
 

 برناهه ترم بندی کارشناسی ارشد علن سنجی

 اًلنیوسال 
 کد درش

در 
 سیستن

 نٌع درش پیشنیاز    درش نام

تعداد 
 ًاحد

واحد 

 نظری

واحد 

 عملی

 اختصاصی اجباری   2 2 هبانی علن سنجی 130

کاربرد آهار استنباطی در علن  230
 سنجی

 اختصاصی اجباری  1 1 0

پایگاه ىای اطالعاتی علن سنجی  233
 در ایراى ً جياى

 اختصاصی اجباری  1 1 0

 اختصاصی اجباری   2 2 رًش تحقیق 100

 اختصاصی اجباری   0 0 جاهعو ضناسی ارتباطات علوی 230

 جبرانی  0 0 2 برناهو نٌیسی کاربردی 100

 دًمنیوسال 

 اختصاصی اجباری   2 2 تاریخ فلسفو علن 130

کاربرد آهار استنباطی در علن  1 1 0 ًب سنجی 241
 سنجی
ىای اطالعاتی علن سنجی پایگاه 

 در ایران ً جيان

 اختصاصی اجباری

نظام ىای سنجص علن، فناًری ً  230
 نٌآًری

 اختصاصی اجباری هبانی علن سنجی  0 0

کاربرد آهار استنباطی در علن  0 2 0 سوینار تحقیق 240
 سنجی

 روش تحقیق

 اختصاصی اجباری

برناهو نٌیسی کاربردی در علن  234
 سنجی

 اختصاصی اختیاری  0 2 0

 اختصاصی اختیاری   2 2 هدل ىای ریاضی در علن سنجی 103

 پژًىص هحٌر -سٌمنیوسال 

کاربرد آهار استنباطی در علن  0 0 2 ترسین نقطو علن 130
 سنجی

پایگاه ىای اطالعاتی علن سنجی 
 در ایران ً جيان

 اختصاصی اجباری

ىای اطالعاتی علن سنجی  پایگاه 1 1 0 هعواری پایگاه ىای علن سنجی 242
 در ایران ً جيان

 اختصاصی اجباری

       
       

 آهٌزش هحٌر -سٌمنیوسال 

کاربرد آهار استنباطی در علن  0 0 2 ترسین نقطو علن 130
 سنجی

پایگاه ىای اطالعاتی علن سنجی 
 در ایران ً جيان

 اختصاصی اجباری

پایگاه ىای اطالعاتی علن سنجی  1 1 0 هعواری پایگاه ىای علن سنجی 242
 در ایران ً جيان

 اختصاصی اجباری

       
 نوایو سازی ً نوایو ىای هٌضٌعی 102

 )آهٌزش هحٌر(
 اختصاصی اختیاری  1 1 0

   0  0 1آهٌزش هحٌرسوینار تحقیق  260

 پژًىص هحٌر -چيارمنیوسال 

  کلیو درش ىا   4 پایاى ناهو 240
  کلیو درش ىا بجس پایان ناهو 0 2 0 کارًرزی 246

 آهٌزش هحٌر -چيارمنیوسال 

  کلیو درش ىا بجس پایان ناهو 0 2 0 کارًرزی 246


