
 

 

 پردیس تحصیلات تکمیلی خودگرداندانشکده  69ماه  خرداد 6و  3مواد ارزیابی جامع مورخ 

 

نحوه انتخاب 

 دروس
 رشته (1درس اصلی ) (2درس اصلی ) (1درس اختیاری ) (2درس اختیاری ) (3درس اختیاری )

درس اصلی +  2

 درس اختیاری 1
 و بوطیقای ترجمه ادب نقد ترجمه: نظریه و عمل ایدئولوژی و ترجمه فرهنگ،

شناسی، ترجمه از منظر منظور

متن شناسی و تحلیل گفتمان 

 انتقادی

 ترجمه ترجمههای تدریس روش

درس اصلی +  2

 درس اختیاری 1
 زبان شناسی صرف نحو آواشناسی و واج شناسی رده شناسی زبان )عصب شناسی( سمینار

درس اصلی +  2

 درس اختیاری 1
 نقد و بررسی مسائل آموزش زبان ریزی درسی زبانبرنامه زبان تحقیق در آموزش سنجش زبان

مطالعات یادگیری زبان 

 دوم

آموزش زبان 

 انگلیسی

درس اصلی +  2

 درس اختیاری 1

ارتباطات جمعی و روابط 

 المللبین
 روش تحقیق در ارتباطات

نگاری بازنگری روزنامه

 معاصر
 مطالعات انتقادی در ارتباطات

ارتباطات های نوین نظریه

 و توسعه

علوم ارتباطات 

 اجتماعی

درس اصلی +  2

 درس اختیاری 1

الملل و مالیه تجارت بین

گرایش اقتصاد  -المللبین

 المللبین

 گرایش مالی-(3و 2و 1اقتصاد مالی )
و  1تئوری اقتصادسنجی )

 گرایش سنجی -(2
 علوم اقتصادی اقتصاد خرد پیشرفته اقتصاد كلان پیشرفته

اصلی + درس  2

 درس اختیاری 1
 های آموزش عالی در جهاننظام -----

مدیریت منابع انسانی در 

 آموزش عالی
 گذاری در آموزش عالیسیاست

تحلیل تئوری در سازمان 

 و مدیریت آموزش عالی

 گرایش-مدیریت

 آموزش عالی

درس اصلی +  2

 درس اختیاری 1
 های مشاوره خانوادهنظریه مقایسه مشاوره گروهی یهانظریه و تحصیلی مشاوره شغلی هاینظریه در اسلامشناسی انسان

روان  های مشاوره ونظربه

 درمانی
 مشاوره

درس اصلی +  2

درس اختیاری 2  

نظریه اعتبار و قابلیت 

 اطمینان

-گیریتجزیه و تحلیل كمی در تصمیم

 های مدیریت

ای همبانی فلسفی تئوری

 سازمان و مدیریت

های سیستممفاهیم جدید 

 نگهداری موجودی پیشرفته

های طراحی سیستم

 پیشرفته تولید و عملیات

گرایش  -مدیریت

 تولید و عملیات

درس اصلی +  2

درس اختیاری 2  

نظریه اعتبار و قابلیت 

 اطمینان

-گیریتجزیه و تحلیل كمی در تصمیم

 های مدیریت

ای همبانی فلسفی تئوری

 سازمان و مدیریت
 سازی ریاضیمدل

های فازی مجموعهكاربرد 

 گیریدر تصمیم

 گرایش -مدیریت

 تحقیق در عملیات

درس اصلی +  2

درس اختیاری 2  

های تحقیق و استراتژی

توسعه تکنولوژی پیشرفته و 

 نو

انان كلاسیک و های اقتصاددمبانی نظریه

پردازان جدید در نئوكلاسیک و نظریه

 زمینه تکنولوژی

سیر تغییرات تکنولوژی و 

 توسعه اقتصادی

های تحقیق و توسعه سیاست

 تکنولوژی

های انتقال تکنولوژی مدل

 و مالکیت معنوی
 مدیریت تکنولوژی



 

 

 
 

درس اصلی +  2

درس اختیاری 2  

گذاری در مدیریت سرمایه

 اوری اطلاعاتفن

های های شناختی و نظریهتئوری

 سیستمی

مدیریت شبکه و امنیت 

 در فضای تبادل داده
 فناوری اطلاعاتمدیریت خدمات 

های توسعه استراتژی

 كسب و كار

ناوری مدیریت ف

 اطلاعات

درس اصلی +  2

درس اختیاری 2  

اصول سازمان و مدیریت 

 رفتار سازمانی گردشگری

های اجتماعی، فرهنگی، تحلیل نظریه

 فضایی و مکانی توسعه پایدار گردشگری

ریزی، تحلیل برنامه

مدیریت و ساختار 

 گردشگری

 در مدیریت گردشگریاقتصاد 

های توسعه نظریهنقد 

پایدار و آمایش فضائی 

 گردشگری
 مدیریت گردشگری

درس اصلی +  2

 درس اختیاری 2
 تهالملل پیشرفبازاریابی بین

 های رفتار و توسعه ومبانی فلسفی تئوری

 تحول

ای همبانی فلسفی تئوری

 سازمان و مدیریت
 بازاریابی صنعتی

مصرف بازاریابی و رفتار 

 كننده

 -مدیریت بازرگانی

 گرایش بازاریابی

درس اصلی +  2

 درس اختیاری 1
 سیاست خارجی تطبیقی روابط خارجی ایران

 روابط در شناخت روش

 المللبین

با  مسائل امنیتی جهان معاصر

 دوران جنگ سرد تاكید بر

های ارزیابی نظریه نقد و

 المللروابط بین
 المللروابط بین

+ درس اصلی  2

 درس اختیاری 1
 المللیمسئولیت بین المللمکاتب فلسفی حقوق بیننقد  الملل اقتصادیحقوق بین

 احکام قضایی و یتحلیل محتوا

 المللیآراء داوری بین
 حقوق بشر

الملل حقوق بین

 عمومی

درس اصلی +  2

درس اختیاری 1  
 حقوق خصوصی حقوق تجارت پیشرفته حقوق مدنی پیشرفته فقه استدلالی متون حقوقی به زبان انگلیسی آیین دادرسی مدنی

درس اصلی +  2

درس اختیاری 1  
 1حقوق جزای اختصاصی  شناسی نظریجرم فقه استدلالی آیین دادرسی تطبیقی حقوق جزای عمومی

جرم  حقوق جزا و

 شناسی


