
عملینظریعملینظری

--عمومی--3زبان عمومی9114--عمومی--3زبان و ادبیات فارسی1113

--عمومی1--تربیت بدنی10305--عمومی--12اندیشه اسالمی 2906

11354315--پایه--2ریاضی عمومی3354400
پرورش مهارت های آموزش 

بازی به کودکان
--تخصصی21

4354201
پرورش مهارت های تدریس در 

دوره پیش از دبستان
12354318--تخصصی11

پرورش مهارت های آموزش 

موسیقی و سرودهای خاص 
--تخصصی1--

5354308
پرورش مهارتهای آموزش 

هنر، نقاشی و کاردستی
13354304--تخصصی12

مدیریت آموزشی در مراکز 

پیش از دبستان
--تخصصی--2

6354307
برنامه ریزی در دوره پیش از 

دبستان
14354301--تخصصی11

اصول سرپرستی در مراکز 

پیش از دبستان
--تخصصی--2

--تخصصی--2ادبیات کودکان15354314--تخصصی--1حقوق کودک7354312

16354310--اختیاری--2جامعه شناسی عمومی8354200
برنامه ریزی آموزش مفاهیم 

علوم تجربی، پیش از دبستان
تخصصی11

 و 354308

 و 354201

354307

--اختیاری--2روانشناسی تربیتی17354203

عملینظریعملینظری

--عمومی--2دانش خانواده و جمعیت2711277--عمومی--2اخالق اسالمی18956

28354207--پایه--3زیست شناسی19354401
بهداشت و صیانت از محیط 

زیست
2--

مهارت 

عمومی
--

29354404--تخصصی--2روانشناسی رشد کودک20354306
طراحی فضای خالق در 

مراکز پیش از دبستان
354315تخصصی1--

21354204
اصول راهنمایی و مشاوره 

کودک
30354205--تخصصی--2

روش های آماری در علوم 

تربیتی
354400تخصصی--2

22354309
به کارگیری اصول تغذیه در 

رشد کودک
31354311--تخصصی11

پرورش مهارت های زبان 

آموزی
354201تخصصی12

23354402
برنامه ریزی آموزش حرکات 

ورزشی و اصالحی کودکان
114تخصصی--2زبان فنی تربیت کودک32354405--تخصصی11

24354303
برنامه ریزی آموزش مفاهیم 

علوم ریاضی پیش از دبستان
تخصصی11

 و 354308

 و 354201

354307

33354406
برنامه ریزی آموزش مفاهیم اجتماعی 

و دینی پیش از دبستان
تخصصی12

 و 354308

 و 354201

354307

--تخصصی11کارآفرینی34354300--تخصصی1--قصه گویی و نمایش خالق25354403

ترم آخرتخصصی2--کارآموزی35354305--اختیاری--2کودکان استثنایی26354206
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نام درسشماره درسردیفپیش نیازنوع درس
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نوع درس

برنامه دوره دو ساله کاردانی پیوسته رشته تربیت کودک 

: شماره بازنگری  به بعد1400ورودی 

:کد فرم 
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