
 

 َيًطال پُجى                            َيًطال أل                           

 پيػُياز َٕع ٔاحذ كذ درش َاو درش پيػُياز َٕع ٔاحذ كذ درش َاو درش
  ػًٕيي 1 1121 1اَذيػّ اضاليي

  ػًٕيي 1 1121 تفطير يٕضٕػي لرآٌ

  ػًٕيي 3 1111 زباٌ فارضي
 11221412يا11221412 اصهي 3 11221422 اصٕل برَايّ ريسي آيٕزغي

يمذيات يػأرِ ٔ  
رٔاَػُاضی   اصهي 3 11221412 راًُْايي

 اجتًاػی
 11221422 اختصاصي 1 11221422

  اختصاصي 1 11221421 اصٕل حطابذاري  اصهي 3 11221422 رٔاَػُاضي ػًٕيي
  اصهي 3 11221411 جايؼّ غُاضی ػًٕيی

  اختصاصي 1 11221422 يطائم َٕجٕاَاٌ ٔ جٕاَاٌ

ضازياٌ ٔ لٕاَيٍ   اصهي 1 11221421 تاريخ آ.پ
 آيٕزظ ٔ پرٔرظ

  اختصاصي 1 11221421

کارػًهی يذيريت در   اصهي 3 11221423 اصٕل يباَي آ.پ
 آيٕزغگآْا

  اختصاصي 1 11221424

  12 جًغ
َظارت ٔ راًُْايي 

 11221412 اختصاصي 1 11221423 تؼهيًاتي

ضُجع ٔ اَذازِ گيري در  َيًطال دٔو                        
 11221424 اصهي 3 11221421 ػهٕو تربيتي

  14 جًغ پيػُياز َٕع ٔاحذ كذ درش َاو درش

 َيًطال  غػى                            1121 ػًٕيي 1 1123 1اَذيػّ اضاليي 

 پيػُياز َٕع ٔاحذ كذ درش َاو درش  ػًٕيي 3 1142 زباٌ ػًٕيي

اصٕل برَايّ ريسي   ػًٕيي 1 1142 1تربيت بذَي
 درضي

يا11221412 اختصاصي 3 11221422

11221412 
 11221424 اصهي 3 11221421 يمذيات رٔظ تحميك  اصهي 1 11221412 آغُايي با كتابخاَّ

 11221423 اصهي 3 11221422 آ.پ تطبيمي  اصهي 1 11221423 کهيات التصاد

  اصهي 1 11221412 ػًٕيييذيريت 
زباٌ خارجی در يذيريت 

 11221421 اختصاصي 1 11221423 آيٕزغی

فهطفّ آيٕزظ ٔ 
 پرٔرظ

 11221423 اختصاصي 1 11221422 راًُْايي تحصيهي ٔ غغهي 112214 اصهي 1 11221421

 11221422ٔ اصهي 3 11221411 آ.پ  كٕدكاٌ اضتثُايي 112214 اصهي 3 11221422 رٔاَػُاضي تربيتي
11221422 

 11221413 اختصاصي 1 11221424 کاربرد کايپيٕتر  12 جًغ
 11221413يا

  اختصاصي 1 11221421 آيٕزظ بسرگطاالٌ َيًطال ضٕو                   

  14 جًغ پيػُياز َٕع ٔاحذ كذ درش َاو درش

 َيًطال  ْفتى                             ػًٕيي 1 1124 اَمالب اضاليي

 پيػُياز َٕع ٔاحذ كذ درش َاو درش  ػًٕيي 1 1114 1تربيت بذَی
رٔاَػُاضی 

 غخصيت
  ػًٕيي 1 1122 اخالق اضاليي  اختياری 1 11221422

  اختياري 1 1113 آغُايي با دفاع يمذش  اصهي 3 11221422 آ.پ  ابتذائي يتٕضطّ
  پرٔژِ 3 11221422 پرٔژِ تحميماتي 112214 اصهي 1 11221422 1رٔاَػُاضي رغذ 

يا11221411 اصهي 3 11221411 جايؼّ غُاضي آ.پ

11221411 
كار ػًهي يذيريت در 

 ضازيآَا
  اختصاصي 1 11221421

  اختياري 1 11221422 يطائم آ.پ ايراٌ  اصهي 3 11221412 يمذيات تكُٕنٕژي آيٕزغي
 11221412 اختصاصي 1 11221422 يذيريت اضاليي 11221412 اختصاصي 3 11221422 اصٕل يذيريت آيٕزغي

رٔابط اَطاَي در   14 جًغ
 ضازيآَا

 11221412 اختصاصي 3 11221421

  اختصاصي 1 11221142 ارزغيابي آيٕزغي َيًطال  چٓارو                   

  81 جًغ پيػُياز َٕع ٔاحذ كذ درش َاو درش

   ػًٕيي 1 1112 داَع خإَادِ
  ٔاحذ 11درٔش ػًٕيي:  ػًٕيي 1 1122 تاريخ اضالو
 11221422 اصهي 1 11221414 1رٔاَػُاضي رغذ

زباٌ خارجي در برَايّ 
   اختصاصي 1 11221421 ٔ درضي ريسي آيٕزغي

 يمذيات برَايّ ريسي آيٕزغي
  اصهي 1 11221412

رٔغٓاي آياري در ػهٕو 
  اصهي 1 11221424 تربيتي

   اصهي 3 11221421 رٔغٓا ٔ فٌُٕ تذريص
يا11221413 اختصاصي 1 11221422 يباَي ايٕر ياني ٔ تُظيى بٕدجّ

11221413   
  اختياري 1 11221422 بٓذاغت يذارش

 112214 اصهی 2 11221413 التصاد آيٕزظ ٔ پرٔرظ

  14 جًغ

 ٔاحذ 32درٔش اختصاصي:

 ٔاحذ 2درٔش اختياري: 

 ٔاحذ   13درٔش اصهي:

  ٔاحذ 3درٔش پرٔژِ:

                                                             ٔاحذ 132جًغ كم ٔاحذ ْا :


