
 ارشٌاسی ارشذ رشتِ رٍاى شٌاسی ػوَهیچارت آهَسشی و

 ًیوسال اٍل

 جوغ تؼذاد ٍاحذ ػولی تؼذاد ٍاحذ ًظزی ًام درس

 رٍشْای آهاری-1

 هثاحث جذیذدر آسیة شٌاسی رٍاًی-2

 رٍاًشٌاسی رشذ پیشزفتِ -3

 رٍاًشٌاسی یادگیزی ٍتفىز -4
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 9 1 8 جوغ ٍاحذّا

 دٍمًیوسال 

 جوغ تؼذاد ٍاحذ ػولی تؼذاد ٍاحذ ًظزی ًام درس

 رٍشْای تحمیك در رٍاًشٌاسی-1

 ًظزیِ ّای شخصیت-2

 پیسىَفیشیَلَصی ًٍَرٍپیسىَلَصی    -3

 رٍاًشٌاسی وَدواى استثٌائی-4

 رٍاًشٌاسی احساس ٍادران-5
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 12 2 10 جوغ ول ٍاحذّا

 ًیوسال سَم

 جوغ تؼذاد ٍاحذ ػولی تؼذاد ٍاحذ ًظزی ًام درس 

 رٍاًشٌاسی اجتواػی پیشزفتِ -1

 اًگیشش ٍّیجاى -2

 سویٌار در ًظزیِ ّایَیافتِ ّای رٍاًشٌاسی -3

 ًظزیِ ّای رٍاى درهاًی  -4
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 8 0 8 جوغ ول ٍاحذّا

 چْارمًیوسال 

 جوغ تؼذادٍاحذ ػولی تؼذادٍاحذ ًظزی ًام درس

 4 4 0 پایاى ًاهِ-1

 4 4 0 جوغ ول تؼذاد ٍاحذّا

 جوغ ٍاحذ ػولی ٍاحذ ًظزی 

 32 7 25 جوغ ول توام ٍاحذّا
 



 ًىات ٍ هَارد هْن آهَسشی :

گذراًذى درٍس جثزاًی تا ًظز هذیز گزٍُ هزتَطِ هی تاشٌذ .داًشجَیاًی وِ هذرن پایِ آًْا تا رشتِ تحصیلی جذیذ هزتثط ًوی تاشذ هلشم تِ  -1  

ُ تز درٍس فَق ولیِ داًشجَیاًیىِ درس ٍصایای اهام ٍ آشٌایی تا واهپیَتز را در هماطغ پاییي تز ًگذراًذُ اًذ هلشم تِ گذراًذى آى در همطغ ارشذ ػالٍ  -2

 هی تاشٌذ.

رن تحصیلی ٍ ریشًوزات وارشٌاسی ٍ در صَرت لشٍم ریشًوزات همطغ وارداًی )چٌاًچِ درس ٍصایای اهام ٍ ولیِ داًشجَیاى هلشم تِ پیگیزی ٍصَل تاییذیِ هذ -3

 آشٌایی تا واهپیَتز در ایي همطغ گذراًذُ اًذ( تا پایاى تزم  اٍل تحصیلی خَد تِ ادارُ آهَسش هی تاشٌذ. 

هی تاشذ  12ا آشٌایی تا واهپیَتز در همطغ وارشٌاسی ارشذ ًوزُ لثَلی تزای ولیِ درٍس اػن اس اصلی ٍ جثزاًی ٍ ٍصایای اهام ی-4  

ًوزات درٍس جثزاًی ٍ ٍصایای اهام ٍ آشٌایی تا واهپیَتز در هؼذل تزهی ٍ هؼذل ول داًشجَیاى ارشذ تذٍى تاثیز هی تاشذ-5  

 وویسیَى هَارد خاص آهَسشی حك اًتخاب در تزم تؼذ را ًذارًذ . ( تذٍى اخذ هجَس اس 14داًشجَیاًی وِ تیشتز اس یه تزم هشزٍط هی شًَذ ) هؼذل تزهی ووتز اس  - 6

تؼذ اس اتوام ایي هذت .  سال هی تاشذ 3سال ٍ تزای تمیِ داًشجَیاى  5/2هذت هجاس جْت اداهِ تحصیل تزای داًشجَیاًیىِ اس هؼافیت تحصیلی استفادُ هی وٌٌذ  -7

 َى هَارد خاص آهَسشی  ٍ ًظام ٍظیفِ )تزای داًشجَیاى هشوَل( دارًذ .داًشجَیاى جْت اداهِ تحصیل ًیاس تِ اخذ هجَس اس وویسی

ًیىِ ّوزاُ تا پایاى ًاهِ گذراًذى توام ٍاحذّای دٍرُ جْت دفاع اس پایاى ًاهِ الشاهی هی تاشذ)داًشجَ ًثایذ در ّیچ درسی ًوزُ گشارش ًشذُ داشتِ تاشذ) داًشجَیا -8

 اس ثثت ًوزُ درٍس تالیواًذُ ٍ در فاصلِ تالیواًذُ تا پایاى تزم ًسثت تِ دفاع اس پایاى ًاهِ خَد الذام ًوایٌذ (چٌذ درس تالیواًذُ دارًذ هی تَاًٌذ تؼذ 

 . هی تاشذ 14حذالل هؼذل ول السم  جْت دفاع اس پایاى ًاهِ  -9

هی تاشذ تا اخذ هجَس اس وویسیَى هَارد خاص آهَسشی در صَرت  14س تثصزُ : داًشجَیاًی وِ ولیِ ٍاحذّای دٍرُ را تجش پایاى ًاهِ گذراًذُ ٍ هیاًگیي ول آًْا ووتز ا

شذُ اًذ را در یه ًیوسال اخذ ٍ در صَرت تزهین هؼذل ول ٍ گذراًذى پایاى ًاهِ  14ٍاحذ اس درٍسی را وِ سیز  16ًذاشتي هشىل سٌَات ٍ ًظام ٍظیفِ هی تَاًٌذ حذاوثز 

 تا رػایت سایز همزرات فارؽ التحصیل گزدًذ.

 

 


