
 

 

 ادبیات فارسی و زبانهای خارجیدانشکذه  95ماه  دی 4و  1مواد ارزیابی جامع مورخ 

 

 

 دانشکذه اقتصاد 95ماه  دی 4و  1ارزیابی جامع مورخ  مواد
 

نحوه انتخاب 

 دروس

درس اختیاری 

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

دسع اصلی  2

دسع  1+ 

 اختیبسی

 التصبد خشد پیـشفتِ التصبد كالى پیـشفتِ 1التصبد ثخؾ عوَهی  2التصبد ثخؾ عوَهی  تَػعِ التصبدی

 -علَم التصبدی 

تَػعِ التصبدی ٍ 

 ثشًبهِ سيضی

دسع اصلی  2

دسع  1+ 

 اختیبسی

 اػالم ٍ فلؼفِ علن
عمالًیت ٍ التصبد 

 اػالهی

 فلؼفِ اخالق اػالهی ٍ التصبد

 اػالهی
 سٍؽ ؿٌبػی التصبد اػالهی

هجبًی فلؼفی التصبد 

 اػالهی
 فلؼفِ التصبد اػالهی

نحوه انتخاب 

 دروس

درس اختیاری 

(3) 

درس اختیاری 

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

 1+ دسع اصلی  2

 دسع اختیبسی

فشٌّگ ٍ ايذئَلَطی ٍ 

 تشخوِ

ًظشيِ ٍ : ًمذ تشخوِ

 عول
 ثَعیمبی تشخوِ ادة  ٍ

تشخوِ اص هٌظش هٌظَس ؿٌبػی، هتي ؿٌبػی ٍ 

 تحلیل گفتوبى اًتمبدی
 تشخوِ سٍؿْبی تذسيغ ٍتشخوِ

 1+ دسع اصلی  2

 دسع اختیبسی
 ثالغت هغبلعبت دػتَسی ًمذ ٍ ًظشيِ ادثی

-2-2كـف الوحدَة -1-2: هتَى ًظن ٍ ًثش

 اؿعبس خبلبًی -3-2(ػِ دفتش پبيبًی)هثٌَی

لشآى كشين، گضيذُ ای  28خضء : عشثی

اص اؿعبس هتٌجی، هٌتخجی اص ًْح 

 الجالغِ، اؿعبس عشثی ػعذی ٍ هَالًب

صثبى ٍ ادثیبت 

 فبسػی

 1+ دسع اصلی  2

 دسع اختیبسی
 صشف ٍ ًحَ ًمذ ادثی ثالغت ادة هتعْذ ادة خبّلی ٍ عجبػی

صثبى ٍ ادثیبت 

 عشثی

 1+ دسع اصلی  2

 دسع اختیبسی

عصت )ػویٌبس 

 (ؿٌبػی
 صثبى ؿٌبػی صشف ًحَ آٍاؿٌبػی ٍ ٍاج ؿٌبػی ؿٌبػی صثبىسدُ 

 1+ دسع اصلی  2

 دسع اختیبسی
 ػٌدؾ صثبى

تحمیك دس آهَصؽ 

 صثبى
 هغبلعبت يبدگیشی صثبى دٍم ًمذ ٍ ثشسػی هؼبئل آهَصؽ صثبى ثشًبهِ سيضی دسػی صثبى

آهَصؽ صثبى 

 اًگلیؼی



 

 

الهیات و معارف اسالمی دانشکذه 95ماه  دی 4و  1مواد ارزیابی جامع مورخ   

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

 دروس

فلؼفِ  ٍ كالم 

اػالهی گشايؾ 

 حکوت هتعبلیِ

(1)حکوت هتعبلیِ   

اػفبس اٍل ٍ ؿـن ّبیخلذ  

 

 هعشفت ؿٌبػی

 اػالهی
 فلؼفِ هـبء فلؼفِ اػالهی هعبصش 

(2)حکوت هتعبلیِ   

(سػبيل دٍ خلذی عالهِ)  

دسع  1+ دسع اصلی  2

 اختیبسی

هذسػی هعبسف 

گشايؾ  -اػالهی

 اًمالة اػالهی

اًذيـِ ػیبػی اهبم 

(سُ) خویٌی  

خبهعِ ؿٌبػی 

 ػیبػی ايشاى
1 هعبسف ًظشی لشآى  

حمَق اػبػی خوَْسی 

 اػالهی ايشاى

هؼبئل صفَيِ تب اًمالة 

 اػالهی ايشاى
دسع  1 +دسع اصلی  2

 اختیبسی

هذسػی هعبسف 

گشايؾ  -اػالهی

 هجبًی ًظشی اػالم

1 لشآى هعبسف ًظشی حکوت هتعبلیِ فلؼفِ ديي ٍ كالم خذيذ  
حمَق اػبػی خوَْسی 

 اػالهی ايشاى
2هعبسف ًظشی لشآى   

دسع  1+ دسع اصلی  2

 اختیبسی

 سٍؽ ّبی تفؼیشی سخبل صثبى لشآى فمِ الحذيث تفؼیش علَم لشاى ٍ حذيث
دسع  1+ دسع اصلی  2

 اختیبسی

ّبی تحلیلی صثبىفلؼفِ هشگ ٍ خبٍداًگی هعشفت ؿٌبػی صهبى ٍ هکبى فلؼفِ تغجیمی  ٍخَد ٍ عذم 
دسع  1+ دسع اصلی  2

 اختیبسی

 
 
 
 

 

 

 ارتباطات دانشکذه 95ماه  دی 4و  1مواد ارزیابی جامع مورخ 

نحوه انتخاب 

 دروس

درس اختیاری 

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

+ دسع اصلی  2

 دسع اختیبسی 1

حمَق تغجیمی  

 استجبعبت

 

سٍؿْبی تحمیك دس 

 استجبعبت

 

 ثبصًگشی سٍصًبهِ ًگبسی هعبصش

 

 هغبلعبت اًتمبدی دس استجبعبت

 

ًظشيِ ّبی ًَيي استجبعبت ٍ 

 تَػعِ

 

 علَم استجبعبت



 

 

 

 علوم اجتماعی دانشکذه 95ماه  دی 4و  1مواد ارزیابی جامع مورخ 
 

نحوه انتخاب 

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

+ دسع اصلی  2

 دسع اختیبسی 1
ّبی خبهعِ ؿٌبػی ػیبػیُ ًظشی سٍؽ تحمیك خبهعِ ؿٌبػی اًمالة خبهعِ ؿٌبػی استجبعبت  خبهعِ ؿٌبػی ػیبػی ؿٌبػیّبی خبهعِ  ًظشيِ 

+ دسع اصلی  2

 دسع اختیبسی 1

خبهعِ ؿٌبػی استجبعبت 

 ثیي فشٌّگی
 فشٌّگی ؿٌبػی خبهعِ ّبی خبهعِ ؿٌبػی ًظشيِ خبهعِ ؿٌبػی فشٌّگ سٍؽ تحمیك یخبهعِ ؿٌبػی هعشفت

+ دسع اصلی  2

 دسع اختیبسی 1

هذدكبسی اختوبعی 

 ٍػالهت اختوبعی

هذدكبسی اختوبعی هذاخلِ 

 ثحشاى دس
 هذدكبسی اختوبعی ثبلیٌی

 ّبی هذدكبسی اختوبعی دس ثشًبهِ

 تَػعِ

ّبی هذدكبسی  تحلیل ًظشيِ

 اختوبعی ٍسفبُ اختوبعی
 هذدكبسی اختوبعی

 

 روانشناسی و علوم تربیتی دانشکذه 95ماه  دی 4و  1مواد ارزیابی جامع مورخ 

نحوه انتخاب 

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

+ دسع اصلی  2

 دسع اختیبسی 1
 سٍاًـٌبػی سؿذ

ّبی تغییش ٍ اصالح سٍؽ

 سفتبس
 سٍاًـٌبػی تشثیتی سٍاًـٌبػی يبدگیشی سٍاًـٌبػی تشثیتی سٍؽ تحمیك

+ دسع اصلی  2

 دسع اختیبسی 1
 تعلین ٍ تشثیت دس لشآى -----

 ّبی آهَصؽ ٍ الگَّبیًظشيِ

 تذسيغ
 ثشًبهِ سيضی دسػی ّبی تحصیلیثشًبهِ سيضی دٍسُ ّب ٍ الگَّبی ثشًبهِ دسػیًظشيِ

+ دسع اصلی  2

 دسع اختیبسی 1

 

ّبی كبسثشد ػیؼتن

اعالعبتی دس هذيشيت 

 آهَصؿی

تحلیل سفتبس ٍ سٍاثظ 

اًؼبًی دس هذيشيت 

 آهَصؿی

ّبی هذيشيت ٍ ػبصهبى دس تئَسی

 خْبى اهشٍص
 هذيشيت آهَصؿی هذيشيت تغییش دس ػبصهبى آهَصؿی ّبی آهَصؿیًظبمگزاسی دس ػیبػت

+ دسع اصلی  2

 دسع اختیبسی 1
----- 

ّبی آهَصؽ عبلی ًظبم

 دس خْبى

هذيشيت هٌبثع اًؼبًی دس آهَصؽ 

 عبلی
 گزاسی دس آهَصؽ عبلیػیبػت

تحلیل تئَسی دس ػبصهبى ٍ هذيشيت آهَصؽ 

 عبلی

 آهَصؽ عبلی

 

+ دسع اصلی  2

 اختیبسیدسع  1

آصهًَْبی ؿٌبختی ٍ 

 غیشؿٌبختی
 گیشیػٌدؾ ٍ اًذاصُ ّبی ًظشيِ كالػیکتکٌیک پبػخ -ًظشيِ ػؤال  (ّبی آصهبيـیعشح)سٍؽ تحمیك  آهبس چٌذ هتغیشی

+ دسع اصلی  2

 دسع اختیبسی 1

سٍاًـٌبػی ٍ تَاًجخـی 

 افشاد ًبثیٌب

سٍاًـٌبػی ٍ تَاًجخـی 

 افشاد عمت هبًذُ رٌّی
 اختالالت سفتبسی ٍ عبعفی اختالالت يبدگیشی اصالح سفتبس ّبی ًَييسٍؽ

سٍاًـٌبػی ٍ آهَصؽ 

 كَدكبى اػتثٌبيی



 

 

 

نحوه انتخاب 

 دروس

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

 1+ درط اصلی  2

 درط اختیبری

عویٌبر در خظ هؾی 

 گذاری عوَهی

تحلیل رفتبری در 

 ّبی اداریعبسهبى
 اخشا ٍ اسصيبثی خظ هـی گزاسی عوَهی تئَریْبی خظ هؾی گذاری عوَهی ّبی هذیزیتهجبًی فلغفی تئَری

خط -مدیزیت دولتی

 مشی گذاری عمومی

 1+ درط اصلی  2

 اختیبریدرط 
 حغبثذاری ثیي الوللی

هذیزیت عزهبیِ گذاری در 

 اٍراق ثْبدار
 حسابداری تئَسی حؼبثذاسی حغبثذاری دٍلتی ٍ ثَدجِ پیؾزفتِ تَععِ عمبیذ ٍ افکبر حغبثذاری

 1+ درط اصلی  2

 درط اختیبری

ًظزیِ اعتجبر ٍ لبثلیت 

 اعویٌبى

تجشیِ ٍ تحلیل کوی در 

تصوین گیزی ّبی 

 هذیزیت

فلغفی تئَری ّبی عبسهبى ٍ هجبًی 

 هذیزیت
 هفبّین جذیذ عیغتن ّبی ًگْذاری هَجَدی پیؾزفتِ

عشاحی ػیؼتن ّبی پیـشفتِ تَلیذ ٍ 

 عولیبت

مدیزیت تولید و 

 عملیات

 

 1+ درط اصلی  2

 درط اختیبری

ًظزیِ اعتجبر ٍ لبثلیت 

 اعویٌبى

تجشیِ ٍ تحلیل کوی در 

تصوین گیزی ّبی 

 هذیزیت

تئَری ّبی عبسهبى ٍ هجبًی فلغفی 

 هذیزیت
 کبرثزد هجوَعِ ّبی فبسی در تصوین گیزی هذلغبسی ریبضی

مدیزیت تحقیق در 

 عملیات

 

 1+ درط اصلی  2

 درط اختیبری

اعتزاتضی ّبی تحمیك ٍ 

تَععِ تکٌَلَصی پیؾزفتِ 

ًَ ٍ 

هجبًی ًظزیِ ّبی 

التصبدداًبى کالعیک ٍ 

ًئَکالعیک ٍ ًظزیِ 

پزداساى جذیذ در سهیٌِ 

 تکٌَلَصی

 

عیز تغییزات تکٌَلَصی ٍ تَععِ 

 التصبدی
 هذلْبی اًتمبل تکٌَلَصی ٍ هبلکیت هعٌَی عیبعت ّبی تحمیك ٍ تَععِ تکٌَلَصی

تکنولوژی مدیزیت 

 گزایش تحقیق وتوسعه

 1+ درط اصلی  2

 درط اختیبری

هذیزیت عزهبیِ گذاری در 

 في اٍری اعالعبت

تئَری ّبی ؽٌبختی ٍ 

 ًظزیِ ّبی عیغتوی

هذیزیت ؽجکِ ٍ اهٌیت در فضبی تجبدل 

 دادُ
 ّبی تَععِ کغت ٍ کبراعتزاتضی هذیزیت خذهبت فٌبٍری اعالعبت

مدیزیت فناوری 

اطالعات گزایش 

 خدمات

 

 1+ دسع اصلی  2

 دسع اختیبسی

هذيشيت هٌبثع اًؼبًی 

 پیـشفتِ دس گشدؿگشی

 ّبی تحلیل ًظشيِ

 هبعی،فشٌّگی،فضبيیجتا

ٍهکبًی تَػعِ پبيذاس 

 گشدؿگشی

تحلیل ثشًبهِ سيضی،هذيشيت ٍػبختبس 

 گشدؿگشی
 التصبد دس هذيشيت گشدؿگشی

ًمذ ًظشيِ ّبی تَػعِ پبيذاس ٍ آهبيؾ فضبئی 

 گشدؿگشی
 مدیزیت گزدشگزی

 1+ درط اصلی  2

 درط اختیبری

عزاحی ٍ اجزای عیبعت 

گذاری ٍ عبسهبى ّبی 

 ثبسرگبًی

هجبًی فلغفی تئَری ّبی 

 رفتبر ٍ تَععِ ٍ تحَل

هجبًی فلغفی تئَری ّبی عبسهبى ٍ 

 هذیزیت
 اعتزاتضی ّبی ثبسرگبًی کٌتزل ّبی اعتزاتضیک ثبسرگبًی

مدیزیت باسرگانی 

 گزایش سیاستگذاری

 1+ درط اصلی  2

 درط اختیبری

ًظزیِ ّبی رفتبری 

 عبسهبى

هجبًی فلغفی تئَری ّبی 

 رفتبر ٍ تَععِ ٍ تحَل

هجبًی فلغفی تئَری ّبی عبسهبى ٍ 

 هذیزیت
 اعتزاتضی ّبی هذیزیت هٌبثع اًغبًی ثزرعی رٍاثظ فزد ٍ عبسهبى

مدیزیت باسرگانی 

 گزایش رفتار ساسمانی

 

 1+ درط اصلی  2

 درط اختیبری

ریبثی ثیي الولل اثبس

 پیؾزفتِ

هجبًی فلغفی تئَری ّبی 

 رفتبر ٍ تَععِ ٍ تحَل

هجبًی فلغفی تئَری ّبی عبسهبى ٍ 

 هذیزیت
 ثبساریبثی ٍ رفتبر هصزف کٌٌذُ ثبساریبثی صٌعتی

مدیزیت باسرگانی 

 گزایش باساریابی

 مذیریت و حسابذاری دانشکذه 95ماه  دی 4و  1واد ارزیابی جامع مورخ م



 

 

 

 

 حقوق و علوم سیاسی دانشکذه 95دی ماه  4و  1مواد ارزیابی جامع مورخ 

نحوه انتخاب 

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

+ دسع اصلی  2

 دسع اختیبسی 1

هؼبئل تَػعِ ػیبػی 

 ايشاى

خبهعِ ؿٌبػی ػیبػی دس 

 ايشاى
 ّبی ػیبػی دس ايشاىتبسيخ اًذيـِ سٍؽ ؿٌبػی دس علن ػیبػت

ٍ  19ثشسػی ػیبػت خبسخی ايشاى دس لشى 

 تب اًمالة اػالهی 20

هؼبئل  -علَم ػیبػی

 ايشاى

+ دسع اصلی  2

 دسع اختیبسی 1

هؼبئل تَػعِ ػیبػی 

 ايشاى

دس خبهعِ ؿتبػی ػیبػی 

 ايشاى
 اًذيـِ ػیبػی دس غشة سٍؽ ؿٌبػی دس علن ػیبػت

اًذيـِ ػیبػی اًذيـوٌذاى كـَسّبی 

 اػالهی

اًذيـِ  -علَم ػیبػی

 ػیبػی

+ دسع اصلی  2

 دسع اختیبسی 1

هؼبئل تَػعِ ػیبػی 

 ايشاى

خبهعِ ؿٌبػی ػیبػی 

 ايشاى
 سٍؽ ؿٌبػی دس علن ػیبػت

 هتَى كالػیک خبهعِ ؿٌبػی ػیبػی

 
 ؿٌبػی ٍ ػبئل استجبط خوعیخبهعِ 

خبهعِ  -علَم ػیبػی

 ؿٌبػی ػیبػی

+ دسع اصلی  2

 دسع اختیبسی 1

سٍؽ ؿٌبخت دس سٍاثظ 

 ثیي الولل
 سٍاثظ خبسخی ايشاى ػیبػت خبسخی تغجیمی

هؼبئل اهٌیتی خْبى هعبصش ثب تبكیذ ثش 

 دٍساى خٌگ ػشد
 الوللسٍاثظ ثیي الوللّبی سٍاثظ ثیيًمذ ٍ اسصيبثی ًظشيِ

+ دسع اصلی  2

 دسع اختیبسی 1
 آيیي دادسػی هذًی

هتَى حمَلی ثِ صثبى 

 اًگلیؼی

 

 حمَق تدبست پیـشفتِ حمَق هذًی پیـشفتِ فمِ اػتذاللی
 حمَق خصَصی

 

+ دسع اصلی  2

 دسع اختیبسی 1
 حمَق ثـش

ثشسػی تحلیلی هکبتت 

فلؼفی ٍ كالهی دس حمَق 

 عوَهی

 

 اعوبل حکَهت ًظبست ثش ّبی هشثَط ثِ آىدٍلت ٍ ًظشيِ
ثشسػی تحلیلی هجبًی ًظبم خوَْسی 

 اػالهی ايشاى
 حمَق عوَهی

+ دسع اصلی  2

 دسع اختیبسی 1

ًمذ ٍ ثشسػی هکبتت 

-فلؼفی دس حمَق ثیي

 الولل

 الولل التصبدیحمَق ثیي الوللیهؼئَلیت ثیي
تحلیل هحتَای آساء ٍ احکبم لضبيی 

 الوللیداٍسی ثیي
 عوَهیالولل حمَق ثیي حمَق ثـش

+ دسع اصلی  2

 دسع اختیبسی 1
 فمِ اػتذاللی 

آيیي دادسػی كیفشی 

 تغجیمی
 (1)حمَق خضای اختصبصی  خشم ؿٌبػی ًظشی حمَق خضای عوَهی

حمَق خضا ٍ خشم 

 ؿٌبػی

 

 

 

 

 

 



 

 

 پردیس خودگردان دانشکذه 95دی ماه  4و  1واد ارزیابی جامع مورخ م

 رؽتِ (1)درط اصلی  (2)درط اصلی  (1)درط اختیبری  (2)اختیبری درط  (3)درط اختیبری  ًحَُ اًتخبة درٍط

 1+ درط اصلی  2

 درط اختیبری
 حمَق ثیي الولل التصبدی

ًمذ هکبتت فلغفی حمَق 

 ثیي الولل
 هغئَلیت ثیي الوللی

تحلیل هحتَا احکبم لضبيی ٍآساء داٍسی 

 ثیي الوللی
 حمَق ثیي الولل عوَهی حمَق ثؾز

 1+ درط اصلی  2

 اختیبری درط
 آییي دادرعی هذًی

هتَى حمَلی ثِ سثبى 

 اًگلیغی
 حمَق خصَصی حمَق تجبرت پیؾزفتِ حمَق هذًی پیؾزفتِ فمِ اعتذاللی

 1+ درط اصلی  2

 درط اختیبری
 حمَق جشا ٍ جزم ؽٌبعی 1حمَق جشای اختصبصی  جزم ؽٌبعی ًظزی آییي دادرعی تغجیمی حمَق جشای عوَهی فمِ اعتذاللی

 1+ اصلی درط  2

 درط اختیبری
 ًظزیِ اعتجبر ٍلبثلیت اعویٌبى

تجشیِ تحلیل کوی در 

ّبی  تصوین گیزی

 هذیزیت

ّبی  هجبًی فلغفی تئَری

 عبسهبى ٍهذیزیت

ًگْذاری ّبی  عیغتن هفبّین جذیذ 

 هَجَدی پیؾزفتِ

ّبی پیؾزفتِ تَلیذ  عزاحی عیغتن

 ٍعولیبت

هذیزیت گزایؼ تَلیذ 

 ٍعولیبت

 1+ درط اصلی  2

 درط اختیبری
 ًظزیِ اعتجبر ٍ لبثلیت اعویٌبى

ّبی  هجبًی فلغفی تئَری

 عبسهبى ٍهذیزیت

تجشیِ تحلیل کوی در تصوین 

 ّبی هذیزیت گیزی
 هذل عبسی ریبضی

ّب  فبسی در تصوین  کبرثزدهجوَعِ

 گیزی

هذیزیت گزایؼ تحمیك 

 درعولیبت

 1+ درط اصلی  2

 درط اختیبری
-------- -------- 

تحمیك در رٍػ ؽٌبعی 

 هذیزیت
 هذیزیت هبلی تحلیل فلغفی هذیزیت در اعالم ثبسارّب ٍ هؤعغبت هبلی

 1+ درط اصلی  2

 درط اختیبری
 آهبر چٌذ هتغیزی

آسهًَْبی ؽٌبختی ٍ 

 غیزؽٌبختی

ّبی  عزح )رٍػ تحمیك

 (آسهبیؾی
 عٌجؼ ٍ اًذاسُ گیزی تکٌیکْبی ًظزی کالعیک IRT پبعخ -ًظزیِ عَال

 1+ درط اصلی  2

 درط اختیبری
 اًغبى ؽٌبعی در اعالم

ًظزیِ ّبی هؾبٍرُ 

 گزٍّی

ًظزیِ ّبی هؾبٍرُ ؽغلی ٍ 

 تحصیلی
 هؾبٍرُ ًظزیِ ّبی هؾبٍرُ ٍ رٍاى درهبًی همبیغِ ًظزیِ ّبی هؾبٍرُ خبًَادُ

 1+ درط اصلی  2

 درط اختیبری

ّبی تجبری ٍثبسارّبی  عیبعت

 الولل ثیي
 التصبد خزد پیؾزفتِ التصبد کالى پیؾزفتِ ًفت ٍ گبسالتصبد پیؾزفتِ  لیوت گذاری ًفت ٍگبس

حمَق  -التصبد ًفت ٍ گبس

 لزاردادّبی ًفت ٍگبس

 1+ درط اصلی  2

 درط اختیبری

ّبی اعالعبتی  کبرثزد عیغتن

 در هذیزیت آهَسؽی

تحلیل رفتبر ٍرٍاثظ 

اًغبًی در هذیزیت 

 آهَسؽی

ّبی هذیزیت ٍعبسهبى در  تئَری

 جْبى اهزٍس
ّبی آهَسؽی  م در ًظب عیبعت گذاری  هذیزیت آهَسؽی هذیزیت تغییز در عبسهبى آهَسؽی 

 1+ درط اصلی  2

 درط اختیبری
------ 

ّبی آهَسػ عبلی در  ًظبم

 جْبى

هذیزیت هٌبثع اًغبًی در آهَسػ 

 عبلی 
 عیبعت گذاری در آهَسػ عبلی

تحلیل تئَری در عبسهبى ٍهذیزیت 

 آهَسػ عبلی
 هذیزیت آهَسػ عبلی

 1+ اصلی درط  2

 درط اختیبری
 رٍػ ّبی تحمیك در ارتجبعبت

ثبسًگزی رٍسًبهِ ًگبری 

 هعبصز

ارتجبعبت جوعی ٍ رٍاثظ ثیي 

 الولل
 علَم ارتجبعبت ًظزیِ ّبی ًَیي ارتجبعبت ٍ تَععِ هغبلعبت اًتمبدی در ارتجبعبت

 1+ درط اصلی  2

 درط اختیبری

تجبرت ثیي الولل ٍهبلیِ ثیي 

ثیي گزایؼ التصبد  -الولل

 الولل

 (-1ٍ2ٍ3)التصبد هبلی 

 گزایؼ هبلی

( 1ٍ2)ّبی التصبد عٌجی  تئَری

 گزایؼ عٌجی –
 علَم التصبدی التصبد خزد پیؾزفتِ التصبد کالًي پیؾزفتِ



 

 

 1+ درط اصلی  2

 درط اختیبری
 ٍادثیبت فبرعیسثبى  عزثی هتَى ًظن ًٍثز ثالغت هغبلعبت دعتَری ًمذ ًٍظزیِ ادثی

 1+ درط اصلی  2

 درط اختیبری
 سثبى ؽٌبعی  صزف ًحَ آٍا ؽٌبعی ٍ ٍاج ؽٌبعی  ردُ ؽٌبعی سثبى (عصت ؽٌبط)عویٌبر 

 1+ درط اصلی  2

 درط اختیبری

هذیزیت ثحزاى ٍهٌبلؾبت ثیي 

 الوللی
 عیبعت خبرجی تغجیمی

هغبئل اهٌیتی جْبى هعبصز ثب 

 تأکیذ ثز دٍراى جٌگ عزد
 رٍاثظ ثیي الولل ّبی رٍاثظ ثیي الولل ٍارسیبثی ًظزیًِمذ  رٍػ ؽٌبخت در رٍاثظ ثیي الولل

 1+ درط اصلی  2

 درط اختیبری
 هجبحث پیؾزفتِ در آهبر

ًظزیِ فزآیٌذّبی 

 تصبدفی پیؾزفتِ

هجبحث پیؾزفتِ در فزآیٌذ ّبی 

 تصبدفی
 آهبر اعتٌجبط آهبری پیؾزفتِ ًظزیِ احتوبل

 1+ درط اصلی  2

 درط اختیبری
 آهَسػ سثبى اًگلیغی هغبلعبت یبدگیزی سثبى دٍم ًمذ ٍثزرعی آهَسػ سثبى هٌظَر ؽٌبعی سثبى درعی سثبى ثزًبهِ ریشی عٌجؼ سثبى

 1+ درط اصلی  2

 درط اختیبری
 ًظز ٍعول: ًمذتزجوِ

فزٌّگ، ایذئَلَصی 

 ٍتزجوِ
 ّبی تذریظ تزجوِ رٍػ  ادة ٍثَعیمبی تزجوِ

تزجوِ اس هٌظز هٌظَر ؽٌبعی، هتي 

 اًتمبدیؽٌبعی ٍتحلیل گفتوبى 
 تزجوِ

 1+ دسع اصلی  2

 دسع اختیبسی
 ّبی سفتبسی ػبصهبى ًظشيِ

ّبی  هجبًی فلؼفی تئَسی

 ػبصهبى ٍهذيشيت

ّبی سفتبس  هجبًی فلؼفی تئَسی

 ٍتَػعِ ٍتحَل
 ّبی هذيشيت هٌبثع اًؼبًی اػتشاتظی ثشسػی سٍاثظ فشد ٍػبصهبى

گشايؾ  -هذيشيت ثبصسگبًی

سفتبس ػبصهبًی ٍهذيشيت 

 اًؼبًیهٌبثع 

 1+ دسع اصلی  2

 دسع اختیبسی

هذيشيت ػشهبيِ گزاسی دس 

 فٌبٍسی اعالعبت

ّبی ؿٌبختی  تئَسی

 ّبی ػیؼتوی ًٍظشيِ

هذيشيت ؿجکِ ٍاهٌیت دس فضبی 

 تجبدل دادُ
 هذيشيت فٌبٍسی اعالعبت هذيشيت خذهبت فٌبٍسی اعالعبت ّبی تَػعِ كؼت ٍكبس اػتشاتظی

 1+ دسع اصلی  2

 دسع اختیبسی

اػتشاتظی تحمیك ٍتَػعِ 

 تکٌَلَطی پیـشفتِ ًٍَ

ػیش تغییشات تکٌَلَطی 

 ٍتَػعِ التصبدی

ّبی التصبدداًبى  هجبًی ًظشيِ

كالػیک ًٍئَكالػیک ًٍظشيِ 

پشداصاى خذيذ دس صهیٌِ 

 تکٌَلَطی

 ّبی تحمیك ٍتَػعِ تکٌَلَطی ػیبػت
ّبی اًتمبل تکٌَلَطی ٍهبلکیت  هذل

 هعٌَی
 هذيشيت تکٌَلَطی 

 1+ اصلی  دسع 2

 دسع اختیبسی

تحلیل ثشًبهِ سيضی، هذيشيت 

 ٍػبختبسگشدؿگشی

هذيشيت هٌبثع اًؼبًی 

 پیـشفتِ دس گشدؿگشی

ّبی اختوبعی ،  تحلیل ًظشيِ

فشٌّگی ، فضبئی ٍهکبًی تَػعِ 

 پبيذاس گشدؿگشی

ّبی تَػعِ پبيذاس ٍآهبيؾ  ًمذ ًظشيِ

 فضبئی گشدؿگشی
 گشدؿگشیهذيشيت  التصبد دس هذيشيت گشدؿگشی

 1+ دسع اصلی  2

 دسع اختیبسی
 تَػعِ عمبيذ -------

هذيشيت اٍساق ثْبداس ٍػشهبيِ 

 گزاسی
 حؼبثذاسی ّبی حؼبثذاسی تئَسی حؼبثذاسی دٍلتی ٍثَدخِ پیـشفتِ

 1+ دسع اصلی  2

 دسع اختیبسی
------- 

كبسثشد تکٌَلَطی آهَصؿی 

 دس آهَصؽ ٍيظُ

ّب ٍتدبسة  عشاحی هحیظ

 يبدگیشی

ّبی  ای ٍتَلیذ چٌذ سػبًِعشاحی 

 آهَصؿی

اهَصؽ اص ساُ دٍس ثب تبكیذ ثش آهَصؽ 

 الکتشًٍیکی
 تکٌَلَطی آهَصؿی

 1+ دسع اصلی  2

 دسع اختیبسی
 ثبصاسيبثی ثیي الوللل پیـشفتِ

هجبًی فلؼفی تئَسی ّبی 

 سفتبس ٍتَػعِ ٍتحَل 

هجبًی فلؼفی تئَسی ػبصهبى 

 ٍهذيشيت
 ٍسفتبس هصشف كٌٌذُثبصاسيبثی  ثبصاسيبثی صٌعتی

 -هذيشيت ثبصسگبًی 

 ثبصاسيبثی

 1+ دسع اصلی  2

 دسع اختیبسی

تحلیل هؼبئل ثشًبهِ سيضی 

 ًیشٍی اًؼبًی

تحلیل سفتبس ی دس 

 ّبی اداسی ػبصهبى
 اػتشاتظی ّبی هذيشيت هٌبثع اًؼبًی  ػویٌبس ثْشُ ٍسی دس ثخؾ دٍلتی هجبًی فلؼفی تئَسی هذيشيت

گشايؾ  –هذيشيت دٍلتی 

 هذيشيت هٌبثع اًؼبًی



 

 

 

 1+ دسع اصلی  2

 دسع اختیبسی
 فلؼفِ تعلین ٍتشثیت  فلؼفِ تشثیتی يبػالم هکبتت فلؼفی ٍآساء تشثیتی تشثیت دس لشآى تشثیت دس سٍايبت (ثخؾ دٍم)تشثیت دس سٍايبت 


