ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درسي ﻧيمسﺎل :دوم سﺎل تحصيلي ١٤٠٠-١٤٠١ :رشتﻪ  :زﺑﺎن و ادﺑيﺎت فﺎرسي ورودي  ١٤٠٠ :دوره  :كﺎرشنﺎسي

كد درس

ﻧﺎم درس

تعداد واحد

ﻧﺎم استﺎد

تﺎريخ اﻣتحﺎن

سﺎعت اﻣتحﺎن

١٢٠٩

تﺮﺑيت ﺑدﻧي ١

١

داﻧشكده تﺮﺑيت ﺑدﻧي

١٤٠١/٣/٣١

١٠

)١٢٤٥گﺮوه ( ٧

حقوق سيﺎسي و اجتمﺎعي در اسﻼم

٢

دكتﺮ ﻣيﺮ ﻣهدي پور

١٤٠١/٣/٢٩

٨/٣٠

)١٢٠٨گﺮوه ( ١

زﺑﺎن عموﻣي

٣

دكتﺮ پويﺎن

١٤٠١/٣/٢٨

٨/٣٠

١١٢١٠٣٠

عﺮﺑي ٢

٢

دكتﺮ اكبﺮي

١٤٠١/٠٤/٠٩

٨/٣٠

١١٢١٠٤٤

تﺎريخ ادﺑيﺎت فﺎرسي ٢

٢

دكتﺮ ﻣظفﺮي

١٤٠١/٠٤/٠٦

٨/٣٠

١١٢١٠٦٥

ﻣقدﻣﺎت زﺑﺎنشنﺎسي

٢

دكتﺮ رزﻣجو

١٤٠١/٠٤/٠٤

١٠/٣٠

١١٢١٠١٢

قصﺎيد ﻧﺎصﺮخسﺮو

٢

دكتﺮ ﻧظﺮيﺎﻧي

١٤٠١/٠٤/١٣

١٤

١١٢١٠٨٢

ادﺑيﺎت اﻧقﻼب اسﻼﻣي

٢

دكتﺮ ﻣدرسي

١٤٠١/٠٤/٠٧

١٠/٣٠

١١٢١٠٠٢

دستور زﺑﺎن فﺎرسي ٢

٢

دكتﺮ ﻣدرسي

١٤٠١/٠٤/١٥

٨/٣٠

١١٢١٠٢٥

كليلﻪ و دﻣنﻪ

٢

دكتﺮ ﻧظﺮيﺎﻧي

١٤٠١/٠٤/١١

١٤

٢٠

جمﻊ واحد هﺎ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هفتگي وﻣحل تشكيل كﻼسهﺎ
روز/سﺎعت

٨/٣٠-١٠/٣٠

١٠/٣٠-١٢/٣٠

١٢/٣٠-١٤

١٤-١٦

١٦-١٨

شنبﻪ
يكشنبﻪ

دستور زﺑﺎن فﺎرسي ٢

دوشنبﻪ

ﻣقدﻣﺎت زﺑﺎنشنﺎسي

سﻪشنبﻪ
چهﺎرشنبﻪ

قصﺎيد ﻧﺎصﺮخسﺮو

كليلﻪ و دﻣنﻪ
زﺑﺎن عموﻣي

حقوق سيﺎسي و اجتمﺎعي در اسﻼم

عﺮﺑي ٢
زﺑﺎن عموﻣي
ادﺑيﺎت اﻧقﻼب اسﻼﻣي
تﺎريخ ادﺑيﺎت فﺎرسي ٢

١٨-٢٠

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درسي ﻧيمسﺎل :دوم سﺎل تحصيلي ١٤٠٠-١٤٠١ :رشتﻪ  :زﺑﺎن و ادﺑيﺎت فﺎرسي ورودي  ١٣٩٩ :دوره  :كﺎرشنﺎسي

كد درس

ﻧﺎم درس

تعداد واحد

ﻧﺎم استﺎد

تﺎريخ اﻣتحﺎن

سﺎعت اﻣتحﺎن

)١٢٥٣گﺮوه ( ١

تﺎريخ فﺮهنگ و تمدن اسﻼﻣي

٢

دكتﺮ ﻣكﺮم

١٤٠١/٣/٢٨

١٤

١١٢١٠١٤

شﺎعﺮان عﺮاق

٢

دكتﺮ ﻣظفﺮي

١٤٠١/٠٤/٠٥

٨/٣٠

١١٢١٠٥٨

آشنﺎيي ﺑﺎ فن تﺮجمﻪ

٢

دكتﺮ اكبﺮي

١٤٠١/٠٤/١٥

١٦

١١٢١٠١٥

ﻧظﺎﻣي

٢

دكتﺮ طلوعي آذر

١٤٠١/٠٤/٠٩

١٦

١١٢١٠٢٧

ﻣﺮصﺎد العبﺎد

٢

دكتﺮ رزﻣجو

١٤٠١/٠٤/١٤

١٠/٣٠

١١٢١٠٣٢

عﺮﺑي ٤

٢

دكتﺮ اكبﺮي

١٤٠١/٠٤/٠٢

١٠/٣٠

١١٢١٠٤٦

تﺎريخ ادﺑيﺎت ٤

٢

دكتﺮ عبيديﻧيﺎ

١٤٠١/٠٤/١١

٨/٣٠

١١٢١٠٧٧

ﻧظﺮيﻪهﺎي ادﺑي

٢

دكتﺮ ﻣدرسي

١٤٠١/٠٤/٠٨

٨/٣٠

١١٢١٠٦١

ﻣبﺎﻧي آﻣوزش زﺑﺎن فﺎرسي

٢

دكتﺮ دادرس

١٤٠١/٠٤/٠٦

١٦

١١٢١٠٦٤

طنزﻧويسي

٢

دكتﺮ ﻣدرسي

١٤٠١/٠٤/١٢

١٦

جمﻊ واحد هﺎ

٢٠
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هفتگي وﻣحل تشكيل كﻼسهﺎ

روز/سﺎعت

٨/٣٠-١٠/٣٠

١٠/٣٠-١٢/٣٠

شنبﻪ

ﻣﺮصﺎد العبﺎد

ﻣبﺎﻧي آﻣوزش زﺑﺎن فﺎرسي

يكشنبﻪ

ﻧظﺎﻣي

دوشنبﻪ

ﻧظﺮيﻪهﺎي ادﺑي

سﻪشنبﻪ

آشنﺎيي ﺑﺎ فن تﺮجمﻪ

چهﺎرشنبﻪ

تﺎريخ ادﺑيﺎت ٤

١٢/٣٠-١٤

١٤-١٦
تﺎريخ فﺮهنگ و تمدن اسﻼﻣي

١٦-١٨
طنزﻧويسي

عﺮﺑي ٤

شﺎعﺮان عﺮاق

١٨-٢٠

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درسي ﻧيمسﺎل :دوم سﺎل تحصيلي ١٤٠٠-١٤٠١ :رشتﻪ  :زﺑﺎن و ادﺑيﺎت فﺎرسي ورودي  ١٣٩٨ :دوره  :كﺎرشنﺎسي

كد درس

ﻧﺎم درس

تعداد واحد

ﻧﺎم استﺎد

تﺎريخ اﻣتحﺎن

سﺎعت اﻣتحﺎن

)١٢٤٩گﺮوه ( ١

عﺮفﺎن عملي در اسﻼم

٢

آقﺎي جبﺎري

١٤٠١/٣/٣١

١٤

١١٢١٠١٩

ﻣثنوي ١

٢

دكتﺮ ﻧزهت

١٤٠١/٠٤/١٣

٨/٣٠

١١٢١٠٠٨

عﺮوض و قﺎفيﻪ

٢

دكتﺮ رزﻣجو

١٤٠١/٠٤/٠٨

١٠/٣٠

١١٢١٠٢١

سعدي

٢

دكتﺮ كوشش

١٤٠١/٠٤/٠٩

١٤

١١٢١٠٣٤

عﺮﺑي ٦

٢

دكتﺮ اكبﺮي

١٤٠١/٠٤/٠٧

٨/٣٠

١١٢١٠٣٦

زﺑﺎن تخصصي ٢

٢

دكتﺮ كوشش

١٤٠١/٠٤/٠٤

٨/٣٠

١١٢١٠٣٧

جﺮيﺎنشنﺎسي شعﺮ ﻣعﺎصﺮ

٢

دكتﺮ كوشش

١٤٠/٠٤/١٥

١٤

١١٢١٠٤٠

كليﺎت ﻧقد ادﺑي

٢

دكتﺮ ﻣدرسي

١٤٠١/٠٤/١٤

٨/٣٠

١١٢١٠٤٧

سبكشنﺎسي ) ١ﻧظﻢ(

٢

دكتﺮ عبيديﻧيﺎ

١٤٠١/٠٤/١١

١٠/٣٠

١١٢١٠٤١

ﻣبﺎﻧي عﺮفﺎن و تصوف

٢

دكتﺮ ﻧزهت

١٤٠١/٠٤/٠٥

١٦

٢٠

جمﻊ واحد هﺎ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هفتگي وﻣحل تشكيل كﻼسهﺎ
روز/سﺎعت

٨/٣٠-١٠/٣٠

١٠/٣٠-١٢/٣٠

شنبﻪ

زﺑﺎن تخصصي ٢

عﺮوض و قﺎفيﻪ

جﺮيﺎنشنﺎسي شعﺮ

عﺮفﺎن عملي در اسﻼم

يكشنبﻪ

ﻣعﺎصﺮ

دوشنبﻪ

سعدي

سﻪشنبﻪ

سبكشنﺎسي ) ١ﻧظﻢ(

چهﺎرشنبﻪ

١٢/٣٠-١٤

١٤-١٦

عﺮﺑي ٦
ﻣبﺎﻧي عﺮفﺎن و تصوف

كليﺎت ﻧقد ادﺑي
ﻣثنوي ١

١٦-١٨

١٨-٢٠

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درسي ﻧيمسﺎل  :دوم سﺎل تحصيلي  ١٤٠٠-١٤٠١ :رشتﻪ :تﺎريخ ورودي  ١٣٩٨ :دوره  :كﺎرشنﺎسي

كد درس

ﻧﺎم درس

تعداد واحد

ﻧﺎم استﺎد

تﺎريخ اﻣتحﺎن

سﺎعت اﻣتحﺎن

)١٢٤٥گﺮوه ( ٣

حقوق سيﺎسي و اجتمﺎعي در اسﻼم

٢

دكتﺮشيﺮي

١٤٠١/٣/٢٩

٨/٣٠

٢٢١٢٧٠٢٥

دوره افشﺎر و زﻧد

٢

دكتﺮ احمدوﻧد

١٤٠١/٠٤/٠٦

١٠/٣٠

٢٢١٢٧٠٧٧

تﺎريخ ﻧفت در ايﺮان وخﺎورﻣيﺎﻧﻪ

٢

دكتﺮ ﻣوﻣني

١٤٠١/٠٤/١٣

١٠/٣٠

٢٢١٢٧٠٦٠

جﺎﻣعﻪ شنﺎسي تﺎريخي

٢

دكتﺮ ﻣهﺮي

١٤٠١/٠٤/٠٧

١٦

٢٢١٢٧٠٢٦

از قﺎجﺎر تﺎ ﻣشﺮوطﻪ

٤

دكتﺮ چمنكﺎر

١٤٠١/٠٤/٠٢

١٠/٣٠

٢٢١٢٧٠٤٣

تﺎريخ اروپﺎ از جنگ جهﺎﻧي اول تﺎكنون

٢

دكتﺮ چمنكﺎر

١٤٠١/٠٤/١٥

١٠/٣٠

٢٢١٢٧٠٢٧

اﻧقﻼب ﻣشﺮوطيت و تحوﻻت ايﺮان تﺎ اﻧقﺮاض قﺎجﺎر

٢

دكتﺮ چمنكﺎر

١٤٠١/٠٤/٠٩

١٠/٣٠

٢٢١٢٧٠٣٧

تﺎريخ عثمﺎﻧي وخﺎورﻣيﺎﻧﻪ

٢

دكتﺮ چمنكﺎر

١٤٠١/٠٤/٠٤

١٤

٢٢١٢٧٠١٣

ﻣبﺎﻧي علﻢ سيﺎست

٢

دكتﺮ احمدوﻧد

١٤٠١/٠٤/١١

١٦

٢٠

جمﻊ واحدهﺎ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هفتگي وﻣحل تشكيل كﻼسهﺎ

روز/سﺎعت

٨/٣٠-١٠/٣٠

١٠/٣٠-١٢/٣٠

شنبﻪ

از قﺎجﺎر تﺎ ﻣشﺮوطﻪ

از قﺎجﺎر تﺎ ﻣشﺮوطﻪ

ﻣبﺎﻧي علﻢ سيﺎست

تﺎريخ اروپﺎ از جنگ جهﺎﻧي اول

يك شنبﻪ

حقوق سيﺎسي و اجتمﺎعي در اسﻼم
تﺎريخ عثمﺎﻧي وخﺎورﻣيﺎﻧﻪ

تﺎكنون
اﻧقﻼب ﻣشﺮوطيت و تحوﻻت

دو شنبﻪ

ايﺮان تﺎ اﻧقﺮاض قﺎجﺎر

سﻪ شنبﻪ

در دوره افشﺎروزﻧد

چهﺎرشنبﻪ

١٢/٣٠-١٤

١٤-١٦

تﺎريخ ﻧفت در ايﺮان وخﺎورﻣيﺎﻧﻪ

١٦-١٨

جﺎﻣعﻪ شنﺎسي تﺎريخي

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درسي ﻧيمسﺎل  :دوم سﺎل تحصيلي  ١٤٠٠-١٤٠١ :رشتﻪ  :تﺎريخ ورودي  ١٣٩٩ :دوره  :كﺎرشنﺎسي

كد درس

ﻧﺎم درس

تعداد واحد

ﻧﺎم استﺎد

تﺎريخ اﻣتحﺎن

سﺎعت اﻣتحﺎن

)١٢٥٦گﺮوه (٢

تفسيﺮ ﻣوضوعي قﺮان

٢

دكتﺮ حيدري زاد

١٤٠١/٤/١

١٤

٢٢١٢٧٠٠٧

تﺎريخ ﻧگﺎري وتحوﻻت آن در ايﺮان وجهﺎن

٢

دكتﺮ طﺎلعي

١٤٠١/٠٤/٠٩

١٦

٢٢١٢٧٠٤١

تﺎريخ اروپﺎ در قﺮون جديد

٢

دكتﺮ چمنكﺎر

١٤٠١/٠٤/٠٧

٨/٣٠

٢٢١٢٧٠٣٢

تﺎريخ اسﻼم از ٢٢٧تﺎ سقوط ﺑغداد

٢

دكتﺮ ﻣوﻣني

١٤٠١/٠٤/١١

١٠/٣٠

٢٢١٢٧٠٣٣

تﺎريخ تشيﻊ ١از آغﺎز تﺎ قﺮن پنجﻢ هجﺮي

٢

دكتﺮ احمدوﻧد

١٤٠١/٠٤/١٥

١٦

٢٢١٢٧٠٢٠

تﺎريخ ايﺮان در دوره سلجوقي

٢

دكتﺮ طﺎلعي

١٤٠١/٠٤/١٤

١٠/٣٠

٢٢١٢٧٠٢٢

تﺎريخ ايﺮان در دوره ﻣغول وايلخﺎﻧﺎن

٢

دكتﺮ احمدوﻧد

١٤٠١/٠٤/٠٨

١٤

٢٢١٢٧٠٠٥

ﻣتون تﺎريخي ﺑﻪ زﺑﺎن خﺎرجي٢

٢

دكتﺮ ﻣلكي

١٤٠١/٠٤/١٢

١٤

٢٢١٢٧٠٢١

در دوره غوريﺎن وخوارزﻣشﺎهيﺎن

٢

دكتﺮ ﻣوﻣني

١٤٠١/٠٤/٠٤

٨/٣٠

٢٢١٢٧٠٠٢

قﺮائت ﻣتون تﺎريخي ﺑﻪ زﺑﺎن فﺎرسي ١

٢

دكتﺮ طﺎلعي

١٤٠١/٠٤/٠٥

١٦

٢٠

جمﻊ واحدهﺎ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هفتگي وﻣحل تشكيل كﻼسهﺎ

روز/سﺎعت

٨/٣٠-١٠/٣٠

١٠/٣٠-١٢/٣٠

١٢/٣٠-١٤

١٤-١٦

١٦-١٨

شنبﻪ
يك شنبﻪ
دو شنبﻪ

تﺎريخ اروپﺎ در قﺮون جديد

سقوط ﺑغداد

تﺎريخ تشيﻊ١

در دوره غوريﺎن وخوارزﻣشﺎهيﺎن

قﺮائت ﻣتون تﺎريخي ﺑﻪ
زﺑﺎن فﺎرسي١

تﺎريخ ايﺮان دردوره ﻣغول

سﻪ شنبﻪ
چهﺎرشنبﻪ

تﺎريخ اسﻼم از ٢٢٧تﺎ

تفسيﺮ ﻣوضوعي قﺮآن

وايلخﺎﻧﺎن
ﻣتون تﺎريخي ﺑﻪ زﺑﺎن خﺎرجي)(٢

تﺎريخ ايﺮان دوره سلجوقي

تﺎريخ ﻧكﺎري وتحوﻻت آن در
ايﺮان وجهﺎن
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ورودي ١٤٠٠ :دوره  :كﺎرشنﺎسي

كد درس

ﻧﺎم درس

تعداد واحد

ﻧﺎم استﺎد

تﺎريخ اﻣتحﺎن

سﺎعت اﻣتحﺎن

١٢٠٩

تﺮﺑيت ﺑدﻧي ١

١

گﺮوه تﺮﺑيت ﺑدﻧي

١٤٠١/٣/٣١

١٠

)١٢٤٩گﺮوه ( ٢

عﺮفﺎن عملي دراسﻼم

٢

دكتﺮعلي پور

١٤٠١/٠٣/٣١

١٤

)١٢٢١گﺮوه ( ١

فﺎرسي عموﻣي

٣

دكتﺮ ﻧظﺮيﺎﻧي

١٤٠١/٠٣/٣٠

٨/٣٠

٢٢١٢٧٠٣٠

تﺎريخ اسﻼم از ﻣيﻼد پيﺎﻣبﺮ تﺎسﺎل  ٤١هجﺮي

٢

دكتﺮ احمدوﻧد

١٤٠١/٠٤/١٥

١٤

٢٢١٢٧٠٣٥

زﻧدگي ائمﻪ)ع(

٢

دكتﺮ ارجمند زاده

١٤٠١/٠٤/١٣

١٦

٢٢١٢٧٠٣٩

تﺎريخ ﺑيزاﻧس

٢

دكتﺮ ﻣلكي

١٤٠١/٠٤/٠٦

١٤

٢٢١٢٧٠٠٦

روش تحقيق در تﺎريخ

٢

دكتﺮ ﻣوﻣني

١٤٠١/٠٤/١١

١٤

٢٢١٢٧٠١٧

دوره سﺎسﺎﻧي

٤

دكتﺮ ديزجي

١٤٠١/٠٤/٠٤

١٦

٢٢١٢٧٠١٦

دوره سلوكي و اشكﺎﻧي

٢

دكتﺮ ديزجي

١٤٠١/٠٤/٠٨

٨/٣٠

٢٠

جمﻊ واحدهﺎ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هفتگي وﻣحل تشكيل كﻼسهﺎ

روز/سﺎعت

٨/٣٠-١٠/٣٠

١٠/٣٠-١٢/٣٠

١٢/٣٠-١٤

١٤-١٦

١٦-١٨

شنبﻪ
يك شنبﻪ
دو شنبﻪ
سﻪ شنبﻪ
چهﺎرشنبﻪ

روش تحقيق در تﺎريخ

تﺎريخ اسﻼم از ﻣيﻼد پيﺎﻣبﺮ تﺎ سﺎل ٤١
هجﺮي

فﺎرسي عموﻣي

دوره سﺎسﺎﻧي
دوره سﺎسﺎﻧي

فﺎرسي عموﻣي

زﻧدگي ائمﻪ)ع(
تﺎريخ ﺑيزاﻧس

عﺮفﺎن عملي دراسﻼم

دوره سلوكي و اشكﺎﻧي

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درسي ﻧيمسﺎل  :دوم سﺎل تحصيلي  ١٤٠٠-١٤٠١ :رشتﻪ  :حقوق ورودي  ١٤٠٠ :دوره  :كﺎرشنﺎسي

كد درس

ﻧﺎم درس

تعداد واحد

ﻧﺎم استﺎد

تﺎريخ اﻣتحﺎن

سﺎعت اﻣتحﺎن

١٢٠٩

تﺮﺑيت ﺑدﻧي١

١

گﺮوه تﺮﺑيت ﺑدﻧي

١٤٠١/٣/٣١

١٠

)١٢٢١گﺮوه ( ٢

فﺎرسي عموﻣي

٣

دكتﺮ عبيدي ﻧيﺎ

١٤٠١/٠٣/٣٠

٨/٣٠

١٦٣٨٨٣٢٣

اصول فقﻪ ٢

٢

دكتﺮ صﺎلحي

١٤٠١/٠٤/٠٤

٨/٣٠

١٦٣٨٨٣٠٥

حقوق اداري١

٢

آقﺎي فﺮازﻣهﺮ

١٤٠١/٠٤/٠٥

١٤

١٦٣٨٨٣٠٩

حقوق ﻣدﻧي٢

٢

آقﺎي ﻣحبعلي زاده

١٤٠١/٠٤/١٣

١٠/٣٠

١٦٣٨٨٣٣٤

حقوق جزاي عموﻣي ١

٢

آقﺎي غفﺎرزاده

١٤٠١/٠٤/٠٧

١٠/٣٠

١٦٣٨٨٣٠٢

حقوق ﺑين الملل عموﻣي ١

٢

دكتﺮ ﻧيكخواه

١٤٠١/٠٤/١٥

١٠/٣٠

١٦٣٨٨٣٤٣

آيين دادرسي ﻣدﻧي ١

٢

دكتﺮ عليپور

١٤٠١/٠٤/١١

٨/٣٠

١٦٣٨٨٣١٤

حقوق اسﺎسي٢

٢

دكتﺮ احمدي

١٤٠١/٠٤/٠٩

١٦

١٦٣٨٨٣٠٤

حقوق ﻣﺎليﻪ عموﻣي

٢

دكتﺮ اﻣﺎﻣي

١٤٠١/٠٤/٠٨

١٤

جمﻊ واحدهﺎ

٢٠
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هفتگي وﻣحل تشكيل كﻼسهﺎ

روز/سﺎعت

٨/٣٠-١٠/٣٠

شنبﻪ

حقوق اسﺎسي٢

١٠/٣٠-١٢/٣٠

١٢/٣٠-١٤

١٤-١٦

١٦-١٨

حقوق جزاي عموﻣي١

يك شنبﻪ

حقوق ﻣﺎليﻪ عموﻣي

دو شنبﻪ

حقوق ﺑين الملل عموﻣي ١

فﺎرسي عموﻣي

سﻪ شنبﻪ

اصول فقﻪ ٢

حقوق ﻣدﻧي٢

چهﺎرشنبﻪ

آيين دادرسي ﻣدﻧي ١

حقوق اداري١

فﺎرسي عموﻣي

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درسي ﻧيمسﺎل  :دوم سﺎل تحصيلي  ١٤٠٠-١٤٠١ :رشتﻪ  :فقﻪ و حقوق اسﻼﻣي ورودي  ١٤٠٠ :دوره  :كﺎرشنﺎسي

كد درس

ﻧﺎم درس

تعداد واحد

ﻧﺎم استﺎد

تﺎريخ اﻣتحﺎن

سﺎعت اﻣتحﺎن

١٢٠٩

تﺮﺑيت ﺑدﻧي١

١

گﺮوه تﺮﺑيت ﺑدﻧي

١٤٠١/٣/٣١

١٠

٢٠٠٢٢٠٤٥

حقوق ﻣدﻧي١

٢

دكتﺮ عليپور

١٤٠١/٠٤/٠٨

٨/٣٠

٢٠٠٢٢٠٦٥

ﻣبﺎﻧي اصول فقﻪ

٣

حﺎج آقﺎي جبﺎري

١٤٠١/٠٤/١٣

١٦

٢٠٠٢٢٠٧١

فقﻪ٢

٤

حﺎج آقﺎي ﻣحمدي

١٤٠١/٠٤/١١

١٠/٣٠

٢٠٠٢٢٠٤٤

حقوق اسﺎسي

٢

دكتﺮ احمدي

١٤٠١/٠٤/٠٦

١٤

٢٠٠٢٢٠٦٢

ادﺑيﺎت عﺮب ١

٤

دكتﺮ اكبﺮي

١٤٠١/٠٤/٠٤

١٠/٣٠

٢٠٠٢٢٠٦١

تفسيﺮ قﺮآن)آيﺎت اﻻحكﺎم(

٢

دكتﺮ هﺎشملو

١٤٠١/٠٤/٠٩

١٦

٢٠٠٢٢٠٦٤

ﻣنطق حقوق

٢

دكتﺮ ﻣهﺮي

١٤٠١/٠٤/١٥

١٤

جمﻊ واحدهﺎ

٢٠
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هفتگي وﻣحل تشكيل كﻼسهﺎ

روز/سﺎعت

٨/٣٠-١٠/٣٠

ادﺑيﺎت عﺮب١

شنبﻪ
يك شنبﻪ
دو شنبﻪ
سﻪ شنبﻪ
چهﺎرشنبﻪ

١٠/٣٠-١٢/٣٠

١٢/٣٠-١٤

١٤-١٦

١٦-١٨

حقوق اسﺎسي

فقﻪ٢

ادﺑيﺎت عﺮب١

حقوق ﻣدﻧي١

ﻣبﺎﻧي اصول فقﻪ

ﻣبﺎﻧي اصول فقﻪ

تفسيﺮ قﺮآن )آيﺎت اﻻحكﺎم(

فقﻪ٢
ﻣنطق حقوق

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درسي ﻧيمسﺎل :دوم سﺎل تحصيلي  ١٤٠٠-١٤٠١ :رشتﻪ  :فقﻪ و حقوق اسﻼﻣي ورودي  ١٣٩٩ :دوره :كﺎرشنﺎسي

كد درس

ﻧﺎم درس

٢٠٠٢٢٠٥١

حقوق ﺑين الملل عموﻣي

٢٠٠٢٢٠٤٧

حقوق ﻣدﻧي٣

٢٠٠٢٢٠٢٦

درايﻪ الحديث

٢٠٠٢٢٠٦٧

اصول فقﻪ٢

٢٠٠٢٢٠٧٣

فقﻪ٤

٢٠٠٢٢٠٢٣

زﺑﺎن تخصصي٢

٢٠٠٢٢٠٩٥

حقوق كﺎر

٢٠٠٢٢٠٨٦

حقوق جزاي عموﻣي ١

جمﻊ واحدهﺎ

تعداد واحد

ﻧﺎم استﺎد

تﺎريخ اﻣتحﺎن

سﺎعت اﻣتحﺎن

٢

دكتﺮ ﻧيكخواه

١٤٠١/٠٤/٠٤

١٤

٢

دكتﺮ عليپور

١٤٠١/٠٤/١٣

٨/٣٠

٢

حﺎج آقﺎي جبﺎري

١٤٠١/٠٤/١٥

٨/٣٠

٤

آقﺎي لطفي

١٤٠١/٠٤/١١

١٦

٤

آقﺎي حسن ﻧژاد

١٤٠١/٠٤/٠٢

١٠/٣٠

٢

دكتﺮ صﺎلحي

١٤٠١/٠٤/٠٩

١٤

٢

آقﺎي ايﺮاﻧي

١٤٠١/٠٤/٠٧

١٦

٢

دكتﺮ احمدي

١٤٠١/٠٤/٠٦

٨/٣٠

٢٠
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هفتگي وﻣحل تشكيل كﻼسهﺎ

روز/سﺎعت

٨/٣٠-١٠/٣٠

شنبﻪ
يك شنبﻪ
دو شنبﻪ

حقوق جزاي عموﻣي ١

چهﺎرشنبﻪ

فقﻪ٤

زﺑﺎن تخصصي٢
حقوق ﻣدﻧي ٣

سﻪ شنبﻪ

١٠/٣٠-١٢/٣٠

١٢/٣٠-١٤

١٤-١٦

١٦-١٨
فقﻪ٤

حقوق ﺑين الملل عموﻣي
اصول فقﻪ٢
درايﻪ الحديث

حقوق كﺎر

اصول فقﻪ٢

١٨-٢٠

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درسي ﻧيمسﺎل  :دوم سﺎل تحصيلي  ١٤٠٠- ١٤٠١:رشتﻪ  :فقﻪ و حقوق اسﻼﻣي ورودي  ١٣٩٨دوره  :كﺎرشنﺎسي

كد درس

ﻧﺎم درس

تعداد واحد

ﻧﺎم استﺎد

تﺎريخ اﻣتحﺎن

سﺎعت اﻣتحﺎن

١٢١٠

تﺮﺑيت ﺑدﻧي ٢

١

گﺮوه تﺮﺑيت ﺑدﻧي

١٤٠١/٠٣/٢٩

١٠

٢٠٠٢٢٠٦٩

اصول فقﻪ٤

٤

دكتﺮ صﺎلحي

١٤٠١/٠٤/٠٥

٨/٣٠

٢٠٠٢٢٠٨٢

حقوق ﻣدﻧي ٥

٢

دكتﺮ عليپور

١٤٠١/٠٤/٠٩

١٠/٣٠

٢٠٠٢٢٠٧٦

فقﻪ٧

٢

دكتﺮ صﺎلحي

١٤٠١/٠٤/١٣

١٤

٢٠٠٢٢٠٥٣

حقوق جزاي اختصﺎصي١

٢

دكتﺮ احمدي

١٤٠١/٠٤/٠٧

١٤

٢٠٠٢٢٠٨٥

آيين دادرسي ﻣدﻧي٢

٢

دكتﺮ عليپور

١٤٠١/٠٤/١١

١٤

٢٠٠٢٢٠٤٨

حقوق تجﺎرت١

٢

دكتﺮ عليپور

١٤٠١/٠٤/١٥

١٦

٢٠٠٢٢٠٧٥

فقﻪ٦

٤

دكتﺮ جوادي

١٤٠١/٠٤/٠٢

١٢

)٢٠٠٢٢٠٩٢گﺮوه ( ١

كﺎر تحقيقي ١

١

دكتﺮ احمدي

١٤٠١/٠٣/٢٧

٨/٣٠

)٢٠٠٢٢٠٩٢گﺮوه ( ٢

كﺎر تحقيقي ١

١

دكتﺮ جعفﺮزاده

١٤٠١/٠٣/٢٧

٨/٣٠

)٢٠٠٢٢٠٩٢گﺮوه (٣

كﺎر تحقيقي ١

١

دكتﺮ ﻧيكخواه

١٤٠١/٠٣/٢٧

٨/٣٠

جمﻊ واحدهﺎ

٢٠

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هفتگي وﻣحل تشكيل كﻼسهﺎ

روز/سﺎعت

٨/٣٠-١٠/٣٠

شنبﻪ

حقوق ﻣدﻧي ٥

يك شنبﻪ

١٠/٣٠-١٢/٣٠

حقوق تجﺎرت ١
اصول فقﻪ٤

دو شنبﻪ

فقﻪ٧

اصول فقﻪ٤

سﻪ شنبﻪ
چهﺎرشنبﻪ

١٢/٣٠-١٤

١٤-١٦

١٦-١٨

آيين دادرسي ﻣدﻧي٢

حقوق جزاي اختصﺎصي١

كﺎر تحقيقي

فقﻪ٦

فقﻪ٦

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درسي ﻧيمسﺎل دوم سﺎل تحصيلي  ١٤٠٠-١٤٠١ :رشتﻪ  :جﺎﻣعﻪ شنﺎسي

ورودي  ١٣٩٩ :دوره  :كﺎرشنﺎسي

كد درس

ﻧﺎم درس

تعداد واحد

ﻧﺎم استﺎد

تﺎريخ اﻣتحﺎن

سﺎعت اﻣتحﺎن

)١٢٦٥گﺮوه (٢

آشنﺎيي ﺑﺎ قﺎﻧون اسﺎسي

٢

آقﺎي داﻧش

١٤٠١/٠٣/٣٠

١٤

)١٢٥٣گﺮوه (٤

تﺎريخ فﺮهنگ و تمدن اسﻼﻣي

٢

دكتﺮ حيدري زاد

١٤٠١/٠٣/٢٨

١٤

١٦٣٢٩٠٢٤

جﺎﻣعﻪ شنﺎسي قشﺮهﺎ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي هﺎي اجتمﺎعي

٢

دكتﺮ جهﺎﻧگيﺮزاده

١٤٠١/٠٤/١٥

٨/٣٠

١٦٣٢٩٠١١

آﻣﺎر ﻣقدﻣﺎتي

٢

دكتﺮ ﺑﺎﺑﺎيي

١٤٠١/٠٤/٠٤

١٦

١٦٣٢٩٠٢٧

ﻧظﺮيﻪ هﺎي جﺎﻣعﻪ شنﺎسي ٢

٣

دكتﺮ كبيﺮي

١٤٠١/٠٤/١٣

١٤

١٦٣٢٩٠١٣

زﺑﺎن تخصصي١

٢

دكتﺮ كبيﺮي

١٤٠١/٠٤/٠٦

١٤

١٦٣٢٩٠٤٨

جﺎﻣعﻪ شنﺎسي اقتصﺎدي

٢

دكتﺮ سلطﺎﻧي

١٤٠١/٠٤/٠٨

١٠/٣٠

١٦٣٢٩٠٢٨

جﺎﻣعﻪ شنﺎسي در ادﺑيﺎت فﺎرسي

٢

دكتﺮ ﻣهﺮي

١٤٠١/٠٤/٠٩

١٤

١٦٣٢٩٠٦٨

تكنيك هﺎي خﺎص تحقيق ) ﻧظﺮي(

٢

دكتﺮ ﻣهﺮي

١٤٠١/٠٤/١١

١٦

١٦٣٢٩٠٧١

تكنيك هﺎي خﺎص تحقيق) عملي (

١

دكتﺮ ﻣهﺮي

١٤٠١/٠٣/٢٧

١٠/٣٠

٢٠

جمﻊ واحدهﺎ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هفتگي و ﻣحل تشكيل كﻼس
روز/سﺎعت

٨/٣٠-١٠/٣٠

شنبﻪ
يك شنبﻪ

ﻧظﺮيﻪ هﺎي جﺎﻣعﻪ شنﺎسي ٢

١٠/٣٠-١٢/٣٠
جﺎﻣعﻪ شنﺎسي در ادﺑيﺎت فﺎرسي

جﺎﻣعﻪ شنﺎسي اقتصﺎدي

تكنيك هﺎي خﺎص تحقيق ﻧظﺮي

جﺎﻣعﻪ شنﺎسي قشﺮهﺎ و
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي هﺎي اجتمﺎعي
ﻧظﺮيﻪ هﺎي جﺎﻣعﻪ شنﺎسي ٢

دو شنبﻪ
سﻪ شنبﻪ
چهﺎرشنبﻪ

١٢/٣٠-١٤

١٤-١٦

زﺑﺎن تخصصي -ﻣطﺎلعﻪ ﻣتون

تﺎريخ فﺮهنگ و تمدن اسﻼﻣي

علوم اجتمﺎعي١
آﻣﺎر ﻣقدﻣﺎتي

تكنيك هﺎي خﺎص تحقيق عملي

١٦-١٨

آشنﺎيي ﺑﺎ قﺎﻧون اسﺎسي

١٨-٢٠

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درسي ﻧيمسﺎل دوم سﺎل تحصيلي  ١٤٠٠-١٤٠١ :رشتﻪ  :جﺎﻣعﻪ شنﺎسي

ورودي  ١٤٠٠ :دوره  :كﺎرشنﺎسي

كد درس

ﻧﺎم درس

تعداد واحد

ﻧﺎم استﺎد

تﺎريخ اﻣتحﺎن

سﺎعت اﻣتحﺎن

١٢٠٩

تﺮﺑيت ﺑدﻧي ١

١

گﺮوه تﺮﺑيت ﺑدﻧي

١٤٠١/٣/٣١

١٠

)١٢٤٥گﺮوه (٥

حقوق سيﺎسي و اجتمﺎعي در اسﻼم

٢

دكتﺮ شجﺎع

١٤٠١/٠٣/٢٩

٨/٣٠

١٦٣٢٩٠٠٢

ﻣبﺎﻧي جﺎﻣعﻪ شنﺎسي -ﻣفﺎهيﻢ اسﺎسي آن ٢

٣

دكتﺮ كبيﺮي

١٤٠١/٠٤/٠٤

١٠/٣٠

١٦٣٢٩٠٥٢

ﻣبﺎﻧي ﻣددكﺎري اجتمﺎعي

٢

دكتﺮ سلطﺎﻧي

١٤٠١/٠٤/١٥

١٠/٣٠

١٦٣٢٩٠٠٩

ﻣبﺎﻧي تﺎريخ اجتمﺎعي ايﺮان

٢

دكتﺮ ﻣهﺮي

١٤٠١/٠٤/٠٦

١٠/٣٠

١٦٣٢٩٠٠٧

ﻣبﺎﻧي فلسفﻪ ٢

٢

دكتﺮ شجﺎع

١٤٠١/٠٤/١٣

١٠/٣٠

١٦٣٢٩٠١٦

رواﻧشنﺎسي اجتمﺎعي

٣

دكتﺮ كبيﺮي

١٤٠١/٠٤/١١

٨/٣٠

١٦٣٢٩٠١٧

روشهﺎي ﻣقدﻣﺎتي تحليل جمعيت

٢

دكتﺮ ﻣنوچهﺮي

١٤٠١/٠٤/٠٩

٨/٣٠

١٦٣٢٩٠٠٨

تﺎريخ تفكﺮ اجتمﺎعي در اسﻼم

٢

دكتﺮ جهﺎﻧگيﺮزاده

١٤٠١/٠٤/٠٧

١٤

١٩

جمﻊ واحدهﺎ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هفتگي و ﻣحل تشكيل كﻼس
روز/سﺎعت

٨/٣٠-١٠/٣٠

١٠/٣٠-١٢/٣٠

شنبﻪ

روشهﺎي ﻣقدﻣﺎتي تحليل جمعيت

حقوق سيﺎسي و اجتمﺎعي در اسﻼم

يك شنبﻪ
دو شنبﻪ

١٢/٣٠-١٤

١٤-١٦

١٦-١٨

رواﻧشنﺎسي اجتمﺎعي

رواﻧشنﺎسي اجتمﺎعي

تﺎريخ تفكﺮ اجتمﺎعي در اسﻼم

سﻪ شنبﻪ

ﻣبﺎﻧي تﺎريخ اجتمﺎعي ايﺮان

چهﺎرشنبﻪ

ﻣبﺎﻧي فلسفﻪ ٢

ﻣبﺎﻧي ﻣددكﺎري اجتمﺎعي

ﻣبﺎﻧي جﺎﻣعﻪ شنﺎسي ٢

ﻣبﺎﻧي جﺎﻣعﻪ شنﺎسي ٢

١٨-٢٠

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درسي ﻧيمسﺎل  :دوم سﺎل تحصيلي  ١٤٠٠-١٤٠١ :رشتﻪ  :علوم تﺮﺑيتي ورودي  ١٣٩٨ :دوره  :كﺎرشنﺎسي

كد درس

ﻧﺎم درس

١٤٤٥٤٠٠٨

تﺮﺑيت اخﻼقي

١٤٤٥٤٠٢٥

طﺮاحي آﻣوزشي

١٤٤٥٤٠٣٧

ﻣشﺎوره تحصيلي و شغلي

١٤٤٥٤٠٣١

آﻣوزش تفكﺮ

١٤٤٥٤٠٢٨

ارزشيﺎﺑي آﻣوزشي

١٤٤٥٤٠٥٢

ﻣتون تخصصي علوم تﺮﺑيتي

١٤٤٥٤٠٣٦

آ.پ تطبيقي

١٤٤٥٤٠٥٤

ﻣسﺎيل آﻣوزش و پﺮورش

١٤٤٥٤٠٣٠

ﻧظﺎرت و راهنمﺎيي

١٤٤٥٤٠٤٨

رفتﺎر و رواﺑط اﻧسﺎﻧي

تعداد واحد

ﻧﺎم استﺎد

تﺎريخ اﻣتحﺎن

سﺎعت اﻣتحﺎن

٢

دكتﺮ حسين پور

١٤٠١/٠٤/١٤

٨/٣٠

٢

دكتﺮ حسين پور

١٤٠١/٠٤/٠٥

١٤

٢

دكتﺮ فكﺮت

١٤٠١/٠٤/٠٩

١٤

٢

دكتﺮ حسين پور

١٤٠١/٠٤/١٢

١٦

٢

دكتﺮ قﻼوﻧدي

١٤٠١/٠٤/٠٢

١٠/٣٠

٢

دكتﺮ ﻣهﺎجﺮان

١٤٠١/٠٤/٠٤

١٠/٣٠

٢

دكتﺮ احمدي

١٤٠/٠٤/٠٧

٨/٣٠

٢

آقﺎي احمديﺎن

١٤٠١/٠٤/١٥

١٦

٢

دكتﺮ احمدي

١٤٠١/٠٤/١١

٨/٣٠

٢

آقﺎي ﺑلوچ

١٤٠١/٠٤/٠٨

١٤

٢٠

جمﻊ واحد هﺎ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هفتگي وﻣحل تشكيل كﻼسهﺎ

روز/سﺎعت

٨/٣٠-١٠/٣٠

١٠/٣٠-١٢/٣٠

١٢/٣٠-١٤

١٤-١٦

١٦-١٨

شنبﻪ
يك شنبﻪ
دو شنبﻪ
سﻪ شنبﻪ
چهﺎرشنبﻪ
پنﺞ شنبﻪ

ارزشيﺎﺑي آﻣوزشي
ﻣتون تخصصي علوم تﺮﺑيتي

رفتﺎر و رواﺑط
اﻧسﺎﻧي

تﺮﺑيت اخﻼقي
آﻣوزش تفكﺮ

آ.پ تطبيقي
ﻧظﺎرت و راهنمﺎيي

ﻣسﺎيل آﻣوزش و
پﺮورش

طﺮاحي آﻣوزشي
ﻣشﺎوره تحصيلي و
شغلي

١٨-٢٠

٢٠-٢٢

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درسي ﻧيمسﺎل  :دوم سﺎل تحصيلي  ١٤٠٠-١٤٠١ :رشتﻪ  :علوم تﺮﺑيتي ورودي  ١٣٩٩ :دوره  :كﺎرشنﺎسي

كد درس

ﻧﺎم درس

)١٢٦٤گﺮوه (٢

داﻧش خﺎﻧواده )خواهﺮان (

)١٢٦٤گﺮوه (٣

داﻧش خﺎﻧواده )ﺑﺮادران (

)١٢٥٣گﺮوه( ٣

تﺎريخ فﺮهنگ و تمدن اسﻼﻣي

١٤٤٥٤٠٠٥

آ.پ پيش دﺑستﺎﻧي  ،دﺑستﺎن

١٤٤٥٤٠٠٦

آراي تﺮﺑيتي اﻧديشمندان اسﻼم

١٤٤٥٤٠١١

الگوهﺎ و روشهﺎي تدريس

١٤٤٥٤٠١٨

ﻣبﺎﻧي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ريزي درسي

١٤٤٥٤٠٢٢

ﻣقدﻣﺎت روش تحقيق

١٤٤٥٤٠٢٩

ﻣتون تخصصي

١٤٤٥٤٠٦٥

ﻣبﺎﻧي اﻣور ﻣﺎلي و ﺑودجﻪ

تعداد واحد

ﻧﺎم استﺎد

تﺎريخ اﻣتحﺎن

سﺎعت اﻣتحﺎن

٢

آقﺎي ﻣيﺮزاجﺎﻧي

١٤٠١/٠٣/٣١

٨/٣٠

٢

آقﺎي ﻣيﺮزاجﺎﻧي

١٤٠١/٠٣/٣١

٨/٣٠

٢

دكتﺮ حيدري زاد

١٤٠١/٠٣/٢٨

١٤

٢

دكتﺮ حسين پور

١٤٠١/٠٤/١٥

١٤

٢

دكتﺮ حسين پور

١٤٠١/٠٤/٠٥

١٦

٣

دكتﺮ ﻣهﺎجﺮان

١٤٠١/٠٤/٠٧

١٠/٣٠

٢

دكتﺮ حسين پور

١٤٠١/٠٤/١١

١٠/٣٠

٣

دكتﺮ سلطﺎﻧي

١٤٠١/٠٤/٠٤

١٠/٣٠

٢

دكتﺮ ﻣهﺎجﺮان

١٤٠١/٠٤/٠٩

٨/٣٠

٢

دكتﺮ ﻣهﺎجﺮان

١٤٠١/٠٤/١٣

٨/٣٠

٢٠

جمﻊ واحد هﺎ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هفتگي وﻣحل تشكيل كﻼسهﺎ

روز/سﺎعت

٨/٣٠-١٠/٣٠

١٠/٣٠-١٢/٣٠

١٢/٣٠-١٤

١٤-١٦

١٦-١٨

شنبﻪ
يك شنبﻪ
دو شنبﻪ
سﻪ شنبﻪ
چهﺎرشنبﻪ
پنﺞ شنبﻪ

تﺎريخ فﺮهنگ و تمدن
اسﻼﻣي

الگوهﺎ و روشهﺎي تدريس

ﻣتون تخصصي
ﻣقدﻣﺎت روش تحقيق

ﻣقدﻣﺎت روش تحقيق

الگوهﺎ و روشهﺎي
تدريس

درسي

آ.پ پيش دﺑستﺎﻧي

ﻣبﺎﻧي اﻣور ﻣﺎلي و

 ،دﺑستﺎن

ﺑودجﻪ

داﻧش خﺎﻧواده

داﻧش خﺎﻧواده

خواهﺮان
آراي تﺮﺑيتي اﻧديشمندان
اسﻼم

ﻣبﺎﻧي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ريزي

ﺑﺮادران

١٨-٢٠

٢٠-٢٢

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درسي ﻧيمسﺎل  :دوم سﺎل تحصيلي  ١٤٠٠-١٤٠١ :رشتﻪ  :علوم تﺮﺑيتي ورودي  ١٤٠٠ :دوره  :كﺎرشنﺎسي

كد درس

ﻧﺎم درس

١٢٠٩

تﺮﺑيت ﺑدﻧي١

)١٢٥٤گﺮوه (٦

حقوق سيﺎسي و اجتمﺎعي در اسﻼم

) ١٢٠٨گﺮوه ( ٢

زﺑﺎن عموﻣي

١٤٤٥٤٠٠٢

ﻣبﺎﻧي و اصول تعليﻢ تﺮﺑيت

١٤٤٥٤٠١٥

روان شنﺎسي رشد

١٤٤٥٤٠٢٦

اخﻼق حﺮفﻪ اي در تعليﻢ و تﺮﺑيت

١٤٤٥٤٠٢٠

آﻣﺎر توصيفي

١٤٤٥٤٠٣٢

كﺎرﺑﺮد رايﺎﻧﻪ در تعليﻢ و تﺮﺑيت

١٤٤٥٤٠٣٩

روان شنﺎسي سﻼﻣت

١٤٤٥٤٠١٣

ﻣديﺮيت عموﻣي

تعداد واحد

ﻧﺎم استﺎد

تﺎريخ اﻣتحﺎن

سﺎعت اﻣتحﺎن

١

گﺮوه تﺮﺑيت ﺑدﻧي

١٤٠١/٣/٣١

١٠

٢

دكتﺮ ولي زاده

١٤٠١/٠٣/٢٩

٨/٣٠

٣

آقﺎي جﺎويدي

١٤٠١/٠٣/٢٨

٨/٣٠

٢

دكتﺮ حسين پور

١٤٠١/٠٤/١٥

١٠/٣٠

٢

دكتﺮ حسين پور

١٤٠١/٠٤/٠٦

١٦

٢

دكتﺮ حسين پور

١٤٠١/٠٤/١١

١٦

٢

دكتﺮ سلطﺎﻧي

١٤٠١/٠٤/٠٤

١٤

٢

دكتﺮ سلطﺎﻧي

١٤٠١/٠٤/٠٩

١٠/٣٠

٢

آقﺎي قﺮﺑﺎن زاده

١٤٠١/٠٤/٠٨

١٠/٣٠

٢

دكتﺮ طﺎلبي

١٤٠١/٠٤/١٣

١٦

٢٠

جمﻊ واحد هﺎ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هفتگي وﻣحل تشكيل كﻼسهﺎ
٨/٣٠-١٠/٣٠

١٠/٣٠-١٢/٣٠

شنبﻪ

ﻣبﺎﻧي و اصول تعليﻢ تﺮﺑيت

روان شنﺎسي رشد

يك شنبﻪ

اخﻼق حﺮفﻪ اي در تعليﻢ و تﺮﺑيت

دو شنبﻪ

حقوق سيﺎسي و اجتمﺎعي

روز/سﺎعت

پنﺞ شنبﻪ

زﺑﺎن عموﻣي
روان شنﺎسي سﻼﻣت

ﻣديﺮيت عموﻣي

زﺑﺎن عموﻣي

سﻪ شنبﻪ
چهﺎرشنبﻪ

١٢/٣٠-١٤

١٤-١٦

١٦-١٨

آﻣﺎر توصيفي

كﺎرﺑﺮد رايﺎﻧﻪ در تعليﻢ و تﺮﺑيت

١٨-٢٠

٢٠-٢٢

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درسي ﻧيمسﺎل :دوم سﺎل تحصيلي ١٤٠٠- ١٤٠١ :رشتﻪ :آب و هواشنﺎسي ورودي  ١٣٩٨ :دوره  :كﺎرشنﺎسي

كد درس

ﻧﺎم درس

تعداد واحد

ﻧﺎم استﺎد

تﺎريخ اﻣتحﺎن

سﺎعت اﻣتحﺎن

١٢١٠

تﺮﺑيت ﺑدﻧي٢

١

گﺮوه تﺮﺑيت ﺑدﻧي

١٤٠١/٠٣/٢٩

١٠

)١٢٥٣گﺮوه (٢

تﺎريخ فﺮهنگ و تمدن اسﻼﻣي

٢

دكتﺮ ﻣكﺮم

١٤٠١/٠٣/٢٨

١٤

١٤٤٤٨٢٠٩٢

تحليل فضﺎيي و فﺮايندهﺎي آب و هواشنﺎسي)تئوري(

١

دكتﺮ ﻣوقﺮي

١٤٠١/٠٤/٠٥

١٦

١٤٤٤٨٢٠٩٣

تحليل فضﺎيي و فﺮايندهﺎي آب و هواشنﺎسي)عملي(

١

دكتﺮ ﻣوقﺮي

١٤٠١/٠٣/٢٧

٨/٣٠

١٤٤٤٨٢٠٢٦

جغﺮافيﺎي شهﺮي ايﺮان

٢

دكتﺮ ﻣنوچهﺮي

١٤٠١/٠٤/١٣

٨/٣٠

١٤٤٤٨٢٠٧١

ﻣدل سﺎزي اقليمي)تئوري(

١

دكتﺮ جوان

١٤٠١/٠٤/٠٦

١٤

١٤٤٤٨٢٠٧٢

ﻣدل سﺎزي اقليمي)عملي(

١

دكتﺮ جوان

١٤٠١/٠٣/٢٧

١٢

١٤٤٤٨٢٠٢٩

كﺎر آفﺮيني

٢

دكتﺮ جمشيدي

١٤٠١/٠٤/١٥

٨/٣٠

١٤٤٤٨٢٠٣٨

ﻧقشﻪ ﺑﺮداري )تئوري(

١

ﻣهندس عليپور

١٤٠١/٠٤/٠٩

١٠/٣٠

١٤٤٤٨٢٠٣٩

ﻧقشﻪ ﺑﺮداري )عملي(

١

ﻣهندس عليپور

١٤٠١/٠٣/٢٧

١٠/٣٠

١٤٤٤٨٢٠٨٠

ريﺎضيﺎت و آب و هواشنﺎسي

٢

ﻣهندس كﺮيﻢ خﺎﻧي

١٤٠١/٠٤/٠٤

١٤

١٤٤٤٨٢٠٨٣

اقليﻢ شنﺎسي دينﺎﻣيك

٢

دكتﺮ ﻣوقﺮي

١٤٠١/٠٤/١١

١٦

١٤٤٤٨٢٠٨٧

هيدروكليمﺎتولوژي

٢

دكتﺮ جوان

١٤٠١/٠٤/٠٨

١٤

١٩

جمﻊ واحدهﺎ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هفتگي وﻣحل تشكيل كﻼسهﺎ

روز/سﺎعت

٨/٣٠-١٠/٣٠

شنبﻪ

١٠/٣٠-١٢/٣٠
اقليﻢ شنﺎسي دينﺎﻣيك

يك شنبﻪ

هيدروكليمﺎتولوژي

دو شنبﻪ

جغﺮافيﺎي شهﺮي ايﺮان

تحليل فضﺎيي و فﺮايندهﺎي آب و

ﻣدل سﺎزي اقليمي)عملي(

ﻣدل سﺎزي اقليمي)تئوري(
تحليل فضﺎيي و فﺮايندهﺎي آب و هواشنﺎسي)عملي(

هواشنﺎسي)تئوري(

ﻧقشﻪ ﺑﺮداري )تئوري(

سﻪ شنبﻪ
چهﺎرشنبﻪ

١٢/٣٠-١٤

١٤-١٦

كﺎر آفﺮيني

١٦-١٨
تﺎريخ فﺮهنگ وتمدن
ريﺎضيﺎت و آب و هواشنﺎسي

ﻧقشﻪ ﺑﺮداري )عملي(

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درسي ﻧيمسﺎل  :دوم سﺎل تحصيلي ١٤٠٠- ١٤٠١ :رشتﻪ  :جغﺮافيﺎ ) سيﺎسي( ورودي  ١٣٩٨ :دوره  :كﺎرشنﺎسي

كد درس

ﻧﺎم درس

تعداد واحد

ﻧﺎم استﺎد

تﺎريخ اﻣتحﺎن

سﺎعت اﻣتحﺎن

١٢١٠

تﺮﺑيت ﺑدﻧي ٢

١

گﺮوه تﺮﺑيت ﺑدﻧي

١٤٠١/٠٣/٢٩

١٠

)١٢٥٣گﺮوه (٢

تﺎريخ فﺮهنگ و تمدن اسﻼﻣي

٢

دكتﺮ ﻣكﺮم

١٤٠١/٠٣/٢٨

١٤

١٤٤٤٨٢٠٥٤

جغﺮافيﺎي سيﺎسي ﻣﺮز

٢

دكتﺮ ﻣوسوي

١٤٠١/٠٤/٠٩

٨/٣٠

١٤٤٤٨٢٠٣٠

ﻣطﺎلعﺎت جهﺎن

٢

دكتﺮ جمشيدي

١٤٠١/٠٤/١٥

١٠/٣٠

١٤٤٤٨٢٠٣٢

ﻣسﺎئل آب

٢

دكتﺮ حيدري

١٤٠١/٠٤/١٤

١٤

١٤٤٤٨٢٠٥٧

روش تحقيق در جغﺮافيﺎي سيﺎسي تئوري

١

دكتﺮ تقيلو

١٤٠١/٠٤/١٢

١٦

١٤٤٤٨٢٠٦٦

روش تحقيق در جغﺮافيﺎي سيﺎسي عملي

١

دكتﺮ تقيلو

١٤٠١/٠٣/٢٧

١٤

١٤٤٤٨٢٠٣٤

تغييﺮات ﻣحيطي

٢

دكتﺮ ﻣوقﺮي

١٤٠١/٠٤/٠٤

١٦

١٤٤٤٨٢٠٢٤

جغﺮافيﺎي اقتصﺎدي ايﺮان

٢

دكتﺮ جمشيدي

١٤٠١/٠٤/٠٦

١٠/٣٠

١٤٤٤٨٢٠٦٠

جغﺮافيﺎي سيﺎسي جهﺎن اسﻼم

٢

دكتﺮ سلطﺎﻧي

١٤٠١/٠٤/١١

١٤

١٤٤٤٨٢٠٢٣

جغﺮافيﺎي جمعيت ايﺮان

٢

دكتﺮ ﻣنوچهﺮي

١٤٠١/٠٤/٠٧

١٦

١٩

جمﻊ واحدهﺎ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هفتگي وﻣحل تشكيل كﻼسهﺎ

روز/سﺎعت

٨/٣٠-١٠/٣٠

١٠/٣٠-١٢/٣٠

١٢/٣٠-١٤

شنبﻪ
جغﺮافيﺎي اقتصﺎدي

يك شنبﻪ
دو شنبﻪ
سﻪ شنبﻪ
چهﺎرشنبﻪ

روش تحقيق در جغﺮافيﺎي

عملي٩٨.

ﻣطﺎلعﺎت جهﺎن

سيﺎسي تئوري٩٨.

جغﺮافيﺎي سيﺎسي جهﺎن
اسﻼم

تغييﺮات ﻣحيطي

تﺎريخ تمدن و فﺮهنگ اسﻼﻣي

ﻣسﺎئل آب

ايﺮان
روش تحقيق در جغﺮافيﺎي سيﺎسي

١٤-١٦

١٦-١٨

جغﺮافيﺎي سيﺎسي ﻣﺮز
جغﺮافيﺎي جمعيت ايﺮان

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درسي ﻧيمسﺎل :دوم سﺎل تحصيلي ١٤٠٠ - ١٤٠١ :رشتﻪ :جغﺮافيﺎ ورودي ١٣٩٩ :

دوره  :كﺎرشنﺎسي

تعداد

ﻧﺎم استﺎد

تﺎريخ اﻣتحﺎن

سﺎعت اﻣتحﺎن

دكتﺮ عليپور

١٤٠١/٠٣/٣١

١٤

١٤٠١/٠٤/١٤

٨/٣٠
١٤

كد درس

ﻧﺎم درس

)١٢٤٩گﺮوه ( ٣

عﺮفﺎن عملي در اسﻼم

٢

١٤٤٤٨٢٠٢١

ژئوﻣورفولوژي ايﺮان)(١

٢

دكتﺮ ﻣحمدﻧژاد

١٤٤٤٨٢٠٠٢

روش تحقيق در جغﺮافيﺎ )ﻧظﺮي(

٢

دكتﺮ تقيلو

١٤٠١/٠٤/١٢

١٤٤٤٨٢٠٤٢

ﻣبﺎﻧي سيستﻢ اطﻼعﺎت جغﺮافيﺎ )) (GISتئوري(

١

دكتﺮ ﻣحمدﻧژاد

١٤٠١/٠٤/٠٥

١٤

١٤٤٤٨٢٠٤٣

ﻣبﺎﻧي سيستﻢ اطﻼعﺎت جغﺮافيﺎ ) ) (GISعملي(

١

دكتﺮ ﻣحمدﻧژاد

١٤٠١/٠٣/٢٧

١٦

١٤٤٤٨٢٠٣٥

آﻣﺎر و احتمﺎﻻت ﺑﺮاي جغﺮافيﺎ)(٢

٢

دكتﺮ جوان

١٤٠١/٠٤/٠٤

١٠/٣٠

١٤٤٤٨٢٠٢٧

جغﺮافيﺎي روستﺎيي ايﺮان

٢

دكتﺮ تقيلو

١٤٠١/٠٤/٠٩

١٦

١٤٤٤٨٢٠٠٨

هيدرولوژي

٢

دكتﺮ جوان

١٤٠١/٠٤/١١

٨/٣٠

١٤٤٤٨٢٠٢٨

ﻣحيط زيست و حقوق آن

٢

دكتﺮ جمشيدي

١٤٠١/٠٤/٠٨

١٠/٣٠

١٤٤٤٨٢٠٢٢

آب و هواي ايﺮان

٢

دكتﺮ حيدري

١٤٠١/٠٤/٠٧

٨/٣٠

١٤٤٤٨٢٠١٩

روشهﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ريزي ﻣنطقﻪ اي و آﻣﺎيش سﺮزﻣين

٢

دكتﺮ ﻣنوچهﺮي

١٤٠١/٠٤/١٥

١٦

جمﻊ واحدهﺎ

واحد

٢٠

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هفتگي وﻣحل تشكيل كﻼسهﺎ

روز/سﺎعت

٨/٣٠-١٠/٣٠

١٠/٣٠-١٢/٣٠

١٢/٣٠-١٤

١٤-١٦

١٦-١٨

شنبﻪ
يك شنبﻪ
دو شنبﻪ
سﻪ شنبﻪ
چهﺎرشنبﻪ

آب و هواي ايﺮان

روش تحقيق در جغﺮافيﺎ
آﻣﺎر و احتمﺎﻻت ﺑﺮاي

ژئوﻣورفولوژي ايﺮان)(١
ﻣحيط زيست و حقوق آن

جغﺮافيﺎ)(٢

هيدرولوژي

جغﺮافيﺎي روستﺎيي ايﺮان
روشهﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ريزي ﻣنطقﻪ
اي و آﻣﺎيش سﺮزﻣين

ﻣبﺎﻧي سيستﻢ اطﻼعﺎت جغﺮافيﺎ
)) (GISتئوري(

ﻣبﺎﻧي سيستﻢ اطﻼعﺎت جغﺮافيﺎ
)) (GISعملي(

عﺮفﺎن عملي در اسﻼم

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درسي ﻧيمسﺎل :دوم سﺎل تحصيلي ١٤٠٠- ١٤٠١ :رشتﻪ :جغﺮافيﺎ ورودي  ١٤٠٠ :دوره  :كﺎرشنﺎسي

كد درس

ﻧﺎم درس

تعداد
واحد

ﻧﺎم استﺎد

تﺎريخ اﻣتحﺎن

سﺎعت اﻣتحﺎن

)١٢٤٥گﺮوه (١

حقوق سيﺎسي و اجتمﺎعي در اسﻼم

٢

دكتﺮ عزيزي

١٤٠١/٠٣/٢٩

٨/٣٠

١٤٤٤٨٢٠٠٦

ژئوﻣورفولوژي

٢

دكتﺮ ﻣحمدﻧژاد

١٤٠١/٠٤/٠٤

٨/٣٠

١٤٤٤٨٢٠٤٠

ﻣبﺎﻧي سنجش از دور ) تئوري(

١

دكتﺮ ﻣوقﺮي

١٤٠١/٠٤/٠٦

١٦

١٤٤٤٨٢٠٤١

ﻣبﺎﻧي سنجش از دور )عملي(

١

دكتﺮ ﻣوقﺮي

١٤٠١/٠٣/٢٧

١٨

١٤٤٤٨٢٠٠٧

آب و هواشنﺎسي

٢

دكتﺮ ﻣوقﺮي

١٤٠١/٠٤/٠٨

٨/٣٠

١٤٤٤٨٢٠١٦

جغﺮافيﺎي گﺮدشگﺮي

٢

دكتﺮ جوان

١٤٠١/٠٤/١١

١٠/٣٠

١٤٤٤٨٢٠٠٩

جغﺮافيﺎي خﺎكهﺎ

٢

دكتﺮ سعيدآﺑﺎدي

١٤٠١/٠٤/٠٩

١٤

١٤٤٤٨٢٠١٢

جغﺮافيﺎي جمعيت

٢

دكتﺮ ﻣنوچهﺮي

١٤٠١/٠٤/١٢

١٠/٣٠

١٤٤٤٨٢٠٢٠

جغﺮافيﺎي زيستي

٢

دكتﺮ سعيدآﺑﺎدي

١٤٠١/٠٤/١٥

١٤

١٤٤٤٨٢٠١٨

جغﺮافيﺎي روستﺎيي

٢

دكتﺮ تقيلو

١٤٠١/٠٤/١٤

١٠/٣٠

١٤٤٤٨٢٠١٠

جغﺮافيﺎي تﺎريخي ايﺮان

٢

آقﺎي ﻣحمدي

١٤٠١/٠٤/٠٥

١٠/٣٠

٢٠

جمﻊ واحدهﺎ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هفتگي وﻣحل تشكيل كﻼسهﺎ

روز/سﺎعت

٨/٣٠-١٠/٣٠

١٠/٣٠-١٢/٣٠

شنبﻪ

جغﺮافيﺎي زيستي

حقوق سيﺎسي و اجتمﺎعي در اسﻼم

يك شنبﻪ

آب و هواشنﺎسي

١٢/٣٠-١٤

جغﺮافيﺎي خﺎكهﺎ
جغﺮافيﺎي تﺎريخي ايﺮان

ﻣبﺎﻧي سنجش از دور )عملي(

دو شنبﻪ
سﻪ شنبﻪ

جغﺮافيﺎي جمعيت

چهﺎرشنبﻪ

ژئوﻣورفولوژي

١٤-١٦

١٦-١٨

جغﺮافيﺎي گﺮدشگﺮي

ﻣبﺎﻧي سنجش از دور ) تئوري(

جغﺮافيﺎي روستﺎيي

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درسي ﻧيمسﺎل :دوم سﺎل تحصيلي  ١٤٠٠- ١٤٠١ :رشتﻪ  :زﺑﺎن و ادﺑيﺎت اﻧگليسي ورودي  ١٤٠٠:دوره  :كﺎرشنﺎسي
كد درس

ﻧﺎم درس

تعداد واحد

ﻧﺎم استﺎد

تﺎريخ اﻣتحﺎن

سﺎعت اﻣتحﺎن

١٢٠٩

تﺮﺑيت ﺑدﻧي ١

١

گﺮوه تﺮﺑيت ﺑدﻧي

١٤٠١/٣/٣١

١٠

)١٢٤٥گﺮوه( ٢

حقوق سيﺎسي و اجتمﺎعي در اسﻼم

٢

دكتﺮ شيﺮي

١٤٠١/٠٣/٢٩

٨/٣٠

٢٢٢١٣٠٠٨

گفت و شنود ) ٢گﺮوه الف(

٤

دكتﺮ سﺮخوش

١٤٠١/٠٤/١٥

٨/٣٠

٢٢٢١٣٠٠٨

گفت و شنود) ٢گﺮوه ب(

٤

دكتﺮ سﺮخوش

١٤٠١/٠٤/١٥

٨/٣٠

٢٢٢١٣٠١٦

اصول و روش تﺮجمﻪ

٢

دكتﺮجﺎويدي

١٤٠١/٠٤/٠٩

١٠/٣٠

٢٢٢١٣٠٠٥

دستور ﻧگﺎرش ٢

٤

دكتﺮ ﻣحمدي

١٤٠١/٠٤/٠٦

٨/٣٠

٢٢٢١٣٠٠٢

خواﻧدن و درك ﻣفﺎهيﻢ ٢

٤

دكتﺮ ﻣحمدﻧيﺎ

١٤٠١/٠٤/١٢

٨/٣٠

١٧

جمﻊ واحد هﺎ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هفتگي وﻣحل تشكيل كﻼسهﺎ
روز/سﺎعت

٨/٣٠-١٠/٣٠

١٠/٣٠-١٢/٣٠

شنبﻪ

گفت و شنود  ) ٢گﺮوه ب(

خواﻧدن و درك ﻣفﺎهيﻢ٢

حقوق سيﺎسي و اجتمﺎعي در اسﻼم

يك شنبﻪ

گفت و شنود  ) ٢گﺮوه الف(

دستور ﻧگﺎرش ٢

گفت و شنود ) ٢گﺮوه ب(

١٢/٣٠-١٤

١٤-١٦

١٦-١٨

دو شنبﻪ
سﻪ شنبﻪ

گفت و شنود  ) ٢گﺮوه الف(

چهﺎرشنبﻪ

خواﻧدن و درك ﻣفﺎهيﻢ٢

اصول و روش تﺮجمﻪ

دستور ﻧگﺎرش ٢

١٨-٢٠

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درسي ﻧيمسﺎل دوم سﺎل تحصيلي  ١٤٠٠- ١٤٠١ :رشتﻪ  :زﺑﺎن و ادﺑيﺎت اﻧگليسي ورودي  ١٣٩٩ :دوره :كﺎرشنﺎسي
كد درس

ﻧﺎم درس

تعداد واحد

ﻧﺎم استﺎد

تﺎريخ اﻣتحﺎن

سﺎعت اﻣتحﺎن

)١٢٥٦گﺮوه (١

تفسيﺮ ﻣوضوعي قﺮآن

٢

آقﺎي جبﺎري

١٤٠١/٠٤/١

١٤

٢٢٢١٣٠٢٩

ﺑﺮرسي آثﺎر تﺮجمﻪ شده اسﻼﻣي ١

٢

آقﺎي جﺎويدي

١٤٠١/٠٤/٠٩

١٦

٢٢٢١٣٠١٨

ﻧموﻧﻪ هﺎي شعﺮ سﺎده

٢

دكتﺮ قﺎدري

١٤٠١/٠٤/٠٧

٨/٣٠

٢٢٢١٣٠١٤

درآﻣدي ﺑﺮ ادﺑيﺎت ٢

٢

خﺎﻧﻢ جنت ﻧيﺎ

١٤٠١/٠٤/١٥

١٦

٢٢٢١٣٠١٢

كليﺎت زﺑﺎﻧشنﺎسي ٢

٢

دكتﺮ ﻣحمدي

١٤٠١/٠٤/١٤

١٠/٣٠

٢٢٢١٣٠٣٠

خواﻧدن ﻣتون ﻣطبوعﺎتي

٢

دكتﺮ ﻣحمد ﻧيﺎ

١٤٠١/٠٤/٠٥

١٤

٢٢٢١٣٠٣١

داستﺎن كوتﺎه

٢

دكتﺮ ﻣهدي پور

١٤٠١/٠٤/٠٨

١٠/٣٠

٢٢٢١٣٠٢٠

كﺎرﺑﺮد اصطﻼحﺎت و تعبيﺮات

٢

آقﺎي جﺎويدي

١٤٠١/٠٤/١٢

١٦

٢٢٢١٣٠٢٨

ﻣقﺎلﻪ ﻧويسي

٢

خﺎﻧﻢ پور ﺑهﺮام

١٤٠١/٠٤/٠٤

٨/٣٠

٢٢٢١٣٠١٧

ﻧموﻧﻪ هﺎي ﻧثﺮ سﺎده

٢

دكتﺮ ﻣهدي پور

١٤٠١/٠٤/١١

٨/٣٠

جمﻊ واحد هﺎ

روز/سﺎعت

٨/٣٠-١٠/٣٠

٢٠

١٠/٣٠-١٢/٣٠

١٢/٣٠-١٤

١٤-١٦

١٦-١٨

شنبﻪ
يك شنبﻪ

تفسيﺮ ﻣوضوعي قﺮآن

دو شنبﻪ

كﺎرﺑﺮد اصطﻼحﺎت و تعبيﺮات

داستﺎن كوتﺎه

ﻧموﻧﻪ هﺎي ﻧثﺮ سﺎده
ﺑﺮرسي آثﺎر تﺮجمﻪ شده اسﻼﻣي ١

سﻪ شنبﻪ
چهﺎرشنبﻪ

ﻧموﻧﻪ هﺎي شعﺮ سﺎده

خواﻧدن ﻣتون ﻣطبوعﺎتي

ﻣقﺎلﻪ ﻧويسي

درآﻣدي ﺑﺮ ادﺑيﺎت ٢

كليﺎت زﺑﺎﻧشنﺎسي ٢

١٨-٢٠

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درسي ﻧيمسﺎل دوم سﺎل تحصيلي  ١٤٠٠- ١٤٠١ :رشتﻪ  :زﺑﺎن و ادﺑيﺎت اﻧگليسي ورودي  ١٣٩٨ :دوره  :كﺎرشنﺎسي
كد درس

ﻧﺎم درس

تعداد واحد

ﻧﺎم استﺎد

تﺎريخ اﻣتحﺎن

سﺎعت اﻣتحﺎن

)١٢٦٤گﺮوه ( ٢

داﻧش خﺎﻧواده)خواهﺮان (

٢

آقﺎي ﻣيﺮزاجﺎﻧي

١٤٠١/٠٣/٣١

٨/٣٠

)١٢٦٤گﺮوه( ٣

داﻧش خﺎﻧواده)ﺑﺮادران (

٢

آقﺎي ﻣيﺮزاجﺎﻧي

١٤٠١/٠٣/٣١

٨/٣٠

٢٢٢١٣٠٢١

اصول و روش تحقيق ١

٢

دكتﺮ علوي ﻧيﺎ

١٤٠١/٠٤/٠٧

١٠/٣٠

٢٢٢١٣٠٤٣

ﻧقد ادﺑي ١

٢

دكتﺮ زرگﺮزاده

١٤٠١/٠٤/١١

١٠/٣٠

٢٢٢١٣٠٣٢

رﻣﺎن ١

٢

آقﺎي صيﺎد سنگﺮ

١٤٠١/٠٤/٠٥

١٠/٣٠

٢٢٢١٣٠٣٧

سيﺮي در تﺎريخ ادﺑيﺎت ١

٤

خﺎﻧﻢ يحيي پور

١٤٠١/٠٤/٠٤

١٠/٣٠

٢٢٢١٣٠٤٧

تﺮجمﻪ ﻣتون ادﺑي ٢

٢

آقﺎي جﺎويدي

١٤٠١/٠٤/١٥

١٤

٢٢٢١٣٠٧٦

زﺑﺎن دوم ٢

٢

خﺎﻧﻢ قﺎدري

١٤٠١/٠٤/٠٩

٨/٣٠

٢٢٢١٣٠٢٧

آزﻣون سﺎزي

٢

دكتﺮ علوي ﻧيﺎ

١٤٠١/٠٤/١٤

٨/٣٠

٢٢٢١٣٠٤٠

ﻣكتبهﺎي ادﺑي

٢

دكتﺮ زرگﺮزاده

١٤٠١/٠٤/١٢

١٤

٢٠

جمﻊ واحد هﺎ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هفتگي وﻣحل تشكيل كﻼسهﺎ

روز/سﺎعت

٨/٣٠-١٠/٣٠

١٠/٣٠-١٢/٣٠

شنبﻪ

تﺮجمﻪ ﻣتون ادﺑي ٢

اصول و روش تحقيق ١

سيﺮي در تﺎريخ ادﺑيﺎت ١

يك شنبﻪ

ﻣكتبهﺎي ادﺑي

ﻧقد ادﺑي ١

رﻣﺎن ١

دو شنبﻪ

زﺑﺎن دوم ٢

سﻪ شنبﻪ
چهﺎرشنبﻪ

آزﻣون سﺎزي

١٢/٣٠-١٤

١٤-١٦

داﻧش خﺎﻧواده خواهﺮان

١٦-١٨

سيﺮي در تﺎريخ ادﺑيﺎت ١

داﻧش خﺎﻧواده ﺑﺮادران

١٨-٢٠

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درسي ﻧيمسﺎل دوم سﺎل تحصيلي  ١٤٠٠- ١٤٠١ :رشتﻪ  :آﻣوزش زﺑﺎن اﻧگليسي ورودي  ١٤٠٠ :دوره :كﺎرشنﺎسي

كد درس

ﻧﺎم درس

تعداد واحد

ﻧﺎم استﺎد

تﺎريخ اﻣتحﺎن

سﺎعت اﻣتحﺎن

)١٢٢١گﺮوه ( ٣

فﺎرسي عموﻣي

٣

دكتﺮ كوشش

١٤٠١/٠٣/٣٠

٨/٣٠

)١٢٤٤گﺮوه ( ١

اﻧسﺎن در اسﻼم

٢

دكتﺮ عزيزي

١٤٠١/٠٤/٢

١٤

)١٣٦٥١١١٠٣گﺮوه (١

ﻣهﺎرتهﺎي شنيداري و گفتﺎري پﺎيﻪ

٢

دكتﺮ ﻣديﺮ خﺎﻣنﻪ

١٤٠١/٠٤/١١

١٤

)١٣٦٥١١١٠٣گﺮوه (٢

ﻣهﺎرتهﺎي شنيداري و گفتﺎري پﺎيﻪ

٢

خﺎﻧﻢ پورﺑهﺮام

١٤٠١/٠٤/١١

١٤

١٣٦٥١١١٠٤

ﻣهﺎرتهﺎي ﻣطﺎلعﻪ و يﺎد گيﺮي

٢

خﺎﻧﻢ پﺎشﺎيي

١٤٠١/٠٤/١٤

١٤

١٣٦٥١١١١٩

اصول و روش تﺮجمﻪ

٢

آقﺎي جﺎويدي

١٤٠١/٠٤/٠٩

١٠/٣٠

١٣٦٥١١١٢٢

زﺑﺎن دوم ١

٤

خﺎﻧﻢ قلي پور

١٤٠١/٠٤/٠٤

١٠/٣٠

١٣٦٥١١١٠١

خواﻧدن پﺎيﻪ

٢

آقﺎي جﺎويدي

١٤٠١/٠٤/٠٧

١٤

١٣٦٥١١١٠٢

دستور زﺑﺎن پﺎيﻪ

٢

آقﺎي پﺮواز

١٤٠١/٠٤/٠٦

١٠/٣٠

١٩

جمﻊ واحد هﺎ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هفتگي وﻣحل تشكيل كﻼسهﺎ

١٤-١٦

١٦-١٨

روز/سﺎعت

٨/٣٠-١٠/٣٠

١٠/٣٠-١٢/٣٠

شنبﻪ

ﻣهﺎرتهﺎي ﻣطﺎلعﻪ و يﺎد گيﺮي

خواﻧدن پﺎيﻪ

١٢/٣٠-١٤

اﻧديشﻪ ١

زﺑﺎن دوم ١

يك شنبﻪ

فﺎرسي عموﻣي

دستور زﺑﺎن پﺎيﻪ

دو شنبﻪ

فﺎرسي عموﻣي

اصول و روش تﺮجمﻪ

سﻪ شنبﻪ
چهﺎرشنبﻪ

ﻣهﺎرتهﺎي شنيداري و گفتﺎري پﺎيﻪ

زﺑﺎن دوم ١

١٨-٢٠

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درسي ﻧيمسﺎل  :دوم سﺎل تحصيلي  ١٤٠٠- ١٤٠١ :رشتﻪ  :آﻣوزش زﺑﺎن اﻧگليسي ورودي  ١٣٩٩ :دوره :كﺎرشنﺎسي
كد درس

ﻧﺎم درس

تعداد واحد

ﻧﺎم استﺎد

تﺎريخ اﻣتحﺎن

سﺎعت اﻣتحﺎن

)١٢٤٩گﺮوه ( ٣

عﺮفﺎن عملي در اسﻼم

٢

دكتﺮ عليپور

١٤٠١/٠٣/٣١

١٤

١٣٦٥١١٠١١

دستور زﺑﺎن پيشﺮفتﻪ

٢

آقﺎي پﺮواز

١٤٠١/٠٤/١٣

٨/٣٠

١٣٦٥١١٠١٢

گفت و شنود ) ٣گﺮوه الف(

٤

خﺎﻧﻢ علي ﻧسب

١٤٠١/٠٤/٠٨

١٤

١٣٦٥١١٠١٢

گفت و شنود ) ٣گﺮوه ب(

٤

دكتﺮ ﻣحمد زاده

١٤٠١/٠٤/٠٨

١٤

١٣٦٥١١٠١٣

كليﺎت زﺑﺎﻧشنﺎسي ١

٢

دكتﺮ ﻣحمدي

١٤٠١/٠٤/٠٧

١٦

١٣٦٥١١٠١٥

ﻧموﻧﻪ هﺎي ﻧثﺮ سﺎده

٢

دكتﺮ ﻣهدي پور

١٤٠١/٠٤/١١

٨/٣٠

١٣٦٥١١٠٢٣

ﺑيﺎن شفﺎهي داستﺎن ١

٢

دكتﺮ ﻣهدي پور

١٤٠١/٠٤/٠٥

١٦

١٣٦٥١١٠٢١

تﺮجمﻪ ﻣتون سﺎده

٢

آقﺎي جﺎويدي

١٤٠١/٠٤/١٤

١٦

١٣٦٥١١٠١٠

خواﻧدن و درك ﻣفﺎهيﻢ ٣

٤

آقﺎي جﺎويدي

١٤٠١/٠٤/٠٤

١٤

٢٠

جمﻊ واحد هﺎ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هفتگي وﻣحل تشكيل كﻼسهﺎ

روز/سﺎعت
شنبﻪ

٨/٣٠-١٠/٣٠

١٠/٣٠-١٢/٣٠

ﺑيﺎن شفﺎهي داستﺎن ١

گفت و شنود ٣
)گﺮوه الف و ب(

١٢/٣٠-١٤

١٤-١٦

١٦-١٨

خواﻧدن و درك ﻣفﺎهيﻢ ٣

يك شنبﻪ
دو شنبﻪ
سﻪ شنبﻪ
چهﺎرشنبﻪ

تﺮجمﻪ ﻣتون سﺎده

خواﻧدن و درك ﻣفﺎهيﻢ ٣

كليﺎت زﺑﺎﻧشنﺎسي ١

ﻧموﻧﻪ هﺎي ﻧثﺮ سﺎده

گفت و شنود ٣

دستور زﺑﺎن پيشﺮفتﻪ

)گﺮوه الف و ب(

عﺮفﺎن عملي

١٨-٢٠

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درسي ﻧيمسﺎل  :دوم سﺎل تحصيلي  ١٤٠٠- ١٤٠١ :رشتﻪ  :آﻣوزش زﺑﺎن اﻧگليسي ورودي  ١٣٩٨ :دوره :كﺎرشنﺎسي
كد درس

ﻧﺎم درس

تعداد واحد

ﻧﺎم استﺎد

تﺎريخ اﻣتحﺎن

سﺎعت اﻣتحﺎن

)١٢٥٣گﺮوه (٣

تﺎريخ فﺮهنگ و تمدن اسﻼﻣي

٢

دكتﺮ حيدري زاد

١٤٠١/٠٣/٢٨

١٤

١٣٦٥١١٠٢٥

زﺑﺎﻧشنﺎسي ﻣقﺎﺑلﻪ اي و تحليل خطﺎهﺎ

٢

آقﺎي پﺮواز

١٤٠١/٠٤/١٣

١٠/٣٠

١٣٦٥١١٠٣٤

روشهﺎي تدريس زﺑﺎن

٤

دكتﺮ علوي ﻧيﺎ

١٤٠١/٠٤/١١

١٦

١٣٦٥١١٠٣١

درآﻣدي ﺑﺮ ادﺑيﺎت ٢

٢

خﺎﻧﻢ جنت ﻧيﺎ

١٤٠١/٠٤/١٥

١٠/٣٠

١٣٦٥١١٠٣٢

ﻣقﺎلﻪ ﻧويسي

٢

خﺎﻧﻢ پور ﺑهﺮام

١٤٠١/٠٤/٠٤

٨/٣٠

١٣٦٥١١٠٤٠

خواﻧدن ﻣتون ﻣطبوعﺎتي

٢

دكتﺮ ﻣحمد ﻧيﺎ

١٤٠١/٠٤/٠٥

١٤

١٣٦٥١١٠٠٩

رواﻧشنﺎسي تﺮﺑيتي

٢

دكتﺮ حسين پور

١٤٠١/٠٤/٠٨

١٦

١٣٦٥١١٠٢٠

جﺎﻣعﻪ شنﺎسي آﻣوزش و پﺮورش

٢

دكتﺮ ﻣحمدي

١٤٠١/٠٤/٠٩

١٦

١٣٦٥١١٠٢٦

روش تحقيق

٢

دكتﺮ علوي ﻧيﺎ

١٤٠١/٠٤/٠٧

١٠/٣٠

٢٠

جمﻊ واحد هﺎ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هفتگي وﻣحل تشكيل كﻼسهﺎ

روز/سﺎعت

٨/٣٠-١٠/٣٠

١٠/٣٠-١٢/٣٠

شنبﻪ

روشهﺎي تدريس زﺑﺎن

زﺑﺎﻧشنﺎسي ﻣقﺎﺑلﻪ اي و تحليل خطﺎهﺎ

يك شنبﻪ

تﺎريخ فﺮهنگ و تمدن اسﻼﻣي

روش تحقيق

دو شنبﻪ

خواﻧدن ﻣتون ﻣطبوعﺎتي
جﺎﻣعﻪ شنﺎسي آﻣوزش و پﺮورش

سﻪ شنبﻪ
چهﺎرشنبﻪ

ﻣقﺎلﻪ ﻧويسي

روشهﺎي تدريس زﺑﺎن

١٢/٣٠-١٤

١٤-١٦

رواﻧشنﺎسي تﺮﺑيتي

١٦-١٨

درآﻣدي ﺑﺮ ادﺑيﺎت ٢

١٨-٢٠

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درسي ﻧيمسﺎل  :دوم سﺎل تحصيلي  ١٤٠٠- ١٤٠١ :رشتﻪ  :آﻣوزش زﺑﺎن اﻧگليسي ورودي  ١٣٩٧ :دوره :كﺎرشنﺎسي
كد درس

ﻧﺎم درس

تعداد واحد

ﻧﺎم استﺎد

تﺎريخ اﻣتحﺎن

سﺎعت اﻣتحﺎن

١٢١٠

تﺮﺑيت ﺑدﻧي ٢

١

گﺮوه تﺮﺑيت ﺑدﻧي

١٤٠١/٠٣/٢٩

١٠

)١٢٦٥گﺮوه ( ١

آشنﺎيي ﺑﺎ قﺎﻧون اسﺎسي

٢

آقﺎي داﻧش

١٤٠١/٠٣/٣٠

١٤

١٣٦٥١١٠٤٥

ﺑﺮرسي و تحليل كتﺎﺑهﺎي دﺑيﺮستﺎن/ﺑزرگسﺎﻻن

٢

آقﺎي پﺮواز

١٤٠١/٠٤/١٥

١٤

١٣٦٥١١٠٤٣

آزﻣون سﺎزي

٢

دكتﺮ سﺮخوش

١٤٠١/٠٤/٠٤

١٦

١٣٦٥١١٠٤٧

دوزﺑﺎﻧگي

٢

دكتﺮ ﻣحمدزاده

١٤٠١/٠٤/١١

١٠/٣٠

١٣٦٥١١٠٤٦

كﺎرﺑﺮد كﺎﻣپيوتﺮ در آﻣوزش زﺑﺎن

٢

آقﺎي پﺮواز

١٤٠١/٠٤/٠٩

١٤

١٣٦٥١١٠٣٣

اصول و فلسفﻪ آﻣوزش و پﺮورش

٢

دكتﺮ حسين پور

١٤٠١/٠٤/٠٦

١٠/٣٠

١٣٦٥١١٠٤٤

تدريس عملي )) (٢گﺮوه الف(

٢

دكتﺮ غﻼﻣي

١٤٠١/٠٤/٠٧

١٤

١٣٦٥١١٠٤٤

تدريس عملي )) (٢گﺮوه ب(

٢

دكتﺮ غﻼﻣي

١٤٠١/٠٤/٠٧

١٤

١٣٦٥١١٠٤٢

تهيﻪ ﻣطﺎلب درسي دﺑيﺮستﺎن/ﺑزرگسﺎﻻن

٢

دكتﺮ ﻣحمدي

١٤٠١/٠٤/١٣

١٤

١٧

جمﻊ واحد هﺎ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هفتگي وﻣحل تشكيل كﻼسهﺎ
روز/سﺎعت

٨/٣٠-١٠/٣٠

١٠/٣٠-١٢/٣٠

شنبﻪ

تدريس عملي )) (٢گﺮوه الف(

تدريس عملي )) (٢گﺮوه ب(

يك شنبﻪ
دو شنبﻪ
سﻪ شنبﻪ
چهﺎرشنبﻪ

كﺎرﺑﺮد كﺎﻣپيوتﺮ در آﻣوزش زﺑﺎن

١٢/٣٠-١٤

١٤-١٦

١٦-١٨

ﺑﺮرسي و تحليل كتﺎﺑهﺎي دﺑيﺮستﺎن

اصول و فلسفﻪ آﻣوزش و پﺮورش

آشنﺎيي ﺑﺎ قﺎﻧون اسﺎسي

آزﻣون سﺎزي

تهيﻪ ﻣطﺎلب درسي دﺑيﺮستﺎن

دوزﺑﺎﻧگي

١٨-٢٠

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درسي ﻧيمسﺎل  :دوم سﺎل تحصيلي ١٤٠٠-١٤٠١ :رشتﻪ  :رواﻧشنﺎسي ورودي  ١٤٠٠دوره  :كﺎرشنﺎسي
كد درس

ﻧﺎم درس

تعداد واحد

ﻧﺎم استﺎد

تﺎريخ اﻣتحﺎن

سﺎعت اﻣتحﺎن

١٢٠٩

تﺮﺑيت ﺑدﻧي١

١

گﺮوه تﺮﺑيت ﺑدﻧي

١٤٠١/٣/٣١

١٠

)١٢٤٥گﺮوه ( ٤

حقوق سيﺎسي و اجتمﺎعي در اسﻼم

٢

دكتﺮ شجﺎع

١٤٠١/٠٣/٢٩

٨/٣٠

١٤٢٠٤٠٢

ﻣبﺎحث اسﺎسي در رواﻧشنﺎسي ٢

٢

دكتﺮ فكﺮت

١٤٠١/٠٤/١٥

١٠/٣٠

١٤٢٠٤١٠

آﻣﺎر استنبﺎطي

٣

دكتﺮ ثﺎﻧي

١٤٠١/٠٤/٠٤

١٠/٣٠

١٤٢٠٤٠٣

رواﻧشنﺎسي از ديدگﺎه اﻧديشمندان ﻣسلمﺎن

٢

دكتﺮ پورعبدل

١٤٠١/٠٤/٠٥

١٠/٣٠

١٤٢٠٤٠٦

آشنﺎيي ﺑﺎ فلسفﻪ اسﻼم

٢

دكتﺮ ﻣيﺮ ﻣهدي پور

١٤٠١/٠٤/١١

١٦

١٤٢٠٤٠٩

ﻣتون رواﻧشنﺎسي ١

٢

دكتﺮسپهﺮيﺎن آذر

١٤٠١/٠٤/٠٨

٨/٣٠

١٤٢٠٤١٨

رواﻧشنﺎسي اجتمﺎعي

٢

دكتﺮ سلطﺎﻧي

١٤٠١/٠٤/٠٩

١٤

١٤٢٠٤٠٨

رواﻧشنﺎسي احسﺎس و ادراك

٢

خﺎﻧﻢ طبيب زاده

١٤٠١/٠٤/٠٦

١٦

١٤٢٠٤١٤

رواﻧشنﺎسي تحولي١

٢

خﺎﻧﻢ حسيني

١٤٠١/٠٤/١٣

١٠/٣٠

٢٠

جمﻊ واحدهﺎ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هفتگي و سﺎعﺎت تشكيل كﻼس هﺎ

روز  /سﺎعت

٨/٣٠-١٠/٣٠

١٠/٣٠-١٢/٣٠

شنبﻪ

آﻣﺎر استنبﺎطي

آﻣﺎر استنبﺎطي

رواﻧشنﺎسي تحولي١

يكشنبﻪ

حقوق سيﺎسي و اجتمﺎعي در اسﻼم

آشنﺎيي ﺑﺎ فلسفﻪ اسﻼم

احسﺎس و ادراك

دوشنبﻪ

ﻣتون رواﻧشنﺎسي ١

سﻪ شنبﻪ
چهﺎرشنبﻪ

١٢/٣٠-١٤

١٤-١٦

١٦-١٨
ﻣبﺎحث اسﺎسي در رواﻧشنﺎسي ٢
رواﻧشنﺎسي از ديدگﺎه

رواﻧشنﺎسي اجتمﺎعي

اﻧديشمندان ﻣسلمﺎن

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درسي ﻧيمسﺎل :دوم سﺎل تحصيلي ١٤٠٠-١٤٠١ :رشتﻪ  :رواﻧشنﺎسي ورودي  ١٣٩٩ :دوره :كﺎرشنﺎسي

كد درس

ﻧﺎم درس

تعداد واحد

ﻧﺎم استﺎد

تﺎريخ اﻣتحﺎن

سﺎعت اﻣتحﺎن

١٢١٠

تﺮﺑيت ﺑدﻧي٢

١

گﺮوه تﺮﺑيت ﺑدﻧي

١٤٠١/٠٣/٢٩

١٠

١٤٢٠٤٢١

رواﻧشنﺎسي شخصيت

٢

دكتﺮ عيسي زادگﺎن

١٤٠١/٠٤/١٥

١٦

١٤٢٠٤٢٠

اﻧگيزش و هيجﺎن

٢

دكتﺮ اﺑﺮاهيﻢ زاده

١٤٠١/٠٤/٠٩

٨/٣٠

١٤٢٠٤١٣

رواﻧشنﺎسي تجﺮﺑي

٣

دكتﺮ سليمﺎﻧي

١٤٠١/٠٤/٠٢

١٠/٣٠

١٤٢٠٤٢٧

رواﻧشنﺎسي دين

٢

دكتﺮ پورعبدل

١٤٠١/٠٤/١١

١٠/٣٠

١٤٢٠٤٣١

آﻣوزه هﺎي رواﻧشنﺎختي در قﺮآن١

٢

دكتﺮ پورعبدل

١٤٠١/٠٤/١٢

١٦

١٤٢٠٤٢٤

رواﻧشنﺎسي شنﺎختي

٢

دكتﺮ عيسي زادگﺎن

١٤٠١/٠٤/٠٧

١٠/٣٠

١٤٢٠٤٢٢

آسيب شنﺎسي رواﻧي١

٢

دكتﺮ عيسي زادگﺎن

١٤٠١/٠٤/٠٥

١٤

١٤٢٠٤١٧

رواﻧشنﺎسي تﺮﺑيتي

٢

دكتﺮ ﻣيكﺎييلي

١٤٠١/٠٤/٠٤

١٤

١٤٢٠٤٤٦

رواﻧشنﺎسي صنعتي-سﺎزﻣﺎﻧي

٢

دكتﺮ اﺑﺮاهيﻢ زاده

١٤٠١/٠٤/١٤

٨/٣٠

٢٠

جمﻊ واحدهﺎ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هفتگي و سﺎعﺎت تشكيل كﻼس هﺎ

روز  /سﺎعت

٨/٣٠-١٠/٣٠

١٠/٣٠-١٢/٣٠

١٢/٣٠-١٤

١٤-١٦

١٦-١٨

شنبﻪ

رواﻧشنﺎسي تجﺮﺑي

رواﻧشنﺎسي دين

رواﻧشنﺎسي تجﺮﺑي

آسيب شنﺎسي رواﻧي١

آﻣوزهﺎي رواﻧشنﺎختي در قﺮآن١

يكشنبﻪ

رواﻧشنﺎسي تﺮﺑيتي

دوشنبﻪ

رواﻧشنﺎسي شخصيت

سﻪ شنبﻪ
چهﺎرشنبﻪ

رواﻧشنﺎسي شنﺎختي

رواﻧشنﺎسي صنعتي-سﺎزﻣﺎﻧي

اﻧگيزش و هيجﺎن

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درسي ﻧيمسﺎل  :دوم سﺎل تحصيلي ١٤٠٠-١٤٠١ :رشتﻪ :رواﻧشنﺎسي ورودي  ١٣٩٨دوره  :كﺎرشنﺎسي

كد درس

ﻧﺎم درس

تعداد واحد

ﻧﺎم استﺎد

تﺎريخ اﻣتحﺎن

سﺎعت اﻣتحﺎن

)١٢٥٣گﺮوه (٥

تﺎريخ فﺮهنگ و تمدن اسﻼﻣي

٢

دكتﺮ حيد ري زاد

١٤٠١/٠٣/٢٨

١٤

١٤٢٠٤٥٤

ﻣديﺮيت استﺮس

٢

دكتﺮ ﻣيكﺎييلي

١٤٠١/٠٤/٠٧

٨/٣٠

١٤٢٠٤٤٥

آسيب شنﺎسي اجتمﺎعي

٢

دكتﺮ جهﺎﻧگيﺮزاده

١٤٠١/٠٤/٠٥

١٤

١٤٢٠٤٤٨

رواﻧشنﺎسي كودكﺎن ﺑﺎ ﻧيﺎزهﺎي ويژه٢

٢

دكتﺮﻣهﺮان سليمﺎﻧي

١٤٠١/٠٤/٠٢

١٢

١٤٢٠٤٥٥

رواﻧشنﺎسي اعتيﺎد

٢

دكتﺮ پورعبدل

١٤٠١/٠٤/١١

٨/٣٠

١٤٢٠٤٣٥

آزﻣونهﺎي رواﻧشنﺎختي٢

٢

دكتﺮ پورعبدل

١٤٠١/٠٤/١٣

١٦

١٤٢٠٤٥٠

شيوههﺎي اصﻼح و تغييﺮ رفتﺎر

٢

دكتﺮ ﻣيكﺎييلي

١٤٠١/٠٤/٠٤

٨/٣٠

١٤٢٠٤٣٦

اصول رواﻧشنﺎسي ﺑﺎليني

٢

خﺎﻧﻢ طبيب زاده

١٤٠١/٠٤/٠٩

١٦

١٤٢٠٤٣٩

آسيبشنﺎسي رواﻧي كودك و ﻧوجوان

٢

خﺎﻧﻢ حسيني

١٤٠١/٠٤/١٥

٨/٣٠

١٤٢٠٤٤٢

فنون ﻣشﺎوره و روان درﻣﺎﻧي

٢

آقﺎي قﺮﺑﺎن زاده

١٤٠١/٠٤/٠٨

١٠/٣٠

جمﻊ واحدهﺎ

٢٠

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هفتگي و سﺎعﺎت تشكيل كﻼس هﺎ

روز  /سﺎعت

٨/٣٠-١٠/٣٠

١٠/٣٠-١٢/٣٠

١٢/٣٠-١٤

١٤-١٦

١٦-١٨

رواﻧشنﺎسي اعتيﺎد

شنبﻪ
آسيبشنﺎسي رواﻧي كودك و ﻧوجوان

يكشنبﻪ

آزﻣونهﺎي رواﻧشنﺎختي٢
فنون ﻣشﺎوره و روان درﻣﺎﻧي

دوشنبﻪ
سﻪ شنبﻪ

ﻣديﺮيت استﺮس

آسيب شنﺎسي اجتمﺎعي

چهﺎرشنبﻪ

رواﻧشنﺎسي كودكﺎن ﺑﺎ ﻧيﺎزهﺎي ويژه٢

اصول رواﻧشنﺎسي ﺑﺎليني

شيوههﺎي اصﻼح و تغييﺮ رفتﺎر

تﺎريخ فﺮهنگ و تمدن اسﻼﻣي

