
 

  دوره :  كارشناسي ٩٩رشته : زبان و ادبيات فارسي     ورودي :      ١٣٩٩-  ١٤٠٠برنامه درسي نيمسال دوم  سال تحصيلي :  
 

  

  محل تشكيل كالسها برنامه هفتگي و

  

  

  

  

  

 ساعت امتحان تاريخ امتحان نام استاد تعداد واحد نام درس  كد درس

  ٣٠/١٠  ١٢/٤/١٤٠٠  تربيت بدني  ١  ١تربيت بدني   ١٢٠٩

 ١٤ ١٥/٤/١٤٠٠  دكتر عزيزي  ٢  عي در اسالمحقوق سياسي و اجتما  ) ٦(گروه ١٢٤٥

 ٣٠/٨ ١٢/٤/١٤٠٠  آقاي جاويدي   ٣  زبان عمومي  ) ١(گروه ١٢٠٨

 ٣٠/١٠ ٢٧/٤/١٤٠٠  دكتر اكبري  ٢  ٢عربي  ١١٢١٠٣٠

 ٣٠/١٠ ٢/٥/١٤٠٠  دكتر دادرس  ٢  ٢تاريخ ادبيات   ١١٢١٠٤٤

 ٣٠/١٠ ٢٤/٤/١٤٠٠  دكتر مدرسي  ٢  ٢دستور زبان فارسي  ١١٢١٠٠٢

 ٣٠/١٠ ٢١/٤/١٤٠٠  دكتر رزمجو  ٢  اسيمقدمات زبانشن  ١١٢١٠٦٥

 ٣٠/٨ ١٩/٤/١٤٠٠  دكتر رزمجو  ٢  كليله و دمنه  ١١٢١٠٢٥

 ٣٠/١٠ ٢٩/٤/١٤٠٠  دكتر طلوعي آذر  ٢  قصايد ناصر خسرو  ١١٢١٠١٢

 ٣٠/١٠ ٤/٥/١٤٠٠  دكتر مدرسي  ٢  ادبيات انقالب اسالمي  ١١٢١٠٨٢

      ٢٠  جمع واحد ها

 ١٦-١٨ ١٤- ١٦ ٣٠/١٢- ١٤ ٣٠/١٠-٣٠/١٢ ٣٠/٨- ٣٠/١٠ ساعتروز/

     شنبه
  مقدمات زبانشناسي

 
  كليله و دمنه

 

 يك شنبه
  ٢دستور زبان فارسي

  

  قصايد ناصر خسرو

  
    

     دو شنبه
  زبان عمومي

 
  زبان عمومي

 

 سه شنبه
  ٢تاريخ ادبيات فارسي 

  

  ادبيات انقالب اسالمي

  
 

  ٢عربي 
 

 ماعي در اسالمحقوق سياسي و اجت

  چهارشنبه
 

    



  

  دوره :  كارشناسي ٩٨ورودي :   رشته : زبان و ادبيات فارسي     ١٣٩٩-  ١٤٠٠برنامه درسي نيمسال دوم  سال تحصيلي :  

  

  يل كالسهامحل تشك برنامه هفتگي و

  

  

  

  

  

 ساعت امتحان تاريخ امتحان نام استاد تعداد واحد نام درس كد درس

 ١٤ ١٢/٤/١٤٠٠ دكتر ارجمندزاده  ٢  تاريخ  و فرهنگ تمدن اسالمي  ) ٤(گروه ١٢٥٣

 ١٤ ٤/٥/١٤٠٠  دكتر كوشش  ٢  طنز نويسي  ١١٢١٠٦٤

 ١٦ ٢٤/٤/١٤٠٠  دكترطلوعي آذر  ٢  نظامي  ١١٢١٠١٥

 ١٦ ٢/٥/١٤٠٠  دكتر عبيدي نيا  ٢  ٤تاريخ ادبيات  ١١٢١٠٤٦

 ١٤ ٢٦/٤/١٤٠٠  دكتر مدرسي  ٢  نظريه هاي ادبي  ١١٢١٠٧٧

 ٣٠/١٠ ٢٨/٤/١٤٠٠ دكتر دادرس  ٢ مباني آموزش زبان فارسي ١١٢١٠٦١

 ٣٠/١٠ ٢٢/٤/١٤٠٠ دكتر دادرس  ٢  شاعران عراق  ١١٢١٠٨٥

 ٣٠/٨ ٣١/٤/١٤٠٠  دكتر اكبري  ٢  ٤عربي  ١١٢١٠٣٢

 ١٤ ٦/٥/١٤٠٠ دكتر اكبري  ٢  آشنايي بافن ترجمه  ١١٢١٠٥٨

 ٣٠/١٠ ٢٠/٤/١٤٠٠  دكتر رزمجو  ٢  مرصادالعباد  ١١٢١٠٢٧

      ٢٠  جمع واحد ها

 ١٦-١٨ ١٤- ١٦ ٣٠/١٢- ١٤ ٣٠/١٠-٣٠/١٢ ٣٠/٨- ٣٠/١٠ روز/ساعت

   شنبه
  ٤تاريخ ادبيات 

 
 

  آشنايي با فن ترجمه
 

 

 يك شنبه
  شاعران عراق

  

  مباني آموزش زبان فارسي

  
    

 دو شنبه
  طنز نويسي

 
   

  مرصاد العباد
 

 سه شنبه
  نظامي

  

  ٤عربي 

  
 

  نظريه هاي ادبي
 

 

 چهارشنبه
 
 

 و فرهنگ تمدن اسالمي  تاريخ   



  دوره : كارشناسي ٩٧ورودي : رشته : زبان و ادبيات فارسي     ١٣٩٩-  ١٤٠٠برنامه درسي نيمسال دوم  سال تحصيلي :  

  

  

  محل تشكيل كالسها برنامه هفتگي و

  
 
 
  

  

  

 ساعت امتحان تاريخ امتحان نام استاد تعداد واحد نام درس كد درس

  ٣٠/٨  ١٦/٤/١٤٠٠  آقاي ميرزاجاني   ٢  عرفان عملي در اسالم  ) ٣(گروه ١٢٤٩

 ٣٠/٨ ٢/٥/١٤٠٠  دكتر نزهت  ٢  ١مثنوي  ١١٢١٠١٩

 ٣٠/١٠ ٦/٥/١٤٠٠  دكتر كوشش  ٢  سعدي  ١١٢١٠٢١

 ١٤ ١٩/٤/١٤٠٠ دكتر اكبري  ٢  ٦عربي   ١١٢١٠٣٤

 ١٤ ٢٩/٤/١٤٠٠ دكتر كوشش  ٢  ٢زبان تخصصي   ١١٢١٠٣٦

 ١٦ ٢١/٤/١٤٠٠  دكتر كوشش  ٢  جريان شناسي شعر معاصر ١١٢١٠٣٧

 ٣٠/١٠ ٢٣/٤/١٤٠٠ دكتر مدرسي  ٢  بيكليات نقد اد  ١١٢١٠٤٠

 ٣٠/٨ ٢٦/٤/١٤٠٠  نيادكتر عبيدي  ٢  (نظم) ١سبك شناسي   ١١٢١٠٤٧

 ١٦ ٤/٥/١٤٠٠ دكتر فايزي  ٢  مباني عرفان و تصوف  ١١٢١٠٤١

 ١٤ ٣١/٤/١٤٠٠  دكتر دادرس  ٢  عروض و قافيه  ١١٢١٠٠٨

      ٢٠  جمع واحد ها

 ١٦-١٨ ١٤- ١٦ ٣٠/١٢- ١٤ ٣٠/١٠-٣٠/١٢ ٣٠/٨- ٣٠/١٠ روز/ساعت

  ١مثنوي  شنبه
  جريان شناسي شعر معاصر

 
  

  عروض وقافيه

  

 يك شنبه
  سعدي

  

  كليات نقد ادبي

  
  عرفان عملي در اسالم  

 دو شنبه
  مباني عرفان وتصوف

 
  

  ٦عربي 
 

 

   سه شنبه
  ٢زبان تخصصي 

  
 

  (نظم) ١سبك شناسي 
 

 

      چهارشنبه



 يكارشناسدوره :  ٩٧رشته: تاريخ     ورودي :   ١٣٩٩- ١٤٠٠نامه درسي نيمسال :  دوم   سال تحصيلي : بر

  

  هفتگي ومحل تشكيل كالسها برنامه
  

  

  

  
 
 

  

  

  
 

  

 ساعت امتحان تاريخ امتحان نام استاد تعداد واحد نام درس كد درس

  ١٤  ١٥/٤/١٤٠٠  دكتر عزيزي  ٢  حقوق سياسي و اجتماعي در اسالم   ) ١(گروه ١٢٤٥

 ٣٠/٨ ٥/٥/١٤٠٠  تر احمدونددك ٢  دوره افشاروزند  ٢٢١٢٧٠٢٥

  تاريخ نفت در ايران وخاورميانه  ٢٢١٢٧٠٧٧
 ١٦ ٢٩/٤/١٤٠٠  دكتر مومني ٢

 ٣٠/١٠ ٣١/٤/١٤٠٠  دكتر سلطاني ٢  جامعه شناسي تاريخي  ٢٢١٢٧٠٦٠

 ٣٠/١٠ ١٩/٤/١٤٠٠  دكتر چمنكار ٤  از قاجار تا مشروطه  ٢٢١٢٧٠٢٦

  تاريخ اروپا از جنگ جهاني اول تاكنون  ٢٢١٢٧٠٤٣
 ٣٠/٨ ٣/٥/١٤٠٠ دكتر چمنكار ٢

انقالب مشروطيت و تحوالت ايران تا انقراض   ٢٢١٢٧٠٢٧

 ٣٠/٨ ٢٧/٤/١٤٠٠ دكتر چمنكار ٢  قاجار

 ٣٠/٨ ٢٤/٤/١٤٠٠  دكتر صبوري ٢  تاريخ عثماني وخاورميانه  ٢٢١٢٧٠٣٧

 ٣٠/٨ ٢٢/٤/١٤٠٠ دكتر احمدوند  ٢  مباني علم سياست  ٢٢١٢٧٠١٣

     ٢٠ جمع واحدها

 ١٦-١٨ ١٤- ١٦ ٣٠/١٢- ١٤ ٣٠/١٠-٣٠/١٢ ٣٠/٨- ٣٠/١٠ روز/ساعت

 شنبه
تاريخ ايران از قاجار تا 

  مشروطه

تاريخ ايران از قاجار تا 

 مشروطه
 حقوق سياسي و اجتماعي در اسالم   

 يك شنبه
  مباني علم سياست

  

تاريخ اروپا از جنگ 

 جهاني اول تاكنون

 خاورميانهتاريخ عثماني و 
 

 دو شنبه
انقالب مشروطيت و تحوالت 

 ايران تا انقراض قاجار
 

 
  تاريخ نفت در ايران وخاورميانه

 سه شنبه
تاريخ ايران در دوره 

 افشاروزند
   جامعه شناسي تاريخي

 

      چهارشنبه
 



  دوره :  كارشناسي ٩٨ورودي :    رشته : تاريخ       ١٣٩٩- ١٤٠٠برنامه درسي نيمسال :  دوم   سال تحصيلي :  
 

  

  

  برنامه هفتگي ومحل تشكيل كالسها

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  

  

  

  

 ساعت امتحان تاريخ امتحان نام استاد تعداد واحد نام درس كد درس

 ٣٠/٨ ١٣/٤/١٤٠٠  دكتر حيدري زاد  ٢  تفسير موضوعي قران  ) ١(گروه ١٢٥٦

 ٣٠/١٠ ٢/٥/١٤٠٠  دكتر ساالري ٢  تاريخ نكاري وتحوالت آن  ٢٢١٢٧٠٠٧

 ٣٠/١٠ ٢٦/٤/١٤٠٠  دكتر چمنكار ٢  تاريخ اروپا در قرون جديد  ٢٢١٢٧٠٤١

 ٣٠/٨ ٤/٥/١٤٠٠ دكتر مومني ٢  تا سقوط بغداد٢٢٧از   ٢٢١٢٧٠٣٢

 ١٤ ٢٨/٤/١٤٠٠ دكتر احمدوند ٢  ١تاريخ تشيع  ٢٢١٢٧٠٣٣

 ٣٠/٨ ٢١/٤/١٤٠٠  دكتر طالعي ٢  دوره سلجوقي  ٢٢١٢٧٠٢٠

 ١٤ ٢٣/٤/١٤٠٠ دكتر ساالري ٢  دوره مغول وايلخانان  ٢٢١٢٧٠٢٢

 ١٦ ٣١/٤/١٤٠٠  دكتر پور بهرام ٢  ٢ون تاريخي به زبان خارجيمت  ٢٢١٢٧٠٠٥

 ١٦ ١٩/٤/١٤٠٠ دكتر مومني  ٢  غوريان وخوارزمشاهيان  ٢٢١٢٧٠٢١

 ٣٠/٨ ٦/٥/١٤٠٠  دكتر طالعي ٢  ١قرائت متون تاريخي به زبان فارسي  ٢٢١٢٧٠٠٢

     ٢٠ جمع واحدها

 ١٦-١٨ ١٤-١٦ ٣٠/١٢-١٤ ٣٠/١٠- ٣٠/١٢ ٣٠/٨- ٣٠/١٠ روز/ساعت

    شنبه
   

 يك شنبه
تاريخ اروپا در قرون 

  جديد

تا ٢٢٧تاريخ اسالم از 

 سقوط بغداد

 تفسير موضوعي قرآن 
 

 دو شنبه
تاريخ ايران در دوره 

غوريان 

 وخوارزمشاهيان

 

 

از آغاز تا قرن  ١يخ تشيعتار

 پنجم هجري

قرائت متون تاريخي به 

 ١زبان فارسي

 نبهسه ش
متون تاريخي به زبان 

  )٢خارجي(

تاريخ ايران در دوره 

     سلجوقي

 چهارشنبه
تاريخ نكاري وتحوالت 

 آن در ايران وجهان

تاريخ ايران دردوره مغول   

 وايلخانان
 



  

 ره :  كارشناسيدو  ٩٩ورودي:       رشته: تاريخ    ١٣٩٩ -١٤٠٠برنامه درسي نيمسال :  دوم   سال تحصيلي : 
 

 
 
 
 

  برنامه هفتگي ومحل تشكيل كالسها
  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

 ساعت امتحان تاريخ امتحان نام استاد تعداد واحد نام درس كد درس

  ٣٠/١٠  ١٢/٤/١٤٠٠  گروه تربيت بدني  ١  ١تربيت بدني   ١٢٠٩

  ٣٠/٨  ١٦/٤/١٤٠٠  آقاي محمدي  ٢  عرفان عملي دراسالم  )١(گروه ١٢٤٩

  ١٤  ١٣/٤/١٤٠٠  دكتر عبيدي نيا  ٣  فارسي عمومي  )١(گروه ١٢٢١

  در دوره سلوكي و اشكاني تاريخ ايران  ٢٢١٢٧٠١٦
 ١٦ ٢٧/٤/١٤٠٠  دكتر ديزجي ٢

 ٣٠/٨ ٢٠/٤/١٤٠٠  دكتر ديزجي ٤  تاريخ ايران دردوره ساساني  ٢٢١٢٧٠١٧

 ١٤ ٢/٥/١٤٠٠  دكتر مومني ٢  روش تحقيق در تاريخ  ٢٢١٢٧٠٠٦

  هجري ٤١تاريخ اسالم از ميالد پيامبر تاسال   ٢٢١٢٧٠٣٠
 ٣٠/٨ ٢٩/٤/١٤٠٠ دكتر احمدوند ٢

 ١٤ ٢٢/٤/١٤٠٠ دكتر ارجمندزاده ٢  زندگي ائمه(ع)  ٢٢١٢٧٠٣٥

 ١٤ ٢٤/٤/١٤٠٠  دكتر صبوري ٢  تاريخ بيزانس  ٢٢١٢٧٠٣٩

     ٢٠ جمع واحدها

 ١٦-١٨ ١٤- ١٦ ٣٠/١٢- ١٤ ٣٠/١٠-٣٠/١٢ ٣٠/٨- ٣٠/١٠ روز/ساعت

    شنبه
 زندگي ائمه(ع) عرفان عملي دراسالم 

 

 هيك شنب
  روش تحقيق در تاريخ

  
تاريخ اسالم از ميالد پيامبر 

 هجري ٤١تا  سال 

   
 تاريخ بيزانس 

 دو شنبه
تاريخ  ايران دردوره 

  ساساني
 

 
 

 فارسي عمومي فارسي عمومي

 سه شنبه
تاريخ  ايران دردوره 

  ساساني
تاريخ ايران در دوره 

  سلوكي و اشكاني

  
   

     چهارشنبه
 



 

  دوره :  كارشناسي     ٩٩رشته :   جامعه شناسي      ورودي :      ١٣٩٩-  ١٤٠٠برنامه درسي نيمسال :  دوم  سال تحصيلي : 

  

  نامه هفتگي و محل تشكيل كالسبر

  

  

 ساعت امتحان تاريخ امتحان نام استاد تعداد واحد نام درس كد درس

  ١٤ ١٥/٤/١٤٠٠ گروه تربيت بدني   ١  ١تربيت بدني  ١٢٠٩

 ٣٠/١٠ ١٢/٤/١٤٠٠ دكتر ولي زاده  ٢  در اسالم  حقوق سياسي و اجتماعي  )٢(گروه ١٢٥٤

 ٣٠/١٠ ١٩/٤/١٤٠٠ دكتر جهانگيرزاده  ٣ ٢مباني جامعه شناسي    ١٦٣٢٩٠٠٢

 ٣٠/١٠ ٣/٥/١٤٠٠ دكتر  سعيد سلطاني  ٢ مباني مددكاري اجتماعي ١٦٣٢٩٠٥٢

 ١٤ ٢١/٤/١٤٠٠  دكتر مهري  ٢ مباني تاريخ اجتماعي ايران ١٦٣٢٩٠٠٩

 ٣٠/١٠ ٢٤/٤/١٤٠٠ دكتر كبيري  ٣ روان شناسي اجتماعي ١٦٣٢٩٠١٦

 ٣٠/١٠ ٣١/٤/١٤٠٠ دكتر  كبيري  ٢ تاريخ تفكر اجتماعي در اسالم ١٦٣٢٩٠٠٨

 ٣٠/١٠ ٢٩/٤/١٤٠٠ دكتر  مهري  ٢ روش هاي مقدماتي تحليل جمعيت ١٦٣٢٩٠١٧

 ١٤ ٢٧/٤/١٤٠٠ دكتر مير مهدي پور  ٢ ٢مباني فلسفه  ١٦٣٢٩٠٠٧

    ١٩  جمع واحدها

 ١٨- ٢٠ ١٦- ١٨ ١٤-١٦ ٣٠/١٢- ١٤ ٣٠/١٠-٣٠/١٢ ٣٠/٨-٣٠/١٠ روز/ساعت

     روش هاي مقدماتي تحليل جمعيت  شنبه

 يك شنبه
  مباني تاريخ اجتماعي ايران روان شناسي اجتماعي  اجتماعي  يمددكار يمبان 

    حقوق سياسي و اجتماعي دو شنبه
  ٢مباني فلسفه  ٢مباني جامعه شناسي 

 سه شنبه
   روان شناسي اجتماعي  ٢مباني جامعه شناسي  

      تاريخ تفكر اجتماعي در اسالم  چهارشنبه



 

  دوره :  كارشناسي     ٩٧رشته : آب و هواشناسي    ورودي :        ١٣٩٩- ١٤٠٠يمسال :دوم   سال تحصيلي : برنامه درسي ن

  
  

  برنامه هفتگي ومحل تشكيل كالسها
  

  
  

 نام درس كد درس
تعداد 

 واحد
 ساعت امتحان تاريخ امتحان نام استاد

 ٣٠/١٠  ١٦/٤/١٤٠٠  گروه تربيت بدني  ١  ٢تربيت بدني  ١٢١٠

  ١٤  ١٢/٤/١٤٠٠ دكتر ارجمندزاده  ٢  وتمدنتاريخ فرهنگ   )٣(گروه ١٢٥٤

 ١٤  ٢٩/٤/١٤٠٠ دكتر موقري  ١  تحليل فضايي و فرايندهاي آب و هواشناسي(تئوري)  ١٤٤٤٨٢٠٩٢

 ٣٠/٨  ١١/٤/١٤٠٠ دكتر موقري ١  تحليل فضايي و فرايندهاي آب و هواشناسي(عملي)  ١٤٤٤٨٢٠٩٣

  ٣٠/١٠  ٣١/٤/١٤٠٠  دكتر منوچهري ٢  جغرافياي شهري ايران  ١٤٤٤٨٢٠٢٦

  ٣٠/٨  ٢٣/٤/١٤٠٠  دكتر جوان ١  (تئوري)مدل سازي اقليمي  ١٤٤٤٨٢٠٧١
  ٣٠/١٠  ١١/٤/١٤٠٠  دكتر جوان ١  (عملي)مدل سازي اقليمي ١٤٤٤٨٢٠٧٢
 ٣٠/١٠  ٢١/٤/١٤٠٠ دكتر جمشيدي ٢  كار آفريني  ١٤٤٤٨٢٠٢٩

 ١٤  ٢٤/٤/١٤٠٠ مهندس عليپور ١  )تئوري(نقشه برداري  ١٤٤٤٨٢٠٣٨

 ١٢  ١١/٤/١٤٠٠ مهندس عليپور ١  )عملي(ه برداري نقش ١٤٤٤٨٢٠٣٩

 ٣٠/٨  ١٩/٤/١٤٠٠  مهندس كريم خاني ٢  رياضيات و آب و هواشناسي  ١٤٤٤٨٢٠٨٠

 ١٤  ٣/٥/١٤٠٠ دكتر موقري ٢  اقليم شناسي ديناميك  ١٤٤٤٨٢٠٨٣

 ٣٠/١٠  ٢٧/٤/١٤٠٠  دكتر جوان  ٢  هيدروكليماتولوژي  ١٤٤٤٨٢٠٨٧

     ١٩ جمع واحدها

 ١٦-١٨ ١٤- ١٦ ٣٠/١٢- ١٤ ٣٠/١٠-٣٠/١٢ ٣٠/٨- ٣٠/١٠ روز/ساعت

   شنبه
  

 

 يك شنبه
مدل سازي   (تئوري)مدل سازي اقليمي

 (عملي)اقليمي

 يات و آب و هواشناسيرياض 

   جغرافياي شهري ايران  اقليم شناسي ديناميك  هيدروكليماتولوژي دو شنبه

  كار آفريني سه شنبه
تحليل فضايي و فرايندهاي آب و  

 هواشناسي(تئوري)

 

 چهارشنبه
تحليل فضايي و فرايندهاي آب و 

 هواشناسي(عملي)
 )عملي(نقشه برداري  )تئوري(نقشه برداري 

  رهنگ وتمدنتاريخ ف



 

  دوره :  كارشناسي  ٩٧رشته : جغرافيا ( سياسي)    ورودي :   ١٣٩٩- ١٤ ٠٠برنامه درسي نيمسال : دوم   سال تحصيلي : 

  
  

  برنامه هفتگي ومحل تشكيل كالسها
  

  

  

  
 

 ساعت امتحان تاريخ امتحان نام استاد تعداد واحد نام درس كد درس

 ٣٠/١٠  ١٦/٤/١٤٠٠  گروه تربيت بدني  ١  ٢ تربيت بدني  ١٢١٠

 ١٤  ١٢/٤/١٤٠٠  دكتر ارجمندزاده  ٢  تاريخ تمدن و فرهنگ اسالمي  ) ٣(گروه ١٢٥٣

 ي)كارآفريني و بازار كار جغرافياي سياسي(تئور ١٤٤٤٨٢٠٦٩

 ١٦ ٢٤/٤/١٤٠٠  دكتر جمشيدي ١

 كارآفريني و بازار كار جغرافياي سياسي(عملي) ١٤٤٤٨٢٠٧٠

 ١٤ ١١/٤/١٤٠٠  دكتر جمشيدي ١

 ٣٠/٨ ٢٨/٤/١٤٠٠  دكتر جمشيدي ٢  مطالعات جهان ١٤٤٤٨٢٠٣٠

 ١٦ ٢٢/٤/١٤٠٠  دكتر حيدري ٢  مسائل آب ١٤٤٤٨٢٠٣٢

 ١٤ ٢٠/٤/١٤٠٠ تقيلودكتر   ٢  روش تحقيق در جغرافياي سياسي ١٤٤٤٨٢٠٥٧

 ١٦ ٣١/٤/١٤٠٠  موقريدكتر  ٢  محيطي تغييرات ١٤٤٤٨٢٠٣٤

 ٣٠/١٠ ٤/٥/١٤٠٠  جمشيديدكتر  ٢  جغرافياي اقتصادي ايران ١٤٤٤٨٢٠٢٤

 ٣٠/١٠ ٢٦/٤/١٤٠٠ دكتر سلطاني ٢  جغرافياي سياسي جهان اسالم ١٤٤٤٨٢٠٦٠

 ١٤ ٢/٥/١٤٠٠  وچهريندكتر م ٢  جغرافياي جمعيت ايران ١٤٤٤٨٢٠٢٣

    ١٩  جمع واحدها

 ١٦-١٨ ١٤- ١٦ ٣٠/١٢- ١٤ ٣٠/١٠-٣٠/١٢ ٣٠/٨- ٣٠/١٠ روز/ساعت

      شنبه

 يك شنبه
كارآفريني و بازار كار  رانجغرافياي اقتصادي اي

 جغرافياي سياسي(تئوري)
 مسائل آب  

 

 دو شنبه
روش تحقيق در جغرافياي 

 .عملي سياسي

جغرافياي سياسي 

  جهان اسالم
روش تحقيق در جغرافياي 

  تئوري. سياسي
  مطالعات جهان

 سه شنبه
 جغرافياي جمعيت ايران محيطي تغييرات

 
كارآفريني و بازار كار جغرافياي 

  سي(عملي)سيا
  

 چهارشنبه
  تاريخ تمدن و فرهنگ اسالمي   



 

  دوره :  كارشناسي     ٩٨رشته : جغرافيا    ورودي :       ١٣ ٩٩- ١٤٠٠برنامه درسي نيمسال :دوم   سال تحصيلي :

  
  

  برنامه هفتگي ومحل تشكيل كالسها
  

  

  

  
 

 نام درس كد درس
تعداد 

 واحد
 ساعت امتحان تاريخ امتحان نام استاد

  ٣٠/٨  ١٦/٤/١٤٠٠ آقاي محمدي  ٢  عرفان عملي در اسالم  ) ٢(گروه ١٢٤٩

  ٣٠/٨  ٢٦/٤/١٤٠٠ دكتر محمدنژاد  ٢  )١(ژئومورفولوژي ايران ١٤٤٤٨٢٠٢١

  ١٦  ٢٨/٤/١٤٠٠ دكتر تقيلو  ٢  (نظري) در جغرافيا روش تحقيق ١٤٤٤٨٢٠٠٢

 ١٤  ٤/٥/١٤٠٠ دكتر محمدنژاد ١  )تئوري()  GISمباني سيستم اطالعات جغرافيا ( ١٤٤٤٨٢٠٤٢

 ١٦  ١١/٤/١٤٠٠ دكتر محمدنزاد ١  )عملي()    GISمباني سيستم اطالعات جغرافيا ( ١٤٤٤٨٢٠٤٣

  ١٦  ٢٣/٤/١٤٠٠  دكتر جوان ٢  )٢فيا(آمار و احتماالت براي جغرا ١٤٤٤٨٢٠٣٥

 ١٦  ٦/٥/١٤٠٠ دكتر تقيلو ٢  جغرافياي روستايي ايران ١٤٤٤٨٢٠٢٧

 ١٤  ٢١/٤/١٤٠٠ دكتر جوان ٢  هيدرولوژي ١٤٤٤٨٢٠٠٨

 ٣٠/٨  ٣١/٤/١٤٠٠  جمشيديدكتر  ٢  محيط زيست و حقوق آن ١٤٤٤٨٢٠٢٨

 ١٤  ١٩/٤/١٤٠٠  دكتر حيدري ٢  آب و هواي ايران ١٤٤٤٨٢٠٢٢

  روشهاي برنامه ريزي منطقه اي و آمايش سرزمين ١٤٤٤٨٢٠١٩
 ٣٠/٨  ٢/٥/١٤٠٠  دكتر منوچهري ٢

     ٢٠ جمع واحدها

 ١٦-١٨ ١٤- ١٦ ٣٠/١٢- ١٤ ٣٠/١٠-٣٠/١٢ ٣٠/٨- ٣٠/١٠ روز/ساعت

    شنبه
  

 عرفان عملي در اسالم

 يك شنبه
مباني سيستم اطالعات  )١(ژئومورفولوژي ايران (نظري) در جغرافيا روش تحقيق

 )تئوري()  GISجغرافيا (

  

  محيط زيست و حقوق آن دو شنبه
مباني سيستم اطالعات جغرافيا 

)GIS    ()عملي( 

روشهاي برنامه ريزي منطقه  ايرانجغرافياي روستايي  

  اي و آمايش سرزمين

 هيدرولوژي سه شنبه
آمار و احتماالت براي 

 )٢جغرافيا(

  آب و هواي ايران 

    چهارشنبه
  



 

  دوره :   كارشناسي     ٩٩رشته : جغرافيا    ورودي :        ١٣٩٩- ١٤٠٠برنامه درسي نيمسال :دوم   سال تحصيلي : 

  
  

  برنامه هفتگي ومحل تشكيل كالسها
  

  

  

  

 نام درس كد درس
تعداد 

 واحد
 ساعت امتحان تاريخ امتحان نام استاد

  ١٤  ١٥/٤/١٤٠٠ يان آقاي اميد ٢  حقوق سياسي و اجتماعي در اسالم  ) ٤(گروه ١٢٤٥

  ١٦  ٢٦/٤/١٤٠٠ دكتر محمدنژاد  ٢  ژئومورفولوژي  ١٤٤٤٨٢٠٠٦

 ٣٠/١٠  ١٧/٤/١٤٠٠ دكتر موقري ١  )تئوري (مباني سنجش از دور  ١٤٤٤٨٢٠٤٠

 ١٨  ١١/٤/١٤٠٠ دكتر موقري ١  )عملي(مباني سنجش از دور    ١٤٤٤٨٢٠٤١

  ٣٠/٨  ٢١/٤/١٤٠٠ دكتر موقري ٢ يآب و هواشناس ١٤٤٤٨٢٠٠٧

 ١٦  ٣/٥/١٤٠٠ دكتر جوان ٢ يگردشگر يايجغراف ١٤٤٤٨٢٠١٦

 ٣٠/١٠  ٢٣/٤/١٤٠٠ دكتر محمدنژاد ٢ خاكها يايجغراف ١٤٤٤٨٢٠٠٩

 ١٦  ١٩/٤/١٤٠٠  دكتر منوچهري ٢ تيجمع يايجغراف ١٤٤٤٨٢٠١٢

 ٣٠/١٠  ٥/٥/١٤٠٠ دكتر موقري ٢ يستيز يايجغراف ١٤٤٤٨٢٠٢٠

 ٣٠/٨  ٢٩/٤/١٤٠٠  ودكتر تقيل ٢ ييروستا يايجغراف ١٤٤٤٨٢٠١٨

 ١٤  ٣١/٤/١٤٠٠ دكتر جمشيدي ٢  جغرافياي تاريخي ايران ١٤٤٤٨٢٠١٠

     ٢٠ جمع واحدها

 ١٦-١٨ ١٤- ١٦ ٣٠/١٢- ١٤ ٣٠/١٠-٣٠/١٢ ٣٠/٨- ٣٠/١٠ روز/ساعت

    شنبه
  

 

 يك شنبه
    يگردشگر يايجغراف ژئومورفولوژي

   خاكها يايجغراف دو شنبه
حقوق سياسي و اجتماعي  يستيز يايجغراف 

  در اسالم

 ييروستا يايجغراف تيجمع يايجغراف سه شنبه
  )تئوري (مباني سنجش از دور  

 )عملي(مباني سنجش از دور     يآب و هواشناس انجغرافياي تاريخي اير چهارشنبه
 



  دوره :   كارشناسي     ٩٩رشته : روانشناسي      ورودي :        ١٣٩٩- ١٤٠٠برنامه درسي نيمسال :دوم   سال تحصيلي : 

  

  برنامه هفتگي ومحل تشكيل كالسها
  

  

  

  

  

  

 نام درس كد درس
تعداد 

 واحد
 ساعت امتحان تاريخ امتحان نام استاد

  ٣٠/١٠  ١٢/٤/١٤٠٠  ي گروه تربيت بدن  ١  ١تربيت بدني  ١٢٠٩

  ١٤  ١٥/٤/١٤٠٠ دكتر شيري   ٢  حقوق سياسي اجتماعي در اسالم  )٥(گروه ١٢٤٥

 ٣٠/١٠  ٢٨/٤/١٤٠٠  زينالي دكتر  ٢  ٢مباحث اساسي در روانشناسي ١٤٢٠٤٠٢

  ٣٠/١٠  ٣/٥/١٤٠٠ قاي اسدنياآ  ٢  احساس و ادراك ١٤٢٠٤٠٨

 ٣٠/١٠  ١٩/٤/١٤٠٠ دكتر سليماني  ٣  آمار استنباطي ١٤٢٠٤١٠

 ١٤  ٢١/٤/١٤٠٠  آقاي لطفي   ٢  روانشناسي از ديدگاه دانشمندان اسالمي ١٤٢٠٤٠٣

 ٣٠/١٠  ٣١/٤/١٤٠٠  دكتر سپهريان آذر  ٢  ١روانشناسي تحولي  ١٤٢٠٤١٤

 ٣٠/٨  ٢٤/٤/١٤٠٠  دكتر شجاع   ٢  آشنايي با فلسفه اسالم ١٤٢٠٤٠٦

 ١٤  ٢٦/٤/١٤٠٠ آذر سپهريان دكتر  ٢  ١متون  ١٤٢٠٤٠٩

 ١٤  ٥/٥/١٤٠٠ سلطاني دكتر  ٢  روانشناسي اجتماعي ١٤٢٠٤١٨

     ٢٠ جمع واحدها

 ١٦-١٨ ١٤- ١٦ ٣٠/١٢- ١٤ ٣٠/١٠-٣٠/١٢ ٣٠/٨- ٣٠/١٠ روز/ساعت

 دانشمندان ديدگاه از روانشناسي   استنباطي آمار ١ تحولي روانشناسي شنبه

 اسالمي

  احساس و ادراك  ١متون  آمار استنباطي يك شنبه

 دو شنبه
   روانشناسي اجتماعي   

  سه شنبه
  حقوق سياسي اجتماعي در اسالم  ٢روانشناسي در اساسي مباحث

   آشنايي با فلسفه اسالم  چهارشنبه
 



  
  دوره :   كارشناسي     ٩٨رشته : روانشناسي      ورودي :        ١٣٩٩- ١٤٠٠برنامه درسي نيمسال :دوم   سال تحصيلي : 

  

  برنامه هفتگي ومحل تشكيل كالسها
  

  

  

  

  
  

 نام درس كد درس
تعداد 

 واحد
 ساعت امتحان تاريخ امتحان نام استاد

  ٣٠/٨  ١٤/٤/١٤٠٠  گروه تربيت بدني   ١  ٢تربيت بدني   ١٢١٠

  ٣٠/٨  ٢١/٤/١٤٠٠  دكترعيسي زادگان  ٢  ١آسيب شناسي رواني   ١٤٢٠٤٢٢

 ٣٠/١٠  ٦/٥/١٤٠٠ زادگان دكترعيسي  ٢  روانشناسي شخصيت ١٤٢٠٤٢١

  ٣٠/٨  ٢٦/٤/١٤٠٠ دكتر زينالي  ٢  انگيزش و هيجان ١٤٢٠٤٢٠

 ١٦  ٢٩/٤/١٤٠٠  دكتر سليماني  ٢  روانشناسي تجربي ١٤٢٠٤١٣

 ١٤  ٢٣/٤/١٤٠٠  شجاع دكتر   ٢  روانشناسي دين ١٤٢٠٤٢٧

 ٣٠/٨  ٤/٥/١٤٠٠ دكتر ولي زاده   ٢  ١آموزه هاي روانشناختي در قران  ١٤٢٠٤٣١

 ١٦  ٣١/٤/١٤٠٠ زادگان دكترعيسي  ٢  روانشناسي شناختي ١٤٢٠٤٢٤

 ١٦  ٢/٥/١٤٠٠ زينالي دكتر  ٢  نعتي و سازمانيروانشناسي ص ١٤٢٠٤٤٦

 ١٤  ١٩/٤/١٤٠٠ ميكاييلي  دكتر  ٢  روانشناسي تربيتي ١٤٢٠٤١٧

     ١٩ جمع واحدها

 ١٦-١٨ ١٤- ١٦ ٣٠/١٢- ١٤ ٣٠/١٠-٣٠/١٢ ٣٠/٨- ٣٠/١٠ روز/ساعت

  شناختي روانشناسي  انگيزش و هيجان روانشناسي تجربي شنبه

 يك شنبه
     

 شخصيت روانشناسي ١آسيب شناسي رواني    سازماني و صنعتي روانشناسي دو شنبه

     تربيتي روانشناسي سه شنبه

 آموزه هاي روانشناختي در قران روانشناسي دين چهارشنبه
  

 



  دوره :   كارشناسي     ٩٧ودي :   رشته : روانشناسي      ور     ١٣٩٩- ١٤٠٠برنامه درسي نيمسال :دوم   سال تحصيلي : 

  

  ابرنامه هفتگي ومحل تشكيل كالسه
  

  
  

 

 

 ساعت امتحان تاريخ امتحان نام استاد تعداد واحد نام درس كد درس

  ١٤  ١٢/٤/١٤٠٠  دكتر حيدري زاد  ٢  تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي  )١(گروه  ١٢٥٣

  ١٦  ٤/٥/١٤٠٠  مهران سليماني دكتر  ٢  ٢روانشناسي كودكان  با نيازهاي ويژه  ١٤٢٠٤٤٨

 ٣٠/٨  ٢/٥/١٤٠٠ دكتر زينالي  ٢  شناسي رواني كودك و نوجوانآسيب  ١٤٢٠٤٣٩

  ٣٠/٨  ١٩/٤/١٤٠٠ زينالي دكتر  ٢  اصول روانشناسي باليني  ١٤٢٠٤٣٦

 ١٤  ٦/٥/١٤٠٠  زينالي دكتر  ٢  فنون مشاوره و روان درماني  ١٤٢٠٤٤٢

 ٣٠/٨  ٣١/٤/١٤٠٠  دكترسليماني  ٢  روانشناسي اعتياد  ١٤٢٠٤٥٥

 ١٦  ٢٦/٤/١٤٠٠ دكترميكاييلي  ٢  ٢اختيهاي روانشنآزمون  ١٤٢٠٤٣٥

 ١٦  ٢٣/٤/١٤٠٠ آقاي اسدنيا  ٢  شيوه هاي اصالح و تغيير رفتار  ١٤٢٠٤٥٠

 ١٦  ٢١/٤/١٤٠٠ دكترميكاييلي  ٢  آسيب شناسي اجتماعي  ١٤٢٠٤٤٥

 ٣٠/٨  ٢٨/٤/١٤٠٠  دكتر ميكاييلي  ٢  مديريت استرس  ١٤٢٠٤٥٤

   ٢٠ جمع واحدها
  

 ١٦-١٨ ١٤- ١٦ ٣٠/١٢- ١٤ ٣٠/١٠-٣٠/١٢ ٣٠/٨- ٣٠/١٠ روز/ساعت

  رفتار تغيير و اصالح هاي شيوه   باليني روانشناسي اصول شنبه

 يك شنبه
  درماني روان و مشاوره فنون اسالمي تمدن و فرهنگ تاريخ

 
   

 دو شنبه
 و كودك رواني شناسي آسيب اعتياد روانشناسي

 نوجوان

 استرس مديريت 

 
  

 ه شنبهس
  ٢روانشناختي آزمونهاي

 

  اجتماعي شناسي آسيب
 

   

 چهارشنبه
 ٢ويژه نيازهاي با  كودكان روانشناسي

   
 



 

  يكارشناسدوره :    ٩٩ان و ادبيات  انگليسي    ورودي : رشته: زب  ١٣٩٩- ١٤٠٠برنامه درسي نيمسال :  دوم    سال تحصيلي :  

  

  برنامه هفتگي ومحل تشكيل كالسها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ساعت امتحان تاريخ امتحان نام استاد تعداد واحد نام درس كد درس

  ٣٠/١٠  ١٢/٤/١٤٠٠ گروه تربيت بدني  ١  ١تربيت بدني   ١٢٠٩

  ١٤  ١٥/٤/١٤٠٠  دكتر عزيزي  ٢  در اسالمحقوق سياسي و اجتماعي   )١(گروه ١٢٤٥

 ٣٠/٨  ٢٠/٤/١٤٠٠ دكتر محمدزاده  ٤  )٢خواندن و درك مفاهيم (  ٢٢٢١٣٠٠٢

 ١٤  ٢٧/٤/١٤٠٠  دكتر محمدي  ٤  )٢دستور نگارش ( ٢٢٢١٣٠٠٥

 ١٤  ٣/٥/١٤٠٠  دكتر درزي نژاد  ٤  ) الف٢گفت و شنود ( ٢٢٢١٣٠٠٨

 ١٤  ٣/٥/١٤٠٠  دكتر درزي نژاد  ٤  ) ب٢گفت و شنود ( ٢٢٢١٣٠٠٨

 ١٤  ٣١/٤/١٤٠٠  آقاي  جاويدي  ٢  اصول و روش ترجمه ٢٢٢١٣٠١٦

 ٣٠/٨  ٢٣/٤/١٤٠٠  خانم عاشق نوايي  ٢  فنون يادگيري  ٢٢٢١٣٠١٥

       ١٩  جمع واحدها

 ١٦-١٨ ١٤- ١٦ ٣٠/١٢-١٤ ٣٠/١٠-٣٠/١٢ ٣٠/٨- ٣٠/١٠ روز/ساعت
١٨- ٢٠  

 شنبه
  ب) ٢گفت و شنود (  ) الف٢گفت و شنود (

 فنون يادگيري 
حقوق سياسي و اجتماعي 

 )٢(انديشه 

  

 يك شنبه
       

 دو شنبه
   

 
  اصول و روش ترجمه )٢دستور نگارش (  

  

 سه شنبه
  ) ب٢گفت و شنود (  ) الف٢شنود (گفت و 

 
      )٢خواندن (

   )٢دستور نگارش (  )٢خواندن (     چهارشنبه



 

  
  يكارشناسدوره :     ٩٨رشته: زبان و ادبيات انگليسي    ورودي :   ١٣٩٩- ١٤٠٠سال تحصيلي :  برنامه درسي نيمسال :  دوم 

  
  

  برنامه هفتگي ومحل تشكيل كالسها

  

 

 

 

 

 ساعت امتحان تاريخ امتحان نام استاد تعداد واحد نام درس كد درس

  ٣٠/٨  ١٣/٤/١٤٠٠  دكتر حيدري زاد ٢  تفسير موضوعي قرآن  )١(گروه ١٢٥٦

  ٣٠/١٠  ٣١/٤/١٤٠٠  وريحيي پخانم   ٢  مقاله نويسي ٢٢٢١٣٠٢٨

  ١٦  ١٩/٤/١٤٠٠  دكتر مهدي پور ٢  نمونه هاي نثر ساده ٢٢٢١٣٠١٧

 ١٤  ٢٨/٤/١٤٠٠  قادريدكتر  ٢  ساده شعر ينمونه ها ٢٢٢١٣٠١٨

 ١٤  ٢٦/٤/١٤٠٠  دكتر علوي نيا ٢  )٢( يزبانشناس اتيكل ٢٢٢١٣٠١٢

 ١٤  ٦/٥/١٤٠٠  دكتر  مهدي پور ٢  داستان كوتاه ٢٢٢١٣٠٣١

 ١٦  ٢٣/٤/١٤٠٠  آقاي دلبندي ٢  )٢مدي بر ادبيات (درآ ٢٢٢١٣٠١٤

 ٣٠/١٠  ٢/٥/١٤٠٠  آقاي جاويدي ٢  كاربرد اصطالحات و تعبيرات ٢٢٢١٣٠٢٠

 ٣٠/١٠  ٤/٥/١٤٠٠  دكتر محمد نيا ٢  خواندن متون مطبوعاتي ٢٢٢١٣٠٣٠

 ١٤  ٢١/٤/١٤٠٠  آقاي  جاويدي ٢  )١بررسي آثار ترجمه شده اسالمي  ( ٢٢٢١٣٠٢٩

       ٢٠  جمع واحدها

 ١٨-٢٠ ١٦-١٨ ١٤-١٦ ٣٠/١٢-١٤ ٣٠/١٠- ٣٠/١٢ ٣٠/٨- ٣٠/١٠ روز/ساعت

     داستان كوتاه  )٢( يزبانشناس اتيكل شنبه

 ك شنبهي
 اتيبر ادب يدر آمد

)٢(  

بررسي آثار ترجمه 

 )١شده اسالمي  (

  تفسير موضوعي  قرآن 
 

  
 

 دو شنبه
  مقاله نويسي يخواندن متون مطبوعات    

 سه شنبه
  نمونه هاي نثر ساده  شعر ساده ينمونه ها

  
  كاربرد اصطالحات و تعبيرات

 

 چهارشنبه
    

  



 

  يكارشناسدوره :    ٩٧رشته: زبان و ادبيات  انگليسي    ورودي :   ١٣٩٩-١٤٠٠برنامه درسي نيمسال :  دوم     سال تحصيلي :  

  

  ي ومحل تشكيل كالسهابرنامه هفتگ
  

  

  

  

  
  

  

 ساعت امتحان تاريخ امتحان نام استاد تعداد واحد نام درس كد درس

  ٣٠/١٠  ١٥/٤/١٤٠٠  آقاي ميرزاجاني   ٢  ( برادران)دانش خانواده  )١(گروه ١٢٦٤
  ٣٠/١٠  ١٥/٤/١٤٠٠  دكتر شجاع  ٢  (خواهران )دانش خانواده  ) ٢(گروه  ١٢٦٤

  ١٤  ٢٩/٤/١٤٠٠  دكتر مهدي پور  ٢  )١رمان ( ٢٢٢١٣٠٣٢

  ١٦  ٥/٥/١٤٠٠  كتر درزي نژادد  ٢  متون برگزيده نثر ادبي ٢٢٢١٣٠٤٥

 ١٤  ٢٤/٤/١٤٠٠  دكتر علوي نيا  ٢  )١اصول و روش تحقيق ( ٢٢٢١٣٠٢١

 ٣٠/٨  ٢٧/٤/١٤٠٠  دكتر علوي نيا  ٢  آزمون سازي ٢٢٢١٣٠٢٧

 ٣٠/١٠  ٢٢/٤/١٤٠٠  دكتر زرگرزاده  ٢  مكتبهاي ادبي ٢٢٢١٣٠٤٠

 ٣٠/٨  ٣١/٤/١٤٠٠  خانم قادري  ٢  )٢زبان دوم ( ٢٢٢١٣٠٧٦

 ٣٠/١٠  ٣/٥/١٤٠٠  دكتر زرگرزاده  ٢  )١د ادبي (نق ٢٢٢١٣٠٤٣

 ٣٠/١٠  ٢٠/٤/١٤٠٠  دكتر مهدي پور  ٤  )١سيري در تاريخ ادبيات ( ٢٢٢١٣٠٣٧

       ٢٠  جمع واحدها

 ١٨- ٢٠ ١٦-١٨ ١٤- ١٦ ٣٠/١٢- ١٤ ٣٠/١٠-٣٠/١٢ ٣٠/٨- ٣٠/١٠ روز/ساعت

 شنبه
  آزمون سازي  )١( اتيادب خيدر تار يريس

   متون برگزيده نثر ادبي  

 يك شنبه
  )١رمان (  )١نقد ادبي (

 
  ران )براددانش خانواده(

 

       (خواهران )دانش خانواده دو شنبه

 سه شنبه
  )٢زبان دوم (  )١ر تاريخ ادبيات (سيري د

 
    

   )١اصول و روش تحقيق ( مكتبهاي ادبي چهارشنبه
  



  

  يكارشناسدوره :    ٩٩رشته:  آموزش زبان انگليسي    ورودي :     ١٣٩٩-١٤٠٠برنامه درسي نيمسال :  دوم     سال تحصيلي :  

  

  

  
 

  برنامه هفتگي ومحل تشكيل كالسها

  

  

  

  

  

  

  

 ساعت امتحان متحانتاريخ ا نام استاد تعداد واحد نام درس كد درس

  ٣٠/١٠  ١٤/٤/١٤٠٠  عبدل آقاي   ٢  انسان در اسالم  ) ١(گروه ١٢٤٤

  ١٤  ١٣/٤/١٤٠٠  دكتر كوشش  ٣  فارسي عمومي  ) ٢(گروه ١٢٢١

 ١٦  ٢٠/٤/١٤٠٠ جاويدي آقاي   ٤  )١خواندن و درك مفاهيم (  ١٣٦٥١١٠٠١

 ١٦  ٢٨/٤/١٤٠٠  پرواز آقاي   ٤  )١دستور نگارش ( ١٣٦٥١١٠٠٢

 ٣٠/١٠  ٢٣/٤/١٤٠٠  دكتر مديرخامنه  ٤  الف       )١گفت و شنود ( ١٣٦٥١١٠٠٣

 ٣٠/١٠  ٢٣/٤/١٤٠٠  آقاي صياد سنگر  ٤  ب      )١گفت و شنود ( ١٣٦٥١١٠٠٣

 ١٤  ٢/٥/١٤٠٠  خانم ناطقيان  ٢  فنون يادگيري زبان ١٣٦٥١١٠٠٤

       ١٩  جمع واحدها

 ١٦-١٨ ١٤- ١٦ ٣٠/١٢- ١٤ ٣٠/١٠-٣٠/١٢ ٣٠/٨- ٣٠/١٠ روز/ساعت

 ب) ١گفت و شنود ( شنبه
  

 ) الف١گفت و شنود (
 انسان در اسالم فنون يادگيري زبان 

 يك شنبه
 فارسي عمومي فارسي عمومي  )١دستور نگارش (  )١خواندن (

    ب) ١گفت و شنود (    ) الف١گفت و شنود ( دو شنبه

 سه شنبه
  )١خواندن (  )١دستور نگارش (

 
 

 

 ارشنبهچه
    

 



  
  يكارشناسدوره :    ٩٨رشته:  آموزش زبان انگليسي    ورودي :     ١٣٩٩-١٤٠٠برنامه درسي نيمسال :  دوم     سال تحصيلي :  

  
 

  هفتگي ومحل تشكيل كالسها برنامه

  

  

  

  

  

  

  

 ساعت امتحان تاريخ امتحان نام استاد تعداد واحد نام درس كد درس

  ٣٠/٨  ١٦/٤/١٤٠٠  آقاي ميرزا جاني  ٢  عرفان عملي در اسالم  ) ٣(گروه ١٢٤٩

  ٣٠/٨  ٦/٥/١٤٠٠ دكتر سرخوش  ٤  )٣خواندن و درك مفاهيم (  ١٣٦٥١١٠١٠

 ٣٠/٨  ٢٢/٤/١٤٠٠  پرواز آقاي  ٢  دستور زبان پيشرفته ١٣٦٥١١٠١١

 ٣٠/١٠  ٢٩/٤/١٤٠٠  دكتر محمدنيا  ٤  ) الف٣گفت و شنود ( ١٣٦٥١١٠١٢

 ٣٠/١٠  ٢٩/٤/١٤٠٠  خانم يحيي پور  ٤  ) ب٣گفت و شنود ( ١٣٦٥١١٠١٢

 ١٦  ٣/٥/١٤٠٠  دكتر محمدي  ٢  )١كليات زبانشناسي ( ١٣٦٥١١٠١٣

 ١٦  ١٩/٤/١٤٠٠  دكتر مهدي پور  ٢  نمونه هاي نثر ساده ١٣٦٥١١٠١٥

 ١٦  ٢٧/٤/١٤٠٠  مهدي پوردكتر   ٢  )١بيان شفاهي داستان ( ١٣٦٥١١٠٢٣

 ٣٠/١٠  ٢٤/٤/١٤٠٠  آقاي  جاويدي  ٢  ترجمه متون ساده ١٣٦٥١١٠٢١

       ٢٠  جمع واحدها

 ١٦-١٨ ١٤- ١٦ ٣٠/١٢- ١٤ ٣٠/١٠-٣٠/١٢ ٣٠/٨- ٣٠/١٠ روز/ساعت

    شنبه
    

 يك شنبه
  )٣خواندن (  نمونه هاي نثر ساده

  عرفان عملي 

  دستور زبان پيشرفته  ) ب٣گفت و شنود (    )١بيان شفاهي داستان ( دو شنبه

 سه شنبه
  ) الف٣گفت و شنود (  ترجمه متون ساده

 )١كليات زبانشناسي ( ب) ٣فت و شنود (گ 

   ) الف٣گفت و شنود ( )٣خواندن ( چهارشنبه
 



  
  يكارشناسدوره :     ٩٧رشته:  آموزش زبان انگليسي    ورودي :   ١٣٩٩-١٤٠٠برنامه درسي نيمسال :  دوم     سال تحصيلي :  

 

  

  برنامه هفتگي ومحل تشكيل كالسها

  

  

  
  

  

  

  

  

 امتحان ساعت تاريخ امتحان نام استاد تعداد واحد نام درس كد درس

  ١٤  ١٢/٤/١٤٠٠  حيدري زاد دكتر  ٢  تمدن و فرهنگ اسالمي  تاريخ  ) ٢(گروه ١٢٥٣

  ١٦  ٢٩/٤/١٤٠٠ دكتر علوي نيا  ٢  روش تحقيق  ١٣٦٥١١٠٢٦

 ١٦  ٢٤/٤/١٤٠٠  دكترسرخوش  ٢  زبان شناسي مقابله اي و تحليل خطاها ١٣٦٥١١٠٢٥

 ٣٠/١٠  ١٩/٤/١٤٠٠  دكترعلوي نيا  ٤  روشهاي تدريس زبان ١٣٦٥١١٠٣٤

 ٣٠/١٠  ٢٧/٤/١٤٠٠  آقاي صياد سنگر  ٢  )٢درآمدي بر ادبيات ( ١٣٦٥١١٠٣١

 ٣٠/١٠  ٢١/٤/١٤٠٠  دكتر مديرخامنه  ٢  مقاله نويسي ١٣٦٥١١٠٣٢

 ٣٠/١٠  ٣/٥/١٤٠٠  دكتر محمدنيا  ٢  خواندن متون مطبوعاتي ١٣٦٥١١٠٤٠

 ٣٠/١٠  ٥/٥/١٤٠٠  دكتر سرخوش  ٢  روانشناسي تربيتي ١٣٦٥١١٠٠٩

 ١٦  ٣١/٤/١٤٠٠  دكتر محمدي  ٢  امعه شناسي آموزش و پرورشج ١٣٦٥١١٠٢٠

       ٢٠  جمع واحدها

 ١٨- ٢٠ ١٦-١٨ ١٤- ١٦ ٣٠/١٢- ١٤ ٣٠/١٠-٣٠/١٢ ٣٠/٨- ٣٠/١٠ روز/ساعت

 شنبه
    

 
   

 

 يك شنبه
   زبانشناسي مقابله اي   خواندن متون مطبوعاتي  زبان سيتدر يروشها

        دو شنبه

 سه شنبه
  قاله نويسيم  روشهاي تدريس زبان

 تاريخ  تمدن و فرهنگ اسالمي 
 )٢درآمدي بر ادبيات (

 

    روانشناسي تربيتي  جامعه شناسي آموزش و پرورش  روش تحقيق چهارشنبه



  يكارشناسدوره :     ٩٦:  رشته:  آموزش زبان انگليسي    ورودي  ١٣٩٩-١٤٠٠برنامه درسي نيمسال :  دوم     سال تحصيلي :  
  

 

  

  السهابرنامه هفتگي ومحل تشكيل ك

  

  

  

  

  
 

 ساعت امتحان تاريخ امتحان نام استاد تعداد واحد نام درس كد درس

  ٣٠/٨  ١٤/٤/١٤٠٠  گروه تربيت بدني   ١  )٢تربيت بدني (  ١٢١٠

  ١٤  ١٦/٤/١٤٠٠  آقاي مظهر صفاري  ٢  آشنايي با قانون اساسي  ) ١(گروه ١٢٦٥

 ٣٠/٨  ٥/٥/١٤٠٠ دزادهدكتر محم  ٢  )٢تدريس عملي (  ) ١(گروه ١٣٦٥١١٠٤٤

 ٣٠/٨  ٥/٥/١٤٠٠ دكتر محمدزاده  ٢  )٢تدريس عملي ( ) ٢(گروه ١٣٦٥١١٠٤٤

  تهيه مطالب درسي دبيرستان/بزرگساالن ١٣٦٥١١٠٤٢
 ١٤  ٢٢/٤/١٤٠٠  پروازآقاي   ٢

 ١٦  ٢/٥/١٤٠٠  پروازآقاي   ٢  بررسي و تحليل كتابهاي دبيرستان/بزرگساالن ١٣٦٥١١٠٤٥

 ١٤  ٢٠/٤/١٤٠٠  دكتر صادقي  ٢  آزمون سازي ١٣٦٥١١٠٤٣

 ٣٠/٨  ٢٩/٤/١٤٠٠  دكتر سرخوش  ٢  دوزبانگي ١٣٦٥١١٠٤٧

 ٣٠/٨  ٢٤/٤/١٤٠٠  خانم علي نسب  ٢  كاربرد كامپيوتر در آموزش زبان ١٣٦٥١١٠٤٦

  ٣٠/١٠  ٢٦/٤/١٤٠٠  آقاي شاهي  ٢  اصول و فلسفه آموزش و پرورش ١٣٦٥١١٠٣٣

       ١٧  جمع واحدها

 ١٨- ٢٠ ١٦-١٨ ١٤- ١٦ ٣٠/١٢- ١٤ ٣٠/١٠-٣٠/١٢ ٣٠/٨- ٣٠/١٠ روز/ساعت

 شنبه
 آزمون سازي  كاربرد كامپيوتر در زبان

 
 

  

 يك شنبه
تهيه مطالب درسي 

  دبيرستان/بزرگساالن
اصول و فلسفه آموزش و    ) الف٢تدريس عملي (

 پرورش
   دوزبانگي

 دو شنبه
   ) ب٢تدريس عملي (

 
بهاي بررسي و تحليل كتا

 دبيرستان/بزرگساالن
  آشنايي با قانون اساسي

  سه شنبه
  

 
 

  

 چهارشنبه
    

  



  دوره :  كارشناسي    ٩٩رشته :  علوم تربيتي   ورودي :     ١٣ ٩٩-  ١٤  ٠٠دوم     سال تحصيلي :   برنامه درسي نيمسال :  
 

  

  برنامه هفتگي ومحل تشكيل كالسها

  

  
 

  

  

  

  

  

 متحانساعت ا تاريخ امتحان نام استاد تعداد واحد نام درس  كد درس

  ٣٠/٨  ١٥/٤/١٤٠٠  گروه تربيت بدني   ١  ١تربيت بدني   ١٢٠٩

 ١٤ ١٥/٤/١٤٠٠  دكتر اميديان  ٢  در اسالم  حقوق سياسي اجتماعي  )٣(گروه ١٢٤٥

 ٣٠/٨ ١٢/٤/١٤٠٠  آقاي جاويدي  ٣  زبان عمومي  )٢(گروه ١٢٠٨

 ١٤ ٢٨/٤/١٤٠٠  دكتر حسين پور  ٢  مباني و اصول ت.ت  ١٤٤٥٤٠٠٢

 ١٦ ٢٢/٤/١٤٠٠  دكتر فكرت  ٢  اسي رشدروانشن ١٤٤٥٤٠١٥

 ٣٠/١٠ ٣١/٤/١٤٠٠  دكتر نجاري  ٢  اخالق حرفه اي در ت. ت ١٤٤٥٤٠٢٦

 ١٦ ٢٠/٤/١٤٠٠  دكتر سلطاني  ٢  آمار توصيفي ١٤٤٥٤٠٢٠

 ١٦ ٥/٥/١٤٠٠  دكتر سلطاني  ٢  كاربرد رايانه در ت.ت ١٤٤٥٤٠٣٢

 ٣٠/٨ ٣/٥/١٤٠٠  دكتر حسين پور  ٢  روانشناسي سالمت ١٤٤٥٤٠٣٩

 ١٦ ٢٦/٤/١٤٠٠  دكتر قلعه اي  ٢  مديريت عمومي ١٤٤٥٤٠١٣

      ٢٠  جمع واحد

 ١٦-١٨ ١٤- ١٦ ٣٠/١٢- ١٤ ٣٠/١٠-٣٠/١٢ ٣٠/٨- ٣٠/١٠ روز/ساعت

 شنبه
   

   

 يك شنبه
 
  

     
 

 مديريت عمومي دو شنبه

  

  اخالق حرفه اي در ت. ت حقوق سياسي اجتماعي  آمار توصيفي

 سه شنبه
  روانشناسي سالمت  مباني و اصول ت.ت

 
 زبان عمومي

 
 روانشناسي رشد

 چهارشنبه
 زبان عمومي

 

   كاربرد رايانه در ت.ت
 



  دوره :  كارشناسي    ٩٧رشته :  علوم تربيتي   ورودي :    ١٣ ٩٩-    ١٤٠٠دوم     سال تحصيلي :   برنامه درسي نيمسال :  

  

  
 

  برنامه هفتگي ومحل تشكيل كالسها

  

  

  

  

  

  

 ساعت امتحان تاريخ امتحان نام استاد تعداد واحد نام درس  كد درس

 ٣٠/١٠ ٦/٥/١٤٠٠  دكتر  حسين پور  ٢  تربيت اخالقي  ١٤٤٥٤٠٠٨

 ٣٠/٨ ١٩/٤/١٤٠٠ دكتر  حسين پور  ٢  طراحي آموزشي ١٤٤٥٤٠٢٥

 ١٤ ٢٩/٤/١٤٠٠  دكتر  حسين پور  ٢  مشاوره تحصيلي و شغلي ١٤٤٥٤٠٣٧

 ١٤ ٣١/٤/١٤٠٠  جراندكتر مها  ٢  سنجش و اندازه گيري ١٤٤٥٤٠٢٣

 ٣٠/١٠ ٢/٥/١٤٠٠  دكتر قالوندي  ٢  ارزشيابي آموزشي ١٤٤٥٤٠٢٨

 ٣٠/٨ ٢٣/٤/١٤٠٠  دكتر مهاجران  ٢  متون تخصصي علوم تربيتي ١٤٤٥٤٠٥٢

 ٣٠/١٠ ٢١/٤/١٤٠٠  دكتر قالوندي  ٢  آ.پ تطبيقي ١٤٤٥٤٠٣٦

 ٣٠/١٠ ٢٦/٤/١٤٠٠  دكتر حسني  ٢  مسايل آ.پ ١٤٤٥٤٠٥٤

 ١٦ ٢٧/٤/١٤٠٠  دكتر  طالبي  ٢  اهنمايينظارت و ر ١٤٤٥٤٠٣٠

 ٣٠/٨ ٤/٥/١٤٠٠  آقاي بلوچ  ٢  رفتار و روابط انساني  ١٤٤٥٤٠٤٨

      ٢٠  جمع واحد

 ١٦-١٨ ١٤- ١٦ ٣٠/١٢- ١٤ ٣٠/١٠-٣٠/١٢ ٣٠/٨- ٣٠/١٠ روز/ساعت

 شنبه
 رفتار و روابط انساني  ارزشيابي آموزشي

  تربيت اخالقي 

  نظارت و راهنمايي    آ.پ تطبيقي  سنجش و اندازه گيري شنبهيك 

 دو شنبه
 

 متون تخصصي علوم تربيتي

  

 مسايل آ.پ
 

 مشاوره تحصيلي و شغلي
 طراحي آموزشي

 سه شنبه
    

   

 چهارشنبه
 
 

   
 



  دوره :  كارشناسي    ٩٨:    رشته :  علوم تربيتي   ورودي   ١٣٩٩-    ١٤٠٠دوم     سال تحصيلي :   برنامه درسي نيمسال :  

  

 

 

  كيل كالسهابرنامه هفتگي ومحل تش

  

  

  

  

  

 ساعت امتحان تاريخ امتحان نام استاد تعداد واحد نام درس  كد درس

 ٣٠/١٠ ١٥/٤/١٤٠٠  دكتر شجاع  ٢  (براد ران ) دانش خانواده  ) ١(گروه ١٢٦٤

 ٣٠/١٠ ١٥/٤/١٤٠٠  آقاي ميرزاجاني  ٢  دانش خانواده (خواهران )  )٢(گروه١٢٦٤

 ١٤ ١٢/٤/١٤٠٠  دكتر حيدري زاد  ٢  و تمدن اسالمي تاريخ فرهنگ  ) ٢(گروه ١٢٥٣

 ٣٠/١٠ ٢٤/٤/١٤٠٠  دكتر نجاري  ٢  آ.پ پيش دبستان، دبستان ١٤٤٥٤٠٠٥

 ٣٠/٨ ٢٢/٤/١٤٠٠  دكتر حسين پور  ٢  آراي تربيتي انديشمندان اسالم ١٤٤٥٤٠٠٦

 ٣٠/٨ ٢٠/٤/١٤٠٠  دكتر حسين پور  ٣  الگوها و روش تدريس ١٤٤٥٤٠١١

 ١٤ ٢/٥/١٤٠٠  دكتر حسين پور  ٢  امه ريزي درسيمباني برن ١٤٤٥٤٠١٨

 ٣٠/٨ ٢٧/٤/١٤٠٠  دكتر قلعه اي  ٣  كمي و كيفي  مقدمات  ١٤٤٥٤٠٢٢

 ١٤ ٤/٥/١٤٠٠  دكتر سهيال احمدي  ٢  متون تخصصي ١٤٤٥٤٠٢٩

 ٣٠/١٠ ٢٩/٤/١٤٠٠  دكتر مهاجران  ٢  مباني امور مالي و بودجه ١٤٤٥٤٠٦٥

      ٢٠  جمع واحد

 ١٦-١٨ ١٤- ١٦ ٣٠/١٢- ١٤ ٣٠/١٠-٣٠/١٢ ٣٠/٨- ٣٠/١٠ روز/ساعت

 شنبه
   متون تخصصي   مباني برنامه ريزي درسي  آراي تربيتي انديشمندان اسالم

  دانش خانواده برادران    كمي و كيفي مقدمات   مقدمات روش تحقيق يك شنبه

  مباني امور مالي و بودجه پ پيش دبستان، دبستانآ.  الگوها و روش تدريس  دانش خانواده خواهران دو شنبه

 الگوها و روش تدريس تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي      سه شنبه

 چهارشنبه
 
 

   
 



 

  دوره : كارشناسي ٩٩رشته : فقه و حقوق اسالمي    ورودي :       ١٣٩٩- ١٤٠٠برنامه درسي نيمسال : دوم   سال تحصيلي :  

  

  برنامه هفتگي ومحل تشكيل كالسها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ساعت امتحان تاريخ امتحان نام استاد تعداد واحد نام درس كد درس

 ٣٠/١٠ ١٢/٤/١٤٠٠ گروه تربيت بدني  ١  ١تربيت بدني  ١٢٠٩

 ٣٠/١٠ ٢٠/٤/١٤٠٠  دكتر احمدي ٢  يحقوق اساس ٢٠٠٢٢٠٤٤

 ١٤ ٣/٥/١٤٠٠  آقاي غفارزاده ٢  ١حقوق مدني ٢٠٠٢٢٠٤٥

 ١٤ ٢٦/٤/١٤٠٠  دكتر جوادي ٣    مباني اصول فقه ٢٠٠٢٢٠٦٥

 ٣٠/٨ ١٧/٤/١٤٠٠ آقاي حسن نژاد ٤  ٢فقه ٢٠٠٢٢٠٧١

 ١٦ ٢٣/٤/١٤٠٠  دكتر اكبري ٤  ١ادبيات عرب  ٢٠٠٢٢٠٦٢

 ١٦ ٣١/٤/١٤٠٠ آقاي لطفي  ٢  )حكامتفسير قرآن(آيات اال ٢٠٠٢٢٠٦١

 ٣٠/٨ ٢٩/٤/١٤٠٠  دكتر احمدي ٢  منطق حقوق ٢٠٠٢٢٠٦٤

     ٢٠ جمع واحدها

 ١٦-١٨ ١٤- ١٦ ٣٠/١٢- ١٤ ٣٠/١٠-٣٠/١٢ ٣٠/٨- ٣٠/١٠ روز/ساعت

 شنبه
 حقوق اساسي ٢فقه  ١ادبيات عرب 

 )تفسير قرآن (آيات االحكام ٢فقه  ١ادبيات عرب   يك شنبه

 منطق حقوق ١حقوق مدني  ١تربيت بدني  دو شنبه

    مباني اصول فقه  مباني اصول فقه سه شنبه

 چهارشنبه
    

 



  
 

  دوره :كارشناسي  روزانه    ٩٨رشته : فقه و حقوق اسالمي    ورودي :       ١٣٩٩- ١٤٠٠سي نيمسال :دوم   سال تحصيلي : برنامه در

  

  برنامه هفتگي ومحل تشكيل كالسها
  

 
 

  

  

  

  

 ساعت امتحان تاريخ امتحان نام استاد تعداد واحد نام درس كد درس

  ١٦  ٢٩/٤/١٤٠٠ سليمان زاده دكتر ٢  حقوق بين الملل عمومي  ٢٠٠٢٢٠٥١

 ١٤ ٢٣/٤/١٤٠٠ دكتر عليپور ٢  ٣حقوق مدني ٢٠٠٢٢٠٤٧

 ٣٠/٨ ٣١/٤/١٤٠٠  برزگري آقاي  ٢  درايه الحديث ٢٠٠٢٢٠٢٦

  ١٤  ١٧/٤/١٤٠٠ دكتر جعفرزاده ٤  ٢اصول فقه ٢٠٠٢٢٠٦٧

 ١٦ ٤/٥/١٤٠٠ دكتر جوادي ٤  ٤فقه ٢٠٠٢٢٠٧٣

 ١٤ ٢١/٤/١٤٠٠ دكتر صالحي ٢  ٢زبان تخصصي ٢٠٠٢٢٠٢٣

 ١٦ ٦/٥/١٤٠٠  دكتر احمدي ٢  حقوق كار ٢٠٠٢٢٠٩٥

 ٣٠/٨ ٢٦/٤/١٤٠٠ يدكتر احمد ٢  ١حقوق جزاي عمومي  ٢٠٠٢٢٠٨٦

     ٢٠ جمع واحدها

 ١٨- ٢٠ ١٦-١٨ ١٤- ١٦ ٣٠/١٢- ١٤ ٣٠/١٠-٣٠/١٢ ٣٠/٨- ٣٠/١٠ روز/ساعت

  ٢زبان تخصصي  شنبه
  ٤فقه  ٤فقه

 يك شنبه
    درايه الحديث   حقوق بين  الملل  عمومي  

 نبهدو ش
    

 
  

  ١حقوق جزاي عمومي 

 سه شنبه
  حقوق كار ٢اصول فقه ٢اصول فقه 

 ٣حقوق مدني
 

 چهارشنبه
  

 
   



  

  دوره : گارشناسي   ٩٧رشته : فقه و حقوق اسالمي    ورودي      ١٣٩٩- ١٤٠٠برنامه درسي نيمسال : دوم   سال تحصيلي :

 
 
  

 

  

  

  

  

  

  
 

  
  

  برنامه هفتگي ومحل تشكيل كالسها
  

  

  

  

  

 ساعت امتحان تاريخ امتحان نام استاد تعداد واحد نام درس كد درس

 ٣٠/٨ ١٤/٤/١٤٠٠ گروه تربيت بدني ١ ٢تربيت بدني  ١٢١٠

 ٣٠/١٠ ٢٨/٤/١٤٠٠  دكتر جعفرزاده ١   ١كار تحقيقي ) ١(گروه  ٢٠٠٢٢٠٩٢

 ٣٠/١٠ ٢٨/٤/١٤٠٠  دكتر نيكخواه ١  ١ كار تحقيقي ) ٢( گروه ٢٠٠٢٢٠٩٢

 ١٤ ٢٠/٤/١٤٠٠  دكتر عليپور ٢ ٥حقوق مدني  ٢٠٠٢٢٠٨٢

 ٣٠/١٠ ٤/٥/١٤٠٠ دكتر صالحي ٤ ٤اصول فقه ٢٠٠٢٢٠٦٩

 ١٤ ٣١/٤/١٤٠٠ دكتر شكرزاده ٢ ٧فقه ٢٠٠٢٢٠٧٦

 ٣٠/١٠ ٢٣/٤/١٤٠٠ دكتر احمدي ٢ ١حقوق جزاي اختصاصي ٢٠٠٢٢٠٥٣

 ١٦ ٢٦/٤/١٤٠٠ شيخ زاده دكتر  ٢ ٢آيين دادرسي مدني ٢٠٠٢٢٠٨٥

 ١٦ ١٧/٤/١٤٠٠ دكتر جوادي ٤ ٦فقه ٢٠٠٢٢٠٧٥

 ١٤ ٦/٥/١٤٠٠  دكتر عليپور ٢ ١حقوق تجارت ٢٠٠٢٢٠٤٨

    ٢٠ جمع واحدها

 ١٦-١٨ ١٤- ١٦ ٣٠/١٢- ١٤ ٣٠/١٠-٣٠/١٢ ٣٠/٨- ٣٠/١٠ روز/ساعت

    ١حقوق جزاي اختصاصي ٥حقوق مدني  شنبه

 ١حقوق تجارت  ٧فقه  ٤اصول فقه ٤اصول فقه يك شنبه

 ٢سي مدنيآيين دادر     دو شنبه

 ٦فقه ٦فقه    سه شنبه

      ٢تربيت بدني    ١ كار تحقيقي  چهارشنبه



  دوره : گارشناسي   ٩٧ورودي     زبان و ادبيات تركي استانبولي  رشته :      ١٣٩٩- ١٤٠٠برنامه درسي نيمسال : دوم   سال تحصيلي :

 
 

  

 

  

  

  

  

  

  
 

  
  

  برنامه هفتگي ومحل تشكيل كالسها
  

  

 ساعت امتحان تاريخ امتحان نام استاد تعداد واحد نام درس كد درس

  )٤ادبيات كالسيك تركي( ١٣٩٤٥٠٤٧
 

 ١٤ ١٩/٤/١٤٠٠ ملكيدكتر  ٢

 ١٦ ٢٣/٤/١٤٠٠  ملكيدكتر  ٢  )٢مكتبهاي ادبي( ١٣٩٤٥٠٢٦

 ١٤ ٢٦/٤/١٤٠٠  رضاييدكتر  ٢  ) ١(صرف و ساخت واژه ١٣٩٤٥٠٥٢

  مدرننقد  ي نظريه ١٣٩٤٥٠٤٣
 

 ١٤ ٣١/٤/١٤٠٠ ملكيدكتر  ٢

  )٢شعر معاصر تركي( ١٣٩٤٥٠٣٩
 

 ١٦ ٣/٥/١٤٠٠ ملكيدكتر  ٢

  ترجمه از فارسي  به تركي ١٣٩٤٥٠٤٠
 

 ١٦ ٦/٥/١٤٠٠ ملكيدكتر  ٢

    ١٢ جمع واحدها

 ١٦-١٨ ١٤- ١٦ ٣٠/١٢- ١٤ ٣٠/١٠-٣٠/١٢ ٣٠/٨- ٣٠/١٠ روز/ساعت

  شنبه
  )٤ادبيات كالسيك تركي(

 
  )٢مكتبهاي ادبي( 

  يك شنبه
  )١(صرف و ساخت واژه

  
  مدرننقد  ي نظريه

 
  )٢شعر معاصر تركي(

 

  دو شنبه
  ترجمه از فارسي  به تركي

 
 

 
 

      سه شنبه

          چهارشنبه


