
 

مدیریت آموزشیگرایش -علوم تربیتی س کارشناسی ارشدروترم بندید  

 نیمسال اول نیمسال دوم نیمسال سوم نیمسال چهارم

 کد درس نام درس نوع درس واحد کد درس نام درس نوع درس واحد کد درس نام درس نوع درس واحد کد درس نام درس نوع درس  واحد

 8107 آمار استنباطی  تخصصی 2 810779 فلسفه رهبری آموزشی تخصصی 2 810731 تغییر و نوآوری آموزشی  تخصصی 2 810739 پایان نامه   4

    
 تخصصی 2

هوشمند سازی در 

 سازمانهای آموزشی 
 810773 نظریه های رهبری آموزشی  تخصصی 1 810770 رهبری یادگیری  تخصصی 2 810734

    
 تخصصی 2

ارزشیابی برنامه های 

 آموزشی 
 810772 سیاست گذاری آموزشی تخصصی 1 810779 روش های پژوهش  تخصصی 2 810739

    
 تخصصی 2

مدیریت دانایی در سازمان 

 های آموزشی 
 تخصصی 2 810739

رفتار سازمانی در 

 سازمانهای آموزشی  
 جبرانی 2 810778

مکتب های فلسفی و نظریه 

 های تربیتی 
810771 

    
 تخصصی 2 810730 سمینار  تخصصی 2

اخالق حرفه ای رهبران 

 آموزشی 
 جبرانی 2 810737

مبانی و اصول مدیریت 

 آموزشی 
810774 

    
 جبرانی 2 810733 اقتصاد آموزش و پرورش  جبرانی 2    

مبانی و اصول برنامه ریزی 

 آموزشی 
810779 

    
 جبرانی 2    

سازمان قوانین آموزش و 

 پرورش 
810732     

 جمع 9 جمع 37 جمع 37  

 بخشی از آئین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته :

 غیر از دروس جبرانی( می باشد.واحد )به  23تعداد کل واحدهای درسی کارشناسی ارشد با احتساب پایان نامه  -1

نیمسال را نیز به عنوان دروس جبرانی با نظر گروه آموزشی در  واحد درسی  8 -13درسی فوق ،  موظفند عالوه بر واحدهایمی باشد.  غیر مرتبط آنها با رشته مقطع کارشناسی ارشدکارشناسی  رشته تحصیلیدانشجویانی که  -3

 .اخذ نمایند اول

 واحد جبرانی یک ترم تحصیلی به طول مدت تحصیل دانشجو اضافه می گردد. 13هر به ازای گذراندن  -2

 می باشد. 13واحد انتخاب نماید و حداقل نمره قبولی در هر درس اعم از جبرانی و اصلی   14تا  8دانشجو هر نیمسال تحصیلی مجاز است بین  -4

 باشد ، دانشجو از ادامه تحصیل محروم می گردد. 14شد . اگر میانگین نمرات در دو نیمسال کمتر از کمتر با 14میانگین نمرات دروس در هر نیمسال تحصیلی نباید از   -5

 باشند اجازه دفاع از پایان نامه داده نمی شود. 14به دانشجویانی که دارای میانگین کل زیر  -6

 کلیه دانشجویان باید جهت ارائه تاییدیه و ریز نمرات مقطع تحصیلی کارشناسی خود در نیمسال اول تحصیلی اقدام نمایند. -1باشد.  تذکر دانشجو موظف است قبل از ثبت نام هر ترم از شرایط ادامه تحصیل خود اطالع داشته  -7

 افرادی که مقطع کاردانی آنها کارشناسی ناپیوسته می باشد الزاماً جهت ارائه ریز نمرات کاردانی نیز اقدام نمایند. -3تذکر 

 جویان باید ریز نمرات مقاطع قبلی خود را به مدیر گروه ارائه دهند.، جهت مشخص شدن دروس جبرانی دانشل اول تحصیلی در نیمسا -2تذکر

 فوق اجازه دفاع از پایان نامه به دانشجو داده نمی شود.درصورت عدم ارائه مدارک تذکر مهم: دانشجویان باید قبل از انتخاب درس پایان نامه با مراجعه به آموزش نسبت به رفع نواقص پرونده و کسری مدارک اقدام نمایند. 
 


