
 

 

 

 دروس دانشجویان رشته  آموزش ابتدایی برنامه

 تعداد واحد نام دروس ترم ورودی

 

 

 

 

 1400ورودی مهر 

 2 روشها و فنون تدريس علوم تجربي دوره ابتدايي

 1 روشها و فنون تدريس تعليمات ديني دوره ابتدايي

 1 روشها و فنون تدريس رياضيات دوره ابتدايي

 1 دبستاني تربيت بدني و بازيهاي

 1 فعاليت هنري و كاردستي كودكان دبستان

 2 كاربرد رايانه در آموزش و پرورش

 8 جمع واحد

 

 

 

 



 دروس دانشجویان رشته  مدیریت آموزشی برنامه

 تعداد واحد نام دروس ترم ورودی

 

 

 

 

 

 1400ورودی مهر 

 2 روش های پژوهش کیفی و ترکیبی

 2 ارزشیابی آموزشی

 2 توسعه حرفه ای نظارت و

 2 رهبری آموزشی

 2 در آموزش و یادگیری ictکاربرد 

 10 جمع واحد

  

  

  
 

 

 

 

 

 



 دروس دانشجویان رشته  روانشناسی تربیتی برنامه

 تعداد واحد نام دروس ترم ورودی

 

 

 

 

 1400ورودی مهر 

 2 روانشناسي تحول دينداري

 2 روانشناسي يادگيري و انگيزش

 2 كاربرد نرم افزارها

 2 شناختي -شيوه هاي اصالح رفتاري

 2 الگوهاي آموزشي

 10 جمع واحد

  

  

   ترم ورودی

 

 

 

 

 1400 بهمنورودی 

 2 كاربرد نظريه هاي تحولي

 2 تعليم و تربيت اسالمي

 2 روانشناسي شخصيت پيشرفته

 2 اختالالت يادگيري

 2 سنجش و اندازه گيري

 2 كاربرد آزمون هاي روانشناختي

 2 اصول مشاوره )جبرانی(

 12 جمع واحد

 

 

 

 

 



 

 دروس دانشجویان رشته  حقوق برنامه

 تعداد واحد نام دروس ترم ورودی

 

 

 

 1400ورودی مهر 

 1 2حقوق جزاي عمومي 

 2 جرم شناسي 

 2 جامعه شناسي جنايي

 1 سمينار

 2 حقوق جزاي اختصاصي تطبيقي

 2 منطق

 10 جمع واحد

  

 تعداد واحد نام دروس ترم ورودی

 

 

 

 1400 بهمنورودی 

 2 حقوق جزای بین الملل

 3 متون فقه جزایی

 2 2حقوق جزای اختصاصی 

 2 آیین دادرسی کیفری

 1 حقوق کیفری اقتصادی

 2 روانشناسی جنایی

 2 )جبرانی(1حقوق جزای عمومی 

 12 جمع واحد
 

 



 دروس دانشجویان رشته عمران برنامه

 تعداد واحد نام دروس ترم ورودی

 

 

 1400ورودی مهر 

 3 طراحي ساختمان هاي صنعتي

 3 طراحي لرزه اي سازه ها

 2 و روش تحقيق سمينار

 8 جمع واحد

  

  

  

 

 دروس دانشجویان رشته معماری برنامه

 تعداد واحد نام دروس ترم ورودی

 

 

 

 1400مهر  ورودی

 4 (3طرح معماري )

 2 حقوق معماري

 2 زبان تخصصي

 2 د كامپيوتر در معماريكاربر

 10 جمع واحد

  

  
 

 

 



 

 

 

 

 دروس دانشجویان رشته کامپیوتر برنامه

 تعداد واحد نام دروس ترم ورودی

 

 1400ورودی مهر 

 3 كارايي سيستم هاي كامپيوتريارزيابي 

 3 شده سيستم هاي توزيع

 2 سمينار

 8 جمع واحد

  

  
 

 

 


