
  برنامه ترمیک گروه علوم اجتماعی (خدمات اجتماعی)

  ترم دوم  ترم اول
  )3( (پایه) 1شناسی مبانی جامعه

  )2(مبانی مردم شناسی(پایه)
  )2()پایهاصول علم سیاست(

  )2) (آشنایی با حرفه مددکاري اجتماعی (الزامی خدمات
  )2( شناسی(پایه)مبانی جمعیت

  )3( مبانی روانشناسی(پایه)
  )3(پیشنیاز) ( دانشگاهیریاضیات پیش

  )3عمومی (

  )3( روانشناسی اجتماعی (پایه)
  )2( هاي مقدماتی تحلیل جمعیت (پایه)روش

  )2(مردم شناسی فرهنگی (اختیاري)
  )2((پایه) 1مبانی فلسفه 

  )3( ریاضیات پایه (پایه)
  )2( ایه)(پ 2شناسی مبانی جامعه

  )2( (الزامی خدمات) 1مددکاري اجتماعی 
  )3عمومی (

  16جمع واحد=    14جمع واحد= 

  ترم چهارم  ترم سوم
  )3( اصول علم اقتصاد (پایه)

  )2( روانشناسی کودکی و نوجوانی (الزامی خدمات)
  )2(تاریخ تفکر اجتماعی در اسالم (پایه)
  )2( (پایه) 1زبان تخصصی مطالعه متون اجتماعی

  )2(مبانی تاریخ اجتماعی ایران (پایه)
  )2(آمار مقدماتی (پایه)
  )2( (الزامی خدمات) 2مددکاري اجتماعی 

  عمومی

  )2( (الزامی مشترك) 1شناسی نظریات جامعه
  )2(آمار در علوم اجتماعی (پایه)

  )2( شناسی آموزش و پرورش (اختیاري)جامعه
  )2( (پایه) 2زبان تخصصی مطالعه متون اجتماعی

  )2(مدیریت مؤسسات رفاهی (الزامی خدمات)
  )2(بهداشت روانی (الزامی خدمات)

  )2(جمعیت شناسی ایران (اختیاري)
  )2( (الزامی خدمات) 1کارورزي کار با فرد 

  )2( مددکاري اجتماعی کار با گروه (الزامی خدمات)
  عمومی

  18جمع واحد=  15جمع واحد=

  ترم ششم  ترم پنجم
  )3( مشترك)(الزامی  2 شناسیجامعهنظریات 

  )٢(بررسی آثار صاحبنظران (اختیاري)
  )2( )خدمات(الزامی  روانشناسی مرضی

  )2( )خدمات (الزامی مددکاري اجتماعی کار با جامعه
  )2(شناسی قشرها  (الزامی مشترك)جامعه

  )3(روش تحقیق نظري  (الزامی مشترك)
  )2( ) خدمات (الزامی 2کارورزي کار با فرد 

  )3((اختیاري) پزشکیشناسی جامعه
  عمومی

  )2( شناسی جنگ (الزامی مشترك)جامعه
  )2(روش تحقیق عملی  (الزامی مشترك)

  )2( شناسی در ادبیات (الزامی مشترك)جامعه
  )2(شناسی جوانان (اختیاري)جامعه

  )2(جمعیت شناسی ایران (اختیاري)
  )2( )خدمات(الزامی کارورزي کار با گروه 

  )2( (اختیاري)اقتصاد ایران 
  )3( شناسی کار و شغل (اختیاري)جامعه
  عمومی

  17جمع واحد=  19جمع واحد=

    ترم هفتم
  )2(شناسی انقالب  (الزامی مشترك)جامعه

  )3( بررسی مسائل اجتماعی ایران (الزامی مشترك)
  )3(شناسی کشورهاي اسالمی  (اختیاري)جامعه

  )2( (اختیاري)خدمات اجتماعی و تعاون در اسالم  
  )2( پویایی گروهی  (اختیاري)

  )2جامعه شناسی جهان سوم (
  )2شناسی سیاسی (جامعه
  عمومی

  

    16جمع واحد=

 


