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 پيشگفتار
  

ــوح و ــد ل ــام خداون ــه ن ــم ب قل
خدايي كـه داننـده رازهاسـت      

  

ــ   ــار وجــود تحقيق ــدم و نگ ع
آغازهاسـت  نخستين سـرآغاز  

  

تـا چهـارمين همـايش سـاالنة انجمـن           عالم را كـه توفيقمـان داد       خداوندگاركران   سپاس بي 
رشـتة برنامـة    ي درسـي، ماننـد      ريـز   برنامـه انجمـن    .يمكني درسي ايران را، برگزار      ريز  برنامه

به دليـل انـواع     , ايران  ميدرسي در ايران، نهادي نوپاست و با وجود آن در بين انجمنهاي عل            
  .كرده استيي كه انجام داده است، براي خود جايگاه قابل توجهي كسب فعاليتها

 ساالنه است و تدارك ايـن      همايشي اين انجمن برگزاري     فعاليتهاين  تر  مهميكي از   
اي از تـوان انجمـن را بـه خـود           و اجرايي آن، بخـش عمـده        مييهاي عل ريز  برنامه و   همايشها

شـود كـه از      مـي ي گذشـته، مالحظـه      همايـشها خوشبختانه، با مروري بر     . دهد مياختصاص  
  .ده استبو، همواره حركت صعودي و رو به سوي بالندگي كنونبرگزاري اولين همايش تا

مركـز آن بـر نقـد و ارزيـابي رشـتة            با اين حال، چهارمين همايش انجمن، به دليـل ت         
اسـت تـا همـة اعـضاي ايـن خـانواده، بـدون          مـي  فرصـت مغتن   ،ي درسي در ايـران    ريز  برنامه

تعارف، اما منصفانه به نقد عملكرد خويش بپردازند؛ نقـاط قـوت خـود را بـشناسند و نقـاط                    
سپس، از هر دو بياموزند و چنين گذشته و حـالي         . ضعف خويش را صادقانه، شناسايي كنند     

  .را، چراغ راه آيندة خود قرار دهند
هـاي مختلـف، محتـاج و مـستحق نقـد و ارزيـابي        هاز زاويـ  , ي درسي ريز  برنامهرشتة  

 مثال با كمال تعجب، برنامه درسي اين رشـته، جـاي كمتـرين انعطـافي نـدارد و                   ؛ براي است
اين در حالي اسـت كـه يكـي از          . حتي دورة دكتري، فاقد درسهاي اختياري و سمينار است        

گو به نيازهاي افـراد     و پاسخ  هاي منعطف،  كمك به تبيين و تدوين برنامه      وظايف اين رشته،  
هاي درسي موضوعي در اين      از اين گذشته، جاي برنامه    . ها و نيازهاي متفاوت است     با سليقه 

آموختگان اين رشته، به جاي تخصص در يك حـوزة          ته، بسيار خالي است و بيشتر دانش      رش
  .ند دارميخاص، تربيت عمو
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  نويــسندگانا رل و مــشكالت درون ايــن حــوزهئايــن معــضالت و بــسياري از مــسا
كـه مجموعـه    توضـيح داده شـود      الزم اسـت    . اند  كردهمقاالت ارائه شده به همايش، مطرح       

بـا ايـن حـال، مـسئوليت     . رائه شده در همايش است حاصل داوري مجدد مقاالت ا ،رو  پيش
هاي انگليسي و صحت آمار و ارقـام و   ها و انتخاب معادلهاي فارسي براي واژه محتواي مقاله 

  .ه عهدة نويسندگان آنهاست ب،جدولها
  

  زهرا گويا
 چهارمين همايش  ميدبير كميته عل
  ريزي درسي ايران انجمن برنامه


