروایتی  تواند ینمنگارنده  متأسفانهدر حوزه آموزش عالی نیز      

 در آموزش عالی ایران گرچه در دوره اخیر. پیش رو قرار دهد� گفته شد پرورشآموزش و 

ی را ریزی درس در حوزه برنامهها  ضی در زمینه استقالل عمل دانشگاهحرکت انقبا( 2932-2986)

اما رشته شد،  آموختگان دانشای  که خود موجب محدود شدن بستر فعالیت حرفه 2ایم شاهد بوده

خصصی های ت کمیته. ن در کانون توجه بوده استگرای آبازنگری و تحول در شکل تمرکز

( 2932-2936) و در برنامه پنجم توسعه کشور اشدهیاحریزی  برنامه یعال یشورازیرمجموعه 

ف دستگاه آموزش عالی یجزء وظا رسماًصوب های درسی م های برنامه در سرفصل نیز بازنگری

فناوری  از فصل دوم قانون که مربوط به علم و 21رجوع شود به بند الف ماده )قرار گرفت 

باید  ،ریزی درسی برای فعالیت متخصصان رشته برنامهفراهم آمده  از منظر ظرفیت بستر(. است

شدن تالش و تکاپو در سطح دستگاه ستادی آموزش عالی و  وچنداندگفت در این ایام شاهد 

 «ریزی و پشتیبانی آموزش عالی دفتر برنامه»با نام  یا تازهدر قالب ساماندهی تشکیالت  خصوصاً

کت انقباضی را های حر توانست تا حدودی محدودیت می این تالشایم،  بوده( 2983 سال در)

ها قرار دهد اما  یبانی و ارتقاء کیفیت این فعالیتر خدمت پشتهای رشته را د جبران کند و ظرفیت

ای ورود های فردی و جمعی بر کوشش برعکس. هرگز چنین اتفاقی در سطح خرد یا کالن نیفتاد

های  بخش اندرکاران دستشد و  بستهکامل  طور بههای مختلف  به عرصه مشارکت در ظرفیت

و  یفتگیخودش» یفگرهایتوصکه شایسته  سیاستیریزی درسی با پیش گرفتن  مرتبط با برنامه

ای برای  های گسترده در این دوره که در سطح خرد تالش .امور پرداختند ادارهاست به  «استغنا

                                                 
ها بود و جایگزین ساختن آن با  که متضمن واگذاری مسئولیت به دانشگاه 2943 نامه نییآاشاره به لغو  . 2

مرکزی در وزارت  یها تهیکمها سلب و به  ئولیت در این زمینه را از دانشگاهمس عمالًکه  2986در سال  یا نامه نیآئ

 .داد علوم ارجاع می
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های راهبردی  ها انجام گرفت و در سطح کالن نیز برنامههای درسی دانشگاه بازنگری در برنامه

در  فروغ کمو بسیار  اندکسی حضوری متخصصان برنامه در توسعه آموزش عالی تدوین شد

ی و پژوهشی از تخصص ی که متولیان امر که خود به قرینه پیشینه تحصیلیتا جا. صحنه داشتند

 2ای نداشتند به انتشار آثار تخصصی در زمینه برنامه درسی آموزش عالی پرداختند در رشته بهره

بیل مدیریت علمی برگزاری ق هایی از صت ایفای نقش پشتیبانی در فعالیتحتی فر ایشان

رشته و نهاد تخصصی برنامه درسی کشور دریغ  آموختگان دانشهای تخصصی را از  همایش

مطالعات برنامه درسی در انجام وظیفه صیانت از منزلت رشته و  انجمنعاقبت  .2کردند

برای  ای را خطاب به مسئولین امر منتشر ساخت که نامه 23/29/32آن در تاریخ  آموختگان دانش

 .به سایت انجمن مطالعات برنامه درسی ایران مراجعه نمود توان یمآگاهی از مضامین آن 

موزشی در این آ آیا رفتار نظام: مطالبه جامعه علمی برنامه درسی از نظام آموزشی: الف

 زمینه قابل دفاع است؟

ه مشروعیت ب اتکابا  آن و حامالن درسی  برنامه توجهی گسترده به حوزه تخصصی بی     

توان  این مشروعیت تخصصی را می .است مردودموجه و ناتخصصی نظام آموزش عالی کشور 

در این رشته در سطح تکمیلی و در مقیاسی بسیار چشمگیر جستجو  آموختگان دانشدر تربیت 

در سطح  آموخته دانش 057از بیش  هرسالاطالعات مندرج در جدول ذیل  بر اساس. کرد

از طریق ( رشدمتوسط طول دوره کارشناسی ا عنوان بهبا احتساب دو سال )کارشناسی ارشد 

                                                 
تدوین و  نامه وهیش» که با عنوان  یآموزش عالدر  یزیر برنامهای حاوی اصول راهنمای برای نمونه به جزوه.   2

 .منتشر شده است مراجعه شود« بازنگری برنامه درسی
 :شود به سه مورد که نگارنده در متن امور مربوطه قرار داشته است اشاره میدر این زمینه .  2
با « کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی یالملل نیبهمایش »به نتیجه نرسیدن پیشنهاد انجمن مبنی بر برگزاری  •

 .دو سال به طول انجامید کم دستای که  رایزنی صبورانه رغم بهمشارکت وزارت علوم 

های درسی علوم انسانی که منجر به حذف  برگزاری همایش نقد رویکردهای بازنگری در برنامهممانعت از  •
 .شد 2932ها در سال  یازدهمین همایش ساالنه انجمن از تقویم فعالیت

به اینجانب با ( 2932) های درسی آموزش عالی واگذاری مدیریت علمی همایش نقد و بازنگری در برنامه •
با نقد از  توأمآن به دلیل در پیش گرفتن راهبرد مواجهه  یریگ بازپسو  یارگذ استیستصویب شورای 

 . عملکرد
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در سطح دکتری هم اگر متوسط طول دوره . شوندو آزاد روانه بازار کار دولتی  یها دانشگاه

 .مواجه هستیم آموخته دانشنفر  57سال در نظر بگیریم، ساالنه با حدود  4را 

کارشناسی ارشد و  های دولتی و آزاد در دوره دانشگاهانشجویان پذیرفته شده در تعداد د -2جدول 

 ریزی درسی دکتری رشته برنامه

در این رشته با رفتار حاکی از  آموخته دانشبرای تربیت  یگذار هیسرمان حجم از ای     

برای رفع . است زیآم تناقضای در نظام آموزشی همخوانی نداشته و  حرفه ˚اعتمادی تخصصی بی

 مثالًتناقض یا باید الگوی رفتاری در تربیت نیروی انسانی متخصص در این زمینه تغییر کند، 

کشور حذف شود، یا اینکه شاهد تغییر الگوی  یعلمسی از دستور کار نهادهای رشته برنامه در

ای  لبته کیفیت و کفایت تخصصی و حرفها. باشیم رشته نیروی انسانی یریکارگ بهرفتاری در 

این وضعیت موضوع بخش بعدی این مقاله  دهنده حیتوضیکی از عوامل  عنوان به آموختگان دانش

مطرح  آموختگان دانشاز زبان متولیان نظام آموزشی مطالبات از رشته و است که در آنجا مّجازا 

اما، کیفیت و کفایت مضمون نقدی است که جامعه ؛ و درباره کیفیت و کفایت بحث خواهد شد

سازد و پدیده  هانه نسبت به عملکرد خود مطرح میآگا ،علمی رشته مطالعات برنامه درسی خود

ای مهم در ترمیم چرخه روابط معیوب و نامطلوب کنونی  حلقه انعنو بهدر رشته را  یتکان خانه

 .نهد پیش می

                                                 
 رمتمرکزیغ صورت بههای مجری و آزمون ورودی دکتری توسط دانشگاه( 83و  88)ها در این سال ازآنجاکه.  2

مجری دوره دکتری  یها دانشگاهلیکن از تعداد . معلوم نیست شدگان رفتهیپذشده است، تعداد دقیق  برگزار می
 .نفر رسید 92توان به تخمین  درسی می یزیر برنامه

در سه واحد علوم و  شده رشیپذاطالعات مربوط به دوره دکتری دانشگاه آزاد حاصل جمع دانشجویان  . 2
 .باشد تحقیقات تهران، اراک و خوراسگان می

 
 2932سال  2932سال  2983سال  2988سال 

 دکتری ارشد دکتری ارشد دکتری ارشد دکتری ارشد

 68 281 92 946 92 292 922 223 دولتی یها دانشگاه

 92 292 22 299 26 89 32 62 دانشگاه آزاد
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رشته  آموختگان دانشتر و معنادارتر  مطالبه مشارکت وسیعدر این بخش که کانون توجه بر      

در ابعاد خرد و کالن برنامه درسی در نظام  یریگ میتصمتصمیم سازی و  گوناگونهای در فرایند

جیه اصلی این مطالبه را بر است، مایلم تو( موزش و پرورش و آموزش عالیاعم از آ) آموزشی

استوار سازم و بر آن اساس آشکار سازم  2های حقیقی منبعث از پایگاه دانشی ویژه رشته ظرفیت

 تواند چه آثار مثبتی را می گفته شیپی هافرایندرشته در  آموخته دانشکه حضور دانش و 

 .ام آموزشی کشور به ارمغان آوردبرای توسعه نظ( توانست می)

 به نظام آموزش و پرورش کشور دانش برنامه درسی یرسان خدمتهای  ظرفیت •

o ّ( د باالدستی توسعههای متوالی بر مبنای الزامات اسنا ویراست)ی تدوین برنامه درسی مل

 ؛های مورد نظر نظام آموزشی و تجربیات جهانی بر مبنای شاخص

o های منطبق با برنامه درسی  برنامه ژهیو بههای درسی جدید  هطراحی الگوی اجرای برنام

 ؛ی در هر مقطع زمانیملّ

o راکم در تدوین و ارائه الگوی عام طراحی برنامه درسی بر مبنای دانش و تجربیات مت

 ؛ای همسو با آن رشته و الگوهای خاص رشته

o  ؛مقتضیات بومیتدوین و ارائه الگوی ارزشیابی کیفیت اجرای برنامه درسی منطبق با 

o های پژوهشی درسی با استفاده از ظرفیت رویکردهای برنامه  کمک به توسعه پژوهش

 ؛متنوع

o ؛های یادگیری مختلف در تولید برنامه درسی برای حوزه مشارکت 

o های مورد تفاهم با آموزش و  د برنامه درسی کشور بر اساس مالکارزشیابی از عملکر

 ؛...(ساالنه یا) در فواصل زمانی مورد نظر یشناس بیآسپرورش و ارائه گزارش 

o ریزان درسی کشور از نظر دانش و مهارت  برنامه یتوانمندسازجرای برنامه طراحی و ا

 ؛برنامه درسی

o ریزی درسی با هدف کاهش تمرکز و اعطای اختیارات  طراحی تشکیالت مناسب برنامه

 ؛مرکزی در حد بهینه با سطوح غیر یریگ میتصم

                                                 
1. Knowledge base of the field 
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o آن در فواصل زمانی مورد نظر آموزش و  یروزآور بهه برنامه درسی و تولید دانشنام

 ؛پرورش

o  دریافت نظرات تخصصی در خصوص موضوعات و نوآوری از جامعه علمی و ارائه آن

 ؛گیری و تصمیم یگذار استیسبه مراجع 

o و ( دانش بومی)ریزی درسی کشور  تجربیات کشور در خصوص تجربیات برنامه تدوین

 ؛یالملل نیبمجامع ارائه آن به 

o گیری مشارکتی  متناسب با اقتضائات ساختار تصمیمای و تخصصی  ارائه خدمات حرفه

 ؛به مسئوالن مناطق آموزشی، مدارس و معلمان

o ز ریزی درسی ا های برنامه های گروهی به نیازیهای الزم برای پاسخگو تدارک زیرساخت

 .یجهانهای  ههای تازه و تجرب حیث دیدگاه

 مه درسی به نظام آموزش عالی کشوردانش برنا یرسان خدمتی ها ظرفیت •

o  معقول میان وزارت علوم و  کار میتقسکمک به تدوین الگوی ناظر به کاهش تمرکز یا

های اختیارات به شکلی که متضمن  تبیین حوزه. 2ها در زمینه تولید برنامه درسیدانشگاه

محدود شدن نقش وزارت به  مثالًها نیز باشد،  استقالل عمل و تحرک دانشگاه

 ؛2هاو پشتیبانی از دانشگاه یگذار استیسهای حاکمیتی  حوزه

                                                 
قرار  موردتوجهپیشنهادی در این زمینه تنظیم  و به معاون آموزشی ارائه داد که نگارنده در آغاز دولت دهم . 2

در معاونت « مطالعات و توسعه برنامه درسی آموزش عالی»مرکزی با نام  سیتأساین پیشنهاد متضمن . نگرفت
با مسئولیت تولید  قوه عاقله یا اطاق فکر برنامه درسی منزله به)« معاونت مطالعات»آموزشی بود که در ساختار آن 

که این  شده ینیب شیپها  هریزی درسی در دانشگا های برنامه برای حمایت علمی از فعالیت(  ها الگوها و نمونه
 شبیه به تشکیالتی که در)ها  EDC« مراکز توسعه آموزش»مرکز به « معاونت توسعه»از طریق ها  حمایت
 .شود ها جاری می ریزی ل  شده و در برنامهمنتق( های علوم پزشکی استقرار یافته است دانشگاه

درسی به  یزیر برنامهواگذاری اختیارات  نامه نیآئوزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دولت نهم با لغو  .2
مصوب )های آن  ریزی آموزش عالی و کمیته برنامه به احیای شورای( 22/2/2943مصوب )ها  دانشگاه

ها  از عدم مشارکت دانشگاه بعضاًریزی درسی در دوره اخیر،  های برنامه کمیتهمتولیان . همت گماشت( 22/22/2984
دارند که در این جهت انگیزه چندانی از خود بروز  کنند و ابراز می ریزی درسی شکوه می های برنامه در فعالیت

همایش بازنگری برنامه دکتر شعبانی رئیس محترم کمیته علوم پایه در  یآقانمونه به سخنرانی  عنوان به)دهند  نمی
توان طبیعی  چنین وضعیتی را می(. در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد مراجعه شود 2932درسی که در اردیبهشت 
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o ها امکان  های نظری طراحی و تولید برنامه درسی که به برنامهکمک به تدوین الگو

 ؛2بدهد یتر پررنگای  ایفای نقش توسعه

o  وح سطریزی درسی در  و تشکیالت متناسب با نقش برنامه نهادها یریگ شکلکمک به

 ؛2کشور یها دانشگاه ژهیو بهمختلف نظام آموزش عالی 

o ردن های درسی و نهادینه ک ای ارزشیابی و بازنگری در برنامهکمک به تدوین الگوه

 ؛های درسی جریان تولید و بهسازی برنامه

o ایش دانش و مهارت ای استادان و افز های توسعه حرفه کمک به تدوین و اجرای برنامه

 ؛ریزی درسی آنان در برنامه

o  و فراهم  یالملل نیبی های تخصصا نهادکمک به برقراری یا توسعه تعامالت علمی ب

ریزی درسی میان ایران و سایر  و دانش برنامه ها هتجرب مؤثر داد و ستدهای  کردن زمینه

 ؛کشورها

o  فکر برنامه  اتاق مثابه بهکمک به طراحی سازمان و تشکیالتی در ستاد وزارت علوم که

را  یالملل نیبداخلی و  سودمند های ههای جدید و تجرب ایده مستمراًو ی عمل کرده درس

 کند؛دانشگاهی منتقل  ربط یذبه نهادهای 

o  نظام مانند عطف توجه به بحث  یها استیسکمک به ارائه طریق تخصصی برای تحقق

 ؛درسی دانشگاهی یها برنامهتربیت در 

                                                                                                                     
چاره . نماید ها سلب انگیزه می هایی نسبت داد که با تمرکز امور در ستاد، از دانشگاه به گرایش ازجملهدانست و 

 .ین الگوی بومی کاهش تمرکز جستجو کردمشارکت را، بنابراین، باید در تدو
های به عمل آمده در دانشگاه هنر اصفهان برای طراحی الگوی  توان به تالش نمونه می عنوان بهدر این زمینه و  . 2

تواند از منظر دانش برنامه درسی مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته و ارتقاء یابد  برنامه درسی هنر اشاره کرد که می
 -شود به مباحث همایش بازنگری برنامه درسی در آموزش عالی و سخنرانی نماینده این دانشگاهمراجعه )

 (، دانشگاه تربیت مدرس2932اردیبهشت 
عالوه بر آنچه در پاورقی مربوط به بند نخست خدمات مورد اشاره قرار گرفت، از الگوی پیشنهادی شوآب برای  .2

توان  می( 2389،«6پرکتیکال »مقاله : نگاه کنید به ) در سطح مدارس  درسی یزیر برنامهنهاد متولی  یریگ شکل
و ( که خود پیشنهادی در چارچوب کاهش تمرکز آموزش عالی است)استفاده کرد و در سطح مناطق آموزش عالی 

 .نمود سیتأسبرنامه درسی  آموختگان دانشها، نهادهایی را با محوریت  همچنین در سطح دانشگاه
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o تخصصی از  یرنامه درسی بر مبنای قرائتتدوین و ارائه چارچوب راهنمای تولید ب

رنامه درسی را در پدیده برنامه درسی و فاصله گرفتن از قرائت حداقلی کنونی که ب

 ؛کند سرفصل خالصه می

o های  بیشتر در رشته (پداگوژیک) آموزشی های درسی دارای غنای کمک به تولید برنامه

در آنان  یریگ میتصمدر  ژهیو بههای مختلف  ف با ارائه خدمات تخصصی به کمیتهمختل

قش مشاور برنامه درسی برای ایفای ن)پداگوژیک برنامه درسی  یها مؤلفهزمینه 

 ؛(ها کمیته

o تر در ارتباط با  و کارسازتر  های قابل دفاع کمک به اتخاذ تصمیمات و سیاست

 ؛2های درسی آموزش عالی برنامه

o عالی کشور و توسعه  ح آموزششکل دادن به شبکه پژوهش برنامه درسی در سط

 ؛های گوناگون پژوهشی ها با استفاده از ظرفیت روش پژوهش

o ؛های برنامه درسی آموزش عالی کمک به طراحی و راهبری پایگاه اطالعاتی نوآوری 

o  کمک به تدوین فنی و تخصصی تجربیات ایران در حوزه برنامه درسی آموزش عالی

 ؛یالملل نیبی برای کشور در سطح و تدارک جایگاه مناسب علم( تولید علم بومی)

o   عنوان بهورش و آموزش عالی رابطه ارگانیک میان آموزش و پر یریگ شکلکمک به 

برنامه درسی به دلیل ماهیت رشته رشته متخصصان چون ترین حلقه وصل،  مناسب

در  مثالً) کنند سند و در آموزش عالی هم زندگی میشنا آموزش و پرورش را بهتر می

و مسائل و معضالت مرتبط با  بیایندبه کمک وزارت علوم  معلم تیتربهای  زیری برنامه

 .(ندساز را از دیدگاه تخصصی آشکار معلم تیتربدانشگاه مستقل برای  سیتأسایده 

ن از به دیگر سخ. رشته نتوان سراغ گرفت آموختگان دانشها را شاید در یکایک  این ظرفیت     

هایی وجود داشته باشد که ایجاب نماید موضوع کیفیت و  منظر کیفیت شاید حرف و حدیث

انتظار »عنوان  بایکی از این زوایا . مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد وایایاز ز ارتقاء آن

 دربارهدر این بخش که . شود می تفصیلی در بخش بعدی بررسی «نظام آموزشی از جامعه علمی

                                                 
های فنی مهندسی مبنی  ای وضع شده برای رشته رنامهبتوان این پرسش را مطرح کرد که سیاست  ه میبرای نمون. 2

معاونت آموزشی،  مقام قائمنقل از مصاحبه عامری، ) توان بهسازی کرد  ماه در صنعت را چگونه می 4تا  9بر صرف 
22/24/2988.) 
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بر این نکته پای فشرد که یکی از عوامل است، باید انتظارات جامعه علمی از نظام آموزشی 

عرضه  آناعداد و ارقام  2است که در جدول  دانشجو ظرفیت پذیرش افزایش ،کیفیت کاهش

 عنوان بهمعنای توسعه کمی  بر تعدیل این شکل بی باید جامعه علمی رشته برنامه درسی. شد

 .کند دیتأکیکی از مطالبات جدی خود 

البه اصلی جامعه علمی برنامه درسی کشور از متولیان نظام آموزشی، اقبال مط یبند جمع     

 ییکاراای آنان و افزایش  رشته در استفاده از ظرفیت تخصصی و حرفه آموختگان دانشبیشتر به 

جدی گرفته شدن و  به دیگر سخن مطالبه از جنس دیده شدن، شنیده شدن،. نظام آموزشی است

ی است و در این مطالبه خود را هماهنگ با سایر جوامع ستای منافع ملّبه بازی گرفته شدن در را

 .داند ای جدا بافته، می و نه تافته ورعلمی کش

رشته برنامه درسی  آموختگان دانشآیا ظرفیت : مطالبه نظام آموزشی از جامعه علمی: ب

های  یتاز ظرف آموختگان دانشقابل احراز است؟ آیا  مؤثر یا حرفهبرای ارائه خدمات 

 ای برخوردارند؟ حرفه

یا جنرالیست در  «نگر یکل» رشته مطالعات برنامه درسی در حال حاضر به تربیت عناصر     

ها و  عنی عدم اعطای قابلیتپردازد و این جنبه، ی ترین سطح یعنی در دوره دکتری می تخصصی

خچه تاری. دکنهایی را متوجه منزلت رشته  ای، آسیب های ویژه تخصصی و حرفه ظرفیت

آن . داردط اجتماعی و دوره زمانی متفاوتی تعلق یدهد که به شرا گیری این برنامه نشان می شکل

بخش . ی برنامه را به چالش کشیده استیوی و پاسخگیدگرگون شده و کارا اکنون هم طیشرا

بر معت هایرود کارکرد ته در سطحی که از آنان انتظار میرش آموختگان دانشاز  یتوجه قابل

های ویژه تخصصی است که رشته  و این خود معلول عدم برخورداری از هویت ندارند ای حرفه

که به دلیل  بینیم نامتمایز و یکدستی را می عمدتاًی ها بدین گونه هویت. واجد آن استبالقوه 

. نیستژرفای تخصصی ناکافی پاسخگوی نیازهای متنوع و تخصصی جامعه و نظام آموزشی 

 ایراندن رشته مطالعات برنامه درسی از الزامات بازیابی منزلت اجتماعی رشته در تر کر تخصصی

به همان اندازه که اصالح بینش و نگرش متولیان نظام آموزشی نسبت به رشته  کم دستو  است

نیازمند تصحیح و ترمیم است، این راهبرد ترمیمی و اصالحی از نظر رویکرد تربیت نیروی 

با فرضی  توان یمکوشش در این جهت را . واقع شود موردتوجهید انسانی متخصص نیز با



 2932 زمستانو  پاییز، سال اول، 2، شماره درسی  نظریه و عمل در برنامهدوفصلنامه 

 �� 

به متولیان نظام آموزشی نسبت داده و مطالبه آنان از جامعه علمی مطالعات برنامه  مجازاًمنطقی، 

 .دانستدرسی 

رشته از دید  آموختگان دانشای و تخصصی  نکته نیز الزم است که هویت حرفه ذکر این     

نگارنده . هم با پرسش و بحران مواجه است آموختگان دانشعضاء جامعه از ا یفراوانبخش 

یک گروه ویژه  یریگ شکلهای فراوانی در این زمینه بوده است و  مخاطب پرسش شخصاً

به همین موضوع از آثار این پژوهشی در انجمن مطالعات برنامه درسی برای پرداختن 

نا که را معلول  برداران بهرهام آموزشی یا جامعه شاید بتوان عملکرد نظ. 2هاست دغدغه

این رابطه حتی . دانست آموختگان دانشای و آکادمیک  یا احساس فقدان هویت حرفه یخودباور

به دیگر سخن . داردنرم از نوع همبستگی  یا رابطهقطعیِ علت و معلولی نیز نباشد  اگر از نوع

ای و  نظر ضعف مفرط در هویت حرفه از آموختگان دانشعمومی  طیشراکه  بعید نیست

ها رابطه داشته و مدیران نظام آموزشی با تعمیم نابجا و عنایتی ها و بیمهری تخصصی با بی

نیز  آموختگان دانشاز منظر . آمیخته با خطا این نقصان را به آحاد جامعه علمی تسری داده باشند

مطالبه حق حضور و مشارکت رای پذیری ب جرئتها ویژگی مثبت کاستیها و  ضعف ازآگاهی 

 .نمایدهای تخصصی را از بخش عمده از آنان سلب می در عرصه

ای ت حرفهتوان گفت این راهبرد برای ارتقاء جایگاه و منزل البته با قطعیت نمی     

حمایت و حقانیت تام و تمام  رشته مطالعات برنامه درسی از نظران صاحبنزد  آموختگان دانش

به این راهبرد وارد شود  شدن «نگر یجزئ»تواند از منظر اشکاالت و نقدهایی می. تبرخوردار اس

به شایستگی  یابی دست)های گسترده اما با ژرفای کم  یتکه نتیجه آن دفاع از جریان اعطای قابل

حامی برنامه درسی  نظران صاحبجالب است بدانیم برخی از . است( های متعدد حوزهنسبی در 

که معتقد است ( 2228)به دیدگاه پیتر الیوا اشاره کرد  توان یم ازجمله. اند یراهبرد این

 :را ایفا کندها  نقش از ای گسترهبرنامه درسی باید بتواند  آموخته دانش

                                                 
هایی را از جمله در زمینه شناخت مرز  بحثشد و  سیتأس 22/22/88اریخ این گروه ویژه پژوهشی در ت. 2

های دیگر، مانند فلسفه تعلیم و تربیت، فناوری  موضوعی و مفهومی میانِ رشته برنامه درسی و بسیاری رشته
هویت شناسی از بیرون بیشتر اهتمام داشت تا هویت شناسی از  ینوع بهدرواقع . آموزشی، پداگوژی، تشکیل داد

 .درون
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، شناس جامعه، شناس روانفیلسوف،  ایستیب زمان همدرسی   متخصص برنامه»

، متخصص یک یا مورخ، پرداز هینظرکارشناس روابط انسانی، کارشناس تکنولوژی، 

 (.21ص )« دگر سیستم باش ی علمی، ارزشیاب، محقق، مدرس و تحلیل چند رشته

و از راهبرد اعطای  گذارد یم وابه هر روی نویسنده ورود به این مناقشه را به زمان دیگری      

حمایت  آموختگان دانشای  حرفه وسیله بازسازی اعتبار و حیثیت عنوان بههویت اختصاصی 

این راهبرد از این توجیه برخوردار است که در جریان عملیاتی کردن  اجماالًاین حمایت . کند می

بینی دروس  های مشترک نیز نظر داشت و با پیش ا یا نقشه ای از شایستگی توان به تحقق پارهمی

 از تجارب سایر کشورها در این زمینه هم یبردار بهره .مشترک به آن جامه عمل پوشاند

و استناد  مورداستفادهشواهد تجربی  عنوان بهتواند  پژوهش، که می درخوروعی است موض

 . موافقان و مخالفان این راهبرد قرار گیرد

ست، درمان ا یبردار بهرهدازه مهیای نظر از اینکه بستر جامعه تا چه ان صرف ،بر این اساس     

ای و تخصصی به  رفهح نفس اعتمادبهاصلی این درد بازگرداندن حس خودباوری و 

با  پیوندی محکمو  گیرد نمیشکل  خألاین حس در . کردجستجو است،  آموختگان دانش

. پذیرد می ریتأثاز آن  ماًیمستقی دارد و و تخصص یا حرفههای کسب شده  ها و ظرفیت قابلیت

حران نتیجه اینکه بهترین راهبرد برای مواجهه با بحران عدم مشروعیت رشته در سطح جامعه و ب

، اند مواجهلعات برنامه درسی با آن رشته مطا آموختگان دانشعمده  اکنون هممنزلت که 

. آن استنهفته در  هویت و بازسازی رشته با عنایت به ظرفیت وسیع و معنادار یتکان خانه

 هایی که شناخت، هویت اند دهیپوش اکنون همهای تخصصی فراوانی که  هویتباید  گرید عبارت به

و با قرار دادن  اند مدفونیست آوار هویت عام تخصصی یا همان رویکرد تربیت جنرال در زیر

شان امیدوار  ای ورود به رشته آنان را به آینده حرفه مندان عالقهو  واردان تازهها در معرض دید  آن

 .ساخت

هم  یا تهرش انیمرشته از منظر دانش  یا مسئلهتوان به بیان موقعیت  ر پردازش این بحث مید     

 ،تخصصی ای حوزه عنوان بهتوضیح اینکه رشته برنامه درسی، . (2932مهرمحمدی،)اشاره کرد 

ها یا  ت که متمایز از حوزهدارای هویتی اس قطعاًو به رسمیت شناخته شده،  یا رشته انیم
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رشته  همانندگرچه این هویت ممتاز در آن درجه از شفافیت و اجماع . 2های دیگر است تخصص

 «2دانش ضمنی»به دیگر سخن، شاید در سطح . نباشدیا فلسفه تعلیم و تربیت  یشناس نروا

هایی  لیم و تربیت کشور باشد و با نمادها و نشانهاین رشته و جامعه علمی تع آموختگان دانش

های متعدد پشتیبانی  های آموزشی در دانشگاه گروهمانند برخورداری از انجمن علمی مستقل و 

از  مثالًشد قتی فراتر از یک دریافت اولیه شهودی و قرائنی از آن دست که اشاره اما و؛ گردد

ها را  سایر رشته آموختگان دانشای متمایز خود از  خواسته شود هویت حرفه آموختگان دانش

درست به همین . شوند با دشواری مواجه می( «شده حیتصر دانش»یعنی در سطح )توضیح دهند 

لساتی را داشتند ج یا دغدغهکه چنین  یآموختگان دانشز دانشجویان و علت بود که تعدادی ا

تشکیل دادند و در این جلسات از ابعاد مختلف؛ ( 88و  83های  در سال)طی مدت یک سال 

م و تربیت های تخصصی تعلی وجوه ممیز رشته برنامه درسی از سایر حوزه نییتباز بعد  ژهیو به

این هدف . 9به گفتگو پرداختند ؛...علیم و تربیت، پداگوژی و ؛ فلسفه تمانند تکنولوژی آموزشی

این فرض  یا بودهای قلمرو تعلیم و تربیت  رشته ها تبیین هویت ممتاز رشته از سایر نشست

 کنیم دیتأکاما اکنون بر این اصل ؛ داردای  چهضمنی که رشته برنامه درسی هویت واحد و یکپار

قلمروی  های تخصصی ای که آن را از سایر رشته یت یکپارچهنامه درسی عالوه بر هوکه رشته بر

برای که باید به تبیین این وجه متکثر  داردهویت متکثری  ،سازد تعلیم و تربیت متمایز می

توان از نوع  یت هویتی رشته برنامه درسی را میموقع گرید انیب به. پرداخت رشته بالندگی و رشد

تر به موضوع  ای ژرف نتیجه اینکه این بحث در الیه .وحدت در کثرت و کثرت در وحدت دید

است که در « یا رشتهدرون »این الیه، الیه . در رشته اهتمام ورزید آموختگان دانشیابی  هویت

در خود رشته باید  گرید عبارت به. پردازد ، به بحث هویت می«یا رشته نیب»تر الیه  سطحی عمیق

جلوگیری  آموختگان دانش از سرگشتگی هویتی صصی ویژه بود وهای تخ در جستجوی هویت

 .کرد

                                                 
واقعیت آن است که  به گفته گودلد، بحران . د در تعارض با آنچه در ابتدای مقاله آمد ارزیابی گردداین بیان نبای. 2

به رابطه آن با بیرون از خود مربوط  که آنهویتی ناظر به چیستی  یا نگاه به آن از درون رشته است نه ناظر به هستی 
 .است

2. Implicit knowledge 
دوام  متأسفانهکه بود گفتگوها  بسیار ارزنده و آموزنده . ثابت در این جلسات بود نکنندگا شرکتنگارنده خود از   9

 .نیافت
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در حوزه هویت  تأملکه شرح آن گذشت،  یا مسئلهراین رویکرد این نوشتار به بناب     

برنامه درسی و فراخوان برای تبیین متفاوت چیستی رشته برنامه  آموختگان دانشتخصصی 

های  هویت یبند دستهالبته در . 2یا رشته نیباست، نه  2ای درون رشته عمدتاًدرسی است که 

های  اردی که با محوریت پیوند با حوزهمو ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت،ممکن که در 

برنامه این مبحث از مباحث کالن . ای هستند و مابقی درون رشته یا رشته نیبیادگیری است 

رشته تخصصی طرفه آنکه . آید می حساب بههای تخصصی ای از رشته درسی برای هر رشته

را به  «کوزه شکستهگر و  کوزه»برنامه درسی از این بحث کالن تخصصی غفلت ورزیده که مثال 

 .سازد ذهن متبادر می

 نقشه تکثر هویتی

کت به سمت تکثر هویتی به پرسش پاسخ دهد که نقشه حر نخواهد به ای نگارنده اکنون می     

تکثر  قابلیت هایزیر را برای تبیین  گانه شش بتوان محورهای جانبه همهرسد در نگاهی  نظر می

ای است  هژط وییاجرای این نقشه البته، تابع شرا .بیان کردهویتی در رشته مطالعات برنامه درسی 

 .تکثر در آن جامعه وجود دارد گانه ششکه متناسب با مطالبات هر یک از ابعاد 

ریزی  زشگری، برنامهآمو چون پژوهشگری،( 9کارکردی) های عام تکثر بر پایه کارکرد •

 (عملی /مهارتی)درسی 

گانه  با تمرکز بر کارکردهای سه( 6ای حوزه) های یادگیری تکثر بر پایه حوزه •

 ها ریزی درسی در هر یک از حوزه وهشگری، آموزشگری و برنامهژپ

ه گان سهبا تمرکز بر کارکردهای ( 1ای دوره) های تحصیلی هتکثر بر پایه دور •

 ریزی درسی در هر یک از سطوح شگری و برنامهوهشگری، آموزژپ

                                                 
1. intra-disciplinary 

2. inter- disciplinary 

3 .General functions based 
4. Learning domain based 

5. Stage based 
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 چون تاریخ برنامه درسی، اجرای برنامه( 2موضوعی)تکثر بر پایه ابعاد موضوعی رشته  •

، های برنامه درسی، فرهنگ و برنامه درسی درسی، طراحی برنامه درسی، نظریه

2...و  برنامه درسی یگذار استیس
 

چون گفتمان دینی، گفتمان معنوی، گفتمان ( 9نیگفتما)ها یا مبانی  تکثر بر پایه گفتمان •

 ... .پدیدار شناختی، گفتمان زیباشناختی، گفتمان سیاسی، گفتمان نهادی و 

ه درسی علوم هنر ابتدائی، تاریخ برنام مثالً، (6ترکیبی)تکثر بر پایه ترکیبی از ابعاد فوق  •

ی برنامه درسی با طراح. ی، اجرای برنامه درسی مطالعات اجتماعی دبیرستانیراهنما

 .رویکرد پدیدار شناختی

ی در رشته تنها یگرا نماید که تحقق تخصص دیتأکن معنا داند بر ای نگارنده همچنین الزم می     

رسد تعداد  و به نظر می های درسی در دوره دکتراست رمانی آن مستلزم تغییر در برنامهدر وضع آ

 1گذشته( واحدی 2درس  21)واحد  92حداقل  واحد کنونی به 28های دوره نیز باید از واحد

از ظرفیت برنامه درسی دکتری موجود، با همین تعداد واحد، هم  مدت کوتاهدر  .4افزایش یابد

توان بهره گرفت و دانشجویان ورودی را مکلف به انتخاب و تعقیب هویت تخصصی  می

متقاضیان ورود به دوره  در آغازبدین معنا که . کرد یمؤثر نسبتاًخویش به شکل  موردعالقه

تا این  کردهای ممکن آشنا  تخصص گسترهدکتری مطالعات برنامه درسی را در سطح وسیع با 

ز دانشجویان به دنبال پذیرش در دوره دکتری از هریک ا .انتخاب شودرشته با بصیرت بیشتری 

های بازار کار  واقعیتط و یعالئق و شرا ،اتکا به عواملی چون پیشینهشود با  خواسته می وارد تازه

دانشجو بدین ترتیب خواهد توانست . خود را انتخاب کنندی یا فراملی زمینه تخصصی محلی، ملّ

                                                 
1. Subject  based 

اکثر عناوین دروس مشترک برنامه دوره دکتری  ه پیشنهادی نویسنده،، طبق برنامتوانند یمگرچه این موضوعات .  2
 .را هم فراهم آورند

3. Discourse based 

4. Combinations based 

های درسی حتی بیش اخته شده در سطح جهان تعداد واحدهای شن مه درسی دوره دکتری برخی دانشگاهبرنا در . 1
 .از این میزان در نظر گرفته شده است

برنامه پیشنهادی نگارنده که تنها یکی صور واقعی برنامه درسی دوره دکتری است در جدول پیوست مقاله در  . 4
 .دسترس خوانندگان قرار داده شده است
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های یادگیری انفرادی متعددی که در دروس مشترک دوره دکتری گنجانده شده و  فرصت اب اوالً

آگاهانه و هوشمندانه در  ،تر و اثرگذارترین است که مهمانتخاب سوژه رساله دوره دکتری  با اًیثان

تحول در فرایند تربیت تا سخن اینکه  کوتاه .جهت تکوین هویت تخصصی مورد نظر گام بردارد

نباید در انتظار  «تشخص تخصصی»رشته مطالعات برنامه درسی برخوردار از  آموختگان دانش

ه در سطح گرچ ماند و اقدامات مربوطه های درسی جدید تدوین، تصویب و اجرای طیف برنامه

رود انتظار میگرچه . وزش عالی ایران ظهور و بروز یابددر آم تر عیسرمحدود بایستی هرچه 

ی ایران، انجمن تخصصی مطالعات برنامه درس ژهیو به، جامعه علمی برنامه درسی کشور باهمت

و  مدت کوتاه حل راهبدیهی است . باشیم آنتر تحول در برنامه و اجرای  مآالً شاهد رخداد اساسی

کماکان  بلندمدتحقق راهبرد بدین معنا که با ت. در عرض یکدیگر قرار ندارند بلندمدت

اشته و مورد برنامه درسی جدید وجود د دهنده لیتشکهای یادگیری انفرادی در دروس  فرصت

 .گیرد قرار می یبردار بهره
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 پیوست

 برنامه رشته مطالعات برنامه درسی در دوره دکتری برای پیشنهادی چارچوب

 

 هدف 
تعداد 

 درس

تعداد 

 واحد
 توضیحات

 /دروس الزامی 

تجویزی یا تک 

 وضعیتی

 

معطوف به انتقال دانش 

در رشته و فصل  افتهی سازمان

مشترک هویتی 

 رشته آموختگان دانش

4 26 

 :سرود پیشنهادی عناوین

 درسی برنامه های ها و گفتمان یهنظر 2

 برنامه درسی تحوالت یشناس خیتار 2

 درسی برنامهطراحی و تدوین  9

 درسی اجرای برنامه 6

 درسی ارزشیابی برنامه 1

 وهشپژ یشناس روش 4

 های تحصیلی برنامه درسی دوره)4

 /دروس گرایشی

نیمه تجویزی یا 

 ند وضعیتیچ

 (انتخابی)

انش معطوف به انتقال د

های  ر حوزهد افتهی سازمان

 تخصصی ویژه

4 22 

های  گرایش از میان گرایش 2حداقل 

 باال بردنتخصصی ممکن برای 

به اشتغال مولد، هر  یابی دستاحتمال 

 درس الزامی 9گرایش شامل 

/ دروس انفرادی

 یبیا  یزیتجو ریغ

 (اختیاری) تیوضع

معطوف به انتقال دانش 

تخصصی ویژه در درون 

 هاگرایش

 گرایش یک درسبه ازای هر  6 2

 رساله دکتری

معطوف به تولید دانش یا 

های ویژه تحصیل شایستگی

 و مقوم هویت تخصصی
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