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  سبز موسسه آموزش عالی

  مقطع کارشناسی –علوم اجتماعی، گرایش پژوهشگري برنامه ترم بندي رشته 

  

ترم چهارمترم سوم ترم دوم  ترم اول 

واحدنام درسواحدنام درسواحدنام درسواحدنام درس

 3  2ناسینظریه هاي جامعه ش 2  1زبان تخصصی  2  2مبانی جامعه شناسی  3  1مبانی جامعه شناسی 
 2  )اختیاري(جمعیت شناسی ایران  2  1مبانی فلسفه  2  مبانی تاریخ اجتماعی ایران 2  مبانی جمعیت شناسی

 2  آمار در علوم اجتماعی 2  1نظریه هاي جامعه شناسی 2  اصول علم سیاست 3  دانشگاهی ریاضیات پیش
 2  2زبان تخصصی   2 متاریخ تفکر اجتماعی در اسال 3  روانشناسی اجتماعی 3  مبانی روانشناسی

 2  )اختیاري(جامعه شناسی جوانان  2  )اختیاري(مردم شناسی فرهنگی 3  اصول علم اقتصاد 2  مبانی مردم شناسی
 2  )اختیاري(2مبانی فلسفه  2  آمار مقدماتی 3  ریاضیات پایه 3  دانشگاهی  زبان پیش

 2  )اختیاري(ی تعاون مبان  2  )اختیاري(کلیات حقوق 3  زبان خارجه 2  آزمایشگاه کامپیوتر
     2  کاربرد جمعیت شناسی 2  روشهاي مقدماتی تحلیل جمعیت    

  15  جمع واحد16  جمع واحد20جمع واحد  18  جمع واحد

  

  

    

  



 

٢

  ترم هشتم  ترم هفتمترم ششمترم پنجم

واحدنام درسواحدنام درسواحد  نام درسواحدنام درس

 3  بررسی مسایل اجتماعی ایران 3  کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی 2  هاجامعه شناسی قشر 3  جامعه شناسی روستایی
 3  )اختیاري(جامعه شناسی کار و مشاغل 3  جامعه شناسی صنعتی 2  روش تحقیق عملی 2  جامعه شناسی انقالب

 2  جامعه شناسی خانواده 2  جامعه شناسی توسعه 3  جامعه شناسی شهري 2  جامعه شناسی در ادبیات
جامعه شناسی آموزش و پرورش  3  )اختیاري(تغییرات اجتماعی 2  جامعه شناسی جنگ 3  جامعه شناسی سازمان ها

  )اختیاري(

2 

جامعه شناسی سیاسی 

  )اختیاري(

 2  )اختیاري(جغرافیاي انسانی ایران  2  جامعه شناسی انحرافات 3  تکنیک هاي خاص تحقیق 2

 2  جامعه شناسی ارتباطات جمعی 4  کار تحقیقی 2  ی ایالت و عشایرجامعه شناس 2  )اختیاري(مردم شناسی ایران
جمعیت شناسی اقتصادي و اجتماعی  3  روش تحقیق نظري

  )اختیاري(

3       

  14  جمع واحد17  جمع واحد17جمع واحد  17  جمع واحد

  

  

  .و امتحان خواهد شد انتخاب دروس بر اساس جدول فوق مانع از افزایش سنوات ، تداخل برنامه هفتگی  ـ1: توجه 

  . بر عهده دانشجو بوده و آموزش مؤسسه هیچ تعهدي در قبال عواقب ناشی از عدم رعایت آن نداردرعایت پیشنیازي یا هم نیازي در انتخاب دروس مسئولیت ـ 2            

  

    1392  -گروه علوم اجتماعی                                               
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