
 

 ددانشکده اقتصا 2042-2041  سال تحصیلی  اولسال ارزیابی جامع نیم مواد

نحوه انتخاب 

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

 1درس اصلی +  2

 درس اختیاری
 اقتصاد خرد پیشرفته كلان پیشرفتهاقتصاد  پیشرفته های پولینظریه اقتصاد مالی تئوری اقتصاد سنجی

 علوم اقتصادی 

 گرایش اقتصاد سنجی

 1درس اصلی +  2

 درس اختیاری
 اقتصاد خرد پیشرفته اقتصاد كلان پیشرفته هپیشرفت بین المللاقتصاد  های پولی پیشرفتهنظریه اقتصاد مالی

علوم اقتصادی گرایش 

 بین المللاقتصاد 

 1درس اصلی +  2

 درس اختیاری

های پولی نظریه

 پیشرفته
 اقتصاد خرد پیشرفته اقتصاد كلان پیشرفته توسعه اقتصادی تئوری اقتصاد سنجی

 علوم اقتصادی 

 گرایش توسعه اقتصادی

 1درس اصلی +  2

 درس اختیاری

نظریه های پولی 

 پیشرفته
 اقتصاد مالی

تامین  -ماهیت پول و ربا

 مالی اسلامی
 هپیشرفت اقتصاد خرد اقتصاد كلان پیشرفته

 علوم اقتصادی 

 گرایش اقتصاد اسلامی

 1درس اصلی +  2

 درس اختیاری

مدیریت ریسک 

 های نفت و گازپروژه

در بازارهای مدلسازی پیشرفته 

 نفت و گاز

مشتقات و كاربرد آن در 

 بازارهای نفت و گاز
 اقتصاد خرد پیشرفته اقتصاد كلان پیشرفته

اقتصاد نفت و گاز گرایش 

 مالیه نفت و گازبازارها و 

 

 

 

 موسسه آموزش عالی بیمه اکو 2042-1204سال تحصیلی    اولسال مواد ارزیابی جامع نیم

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

مالی پیشرفتهاقتصاد  علوم آكچوئرال اقتصاد بیمه تئوری بیمه و ریسک بیمه  اقتصاد سنجی و كاربرد آن در بیمه 
درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری
 

 

 

 
 



 

 

 

 دانشکده علوم اجتماعی 2042-1204سال تحصیلی    اولسال مواد ارزیابی جامع نیم
 

نحوه انتخاب 

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

درس اصلی +  2

 درس اختیاری 1

 

 جنبش های اجتماعی

 

های جامعه شناسی سیاسیهنظری روش تحقیق رتباطاتجامعه شناسی ا  
های جامعه نظریه

 شناسی
 شناسی سیاسیجامعه 

درس اصلی +  2

 درس اختیاری 1

--- 

 

فرهنگ اسلامی و رفاه 

 اجتماعی

 پیشرفته در روش تحقیق

 رفاه
 رفاه اجتماعی سیاست های رفاه سمینار آسیب های اجتماعی

درس اصلی +  2

 درس اختیاری 1

نظریه های برنامه 

 ریزی توسعه اقتصادی

نظریه ها و تحولات مدیریت 

 شهری

تطبیقی در شهرسازی 

 ایران و جهان

مطالعات تطبیقی نظریه های جدید 

 شهرسازی

روش های كیفی و كمی 

 پیشرفته در شهرسازی
 شهرسازی

درس اصلی +  2

 درس اختیاری 1
 روش تحقیق جامعه شناسی دین

جامعه شناسی ارتباطات 

 بین فرهنگی
 جامعه شناسی فرهنگ

نظریه های جامعه 

 شناسی
 جامعه شناسی فرهنگی

درس اصلی +  2

 درس اختیاری 1

در مددكاری اجتماعی 

های توسعه برنامه

 های نوین()مدل

مددكاری اجتماعی مداخله در 

 بحران
 مددكاری اجتماعی بالینی

مددكاری اجتماعی در كاربرد 

 پیشگیری از آسیب های اجتماعی

در نظریه های نوین 

 مددكاری اجتماعی
 مددكاری اجتماعی

 
 ارتباطات علومدانشکده  2204-1204سال تحصیلی    اول سال مواد ارزیابی جامع نیم

نحوه انتخاب 

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

درس اصلی +  2

 درس اختیاری 1

ارتباطات جمعی و 

 روابط بین المللی

 

ارتباطات و زبان 

 شناسی

 

 بازنگری روزنامه نگاری معاصر

 

 مطالعات انتقادی در ارتباطات

 

 نظریه های نوین ارتباطات و توسعه

 
 علوم ارتباطات



 
 روانشناسی و علوم تربیتی دانشکده 2042-2041سال تحصیلی    اولسال نیممواد ارزیابی جامع 

نحوه انتخاب 

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

 1درس اصلی +  2

 درس اختیاری
 آموزش انسان شناسی و روانشناسی تحولی در آموزش ---

روانشناسی مباحث جدید در 

 تربیتی
 روانشناسی تربیتی آموزشو  روانشناسی یادگیری

 1درس اصلی +  2

 درس اختیاری

 
---- 

تحلیل رفتار و روابط انسانی در 

 مدیریت آموزشی

های مدیریت و سازمان در تئوری

 جهان امروز

های گذاری در نظامسیاست

 آموزشی
 مدیریت آموزشی آموزشی های مدیریت تغییر در سازمان

 1درس اصلی +  2

 درس اختیاری

 

--- 
ایران و  های آموزش عالی در نظام

 جهان

مدیریت منابع انسانی در آموزش 

 عالی

در و برنامه ریزی گذاری سیاست

 آموزش عالی

 در سازمان و مدیریت هایتحلیل تئوری 

 آموزش عالی 

 آموزش عالی

 

 1درس اصلی +  2

 درس اختیاری
 چند متغیری یآمارروش های  طرح های آزمایشی

ساخت و استفاده از ابزارهای 

سنجش ویژگی های شناختی و 

 شخصیتی

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

 گیری
 گیریسنجش و اندازه

 1درس اصلی +  2

 درس اختیاری
 

 توانبخشی شناختی
با  و آموزش كودكانروانشناسی 

 نارسایی حسی
  عاطفیرفتاری و  هایاختلال ناتوانی های یادگیری خاص نوین اصلاح رفتارهای روش

روانشناسی و آموزش كودكان 

 استثنایی

 1درس اصلی +  2

 درس اختیاری

 

 طراحی آموزشی مبتنی بر وب
آموزش از راه دور با تاكید بر 

 آموزش الکترونیکی

كاربرد تکنولوژی آموزشی در 

 آموزش ویژه

رسانه ای  طراحی و تولید چند

 های آموزشی
  طراحی محیط ها و تجارب یادگیری

 

 تکنولوژی آموزشی

 1درس اصلی +  2

 درس اختیاری
 تاریخ اندیشه های تربیتی راء تربیتیآمکتب های فلسفی و  تربیت از دیدگاه قرآن و سنت تربیت در نهج البلاغه روش تحقیق

 یاسلام فلسفه تعلیم و تربیت

 

 1درس اصلی +  2

 اختیاریدرس 

 

 روانشناسی بالینی روانشناسی شخصیت روانشناسی اجتماعی
توجه به آسیب شناسی روانی با 

 مسائل خاص فرهنگ ایران
 تحولیروانشناسی 

 روانشناسی

 

 1درس اصلی +  2

 درس اختیاری

 

روش های تحقیق در برنامه 

درسی با تاكید بر تحقیق 

 كیفی

روش های تدریس و كاربرد فناوری 

 در آموزش های نوین
 برنامه ریزی درسی در آموزش عالی

اصول و روشهای طراحی اجرا و 

 ارزشیابی برنامه های درسی
 درسی ریزی برنامه  نظریه های برنامه درسی

 1درس اصلی +  2

 درس اختیاری

 

 گروه درمانی و خانواده درمانی بالینی كودکروانشناسی 
رفتاری  -شناختی روش های كاربرد

 در روان شناسی بالینی

روش های ارزیابی و تشخیص در 

 روان شناسی بالینی
 آسیب شناسی روانی پیشرفته

 روانشناسی بالینی 

 

 1درس اصلی +  2

 درس اختیاری
 انسان شناسی در اسلام

بررسی مقایسه ای نظریه و روش 

 های مشاوره گروهی

بررسی مقایسه ای نظریه ها و 

 مشاوره شغلیروشهای 

 

تحلیل مقایسه ای نظریه ها و روش 

 های مشاوره خانواده

بررسی مقایسه ای نظریه های مشاوره و روان 

 درمانی

 مشاوره

 

 



 
 دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2042-2041سال تحصیلی    اولسال مواد ارزیابی جامع نیم

 

نحوه انتخاب 

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

درس اصلی +  2

 درس اختیاری 1

--- 

 
 های سیاسی در ایرانتاریخ اندیشه روش شناسی در علم سیاست ---

 داخلی و خارجی مسائل سیاست

 ایران
 مسائل ایران -علوم سیاسی

درس اصلی +  2

 درس اختیاری 1

-- 
 

 سیاسی در غرب اندیشه روش شناسی در علم سیاست --
اندیشه سیاسی اندیشمندان 

 كشورهای اسلامی

اندیشه  -علوم سیاسی

 سیاسی

درس اصلی +  2

 درس اختیاری 1
 جامعه شناسی سیاسی روش شناسی در علم سیاست --- ---

متون و نظرات جامعه شناسی 

 سیاسی

جامعه  -علوم سیاسی

 شناسی سیاسی

درس اصلی +  2

 درس اختیاری 1
 جهان معاصر مسائل امنیتی

روش پژوهش در روابط بین 

 الملل
 المللروابط بین ایران و خلیج فارس نظریه های روابط بین الملل سیاست خارجی تطبیقی

درس اصلی +  2

 درس اختیاری 1
 آیین دادرسی مدنیحقوق 

 

 متون حقوقی

 

 حقوق تجارت پیشرفته حقوق مدنی پیشرفته متون فقه
 حقوق خصوصی

 

درس اصلی +  2

 درس اختیاری 1
 حقوق بشر

بررسی تحلیلی مکاتب فلسفی 

 كلامی 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 

 اسلامی ایران
 حقوق عمومی

درس اصلی +  2

 درس اختیاری 1

آراء و احکام تحلیل محتوای 

 قضایی و داوری بین المللی
 المللیمسئولیت بین

نقد و بررسی مکاتب فلسفی در 

 عمومی حقوق بین الملل

تحلیل عملکرد بین المللی دولت ها 

 و وقایع بین المللی روز
 الملل عمومیحقوق بین حقوق بشر

درس اصلی +  2

 درس اختیاری 1

 

 حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی جرم شناسی حقوق جزای بین الملل آیین دادرسی كیفری تطبیقی فقه استدلالی

درس اصلی +  2

 درس اختیاری 1

مدیریت دعاوی و اختلافات 

 نفتی

پایین دستی نفت و  قراردادهای

 گاز
 نفت و گاز اقتصاد حقوق بین المللی نفت و گاز قراردادهای بالا دستی نفت و گاز

مدیریت قراردادهای بین 

 المللی نفت و گاز

 

درس اصلی +  2

 درس اختیاری 1
 مسائل استراتژیک خاورمیانه

سازمان های منطقه ای 

 خاورمیانه
 مطالعات منطقه ای نظریه های مطالعات منطقه ای تحولات سیاسی جاری در خاورمیانه اقتصاد سیاسی خاورمیانه

 
 
 
 



 

 دانشکده الهیات و معارف سلامی 2042-2041سال تحصیلی    اول سالارزیابی جامع نیممواد

 

 
 

 

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

 دروس

 اندیشه سیاسی امام خمینی مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامی
 سیاسی جامعه شناسی

 ایران
1معارف قرآن  اسلامیحقوق اساسی جمهوری    

مسایل صفویه تا انقلاب 

 اسلامی

 1درس اصلی +  2

 درس اختیاری

 

1معارف قرآن  حکمت متعالیه فلسفه دین و كلام جدید مدرسی معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلام 2معارف قرآن  حقوق اساسی جمهوری اسلامی   

 1درس اصلی +  2

 درس اختیاری

 

 علوم قرآن و حدیث
ها و نقد و بررسی روش 

 مکاتب تفسیری
 فقه الحدیث

نقد و بررسی احادیث 

 موضوعه
 تفسیر قرآن كریم

بررسی تطبیقی موضوعات در 

 قرآن و عهدین

 1درس اصلی +  2

 درس اختیاری

 

 

 

 

 

 

 

 و علوم ورزشی دانشکده تربیت بدنی 2042-2041سال تحصیلی   اول سال مواد ارزیابی جامع نیم

نحوه انتخاب 

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

 1درس اصلی +  2

 درس اختیاری
 تکنیکها و مدل های ارزیابی در ورزشاستراتژیک مدیریت 

مدیریت منابع انسانی در 

 ورزش
 یمدیریت رویدادهای ورزش

مدیریت پیشرفته در 

 ورزش

 مدیریت ورزشی 

 



 
 نحوه انتخاب دروس

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

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری
--- --- 

 های مدیریت دولتیمبانی فلسفی تئوری

 
 اجرا و ارزشیابی خط مشی گذاری عمومی تئوریهای خط مشی گذاری عمومی

مدیریت دولتی گرایش تصمیم گیری و 

 خط مشی گذاری عمومی

 

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری
 بخش عمومیحسابداری  تئوری های حسابداری   های مالی و سرمایه گذاریتئوری  --- ---

 حسابداری

 

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری
 استراتژی عملیات مدیریت زنجیره تامین پیشرفته مدل سازی كمی در مدیریت هوش محاسباتی عملیات خدمات پیشرفتهمدیریت 

 مدیریت صنعتی  گرایش تولید و عملیات

 

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری
 برنامه ریزی ریاضی علم مدیریت فازی تحقیق در عملیات نرم پیشرفته چندحالتیشبیه سازی سیستم های  علم داده

مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در 

 عملیات

 

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری

استراتژی های تحقیق و توسعه 

 تکنولوژی پیشرفته و نو

مبانی نظریه های اقتصاددانان كلاسیک و 

ه زمیننئوكلاسیک و نظریه پردازان جدید در 

 تکنولوژی

 

 مدلهای انتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی سیاست های تحقیق و توسعه تکنولوژی سیر تغییرات تکنولوژی و توسعه اقتصادی
مدیریت تکنولوژی گرایش مدیریت  

 تحقیق وتوسعه

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری

مدیریت سرمایه گذاری در فن 

 آوری اطلاعات
 های توسعه كسب و كار الکترونیکیاستراتژی مدیریت خدمات فناوری اطلاعات مدیریت شبکه و امنیت در فضای تبادل داده نظریه های سیستمیتئوری های شناختی و 

مدیریت فناوری اطلاعات گرایش خدمات 

 و توسعه فناوری

 

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری

بنیا ن های نظریه ای برنامه ریزی 

 گردشگری
  كارآفرینی در گردشگریمدیریت 

اصول سازمان و مدیریت رفتار سازمانی 

 گردشگری
 مدیریت ارتباطات در گردشگری و بازاریابی گردشگریاقتصاد 

 گردشگری

 

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری
--- --- 

طراحی و اجرای سیاست گذاری و سازمان 

 های بازرگانی
 بازرگانیاستراتژی های  كنترل های استراتژیک بازرگانی

مدیریت بازرگانی گرایش سیاستگذاری 

 بازرگانی

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری
--- --- 

مبانی فلسفی تئوری های رفتار و توسعه و 

 تحول
 استراتژی های مدیریت منابع انسانی بررسی روابط فرد و سازمان

مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی 

 و مدیریت منابع انسانی

 

درس  1اصلی + درس  2

 اختیاری
 بازاریابی و رفتار مصرف كننده بازاریابی صنعتی بازاریابی بین الملل پیشرفته --- ---

مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت 

 بازاریابی

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری
 مدیریت منابع انسانیاستراتژی های  سمینار بهره وری در بخش دولتی مبانی فلسفی تئوریهای مدیریت دولتی --- ---

مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع 

 انسانی

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری
 مدیریت دولتی گرایش تطبیقی و توسعه مدلها و مبانی نظری مدیریت تطبیقی مدیریت توسعه و مفهوم توسعه پایدار مبانی فلسفی تئوریهای مدیریت دولتی --- ---

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری
 مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی مدیریت تحول مدیریت رفتار سازمانی بین المللی مبانی فلسفی تئوریهای مدیریت دولتی --- ---

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری
 مهندسی مالی مالی تئوریهای مالی پیشرفته قیمت گذاری پیشرفته ابزارهای مشتقه اسلامی ابزارهایمباحث پیشرفته در  --- ---

 

 دانشکده مدیریت و حسابداری  2042-1204سال تحصیلی    اولسال مواد ارزیابی جامع نیم                                   



                                       

 ادبیات فارسی و زبانهای خارجیدانشکده  2042-2041سال تحصیلی    اولسال مواد ارزیابی جامع نیم

 

 

 

 
 

 

 

 

نحوه انتخاب 

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

 1درس اصلی +  2

 درس اختیاری
 زبان و ادبیات عرب صرف و نحو علوم بلاغی نثرنقد  نقد شعر ---

 1درس اصلی +  2

 درس اختیاری
 صرفنظریه های  نحونظریه های  نظریه های واج شناسی زبان رده شناسی زبان شناسی نقش گرا

 زبان شناسی

 

 1درس اصلی +  2

 درس اختیاری
 آموزش زبان انگلیسی زبان دوم مطالعات یادگیری زبان سنجش تحلیل كلام مسائل آموزش زباننقد و بررسی  زبان برنامه ریزی درسی

 1درس اصلی +  2

 درس اختیاری  

--- 

 
 ارسطو قرون وسطی افلاطون مسائل مهم عرفان و كلام اسلامی

یونان و قرون -فلسفه

 وسطی

 1درس اصلی +  2

 درس اختیاری
 فلسفه تطبیقی  زمان و مکان معرفت شناسی علیت زبانیفلسفه های تحلیلی و  وجود و عدم

 1درس اصلی +  2

 درس اختیاری
 فلاسفه عقلی مسلک فلسفه كانت فلاسفه تجربی مسلک فلسفه هگل و ایدئالیسم آلمان ---

 عصر جدیدفلسفه 

 

 1درس اصلی +  2

 درس اختیاری

ترجمه از منظر منظور 

شناسی، متن شناسی و 

 انتقادیتحلیل گفتمان 

 ترجمه فرهنگ، ایدئولوژی و ترجمه روشهای تدریس ترجمه ادب و بوطیقای ترجمه نقد ترجمه: نظریه و عمل

 1درس اصلی +  2

 درس اختیاری
 متون نظم و نثر نظم و نثر عربی بلاغت تحول زبان فارسی نقد و نظریه ادبی

 زبان و 

 ادبیات فارسی

 1درس اصلی +  2

 درس اختیاری
 سازی پیشرفته زبان فارسی آزمون --- --- --- ---

آموزش زبان فارسی به 

 غیر فارسی زبانان



 

 

 

 دانشکده آمار، ریاضی و رایانه 2042-2041سال اول سال تحصیلی   مواد ارزیابی جامع نیم                                     

  

نحوه انتخاب 

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

 1درس اصلی +  2

 درس اختیاری
 اوراق بهادار با درآمد ثابت --- ---

نظریه معادلات دیفرانسیل 

 تصادفی در بازارهای مالی
 ریاضی مالی پیشرفته

 ریاضی

 

 


