
 
مددکاری اجتماعی دوره کارشناسی   

 
 نیمسال اول

 نام درس  تعداد واحد نوع واحد    یا همنیاز پیش نیاز 

 نیازریاضیات پیش  2   جبرانی --

 مبانی جامعه شناسی  2 پایه   --

 شناسیروان مبانی  2 پایه --

 مبانی مدیریت  2 پایه   --

 خدمات اجتماعی در اسالم  2  تخصصی --

خدمات اجتماعی در اسالم  

 )همنیاز(

 مبانی مددکاری اجتماعی  2 تخصصی

 زبان انگلیسی  3 عمومی  --

 زبان فارسی  3 عمومی  --

 واحد   18جمع کل: 

 

   نیمسال دوم

 نام درس  تعداد واحد نوع درس    یا همنیاز پیش نیاز 

 مبانی حقوق 2 پایه   --

شناسیمبانی مردم 2 پایه --  

 ریاضیات پایه  2 پایه --

انی مددکاری اجتماعی مب  آشنایی با حرفه مددکاری اجتماعی  2 تخصصی 

شناسیمبانی روان   اصول مشاوره و راهنمایی  2 تخصصی 

شناسیمبانی روان  رشد شناسی روان  2 تخصصی   

مبانی   - انی مددکاری اجتماعیمب

 جامعه شناسی 

شناسی در مددکاری  کاربرد جامعه  2 تخصصی

 اجتماعی 



 
مددکاری اجتماعی دوره کارشناسی   

 
مبانی   - انی مددکاری اجتماعیمب

  اسیشنروان 

در مددکاری   ناسیشروان کاربرد  2 تخصصی

 اجتماعی 

(مبدا و معاد) 1اندیشه اسالمی  2 عمومی  --  

واحد  18جمع کل:   

 

 نیمسال سوم

 نام درس  تعداد واحد نوع درس   یا همنیاز پیش نیاز 

نویسی در مددکاری اجتماعی گزارش  2   پایه --  

 مبانی رفاه اجتماعی  2 پایه   --

 مبانی جمعیت شناسی 2 پایه   --

شناسی رشد روان   آسیب شناسی روانی  2 تخصصی 

بخشین اصول توا  2 تخصصی --  

(1مددکاری اجتماعی فردی ) 2 تخصصی آشنایی با حرفه مددکاری اجتماعی   

 مدیریت خدمات اجتماعی  2 تخصصی مبانی مدیریت 

شناسی در مددکاری  کاربرد جامعه 

 اجتماعی 

اسی های جامعه شننظریه  2 تخصصی  

(نبوت و امامت) 2اندیشه اسالمی  2 عمومی    

واحد  18جمع کل:   

  

 نیمسال چهارم 

یا همنیاز پیش نیاز  تعداد   نوع درس 

 واحد

 نام درس 

نیازت پیش ریاضیا  آمار مقدماتی  2 پایه 

پیوتر مکاربرد کا 2 پایه --  
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شناسی در مددکاری  کاربرد جامعه 

 اجتماعی 

شناسی اجتماعی آسیب 2 تخصصی  

 -(2) فردی یماعمددکاری اجت

 اصول توانبخشی 

های خاص بخشی و توانمندسازی گروه توان  2 تخصصی  

(1)زبان تخصصی  2 تخصصی زبان انگلیسی   

(2) فردی ماعیمددکاری اجت (1کارورزی در مددکاری اجتماعی فردی ) 4 تخصصی   

(1) فردی ماعیمددکاری اجت   (2) فردی ماعیمددکاری اجت 2  تخصصی 

 نهاد خانواده  2 تخصصی مبانی جامعه شناسی 

واحد  18جمع کل:   

 

 نیمسال پنجم 

یا همنیاز پیش نیاز   نام درس  تعداد واحد نوع درس 

نهاد خانواده  -مبانی حقوق  حقوق خانواده  2 تخصصی 

مبانی   -مبانی جامعه شناسی

شناسیروان   

شناسی اجتماعی روان  2 تخصصی  

 کاربرد آمار در مددکاری اجتماعی  2 تخصصی آمار مقدماتی 

ی در مددکاری اجتماعی  کارورز 

(1فردی )  

ی در مددکاری اجتماعی فردی  کارورز  4 تخصصی

(2 )  

(2مددکاری اجتماعی فردی ) (1مددکاری اجتماعی گروهی )  2 تخصصی   

ای بر مددکاری اجتماعی در بحران مقدمه 2 تخصصی --  

اری  اختی --

 )الزامی( 

با دفاع مقدس آشنایی  2  

 انقالب اسالمی ایران  2 عمومی  --

واحد  18کل:  جمع  
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 نیمسال ششم

یا همنیاز پیش نیاز   نام درس  تعداد واحد نوع درس 

یاست اصول علم س 2 پایه --  

ای مددکاری اجتماعی و اخالق حرفه  2 پایه مبانی مددکاری اجتماعی   

 حقوق کار  2 تخصصی مبانی حقوق

مار در مددکاری اجتماعی کاربرد آ  روش تحقیق و مددکاری اجتماعی  3 تخصصی 

کارورزی در مددکاری اجتماعی  

(2فردی )  

 کارورزی در مددکاری اجتماعی گروهی  4 تخصصی

(1مددکاری اجتماعی گروهی )  (2مددکاری اجتماعی گروهی )  2 تخصصی   

سی رشد شناروان   بهداشت روانی  2 تخصصی 

(1تربیت بدنی ) 1 عمومی  --  

واحد  18جمع کل:   

 

 نیمسال هفتم

یا همنیاز پیش نیاز  تعداد   نوع درس 

 واحد

 نام درس 

اعی  جتمروش تحقیق در مددکاری ا

نظری()روش تحقیق عملی و   

وس انتخابی(متناسب با درتحقیق عملی ) 3 تخصصی   

کارورزی در مددکاری اجتماعی  

روهی گ  

ای کارورزی در مددکاری اجتماعی جامعه  4 تخصصی  

(2مددکاری اجتماعی گروهی )  ( 1مددکاری اجتماعی ) 2 تخصصی    

2)مددکاری اجتماعی فردی   

نهاد خانواده  -(  

 مددکاری اجتماعی خانواده  2 اختیاری 
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(2مددکاری اجتماعی فردی )  مددکاری اجتماعی در آموزش و پرورش  2 اختیاری  

 آیین زندگی )اخالق کاربردی( 2 عمومی  --

 تفسیر موضوعی قرآن  2 عمومی  --

واحد  17جمع کل:   

 

 

 نیمسال هشتم

یا همنیاز پیش نیاز   نام درس  تعداد واحد نوع درس 

 اصول علم اقتصاد 2   پایه --

ل اجتماعی ایران ی بررسی مسا 2 تخصصی  ترم آخر   

(1ای )مددکاری جامعه  (2ای )مددکاری جامعه  2 تخصصی    

(2مددکاری اجتماعی فردی )  مددکاری اجتماعی سالمندان  2   اختیاری 

مددکاری   -شناسی اجتماعیآسیب

(2اجتماعی فردی )  

زپروری زندانیان مددکاری اجتماعی و با 2   اختیاری  

لی صدر اسالم تاریخ تحلی 2   عمومی --  

 دانش خانواده و جمعیت 2   عمومی --

 (1ورزش ) 1   ومیعم --

واحد  15کل:  جمع  

 

واحد  138جمع کل واحدهای دوره بدون احتساب دروس جبرانی:   


