
 دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی 1397 دی ماه 8و  5مواد ارزیابی جامع مورخ 

 

 رشته (1درس اصلی ) (2درس اصلی ) (1درس اختیاری ) (2درس اختیاری ) (3درس اختیاری ) نحوه انتخاب دروس

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری
 زبان و ادبیات فارسی و نثرمتون نظم  عربی بالغت مطالعات دستوری نقد و نظریه ادبی

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری
 ادبیات عربی صرف و نحو بالغت نقد ادبی ادبیات جاهلی و عباسی  ادبیات متعهد

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری
 همگانی زبان شناسی صرف نحو رده شناسی زبان زبانشناسی نقش گرا عصب شناسی زبان

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری
  فلسفه تطبیقی زمان و مکان معرفت شناسی مرگ و جاودانگی فلسفه های تحلیلی و زبانی وجود و عدم

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری

هنر و زیبایی در حکمت و 

 عرفان اسالمی

هنر زیبایی در فلسفه های 

 تحلیلی

هنر و زیبایی در فلسفه 

 افالطون و ارسطو

مبانی فلسفی ذوق و هنر از 

روشنگری تا دوره دوره 

 معاصر

هنر و زیبایی نزد فیلسوفان 

پدیدارشناس و 

 اگزیستانسیالیست
  فلسفه هنر

 درس 1+  اصلی درس 2

 اختیاری
 برنامه ریزی درسی زبان تحقیق در آموزش زبان سنجش زبان

نقد و بررسی مسائل 

 آموزش زبان
 آموزش زبان انگلیسی مطالعات یادگیری زبان دوم

 درس 1+  اصلی درس 2

 اختیاری
 نقد ترجمه: نظریه و عمل ادب و بوطیقای ترجمه

فرهنگ، ایدئولوژی و 

 ترجمه
 روش های تدریس ترجمه

ترجمه از منظر 

منظورشناسی، متن شناسی 

 و تحلیل گفتمان انتقادی
 ترجمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دانشکده اقتصاد 1397 دی ماه 8و  5مورخ مواد ارزیابی جامع 

 
 

 رشته (1درس اصلی ) (2درس اصلی ) (1درس اختیاری ) (2درس اختیاری ) (3درس اختیاری ) دروسنحوه انتخاب 

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری

بانکداری و بیمه در نفت و 

 گاز
 اقتصاد خرد پیشرفته اقتصاد كالن پیشرفته اقتصاد پیشرفته نفت و گاز قیمت گذاری نفت و گاز

 -اقتصاد نفت و گاز 

مالیه نفت و بازارها و 

)پردیس  گاز

 خودگردان(

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری

اقتصاد بخش عمومی 

 سمینار( و 2(، )1) پیشرفته

 بخش عمومی اقتصاد 

(، 1) قتصاد مالی پیشرفتها

 (3( و )2)

( و 1تئوری اقتصادسنجی )

(2) 

( و 1) اقتصاد كالن پیشرفته

(2) 

( و 1) اقتصاد خرد پیشرفته

(2) 
 علوم اقتصادی 

 

 

 

 

 دانشکده علوم ریاضی و رایانه 1397دی ماه  8و  5مواد ارزیابی جامع مورخ 

 

 رشته (1درس اصلی ) (2درس اصلی ) (1درس اختیاری ) (2درس اختیاری ) (3درس اختیاری ) نحوه انتخاب دروس

درس  1اصلی + درس  2

 اختیاری
 استنباط آماری پیشرفته - قضایای حدی در احتمال - -

)پردیس  آمار

 خودگردان(

 

 

 

 



 

 و علوم ورزشی دانشکده تربیت بدنی 1397 دی ماه  8و  5مورخ مواد ارزیابی جامع 

 

 

 رشته (1درس اصلی ) (2درس اصلی ) (1درس اختیاری ) (2درس اختیاری ) (3درس اختیاری ) نحوه انتخاب دروس

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری
 مدیریت پیشرفته در ورزش  اصول بازاریابی ورزشی

سیستم های اطالعاتی 

 مدیران سازمانهای ورزشی

مدیریت منابع انسانی در 

 رزشو

برنامه ریزی استراتژیک 

 پیشرفته

مدیریت ورزشی 

)مدیریت راهبردی در 

سازمان ها و رویدادهای 

)پردیس  ورزشی(

 خودگردان(

 

 

 

 

 ارتباطاتدانشکده  1397دی ماه  8و  5مواد ارزیابی جامع مورخ 

 

 رشته (1درس اصلی ) (2درس اصلی ) (1درس اختیاری ) (2درس اختیاری ) (3درس اختیاری ) نحوه انتخاب دروس

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری

ارتباطات جمعی و روابط 

 بین المللی
 شناسیارتباطات و زبان 

بازنگری روزنامه نگاری 

 معاصر

نظریه های نوین ارتباطات و 

 توسعه

مطالعات انتقادی در 

 ارتباطات
 علوم ارتباطات

 

 

 

 

 

 
 



 روانشناسی و علوم تربیتی دانشکده 1397 دی ماه 8و  5مورخ مواد ارزیابی جامع 

 

 رشته (1درس اصلی ) (2درس اصلی ) (1درس اختیاری ) (2درس اختیاری ) (3درس اختیاری ) نحوه انتخاب دروس

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری
 تربیت در نهج البالغه -

تربیت از دیدگاه قرآن و 

 سنت

مکاتب فلسفی و آراء 

 تربیتی
 فلسفه تربیتی اسالم

فلسفه تعلیم و تربیت 

 اسالمی

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری

روش تحقیق با تأكید بر 

 رساله
 روانشناسی رشد

های تغییر و اصالح روش

 رفتار
 روانشناسی تربیتی روانشناسی تربیتی  روانشناسی یادگیری

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری
- 

شبیه سازی و بازی های 

 آموزشی

 آموزشی كاربرد تکنولوژی

 در آموزش ویژه

طراحی و تولید چند 

 های آموزشیایرسانه

آموزش از راه دور با تاكید 

 بر آموزش الکترونیکی
 تکنولوژی آموزشی

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری

درسی در  ریزی برنامه

 آموزش عالی

مطالعات تطبیقی در برنامه 

 درسی

روش های تدریس و كاربرد 

فناوری های نوین در 

 آموزش

اصول و روش های طراحی 

اجرا و ارزشیابی برنامه های 

 درسی

 برنامه ریزی درسی های برنامه درسینظریه

درس  1+  درس اصلی 2

 اختیاری

های كاربرد سیستم

اطالعاتی در مدیریت 

 آموزشی

تحلیل رفتار و روابط 

 انسانی در مدیریت آموزشی

های مدیریت و تئوری

 سازمان در جهان امروز

های گذاری در نظامسیاست

 آموزشی

مدیریت تغییر در سازمان 

 آموزشیهای 
 مدیریت آموزشی

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری
 

- 
های آموزش عالی در نظام

 جهانایران و 

مدیریت منابع انسانی در 

 آموزش عالی

و برنامه  گذاریسیاست

 آموزش عالی در ریزی

سازمان  های تحلیل تئوری

 آموزش عالی در و مدیریت

 آموزش عالی

 

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری

آزمون های شناختی و 

 غیرشناختی

روش های آماری 

 چندمتغیری
 (IRTنظریه سؤال و پاسخ ) آزمایشی طرح های

مبانی و تکنیک های نظریه 

 كالسیک
 گیریسنجش و اندازه

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری

روان شناسی و توان بخشی 

 افراد نابینا

بخشی  توانو  شناسی روان

 ذهنی عقب ماندهافراد 
 اصالح رفتار های نوینروش

و اختالل های عاطفی 

 رفتاری
 خاص یادگیری ناتوانی های

روانشناسی و آموزش 

 کودکان استثنایی

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری
 انسان شناسی در اسالم

ها و ای نظریهمقایسهبررسی

 های مشاوره گروهی روش

ها  ای نظریهمقایسهبررسی

 شغلیهای مشاوره و روش

ها ای نظریهتحلیل مقایسه

 های مشاوره خانوادهو روش

-نظریه مقایسه ای بررسی

  های مشاوره و روان درمانی
 مشاوره

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری
 علم النفس  شخصیتروان شناسی  روانشناسی بالینی

با تأكید بر روانشناسی رشد 

 كودكان استثنایی

با آسیب شناسی روانی 

توجه به مسائل خاص 

 فرهنگی
 روانشناسی

 

 

 



 مواد ارزیابی جامع مورخ 5 و 8 دی ماه 1397 دانشکده مدیریت و حسابداری

 
 

 رشته (1) اصلی درس (2) اصلی درس (1) اختیاری درس (2) اختیاری درس (3) اختیاری درس نحوه انتخاب دروس

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری

مسائل تصمیم سمینار در 

خط مشی گذاری گیری و 

 عمومی

 تحلیل رفتاری در سازمان

 های اداری

های  مبانی فلسفی تئوری

 دولتی مدیریت

تئوریهای خط مشی گذاری 

 عمومی

یابی خط مشی شاجرا و ارز

 گذاری عمومی

 -مدیریت دولتی

خط تصمیم گیری و 

 مشی گذاری عمومی

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری

تحلیل مسائل برنامه ریزی 

 نیروی انسانی

 تحلیل رفتاری در سازمان

 های اداری

های  تئوریمبانی فلسفی 

 دولتی مدیریت

سمینار بهره وری در بخش 

 دولتی

های مدیریت  استراتژی

 منابع انسانی

 -مدیریت دولتی

 منابع انسانیمدیریت 

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری

فلسفه علم و روش شناسی 

 تحقیق

تحلیل رفتاری در سازمان 

 های اداری

مبانی فلسفی تئوری های 

 مدیریت دولتی

و مفهوم مدیریت توسعه 

 توسعه پایدار

مدل ها و مبانی نظری 

 مدیریت تطبیقی

 -مدیریت دولتی

 تطبیقی و توسعه

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری

فلسفه علم و روش شناسی 

 تحقیق

 تحلیل رفتاری در سازمان

 های اداری

مبانی فلسفی تئوری های 

 مدیریت دولتی
 مدیریت تحول

مدیریت رفتار سازمانی بین 

 المللی

رفتار  -مدیریت دولتی

 سازمانی

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری
 علم مدیریت فازی

فلسفه نظریه های سازمان و 

 مدیریت
 استراتژی تولید و عملیات مدیریت زنجیره تامین مدلسازی كمی در مدیریت 

 مدیریت -مدیریت

 تولید و عملیات

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری
 داده كاوی در مدیریت

هوش مصنوعی در كاربرد 

 مدیریت

تحقیق در عملیات نرم 

 پیشرفته
 علم مدیریت فازی

مدل سازی كمی در 

 مدیریت

مدیریت  -مدیریت

 تحقیق در عملیات

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری

استراتژی های تحقیق و 

توسعه تکنولوژی پیشرفته و 

 نو

 

مبانی نظریه های 

اقتصاددانان كالسیک و 

نئوكالسیک و نظریه 

پردازان جدید در زمینه 

 تکنولوژی

سیر تغییرات تکنولوژی و 

 توسعه اقتصادی

سیاست های تحقیق و 

 توسعه تکنولوژی

های انتقال تکنولوژی  مدل

 و مالکیت معنوی

 - تکنولوژیمدیریت 

تحقیق و مدیریت 

 توسعه

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری

مدیریت سرمایه گذاری در 

 اوری اطالعاتفن

و امنیت در  مدیریت شبکه

 فضای تبادل داده

تئوری های شناختی و 

 نظریه های سیستمی 

مدیریت خدمات فناوری 

 اطالعات

استراتژی های توسعه كسب 

 الکترونیکی و كار

مدیریت فناوری 

مدیریت  - اطالعات

و توسعه  خدمات

 فناوری

درس  1درس اصلی +  2 اقتصاد و بازاریابی  مدیریت ارتباطات در  اصول سازمان و مدیریت  بنیان های نظریه ای برنامه  ساختار  مدیریتیتحلیل   گردشگری



 كشور گردشگری ریزی گردشگری  رفتار سازمانی گردشگری  گردشگری گردشگری اختیاری

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری

طراحی و اجرای سیاست 

گذاری و سازمان های 

 بازرگانی

مبانی فلسفی تئوری های 

 و توسعه و تحول رفتار

مبانی فلسفی تئوری های 

 سازمان و مدیریت

كنترل های استراتژیک 

 بازرگانی
 استراتژی های بازرگانی

 -مدیریت بازرگانی

 بازرگانی سیاستگذاری

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری
 نظریه های رفتاری سازمان

مبانی فلسفی تئوری های 

 رفتار و توسعه و تحول

های مبانی فلسفی تئوری 

 سازمان و مدیریت
 بررسی روابط فرد و سازمان

استراتژی های مدیریت 

 منابع انسانی

 -مدیریت بازرگانی 

و  رفتار سازمانی

 مدیریت منابع انسانی

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری
 ریابی بین الملل پیشرفتهاباز

مبانی فلسفی تئوری های 

 رفتار و توسعه و تحول

مبانی فلسفی تئوری های 

 سازمان و مدیریت
 بازاریابی صنعتی

بازاریابی و رفتار مصرف 

 كننده

 -مدیریت بازرگانی 

 بازاریابیمدیریت 

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری

تئوری ها و پژوهش های 

 حسابرسی

توسعه عقاید و افکار 

 حسابداری

تئوری های مالی و سرمایه 

 گذاری

تئوری های پیشرفته در 

 حسابداری مالی

بخش عمومی: حسابداری 

نظریه ها، تحوالت و 

 پژوهش ها
 حسابداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 حقوق و علوم سیاسی دانشکده 1397دی ماه  8و  5مورخ مواد ارزیابی جامع 
 

 رشته (1درس اصلی ) (2درس اصلی ) (1درس اختیاری ) (2درس اختیاری ) (3درس اختیاری ) نحوه انتخاب دروس

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری
 مسائل توسعه سیاسی ایران

بررسی سیاست خارجی 

تا  20و  19ایران در قرن 

 انقالب اسالمی

روش شناسی در علم 

 سیاست

های سیاسی در تاریخ اندیشه

 ایران

جامعه شناسی سیاسی در 

 ایران

مسائل  -علوم سیاسی

 ایران

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری
 سیاسی ایرانتوسعه مسائل 

شتاسی  سیاسی جامعه 

 ایران

روش شناسی در علم 

 سیاست
 اندیشه سیاسی در غرب

اندیشمندان اندیشه سیاسی 

 كشورهای اسالمی

اندیشه  -علوم سیاسی

 سیاسی

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری
 جامعه شناسی سیاسی ایران مسائل توسعه سیاسی ایران

روش شناسی در علم 

 سیاست

متون كالسیک جامعه 

 شناسی سیاسی

 مختلفنظریات نقد و بررسی 

 در جامعه شناسی سیاسی

جامعه  -علوم سیاسی

 شناسی سیاسی

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری
 روابط خارجی ایران سیاست خارجی تطبیقی

-روش شناخت در روابط بین

 الملل

مسائل امنیتی جهان معاصر 

 با تاكید بر دوران جنگ سرد

های نقد و ارزیابی نظریه

 المللروابط بین
 المللروابط بین

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری
 آیین دادرسی مدنی

متون حقوقی به زبان 

 انگلیسی
 حقوق خصوصی حقوق تجارت پیشرفته حقوق مدنی پیشرفته فقه استداللی

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری

تحقیق در متون و اسناد 

حقوق عمومی و تحلیل 

محتوای آرای دیوان عدالت 

 اداری

بررسی تحلیلی مکاتب 

كالمی در حقوق  فلسفی

 عمومی

 نظارت بر اعمال حکومت حقوق بشر
بررسی تحلیلی مبانی نظام 

 جمهوری اسالمی ایران
 حقوق عمومی

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری

تحلیل عملکرد بین المللی 

دولت ها و وقایع بین المللی 

 روز

 الملل اقتصادیحقوق بین المللیمسئولیت بین
تحلیل محتوای آراء و احکام 

 المللیداوری بینو قضایی 
 الملل عمومیحقوق بین حقوق بشر

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری
 حقوق كیفری اختصاصی

آیین دادرسی كیفری 

 تطبیقی
 عمومیجزای  حقوق جرم شناسی فقه استداللی

حقوق جزا و جرم 

 شناسی

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری

اختالفات مدیریت دعاوی و 

 در صنعت

قراردادهای پایین دستی 

 نفت و گاز و پتروشیمی

قراردادهای باال دستی نفت و 

 گاز
 اقتصاد پیشرفته نفت و گاز الملل نفت و گازحقوق بین

مدیریت قراردادهای 

 المللی نفت و گازبین

 

 

 



 

 دانشکده الهیات و معارف اسالمی 1397 دی ماه 8و  5مورخ مواد ارزیابی جامع 

 

(1) اصلیدرس  نام رشته (2درس اصلی )   نحوه انتخاب دروس (3درس اختیاری ) (2درس اختیاری ) (1درس اختیاری ) 

 علوم قرآن و حدیث
نقد و بررسی روش ها و 

 مکاتب تفسیری
 فقه الحدیث

نقد و بررسی احادیث 

 موضوعه
 كریم تفسیر قرآن

بررسی تطبیقی موضوعات 

 در قرآن و عهدین

 درس 1+  اصلی درس 2

 اختیاری

 

 دانشکده علوم اجتماعی 1397 دی ماه 8و  5مورخ مواد ارزیابی جامع 
 

 رشته (1درس اصلی ) (2درس اصلی ) (1درس اختیاری ) (2درس اختیاری ) (3درس اختیاری ) نحوه انتخاب دروس

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری

جامعه شناسی ارتباطات بین 

 فرهنگی
 جامعه شناسی فرهنگی های جامعه شناسینظریه جامعه شناسی فرهنگ روش تحقیق دین جامعه شناسی

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری

مددكاری اجتماعی و 

 سالمت اجتماعی

مددكاری اجتماعی مداخله 

 در بحران
 مددكاری اجتماعی بالینی

مددكاری اجتماعی در برنامه 

 های توسعه

نوین در نظریه های 

 اجتماعیمددكاری 
 مددکاری اجتماعی

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری
- 

فرهنگ اسالمی و رفاه 

 اجتماعی

روش تحقیق پیشرفته در 

 رفاه اجتماعی

سمینار آسیب های 

 اجتماعی
 رفاه اجتماعی سیاست های رفاه

 

 
 
 


