رشته علوم تربیتی یکی از مجموعه رشته های گروه علوم انسانی
است که به مسائلی از جمله انسان و جنبه های آموزش و پرورش او
می پردازد.

دیدگاه امروزه به آموزش و پرورش دیگر به عنوان یک
نگرش مصرفی و هزینه ای نیست بلکه به عنوان یکی از
مهمترین نوع سرمایه گذاری در بین کشورها تلقی می
شود.بیشتر اندیشمندان بر تشکیل سرمایه فیزیکی و
سرمایه انسانی به عنوان عوامل اصلی تعیین کننده رشد و
توسعه اقتصادی تاکید دارند.

گرایش های موجود مجموعه علوم تربیتی در دانشگاه آزاد زنجان
آموزش ابتدایی مقطع کارشناسی ناپیوسته

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی مقطع کارشناسی پیوسته
مدیریت آموزشی مقطع کارشناس ارشد

تحقیقات آموزشی مقطع کارشناسی ارشد
تکنولوژی آموزشی مقطع کارشناسی ارشد
آموزش و بهسازی منابع انسانی مقطع کارشناسی ارشد
مدیریت آموزشی مقطع دکتری تخصصی

اعضا هیات علمی در مجموعه علوم تربیتی
دکتر رسول داودی استادیار مدیریت آموزشی
دکتر نقی کمالی استادیار فلسفه تعلیم و تربیت
دکتر منیژه ذکریایی استادیار برنامه ریزی درسی
دکتر نورالدین میرزایی استادیار مدیریت آموزشی

بازار کار و آینده شغلی مجموعه علوم تربیتی
◦ امروزه آموزش با همه جنبههای زندگی ما ارتباط تنگاتنگ دارد و هر اندازه که جامعه ما پیچیدهتر شود ،آموزش و پرورش نقش
مهمتری در حل مسائل آتی و رشد انسانها پیدا میکند .به همین دلیل موقعیتهای شغلی بسیاری برای فارغالتحصیالن این
گرایش وجود دارد .تا جایی که بسیاری از کارشناسان مدیریت و برنامهریزی آموزشی آینده شغلی این گرایش را در کشور ما،
بسیار امیدبخش و ایدهآل میدانند و معتقدند که فارغالتحصیالن مدیریت و برنامهریزی آموزشی باید آینده خود را در فردا ببینند.
چون کشور ما ،یکی از کشورهای در حال رشد و توسعه است و بدون بهرهگیری از شاخههای مختلف آموزشی ،نمیتواند توسعه
همه جانبه داشته باشد.در حال حاضر فارغالتحصیالن این گرایش در درجه اول جذب آموزش و پرورش میشوند .تعدادی نیز در
سازمانهای دولتی از جمله سازمانهای مدیریت وبرنامهریزی و برنامهوبودجه فعالیت میکنند .گفتنی است که فارغالتحصیالن
مدیریت و برنامهریزی آموزشی مجوز تأسیس آموزشکدههای درسی را دارند و در صورت داشتن سرمایه الزم ،میتوانند در این
زمینه فعالیت کنند.

