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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 شناسی و علوم رتبیتیرواندادکشنه 

  های مختلفسال بندی مقاطع و رشتهنیمفرم 

روانشناسی گروه آموزشی  

شناسی سالمترشته روان دکتری رشتهمقطع   

دوم سالنیم اول سالنیم   

 عنوان درس شماره درس تعداد واحد عنوان درس شماره درس تعداد واحد

های مزمنسازگاری با بیماری 5106081 2  استرس 5106080 2 

2 5106091 
ونولوژیسایکونوروایم  

2 5106078 
شناسی های تحقیق در روانروش

 سالمت
 دستیاری پژوهشی 5106146 2 درس اختیاری --- 2
شناسی سالمتروان 5106079 2     

 جمع واحد 8 جمع واحد 6

چهارم سالنیم  سوم سالنیم 

 تعداد واحد
درسشماره  شماره درس تعداد واحد عنوان درس 

 عنوان درس

 نظری عملی

آزمون جامع و تصویب موضوع و  5106130 20 -
 دفاع از پروپزال

2 5106092 
شناسی سالمتکارورزی در روان  

اختیاریدرس  -- 2 امتحان جامع -- -- ---  
 درس اختیاری -- 2 

 جمع واحد 6

ششم سالنیم پنجم سالنیم   
 انجام رساله/ دفاع از پروپزال انجام رساله/دفاع از رساله

هشتم سالنیم هفتم سالنیم   
 انجام رساله/دفاع از رساله انجام رساله/دفاع از رساله)آخرین فرصت قانونی دفاع(

 
 لیست دروس اختیاری

 شماره درس درسنام  ردیف
 5106144 اندوکرینولوژی 1
 5106082 اجتماعی پزشکی-های روانیجنبه 2
 5106089 های جسمیمداخله روانی در درمان بیماری 3
 5106083 خانواده و سالمت 4

 5106142 فرهنگ و سالمت 5

 5106093 سالمندی و سالمت 6

 5106094 اعتیاد 7

 5106085 فارماکولوزی 8

 5106140 عمومی سالمت 9

 5106087 نورولوزی 10
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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 شناسی و علوم رتبیتیرواندادکشنه 

  های مختلفسال بندی مقاطع و رشتهنیمفرم 

 

 تربیتی و مشاوره شناسیروانگروه آموزشی: 

 تربیتی شناسیروانمقطع دکتری رشته 

 اول سالنیم دوم سالنیم

تعداد  عنوان درس شماره درس تعداد واحد

 واحد

 عنوان درس شماره درس

 در اسالم شناسیانسان 5101339 2 ی پژوهشهاروش 5101338 2

  پیشرفته رشد( هاینظریهتحول در گستره حیات ) 5101319 2 یادگیری شناسیروان 5101304 2

 تربیتی شناسیروان 5101508 2 شناختی شناسیروان 5101294 2

 طرح های آزمایشی 5101263 2 آمار چند متغیری 5101358 2

 متون تخصصی 5101542 2 تربیتی کودکان سرآمد شناسیروان 5101260 2

 جمع واحد 10 جمع واحد 10

 سوم سالنیم چهارم سالنیم

 عنوان درس شماره درس تعداد واحد عنوان درس شماره درس تعداد واحد

 تربیتی شناسیروانسمینار در  5101264 2 رساله 5101317 18

 آموزش و پرورش چند فرهنگی 5101261 2 جمع واحد 18

 روان سنجی با تاکید بر تحلیل عاملی 5101286 2 آزمون جامع و تصویب موضوع و دفاع از پروپزال

 روش تحقیق کیفی پیشرفته 5101297 2

 اجتماعی در تعلیم و تربیت شناسیروان 5101282 2

 جمع واحد 10 

 پنجم سالنیم ششم سالنیم
 انجام رساله/ دفاع از پروپزال انجام رساله/دفاع از رساله

 هفتم سالنیم هشتم سالنیم
 انجام رساله/دفاع از رساله)آخرین فرصت قانونی دفاع(

 12حداکثر و حداقل واحد قابل اخذ 

 انجام رساله/دفاع از رساله

از میان دروس اختیاری زیر  اخذ واحد  6آموزشی  سالنیم 3تربیتی، الزم است در طول  شناسیرواندر دوره دکتری  :درس اختیاری

 گردد. 

 روانی شناسیآسیب 

 ؛ بلکه این دو درس )این دو درسی را که شما مکتوب کرده اید در لیست دروس اختیاری وجود ندارد روانشناسی فیزیولوژیک و نوروپسیکولوژی

  (عمومی است شناسیروانجزو دروس 

  



 هب انم خدا 
 

 

3 

 

 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 شناسی و علوم رتبیتیرواندادکشنه 

  های مختلفسال بندی مقاطع و رشتهنیمفرم 

 تربیتی و مشاوره شناسیروانروه آموزشی: گ

 عمومی شناسیروان مقطع دکتری رشته

 اول سالنیم دوم سالنیم

 عنوان درس شماره درس تعداد واحد عنوان درس شماره درس تعداد واحد

 فیزیولوژیک و نوروپسیکولوژی شناسیروان 5101103 2 شناسیروانمکاتب  5101163 2

 آمار استنباطی و روش تحقیق پیشرفته 5101058 3 روانی شناسیآسیب 5101154 2

 شخصیت شناسیروان 5101156 2 تفکر و زبان 5101365 2

 جمع واحد 7 جمع واحد 6

 سوم سالنیم چهارم سالنیم

 عنوان درس شماره درس تعداد واحد عنوان درس شماره درس تعداد واحد

 بالینی شناسیروان 5101161 2 رساله 5101400 18

 اجتماعی شناسیروان 5101162 2 جمع واحد 18

 یادگیری 5101045 2 آزمون جامع و تصویب موضوع و دفاع از پروپزال

 جمع واحد 6 واحد 18حداکثر واحدهای قابل اخذ: 

 پنجم سالنیم ششم سالنیم
 انجام رساله/ دفاع از پروپزال انجام رساله/دفاع از رساله

 هفتم سالنیم هشتم سالنیم

 انجام رساله/دفاع از رساله انجام رساله/دفاع از رساله)آخرین فرصت قانونی دفاع(

 

  درس اختیاری

 آمار چند متغیری  

  روان سنجی با تاکید بر تحلیل عاملی 

 روش تحقیق کیفی پیشرفته  
 اجتماعی شناسیروان 

  ،زبان و تفکر هوش 
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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 شناسی و علوم رتبیتیرواندادکشنه 

  های مختلفسال بندی مقاطع و رشتهنیمفرم 

 

 شناسی و آموزش کودکان استثناییروان گروه آموزشی

شناسی و آموزش کودکان استثناییروان مقطع دکتری رشته  

 نیم سال اول نیم سال دوم
تعداد 

 واحد

شماره 

 درس

تعداد  عنوان درس

 واحد

شماره 

 درس

 عنوان درس

2 5101503 
 

شناسی و توانبخشی افراد روان

 اناشنو

2 5101501 
 

افراد  شناسی و توانبخشیروان

 گامآهسته

سمینار در مسائل کودکان  5101389 2

 استثنایی

 آمار پیشرفته 5101383 2

شناسی و آموزش افراد روان 5101379 2

 تیزهوش

 های جسمانی و سالمتناتوانی  2

های یادگیری خاصناتوانی 5101502 2 روش تحقیق پیشرفته 5101402 2  

واحدجمع  8  جمع واحد 8 

 نیم سال سوم نیم سال چهارم
شناسی و توانبخشی افراد نابیناروان 5101504 2 آزمون جامع و تصویب موضوع و دفاع از پروپزال  

 رفتاری  -اختالالت عاطفی 5101403 2
های ارزیابی و سنجشروش 5101386 2  

 کارورزی  1+1

 جمع واحد 8

 نیم سال پنجم نیم سال ششم
 انجام رساله/ دفاع از پروپزال انجام رساله/دفاع از رساله

 

 نیم سال هفتم نیم سال هشتم
 انجام رساله/دفاع از رساله انجام رساله/دفاع از رساله)آخرین فرصت قانونی دفاع(
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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 شناسی و علوم رتبیتیرواندادکشنه 

  های مختلفسال بندی مقاطع و رشتهنیمفرم 

 ها و برنامه های آموزشی و درسی روشگروه آموزشی: 

برنامه ریزی درسیمقطع دکتری رشته   

 نیم سال اول نیم سال دوم
تعداد 

 واحد

شماره 

 درس
 عنوان درس

تعداد 

 واحد

شماره 

 درس
درسعنوان   

درسی  برنامه در تطبیقی مطالعات 5103236 2
 مبانی فلسفی تربیت اسالم 5103084 2 )اختیاری(

 هایفناوری کاربرد و تدریس هایروش 5103119 2
های آماری در برنامه کاربردهای روش 5103085 2 آموزش در نوین

 درسی

 ارزشیابی و اجرا طراحی، هایروش و اصول 5103140 2
 های برنامه درسینظریه 5103125 2 درسی هایبرنامه

 جمع واحد  جمع واحد 

 نیم سال سوم نیم سال چهارم
تعداد  آزمون جامع و تصویب موضوع و دفاع از پروپزال

 واحد

شماره 

 درس
 عنوان درس

 سمینار در برنامه درسی 5103141 2

 تاکید با درسی برنامه در تحقیق هایروش 5103087 2
 کیفی تحقیق بر

 ریزی درسی در آموزش عالیبرنامه 5103239 2

 جمع واحد 

 نیم سال پنجم نیم سال ششم
 انجام رساله/ دفاع از پروپزال انجام رساله/دفاع از رساله

 

 نیم سال هفتم نیم سال هشتم
 انجام رساله/دفاع از رساله انجام رساله/دفاع از رساله)آخرین فرصت قانونی دفاع(
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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 شناسی و علوم رتبیتیرواندادکشنه 

  های مختلفسال بندی مقاطع و رشتهنیمفرم 

 

ها و برنامه های آموزشی و درسی گروه آموزشی: روش  

سنجش و اندازه گیری مقطع دکتری رشته  

 نیم سال اول نیم سال دوم
تعداد 

 واحد

شماره 

 درس
 عنوان درس

تعداد 

 واحد

شماره 

 درس
 عنوان درس

 (جبرانیجبر خطی ) 5109011 2 های آماری چند متغیرهروش 5109013 2

 (جبرانیهمبستگی و رگرسیون ) 5109010 2 پاسخ -نظریه سوال 5109014 2

 5109007 2 هاها و برنامهارزشیابی موسسه 5109016 2
های گیرینظریه و روش کالسیک اندازه

 آموزشی

2 5109015 
های گیریساخت ابزار سنجش در اندازه

 آموزشی
3 5109009 

های پیشرفته تحقیق کمی و کیفی در روش
 علوم تربیتی

 جمع واحد  جمع واحد 

 نیم سال سوم نیم سال چهارم
تعداد  آزمون جامع و تصویب موضوع و دفاع از پروپزال

 واحد

شماره 

 درس
 عنوان درس

 سازیهای مقیاسروش 5109017 2

1 5109018 
های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در نظام

 آموزشی

 های آماری ناپارامتریروش 5109008 2

2 5109020 
مسیر و مدل معادالت ساختاری و تحلیل 

 سلسله مراتبی

 جمع واحد 

 نیم سال پنجم نیم سال ششم
 انجام رساله/ دفاع از پروپزال انجام رساله/دفاع از رساله

 

 نیم سال هفتم نیم سال هشتم
 انجام رساله/دفاع از رساله انجام رساله/دفاع از رساله)آخرین فرصت قانونی دفاع(
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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 شناسی و علوم رتبیتیرواندادکشنه 

  های مختلفسال بندی مقاطع و رشتهنیمفرم 

                                                                                                                                                       

اجتماعی آموزش و پرورش -گروه آموزشی: مبانی فلسفی  

فلسفه تعلیم و تربیتمقطع دکتری رشته   
 نیم سال اول نیم سال دوم

 عنوان درس شماره درس تعداد واحد عنوان درس شماره درس تعداد واحد

 زبان تخصصی 5102056 2 روش تحقیق فلسفی 5102050 2

 فلسفه تطبیقی 5102040 2 (2های تربیتی)تاریخ اندیشه 5102049 2

 فلسفه معاصر 5102036 2 (1مکاتب فلسفی و اراء تربیتی ) 5102059 2

 (1های تربیتی)تاریخ اندیشه 5102044 2 فلسفه تربیتی اسالم 5102061 2

 جمع واحد 8 جمع واحد 8

سومنیم سال  نیم سال چهارم  

 عنوان درس شماره درس تعداد واحد آزمون جامع و تصویب موضوع و دفاع از پروپزال

 رویکرد فلسفی در برنامه ریزی درسی  5102045 2

 (2)  مکاتب فلسفی  و اراء تربیتی 5102060 2

 مبانی فلسفی آموزش و پرورش ایران 5102051 2

 مبانی نظریه های یادگیری و تدریس 5102058 2

 جمع واحد 8

 نیم سال پنجم نیم سال ششم

دفاع از پروپزال /انجام رساله انجام رساله/دفاع از رساله  

 

 نیم سال هفتم نیم سال هشتم

 انجام رساله/دفاع از رساله انجام رساله/دفاع از رساله)آخرین فرصت قانونی دفاع(
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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 شناسی و علوم رتبیتیرواندادکشنه 

  های مختلفسال بندی مقاطع و رشتهنیمفرم 

 

 یمدیریت و برنامه ریزی آموزش گروه آموزشی:

 مقطع دکتری رشته آموزش عالی)اقتصاد(

دومنیم سال  اولنیم سال    

 عنوان درس شماره درس تعداد واحد  عنوان درس  شماره درس تعداد واحد

 آموزش عالی تطبیقی 5105300 2 روش تحقیق پیشرفته در آموزش عالی 5105295 2

2 5105181 

5105065 
5105074 

درس 2) اختیاری

دانشجو( انتخاببه  

مدیریت و  /آموزش عالیسیاست گذاری 

برنامه ریزی استراتژیک در آموزش عالی/ 

 ارزشیابی آموزش عالی

 روش تحقیق در آموزش عالی)روش تحلیل( 5105173 2
 )جبرانی(

2 

2 5105035 

)جبرانی(بودجه بندی و مدیریت مالی  

2 510529 
 5105185 2 مباحث پیشرفته در اقتصاد آ.ع

 
)جبرانی(اصول مدیریت آموزشی  

واحدجمع  8  جمع واحد 2 

چهارمنیم سال   نیم سال سوم 
  مالیه آموزش عالی 5105144 2 آزمون جامع و تصویب موضوع و دفاع از پروپزال

کار آموزش عالی و بازار 5105217 2  

2 5105194 

5105211 

 اختیاری

درس به  1)

دانشجو(انتخاب  

آموزش عالی و اقتصاد دانایی محور/ 

کارآفرین و سازمان اقتصاد دانشگاه 

 دانایی محور

آموزش عالی اقتصادسمینار موضوعی   515201 2  

 جمع واحد 8

 نیم سال پنجم نیم سال ششم
 انجام رساله/ دفاع از پروپزال انجام رساله/دفاع از رساله

 

 نیم سال هفتم نیم سال هشتم
رساله/دفاع از رسالهانجام  انجام رساله/دفاع از رساله)آخرین فرصت قانونی دفاع(  
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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 شناسی و علوم رتبیتیرواندادکشنه 

  های مختلفسال بندی مقاطع و رشتهنیمفرم 
                      

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی گروه آموزشی:  

(مدیریتمقطع دکتری رشته آموزش عالی)  

دومنیم سال   نیم سال اول 
 عنوان درس شماره درس تعداد واحد عنوان درس شماره درس تعداد واحد

2 2510529  
مباحث پیشرفته در اقتصاد آ.ع 

 )اصلی(
2 

 آموزش عالی تطبیقی 5105300

 2 روش تحقیق پیشرفته 5105295 2
روش تحقیق در آموزش عالی)روش  5105173

)جبرانی(تحلیل(  

2 5105181 

5105065 

5105074 
 اختیاری

درس به  2)

 انتخاب دانشجو( 

 /آموزش عالیسیاست گذاری 

مدیریت و برنامه ریزی 
استراتژیک در آموزش عالی/ 

 آموزش عالی ارزشیابی

)جبرانی( بودجه بندی و مدیریت مالی 5105035 2  

2 2 

5105185 

)جبرانی(اصول مدیریت آموزشی  

 جمع واحد 2 جمع واحد 8

چهارمنیم سال  سومنیم سال    

 مدیریت سازمان های یادگیرنده 5105299 2 آزمون جامع و تصویب موضوع و دفاع از پروپزال

آموزش عالیسمینار در  5105075 2  

 مدیرت تغییر و نوآوری 5105274 2

2 

5105144 

5105296 

 اختیاری

درس به  1)

 انتخاب دانشجو(

مالیه آموزش عالی/مبانی روش های 

 اقتصادی برای مدیریت راهبری آ.ع

 جمع واحد 8

 نیم سال پنجم نیم سال ششم
 انجام رساله/ دفاع از پروپزال انجام رساله/دفاع از رساله

 

 نیم سال هفتم نیم سال هشتم
 انجام رساله/دفاع از رساله انجام رساله/دفاع از رساله)آخرین فرصت قانونی دفاع(
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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 شناسی و علوم رتبیتیرواندادکشنه 

 های مختلفسال بندی مقاطع و رشتهنیمفرم 
 
                                                                                                                          

ریزی آموزشیمدیریت و برنامهه آموزشی: گرو  

 مقطع دکتری رشته مدیریت آموزشی

دومنیم سال   نیم سال اول 
 عنوان درس شماره درس تعداد واحد عنوان درس شماره درس تعداد واحد

ایمنطقه -برنامه ریزی آموزشی و توسعه ای ملی 5105269 2  تئوری های مدیریت 5105259 2 
آموزشاقصاد  5105293 2  آمار پیشرفته در مدیریت آموزشی 5105260 2 
پژوهش در مدیریت آموزشیروش  5105225 2 های یادگیرنده مدیریت سازمان 5105299 2   

)جبرانی(اصول برنامه ریزی آموزشی 5105027 2 مدیریت منابع انسانی و تحلیل رفتار 5105267 2   

)جبرانی(بودجه بندی و مدیریت مالی 5105035 2     

)جبرانی(اصول مدیریت آموزشی 5105185 2     

 جمع واحد 6 جمع واحد 8

چهارمنیم سال  سومنیم سال    

 مدیریت تغییر و نوآوری در سازمان های آموزشی 5105274 2 آزمون جامع و تصویب موضوع و دفاع از پروپزال

)یک درس به 

انتخاب دانشجو( 

2 

 اختیاری

5105188 

5105144 

5105273 

 مالیه آموزش/ ی/در نظام آموزش یاستگذاریس
 مدیریت کیفیت

 جمع واحد 4

 نیم سال پنجم نیم سال ششم
 انجام رساله/ دفاع از پروپزال انجام رساله/دفاع از رساله

 

 نیم سال هفتم نیم سال هشتم
 انجام رساله/دفاع از رساله انجام رساله/دفاع از رساله )آخرین فرصت قانونی دفاع(

 

 
 

 


