ایام هفته

8-01
آهَسش ریاضی در دٍرُ ّای اتتذایی ٍ
هتَسطِ  1611123فزساد خسزٍپَر

شنبه

یکشنبه

اصَل ٍ هثاًی تزًاهِ ریشی درسی
ً 1611133سین سؼیذ

تزًاهِ ریشی آهَسضی ً 1611621سین
سؼیذ
حکَهت الکتزًٍیک  1614133هؼیي
ضاتطی

ًظزیِ ّای ساسهاى ٍ هذیزیت پیطزفتِ
 1614131ػلیزضا فتحی سادُ

سیز آرا ٍػمایذ اسالهی ٍ تاثیز آى در
ادب فارسی  161313فاطوِ ػسکزی
راتزی

ًظزیِ ّای یادگیزی ریاضی
 1111121فزساد خسزٍپَر

هتَى تخصصی در تزًاهِ درسی6
 1611122طاّزُ اسالهی ًژاد

تغییز ٍ اجزای تزًاهِ درسی
 1611112اکثز جذیذی
ادارُ اهَر ػوَهی در اسالم 1614146
هحوذ هٌتظزی

ضیوی فیشیک پیطزفتِ 11111255
هحوذ سکزیا ًژاد
دوشنبه

01-01

ًطزیات تزتیتی ائوِ اطْار 1611622
هؼصَهِ ساالری راد
رٍضْای آهاری پیطزفتِ 1113224
فزٍؽ تختیاری

ستاى تخصصی  1614346هحوذ
هٌتظزی
ساخت دستَری ستاى فارسی 1613334
فاطوِ ػسکزی راتزی

هذیزیت رفتار ساسهاًی پیطزفتِ
 1614134هزین هصثاحی
الکتزٍضیوی تجشیِ ای 1111135
ػثذالحویذ ّاتفی
هتَى تخصصی  1613232فزٍؽ
تختیاری

01-01
هثٌَی تا کذ  1613116فاطوِ
هؼیي الذیٌی
سویٌار در هسائل 1611226
ًسین سؼیذ

01-01
تؼلین ٍ تزتیت اسالهی 1611155
سؼیذُ خجستِ
حمَق اساسی ساسهاى ّای دٍلتی
 1614131ػلی غالهؼلی پَر

هذیزیت هٌاتغ اًساًی پیطزفتِ 1614133ػلیزضا فتحی سادُ
تاریخ جْاًگطای ٍ هزستاى ًاهِ
تا دٍ کذ ٍ 1613114
 1613112فاطوِ هؼیي الذیٌی
کارتزد فٌاٍری اطالػات
ارتثاطات  1611115طاّزُ
اسالهی ًژاد

01-08

08-11

اصَل ٍ رٍضْای
ارسضیاتی ٍ 1611132ارسضیاتی
اثزتخطی آهَسش  1611312آسیتا
سالجمِ ( ضزٍع اس ّفتِ دٍم)

هتَى تخصصی در تزًاهِ ریشی
درسی 1611116 1طاّزُ
اسالهی ًژاد

هثاًی رٍاًطٌاختی اجتواػی در
تزًاهِ درسی  1611111سّزا
لٌثزی

هتَى ًظن ( )6هثٌَی 1613134
فاطوِ ػسکزی راتزی

هذل ساسی ریاضی 1111114
فزساد خسزٍپَر

تزًاهِ ریشی درسی در
آهَسش ػالی 1611155
اکثز جذیذی

تاریخ ریاضیات  111111فزساد
خسزٍپَر
کطف الوحجَب ٍ رسالِ
لطیزیِ تا دٍ کذٍ 1613112 6
 1613131فاطوِ هؼیي الذیٌی
رٍضْای تحمیك پیطزفتِ
1611131 1611121
 1611626سؼیذُ خجستِ
ستاى تخصصی (رضتِ ادتیات
فارسی) ً 1613662جوِ لاتلی

ستاى تخصصی ( رضتِ آهَسش ٍ
تْساسی هٌاتغ اًساًی)
ً 1611156جوِ لاتلی
ًظزیات تزتیتی ٍ هکاتة فلسفی
 1611621سؼیذُ خجستِ

آهَسش ٍ رٍش تطثیمی
 1611622فزیثا درتاج
ستاى تخصصی( رضتِ تاریخ ٍ
فلسفِ آهَسش ٍ پزٍرش)
ً 1616621جوِ لاتلی
تزًاهِ ریشی هٌاتغ اًساًی در تخص
دٍلتی  1614221ایواى حکیوی

ًظزیِ ّای هذیزیت دٍلتی
 1614141ایواى حکیوی

ایام هفته

8-01

تزًاهِ ریشی درسی در آهَسش
هجاسی  1611222اکثز جذیذی
سه شنبه

تزًاهِ ریشی درسی در آهَسش
تشرگساالى 1611221 ٍ 1611144
ًسین سؼیذ

هثاًی رٍش ّای تحمیمات آهَسضی
 11111333هحوَد فزّادیاى
چهارشنبه
رٍضْای فیشیکی ٍ ضیویای جذاساسی
 1111111ػثذالحویذ ّاتفی

هثاًی ساسهاى ٍ هذیزیت

01-01

01-01
تاریخ هطالؼات تزًاهِ درسی
 1611114طاّزُ اسالهی ًژاد

ًظزیِ ّای یادگیزی ٍ الگَّای تذریس
 1611131طاّزُ اسالهی ًژاد
ارسضیاتی ػولکزد دٍلت ٍ ساسهاًْایدٍلتی  1614141حویذ تاتلی

ًثز فارسی ( 3هصثاح الْذایِ)
تا کذ  1613113فاطوِ هؼیي
الذیٌی
هذیزیت استزاتژیک پیطزفتِ
 1614142حویذ تاتلی

ضیوی تجشیِ پیطزفتِ  1111122سیذ
ضیاء هحوذی
سیاستگذاری آهَسضی ٍ 1611113
تحلیل رفتار ساسهاًی  1611311آسیتا
سالجمِ ( ضزٍع اس ّفتِ دٍم)

رٍش ّای تحمیك کیفی
 1111111هحوَد فزّادیاى
ضیوی الی پیطزفتِ 1111254
َّضٌگ حویذیاى
رٍضْای تحمیك پیطزفتِ
 1613231فزٍؽ تختیاری
هثاًی ٌّذسی  1111111اکثز
رضایی

پنج شنبه
 1614141هجتثی اسذی

جمعه

هذیزیت هٌاتغ اًساًی
 1614143هجتثی اسذی

01-01

تحلیل آهاری  1614135ػثاس
ضَل
تؼلین ٍ تزتیت اسالهی 1611155
سؼیذُ خجستِ (جثزاًی ،فمط

01-08

رٍش ضٌاسی پژٍّص ّای کیفی ٍ
آهیختِ در هذیزیت 1614132
هزین هصثاحی

08-11

طزاحی ٍ تذٍیي تزًاهِ
درسی  1611111اکثز
جذیذی

ّویي ّفتِ)

رٍاًطٌاسی کَدکاى استثٌایی
 1613233فزٍؽ تختیاری
ًظن فارسی (1ضاٌّاهِ) تا دٍ کذ6
 1613131 ٍ 1613132فاطوِ
هؼیي الذیٌی

جاهؼِ ضٌاسی تؼلین ٍ تزتیت
 1611154فزیثا درتاج

آًالیش حمیمی1111121 1
ضزیفِ رضاللی

