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 داًـىذُ هٌْذػی ثشق  داًـىذُ هٌْذػی هىبًیه

 ثب ّوىبسی

 وبهپیَتش سیبضی ٍ علَم داًـىذُداًـىذُ هٌْذػی ًؼبجی                 داًـىذُ هٌْذػی پضؿىی 

 علَم ٍ فٌبٍسی َّافضبپظٍّـىذُ        پظٍّـىذُ فٌبٍسی ّبی ًَ     

 

 0411مهز  -ویزایش نهم



 نکات مهم آموسشی

 ثبت نام:فزآینذ  -0

هَظفٌذ عجك تمَین آهَصؿی اعالم ؿذُ اص اداسُ تحصیالت تىویلی داًـگبُ ًؼجت ثِ هحتشم ولیِ داًـجَیبى 

تحصیالت تىویلی داًـىذُ  دفتش"داًـجَیبى هٌْذػی هىبًیه اص عشیك ثجت ًبم ٍاحذّبی دسػی الذام ًوبیٌذ. 

 دفتش"ٍ داًـجَیبى داًـىذُ ثشق اص عشیك  "عجمِ ؿـن ػبختوبى اثَسیحبى دس هٌْذػی هىبًیه هؼتمش

 .ثجت ًبم هی ًوبیٌذ "ػبختوبى اثَسیحبى  عجمِ چْبسم تحصیالت تىویلی داًـىذُ هٌْذػی ثشق هؼتمش دس

 

 هماهنگی اخذ دروس: -2

هذیش گشٍُ آهَصؿی  اص فشا سػیذى صهبى ثجت ًبم، ثشای تعییي دسٍع دس تشم اٍل ثب ولیِ داًـجَیبى هَظفٌذ لجل

 اػبتیذ ساٌّوب هـَست وٌٌذ. ثب هىبتشًٍیه ٍ دس تشم ّبی آتی

 

 اساتیذ راهنمای دانشجو: -3

ّش داًـجَ داسای دٍ اػتبد ساٌّوب خَاّذ ثَد. اػتبد ساٌّوبی اٍل داًـجَ ثب اًتخبة داًـجَ اص ثیي اعضبی ّیئت 

ؿَد. اػتبد  ثشق یب هىبًیه( ٍ دس استجبط ثب صهیٌِ هَسد عاللِ پیـٌْبد هیعلوی هشثَط ثِ گشایؾ ٍسٍدی خَد )

 ،تىویل فشم هشثَعِ داًـجَ پیـٌْبد ؿذُ ٍ پغ اصدیگش اص گشایؾ  ،ثب ًظش اػتبد ساٌّوبی اٍل ،ساٌّوبی دٍم

گشدد. ّذایت تحصیلی داًـجَ اص  تصَیت ٍ ًْبیی هیتَػظ گشٍُ  هبُ، ساٌّوبی داًـجَیبى تب پبیبى آرس اػبتیذ

صَست خَاّذ گشفت. اػبهی اعضبی ّیئت علوی گشٍُ هىبتشًٍیه ثب روش  اػبتیذ ساٌّوبی هصَة ؿذُعشیك 

 اسائِ ؿذُ اػت. "عضبی گشٍُهعشفی ا"فبیل  دسگشایؾ 

 



 طول دوره و تعذاد واحذها: -4

ٍاحذ( ثْوشاُ  44دسع ) 8ًیوؼبل تحصیلی اػت. داًـجَیبى عی دٍسُ آهَصؿی  4 ،عَل دٍسُ وبسؿٌبػی اسؿذ

دسع ججشاًی ثشای داًـجَیبى تَػظ گشٍُ  یهٍاحذ پبیبى ًبهِ تحمیمبتی اخز هی ًوبیٌذ.  6ٍاحذ ػویٌبس ٍ  4

 خَاٌّذ ًوَد.  وِ داًـجَیبى آًْب سا دسًیوؼبل اٍل، اخز ،آهَصؿی تعشیف ؿذُ اػت

 

 نحوه اخذ دروس: -5

 اختیبسی سا هعشفی ًوَدُ اػت. -اًتخبثی ٍ تخصصی -دسٍع ججشاًی، اججبسی، تخصصی 4تب  1ٍل اجذ

 

 :دروس جبزانی 

ًیوؼبل اٍل  اخز هی وِ دس  ،ی داًـجَیبى تَػظ گشٍُ آهَصؿی تعشیف ؿذُ اػتیه دسع ججشاًی اججبسی  ثشا

. ًوبیٌذ سا اًتخبة هی 1جذٍل  1دسع ججشاًی سدیف ، هٌْذػی هىبًیه . داًـجَیبى ثب هذسن وبسؿٌبػیؿَد

 . ًوبیٌذسا اًتخبة هی  1جذٍل  4دسع ججشاًی سدیف  ،داًـجَیبى ثب هذسن وبسؿٌبػی هٌْذػی ثشق

  واحذ  3 – دروس جبزانی: 0جذول 

 نوع واحذ نام درس ردیف

1 
 هجبًی هٌْذػی ثشق -هىبتشًٍیه همذهبتی 

 )ثشای داًـجَیبى هٌْذػی هىبًیه( ّوشاُ ثب آصهبیـگبُ
 عولی-ًظشی 3

4 
 هجبًی هٌْذػی هىبًیه -هىبتشًٍیه همذهبتی 

 ثشای داًـجَیبى هٌْذػی ثشق( ّوشاُ ثب آصهبیـگبُ)
عولی -ًظشی 3  

 

 

 



 :دروس اجباری 

 سا ثگزساًذ.  4جذٍل  اججبسیّوِ داًـجَیبى ثبیذ دسٍع 

 واحذ   00 –اجباری دروس : 2جذول 

 نوع واحذ نام درس ردیف

 عولی-ًظشی 3 ّوشاُ ثب آصهبیـگبُ 1هىبتشًٍیه  1

عولی -ًظشی 3 ّوشاُ ثب آصهبیـگبُ 4 هىبتشًٍیه 4  

 ًظشی 3 سیبضیبت هٌْذػی پیـشفتِ 3

 ًظشی 4 ػویٌبس 4

 

 انتخابی: -دروس تخصصی 

اًتخبثی اخز ًوبیذ. دس صَستی وِ داًـجَ  -سا ثِ عٌَاى دسٍع اججبسی 3اص جذٍل  داًـجَ ثبیذ ػِ دسع ّش

 ،گشٍُ ٍ اػتبداى ساٌّوب اسایِ ػیالثغ دسٍع گزساًذُ ٍ تبییذ هذیش دسٍع ایي جذٍل سا لجال گزساًذُ، ثب ثشخی اص

 ( سا اخز ًوبیذ.4)جذٍل  اًتخبثی، دسٍع اختیبسی-دسٍع اججبسی هی تَاًذ ثِ جبی گزساًذى ثشخی اص

اص جذٍل ػِ   4 ٍ 1 ع سدیفٍهجبص ثِ اًتخبة دس ،گشایؾ وٌتشل-داًـجَیبى ثب هذسن وبسؿٌبػی ثشق تبصزه:

 4اص جذٍل  ثیـتش ٍ یب حذاوثش یه دسع اختیبسی 3ایي داًـجَیبى هی تَاًٌذ اص ػبیش دسٍع جذٍل  .ًوی ثبؿٌذ

 اخز ًوبیٌذ. ساٌّوب اػبتیذگشٍُ ٍ  تبییذ هذیشثب 

 واحذ    9 –انتخابی  -تخصصیدروس : 3جذول 

 نوع واحذ نام درس ردیف

 ًظشی 3 وٌتشل خَدوبس پیـشفتِ )وٌتشل هذسى( 1

 ًظشی 3 (4ّبی هىبتشًٍیىی )وٌتشل صٌعتی  وٌتشل ػبهبًِ 4

 ًظشی  3 سثبتیه پیـشفتِ 3



 ًظشی 3 استعبؿبت پیـشفتِ 4

 ًظشی 3 َّؽ هحبػجبتی)ٍ وبسثشدآى دس هىبتشًٍیه( 5

 ًظشی 3 هذل ػبصی ػبهبًِ ّبی هىبتشًٍیىی 6

 

 

 اختیاری: -دروس تخصصی 

اًتخبة  4ٍ جذٍل  3جذٍل  دٍسُ سا اص دسٍع اختیبسی ثبلیوبًذُدٍ دسع  ،ساٌّوب اػبتیذتَاًذ ثب ًظش  داًـجَ هی

دسٍع اختیبسی سؿتِ ّبی هٌْذػی ثشق، هٌْذػی هىبًیه، ػبیش اص هیبى دس صَست ًیبص ثِ اخز دسع ًوبیذ. 

 . هی ثبؿذ تبییذ اػبتیذ ساٌّوب ٍ هذیشگشٍُ، ًیبص ثِ هٌْذػی وبهپیَتش ٍ هٌْذػی پضؿىی

 واحذ    6 –اختیاری  -تخصصیدروس : 4جذول 

 نوع واحذ نام درس ردیف

 ًظشی 3 َّؽ هصٌَعی ٍ ػبهبًِ ّبی خجشُ  1

 ًظشی 3 هذیشیت ویفیت ٍ عولیبت  4

 ًظشی 3 هذیشیت تجبسی ٍ ثبصسگبًی  3

 ًظشی 3 اتَهبػیَى صٌعتی  4

 ًظشی 3 وٌتشل هحشوِ ّبی الىتشیىی  5

 ًظشی 3 سٍؽ اجضاء هحذٍد 6

 ًظشی 3 ٌبٍسی ػبخت افضاسُ ّبی ًین سػبًبف تئَسی ٍ 7

 ًظشی 3 اتَهبػیَى دستَلیذ 8

 ًظشی 3 وٌتشل ثالدسًگ  9

 ًظشی 3 ّیذسٍلیه ٍ ًیَهبتیه پیـشفتِ 11

 ًظشی 3 ثْیٌِ ػبصی دسعشاحی ٍ تَلیذ 11

 ًظشی 3 ثیٌبیی هبؿیي 14

 ًظشی 3 ؿٌبػبیی ػبهبًِ  ّب    13

 ًظشی 3 ؿجىِ ّبی عصجی  14

 ًظشی 3 ثشًبهِ سیضی ٍ وٌتشل تَلیذ ویفیت    15



 ًظشی 3 ػبهبًِ ّبی ًْفتِ 16

 ًظشی 3 ػبهبًِ ّبی عیت ٍ تحول پزیش خغب 17

 ًظشی 3 هذاسات ٍاػظ 18

 ًظشی 3 هجبحث ٍیظُ گشایؾ هىبتشًٍیه 19

41 

 

دسٍع همبعع تحصیالت تىویلی اص داًـىذُ ّبی هشثَعِ ثب 

 هذیشگشٍٍُ ساٌّوب  بتیذتبییذ اػ

 ًظشی 3

 

 تصویب پزوژه: -6

گشاهی هَظف هی ثبؿٌذ وِ هغبثك صهبى ثٌذی اعالم ؿذُ ٍ پغ اص ّوبٌّگی ثب اػبتیذ ساٌّوبی ولیِ داًـجَیبى 

 هتعبلجب اعالم هی ؿَد. ،صهبى تحَیل پیـٌْبد پشٍطُخَد ثِ گشٍُ ًوبیٌذ.  ُخَد الذام ثِ تحَیل پیـٌْبد پشٍط

 

 دانشجویان: بزنامه درسی تزم اول -7

 وِ دس ثشًبهِ گشٍُ هىبتشًٍیه اعالم ؿذُ اخز ًوبیٌذ: دسٍع صیش ساداًـجَیبى دس تشم اٍل 

  ثشق یب هىبًیه(هىبتشًٍیه همذهبتی( 

  1هىبتشًٍیه 

 ِگشٍُ هخصَف داًـجَیبى هىبتشًٍیه( سیبضی هٌْذػی پیـشفت( 

 گشٍُ هخصَف داًـجَیبى هىبتشًٍیه( ػویٌبس( 

 

 ان شاءهلل موفق باشیذ

 با احتزام


