آرایص تزهی دٍرُ کارضٌاسی ارضذ تحقیقات آهَسضی داًطگاُ آساد اسالهی سپیذاى
درٍس پیطٌیاس

درٍس تخصصی اصلی

درٍس تخصصی

آهار تَصیفی ٍ 3احذ

-1فلسفِ آهَسش ٍ پزٍرش

سباى تخصصی ٍ3احذ

-2رٍاًطٌاسی تزبیتی ٍ اًذاسگیزی ٍ2احذ

اخذ درس آهار تَصیفی

ٍ2احذ

-3رٍضْای تذریس پیطزفتِ

ٍ2احذ

-1کاربزد کاهپیَتز در تحقیقات تزبیتی ٍ2احذ
ٍ2احذ-پیطٌیاس (آهار تَصیفی)

-2رٍضْای تحقیق در ػلَم تزبیتی()1

 -3رٍضْای تحقیق در ػلَم تزبیتی(ٍ2 )2احذ-پیطٌیاس(رٍش تحقیق )1

-4رٍضْای ارسیابی آهَسضی

ٍ2احذ

-4رٍضْای آهاری ()1

ٍ2احذ-پیطٌیاس(آهار تَصیفی)

-5سویٌار ٍ پژٍّص

ٍ 2احذ

 -5رٍضْای آهاری()2

ٍ2احذ-پیطٌیاس (رٍضْای آهاری )1

-6پایاى ًاهِ

ٍ 6احذ

اخذ کلیِ درٍس (ٍ11احذ)الشاهی است .

اخذ کلیِ درٍس( ٍ 16احذ) الشاهی است.

درٍس اختیاری
-1اصَل ٍ رٍضْای بزًاهِ ریشی درسی ٍ2احذ
-2فزآیٌذبزًاهِ ریشی آهَسضی

ٍ2احذ

-3هطالؼِ تطبیقی در ًظام آهَسش ػالی ٍ2احذ

اخذ( ٍ 6احذ) اس درٍس اختیاری الشاهی است.

بزای داًطجَیاى کِ
هذرک کارضٌاسی غیز
هزتبط دارًذ در تزم اٍل
الشاهی است.
اخذ درس سباى
تخصصی بزای کلیِ
داًطجَیاى الشاهی است

-1داًطجَیاى هَظف ّستٌذ پس اس پایاى ًیوسال اٍل ٍ قبل اس ًیوسال چْارم هَضَع پایاى ًاهِ بِ تاییذ گزٍُ
تخصصی رساًٌذ ٍ پزٍ پشال آى را ارائِ دّذ.
-2حذاقل ًوزُ قبَلی در توام درٍس اصلی ٍجبزاًی  12هی باضذ.
-3حذاقل ٍاحذ اًتخابی در ّز ًیوسال  ٍ 8حذاکثز ٍ 14احذ هی باضذ
-4داًطجَیاًی کِ در هقطغ کارداًی یا کارضٌاسی درس ٍصیت ًاهِ اهام (رُ) را ًگذراًذُ اًذ هلشم بِ اخذ ایي
درس هی باضٌذ
-5در صَرتی کِ هؼذل کل داًطجَ سیز  14باضذ داًطجَ حق دفاع اس پایاى ًاهِ را ًذارد(.هزاجؼِ داًطجَ جْت
استفادُ اس هادُ  14جْت تزهین هؼذل).
-6تا سهاًی کِ داًطجَ دفاع اس پایاى ًاهِ را اًجام ًذادُ است هَظف است بز اساس تقَین داًطگاّی در ًیوسالْای
بؼذ ًیش آى را ثبت ًام ًوایذ.
-7اخذ درس پایاى ًاهِ هٌَط بِ گذراًذى درٍس جبزاًی-تخصصی-تخصصی اختیاری هی باضذ در خصَظ
داًطجَیاى با ضزایط اخذ پایاى ًاهِ ّوشهاى با درٍس باقیواًذُ در تزم سَم یا چْارم
صزفا با هجَس هذیز گزٍُ اهکاى پذیز است.

