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کد درس 

رشته های 

 علوم انسانی

کد درس 

رشته های 

 علوم پایه

 نام درس
واحد 

 نظری
 پیش نیاز واحد عملی

تعداد دروس مورد نیاز 

از هر گرایش برای 

دانشجویان کارشناسی 

 ناپیوسته

 عمومی   3 زبان خارجه 2121122 2121121

 عمومی تربیت بدنی 2  2ورزش  2122222 2122223

 عمومی   1 دانش خانواده و جمعیت 2133322 2133323

 عمومی   1 بهداشت و محیط زیست 2113212 2113212

 عمومی   3 فارسی 2123131 2123123
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 نام درس گرایش

کد درس 

رشته های 

 علوم انسانی

کد درس 

رشته 

های 

 علوم پایه

واحد 

 نظری

واحد 

 عملی
 پیش نیاز

تعداد دروس مورد نیاز 

از هر گرایش برای 

دانشجویان کارشناسی 

 ناپیوسته

مبانی نظری 

 اسالم

 1اندیشه اسالمی 
2133332 2133311 1  

اندیشه 

 2اسالمی 

گذراندن این درس الزامی 

 است

 انقالب اسالمی

آشنایی با قانون اساسی 

 جمهوری اسالمی ایران
2113222 2113222 1  

 
درس به  گذراندن تنها یک

 انتخاب دانشجو الزامی است
  1 2113212 2113232 انقالب اسالمی ایران

اندیشه سیاسی امام 

 خمینی
2113221 2113221 1  

تاریخ و تمدن 

 اسالمی

فرهنگ و تمدن اسالم و 

 ایران
2111211 2111212 1   

گذراندن این درس الزامی 

 است

آشنایی با منابع 

 اسالمی

  1 2133311 2133331 موضوعی قرآنتفسیر 

 
گذراندن تنها یک درس به 

 انتخاب دانشجو الزامی است
تفسیر موضوعی نهج 

 البالغه
2133331 2133331 1  
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عمومی درس دانش خانواده و جمعیت و از مجموع دروس عمومی  از مجموع دروس رشته تربیت بدنی:  -2

 می باشد.واحد  1به اخذ معارف طبق جدول ملزم 

 رشته های آموزش و پرورش ابتدایی، آموزش و حرفه و فن، امور تربیتی، آموزش ریاضی، آموزش علوم تجربی: -1

و از مجموع دروس عمومی معارف طبق  2زبان خارجه و ورزش عمومی درس  از مجموع دروس

 واحد می باشد. 1به اخذ جدول ملزم 

و از مجموع دروس عمومی  2درس ورزش ی عموم از مجموع دروس رشته آموزش زبان انگلیسی: -3

 واحد می باشد. 1به اخذ معارف طبق جدول ملزم 

و از ، فارسی و زبان خارجه  2ورزش سودرعمومی  از مجموع دروس رشته تربیت بدنی معلم قران کریم: -2

 واحد می باشد. 1به اخذ مجموع دروس عمومی معارف طبق جدول ملزم 

و از مجموع  2دروس زبان خارجه و ورزش عمومی  موع دروساز مج رشته آموزش دینی و عربی: -2

 واحد می باشد. 1به اخذ دروس عمومی معارف طبق جدول ملزم 

و از مجموع دروس عمومی معارف طبق  2درس ورزش عمومی  از مجموع دروس رشته تولیدات دامی: -1

تنظیم خانواده در واحد می باشد.و همچنین در صورت نگذراندن درس جمعیت  1به اخذ جدول ملزم 

دوره کاردانی دانشجویان ملزم به اخذ درس دانش خانواده و جمعیت می باشند. شایان ذکر است 

دانشجویان که در سنوات قبل درس جمعیت تنظیم خانواده را گذرانده اند نیازی به گذراندن درس 

 دانش خانواده و جمعیت را ندارند.

ن انگلیسی، آموزش حرفه و فن، آموزش دینی و عربی، دانشجویان رشته های آموزش زبا: 1تبصره 

جمعیت تنظیم خانواده را ش علوم تجربی و آموزش ریاضی که دروس بهداشت و محیط زیست و زآمو

دانش خانواده و جمعیت را اخذ در دروه کاردانی نگذرانده اند باید دروس بهداشت و محیط زیست و 

نوات قبل درس جمعیت تنظیم خانواده را گذرانده اند سنمایند. شایان ذکراست دانشجویان که در 

 را ندارند. دانش خانواده و جمعیتنیازی به گذراندن درس 

واحد دروس عمومی معارف  1در خصوص دانشجویان رشته آموزش دینی و عربی، مجموع  :2تبصره 

این رشته در  و بعد از آن می باشد و شامل سایر دانشجویان 13-12مختص به رودیهای سال تحصیلی 

 واحد گذرانده اند نمی شود. 1سنوات قبل که 
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به اطالع دانشجویان و مراکز مجری رشته های کارشناسی ناپیوسته می رساند بنا به بخشنامه  :3تبصره 

وزارت علوم، تحقیقات و فنناوری درس خانواده و جمعیت از سال  11/21/12مورخ  122112/12

 جایگزین درس جمعیت تنظیم خانواده می گردد. واحد 1به ارزش  11-13تحصیلی 

به اطالع دانشجویان و مراکز مجری رشته های کارشناسی ناپیوسته می رساند بنا به بخشنامه  :9تبصره 

به  "2ورزش  "و  "تربیت بدنی "وزارت علوم، تحقیقات و فناروی دروس  1/2/11مورخ  233232/12

 13-12شده است و از سال تحصیلی  "1تربیت بدنی و  "2تربیت بدنی  "تربیت جایگزین دروس 

برای کلیه رشته های اجرا می گردد شایان ذکر است که دانشجویانی که با توجه به مصوب وزارت 

علوم، تحقیقات و فناوری دارای شرایط خاص )بیماریهای خاص و معلولیت( می باشند باید به جای 

 را اخذ نمایند. "ورزش ویژه "و  "ت بدنی ویژهتربی "دروس  "2ورزش  "و  "تربیت بدنی "درس 
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