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 کارشناسی ارشذ کارشناسی موضوع

 برنامه درسی 1

 68 کارداًی تزای ٍ ٍاحذ 130هقغغ کارضٌاسی  گذراًذى جْت ٍاحذ حذاقل 

 هی تاضذ. ٍاحذ

 است ٍاحذ 6 تاتستاى در ٍ 20 ٍ 12 ًیوسال ّز در ٍاحذ حذاکثز ٍ حذاقل. 

 کزد اًتخاب درس ٍاحذ 24 تا تَاى هی 17 اس تاالتز هؼذل تا. 

 تا تاتستاى در یا( تاضذ 10 تاالی هؼذل اگز) ٍاحذ 24 تا تَاى هی آخز تزم در 

 .کزد اًتخاب آهَختگی داًص تزای ٍاحذ 8

 ضَد هی اثز تی هؼذل در قثلی هزدٍدی ّای ًوزُ ٍ 10 قثَلی ًوزُ حذاقل. 

 هجذد گذراًذى غَرت در تقلة یا اًضثاعی کویتِ ػلت تِ هزدٍدی ًوزات 

 .ضَد ًوی اثز تی

 ضَد هی درس حذف تاػث کالسی 16/3 اس تیص غیثت یا اهتحاًی غیثت. 

 پایاى ٍاحذ 6 تا 4 تؼذاد ایي اس کِ است ٍاحذ 32 تا 28 دٍرُ ٍاحذ تؼذاد 

 .تاضذ هی ًاهِ

 ضَد اخذ تایست آخز تزم جش تِ، تزم در ٍاحذ 14 حذاکثز ٍ 8 حذاقل. 

 هجذد گذراًذى غَرت در تقلة یا اًضثاعی کویتِ ػلت تِ هزدٍدی ًوزات 

 .ضَد ًوی اثز تی

 ِآهَسش ػثارت ٍ کٌذ اخذ درس تَاًذ هی ًاهِ پایاى ٍاحذّای تؼذاد ت  

 .گزدد هی قیذ ٍی داًطٌاهِ در هحَر

 است آهَسضی حذف تا تزاتز اهتحاًی ٍ کالسی غیثت. 

 است اثز تی آى ًوزُ ٍ است ٍاحذ 12 حذاکثز جثزاًی ٍاحذ تؼذاد. 

 پیشنیازی 2

 درس قثال ٍلی تاضذ آخز تزم اس قثل یا آخز تزم در داًطجَ کِ غَرتی در 

 ػذم ّوچَى دالیلی تِ تٌا اها کزدُ اخذ قثلی ّای تزم در یكثار را پیطٌیاس

 حذف یا اضغزاری حذف یا ٍ کالسی یا اهتحاًی غیثت قثَلی، ًوزُ کسة

 هقزرات اس تَاًٌذ هی گزٍُ تطخیع تا تاضذ، ًگذراًذُ را پیطٌیاس درس تزم،

 .کٌٌذ استفادُ ّوٌیاسی

 تِ هلشم کٌذ پاس را ّوٌیاس درٍس اس یكی ًتَاًذ داًطجَیی کِ غَرتی در 

 .ًیست تؼذ تزم در آى گذراًذى

 هؼاف هی ضَد پیطٌیاسی رػایتداًطجَ اس  آخز تزم در. 

 تِ هلشم کٌذ پاس را ّوٌیاس درٍس اس یكی ًتَاًذ داًطجَیی کِ غَرتی در 

 .ًیست تؼذ تزم در آى گذراًذى

 درس قثال ٍلی تاضذ آخز تزم اس قثل یا آخز تزم در داًطجَ کِ غَرتی در 

 ػذم ّوچَى دالیلی تِ تٌا اها کزدُ اخذ قثلی ّای تزم در یكثار را پیطٌیاس

 حذف یا اضغزاری حذف یا ٍ کالسی یا اهتحاًی غیثت قثَلی، ًوزُ کسة

 هقزرات اس تَاًٌذ هی گزٍُ تطخیع تا تاضذ، ًگذراًذُ را پیطٌیاس درس تزم،

 کٌٌذ استفادُ ّوٌیاسی

 .است هوٌَعدر هقغغ ارضذ  ّوشهاى تحػیل  .کٌذ تحػیل غیزحضَری ّای دٍرُ در ّوشهاى تَاًذ هی داًطجَ  تحصیل همسمان 3

 اػتزاؼ درخَاست سهاى اهتحاى، اس پس رٍس 10 حذاکثز ًوزُ اػالم سهاى  امتحانات 4

 .تاضذ هی رٍس30 ًیش اػتزاؼ تِ پاسخ سهاى ٍ رٍس15 حذاکثز
 اػتزاؼ درخَاست سهاى اهتحاى، اس پس رٍس 30حذاکثز ًوزُ اػالم سهاى 

 .تاضذ هی رٍس 30ًیش اػتزاؼ تِ پاسخ سهاى ٍ رٍس15 حذاکثز

 مشروطی 5

 14 تؼذ تزم در اخذ قاتل ٍاحذ حذاکثز ٍ است هطزٍط 12 اس کوتز هؼذل  

 .ضَد هی ٍاحذ

 هی تحػیل اس هحزٍهیت تاػث هتَالی یا هتٌاٍب ًیوسال سِ در هطزٍعی 

 .ضَد

 تی هوتاسی ٍ هطزٍعی در ًیوسالآى  ضَد ٍاحذ 8 اس کوتز ٍاحذ تؼذاد اگز 

 .است اثز

 است هطزٍط 14 اس کوتز هؼذل. 

 گزدد هی تحػیل اس هحزٍهیت تاػث هتَالییا هتٌاٍب ًیوسال دٍ هطزٍعی. 



 تٌاتزایي ضَد، هی هحاسثِ ًیوسال ٍاحذّای تؼذاد در جثزاًی درٍس  

 .گزدد هی داًطجَ ضذى هطزٍط تاػث تزم آى 14 اس کوتز هؼذل

 معادلسازی 6

 ِکاستِ هجاس سٌَات اس ًیوسال یک هؼذلساسی ٍاحذ 20 الی 12 ّز اسای ت 

 ضَد هی

 حضَری ًیوِ حضَری، تِ حضَری ّای دٍرُ اس ساسی هؼادل ٍ 

 ضَد هی اًجام غیزحضَری ٍ حضَری ًیوِ تِ حضَری ًیوِ-غیزحضَری

  تحقیقات ػلَم، ٍسرات تاییذ هَرد دٍرُ، تِ ٍرٍد تزای داًطجَ پذیزشتایذ ٍ 

 .تاضذ فٌاٍری

 ِتحقیقات ػلَم، ٍسرات تاییذ هَرد تحػیلی، رضتِ در داًطجَ قثلی هؤسس ٍ 

 .تاضذ فٌاٍری

 تزًاهِ ضَرای هػَب ّای تزًاهِ اساس تز داًطجَ گذراًذُ درٍس فػل سز 

 .تاضذ ریشی

  تا خاظ هَارد در: تثػزُ. تاضذ ًگذضتِ داًطجَ فزاغت اس سال 5 اس تیصتایذ 

 .دارد ٍجَد سال 5 اس تیص هؼادلساسی اهكاى آهَسضی هؼاٍى ٍ گزٍُ تاییذ

 هی غَرت سیز ػزؼ ّن آهَسضی ّای ضیَُ در غزفاً درٍس هؼادلساسی 

 ًیوِ/ غیزحضَری یا حضَری ًیوِ حضَری، ّای دٍرُ تِ حضَری:گیزد

 غیزحضَری تِ غیزحضَری/غیزحضَری ٍ حضَری ًیوِ تِ حضَری

 ُآهَسضی گزٍُ ًظز تا 12 اس تاالتز ًوزُ ٍ قثَل قاتل غیز 12 اس کوتز ًوز 

 هؼادلساسی هی ضَد.

 هی پذیزفتِ آهَسضی گزٍُ ًظز تذٍى 12 اس تاالتز ًوزُ تا ػوَهی ّای درس 

 .ضَد

 ضَد هی پذیزفتِ قثَلی ًوزُ تا هفیذ داًطگاُ در ضذُ گذراًذُ ّای درس. 

  ػلَم، ٍسرات تاییذ هَرد دٍرُ، تِ ٍرٍد تزای داًطجَ پذیزشتایست 

 .تاضذ فٌاٍری ٍ تحقیقات

 ِتحقیقات ػلَم، ٍسرات تاییذ هَرد تحػیلی، رضتِ در داًطجَ قثلی هؤسس 

 .تاضذ فٌاٍری ٍ

 تزًاهِ ضَرای هػَب ّای تزًاهِ اساس تز داًطجَ گذراًذُ درٍس فػل سز 

 .تاضذ ریشی

 تا خاظ هَارد در: تثػزُ. تاضذ گذضتًِ داًطجَ فزاغت اس سال 5 اس تیص 

 .دارد ٍجَد سال 5 اس تیص هؼادلساسی اهكاى آهَسضی هؼاٍى ٍ گزٍُ تاییذ

 هی غَرت سیز ػزؼ ّن آهَسضی ّای ضیَُ در غزفاً درٍس هؼادلساسی 

 ًیوِ/ غیزحضَری یا حضَری ًیوِ حضَری، ّای دٍرُ تِ حضَری :گیزد

 .غیزحضَری تِ غیزحضَری/غیزحضَری ٍ حضَری ًیوِ تِ حضَری

 ُآهَسضی گزٍُ ًظز تا  14 اس تاالتز ًوزُ ٍ قثَل غیزقاتل 14 اس کوتز ًوز 

 هی ضَد.هؼادلساسی 

 ضَد هی پذیزفتِ قثَلی ًوزُ تا هفیذ داًطگاُ در ضذُ گذراًذُ ّای درس. 

 معرفی به استاد 7

  تا ًظزی درس دٍ حذاکثزٍ  تحػیلی ًیوسال آخزیي درهؼزفی تِ استاد 

 .هی تاضذ ٍاحذ سقف رػایت

 هؼزفی تَاًذ هی را تاضذ گذراًذُ را ػولی کِ ػولی-ًظزی درس ًظزی تخص 

 .تگیزد استاد تِ

 َتزم آى در درس آى کِ کٌذ اخذ استاد تِ هؼزفی تَاًذ هی را درسی داًطج 

 .تاضذ داضتِ اهتحاًی ٍ کالسی تذاخل سدرٍ سایز تا یا ٍ تاضذ ًطذُ ارائِ

 اخذ هجذدا آًزا تَاًذ هی ًكٌذ پاس را استاد تِ هؼزفی درس کِ غَرتی در 

 .ًوایذ

 ًذارد ٍجَد استاد تِ هؼزفی غَرت تِ جثزاًی درٍس اخذ اهكاى. 



 فزد ّای تزم تزای تْوي 30تاریخ تا حذاکثز استاد تِ هؼزفی اهتحاًات ٍ 

 .ضَدهی  تزگشار سٍج ّای تزم تزای ضْزیَر31

 دانش آموختگی 8

 درٍس گذراًذى فزغت تزم یک تَدى کوتز غَرت در است 12 هؼیار هؼذل 

 .ضَد هی دادُ ٍاحذ 20 تا 12 اس کوتز

 ریشًوزات تٌْا تاضذ گذراًذُ 12 اس تاالتز هیاًگیي تا را ٍاحذ 68 اس کوتز اگز 

 .ضَد هی دادُ

 کزدُ اخذ را ٍاحذ 68 اس تیص تحػیل اس هحزٍم یا هٌػزف داًطجَی اگز 

 .ضَد 12 اس تاالتز را ٍی هیاًگیي کِ تَد خَاّذ هالک درٍسی تاضذ،

 گذراًذى فزغت تزم یک تَدى کوتز غَرت در ،است 14 هؼیار هؼذل 

 .ضَد هی دادُ ٍاحذ 20 تا 12 اس کوتز درٍس

 ضَد هی دادُ ریشًوزات تٌْا دٍرُ تكویل ػذم غَرت در. 

 .است اًػزاف هؼٌای تِ ٍاحذ(در تزم)اًتخاب  ًام ثثت ػذم  .است اًػزاف هؼٌای تِ ٍاحذ(در تزم)اًتخاب  ًام ثثت ػذم  واحذانتخاب  9

 تغییر رشته 11

 سٌَات در اتوام اهكاى رضتِ، ٍجَد ضزط تا داًطگاُ ّواى در رضتِ تغییز 

 فزد آخزیي اس ًوزُ ًػاب حذ کسة هقػذ، ٍ هثذا گزٍُ هَافقت تاقیواًذُ،

 اهكتي پذیز است. سٌجص ساسهاى تاییذ ٍ قثَلی

 تِ غیزدٍلتی اس ٍ حضَری تِ حضَری ًیوِ آسهَى، تا تِ آسهَى تذٍى اس تغییز 

 است. هوٌَع دٍلتی

 تغییز رضتِ در ارضذ هوٌَع استهْواًی، هؼزف تِ استاد، اًتقالی ،. 

 تاضذ خَد ًیوسال آخزیي در داًطجَ کِ ضزایغی در فقظتک درس  هْواًی  مهمانی 11

 .است پذیز اهكاى تاضذ ًطذُ ارائِ درس ٍ

 


