
 

 

 

 

 ددانشکده اقتصا 98 ماه  دیارزیابی جامع  مواد
 

نحوه انتخاب 

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

درس اصلی  2

درس  1+ 

 اختیاری

 پیشرفتهاقتصاد خرد  اقتصاد كالن پیشرفته نظریه های پولی پیشرفته اقتصاد مالی تئوری اقتصاد سنجی
 علوم اقتصادی 

 گرایش اقتصاد پولی

درس اصلی  2

درس  1+ 

 اختیاری

 اقتصاد خرد پیشرفته اقتصاد كالن پیشرفته اقتصاد بین الملل پیشرفته اقتصاد مالی تئوری اقتصاد سنجی
 علوم اقتصادی 

 گرایش اقتصاد سنجی

درس اصلی  2

درس  1+ 

 اختیاری

اقتصاد بخش عمومی 

 پیشرفته
 اقتصاد خرد پیشرفته اقتصاد كالن پیشرفته توسعه اقتصادی بین الملل پیشرفتهاقتصاد 

 علوم اقتصادی 

 گرایش توسعه اقتصادی

درس اصلی  2

درس  1+ 

 اختیاری

بانکداری و بیمه در 

 نفت و گاز

سیاستهای تجاری و بازارهای بین 

 المللی
 پیشرفتهاقتصاد خرد  پیشرفته نفت و گازاقتصاد  قیمت گذاری نفت و گاز

 

 اقتصاد نفت و گاز

 

 
 

 

 ارتباطات علوم دانشکده 98ماه  دیمواد ارزیابی جامع 

نحوه انتخاب 

 دروس

درس اختیاری 

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

درس اصلی +  2

 درس اختیاری 1

ارتباطات جمعی و 

 روابط بین المللی

 

 شناسیارتباطات و زبان 

 

 بازنگری روزنامه نگاری معاصر

 

 مطالعات انتقادی در ارتباطات

 

 نظریه های نوین ارتباطات و توسعه

 
 علوم ارتباطات



 

 

 

 علوم اجتماعی دانشکده 98ماه دی مواد ارزیابی جامع 
 

نحوه انتخاب 

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

درس اصلی +  2

 درس اختیاری 1

حزاب و جامعه شناسی ا

 گروهها

 

 روش تحقیق جامعه شناسی انقالب
های جامعه شناسی هنظری

 سیاسی
 جامعه شناسی سیاسی های جامعه شناسینظریه

درس اصلی +  2

 درس اختیاری 1

جامعه شناسی ارتباطات 

 بین فرهنگی

 

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

درس اصلی +  2

 درس اختیاری 1

مددكاری اجتماعی 

 وسالمت اجتماعی
 

مددكاری اجتماعی مداخله 

 در بحران
 مددكاری اجتماعی بالینی

 هایمددكاری اجتماعی در برنامه

 توسعه

نظریه های نوین مددكاری 

 اجتماعی
 مددكاری اجتماعی

درس اصلی +  2

 درس اختیاری 1

--- 

 

فرهنگ اسالمی و رفاه 

 اجتماعی

 

روش تحقیق پیشرفته در 

 رفاه
 سیاستهای رفاه سیبهای اجتماعیآسمینار 

 رفاه اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 روانشناسی و علوم تربیتی دانشکده 98ماه مواد ارزیابی جامع دی 

نحوه انتخاب 

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

درس اصلی +  2

 درس اختیاری 1

 

 روانشناسی رشد
های تغییر و اصالح روش

 رفتار
 روانشناسی تربیتی روانشناسی یادگیری روانشناسی تربیتی های آموزش روش

درس اصلی +  2

 درس اختیاری 1

 

های كاربرد سیستم

در مدیریت  اطالعات

 آموزشی

تحلیل رفتار و روابط انسانی 

 در مدیریت آموزشی

های مدیریت و سازمان تئوری

 در جهان امروز
 مدیریت آموزشی آموزشی های مدیریت تغییر در سازمان های آموزشیگذاری در نظامسیاست

درس اصلی +  2

 درس اختیاری 1

 

----- 
های آموزش عالی در نظام

 جهانایران و 

مدیریت منابع انسانی در 

 آموزش عالی

در آموزش و برنامه ریزی گذاری سیاست

 عالی

سازمان و مدیریت  هایتحلیل تئوری 

 آموزش عالی

 آموزش عالی

 

درس اصلی +  2

 درس اختیاری 1

 

 آمار چند متغیریروش های  طرح های آزمایشی

ساخت و استفاده از ابزارهای 

سنجش ویژگی های شناختی 

 و شخصیتی

 (IRT)پاسخ –نظریه سؤال 
اندازه  های نظریه كالسیکتکنیکمبانی و 

 گیری
 گیریاندازهسنجش و 

درس اصلی +  2

 درس اختیاری 1

 

روانشناسی و توانبخشی 

 افراد نابینا

روانشناسی و توانبخشی افراد 

 عقب مانده ذهنی
 و رفتاری عاطفی اختاللهای ناتوانی های یادگیری خاص های نوین اصالح رفتارروش

روانشناسی و آموزش 

 كودكان استثنایی

درس اصلی +  2

 درس اختیاری 1

 

--- 
طراحی محیط ها و تجارب 

 یادگیری

كاربرد تکنولوژی آموزشی در 

 آموزش ویژه

طراحی و تولید چند رسانه ای های 

 آموزشی

آموزش از راه دور با تاكید بر آموزش 

 الکترونیکی 

 

 تکنولوژی آموزشی

درس اصلی +  2

 درس اختیاری 1

 

 فلسفه تربیتی اسالم راء تربیتیآمکتب های فلسفی و  تربیت از دیدگاه قرآن و سنت تربیت در نهج البالغه ---
 فلسفه تعلیم و تربیت

 

درس اصلی +  2

 درس اختیاری 1

 

 روانشناسی بالینی روانشناسی شخصیت علم النفس
آسیب شناسی روانی با توجه به مسائل 

 خاص فرهنگی

روانشناسی رشد با تاكید بر كودكان 

 استثنایی

 روانشناسی

 

درس اصلی +  2

 درس اختیاری 1
 انسان شناسی در اسالم

بررسی مقایسه ای نظریه و 

 روش های مشاوره گروهی

بررسی مقایسه ای نظریه ها و 

 روشهای مشاوره شغلی

 

تحلیل مقایسه ای نظریه ها و روش های 

 مشاوره خانواده

بررسی مقایسه ای نظریه های مشاوره و 

 روان درمانی

 مشاوره

 



 

 

 

 

 حقوق و علوم سیاسیدانشکده  98ماه  دیمواد ارزیابی جامع  

نحوه انتخاب 

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

درس اصلی +  2

 درس اختیاری 1

مسائل توسعه سیاسی 

 ایران

 

بررسی سیاست خارجی ایران در 

 تا انقالب اسالمی 20و  19قرن 
 مسائل ایران -علوم سیاسی جامعه شناسی سیاسی در ایران های سیاسی در ایرانتاریخ اندیشه سیاستروش شناسی در علم 

درس اصلی +  2

 درس اختیاری 1

مسائل توسعه سیاسی 

 ایران
 

 اندیشه سیاسی در غرب روش شناسی در علم سیاست جامعه شناسی سیاسی ایران
اندیشه سیاسی اندیشمندان 

 كشورهای اسالمی

اندیشه  -سیاسیعلوم 

 سیاسی

درس اصلی +  2

 درس اختیاری 1

مسائل توسعه سیاسی 

 ایران
 روش شناسی در علم سیاست جامعه شناسی سیاسی ایران

متون كالسیک جامعه شناسی 

 سیاسی

 

نقد و بررسی نظریات مختلف در 

 جامعه شناسی سیاسی 

جامعه  -علوم سیاسی

 شناسی سیاسی

درس اصلی +  2

 درس اختیاری 1

امنیتی جهان  مسائل

جنگ  معاصر با تاكید بر

 سرد

نقد و ارزیابی نظریه های روابط 

 بین الملل
 المللروابط بین روش شناخت در روابط بین الملل سیاست خارجی تطبیقی روابط خارجی ایران

درس اصلی +  2

 درس اختیاری 1

 

 آیین دادرسی مدنی
 متون حقوقی به زبان انگلیسی

 
 حقوق تجارت پیشرفته حقوق مدنی پیشرفته فقه استداللی

 حقوق خصوصی

 

درس اصلی +  2

 درس اختیاری 1
 حقوق بشر

بررسی تحلیلی مکاتب فلسفی 

 كالمی در حقوق عمومی

 

تحقیق در متون و اسناد حقوق 

عمومی و تحلیل محتوای ارای 

 دیوان عدالت اداری

 نظارت بر اعمال حکومت
بررسی تحلیلی مبانی نظام جمهوری 

 اسالمی ایران
 حقوق عمومی

درس اصلی +  2

 درس اختیاری 1

تحلیل محتوای آراء و 

احکام قضایی و داوری بین 

 المللی

 المللیمسئولیت بین
نقد و بررسی مکاتب فلسفی در 

 حقوق بین الملل

تحلیل عملکرد بین المللی دولت ها 

 و وقایع بین المللی روز
 الملل عمومیحقوق بین حقوق بشر

اصلی + درس  2

 درس اختیاری 1

 

 حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی جرم شناسی  كیفری اختصاصیحقوق  آیین دادرسی كیفری تطبیقی فقه استداللی 

درس اصلی +  2

 درس اختیاری 1

مدیریت دعاوی و 

 اختالفات در صنعت

قراردادهای پایین دستی نفت و 

 گاز و پتروشیمی
 اقتصاد پیشرفته نفت و گاز حقوق بین المللی نفت و گاز و گازقراردادهای باال دستی نفت 

مدیریت قراردادهای بین 

 المللی نفت و گاز

 

 



 

 

 

 

نحوه انتخاب 

 دروس

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

 1درس اصلی +  2

 درس اختیاری
 مدیریت پیشرفته در ورزش اصول بازاریابی ورزشی

سیستم های اطالعاتی مدیران سازمانهای 

 ورزشی 
 مدیریت منابع انسانی در ورزش

برنامه ریزی استراتژیک 

 پیشرفته

مدیریت ورزشی گرایش مدیریت 

راهبردی در سازمانها و رویدادهای 

 ورزشی 

 
 

دانشکده علوم ریاضی و رایانه 98ماه  دی واد ارزیابی جامع م  

 

هنام رشت ( 1اصلی)درس   (1)درس اختیاری  (2اصلی ) درس  (3)درس اختیاری   (2) درس اختیاری   نحوه انتخاب دروس 

2نظریه احتمال    آمار تهاستنباط آماری پیشرف  نقطه اینظریه فرآیندهای  نظریه بزرگ نمونه ای  تریزی،كنترل و بهبود كیفیطرح    
درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری

 

 

 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 98ماه  دیواد ارزیابی جامع م


