
 مقطع کارشناسیلیست دروس عمومی 
 مدیریت امور آموزشی( -9911)ویراست شهریور 

 توضیحات
کد 

 درس

تعداد 

 واحد
 بسته درسی نام درس

 الزامی وضعیت: -
 است. مبانی نظری اسالمواحد از دروس  4 صرفاً  به اخذمجاز   دانشجوهر  -
واحدها این مجاز به أخذ  ادیان و عرفان و علوم قرآن و حدیثرشته  دانشجوی -

 نیست.

 )مبدا و معاد(9اندیشه اسالمی 3 02139

مبانی نظری -9

 اسالم

 )نبوت و امامت(2ه اسالمییشاند 3 02131

 انسان در اسالم 3 02133

 حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم 3 02132

 الزامی وضعیت: -
 .است اسالمی  اخالقدروس  واحد از 3به اخذ  مجازصرفاً  دانشجو -
ادیان و عرفان و علوم قرآن و حدیث مجاز به أخذ  این واحدها رشته  دانشجوی -

 نیست.

 فلسفه اخالق 3 02134

اخالق -2

 اسالمی

 )مبانی و مفاهیم(اخالق اسالمی 3 02139

 آیین زندگی 3 02139

 عرفان عملی در اسالم 3 02139

 اخالق خانواده 3 02149

 الزامی وضعیت: -
 است. انقالب اسالمیواحد از دروس  3به اخذ هر دانشجو  مجاز  - 

 

 انقالب اسالمی ایران 3 02139
انقالب -9

 اسالمی
 آشنایی با فانون اساسی 3 02130

 ()رهاندیشه سیاسی امام خمینی 3 02129

 الزامی وضعیت: -
 .استتاریخ و تمدن اسالمی  واحد از دروس  3به اخذ هر دانشجو  مجاز  - 
واحدها این ادیان و عرفان و علوم قرآن و حدیث مجاز به أخذ رشته  دانشجوی -

 نیست.

 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی 3 02121
و  تاریخ-4

 یاسالم تمدن
 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 3 02123

 تاریخ امامت 3 02122

 الزامی وضعیت: -
 .استواحد از دروس متون اسالمی  3مجاز به اخذ  هر  دانشجو -
ادیان و عرفان و علوم قرآن و حدیث مجاز به زبان و ادبیات عربی، رشته  دانشجوی- 

  أخذ این واحدها نیست

 تفسیر موضوعی قرآن 3 02124
آشنایی با -5

 تفسیر موضوعی نهج البالغه 3 02129 منابع اسالمی

 خانوادهدانش-6 خانواده و جمعیتدانش  3 02112 الزامی
 

 فارسی-7 فارسی عمومی 2 02199 .تنیسادبیات فارسی مجاز به اخذ این واحد درسی  و رشته زباندانشجوی –الزامی 
  

 زبان-8 زبان عمومی 2 02199 .نیسترشته زبان انگلیسی مجاز به اخذ این واحد درسی  دانشجوی -الزامی 
 

 بدنیتربیت  1 02119 الزامی

 تربیت بدنی-1

 9ورزش 1 02119 الزامی

 2ورزش 1 02119 اختیاری

 9ورزش 1 02119 اختیاری

 .است 1و ورزش  1خاص ناتوانان ذهنی و حرکتی )اجباری( جایگزین تربیت بدنی الز 
 تربیت بدنی ویژه 1 02319

 ورزش ویژه 1 02319
 

آن به  3و اصالحیه تبصره  09/ 0/ 33مورخ  3/ 399093بر اساس بخشنامه شماره 
چنانچه دانشجویی در چهارچوب سنوات ، 09/ 13/ 11مورخ  399991شماره نامه 

مازاد بر سقف واحدهای دوره درس از دروس مذکور را  3نیمسال( حداکثر  9مجاز)تا 
نمره آن با تاثیر در معدل، در کارنامه  اخذ نماید، هزینه آن به صورت رایگان محاسبه و

 تحصیلی وی ثبت می شود.

 شناخت محیط زیست 3 02143

 عمومی اختیاری

 کارآفرینی 3 02129

 آشنایی با دفاع مقدس 3 02129

 مهارت های زندگی دانشجویی 3 02120

 

درضمن توان بیش از دو درس معارف اسالمی أخذ نمود. در یک نیمسال تحصیلی نمی 1933 -1044توجه: از نیمسال اول تحصیلی 
 شود.مینیمسال  در یک  زمانی دو درس فارسی عمومی و زبان عمومیسیستم مانع أخذ هم


