
 بسمه تعالی  

 .است ( open university)و چهارمین دانشگاه باز جهان    زبرگترین شبکه آموزش عالی کشوربه عنوان  دااگشنه ایپم نور

 
:نحوه پذیرش در دانشگاه پیام نور به دوطریق است  

 الف(دوره های فراگیر پیام نور که آزمون آن یکبار در سال برگزار میگردد.

 ب(کنکور سراسری تحصیالت تکمیلی که دراواخر بهمن ماه هرسال برگزار میگردد.         

        .مدارک صادره در هر دو نوع پذیرش دانشگاه پیام نور یکسان بوده و هیچ تفاوتی باهم ندارند: قابل توجه

:نحوه ی گذراندن دوره دانش پذیری  

صصرری   م اود دوره رارشسا رری ارشرر  رشرر ه دروس  ننپپدتوادانشپپیذیران محمپپرم مپپی ، رد دوره اهی فراگیررر ایپم نررور 
تخ

  دلخررواه 

موسسه آموزش عالی افضر  در (49ماهاردیبهشت تا 39دیماهاز )یک ترم تقریبی را در مدت زمان (واحد 01تا  8درمجموع )
نصاب قبولی  دح( شیراز برگزار می گردد در 0394 بهارکه توسط سازمان سنجش ودر )ذرانده و در آزمون پایان ترم اول گ

 .را کسب کرده و ادامه تحصیل بدهند

:ویژگیهای تحصیل در دوره های فراگیر پیام نور   

با توجه به عالقه شخصی دوره کارشناسی ارشد انمخاب رشمه.0  

  ممنوع بودن رشمه های تحصیلی .2

ارائه مدرک رسمی مورد تایید وزارت علوم توسط دانشگاه پیام نور .3  

صیل در مقاطع باالتر در تمامی دانشگاههای کشورامکان ادامه تح.4  

قابل ترجمه بودن مدرک تحصیلی برای ارائه به دانشگاه های خارج از کشور.5  

(بنابه درخواست دانشجو)صدور معافیت نظام وظیفه پس از قبولی دردوره دانشیذیری دانشگاه پیام نور .6  

(صبا شرایط خا) تحصیل همزمان با خدمت وظیفه عمومی .7  

نداشمن محدودیت سنی . 8  

ر دانشگاههای کشور سایتحصیل با حداقل شهریه نسبت به .9  

 کارشناسی پیوسمه و ناپیوسمهدارندگان مدرک  امکان ادامه تحصیل جهت.01
 

:ویژگیهای منحصربفرد مکانی فراگیر پیام نور  

          موسسه آموزش عالی افض  شیراز                    : اراهئ ردوس  م اود 

 رد شیرازو  توسط سازمان سنجش : آزمون پایان  م اود 

 (                                                                روههای خصوصیگ )موسسه افض +دااگشنه ایپم نورمربوهط:اراهئ ردوس  مهای بع ی

 (بساهب ردخواست دانشجو)دلخواه استان :پایان  مهای بع ی 

دپارتمان فراگیر پیام نور-طبقه اول -موسسه آموزش عالی فاضل – 0پالک  – 0کوچه  –خ قصرالدشت  –پارامونت –شیراز :ر مرکزیدفم  

3234 08 04 – 3234 08 05 – 3233 75 71 – 3233 80 61 – 3235 48 58  - 3234 32 34الی   36: تلفن  

www.fazel.ac.ir 



گروه  رشمه تحصیلی شهر دروس ترم اول

مدیریت اسمراتژیک پیشرفمه+ 0تئوریهای مدیریت +یزبان تخصص تحصیلی همدان* قشم*دماوند*غرب تهران     MBA مدیریت 

 مدیریت

اسمراتژیک+ حسابداری مدیریت + مدیریت مالی +زبان تخصصی بابل*گرمسار*قشم*ساوه*ساری*ورامین*کرج*تهران غرب   مدیریت اجرایی 

سمراتژیک پا+رفمار سازمانی+ تئوریهای مدیریت + زبان تخصصی کیش*عسلویه*ری*غرب تهران*کرج  (المللیبازرگانی بین)مدیریت بازرگانی   

اسمراتژیک پ+رفمار سازمانی+ تئوریهای مدیریت + زبان تخصصی غرب تهران  (مدیریت مالی)مدیریت بازرگانی    

اسمراتژیک پ+رفمار سازمانی+ تئوریهای مدیریت + زبان تخصصی قشم*ری*گرمسار*غرب تهران*کرج  (گرایش بازاریابی)مدیریت بازرگانی   

منابع انسانی+رفمارسازمانی+  سیسمم اطالعاتی+خط مشی گذاری غرب تهران  (گرایش تشکیالت و روشها)مدیریت دولمی    

منابع انسانی+رفمارسازمانی+  سیسمم اطالعاتی+خط مشی گذاری غرب تهران  (گرایش سیسممهای اطالعاتی )مدیریت دولمی    

منابع انسانی+رفمارسازمانی+  سیسمم اطالعاتی+شی گذاریخط م غرب تهران  (گرایش مدیریت تحول )مدیریت دولمی    

منابع انسانی+رفمارسازمانی+  سیسمم اطالعاتی+خط مشی گذاری غرب تهران  (گرایش مدیریت مالی دولمی ) مدیریت دولمی   

نسانیمنابع ا+رفمارسازمانی+  سیسمم اطالعاتی+خط مشی گذاری (گرایش مدیریت منابع انسانی)مدیریت دولمی  تهران غرب*دلیجان*گرمسار*شیراز*رشت*کیش   

ارتباط جمعی+ مدیریت اسالمی+ حقوق بین الملل  +زبان تخصصی غرب تهران   مدیریت رسانه 

مدیریت اسالمی+کارمندیابی+اسمراتژیک پیشرفمه+رفمارسازمانی پردیس تهران   مدیریت منابع انسانی 

تاثیرفناوری اطالعات +منطق فازی + تحلیل آماری+ باز مهندسی غرب تهران  (پیشرفمه سیسممهای اطالعاتی)     IT مدیریت    

تاثیرفناوری اطالعات +منطق فازی + تحلیل آماری+ باز مهندسی قشم*غرب تهران  (کار الکمرونیک کسب )   IT مدیریت    

یرفناوری اطالعات تاث+منطق فازی + تحلیل آماری+ باز مهندسی غرب تهران  (مدیریت دانش)   IT مدیریت    

تاثیرفناوری اطالعات +منطق فازی + تحلیل آماری+ باز مهندسی غرب تهران  (مدیریت منابع اطالعاتی)   IT مدیریت    

چندگانهتصمیم گیری بامعیارهای +آمارپیشرفمه+طراحی سیسمم عسلویه*شمال تهران   صنایع 
مهندسی 

 صنایع
سیسمم های دینامیکی+ اقمصاد سنجی+ ه ریزی ریاضیبرنام کیش*عسلویه*شمال تهران  اجمماعی _مهندسی سیسممهای اقمصادی    

اسمراتژیک پ + تصمیم گیری با معیارهای چندگانه+ آمارپیشرفمه کیش*عسلویه*ری*شمال تهران   مدیریت سیسمم و بهره وری 

راه پ  طرح هندسی+ طرح روسازی پ+ ریاضی عالی مهندسی  کیش*تهران شمال   راه و ترابری 

مهندسی 

 عمران

هیدرولیک پیشرفمه+ روش اجزاء محدود+ ریاضی عالی مهندسی  سازه های هیدرولیکیمهندسی آب و  تهران شمال   

دینامیک سازه+االسمیسیمه وپالسمیسیمه +ریاضی عالی مهندسی   سازه تهران شمال 

ول و مقررات پیماناص+ تحقیق در عملیات + مدیریت مالی   مهندسی و مدیریت ساخت کرج 

مهندسی پی پ+ مکانیک خاک پ + ریاضی مهندسی پ  (ژئوتکنیک)  خاک و پی شیراز   

آلودگی هوا +مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست +تصفیه آب   محیط زیست شیراز 

رازشی *شمال تهران  پیوسمه مکانیک محیط+ مقاومت مصالح پ+ ریاضی مهندسی پ مهندسی  طراحی کاربردی 

 مکانیک
 

رشت*مشهد*شمال تهران  پیوسمه مکانیک محیط+ پ محاسبات عددی+ ریاضی مهندسی پ  تبدیل انرژی 

پ مهندسی نرم افزار+ پایگاه داده پ   +سیسمم عامل پ   قشم *ری*شمال تهران  مهندسی کامییوتر  نرم افزار 

 مییوتر
گرافیک کامییوتری+ زارتوسعه نرم افمدیریت + فشرده سازی IT  سیسمم های چند رسانه ای عسلویه  مهندسی   

 

 

 

 

ووووواطالعا

 ت

ساخت قطعات نیمه هادی+ VLSI مدارهای+مدارهای مجممع خطی شمال تهران   مهندسی برق الکمرونیک 

میکروبیولوژی صنعمی+ ترمودینامیک پ+ پدیده های انمقال شمال تهران   مهندسی شیمی بیوتکنولوژی 

انجماد پیشرفمه+ ترمودینامیک پیشرفمه + ری نابجاییها تئو  مهندسی مواد شناسایی و انمخاب مواد مهندسی سمنان 

سیموژنمیک+ بیولوژی سلولی ملکولی+ میکروبیولوژی+ بیوشیمی کرج*اصفهان*شرق تهران   بیوتکنولوژی کشاورزی 

مهندسی 

 کشاورزی

ه کشاورزیتوسع+  اقمصادومدیریت + اقمصادخردپ +روش تحقیق کرج*شرق تهران   اقمصاد کشاورزی 

مبانی سیاسمگذاری+اصول توسعه+توسعه پایدار+توسعه اقمصادی شرق تهران  توسعه کشاورزی   –توسعه روسمایی   

کاربرد برنامه ریزی درکشاورزی+  3اقمصادکالن+ 3اقمصادخرد کشاورزی تولید مدیریت و  -اقمصادکشاورزی ری   

اصالح نباتات تکمیلی+ تکمیلیژنمیک + روش تحقیق   اصالح نباتات مشهد 

فیزیولوژی علفهای هرز وعلف کش+اکولوژی گیاهان+روش تحقیق کرج*زاهدان   زراعت _مهندسی کشاورزی    

بیوشیمی تکمیلی* فیزیولوژی تکمیلی * روش تحقیق  (تغذیه دام)علوم دامی -مهندسی کشاورزی تربت حیدریه   

حسابداری مدیریت+ ولمی پحسابداری د+حسابرسی پ ابوموسی*ری*عسلویه*قشم* بهشهر*تهران غرب   حسابداری حسابداری 



رشد پیشرفمه+ تاریخ روانشناسی + روان درمانی + شخصیت  بالینی روانشناسی  تهران   

زبان تخصصی+ اجمماعی پ + رشد پ+ عمومی پ روانشناسی کیش*هعسلوی*جنوب تهران   روانشناسی عمومی 

نظریه های رشد+ تربیت اسالمی + تربیمی پ + سفی مکاتب فل  روانشناسی تربیمی تبریز 

روشهای طراحی+سیراندیشه+ روش تحقیق+حکمت هنراسالمی کیش*عسلویه*بندر عباس* شرقتهران    مهندسی معماری 

روشهاوفنون طراحی+سیراندیشه های شهرسازی+نظریه طراحی هنر شرق تهران   طراحی شهری 

آشنایی بافرهنگ وادبیات +زبان تخصصی+میحکمت هنراسال شرق تهران   پژوهش هنر 

تحلیل فضایی+ تحلیل آماری+ فنون تصمیم گیری + مکاتب نظری  
فریمان *فریمان*گنبد*بیرجند*دماوند*اردسمان  

تهران*زرینشهر*ارومیه*شهرکرد*اسالم آبادغرب   

 جغرافیا و برنامه ریزی روسمایی

(توسعه پایدار+عشایری+کالبدی+اقمصادفضا)  

سیاسمهای فضایی در برنامه ریزی شهری+مکمب هاونظریه ها جغرافیا  

فنون تصمیم گیری+ طبیعت و شهر در اسالم   

رشت *بروجن*ری*تهران*وزوان*اصفهان*بروجن

اهواز *رضوانشهرصدوق *بیجار *ساری*پاکدشت

بوئین زهرا*مشهد*فردوس*بابل(*یزد)اردکان  

 

 

 بروجن

ی شهریجغرافیا برنامه ریز  

+برنامه ریزی مسکن+آمایش:گرایشهای)  

(محیط زیست+نوسازی  

مدیریت و برنامه ریزی محیطی + روش تحقیق در آب و هواشناسی

هیدرولوژی پیشرفمه+  مبانی آب و هواشناسی سینوپمیک   

ارومیه *کیش*شیراز* آران و بیدگل*اوز 

مهریز یزد*ابرکوه*قشم*سقز*اصفهان  

 آب هواشناسی

(شهری+ اقلیمی+ کاربردی: گرایشهای )  

0مکانیک آماری پ +  0مکانیک کوانمومی پ *  0الکمرودینامیک  (تهران:پیش بینی*)مشهد*فریمان    زمینه هسمه ای 

 فیزیک

 

0مکانیک آماری پ +  0مکانیک کوانمومی پ *  0الکمرودینامیک   
مهریز یزد *همدان*(البرز)گرمدره*پرند * ارومیه 

مشهد*  شیراز* دواب میان* تهران *اهواز  
 زمینه حالت جامد

0مکانیک آماری پ +  0مکانیک کوانمومی پ *  0الکمرودینامیک   زمینه اتمی و ملکولی شیراز *تبریز 

0مکانیک آماری پ +  0مکانیک کوانمومی پ *  0الکمرودینامیک  جهرم*لواسانات*تبریز   زمینه فیزیک بنیادی 

0مکانیک آماری پ +  0مکانیک کوانمومی پ *  0الکمرودینامیک  (جهرم:پیش بینی*)آران و بیدگل   زمینه ذرات بنیادی 

0مکانیک آماری پ +  0مکانیک کوانمومی پ *  0الکمرودینامیک  زنجان*تهران شرق   زمینه گرانش و فیزیک نجومی 

شیمی تجزیه پ+ شیمی فیزیک پ+شیمی آلی پ  

* قزوین * زنجان *مشهد * تهران * بیل ارد* تبریز 

تربت حیدریه * همدان * گلیایگان*ساری * کرمان 

 اهواز*اسمهبان* ابهر * بوشهر *اصفهان*یزد اردکان

بیرجند*قم*دلیجان*رودسر*میاندواب*رامسر*  

 شیمی آلی

 شیمی

شیمی تجزیه پ+ شیمی معدنی پ+ شیمی آلی پ  
کرمان * ابهر * مشهد * خوی * تبریز* اصفهان   

خرم آباد*المرد*همدان* زنجان ( * یزد)اردکان   
 شیمی معدنی

شیمی تجزیه پ+ شیمی معدنی پ+ شیمی آلی پ  

قم *تهران*ابهر*اصفهان* اردبیل*خوی*ارومیه 

مشهد * بم *شیراز * قزوین*سیرجان *شهرکرد 

* بروجن*اردکان یزد* همدان *دلیجان * ساری 

ن شهرشاهی*کرمان*زنگی آباد*بهشهر*مرند  

 شیمی تجزیه

شیمی تجزیه پ+ شیمی معدنی پ+ شیمی آلی پ  فیمو شیمی تهران شرق 

شیمی معدنی پ+ شیمی تجزیه پ+ شیمی فیزیک پ  
 ارومیه*اصفهان * ابهر * شیراز * بهشهر*سیرجان*رزن

جهرم*همدان*شاهین شهر*اردکان * ساری * کرمان  
 شیمی  فیزیک

فمهآنالیز عددی پیشر+0آنالیز حقیقی زرین شهر *نیشابور * تهران شرق * تبریز   (گرایش آنالیز عددی)ریاضی کاربردی    

یاضیر  

جبر پیشرفمه+ 0آنالیز حقیقی (گرایش هندسه)ریاضی محض تبریز    

آنالیز عددی پیشرفمه+0آنالیز حقیقی (گرایش تحقیق درعملیات)ریاضی کاربردی گناباد *مشهد * شیراز* بیرجند * اردبیل*تهران   

جبر پیشرفمه+ 0آنالیز حقیقی (گرایش آنالیز) ریاضی محض  مشهد*خرم آباد *شیراز*)پیش بینی:تهران*مهاباد(   

جبر پیشرفمه+ 0آنالیز حقیقی  
 اصفهان*تهران*مشهد*شیراز*بابل*شهرکرد*کرمان

شهرزرین*اردکان*گنبد*اسکو*زنجان*مانفری  
(گرایش جبر ) ریاضی محض   

2لیز ریاضیآنا+ 0اسمنباط آماری   آمار ریاضی تهران شرق*مشهد* شیراز *تبریز*نیشابور*نورآباد 

روانشناسی یادگیری+ بنیادهای نظری حل مسئله + اصول آموزش   آموزش ریاضی کرمان 

صرف و نحو(0)عربی+ شاهنامه (0)نظم فارسی  

زبان تخصصی خارجی+ تاریخ بیهقی( 0)نثر فارسی  

شهر کرد*کرج *ن  تهرا* اصفهان * ارومیه* تبریز   

جهرم *اردسمان*اهواز* نجف آباد بجنورد *مشهد  

 شیراز*کرمان*رشت*ساری*اردکان)یزد(*لواسانات

بهشهر *بیجار*قزوین *نیشابور*نقده*آران وبیدگل 

* بسمان آباد*مراغه *زنجان* مهریز*تفت*مالیر

بابل *گناباد*پاکدشت*آمل*یزد*میاندوآب

*سنندج*منانس*رامهرمز*فریمان*فارسان*دماوند  

بهشهر*زرین شهر*ابوموسی*تاکسمان*جیرفت  

 زبان وادبیات فارسی

زبان و ادبیات 

 فارسی
زبان ت+ کاربرد روانشناسی+ نظریه های اجمماعی+ آوا شناسی  مهریزیزد*تهران جنوب *اصفهان    آموزش زبان فارسی 

زبان ت+تحقیق در ممون نثر+صرف ونحو+تحقیق درممون نظم اردکان یزد*(پردیس)تهران   ادبیات مقاومت 

زبان تخصصی+کودک وتفکر خالق +روش تحقیق +زیبایی شناسی  ادبیات کودک و نوجوان تفت 

نگارش پیشرفمه+ اصول وروش تدریس + سیآواشنا+زبان شناسی تبریز*قم*قشم* رشت *تهران جنوب    آموزش زبان انگلیسی 
 زبان انگلیسی

داستان کوتاه +نمایشنامه معاصر+ تجدیدحیات دوره+08و07ادبیات قرن  زبان و ادبیات انگلیسی اراک* شیراز 

اقمصاد کالن+ اقمصاد خرد  کرج* بابل *مشهد * اصفهان * غرب تهران   علوم اقمصادی 
 علوم اقمصادی

اقمصاد سنجی میانه+ نظریه اسالمی اقمصاد کالن +تحلیل تطبیقی   اقمصاد اسالمی ساری 



تحصیلی رشمه شهر دروس ترم اول گروه  

حقوق ب+ نظامهای ب+ سازمانهای ب + روش تحقیق پ +جزا تحصیلی عسلویه*جنوب تهران   حقوق  بین الملل 

ممون حقوقی+ جزای عمومی+ ک.د.آ+ممون فقه + جرم شناسی حقوق کرج* جنوب تهران   حقوق جزا و جرم شناسی 

ممون حقوقی+  حقوق تجارت+ م.د.آ+ حقوق مدنی+ اصول فقه  جنوب رانته   حقوق خصوصی 

نثر عربی+ شعر عربی + صرف و نحو + نقد ادبی   
کرمانشاه*قم*نورآباد*آباده*بوشهر*شهرضا*مهاباد  

جوانرود*میبد*بندر ترکمن  
 عربی ادبیات عربی

زبان تخصصی+ تطور زبان فارسی + تاریخ زبان + مبانی زبان   
ورامین*اردبیل*بوشهر*تهران جنوب  

مهریز*شتر*قزوین*مشهد*قاین*  
 زبان شناسی  زبان شناسی همگانی

روش تحقیق+مدیریت سازمانها + رفمار سازمانی + مدیریت اماکن اماکن وتاسیسات ورزشی -مدیریت ورزشی ری   

 تربیت بدنی

روش تحقیق +مدیریت سازمان +نظریه سازمان +مدیریت اوقات فراغت اوقات فراغت و تفریحات-مدیریت ورزشی تهران جنوب   

روش تحقیق+ مدیریت سازمان+ بازاریابی ورزشی+ ابط عمومیرو رشت*کرج*تهران جنوب  بازاریابی در ورزش -مدیریت ورزشی   

روش تحقیق+ مدیریت سازمان+ یمدیریت بازاریاب+ مدیریت مالی قشم*گرمسار  راهبردی سازمانهای ورزشی -مدیریت ورزشی   

روش تحقیق+مدیریت سازمان+مبانی سازمان +مدیریت مسابقات  گرمسار*کرج  رویدادهای ورزشی-مدیریت ورزشی   

روش تحقیق+مدیریت سازمان+آیین نگارش+ورزش روابط عمومی رسانه های ورزشی-مدیریت ورزشی کرج   

روش تحقیق+اصول برنامه ریزی ورزشی+ آمار زیسمی+فیزیولوژی  فیزیولوژی ورزشی کاربردی کرج 

روش تحقیق+ ژی فعالیت بدنیاپیدمیولو+ آمار زیسمی+فیزیولوژی  فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرسمی کرج 

رشد جسمانی+ روشهای آماری + کنمرل حرکمی + روش تحقیق  رشد حرکمی -رفمار حرکمی تهران جنوب   

حرکت شناسی  پ+ فیزیولوژی پ + آمار زیسمی+ روش تحقیق  حرکات اصالحی.آسیب شماسی ورزشی  تهران جنوب   

منطق قدیم+حکمت اشراق+حکمت ممعالیه+حکمت مشا+ زبان ت یزد*همدان*ساری*اصفهان*قم*لواسانا ت* تهران  فلسفه اسالمی _فلسفه و کالم اسالمی    فلسفه و 

منطق قدیم+فلسفه مالصدرا+فلسفه اشراق+فلسفه غرب+ زبان ت کالم اسالمی  همدان*ساری*اصفهان  فلسفه و کالم اسالمی -الهیات و معارف اسالمی   

برنامه ریزی + تعلیم و تربیت + نظریات تربیمی مکاتب فلسفی همدان* اراک* جنوب تهران*خوی   (تعلیم و تربیت)تاریخ وفلسفه آموزش وپرورش   

 تاریخ
زبان ت(+ عباسی -ساسانیان)تاریخ ایران+ عربی+ فلسفه تاریخ پاکدشت*همدان*جنوب تهران*اصفهان   تاریخ ایران اسالمی 

زبان تخصصی+ سیره نبوی+ عربی +فلسفه تاریخ اسالمتاریخ   قشم   

فرق شیعه+ سیره ائمه+ تاریخ سیاسی شیعه+ مکاتب تاریخ نگاری مشهد*قم*جنوبتهران    تاریخ تشیع 

آیات االحکام+ زبان خارجی+ فقه اسمداللی+ 0قواعد فقه بوشهر*بهشهر*ساری *قم *مشهد* تهران* کاشان  و مبانی حقوق اسالمی فقه _الهیات و معارف اسالمی    

 الهیات
تاریخ قرآن+روش تفسیر+علوم قرآنی+تفسیرقرآن+تاریخ حدیث مهری*میبد*تفت*قم*اهواز*لواسانات*تهران*آران 

 ز
علوم قرآن و حدیث -الهیات و معارف اسالمی  

عصبی+تکوینی جانوری+جنین شناسی +فیزیولوژی غشای سلولی قشم*  بابل* شرق تهران* اصفهان   (فیزیولوژی+تکوینی+بیوسیسمماتیک)یجانور   

زیست 

 شناسی
ممابولیسم گیاهی+ تاکسونومی+ اکولوژی گیاهی+ جذب و انمقال همدان*تبریز*ساری*تهران*آباد نجف*اصفهان  (فیزیولوژی+ تکوینی +سیسمماتیک )یگیاه   

کنمرل ممابولیسم+آنزیمولوژی+بیو شیمی غشا+لییید و قند اناصفه*تفت*مشهد * شرق تهران   بیو شیمی 

ژنمیک پروکاریوتها+ کروماتین+ژنمیک مولکولی+مهندسی ژنمیک  ژنمیک ری 

مولکولی پ+ ساخمار ماکرومولکولها+ یوکاریوتها+ پروکاریوتها (گرایش میکروبی) بیوتکنولوژی  تهران شرق   زیست فناوری 

زبان تخصصی+ اصول برنامه ریزی +  نظریه ها + اصول آموزش  آموزش محیط زیست آموزش محیط زیست ری * تهران جنوب*شیراز 

مدیریت مناطق+ظرفیت زیسمگاه+روش تحقیق+آمایش سرزمین شرق تهران  ارزیابی وآمایش سرزمین-محیط زیست   مهندسی منابع طبیعی 

+ مطالعه مسمقل+روش تحقیق+تکنولوژی اطالعات + کمابداری

 مدیریت آرشیو
و اطالع رسانی علوم کمابداری مشهد داریکماب   

سمینار+روابط خارجی+روش تحقیق+نظریه جدید+جامعه شناسی غرب تهران*قزوین   علوم سیاسی علوم سیاسی 

اصول مدیریت+ مکاتب فلسفی+ برنامه ریزی+ نظارت و راهنمایی جنوب تهران   مدیریت آموزشی 

 علوم تربیمی

مکاتب فلسفی+ برنامه ریزی+ روانشناسی پرورشی+ارزشیابی  ت آموزشیتحقیقا شیراز   

تربیت اسالمی+ برنامه ریزی+روانشناسی تربیمی+فناوری آموزشی (پردیس)تهران*ری*جنوبتهران *اصفهان   برنامه  ریزی درسی 

روش تدریس+طراحی برنامه ها+منابع انسانی+مبانی آموزش  آموزش و بهسازی منابع انسانی شیراز 

مشهد*قم پیش بینی می شود یعلم اطالعات و دانش شناس   

زبان تخصصی+جامعه شناسی جوانان+بینش جامعه شناسی  

سائل اجمماعیعه شناسی  ممجا+ اقمصادی  -توسعه اجمماعی  
مشهد*  غرب تهران* پرند   جامعه شناسی جامعه شناسی 

زبان انگلیسی+ممون اخالقی+کلیات فلسفه اخالق+ انسان شناسی قم* جنوبتهران    اخالق اسالمی 

 اخالق
زبان انگلیسی+ممون اخالقی+کلیات فلسفه اخالق+ انسان شناسی بافق*اصفهان*قم*جنوب تهران   فلسفه  اخالق 

تاثیر نهج البالغه درادب فارسی+نحو  کاربردی+تاریخ تمدن  

زبان  انگلیسی+ 0علوم نهج البالغه   
قم* تهران  اصول  الدین و معارف علوی    نهج البالغه 

مدیریت محیط زیست+ خطرهای زمین+آلودگی آب +زمین شیمی  زمین شناسی زیست محیطی مشهد 

 


