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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 شناسی و علوم رتبیتیدادکشنه روان

 های مختلفسال بندی مقاطع و رشتهنیمفرم 
 
 

شناسیروان :گروه آموزشی  

شناسیروان مقطع کارشناسی رشته  

دوم سالنیم اول سالنیم   

درسشماره تعداد واحد  عنوان درس شماره درس تعداد واحد عنوان درس 

2شناسی مباحث اساسی در روان 5106138 2 1شناسی مباحث اساسی در روان 5106132 2   
2+1 شناسی مبانی جامعه 5101541 2 آمار استنباطی 5106020   

 آمار توصیفی 5101575 2 احساس و ادراک 5101410 2
 فیزیولوژی اعصاب و غدد 5106133 2 آشنایی با فلسفه اسالمی 5106177 2
شناسی اجتماعیروان 5106174 2  معرفت شناسی 5106137 2 
1شناسی به انگلیسیمتون روان 510699 2 همبانی راهنمایی و مشاور 5106136 2   
 جمع واحد 12 جمع واحد 13

چهارم سالنیم سوم سالنیم   

درسشماره تعداد واحد  عنوان درس شماره درس تعداد واحد عنوان درس 

2 5106193 
شناسی از دیدگاه اندیشمندان روان

 مسلمان
2+1  5106194 

 روش تحقیق )کمی و کیفی(

ژیکشناسی فیزیولوروان 5106141 2 انگیزش و هیجان 5106106 2  
شناسی تحولینروا 5106195 2 1شناسی تحولیروان 5106173 2   
سنجیروان 5106236 2 شناختی شناسینروا 5106196 2  
2شناسی به انگلیسیمتون روان 5106200 2 دین شناسینروا 5106197 2  
شناسینکاربرد کامپیوتر در روا 5106204 2 شناسی یادگیریروان 5106175 2   
2+1 شناسی تجربینروا 5106201  شناسی اجتماعی کاربردیانرو 5106211 2   

شناسی تربیتینروا 5106107 2     
 جمع واحد 15 جمع واحد 17

ششم سالنیم پنجم سالنیم   

درسشماره تعداد واحد درسشماره تعداد واحد عنوان درس   عنوان درس 

 
5106203 

شناختی در قرآن و نهای رواآموزه
2حدیث   

2 5106192 
شناسی و نقد تاریخ مکاتب روان

 آن
2نیشناسی رواآسیب 5106278  شناسی شخصیتنروا 5106372 2   
2شناختی نهای رواآزمون 5106206  شناسینفلسفه علم روا 5106198 2   
 

5106207 
شناسی روانی کودک و بیآس

 نوجوان
2 5106202 

شناسی در قرآن و نهای رواآموزه
1حدیث   

شناسی و مشاوره خانوادهنروا 5106208  1شناسی نشناسی رواآسیب 5106273 2   
درمانیهای مشاوره و رواننظریه 5106209  1شناختی نهای رواآزمون 5106205 2   

 5106214 
شناسی کودکان با نیازهای نروا

2ویژه  
2 5106040 

شناسی اجتماعیسیبآ  

و سازمانی شناسی صنعتیروان 5106212 2     
   

2 5106213 
شناسی کودکان با نیازهای نروا

1ویژه   
 جمع واحد 18 جمع واحد 14
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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 شناسی و علوم رتبیتیدادکشنه روان

  های مختلفسال بندی مقاطع و رشتهنیمفرم 

 شناسیروان :گروه آموزشی

شناسیروان مقطع کارشناسی رشته  

ماندن )اخذ واحد های اختیاری و عمومی در صورت باقیهشتم  سالنیم

 برای دانشجو(

هفتم سالنیم  

درسشماره تعداد واحد وان دروس اختیاری گروهعن  درسشماره تعداد واحد   عنوان درس 

شناسی بالینیناصول روا 5106111 2 شناسی جنسیتنروا 5106218 2  

شناسی سالمندینروا 5106219 2  بهداشت روانی 5106060 2 

شناسی سالمتنروا 5106292 2 مدیریت استرس )تنیدگی( 5106220 2  

یادشناسی اعتروان 5106221 2 درمانیفنون مشاوره و روان 5106237 2   

2 5106222 
کنندهشناسی رفتار مصرفنروا  2 

5106210 
راهنمایی و مشاوره تحصیلی و 

 شغلی 

شناختیعلوم اعصاب 5106223 2 ویژهبخشی کودکان با نیازهایتوان 5106215 2   

شناسی ورزشنروا 5106224 2 رفتارهای اصالح و تغییر شیوه 5106216 2   

عملی 3 پویایی گروه 5106225 2 شناسینپژوهش عملی در روا 5106217   

شناسی کار و مدیریتنروا 5106226 2  جمع واحد 17 

پزشکیکلیات روان 5106227 2  

 :8ترم دروس اختیاری 

 6واحد )قابل اخذ از بین دروس زیر و/ یا حداکثر 10 

سایر های آموزشی واحد از دروس اصلی یکی از گروه

 های دانشگاه تهران(دانشکده

 شناسی تبلیغات و رسانهنروا 5106228 2

 رفتار سازمانی 5106229 2

 شناسی اخالقنروا 5106230 2

 ای اخالق حرفه 5106254 2

 های یادگیریناتوانائی 5106231 2

 نگرش و تغییر آن 5106038 2

 شناسی نظامینروا 5106232 2

 شناسی سیاسینروا 5106233 2

 مهارت های زندگی 5120060 2

 های دفاع مقدسآشنایی با ارزش 5120080 2

 مبانی کارآفرینی 5120081 2

 

 

 

 

 



 هب انم خدا 
 

 

3 

 

 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 شناسی و علوم رتبیتیدادکشنه روان

  های مختلفسال بندی مقاطع و رشتهنیمفرم 

 واحد 22دروس عمومی 

شناسیروان مقطع کارشناسی رشته  

 درس عنوان درس شماره درس تعداد واحد نحوه اخذ

انتخاب یک درس الزامی 

 است

)مبدأ و معاد( 1ندیشه اسالمیا 5120019 2  

 مبانی نظری در اسالم
 )نبوت و امامت( 2اندیشه اسالمی  5120037 2

 انسان در اسالم 5120064 2

 حقوق اجتماعی و سیاسی اسالم 5120065 2

انتخاب یک درس الزامی 

 است

 فلسفه اخالق )مباحث تربیتی( 5120066 2

 اخالق اسالمی
 المی )مبانی و مفاهیم(اخالق اس 5120031 2

 آیین زندگی )اخالق کاربردی( 5120067 2

 عرفان عملی اسالمی  5120068 2

انتخاب یک درس الزامی 

 است

 انقالب اسالمی ایران 5120069 2

 آشنایی با قانون اساسی 5120070 2 انقالب اسالمی

 اندیشه سیاسی امام خمینی 5120079 2

می انتخاب یک درس الزا

 است

 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی  5120051 2

 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 5120071 2 تاریخ و تمدن اسالمی

 تاریخ امامت 5120050 2

انتخاب یک درس الزامی 

 است

 تفسیر موضوعی قرآن  5120072 2
 آشنایی با منابع اسالمی

 تفسیر موضوعی نهج البالغه 5120072 2

7351200 2 الزامی  - زبان فارسی 

 - زبان انگلیسی 5120074 2 الزامی

5/0 الزامی  - تربیت بدنی 5120075 

 - 1ورزش 5120076 1 الزامی

5/0 الزامی  - تربیت بدنی ویژه 5120077 

 - ورزش ویژه 5120078 1 الزامی

 - دانش خانواده و جمعیت 5120062  الزامی

 138جمع کل واحدها: 
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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 شناسی و علوم رتبیتیدادکشنه روان

  های مختلفسال بندی مقاطع و رشتهنیمفرم 

 سرفصل دروس دوره کهاد رشته روانشناسی
تعداد  درس ردیف

 واحد

شماره 

 درس

 نوع

 درس

 توضیحات

  اجباري 5106132 واحد 2 (1مباحث اساسی در روانشناسی) 1

  اجباري 5106138 واحد 2 (2مباحث اساسی در روانشناسی) 2

 2نیاز ردیفپیش اجباري 5106173 واحد 2 (1روانشناسی تحولی) 3

  اجباري 5106196 واحد 2 روانشناسی شناختی 4

  اجباري 5106174 واحد 2 روانشناسی اجتماعی 5

  اجباري 5101372 واحد 2 روانشناسی شخصیت 6

  اجباري 5106175 واحد 2 روانشناسی یادگیری 7

 3نیاز ردیفپیش اختیاري 5101273 واحد 2 (1شناسی روانی)آسیب 8

 3نیاز ردیفپیش اختیاري 5101278 واحد 2 (2شناسی روانی)آسیب 9

  اختیاري 5106111 واحد 2 اصول روانشناسی بالینی 10

  اختیاري 5106213 واحد 2 (1روانشناسی افراد با نیازهای ویژه) 11

  اختیاري 5106214 واحد 2 (2روانشناسی افراد با نیازهای ویژه) 12

  اختیاري 5106136 واحد 2 مبانی راهنمایی و مشاوره 13

 .دروس اختیاري را بگذرانند از واحد درسی 6 الزم است تعداد* 
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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 شناسی و علوم رتبیتیدادکشنه روان

  های مختلفسال بندی مقاطع و رشتهنیمفرم 
 تربیتی و مشاوره شناسیوانرگروه آموزشی: 

 مشاوره مقطع کارشناسی رشته

 اول سالنیم دوم سالنیم

تعداد 
 واحد

شماره 
 درس

تعداد  عنوان درس
 واحد

شماره 
 درس

 عنوان درس

 شناسیروانمباحث اساسی در  5101416 2 فیزیولوژي انسان )اعصاب و غدد( 5101418 2

 آمار توصیفی SPSS 2 5101267آمار استنباطی و کاربرد  5101419 2

 یشناسجامعهمبانی  5101541 2 اجتماعی شناسیروان 5101096 2

 مبانی راهنمایی و مشاوره 5106136 2 آموزش و پرورش ابتدایی، متوسطه اول و دوم 5101425 2

 در قرآن و احادیث يامشاوره يهاآموزه 5101424 2 (1تحولی ) شناسیروان 5106173 2

 آشنایی با مبانی فلسفه ذهن و روان 5101428 2 در اسالم شناسینسانا 5106011 2

 دروس عمومی*  2 زبان انگلیسی 5120074 2
    تربیتی شناسیروان 5101559 2

 جمع واحد 14 جمع واحد 16
 سوم سالنیم چهارم سالنیم

تعداد 
 واحد

شماره 
 درس

تعداد  عنوان درس
 واحد

شماره 
 درس

 عنوان درس

 (2تحولی ) شناسیروان 5106195 2 مبانی نظري روش تحقیق در مشاوره 5101420 2

 سنجش و ارزیابی در مشاوره 5101422 2 تمرین عملی روش تحقیق در مشاوره 5101421 1

 شخصیت شناسیروان 5101117 2 (1روانی ) شناسیآسیب 5101273 2

 در مشاوره ايهحرفاخالق  5101423 2 (2متون مشاوره انگلیسی ) 5101427 2

 حقوق خانواده در اسالم و ایران و کاربرد آن در مشاوره 5101417 2 نوجوانان و جوانان مسائل 5101309 2

 (1متون مشاوره انگلیسی ) 5101426 2 هوش و استعداد هايآزمونکاربرد  5101430 2

 هنمایی و مشاورهو فنون را هاروش 5101443 2 تمرین و فنون راهنمایی و مشاوره 5101444 1

 درس اختیاري  2 مشاوره در مسائل و مشکالت تحصیلی 5101432 2

 جمع واحد 16 جمع واحد 14

 پنجم سالنیم ششم سالنیم

تعداد 

 واحد

شماره 

 درس

تعداد  عنوان درس

 واحد

شماره 

 درس

 عنوان درس

 (2روانی ) شناسیآسیب 5101278 2 (2) درمانیروانمشاوره و  هاينظریه 5101247 2

 مشاوره بهداشت روانی 5101429 2 زندگی و فنون آموزش آن هايمهارت 5101431 2

 (1) درمانیروانمشاوره و  هاينظریه 5101448 2 اسالمی -معنوي  درمانیروانمشاوره و  5101433 2

 اده و شخصیت در مشاورههاي رغبت، خانوکاربرد آزمون 5101434 2 راهنمایی و مشاوره کودک و نوجوان 5101436 2

 خانواده شناسیآسیب 5101450 2 مبانی مشاوره  پیشگیري از اعتیاد 5101440 2

 راهنمایی و مشاوره تحصیلی 5101563 2 و فنون راهنمایی و مشاوره شغلی هانظریه 5101446 2

 مشاوره اصالح رفتار 5101435 2 تمرین عملی مشاوره شغلی 5101447 1

 اجتماعی شناسیآسیب 5101010 2 وره خانوادهمشا 5101231 2

 جمع واحد 16 جمع واحد 15
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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 شناسی و علوم رتبیتیدادکشنه روان

  های مختلفسال بندی مقاطع و رشتهنیمفرم 

 تربیتی و مشاوره شناسیروانگروه آموزشی: 

 مقطع کارشناسی رشته مشاوره

 هفتم سالنیم هشتم سالنیم

تعداد 

 واحد

شماره 

 درس

تعداد  عنوان درس

 واحد

شماره 

 درس

 عنوان درس

 مشاوره ازدواج 5101438 2 کارآفرینی در ایران آشنایی با قوانین کار و 5101449 2

 مشاوره بزهکاران و بزه دیدگان 5101439 2 افراد با نیازهاي خاص بخشیتوانمشاوره  5101451 2

 مبانی نظري راهنمایی و مشاوره گروهی 5101441 2 هاي درمان آنآشنایی با اختالالت یادگیري و روش 5101452 2

 تمرین راهنمایی و مشاوره گروهی 5101442 1 در مشاوره (2کارورزي ) 5101199 2

 ( در مشاوره1کارورزي ) 5101198 2 پروژه تحقیقاتی در مشاوره 5101453 2

 هاسازمانمشاوره در  5101445 2 درس اختیاري  2

 درس اختیاري  2   

 جمع واحد 13 جمع واحد 12

 دروس عمومی 

 8ه مشاوره، الزم است در طول در دوره کارشناسی رشتدروس اختیاری: 

 از میان دروس اختیاری زیر اخذ گردد. واحد  6آموزشی  سالنیم

واحد درسی اخذ  137 در مجموعدانشجویان کارشناسی الزم است 

واحد اختیاری  6واحد دروس عمومی و  21ها نمایند که از میان آن

 است.

 

 

 

 *دروس عمومی تعداد واحد رسکد د *دروس عمومی تعداد واحد کد درس
 آیین زندگی )اخالق کاربردي( 2 5120067 و معاد( مبدأاندیشه اسالمی ) 2 5120019
 عرفان عملی در اسالم 2 5120068 اخالق اسالمی )مبانی و مفاهیم( 2 5120031
 المی ایرانآشنایی با قانون اساسی جمهوري اس 2 5120069 )نبوت و امامت( 2اندیشه اسالمی  2 5120037
 اندیشه سیاسی امام خمینی )ره( 2 5120070 تفسیر موضوعی قرآن 2 5120050
 تاریخ امامت 2 5120071 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 2 5120051
 البالغهنهجتفسیر موضوعی  2 5120072 انقالب اسالمی ایران 2 5120061
 زبان فارسی 3 5120073 دانش خانواده و جمعیت 2 5120062
 زبان انگلیسی 3 5120074 انسان در اسالم 2 5120064
 یبدنتیترب 5/1 5120075 حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم 2 5120065
 1ورزش  2 5120076 بر مباحث تربیتی( دیتأکفلسفه اخالق )با  2 5120066
 ویژه یبدنتیترب 5/1 5120077 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی 2 5120079

 ورزش ویژه 2 5120078   
 س اختیاریعنوان در تعداد واحد کد درس
 اولیه يهاکمکبهداشت و  3 5101062
 سازمان و اداره خدمات راهنمایی 2 5101251
 مبانی کامپیوتر 3 5101300
 سازمان و قوانین آموزش و پرورش 2 5101308
 پزشکیروانمقدمات  2 5101324
 منطق و فن بیان 2 5101391
 ارتباطات شناسیجامعه 2 5101413
 ي تحلیل سیاسیهاروش 2 5101414
 خانواده نابسامان و عوامل آن 2 5101415
 فرد هايتفاوت شناسیروان 2 5106043
 زندگی هايمهارت 2 5120060
 دفاع مقدس هايبا ارزشآشنایی  2 5120080
 مبانی کارآفرینی 2 5120081
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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 شناسی و علوم رتبیتیدادکشنه روان

  های مختلفسال بندی مقاطع و رشتهنیمفرم 

 سرفصل دروس کهاد رشته مشاوره

 درس ردیف
تعداد 

 واحد

شماره 

 درس

نوع 

 درس
 توضیحات

  اجباري 510117 واحد 2 شخصیتروانشناسی  1

  اجباري 5106136 واحد 2 مبانی راهنمایی و مشاوره 2

 2نیاز: ردیفپیش اجباري 5101448 واحد 2 (1درمانی)های مشاوره و روان نظریه 3

 3نیاز: ردیفپیش اجباري 5101247 واحد 2 (2درمانی )های مشاوره و روان نظریه 4

  اجباري 5101438 واحد 2 مشاوره ازدواج 5

  اجباري 5101441 واحد 2 مبانی نظری راهنمایی و مشاوره گروهی 6

  اجباري 5101446 واحد 2 ها و فنون راهنمایی و مشاوره شغلینظریه 7

  اختیاري 5101437 واحد 2 راهنمایی و مشاوره تحصیلی 8

  اختیاري 5106173 واحد 2 (1روانشناسی تحولی) 9

 9نیاز: ردیفپیش اختیاري 5106195 واحد 2 (2تحولی)روانشناسی  10

  اختیاري 5101273 واحد 2 (1شناسی روانی)آسیب 11

 11نیاز: ردیفپیش اختیاري 5101278 واحد 2 (2شناسی روانی)آسیب 12

  اختیاري 5101429 واحد 2 مشاوره بهداشت روانی 13

  اختیاري 5101231 واحد 2 مشاوره خانواده 14

  اختیاري 5101436 واحد 2 راهنمایی و مشاوره کودک و نوجوان 15

  اختیاري 5101431 واحد 2 های زندگی و فنون آموزش آنمهارت 16
 

 .دروس اختیاري را بگذرانند از واحد درسی 6 الزم است تعداد* 

 

 

 

 

  



 هب انم خدا 
 

 

8 

 

 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 شناسی و علوم رتبیتیدادکشنه روان

  های مختلفسال بندی مقاطع و رشتهنیمفرم 

  :های آموزشی مرتبطگروه
 آموزش و پرورشمبانی فلسفی و اجتماعی  -
 های درسیها و برنامهروش -
 ریزی آموزشیمدیریت و برنامه -

 مقطع کارشناسی رشته: علوم تربیتی

 سال اولنیم سال دومنیم

تعداد 

 واحد

شماره 

 درس
 عنوان درس

تعداد 

 واحد

شماره 

 درس
 عنوان درس

 روانشناسی عمومی 5101571 2 ریزی  درسیبرنامه مبانی و اصول 5103279 2

 آمار توصیفی 5101575 2 مبانی و اصول مدیریت آموزشی 5103277 2

 روانشناسی تربیتی 5101559 2 آمار استنباطی 5101589 2

 مدیریت عمومی 5105151 2 تعلیم و تربیت اسالمی 5105045 2

 مبانی و اصول تعلیم  تربیت 5103269 2 های فلسفی و نظریه تربیتیمکتب 5103270 2

 تکنولوژی آموزشی 5103265 2 اشناسی رشدرو 5103276 2

 جامعه شناسی آموزش و پرورش 5101080 2 1شناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژهروان 5103280 2

 (یعمومزبان )  3 فارسی عمومی)عمومی(  3

 )عمومی( 1اندیشه  2 )عمومی( 2اندیشه  2

 جمع واحد 19 جمع واحد 19

 سال سومنیم سال چهارمنیم

تعداد 

 واحد

شماره 

 درس
 عنوان درس

تعداد 

 واحد

شماره 

 درس
 عنوان درس

های آشنایی با آشنایی با کتابخانه و مهارت 5103288 2
 سواد اطالعاتی

سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران قبل  5103268 2
 و بعد از اسالم

 الگوها و روش تدریس 5103275 3 گیریسنجش و اندازه 5103282 2

 تربیت اخالقی 5103272 2 مبانی راهنمایی و مشاوره 5106136 2

آموزش و پرورش دبستانی، دبستان و  5103271 2 طراحی آموزشی 5103283 2
 متوسطه

 روانشناسی یادگیری )اختیاری( 5101129 2 مقدمات روش تحقیق کمی و کیفی 5103281 3

 تون تخصصیم 5101276 2 آموزشی ریزیبرنامهمبانی و اصول  5103278 2

 کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت 5103287 2 اختیاری  2

 زمینه  2 زمینه  2

 زمینه  2 عمومی  2

 عمومی  1 عمومی  1

 جمع واحد 20 جمع واحد 20

                                                 
 این درس با توجه به پیش نیاز بودن زمینه کودکان با نیازهاي ویژه پرورتا در نیم سال دوم می بایست ارائه شود. 1
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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 شناسی و علوم رتبیتیدادکشنه روان

  های مختلفسال بندی مقاطع و رشتهنیمفرم 

 
  :های آموزشی مرتبطگروه
 آموزش و پرورشمبانی فلسفی و اجتماعی  -
 های درسیها و برنامهروش -
 ریزی آموزشیمدیریت و برنامه -

 مقطع کارشناسی رشته: علوم تربیتی

 سال پنجمنیم سال ششمنیم

تعداد 

 واحد
 عنوان درس شماره درس

تعداد 

 واحد
 عنوان درس درسشماره 

 های علمیتدوین و نگارش متون و گزارش 5103289 2 خانواده در اسالم 5103274 2

 ارزشیابی آموزشی 5103005 2 های تربیتی و آیات قرآنآموزه 5103273 2

 ای تعلیم و تربیتاخالق حرفه 5103284 2 نظارت و راهنمایی آموزشی 5103285 2

 آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان 5103286 2 آموزش و پرورش ها و قوانینسازمان 5105066 2

 آرای تربیتی اندیشمندان مسلمان 5103267 2 مشاوره تحصیلی و شغلی 5103290 2

 اختیاری  2 تولید محتوای الکترونیکی 5103291 2

 اختیاری  2 اختیاری  2

 زمینه   2 زمینه  2

 زمینه  2 زمینه  2

 عمومی  2 عمومی  2

 جمع واحد 20 جمع واحد 20

 سال هفتمنیم سال هشتمنیم

تعداد 

 واحد
 عنوان درس شماره درس

تعداد 

 واحد
 عنوان درس شماره درس

 روانشناسی سالمت 5103292 2   

 منطق 5103294 2   

 ارتباط انسانی 5103296 2   

 اخالق رفتاری و هیجانی 5103293 2   

 ایتربیت رسانه 5103295 2   

 پروژه 5103297 2   

 آموزش و پرورش تطبیقی 5101040 2   

 زمینه  2   

 زمینه  2   

 عمومی  2   

 عمومی  2   

 جمع واحد 22 جمع واحد 
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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 شناسی و علوم رتبیتیدادکشنه روان

  های مختلفسال بندی مقاطع و رشتهنیمفرم 

 

 سرفصل دروس دوره کهاد رشته علوم تربیتی
 توضیحات نوع درس شماره درس تعداد واحد درس ردیف

  اجباري 5101559 واحد 2 تربیتی شناسیروان 1

  اجباري 5103265 واحد 2 آموزشی يتکنولوژ 2

  اجباري 5105151 واحد 2 مدیریت عمومی 3

  اجباري 5103270 واحد 2 تربیتی يهاهینظرفلسفی و  يهامکتب 4

  اجباري 5103275 واحد 3 تدریس يهاروشالگوها و  5

  اجباري 5103281 واحد 3 و کیفیتحقیق کمی  هايروشمقدمات  6

  اختیاري 5101080 واحد 2 وپرورششناسیآموزشجامعه 7

  اختیاري 5101022 واحد 2 و تربیتاقتصاد تعلیم  8

  اختیاري 5103298 واحد 2 آموزش هايفیلمتولید  9

  اختیاري 5103301 واحد 2 طراحی پیام و مواد آموزشی  10

  اختیاري 5103308 واحد 2 هاي آموزشیرفتار سازمانی و روابط انسانی در سازمان 11

  اختیاري 5103311 واحد 2 کارآفرینی 12

  اختیاري 5103312 واحد 2 )تخصصی(شناختیروانهاي آشنایی با آزمون 13

  اختیاري 5103314 واحد 2 یادگیري هايناتوانی 14

  اختیاري 5103324 واحد 2 بازي شناسیروان 15

  اختیاري 5103326 واحد 2 و دبستان دبستانشیپدرسی دوره تحصیلی  يزیربرنامه 16
 

 .دروس اختیاري را بگذرانند از واحد درسی 6الزم است تعداد * 
 

 

 


