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 واحد 81نیمسال اول: 

تعذاد  ًام درض وذ

 ٍاحذ

 ًَع درض پیص ًیاز

 پایِ  2 1هثاحث اساسی در رٍاًطٌاسی  101

 پایِ  2 اًساى از دیذگاُ اسالم 104

 پایِ  2 آهار تَصیفی 106

 پایِ  2 فیسیَلَشی اعصاب ٍ غذد 109
 پایِ  2 هعرفت ضٌاسی 115
 پایِ  2 هثاًی جاهعِ ضٌاسی 121

 عوَهی  3 فارسی عوَهی 

 عوَهی  3 زتاى عوَهی 

 

 

 

 واحد 81: دومنیمسال 

تعذاد  ًام درض وذ

 ٍاحذ

 ًَع درض پیص ًیاز

 پایِ 101 2 2هثاحث اساسی در رٍاًطٌاسی  102

 پایِ 106 3 آهار استٌثاطی 107

 پایِ 109 2 رٍاًطٌاسی فیسیَلَشیه 111

 پایِ 101 2 1رٍاًطٌاسی تحَلی  113
 پایِ 115 2 آضٌایی تا فلسفِ اسالهی 116
 پایِ 121 2 رٍاًطٌاسی اجتواعی 122
رٍاًطٌاسی از دیذگاُ داًطوٌذاى  123

 هسلواى

 پایِ 101 2

 عوَهی  2 1اًذیطِ اسالهی  

 عوَهی  1 1ترتیت تذًی  

 

 

 

 واحد 81: سومنیمسال 

تعذاد  ًام درض وذ

 ٍاحذ

 ًَع درض پیص ًیاز

 پایِ 109 2 احساض ٍ ادران 110

 پایِ 113 2 2رٍاًطٌاسی تحَلی  114

 پایِ 101 2 فلسفِ علن رٍاًطٌاسی 120

 پایِ 107 3 رٍش تحمیك 126
 پایِ 101 2 رٍاًطٌاسی یادگیری 127
 پایِ 101 2 آهَزُ ّای رٍاًطٌاختی در لرآى 129
 پایِ  2 هثاًی هطاٍرُ ٍ راٌّوایی 133

 تخصصی 122 2 رٍاًطٌاسی اجتواعی وارتردی 144

 عوَهی  2 2اًذیطِ اسالهی  

 

 

 

 واحد 81: چهارمنیمسال 

تعذاد  ًام درض وذ

 ٍاحذ

 ًَع درض پیص ًیاز

 پایِ 101 2 1هتَى رٍاًطٌاسی  105

 پایِ 111 2 اًگیسش ٍ ّیجاى 112

 پایِ 114 2 رٍاًطٌاسی ضخصیت 117

 پایِ 101ٍ110 2 رٍاًطٌاسی ضٌاختی 118
 پایِ 101 2 رٍاًطٌاسی دیي 119
 پایِ 101 2 آهَزُ ّای رٍاًطٌاختی در حذیث 130
 تخصصی 133 2 حرفِ ایٍ ضغلی هطاٍرُ  143

 تخصصی 144 2 اجتواعی آسیة ضٌاسی 145

 عوَهی  1 2ترتیت تذًی  

 عوَهی  2 آییي زًذگی 

 

 

 

 

 

 

 واحد 81: پنجمنیمسال 

تعذاد  ًام درض وذ

 ٍاحذ

 ًَع درض پیص ًیاز

 پایِ  2 هىاتة رٍاًطٌاختی ٍ ًمذ آى تاریخچِ ٍ 103

 پایِ 107 3 رٍاًسٌجی 108

 پایِ 127 2 رٍاًطٌاسی ترتیتی 128

 پایِ 114 2 1آسیة ضٌاسی رٍاًی  131
 پایِ 107 2 فٌاٍری اطالعات در رٍاًطٌاسی 134
 تخصصی 118 2 1آزهَى ّای رٍاًطٌاختی  135
 تخصصی 117 2 رٍاًطٌاسی خاًَادُ 141

 اختیاری 122 2 ٍ تغییر آى ًگرش 157

 عوَهی  2 اًمالب اسالهی 

 

 

 واحد 81: ششمنیمسال 

تعذاد  ًام درض وذ

 ٍاحذ

 ًَع درض پیص ًیاز

 پایِ 123 2 2هتَى رٍاًطٌاسی  124

 پایِ 111 3 رٍاًطٌاسی تجرتی 125

 پایِ 131 2 2آسیة ضٌاسی رٍاًی  132

 تخصصی 135 2 2آزهَى ّای رٍاًطٌاختی  136
 تخصصی 101 2 رٍاًطٌاسی صٌعتی سازهاًی 146
 تخصصی 114 2 1رٍاًطٌاسی افراد تا ًیازّای خاظ  147
 اختیاری 122 2 پَیایی گرٍُ 164

 عوَهی  2 تاریخ تحلیلی صذر اسالم 

 

 

 

 واحد 81: هفتمنیمسال 

تعذاد  ًام درض وذ

 ٍاحذ

 ًَع درض پیص ًیاز

 تخصصی 118 2 اصَل رٍاًطٌاسی تالیٌی 135
 تخصصی 114 2 آسیة ضٌاسی رٍاًی وَدن ٍ ًَجَاى 140
 تخصصی 132 3 ًظریِ ّا اصَل فٌَى هطاٍرُ ٍ رٍاًذرهاًی 142
 تخصصی 147 2 2رٍاًطٌاسی افراد تا ًیازّای خاظ  148
 تخصصی  3 پصٍّص عولی اًفرادی در رٍاًطٌاسی 151
 اختیاری 132 2 رٍاًطٌاسی اعتیاد 161

 

 

 

 

 

 واحد 81: هشتمنیمسال 

تعذاد  ًام درض وذ

 ٍاحذ

 ًَع درض پیص ًیاز

 تخصصی 132 2 تْذاضت رٍاًی 138
 تخصصی 132 2 رٍاًطٌاسی سالهت 139
 تخصصی 148 2 تَاًثخطی افراد تا ًیازّای خاظ 149
 تخصصی 132 2 ضیَُ ّای اصالح ٍ تغییر رفتار 150
 اختیاری 128 2 ًاتَاًی ّای یادگیری 155
 اختیاری 102 2 رٍاًطٌاسی اخالق 165

 عوَهی  2 تفسیر هَضَعی ًْج الثالغِ 

 

 

ّای هختلف تٌاتر ًظر تخص ٍ در هجوَعِ درٍض اختیاری تعریف ضذُ  )درٍض اختیاری ًیوسال× 

 ٍزارت لاتل تغییر است(.


