آرایص تزهی دٍرُ کبرضٌبسی ارضذ پژٍّص ٌّز داًطگبُ آساد اسالهی سپیذاى ٍرٍدی  95بِ بؼذ
درٍس جبزاًی

درٍس اختیبری

درٍس اصلی

صَرت ٍ هؼٌب در ٌّز

ٍ2احذ

کبرگبُ رٍش تحقیق

ٍ3احذ

ً-1ظزیِ ّبی ًقذ ٌّز اس 1911تب )1981

فز ٌّگ ٍ ٌّز ایزا ى ببستبى

ٍ2احذ

حکوت ٌّز اسالهی

ٍ2احذ

-2تئَریْبی اًتقبدی هیبى رضتِ ای

تبریخ ٌّز جْبى

ٍ2احذ

هطبلؼبت تطبیقی ٌّز یک

*

ٍ3احذ

-3هذیزیت ًوبیطگبُ ّبی ٌّز

تبریخ ٌّز اسالهی

ٍ2احذ

هطبلؼبت تطبیقی ٌّز دٍ

*

ٍ3احذ

-4في بیبى ٍ ضیَُ ًگبرش

آضٌبی بب فزٌّگ ٍ ادبیبت ایزاى

ٍ2احذ

آرای هتفکزاى در ببة ٌّز یک

ٍ2احذ

-5هطبلؼبت فزٌّگی

سببى تخصصی

ٍ2احذ

آرای هتفکزاى در ببة ٌّز دٍ

ٍ2احذ

-6هطبلؼبت فزٌّگ ػبهَْ هیزاث ضفبّی

هببًی سیبب ضٌبسی ٌّزاسالهی

ٍ2احذ

ً-7قذ ٌّزی

پبیبى ًبهِ

ٍ6احذ

-8اسطَرُ ٍ ٌّز

*

ً-9وبد ًٍطبًِ ضٌبسی ٌّز
-11جبهؼِ ضٌبسی ٌّز
اخذ کلیِ درٍس ٍ23احذ الشاهی است

اخذ ٍ 6احذ درسی اس بیي درٍس جبزاًی
بزای کلیِ داًطجَیبى(هزتبط ٍ غیز هزتبط)

اخذ چْبر درس(ٍ8احذ)اس درٍس اختیبری بِ تطخیص گزٍُ الشاهی
است.

بِ تطخیص گزٍُ الشاهی است.

بسیبر هْن:در هَرد درٍس ستبرُ دار
*:پیطٌیبس درس هطبلؼبت تطبیقی ٌّز یک
*:پیطٌیبس درس هطبلؼبت تطبیقی دٍ
*:پیطٌبس درس ًظزیِ ّبی ًقذ ٌّز اس 1911تب1981

درس کبرگبُ رٍش تحقیق هیببضذ
درس هطبلؼبت تطبیقی یک هیببضذ
درس آرای هتفکزاى در ببة ٌّز یک هی ببضذ

 -1داًطجَیبى هَظف ّستٌذ پس اس پبیبى ًیوسبل اٍل قبل اس ًیوسبل چْبرم هَضَع پبیبى ًبهِ بِ تبییذ گزٍُ تخصصی رسبًٌذ ٍ پزٍ پشال آى را ارائِ
دّذ.
-2حذاقل ًوزُ قبَلی در توبم درٍس اصلی ٍجبزاًی  12هی ببضذ.
-3حذاقل ٍاحذ اًتخببی در ّز ًیوسبل  ٍ 8حذاکثز ٍ 14احذ هی ببضذ
-4داًطجَیبًی کِ در هقطغ کبرداًی یب کبرضٌبسی درس ٍصیت ًبهِ اهبم (رُ) را ًگذراًذُ اًذ هلشم بِ اخذ ایي درس هی ببضٌذ
-5در صَرتی کِ هؼذل کل داًطجَ سیز  14ببضذ داًطجَ حق دفبع اس پبیبى ًبهِ را ًذارد(.هزاجؼِ داًطجَ جْت استفبدُ اس هبدُ  14جْت تزهین
هؼذل).
 -6تب سهبًی کِ داًطجَ دفبع اس پبیبى ًبهِ را اًجبم ًذادُ است هَظف است بز اسبس تقَین داًطگبّی در ًیوسبلْبی بؼذ ًیش آى را ثبت ًبم ًوبیذ

