
 (پيوسته )مقطع كاردانيمدیریت خانوادهرشته   ٤-٣-٢-١دروس پيشنهادي ترم هاي 

 تــــــــرم دوم تــــــــرم اول

 دروس پيش نياز تعداد واحد نوع درس نام درس كد درس دروس پيش نياز تعداد واحد نوع درس نام درس كد درس

 ــــــــــــــ 1 عملی-تخصصی 3 یکارگاه خیاط 88507 ــــــــــــــ 2 پایه شیمی آلی 88104

 ــــــــــــــ 2 عملی-نظری-تخصصی روش تحقیق 88308 ــــــــــــــ 1 عملی-عمومی تربیت بدنی 33401

 ــــــــــــــ 3 پایه ریاضی عمومی 88109 ــــــــــــــ 2 اصلی بهداشت مادر و کودک 88303

 ــــــــــــــ 2 نظری-اصلی 2 حقوق خانواده در اسالم 88310 ــــــــــــــ 2 اصلی جامعه شناسی خانواده 88307

 شیمی آلی 2 عملی-نظری-اصلی کنترل بهداشت غذا 88311 ــــــــــــــ 2 عملی-نظری-اصلی برنامه ریزی غذایی 88306

 ــــــــــــــ 3 عمومی خارجیزبان  33201 همنیاز با شیمی آلی 1 عملی-پایه آلی آز شیمی 88405

 ــــــــــــــ 2 اصلی اصول مدیریت 88312 ــــــــــــــ 2 پایه ریاضی پیش 55703

 ــــــــــــــ 2 اصلی روان شناسی یادگیری 88313 ــــــــــــــ 1 عملی -تخصصی فوریتهای پزشکی 88401

 ــــــــــــــ 2 عمومی اندیشه اسالمی 33204 ــــــــــــــ 2 عمومی زبان پیش 55704

  19  جمع واحد  ــــــــــــــ 2 اصلی روشهای تربیت در نهج البالغه 88302

  2 عمومی دانش خانواده و جمعیت 33403

  19  جمع واحد 
 

 

 تــــــــرم چهارم تــــــــرم سوم

 روس پيش نيازد واحد تعداد  نوع درس نام درس كد درس دروس پيش نياز تعداد واحد نوع درس نام درس كد درس

 ــــــــــــــ 2 تخصصی کارآفرینی 88323 ریاضی عمومی 2 پایه آمار حیاتی 88114

 3کارگاه هنر دستی  1 عملی-تخصصی سیلک(چاپ ( 4کارگاه هنر دستی 88524 بهداشت مادر و کودک 1 تخصصی زن ویژگیهای بیولوژیک و روان شناختی 88315

توانبخشی کودکان معلول  88316

 جسمی(-)ذهنی

       تخصصی

 عملی-نظری

همنیاز با  -برنامه ریزی غذایی 2 اصلی اصول تغذیه کودکان 88325 روانشناسی یادگیری 2

 ذاغ یکنترل بهداشت

 دروسبعد از گذراندن تمامی  2 عملی-تخصصی 2کارآموزی  88526 ــــــــــــــ 2 عمومی اخالق و تربیت اسالمی 33203

 جامعه شناسی خانواده 2 تخصصی نظریه های مربوط به خانواده 88327 بهداشت مادر و کودک 2 تخصصی زن و سالمت 88317

 کلیات افتصاد 2 اصلی بهره وری و کاهش هزینه 88328 ــــــــــــــ 2 عملی-نظری-تخصصی کاربرد کامپیوتر 88318

 ــــــــــــــ 2 عملی-نظری-اصلی مشاوره ژنتیک 88329 زبان عمومی 2 نظری-تخصصی زبان فنی 88319

 ــــــــــــــ 2 اصلی زن در توسعه 88330 ــــــــــــــ 2 اصلی کلیات اقتصاد )خرد و کالن( 88320

 ــــــــــــــ 2 اصلی خانواده در ایران و جهان تتحوال 88331 ــــــــــــــ 1 عملی-تخصصی )چاپ دستی( 3کارگاه هنر دستی 88521

 ــــــــــــــ 3 عمومی فارسی عمومی 33202 2حقوق خانواده در اسالم 2 اصلی حقوق کودک 88322

  20  جمع واحد  ــــــــــــــ 2 عمومی تاریخ فرهنگ و تمدن 33209
  20  جمع واحد 
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