
 

 یکارشناسدوره :    99رشته : زبان و ادبیات فارسی     ورودی :  99-00برنامه درسی نیمسال :  اول   سال تحصیلی :  

 

 

 برنامه هفتگی ومحل تشکیل کالسها

 

 

 ساعت امتحان تاریخ امتحان نام استاد تعداد واحد نام درس کد درس

    خانم رضوی  2 انسان در اسالم ( خواهران 2)گروه 1244

   آقای محمدی  2 اسالم انسان در رانبراد( 3)گروه 1244

   مرتضوی دکتر  2 آیین نگارش و ویرایش 1121007

   دکتر دادرس 2 پیشگامان نظم فارسی 1121009

   مرتضویدکتر  2 تاریخ بیهقی 1121024

   دکتر اکبری 2 1عربی  1121029

   سلیمان پور دکتر  2 1تاریخ ادبیات فارسی  1121043

   مدرسیدکتر  2 1تحقیق مرجع شناسی و روش 1121004

   دکتر طلوعی آذر 2 1شاهنامه  1121010

   مدرسی دکتر 2 1دستور زبان فارسی  1121001

    18 جمع واحدها 

 18-20 16-18 14-16 30/12-14 30/10-30/12 30/8-30/10 روز/ساعت

 1تاریخ ادبیات فارسی  تاریخ بیهقی  1فارسیتاریخ ادبیات  1دستور زبان فارسی  شنبه

 تاریخ بیهقی 1دستور زبان فارسی  انسان در اسالم   پیشگامان نظم فارسی یک شنبه

 1مرجع شناسی و روش تحقیق  1مرجع شناسی و روش تحقیق  دو شنبه

  آیین نگارش و ویرایش آیین نگارش و ویرایش 

   1شاهنامه    1عربی  سه شنبه

 انسان در اسالم     1عربی  چهارشنبه

     پیشگامان نظم فارسی 1شاهنامه  پنج شنبه 



 دوره :  کارشناسی  98رشته : زبان و ادبیات فارسی     ورودی :     99-00برنامه درسی نیمسال :  اول  سال تحصیلی :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامه هفتگی ومحل تشکیل کالسها

 

 

 

 ساعت امتحان تاریخ امتحان نام استاد حدتعداد وا نام درس کد درس

 30/12 12/10/99 گروه تربیت بدنی 1 2تربیت بدنی  1210

 14 8/11/99 دکتر حیدری زاد  2 آشنایی با قانون اساسی  ( 2)گروه 1265

 30/8 1/11/99 دکتر طلوعی آذر 2 گلستان سعدی 1121026

 30/8 14/10/99 دکتر اکبری 2 3عربی  1121031

 30/8 18/10/99 دکتر دادرس 2 3تاریخ ادبیات  1121045

 30/8 21/10/99 عبیدی نیا  دکتر  2 متون نظم تعلیمی 1121087

 30/8 23/10/99 دادرسدکتر  2 )معانی( 1بالغت  1121005

 30/8 16/10/99 دکتر عبیدی نیا 2 شاعران خراسان 1121013

 30/8 29/10/99 دکتر دادرس 2 تاریخ زبان فارسی 1121003

 30/8 25/10/99 رزمجودکتر  2 2شاهنامه  1121011

    19 جمع واحد

 16-18 14-16 30/12-14 30/10-30/12 30/8-30/10 روز/ساعت

  2شاهنامه    شنبه

 متون نظم تعلیمی شاعران خراسان   آشنایی با قانون اساسی  یک شنبه

     تاریخ زبان فارسی دو شنبه

   3تاریخ ادبیات  سه شنبه

 

 

 چهارشنبه
 

 3عربی 
 )معانی( 1بالغت  گلستان سعدی 



 

 دوره :  کارشناسی 97ورودی :        فارسی اتیزبان و ادبرشته :      99-00برنامه درسی نیمسال : اول   سال تحصیلی :  

 

 

 برنامه هفتگی ومحل تشکیل کالسها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساعت امتحان تاریخ امتحان نام استاد واحدتعداد  نام درس کد درس

 30/8 7/11/99  آقای عظیمی  2 دانش خانواده ( برادران 2)گروه 1264

 30/8 7/11/99 دکتر شجاع  2 دانش خانواده رانخواه( 1)گروه 1264

 16 22/10/99 دکتر کوشش 2 )بدیع و بیان ( 2بالغت  1121006

 16 16/10/99 دکتر رزمجو 2 خاقانی 1121016

 16 24/10/99 دکتر عبیدی نیا 2 سنایی 1121017

 16 18/10/99 دکتر مدرسی 2 عطار 1121018

 16 1/11/99 دکتر رزمجو 2 کشف االسرار 1121028

 16 14/10/99 دکتر اکبری 2 5عربی  1121033

 16 29/10/99  شکرزاده دکتر  2 آشنایی با علوم قرآنی 1121039

 16 27/10/99 دکتر عبیدی نیا 2 کارگاه فرهنگ نویسی 1121057

 14 20/10/99 دکتر دادرس 2 1زبان تخصصی 1121035

     جمع واحدها

 16-18 14-16 30/12-14 30/10-30/12 30/8-30/10 روز/ساعت

 آشنایی با علوم قرآنی 1زبان تخصصی   خاقانی دانش خانواده خواهران  شنبه

  االسرار کشف  کارگاه فرهنگ نویسی 5عربی  یک شنبه

  برادران  دانش خانواده دو شنبه
  سنایی 

    )بدیع و بیان( 2بالغت  عطار سه شنبه

      چهارشنبه



 دوره :  کارشناسی  96  ورودی     فارسی و ادبیات  زبان  رشته :  99-00برنامه درسی نیمسال :  اول  سال تحصیلی :  

 

 برنامه هفتگی ومحل تشکیل کالسها

 

 

 

 ساعت امتحان تاریخ امتحان استادنام  واحدتعداد  نام درس کد درس

 14 4/11/99 دکتر حیدری زاد  2 تفسیر موضوعی قرآن (1)گروه 1256

 14 17/10/99 دکتر نزهت 2 2مثنوی  1121020

 30/8 2/11/99 دکتر رزمجو 2 حافظ 1121022

 16 15/10/99 دکتر عبیدی نیا 2 صائب 1121023

 16 21/10/99 رزمجو دکتر 2 متون منتخب نثر ادبی عرفانی 1121092

 16 25/10/99 رزمجودکتر  2 2سبک شناسی نثر 1121048

 16 23/10/99 دکتر دادرس 2 منتخب شعر شاعران سبک عراقی 1121085

 16 13/10/99 دکتر کوشش 2 جریان شناسی نثر معاصر 1121038

 16 30/10/99 دکتر سلیمان پور 2 تأثیر قران و حدیث در ادب فارسی 1121042

 30/8 20/10/99 دکتر رزمجو   2  2زبان تخصصی  1121036

     18 جمع واحدها

 16-18 14-16 30/12-14 30/10-30/12 30/8-30/10 روز/ساعت

   2مثنوی شنبه
  

 یک شنبه
  حافظ تأثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی

  تفسیر موضوعی قرآن

  منتخب نثر ادبی عرفانیمتون  دو شنبه
 

 صائب 

 سه شنبه
  جریان شناسی نثر معاصر

 
 سبک شناسی نثر منتخب شعر شاعران سبک عراقی 

    2زبان تخصصی   چهارشنبه



 یکارشناسدوره :    99رشته:  تاریخ     ورودی :     99 -400برنامه درسی نیمسال :  اول     سال تحصیلی :  

 

 

 هفتگی و محل تشکیل کالسهابرنامه 

 

 

 

 

 

 

 
 ساعت امتحان تاریخ امتحان نام استاد تعداد واحد نام درس کد درس

   جاویدیآقای  3 زبان خارجی (1)گروه 1208

   آقای عبدل  2 انسان در اسالم (4)گروه 1244

   دکتر احمد وند  2 کلیات جغرافیا )با تکیه بر جغرافیای ایران( 22127011

   جهانگیرزادهدکتر 2 شناسیمبانی جامعه 22127012

   دکتر ارجمندزاده 2 کلیات و مبانی علم تاریخ 22127001

   دکتر دیزجی 4 ها تا پایان هخامنشیانها و آریائیتاریخ ایران از ایالمی 22127015

   دکتر مومنی 2 گاهشماری و تقویم 22127008

   صبوری دکتر 2 تاریخ یونان و روم باستان 22127038

    19 جمع واحدها

 18-20 16-18 14-16 30/10-30/12 30/8-30/10 روز/ساعت

 ایجغراف اتیکل   شنبه

 (رانیا یایبر جغراف هی)با تک

 خیعلم تار یو مبان اتیکل خیعلم تار یو مبان اتیکل

تا  ها   یائیو آر یهاالمیاز ا شنبهیک

 انیهخامنش انیپا

ا ت ها   یائیو آر یهاالمیاز ا

 انیهخامنش انیپا

 یزبان خارج
 

 انسان در اسالم

 

 

 

 میو تقو یگاهشمار میو تقو یگاهشمار دو شنبه
 

   و روم باستان ونانی خیتار

تا  ها   یائیو آر یهاالمیاز ا سه شنبه

 انیهخامنش انیپا

ا ت ها   یائیو آر یهاالمیاز ا

 انیهخامنش انیپا

 یزبان خارج
 

 شناسیمبانی جامعه
 

 در اسالم انسان
 

  چهار شنبه
 

   و روم باستان ونانی خیتار 

  پنج شنبه 

 

 یزبان خارج
 

 ایجغراف اتیکل

 (رانیا یایبر جغراف هی)با تک

 شناسیمبانی جامعه 
 

 



 

 

 یکارشناسدوره :    98رشته:  تاریخ     ورودی :     99 -400برنامه درسی نیمسال :  اول     سال تحصیلی :                     

 

 

 

 برنامه هفتگی و محل تشکیل کالسها

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساعت امتحان تاریخ امتحان نام استاد تعداد واحد نام درس کد درس 

 ......... ................. گروه تربیت بدنی 1 (2تربیت بدنی ) 1210

 30/10 27/10/99 دکتر دیزجی 2 پیشدادیان و کیانیان هایتاریخ سلسله 22127045

 16 2/11/99 دکتر مومنی 2 قرائت متون تاریخی به زبان عربی 22127003

 14 25/10/99 دکتر پور بهرام 2 (1قرائت متون تاریخی به زبان خارجی ) 22127004

 16 18/10/99 دکتر طالعی 2 هجری 227تا  40تاریخ اسالم از سال  22127031

 14 23/10/99 دکتر طالعی 2 تاریخ تحوالت ایران از ورود اسالم تا پایان حکومت علویان 22127018

 30/10 30/10/99 دکتر طالعی 2 تاریخ تحوالت سیاسی ایران سامانیان و دیلمیان و غزنویان 22127019

 30/10 21/10/99 دکتر دیزجی 2 آشنایی با خطوط و زیانهای ایرانی پیش از اسالم 22127051

 14 16/10/99 دکتر چمنکار 2 تاریخ اروپا در قرون وسطی 22127040

 30/10 14/10/99 دکتر دیزجی 2 شناخت و نقد منابع و مآخذ تاریخ ایران پیش از اسالم 22127047

    19 جمع واحدها

 16-18 14-16 30/10 -30/12 30/8 -30/10 روز/ساعت

   شنبه
  

 شنبهیک

  

تاریخ تحوالت ایران از ورود اسالم تا پایان 

 حکومت علویان
تاریخ تحوالت سیاسی ایران سامانیان 

 و دیلمیان و غزنویان

یاروپا در قرون وسط خیتار دو شنبه   
 

 یانهایبا خطوط و ز ییآشنا

 از اسالم شیپ یرانیا

 ینایو ک یشدادیپ های سلسله خیتار

قرائت متون تاریخی به زبان  شنبهسه 

 (1خارجی )

 

  
 

 40اسالم از سال  خیتار چهار شنبه

یهجر 227تا   

 قرائت متون تاریخی به زبان عربی
 

  شناخت و نقد منابع و مآخذ تاریخ ایران پیش از اسالم



 

 

 یکارشناسدوره :      97رشته:  تاریخ     ورودی :     99 -400برنامه درسی نیمسال :  اول     سال تحصیلی :                        

 

 

 برنامه هفتگی و محل تشکیل کالسها

 

 

 

 

 

 ساعت امتحان تاریخ امتحان نام استاد تعداد واحد نام درس کد درس 

 30/10 22/10/99 دکتر صبوری 2 تاریخ ایران از زوال ایلخانان تا صفویه 22127023

 14 13/10/99 دکتر ساالری 4 تاریخ تحوالت سیاسی و ...در دوره صفویان 22127024

 30/10 15/10/99 دکتر طالعی 2 هجری 10تا  7تاریخ تحوالت اسالم از قرن  22127036

 30/10 17/10/99 دکتر چمنکار 2 تاریخ اروپا از انقالب فرانسه تا جنگ جهانی اول 22127042

 14 29/10/99 دکتر احمدوند 2 هجری( 10تا  5( )از قرن 2تاریخ تشیع ) 22127034

 16 20/10/99 دکتر طالعی 2 مبانی تاریخ اجتماعی ایران 22127009

 30/10 24/10/99 دکتر طالعی 2 (2قرائت متون تاریخی به زبان فارسی ) 22127069

 30/10 1/11/99 دکتر چمنکار 2 های همجوارتاریخ خلیج فارس و سرزمین 22127084

 14 27/10/99 دکتر صبوری 2 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی 22127088

    20 جمع واحدها

 16-18 14-16 30/12-14 30/10-30/12 30/8-30/10 روز/ساعت

   شنبه
 

 
 

 شنبهیک
  یفرهنگ و تمدن اسالم خیتار 

 

 تاریخ ایران از زوال ایلخانان تا صفویه
 

 

 ( 2خ تشیع )تاری دو شنبه
 

  

 

به زبان قرائت متون تاریخی 

 (2فارسی )

 

 10تا  7تاریخ تحوالت اسالم از قرن 

 هجری

 سه شنبه
اروپا از انقالب فرانسه تا  خیتار 

 اول یجنگ جهان

 
 رانیا یاجتماع خیتار یبانم 

 دوره صفویان چهار شنبه
 

 دوره صفویان
 

 

 

 های نیفارس و سرزم جیخل خیارت 

 همجوار



 

 

 

 یکارشناسدوره :   96رشته:  تاریخ     ورودی :     99 -400برنامه درسی نیمسال :  اول     سال تحصیلی :  

 

 برنامه هفتگی و محل تشکیل کالسها

 

 

 16-18 14-16 12-14 30/10-30/12 30/8-30/10 روز/ساعت

  خیفلسفه تار در دوره قاجار یاسیتفکر س خیتار شنبه
 

 رمعاص خیدر تار یافتگیتوسعه ن 

 شنبهیک
 های شهیاند خیتار های تاریخی آنانقالب اسالمی و ریشه 

 و اسالم رانیدر ا یاسیس

 
اتحاد  و هیروس خیتار

 یشورو ریجماه

 

 دو شنبه
 از انقراض رانیتحوالت ا خیتار    خواهران( -)برادرانتیدانش خانواده و جمع

مرداد 28 یتا کودتا قاجار  

از انقراض  رانیتحوالت ا خیتار سه شنبه

 مرداد 28 یقاجار تا کودتا

  
  

      چهار شنبه

 

 ساعت امتحان تاریخ امتحان نام استاد تعداد واحد نام درس کد درس 

 30/8 7/11/99  آقای عظیمی 2 دانش خانواده ( برادران 2)گروه 1264

 30/8 7/11/99 دکتر شجاع  2 خانوادهدانش  ( خواهران3)گروه 1264

 14 30/10/99 دکترمومنی 2 تاریخ روسیه واتحاد شوروی 22127074

 14 14/10/99 دکترمومنی 2 های سیاسی در ایران و اسالمتاریخ اندیشه 22127010

 14 24/10/99 دکتر احمدوند 2 فلسفه تاریخ 22127014

 14 21/10/99 دکتر چمنکار 4 مرداد 28قاجار تا کودتای تاریخ تحوالت ایران از انقراض  22127028

 30/8 2/11/99 دکتر احمدوند 2 های تاریخی آنانقالب اسالمی و ریشه  22127029

 16 17/10/99 دکتر احمدوند 2 تاریخ تفکر سیاسی در دوره قاجار 22127089

 30/8 27/10/99 زادهشتربان آقای  2 ریشه های تاریخی توسعه نیافتگی ایران 22127072

    18 جمع واحدها



 

 دوره :  روزانه 96رشته : جغرافیا)آب و هواشناسی(    ورودی :       99-00برنامه درسی نیمسال :  اول   سال تحصیلی :  

 

 برنامه هفتگی ومحل تشکیل کالسها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساعت امتحان تاریخ امتحان نام استاد تعداد واحد نام درس کد درس

 14 8/11/99 حیدری زاد دکتر  2 آشنایی با قانون اساسی (4)گروه 1265

 30/10 18/10/99 دکتر جمشیدی 2 مطالعات جهان 144482030

 30/10 24/10/99 دکتر جوان 1 اقلیم شناسی ماهواره ای)تئوری( 144482073

 12 12/10/99 دکتر جوان 1 اقلیم شناسی ماهواره ای)عملی( 144482079

 30/10 21/10/99 دکتر موقری 2 محیطی تغییرات 144482034

تهیه و تفسیر نقشه ها و نمودارهای  144482075

 اقلیمی)تئوری(
 30/10 27/10/99 دکتر سعید آبادی 1

تهیه و تفسیر نقشه ها و نمودارهای  144482076

 اقلیمی)عملی(
 30/10 12/10/99 دکتر سعید آبادی 1

 14 15/10/99 دکتر موقری 2 اقلیم شناسی فیزیکی 144482085

 30/8 13/10/99 یردکتر حید 2 آلودگی هوا و شیمی جو 144482090

 14 30/10/99 دکتر حیدری  2 مسائل آب 144482032

 30/8 12/10/99 گروه جغرافیا  2 پروژه 144482094

    18 جمع واحدها

 16-18 14-16 30/12-14 30/10-30/12 30/8-30/10 روز/ساعت

 شنبه
تهیه و تفسیر نقشه ها و  

  (اقلیمی)تئورینمودارهای 
تهیه و تفسیر نقشه ها و 

 نمودارهای اقلیمی)عملی(
 مطالعات جهان

 آلودگی هوا و شیمی جو    اقلیم شناسی فیزیکی یک شنبه

 دو شنبه
  محیطی تغییرات   

 سه شنبه
            اقلیم شناسی  

 ماهواره ای)تئوری(

اقلیم شناسی 

 ماهواره ای)عملی(
 مسائل آب آشنایی با قانون اساسی

      چهارشنبه



 دوره :  روزانه  96رشته :جغرافیا) جغرافیای سیاسی(    ورودی :   99- 00برنامه درسی نیمسال : اول   سال تحصیلی : 

 

 برنامه هفتگی ومحل تشکیل کالسها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساعت امتحان تاریخ امتحان نام استاد تعداد واحد نام درس کد درس

 14 8/11/99 حیدری زاد دکتر  2 آشنایی با قانون اساسی (4)گروه 1265

 14 22/10/99 دکتر منوچهری 2 جغرافیای شهری ایران 144482026

و سنجش از  GISکارگاه استفاده از  144482058

 دور در جغرافیای سیاسی)تئوری(
 30/10 25/10/99 دکتر جمشیدی 1

و سنجش از  GISکارگاه استفاده از  144482059

 دور در جغرافیای سیاسی)عملی(
 14 12/10/99 دکتر جمشیدی 1

 14 13/10/99 دکتر سلطانی 2 هیدروپولیتیک 144482052

 14 18/10/99 دکتر آفتاب 2 مدیریت سیاسی فضای بین الملل 144482063

144482065 
 معیارهای امنیتی مکان گزینی پروژه های حیاتی و حساس

 14 16/10/99 دکتر جمشیدی 2

 30/10 29/10/99 دکتر سلطانی 2 ژئوپولیتیک ایران 144482067

کارآفرینی و بازار کار جغرافیای  144482069

 سیاسی)تئوری(
 30/10 1/11/99 دکتر جمشیدی 1

کارآفرینی و بازار کار جغرافیای  144482070

 سیاسی)عملی(
 16 12/10/99 دکتر جمشیدی 1

 13 12/10/99 گروه جغرافیا  2 پروژه 144482094

    18 جمع واحد ها

 16-18 14-16 30/12-14 30/10-30/12 30/8-30/10 روز/ساعت

      شنبه

 یک شنبه

و سنجش از دور در  GISکارگاه استفاده از 

 جغرافیای سیاسی)عملی(

و سنجش از دور در جغرافیای  GISکارگاه استفاده از 

 سیاسی)تئوری(

کارآفرینی و بازار کار 

جغرافیای 

 سیاسی)عملی(

 
 

 کارآفرینی و بازار کار جغرافیای سیاسی)تئوری(

    دو شنبه

معیارهای امنیتی مکان 

گزینی پروژه های 

 حیاتی و حساس

 هیدروپولیتیک

 سه شنبه
  جغرافیای شهری ایران 

آشنایی با قانون 

 اساسی

مدیریت سیاسی فضای بین 

 الملل

    ژئوپولیتیک ایران  چهارشنبه



 

 دوره :  روزانه  97ورودی :     هواشناسی()آب و  رشته : جغرافیا99- 00برنامه درسی نیمسال : اول   سال تحصیلی : 

 

 برنامه هفتگی ومحل تشکیل کالسها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساعت امتحان تاریخ امتحان نام استاد تعداد واحد نام درس کد درس

 14 4/11/99 رنجیآقای  2 تفسیر موضوعی قران  (4)گروه 1256

 30/8 16/10/99 دکتر جمشیدی 2 جغرافیای اقتصادی ایران 144482024

 30/8 18/10/99 دکتر موقری 1 برنامه نویسی و نرم افزارهای اقلیمی)تئوری( 144482081

 18 12/10/99 دکتر موقری 1 برنامه نویسی و نرم افزارهای اقلیمی)عملی( 144482082

 14 27/10/99 دکتر حیدری 2 آب و هوای کره زمین 144482089

 30/8 20/10/99 دکتر حیدری 2 میکروکلیماتولوژی 144482088

پایگاه داده های اقلیمی و نقشه های  144482077

 (تئوریهوا)

 دکتر موقری 1
24/10/99 16 

 20 12/10/99 دکتر موقری 1 (عملیپایگاه داده های اقلیمی و نقشه های هوا) 144482078

 30/8 29/10/99 دکتر منوچهری 2 جغرافیای جمعیت ایران 144482023

 30/10 22/10/99 دکتر سعید آبادی 1 (تئوریروش تحقیق در آب و هوا شناسی) 144482086

 22 12/10/99 دکتر سعید آبادی 1 (عملیروش تحقیق در آب و هوا شناسی) 144482091

 14 2/11/99 دکتر جوان 2 اقلیم شناسی آماری 144482084

 30/10 14/10/99 دکتر موقری 2 فیزیک عمومی 144482074

    20 جمع واحدها

 16-18 14-16 30/12-14 30/10-30/12 30/8-30/10 روز/ساعت

 شنبه
روش تحقیق در آب و هوا  

 (تئوریشناسی)

روش تحقیق در آب و 

 (عملیهوا شناسی)

  جغرافیای اقتصادی ایران

 یک شنبه

برنامه نویسی و نرم افزارهای  اقلیم شناسی آماری

 اقلیمی)تئوری(

 جغرافیای جمعیت ایران میکروکلیماتولوژی 

پایگاه داده های اقلیمی و نقشه های 

 (تئوریهوا)

   فیزیک عمومی دو شنبه
  آب و هوای کره زمین

 سه شنبه
پایگاه داده های اقلیمی و 

 (عملینقشه های هوا)

برنامه نویسی و نرم 

 اقلیمی)عملی(افزارهای 
  تفسیر موضوعی قران  



 دوره :  روزانه  97ورودی :     )سیاسی( رشته : جغرافیا99- 00برنامه درسی نیمسال : اول   سال تحصیلی : 

 

 

 برنامه هفتگی ومحل تشکیل کالسها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساعت امتحان تاریخ امتحان نام استاد تعداد واحد نام درس کد درس

 14 4/11/99 رنجیآقای  2 تفسیر موضوعی قران  (4)گروه 1256

 30/8 24/10/99 دکتر جمشیدی 2 مخاطرات و جغرافیای سیاسی 144482051

 16 27/10/99 دکتر سلطانی 2 جغرافیای سیاسی مرز 14482054

 30/10 16/10/99 دکتر منوچهری 2 مبانی ژئوپلیتیک 144482056

 30/8 14/10/99 دکتر سلطانی 2 مبانی سنجش قدرت ملی 144482064

 30/8 2/11/99 دکتر جمشیدی 2 کار آفرینی 144482029

 30/10 30/10/99 دکتر منوچهری 2 جغرافیای انتخابات 144482055

 30/10 20/10/99 دکتر آفتاب 2 اکولوژی سیاسی 144482053

 16 25/10/99 آقای محمدی 2 جغرافیای سیاسی خلیج فارس 144482062

 30/8 22/10/99 دکتر موسوی 2 آمایش دفاعی فضای ملی 144482061

    20 جمع واحدها

 16-18 14-16 30/12-14 30/10-30/12 30/8-30/10 روز/ساعت

      شنبه

  جغرافیای انتخابات    یک شنبه

   آمایش دفاعی فضای ملی دو شنبه
 جغرافیای سیاسی خلیج فارس جغرافیای سیاسی مرز

 کار آفرینی اکولوژی سیاسی  مبانی سنجش قدرت ملی  سه شنبه

 چهارشنبه
مخاطرات و جغرافیای   مبانی ژئوپلیتیک 

 سیاسی
 تفسیر موضوعی قران



 دوره :  روزانه  98ورودی :      رشته : جغرافیا99- 00برنامه درسی نیمسال : اول  سال تحصیلی : 

 

 

 

 برنامه هفتگی ومحل تشکیل کالسها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساعت امتحان تاریخ امتحان نام استاد تعداد واحد نام درس کد درس

 30/12 12/10/99 گروه تربیت بدنی  1 (1تربیت بدنی) 1209

 30/8 7/11/99  آقای عظیمی  2 دانش خانواده ( برادران 2)گروه 1264

 30/8 7/11/99 دکتر شجاع  2 دانش خانواده ( خواهران3)گروه 1264

 30/8 4/11/99 خانم طسوجی  3 زبان عمومی (2)گروه 1208

 30/10 17/10/99 دکتر حیدری 2 مخاطرات محیطی 144482011

 14 20/10/99 دکتر جمشیدی 2 ایرانجغرافیای سیاسی   144482025

 16 22/10/99 دکتر موقری 1 مبانی برنامه نویسی کامپیوتر )تئوری( 144482044

 30/9 12/10/99 دکتر موقری 1 مبانی برنامه نویسی کامپیوتر )عملی( 144482045

 14 1/11/99 دکتر کریمی 2 جغرافیای فرهنگی 144482015

 30/8 25/10/99 دکتر منوچهری 2 جغرافیای شهری 144482017

 14 29/10/99 دکتر تقیلو 2 جغرافیای اقتصادی 144482013

 16 13/10/99 مهندس کریم خانی 2 (2برای جغرافیا )ریاضیات   144482033

    20 جمع واحدها

 16-18 14-16 30/12-14 30/10-30/12 30/8-30/10 روز/ساعت

      شنبه

 (2برای جغرافیا )ریاضیات       یک شنبه

 جغرافیای سیاسی  ایران جغرافیای فرهنگی   دانش خانواده دو شنبه

 اقتصادیجغرافیای  مخاطرات محیطی  زبان عمومی زبان عمومی سه شنبه

 چهارشنبه
مبانی برنامه نویسی   جغرافیای شهری

 کامپیوتر )تئوری(

مبانی برنامه نویسی 

 کامپیوتر )عملی(

 



 

 دوره :  روزانه  99ورودی :      رشته : جغرافیا99- 00برنامه درسی نیمسال : اول   سال تحصیلی : 

 

 کالسها برنامه هفتگی ومحل تشکیل

 

 

 ساعت امتحان تاریخ امتحان نام استاد تعداد واحد نام درس کد درس

   آقای شیری  2 انسان در اسالم (1)گروه 1244

    خانم پیام  3 فارسی عمومی ( 1)گروه1221

   دکتر محمدنژاد 2 زمین در فضا 144482005

   دکتر تقیلو 2 فلسفه علم جغرافیا 144482001

   مهندس علیپور 1 (تئوری)نقشه خوانی  144482036

   مهندس علیپور 1 (عملی)نقشه خوانی  144482037

   مهندس کریم خانی 2 (1)ریاضیات  144482003

   دکتر محمدنژاد 2 عمومیزمین شناسی  144482031

   دکتر سلطانی 2 جغرافیای سیاسی 144482014

   دکتر جوان 2 (1)آمار و احتماالت 144482004

    19 جمع واحدها

 18-20 16-18 14-16 30/12-14 30/10-30/12 30/8-30/10 روز/ساعت

 فارسی عمومی فارسی عمومی انسان در اسالم (عملی)نقشه خوانی  (تئوری)نقشه خوانی  عمومیزمین شناسی  شنبه

  جغرافیای سیاسی  زمین در فضا یک شنبه
  

  (1)ریاضیات  عمومیزمین شناسی   (1)ریاضیات  (1)آمار و احتماالت دو شنبه

 فلسفه علم جغرافیا     جغرافیای سیاسی سه شنبه

 (عملی)نقشه خوانی  فارسی عمومی     چهارشنبه

   انسان در اسالم زمین در فضا فلسفه علم جغرافیا (1)آمار و احتماالت پنج شنبه 



 

 یکارشناسدوره :    99رشته: زبان و ادبیات  انگلیسی    ورودی :      99-400برنامه درسی نیمسال :  اول    سال تحصیلی :  

 برنامه هفتگی ومحل تشکیل کالسها

 

 

 

 

 

 

 

 امتحانساعت  تاریخ امتحان نام استاد تعداد واحد نام درس کد درس

   آقای محمدی 2 انسان در اسالم  (3)گروه 1244

   فائزی دکتر 3 فارسی عمومی ( 2)گروه 1221

   خانم ناطقیان 4 (1خواندن و درک مفاهیم ) 22213001

   خانم پوربهرام 4 (1دستور نگارش ) 22213004

   خانم پور بهرام  4 ( الف1گفت و شنود ) 22213007

   خانم عاشق نوایی 4 ( ب1شنود )گفت و  22213007

    17 جمع واحدها 

 18-20 16-18 14-16 30/12-14 30/10-30/12 30/8-30/10 روز/ساعت

  (1خواندن و درک مفاهیم ) (1خواندن و درک مفاهیم )  (1دستور نگارش ) ( الف1گفت و شنود ) شنبه

  ( الف1گفت و شنود ) انسان در اسالم   (1خواندن و درک مفاهیم ) ب( 1گفت و شنود ) یک شنبه

  (1خواندن و درک مفاهیم ) دو شنبه
 ( ب1گفت و شنود ) فارسی عمومی فارسی عمومی 

   (1دستور نگارش )  ( ب1گفت و شنود )  سه شنبه

 چهارشنبه
   (1دستور نگارش ) ( ب1گفت و شنود )

 انسان در اسالم (1دستور نگارش )

 ( الف1گفت و شنود )

   فارسی عمومی   ( الف1گفت و شنود ) پنج شنبه 



 

 یکارشناسدوره :    98رشته: زبان و ادبیات انگلیسی    ورودی :      99-400برنامه درسی نیمسال :  اول     سال تحصیلی :  

 برنامه هفتگی ومحل تشکیل کالسها

 

 

 

 

 

 امتحانساعت  تاریخ امتحان نام استاد واحدتعداد  نام درس کد درس

 30/8 5/11/99 آقای میرزاجانی  2 در اسالم  عرفان عملی  (1)گروه 1249

 30/8 23/10/99 پرواز آقای  4 (3خواندن و درک مفاهیم ) 22213003

 30/10 13/10/99 تر علوی نیاکد 2 نگارش پیشرفته 22213006

 14 1/11/99 دکتر مهدی پور 2 (1بیان شفاهی داستان ) 22213023

 16 16/10/99 دلبندی  آقای  2 (1درآمدی بر ادبیات ) 22213013

 14 25/10/99 جاویدیآقای  2 ترجمه متون ساده 22213019

 30/10 29/10/99 دکتر علوی نیا 2 (1کلیات زبانشناسی ) 22213011

 14 20/10/99 دکتر محمدی 2 آواشناسی 22213010

 30/10 18/10/99 دکتر محمدزاده 2 نامه نگاری 22213025

    20 جمع واحدها 

 18-20 16-18 14-16 30/12-14 30/10-30/12 30/8-30/10 روز/ساعت

  در اسالم  یعرفان عمل یآواشناس  (3) میخواندن و درک مفاه (1) یزبانشناس اتیکل شنبه

     (3) میخواندن و درک مفاه نامه نگاری یک شنبه

      نگارش پیشرفته دو شنبه

     ترجمه متون ساده (1داستان ) یشفاه انیب سه شنبه

      (1) اتیبر ادب یدرآمد چهارشنبه



 یکارشناسدوره :    97رشته: زبان و ادبیات  انگلیسی    ورودی :      99-400برنامه درسی نیمسال :  اول     سال تحصیلی :  

 

 برنامه هفتگی ومحل تشکیل کالسها

 

 

 

 

 

 ساعت امتحان تاریخ امتحان نام استاد واحدتعداد  نام درس کد درس

 14 6/11/99 آقای فرهودفر 2 فرهنگ و تمدن اسالمی تاریخ  (1)گروه 1253

 30/10 25/10/99 آقای صیاد سنگر 2 (2بیان شفاهی داستان ) 22213024

 16 23/10/99 جاویدی آقای  2 (2بررسی آثار ترجمه شده ) 22213048

 16 30/10/99 خانم درزی نژاد 2 شعر انگلیسی 22213034

 14 18/10/99 خانم درزی نژاد 2 فنون و صناعات ادبی 22213042

 30/10 16/10/99 زرگرزادهدکتر  2 (1نمایشنامه ) 22213035

 30/8 27/10/99 جاویدی آقای  2 (1ترجمه متون ادبی ) 22213046

 30/8 21/10/99 خانم قادری 2 (1زبان دوم ) 22213077

 16 14/10/99 دکتر محمدی 4 روش تدریس زبان خارجی 22213026

    20 جمع واحدها 

 18-20 16-18 14-16 30/12-14 30/10-30/12 30/8-30/10 روز/ساعت

 (2آثار ترجمه شده ) یبررس (1) یترجمه متون ادب شنبه
  یزبان خارج سیروش تدر یفنون و صناعات ادب 

   (2داستان ) یشفاه انیب   (1زبان دوم ) یک شنبه

  فرهنگ و تمدن اسالمیتاریخ  دو شنبه
  یزبان خارج سیروش تدر یسیشعر انگل 

      (1) شنامهینما سه شنبه

       چهارشنبه



 یکارشناسدوره :    96رشته:  زبان و ادبیات انگلیسی    ورودی :      99-400برنامه درسی نیمسال :  اول     سال تحصیلی :  

 

 

 

 برنامه هفتگی ومحل تشکیل کالسها

 

 

 

 

 

 

 ساعت امتحان تاریخ امتحان نام استاد واحدتعداد  نام درس کد درس

 14 8/11/99 آقای مظهر صفاری 2 یبا قانون اساس ییآشنا (3)گروه 1256

 14 24/10/99 خانم یحیی پور 2 (2نمایشنامه ) 22213036

 30/10 14/10/99 دکتر صادقی 2 (2اصول و روش تحقیق ) 22213022

 30/10 27/10/99 درزی نژاددکتر  2 (2نقد ادبی ) 22213044

 14 22/10/99 دکتر درزی نژاد 2 (2رمان ) 22213033

 14 17/10/99 آقای صیاد سنگر 4 (2سیری در تاریخ ادبیات ) 22213038

 30/10 20/10/99 جاویدی آقای  2 (2ترجمه متون ادبی ) 22213047

 30/8 30/10/99 قادری   خانم 3 (3زبان دوم ) 22213052

    19 جمع واحدها 

 18-20 16-18 14-16 30/12-14 30/10-30/12 30/8-30/10 روز/ساعت

  شنبه
 (2رمان )

 (2) اتیادب خیدر تار یریس (2) یترجمه متون ادب  

   (2) شنامهینما  (2) قیاصول و روش تحق (2) ینقد ادب یک شنبه

 (2) اتیادب خیدر تار یریس یبا قانون اساس ییآشنا    (3زبان دوم ) دو شنبه

    سه شنبه
 

  

       چهارشنبه



 یکارشناسدوره :    98رشته:  آموزش زبان انگلیسی    ورودی :      99-400برنامه درسی نیمسال :  اول     سال تحصیلی :  

 

 

 

 

 

 برنامه هفتگی ومحل تشکیل کالسها

 

 

 

 

 

 

 ساعت امتحان تاریخ امتحان نام استاد واحدتعداد  نام درس کد درس

 30/12 12/10/99 گروه تربیت بدنی  1 (1تربیت بدنی ) 1209

 14 5/11/99  ولی زاده دکتر  2 حقوق سیاسی و اجتماعی  در اسالم  (  1)گروه 1245

 14 13/10/99 دکتر سرخوش 4 (2خواندن و درک مفاهیم ) 136511005

 30/10 30/10/99 پرواز آقای  4 (2دستور نگارش ) 136511006

 14 15/10/99 دکتر محمدنیا 4 ( گروه الف2گفت و شنود ) 136511007

 14 15/10/99 دکتر محمدنیا 4 ( گروه ب2گفت و شنود ) 136511007

 14 20/10/99 دکتر محمدی 2 آواشناسی 136511008

 30/10 24/10/99 جاویدی آقای  2 اصول و روش ترجمه 136511014

    19 جمع واحدها 

 16-18 14-16 30/12-14 30/10-30/12 30/8-30/10 روز/ساعت

  (2دستور نگارش )  ( گروه ب2گفت و شنود ) ( گروه الف2گفت و شنود ) شنبه

  (2) میخواندن و درک مفاه  ( گروه ب2گفت و شنود ) ( گروه الف2گفت و شنود ) یک شنبه

  در اسالم  یو اجتماع یاسیحقوق س دو شنبه
  (2) میخواندن و درک مفاه 

 اصول و روش ترجمه یآواشناس  (2دستور نگارش )  شنبهسه 

      چهارشنبه



 یکارشناسدوره :     97رشته:  آموزش زبان انگلیسی    ورودی :       99-400برنامه درسی نیمسال :  اول     سال تحصیلی :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامه هفتگی ومحل تشکیل کالسها

 

 

 ساعت امتحان تاریخ امتحان نام استاد واحدتعداد  نام درس کد درس

 14 4/11/99 آقای رنجی 2 تفسیر موضوعی قرآن (4)گروه 1256

 30/10 13/10/99 دکتر علوی نیا 2 نگارش پیشرفته 136511017

 30/8 20/10/99 دکتر خلیلی 2 مکالمه موضوعی 136511018

 30/8 25/10/99 خانم ناطقیان  2 (2کلیات زبانشناسی ) 136511019

 16 16/10/99 آقای دلبندی  2 (1درآمدی بر ادبیات ) 136511024

 14 29/10/99 دکترقادری 2 نمونه های شعر ساده 136511028

 30/10 22/10/99 جاویدی آقای  2 واژه شناسی 136511027

 30/8 15/10/99 آقای صیاد سنگر 2 (2بیان شفاهی داستان ) 136511030

 30/10 18/10/99 دکتر محمدزاده 2 نامه نگاری 136511022

 30/10 1/11/99 جاویدی آقای  2 کاربرد اصطالحات و تعبیرات 136511016

    20 جمع واحدها 

 18-20 16-18 14-16 30/12-14 30/10-30/12 30/8-30/10 روز/ساعت

 شنبه
 شعر ساده ینمونه ها (2داستان ) یشفاه انیب

 
 ینامه نگار راتیکاربرد اصطالحات و تعب

 

       یک شنبه

  (1) اتیبر ادب یدرآمد دو شنبه
  یواژه شناس (2) یزبانشناس اتیکل 

     یمکالمه موضوع نگارش پیشرفته سه شنبه

  قرآن یموضوع ریتفس     چهارشنبه



 یکارشناسدوره :     96رشته:  آموزش زبان انگلیسی    ورودی :      99-400برنامه درسی نیمسال :  اول     سال تحصیلی :  

 

 

 

 هفتگی ومحل تشکیل کالسهابرنامه 

 

 

 

 

 ساعت امتحان تاریخ امتحان نام استاد واحدتعداد  نام درس کد درس

 30/8 7/11/99 آقای عظیمی  2 دانش خانواده ( برادران  2)گروه 1264

 30/8 7/11/99 جباریدکتر  2 دانش خانواده ( خواهران 4)گروه1264

 14 21/10/99 علوی نیا دکتر  4 روشهای تدریس مهارتهای زبان 136511039

 16 1/11/99 دکتر محمدزاده 2 ( راهنمایی1تدریس عملی ) 136511036

 30/10 23/10/99 خانم علی نسب 2 تهیه مطالب درسی راهنمایی 136511035

 16 15/10/99 دکتر علوی نیا 2 سنجش و ارزیابی 136511041

 16 17/10/99 دکتر خلیلی  2 تهیه مطالب کمک آموزشی 136511037

 30/8 13/10/99 جاویدیآقای  2 ترجمه پیشرفته 136511029

 30/8 29/10/99 جاویدی آقای  2 ترجمه متون مطبوعاتی 136511048

 16 25/10/99 دکتر خلیلی 2 بررسی کتابهای درسی راهنمایی 136511038

    20 جمع واحدها 

 18-20 16-18 14-16 30/12-14 30/10-30/12 30/8-30/10 روز/ساعت

   شنبه
    

 تهیه مطالب درسی راهنمایی  یمطالب کمک آموزش هیته بررسی کتابهای درسی راهنمایی یک شنبه

  

  دانش خانواده )برادران( دو شنبه
  (خواهراندانش خانواده ) ترجمه پیشرفته 

 یترجمه متون مطبوعات سه شنبه
 زبان یمهارتها سیتدر یروشها

   ( راهنمایی1تدریس عملی ) 

     زبان یمهارتها سیتدر یروشها یابیسنجش و ارز چهارشنبه



 کارشناسیدوره :       99ورودی :         علوم تربیتی  رشته :      99- 400تحصیلی :برنامه درسی نیمسال :   اول  سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامه هفتگی ومحل تشکیل کالسها

 

 

 ساعت امتحان تاریخ امتحان نام استاد تعداد واحد نام درس کد درس

   محمدی  آقای  2 انسان در اسالم (برادران3)گروه  1244

    خانم رضوی  2 انسان در اسالم ( خواهران2)گروه  1244

   دکتر درویشی  2 سازمان و قوانین آ.پ 14454035

   دکتر حسین پور 2 تعلیم و تربیت سیر تحول  14454001

    دکتر جهانگیرزاده  2 جامعه شناسی آ.پ 14454004

   دکتر فکرت 2 روانشناسی عمومی 14454012

   دکتر حسین پور 2 تربیت رسانه ای 14454042

   دکتر سلطانی  2 آشنایی با کتابخانه 14454033

   دکتر مهری  2 منطق 14454041

   طالبی دکتر  2 بهداشت  و ایمنی مدارس 14454062

   دکتر نجاری 2 تعلیم و تربیت اقتصاد  14454046

    20 جمع واحدها

 18-20 16-18 14-16 30/12-14 30/10-30/12 30/8-30/10 روز/ساعت

 آ.پجامعه شناسی   اقتصاد تعلیم و تربیت  آشنایی با کتابخانه تربیت رسانه ای شنبه

 روانشناسی عمومی  انسان در اسالم  سازمان و قوانین آ.پ  یک شنبه

 اقتصاد تعلیم و تربیت جامعه شناسی آ.پ   آشنایی با کتابخانه  دو شنبه

 سیر تحول  تعلیم و تربیت  منطق  سازمان و قوانین آ.پ تربیت رسانه ای سه شنبه

 انسان در اسالم روانشناسی عمومی بهداشت  و ایمنی مدارس  منطق  چهارشنبه

   بهداشت  و ایمنی مدارس  سیر تحول  تعلیم و تربیت  پنج شنبه 



 

 کارشناسیدوره :       98ورودی :        علوم تربیتی رشته :       99-  400برنامه درسی نیمسال :  اول    سال تحصیلی : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامه هفتگی ومحل تشکیل کالسها

 

 

 

 نام درس کد درس
تعداد 

 واحد
 ساعت امتحان تاریخ امتحان نام استاد

 ****** ******* گروه تربیت بدنی 1 2تربیت بدنی 1210

 14 8/11/99 آقای مظهر صفاری  2 آشنایی با قانون اساسی (3)گروه 1265

 30/8 6/11/99 دکتر مرتضوی  3 فارسی عمومی (3)گروه 1221

 16 30/10/99 آقای ستاره چشم 2 اصول حسابداری 14454045

 30/8 16/10/99 رزم آرا  آقای  2 مکتب های فلسفی 14454003

 30/10 18/10/99 دکتر حسین پور 2 روانشناسی تربیتی 14454014

 30/10 21/10/99 دکتر قالوندی  2 مبانی و اصول مدیریت آموزشی 14454016

 30/8 14/10/99 دکتر قاسم زاده  2 آمار استنباطی 14454021

 30/8 25/10/99 دکتر حسین پور 2 مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی 14454017

 30/8 23/10/99 دکتر کبیری 2 روانشناسی اجتماعی 14454063

    20 واحدهاجمع 

 18-20 16-18 14-16 30/12-14 30/10-30/12 30/8-30/10 روز/ساعت

 فارسی عمومی فارسی عمومی     شنبه

       یک شنبه

  آشنایی با قانون اساسی روانشناسی تربیتی    دو شنبه

 سه شنبه
  اصول حسابداری روانشناسی اجتماعی  آمار استنباطی 

 چهارشنبه
مبانی و اصول مدیریت 

 آموزشی

مبانی و اصول برنامه ریزی 

 آموزشی

  مکتب های فلسفی  



 کارشناسیدوره :       97 ورودی :       علوم تربیتی رشته :    99- 400برنامه درسی نیمسال :  اول  سال تحصیلی : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ومحل تشکیل کالسهابرنامه هفتگی 

 

 

 

 

 ساعت امتحان تاریخ امتحان استاد نام تعداد واحد نام درس کد درس

 14 4/11/99 دکتر جباری  2 تفسیر موضوعی قرآن (2)گروه 1256

 30/8 30/10/99 دکتر درویشی  2 تعلیم و تربیت  اسالمی 14454007

 16 22/10/99 دکتر فکرت  2 روانشناسی کودکان ویژه 14454019

 30/10 20/10/99 دکتر ولی زاده  2 آموزه های تربیتی آیات قران  14454009

 30/10 13/10/99 دکتر حسین پور 2 تکنولوژی آموزشی 14454024

 30/10 27/10/99 دکتر نجاری 2 مبانی راهنمایی و مشاوره 14454027

 14 24/10/99 دکتر حسین پور 2 آموزش تفکر  14454031

 14 15/10/99  احمدی دکتر 2 تدوین و نگارش متون 14454034

 14 17/10/99 دکتر نجاری 2 ارتباط انسانی 14454043

 30/10 2/11/99 دکتر کبیری 2 خانواده در اسالم 14454010

    20 جمع واحدها

 16-18 14-16 30/12-14 30/10-30/12 30/8-30/10 روز/ساعت

 مبانی راهنمایی و مشاوره آموزش تفکر    خانواده در اسالم شنبه

 روانشناسی کودکان ویژه    تکنولوژی آموزشی یک شنبه

 دو شنبه
 ارتباط انسانی تفسیرموضوعی قرآن   

   سه شنبه
 تدوین و نگارش متون آموزه های تربیتی آیات قران  

 چهارشنبه

 تعلیم و تربیت اسالمی   

 

 



 کارشناسیدوره :       96ورودی :           علوم تربیتی رشته :     99-   400برنامه درسی نیمسال :   اول  سال تحصیلی :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامه هفتگی ومحل تشکیل کالسها

 

 

 ساعت امتحان تاریخ امتحان نام استاد تعداد واحد نام درس کد درس

 30/8 5/11/99 آقای محمدی 2 عرفان عملی  در اسالم ( خواهران2)گروه1249

 30/8 5/11/99 دکتر جعفرزاده  2 اسالمعرفان عملی  در  ( برادران3)گروه 1249

 30/8 12/10/99 گروه علوم تربیتی 2 پروژه  14454044

 30/10 12/10/99 دکتر قالوندی 2 کارورزی 14454053

 30/8 24/10/99 آقای خسروی 2 کارآفرینی آموزشی  14454051

 30/10 20/10/99 مجلسی حاج آقا  2 آموزه های تربیتی آیات قران  ( 2)گروه 14454009

 16 16/10/99 دکتر قلعه ای  2 مبانی مدیریت اسالمی 14454050

 30/8 22/10/99 دکتر مهاجران  2 روابط انسانیو  سازمانی  رفتار  14454048

 30/10 29/10/99 دکتر حسین پور 2 برنامه درسی متوسطه  14454047

 14 18/10/99 مهریدکتر  2 مسائل آموزش و پرورش  14454054

 14 14/10/99 دکتر حسین پور  2 روش های اصالح رفتار  14454064

    20 جمع واحدها

 16-18 14-16 30/12-14 30/10-30/12 30/8-30/10 روز/ساعت

    برنامه درسی متوسطه   شنبه

 یک شنبه
رفتار و روابط انسانی در  

 سازمان ها

آموزه های تربیتی آیات   مسائل آموزش و پرورش 

 قران 

 عرفان عملی  در اسالم

  کارآفرینی آموزشی   روش های اصالح رفتار  مبانی مدیریت اسالمی دو شنبه

   سه شنبه
   

      چهارشنبه



 

 یکارشناسدوره :      99ورودی :       روانشناسی    رشته:    99- 400برنامه درسی نیمسال :  اول    سال تحصیلی :  

 

 

 برنامه هفتگی ومحل تشکیل کالسها

 

 

 

 نام درس کد درس
تعداد 

 واحد
 ساعت امتحان تاریخ امتحان نام استاد

     آقای شیری  2 انسان در اسالم (5)گروه1244

   فائزیدکتر  3 فارسی عمومی ( 4)گروه1221

    دکتر خلیلی 3 زبان خارجی (3 )گروه1208

   دکتر خلیل زاده 2 توصیفیآمار  1420404

   دکتر بنیادی 2 فیزیولوژی اعصاب و غدد 1420405

   دکتر شجاع  2 معرفت شناسی 1420423

   سلطانی دکتر  2 یسمبانی جامعه شنا 1420407

   زینالی  دکتر 2 1مباحث اساسی در روانشناسی 1420401

   زینالیدکتر  2 تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد 1420425

    20 جمع واحدها

 18-20 16-18 14-16 30/12-14 30/10-30/12 30/8-30/10 روز/ساعت

 فارسی عمومی فارسی عمومی توصیفیآمار   معرفت شناسی  شنبه

 فیزیولوژی اعصاب و غدد  فیزیولوژی اعصاب و غدد  مبانی جامعه شناسی  یک شنبه

 فارسی عمومی  انسان در اسالم    دو شنبه

 سه شنبه
 فارسی عمومی  مبانی جامعه شناسی  قدن و روانشناسی مکاتب و تاریخ 1مباحث اساسی در روانشناسی

 چهارشنبه
 انسان در اسالم زبان خارجی زبان خارجی  قدن و روانشناسی مکاتب و تاریخ 1مباحث اساسی در روانشناسی

 آمار توصیفی   معرفت شناسی  زبان خارجی پنج شنبه 



 یکارشناسدوره :     98 ورودی :       روانشناسی    رشته:    99- 400برنامه درسی نیمسال :  اول    سال تحصیلی :  

 

 

 برنامه هفتگی ومحل تشکیل کالسها

 

 

 

 ساعت امتحان تاریخ امتحان نام استاد تعداد واحد نام درس کد درس

 14 8/11/99 دکتر حیدری زاد  2 آشنایی با قانون اساسی (1 )گروه1265

 16 24/10/99 دکتر زینالی 2 مبانی راهنمایی و مشاوره 1420433

 16 14/10/99 دکتر میکاییلی  3 روش تحقیق کمی کیفی 1420411

 16 18/10/99 دکترعیسی زادگان 2 روانشناسی فیزیولوژیک 1420412

 14 30/10/99 زادگان دکتر عیسی 2 فلسفه علم روانشناسی 1420429

 30/8 27/10/99 دکترسپهریان 2 2روانشناسی تحولی 1420416

 30/8 20/10/99 سپهریاندکتر 2 2متون روانشناسی  1420430

 30/10 22/10/99 دکتر سلیمانی  2 روانشناسی یادگیری 1420415

 16 16/10/99 زینالی دکتر 2 روان سنجی 1420419

    20 جمع واحدها

 16-18 14-16 30/12-14 30/10-30/12 30/8-30/10 روز/ساعت

 شنبه

 مبانی راهنمایی و مشاوره

 

 روان سنجی

 

 اساسیآشنایی با قانون  

 

 

 یک شنبه
 2روانشناسی تحولی

 

 2متون روانشناسی 

 

   

 دو شنبه
 روش تحقیق کمی کیفی

 

 روش تحقیق کمی کیفی

 
 

 روانشناسی فیزیولوژیک

 

 فلسفه علم روانشناسی

 

  روانشناسی یادگیری    سه شنبه

      چهارشنبه



 یکارشناسدوره :       97ورودی :      روانشناسی    رشته:    99- 400برنامه درسی نیمسال :  اول    سال تحصیلی :  

 

 برنامه هفتگی ومحل تشکیل کالسها

 

 امتحانساعت  تاریخ امتحان نام استاد تعداد واحد نام درس کد درس

 30/8 5/11/99 آقای محمدی 2 عرفان عملی  در اسالم ( خواهران2)گروه1249

 30/8 5/11/99 دکتر جعفرزاده  2 عرفان عملی  در اسالم ( برادران3)گروه 1249

 30/8 7/11/99  آقای عظیمی  2 دانش خانواده و جمعیت برادران 2)گروه( 1264

 30/8 7/11/99 دکتر جباری  2 و جمعیتدانش خانواده  ( خواهران4)گروه   1264

 16 27/10/99 دکتر سلیمانی 2 1روانشناسی کودکان  با نیازهای ویژه 1420447

 30/10 30/10/99 زادگان دکتر عیسی 2 2شناسی روانیآسیب 1420426

 30/10 15/10/99 دکتر ولی زاده 2 2های روانشناختی در قران و حدیث آموزه 1420432

 30/10 24/10/99 خلیل زاده  دکتر 2 کاربرد کامپیوتر در روانشناسی 1420428

 14 13/10/99 دکترسلیمانی 2 1های روانشناختیآزمون 1420434

 16 22/10/99  مهری دکتر 2 روانشناسی اجتماعی کاربردی 1420444

 16 20/10/99 آقای اسدنیا  2 سالمندی  روانشناسی  1420453

 30/10 17/10/99 دکتر زینالی 2 مشاوره و روان درمانینظریه های  1420441

     جمع واحدها

 16-18 14-16 30/12-14 30/10-30/12 30/8-30/10 روز/ساعت

      شنبه

 عرفان عملی در اسالم     یک شنبه

های روانشناختی در آموزه   خانواده )برادران ( دانش  دو شنبه

 2قران و حدیث 

 دانش خانواده )خواهران ( 

 نظریه های مشاوره و روان درمانی روانشناسی سالمندی   روانشناسی اجتماعی کاربردی 1های روانشناختیآزمون سه شنبه

 چهارشنبه
 کاربرد کامپیوتر در روانشناسی

 

 1روانشناسی کودکان  با نیازهای ویژه

 
 

 2شناسی روانیآسیب

 

 



 

 یکارشناسدوره :      96ورودی :       روانشناسی    رشته:    99- 400برنامه درسی نیمسال :  اول    سال تحصیلی :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامه هفتگی ومحل تشکیل کالسها

 

 

 

 ساعت امتحان تاریخ امتحان نام استاد تعداد واحد نام درس کد درس

 14 4/11/99 آقای رنجی  2 تفسیر موضوعی قرآن (3)گروه 1256

 30/10 23/10/99 دکترزینالی 2 تحصیلیراهنمایی و مشاوره شغلی و  1420443

 14 1/11/99 آقای اسدنیا  2 بهداشت روانی 1420437

 16 17/10/99 دکترعیسی زادگان 2 علوم اعصاب شناختی 1420457

 14 25/10/99 دکتر مهران سلیمانی 2 هژتوانبخشی کودکان با نیازهای وی 1420449

 30/10 20/10/99 دکترمیکاییلی 2 روانشناسی سالمت 1420438

 30/8 29/10/99 دکتر زینالی 2 روانشناسی و مشاوره خانواده 1420440

 30/8 14/10/99 دکترمیکاییلی 2 یادگیری های  ناتوانی 1420466

 30/8 12/11/99 گروه روانشناسی 2 پژوهش های عملی انفرادی در روانشناسی 1420451

    18 جمع واحدها

 16-18 14-16 30/12-14 30/10-30/12 30/8-30/10 روز/ساعت

 شنبه
     

 یک شنبه

 روانشناسی و مشاوره خانواده تحصیلیراهنمایی و مشاوره شغلی و 

 

 علوم اعصاب شناختی 

 

 

 دو شنبه
 بهداشت روانی

 

 روانشناسی سالمت 

 

 

 

 سه شنبه

 یادگیری های  ناتوانی 

 

   

 چهارشنبه

 تفسیر موضوعی قران   توانبخشی کودکان با نیازهای ویژه

 

پژوهش های عملی انفرادی در 

 روانشناسی



 کارشناسیدوره :    99ورودی :         فقه و حقوق اسالمی  رشته :   99- 400برنامه درسی نیمسال :  اول  سال تحصیلی : 

 

 

 برنامه هفتگی ومحل تشکیل کالسها

 

 

 ساعت امتحان تاریخ امتحان نام استاد واحد تعداد نام درس کد درس

   آقای جاویدی  3 زبان عمومی (  4 )گروه1208

   خانم خوش نهاد  3 فارسی عمومی ( 5 )گروه1221

   دکتر شجاع  2 دانش خانواده خواهران (4)گروه1264

    آقای عظیمی  2 دانش خانواده برادران (2)گروه1264

   حاج آقا جباری  2 اسالمیتعلیم و تربیت  1262

   حاج آقا جباری 2 1کالم  20022016

  آقای لطفی  4 1فقه  20022070

 
 3 1فقه  20022033

   دکتر جعفرزاده 2 مقدمه علم حقوق 20022027

    آقای راثی  1 اخالق حقوق و قضا 20022101

    19 جمع واحدها

 18-20 16-18 14-16 30/12-14 30/10-30/12 30/8-30/10 روز/ساعت

 شنبه
      

 1کالم   خواهران خانواده دانش   فارسی عمومی یک شنبه

  اخالق حقوق و قضا اخالق حقوق و قضا  مقدمه علم حقوق دانش خانواده برادران دو شنبه

   سه شنبه
 زبان عمومی 1کالم  یاسالم تیو ترب میتعل 

  زبان عمومی زبان عمومی  1فقه  1فقه  چهارشنبه

 یماسال تیو ترب میتعل خواهران خانواده دانش   فارسی عمومی فارسی عمومی پنج شنبه

   مقدمه علم حقوق  1فقه  1فقه  جمعه



 کارشناسیدوره :       98ورودی :          فقه و حقوق اسالمی    رشته :  99 -400 درسی نیمسال :   اول  سال تحصیلی :برنامه 

 

 

 برنامه هفتگی ومحل تشکیل کالسها

 

 

 

 

 

 ساعت امتحان تاریخ امتحان نام استاد تعداد واحد نام درس کد درس

 16 13/10/99 دکتر جوادی 4 1اصول فقه  20022066

 3 1اصول فقه  20022028

 14 16/10/99 آقای حسن نژاد 4 3فقه 20022072

 16 18/10/99 دکتر میر مهدی پور  2 2کالم  20022017

 14 29/10/99 عمرانی دکتر  2 2حقوق مدنی 20022046

 16 1/11/99 احمدی دکتر 2 حقوق اداری 20022080

 16 24/10/99 دکتر صالحی 2 1زبان تخصصی  20022022

 16 21/10/99 شاکر سلماسی  دکتر 4  2ادبیات عرب  20022063

    20 جمع واحدها

 16-18 14-16 30/12-14 30/10-30/12 30/8-30/10 روز/ساعت

      شنبه

 یک شنبه
 2حقوق مدنی    

  2کالم    داری حقوق ا دو شنبه

 3فقه 3فقه  1اصول فقه  1اصول فقه  سه شنبه

  1زبان تخصصی    2ادبیات عرب   2ادبیات عرب  چهارشنبه



 کارشناسیدوره :      97ورودی :          فقه و حقوق اسالمی رشته :      99- 400برنامه درسی نیمسال :  اول    سال تحصیلی : 

 

 

 برنامه هفتگی ومحل تشکیل کالسها

 

 

 

 

 نام درس کد درس
تعداد 

 واحد
 ساعت امتحان تاریخ امتحان نام استاد

 30/8 27/10/99 دکتر علیپور 2 4حقوق مدنی  20022081

 16 14/10/99 دکتر جعفرزاده 4 3اصول فقه 20022068

 3 3اصول فقه 20022030

 30/8 24/10/99 احمدی دکتر 2 حقوق بین الملل خصوصی 20022050

 دکتر جوادی 4 5فقه 20022074

22/10/99 30/8 
 3 5فقه 20022037

 30/8 16/10/99 دکتر جوادی 2 قواعد فقه مدنی 20022078

 30/8 18/10/99 دکتر شیری 2 تاریخ فقه و فقها 20022043

 30/10 2/11/99 شیخ زاده دکتر  2 1آیین دادرسی مدنی  20022084

 16 29/10/99 دکتر احمدی 2 2حقوق جزای عمومی 20022087

    20 جمع واحدها

 18-20 16-18 14-16 30/12-14 30/10-30/12 30/8-30/10 روز/ساعت

  3اصول فقه 3اصول فقه  2حقوق جزای عمومی  شنبه

  1آیین دادرسی مدنی    حقوق بین الملل خصوصی 4حقوق مدنی  یک شنبه

   قواعد فقه مدنی 5فقه 5فقه  دو شنبه

   تاریخ فقه و فقها    سه شنبه

       چهارشنبه



 کارشناسیدوره :       96 ورودی :      فقه و حقوق اسالمی رشته :    99-400برنامه درسی نیمسال :  اول  سال تحصیلی : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامه هفتگی ومحل تشکیل کالسها

 

 

 

 ساعت امتحان تاریخ امتحان نام استاد تعداد واحد نام درس کد درس

 14 2/11/99 خانم دکتر احمدی 2 حقوق تطبیقی 20022058

 30/8 30/10/99 دکتر جوادی 2 فقه تطبیقی 20022042

 16 20/10/99 آقای غفارزاده 2 آیین دادرسی کیفری 20022056

 30/10 18/10/99 دکتر شکرزاده 3 8فقه 20022040

 30/10 13/10/99 حاج آقا محمدی  3 9فقه 20022041

 14 27/10/99 سلیمان زاده دکتر  2 حقوق بین الملل خصوصی ( 2)گروه     20022050

 14 22/10/99 دکتر بهادری  2 علوم قرآنی 20022021

 16 15/10/99 خانم دکتر احمدی 2 حقوق کار 20022057

 14 24/10/99 آقای برزگری  2 درایه الحدیث 20022026

    20 جمع واحدها

 18-20 16-18 14-16 30/12-14 30/10-30/12 30/8-30/10 روز/ساعت

    9فقه 9فقه  شنبه

  فقه تطبیقی آیین دادرسی کیفری   حقوق بین الملل خصوصی یک شنبه

  حقوق کار درایه الحدیث   علوم قرآنی دو شنبه

 حقوق تطبیقی 8فقه 8فقه    سه شنبه

       چهارشنبه



 یکارشناسدوره :        96رشته:  ترکی استانبولی      ورودی :     99 -400برنامه درسی نیمسال :  اول     سال تحصیلی :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامه هفتگی ومحل تشکیل کالسها

 

 

 

 

 نام درس کد درس
تعداد 

 واحد
 ساعت امتحان تاریخ امتحان نام استاد

 30/8 17/10/99 دکتر ملکی 2 (3ادبیات کالسیک ترکی) 13945046

 30/10 25/10/99 دکتر رضایی 2 (1داستان نویسی ترکی) 13945049

 30/10 1/11/99 دکتر ملکی 2 (2ادبیات ترکی پس از تنظیمات) 13945030

 14 14/10/99 دکتر ملکی 2 (1مکتبهای ادبی) 13945025

 14 29/10/99 دکتر ملکی 2 نقد در ادبیات ترکی 13945050

 16 21/10/99 دکتر ملکی 2 (1ادبیات کالسیک ترکی) 13945044

 30/8 23/10/99 دکتر  ملکی 2 (1شعر معاصر ترکی) 13945038

    14 جمع واحدها

 16-18 14-16 30/12-14 30/10-30/12 30/8-30/10 روز/ساعت

 شنبه
 

 (3ادبیات کالسیک ترکی)
 

  (1مکتبهای ادبی)

 یک شنبه

 (1داستان نویسی ترکی) 

 

 نقد در ادبیات ترکی 

 

 (1شعر معاصر ترکی)

 

 دو شنبه
 (2ادبیات ترکی پس از تنظیمات) 

 

 (1ادبیات کالسیک ترکی) 

 

 

      سه شنبه

      چهارشنبه



 

 دوره :  کارشناسی     99ورودی :        جامعه شناسی  رشته :     99- 400برنامه درسی نیمسال :  اول  سال تحصیلی : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کالسها برنامه هفتگی ومحل تشکیل

 

 

 ساعت امتحان تاریخ امتحان نام استاد تعداد واحد نام درس کد درس

     آقای شیری  2 انسان در اسالم  (5)گروه 1244

   دکتر جهانگیرزاده 3  1مبانی جامعه شناسی   16329001

   دکتر مهری 2 مبانی جمعیت شناسی  16329003

   دکتر سلطانی 2 مبانی مردم شناسی  16329004

   دکتر کبیری 2 اصول علم سیاست  16329019

   دکتر فعالجو  3 اصول علم اقتصاد  16329015

   دکتر فکرت  3 مبانی روانشناسی  16329005

   دکتر میر مهدی پور  2 1مبانی فلسفه  16329006

    19 جمع واحدها

 18-20 16-18 14-16 30/12-14 30/10-30/12 30/8-30/10 روز/ساعت

 1مبانی جامعه شناسی   اصول علم اقتصاد شنبه
 

 اصول علم سیاست  اصول علم اقتصاد

  اصول علم اقتصاد اصول علم سیاست   مبانی جمعیت شناسی شنبه یک

 مبانی روانشناسی 1مبانی فلسفه  انسان در اسالم 1مبانی فلسفه   مبانی مردم شناسی بهدو شن

 مبانی روانشناسی مبانی روانشناسی 1مبانی جامعه شناسی     1مبانی جامعه شناسی   سه شنبه

 چهارشنبه
 مبانی مردم شناسی 

 انسان در اسالم  مبانی جمعیت شناسی 


