
ساعتشرح پیوستتاریخنام استادنام درس
9/149/30خانم دکتر غفورياخالق اسالمی
9/510خانم دکتر عیالمیاخالق حرفه اي
10سه فصل اول کتاب9/10آقاي تیموریانادبیات کودکان

8/30تا اول بحث اسناد9/25آقاي تاجیکادله اثبات دعوي
8تا پایان فصل 9/193آقاي خفاجهارزشیابی آموزشی

16-9/1914آقاي عرب تیمورياصول برنامه ریزي آموزشی
12تا اول فصل 9/177خانم دکتر عیالمیاصول برنامه ریزي درسی-مبانی اصول برنامه ریزي درسی

12کل کتاب9/24آقاي عاشورياصول روانشناسی بالینی
13از ص 73 تا 9/24212آقاي باهنراصول فقه 1
10-8تا اول اصل استصحاب9/19خانم دکتر غفورياصول فقه 2
10-8تا اول اصل استصحاب9/18خانم دکتر غفورياصول فقه 4

12پنج فصل اول کتاب9/17آقاي تیموریاناصول و فنون راهنمایی و مشاوره در خانواده
14-9/1912آقاي عرب تیمورياصول و مبانی تعلیم و تربیت

12از ابتداي کتاب تا ص 9/18150آقاي فاضلیاقتصاد خرد
10-9تا ص 9/12100آقاي دکتر جواهراندازه گیري و سنجش در علوم رفتاري

10تا پایان فصل چهارم (تمامی گروهها خواهران و برادران)9/21آقاي دکتر دستورياندیشه اسالمی 1
8/30نصف کتاب (تمامی گروههاي خواهران و برادران)9/21آقاي دکتر دستورياندیشه اسالمی 2

10کل کتاب9/19خانم دکتر غفورياندیشه سیاسی امام
12فصول 1 و 2 و 3 و 9/35خانم جعفريانسان از دیدگاه اسالم
9/1411/30خانم دکتر غفوريانقالب اسالمی ایران

8تا پایان فصل 9/245آقاي رحیمیانگیزش و هیجان
9/1911خانم داووديآزمایشگاه شیمی آلی 1

14-9/2412خانم دکتر صبوريآزمایشگاه شیمی تجزیه 1 (پایان ترم)
14-9/2412خانم دکتر صبوريآزمایشگاه شیمی تجزیه 2 (پایان ترم)
9/2510خانم دکتر اسالم دوستآزمایشگاه شیمی فیزیک 2(پایان ترم)

14-9/2412خانم دکتر صبوريآزمایشگاه شیمی معدنی 1
14-12تا پایان فصل 9/1910آقاي دکتر جواهرآزمونهاي روانشناختی1
12-10همه کتاب9/26آقاي دکتر بیگناهآسیب شناسی اجتماعی
12-10همه کتاب9/26آقاي دکتر بیگناهآسیب شناسی اجتماعی
10کل کتاب9/25آقاي عاشوريآسیب شناسی روانی 2
9کل کتاب9/26خانم جعفريآشنایی با فلسفه اخالق

10تا پایان فصل 9/194آقاي خفاجهآشنایی با کتابخانه و مهارتهاي سواد اطالعات
10سه فصل اول9/25آقاي دکتر افضلیانآمار استنباطی
8چهار فصل اول کتاب9/25آقاي دکتر افضلیانآمار توصیفی

12-10همه کتاب9/26آقاي دکتر بیگناهآمار در علوم اجتماعی
12/30کل کتاب9/18آقاي اکرامیآمار و احتماالت

9/611خانم دکتر عیالمیآموزش بزرگساالن
10/30تا اول فصل 9/125خانم دکتر عیالمیآموزش و پرورش پیش دبستانی

12تا ص 9/25100خانم دکتر عیالمیآموزش و پرورش تطبیقی
11تا پایان فصل 9/261آقاي خفاجهآموزش هنر

8فصول 1 و 2 و 6 و 9/248خانم جعفريآموزه هاي تربیتی آیات قرآن

برنامه امتحانات میان ترم اعالم شده کلیه رشته ها



ساعتشرح پیوستتاریخنام استادنام درس
8فصول 1 و 2 و 6 و 9/248خانم جعفريآموزه هاي روانشناسی در قرآن

12/30تا ص 9/2680آقاي تاجیکآین دادرسی مدنی 3
14-12از ابتداي کتاب الی مبحث سوم موارد سقوط دعوي عمومی9/11آقاي محمديآیین دادرسی کیفري 1
14-12ابتداي ص 8/2086آقاي محمديآیین دادرسی کیفري 2
9/2514آقاي دکتر اعظمیآیین دادرسی مدنی 2

9/149/30خانم دکتر غفوريآیین زندگی
11/30تا اول ص 9/5100خانم دکتر عیالمیبرنامه ریزي آموزش فنی و حرفه اي

10فصل اول9/5خانم ابراهیمیانبزهکاري اطفال
9/1210خانم فرهنگبهداشت خانواده

10-9/30تا انتهاي فصل 8/274خانم میرزااحمديبهره وري و تجزیه و تحلیل آن در سازمان
9/512آقاي پاسبانپژوهش عملیاتی - تحقیق در عملیات

10تا اول فصل 9/174خانم دکتر عیالمیتاریخ آموزش و پرورش-سیر تحول آموزش و پرورش
10فصول 1 و 2 و 3 و 9/104خانم جعفريتاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن

11/30-11تا انتهاي فصل 8/204خانم میرزااحمديتجارت الکترونیک
11تا ص 9/18100خانم دکتر عیالمیتعلیم و تربیت اسالمی
9/199خانم دکتر غفوريتفسیر موضوعی قرآن

9/199خانم دکتر غفوريتفسیر موضوعی نهج البالغه
9/30تا اول فصل 9/173خانم دکتر عیالمیتکنولوژي آموزشی

9شش فصل اول9/10آقاي تازهتوسعه اقتصادي و برنامه ریزي
9/69خانم دکتر عیالمیجامعه شناسی آموزش و پرورش

12-10همه کتاب9/26آقاي دکتر بیگناهجامعه شناسی جهان سوم
12-10کل کتاب9/19آقاي خاکشورجرم شناسی

9/512آقاي دکتر وقفیحسابداري میانه 2
12باب سوم و باب چهارم تا اول بند 9/184خانم ابراهیمیانحقوق اداري 2

10-8پنج فصل اول کتاب9/19خانم ابراهیمیانحقوق اساسی 1
8فصل چهارم و پنجم9/18خانم ابراهیمیانحقوق اساسی 2

آقاي دکتر دستوريحقوق بشر در اسالم
12-10کل کتاب8/12خانم قربان زادهحقوق بیمه

10از ابتداي کتاب تا ص 9/2553خانم زنگنهحقوق بین الملل خصوصی 2
9از ابتداي کتاب تا اول فصل سوم9/11خانم زنگنهحقوق بین الملل عمومی 1

8/30از ابتداي کتاب تا ص 9/17111خانم قربان زادهحقوق تجارت 1
10از ابتداي کتاب تا ص 9/1790خانم قربان زادهحقوق تجارت 3
10/30از ابتداي کتاب تا ص 9/17100خانم قربان زادهحقوق تجارت 4
9از ابتداي کتاب تا ص 9/1790خانم قربان زادهحقوق تطبیقی

8تا ص 9/10195آقاي شرافتمندحقوق ثبت
8فصل اول و دوم9/18خانم ابراهیمیانحقوق جزاي اختصاصی 1 جرایم علیه اموال

10فصل اول(گفتار اول تا سوم)9/11خانم ابراهیمیانحقوق جزاي اختصاصی 2
14-12کل کتاب9/19آقاي خاکشورحقوق جزاي اختصاصی 3

10جزوه کالسی9/12خانم ابراهیمیانحقوق جزاي عمومی 1
10-8از ابتداي کتاب تا بزهکاري و عنصر مادي جرم9/25خانم ابراهیمیانحقوق جزاي عمومی 2
8/30فصول 4 و 9/255آقاي تاجیکحقوق فضاي مجازي
8شش فصل اول9/10آقاي تازهحقوق مالیه عمومی

10-8از اول کتاب(فصل اول و دوم) تا ابتداي بخش دوم محجورین8/27خانم سلحشورحقوق مدنی 1 اشخاص و محجورین
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10-8از ابتدا تا فصل هفتم سقوط تعهدات9/11خانم دکتر غفوريحقوق مدنی 3
9/2514آقاي دکتر اعظمیحقوق مدنی 5
10-8از ابتداي کتاب تا اول حواله9/11خانم دکتر غفوريحقوق مدنی 7
12/30کل کتاب9/26آقاي تاجیکحقوق هوایی

12سه فصل اول کتاب8/27خانم دکتر عیالمیخانواده در اسالم
12تا ص 134 (تمامی گروههاي خواهران و برادران)9/21آقاي دکتر دستوريدانش خانواده و جمعیت

12تا ص 9/25100خانم دکتر عیالمیدرآمدي بر نقش ادبیات در مدارس
11تا پایان فصل 9/261آقاي خفاجهدرآمدي برنقش هنر در مدارس

12-10همه کتاب8/26آقاي محمد حسن نژادروان شناسی افراد با نیازهاي خاص 2
9پنج فصل اول کتاب9/18خانم زنگنهروان شناسی سیاسی
10تا پایان فصل 9/246آقاي رحیمیروان شناسی عمومی

10تا اول فصل ششم9/5آقاي دکتر جواهرروانسنجی
12-10همه کتاب9/26آقاي دکتر بیگناهروانشناسی اجتماعی
12-10همه کتاب9/26آقاي دکتر بیگناهروانشناسی اجتماعی

12-10تا پایان فصل 9/195آقاي دکتر جواهرروانشناسی احساس و ادراك
12کل کتاب9/25آقاي عاشوريروانشناسی ازدیدگاه اندیشمندان مسلمان

9/2412آقاي محمد حسن نژادروانشناسی افراد با نیازهاي خاص 1
9/2412آقاي محمد حسن نژادروانشناسی افراد با نیازهاي ویژه

8چهار فصل اول کتاب9/28آقاي غالمرضا حسن نژادروانشناسی بازي
8تا پایان فصل 9/266آقاي غالمرضا حسن نژادروانشناسی پویایی گروه

8تا پایان فصل 9/187آقاي غالمرضا حسن نژادروانشناسی تجربی
10تا پایان فصل 9/184آقاي غالمرضا حسن نژادروانشناسی تربیتی
12چهار فصل اول کتاب9/24آقاي تیموریانروانشناسی خانواده
10-8سه فصل اول9/24آقاي غالمرضا حسن نژادروانشناسی رشد 1
10-8سه فصل اول9/3آقاي غالمرضا حسن نژادروانشناسی رشد 2

10-9سه فصل اول9/25خانم محموديروانشناسی سالمندي
8فصول 4 و 9/255خانم محموديروانشناسی سالمت

8تا پایان فصل 9/175آقاي رحیمیروانشناسی شخصیت
10تا پایان فصل 9/175آقاي رحیمیروانشناسی صنعتی سازمانی

10تا پایان فصل 9/46آقاي رحیمیروانشناسی عمومی
14تا پایان فصل 9/277آقاي دکتر تشکريروانشناسی فیزیولوژیک

12-10همه کتاب8/26آقاي محمد حسن نژادروانشناسی کودکان استثنائی
11-9چهار فصل اول کتاب9/20آقاي غالمرضا حسن نژادروانشناسی یادگیري
14از فصل دوم تا پایان فصل 9/186آقاي دکتر اعظمیروش تحقیق(حقوق)

9/1812خانم دکتر عیالمیروش تدریس
12فصل اول و دوم تا ص 9/1140آقاي رحمتیریاضی عمومی 1
12فصل اول9/11آقاي رحمتیریاضی عمومی 2
14-12تا پایان فصل سوم9/24آقاي حاجی الجیریاضیات پایه 1

14-12تا پایان فصل سوم9/24آقاي حاجی الجیریاضیات پایه و مقدمات آمار 1
8/30تا پایان فصل 9/253خانم کفاشزبان تخصصی 1 حسابداري

10تا پایان فصل 9/113خانم کفاشزبان تخصصی 1 مدیریت بازرگانی
8/30تا پایان فصل 9/253خانم کفاشزبان تخصصی 2 حسابداري

8/30تا پایان فصل سوم9/25خانم کفاشزبان تخصصی 2(زبان تخصصی 3 مدیریت بازرگانی
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13-12تا ص 8/2140آقاي حامد زنگنهزبان تخصصی 3 الهیات

9/30تا پایان فصل 9/255خانم کفاشزبان تخصصی اقتصاد و مدیریت
10تا پایان فصل 9/145خانم کفاشزبان خارجه (گروه 1 و 3)

12-9/2810آقاي علیرضا زنگنهزبان خارجه عمومی (گروه 2)
10-9از 4 فصل9/17آقاي تازهسازمانهاي پولی و مالی اسالمی و بین المللی

12/30-12تا انتهاي فصل 8/274خانم میرزااحمديسیستمهاي اطالعات مدیریت
9/1911خانم داووديشیمی آلی 1
9/1911خانم داووديشیمی آلی 3

12-10چهار فصل اول کتاب9/24خانم دکتر صبوريشیمی تجزیه 1
12-10دو فصل اول9/24خانم دکتر صبوريشیمی صنعتی 2
12-10چهار فصل اول کتاب9/24خانم دکتر صبوريشیمی معدنی 2

12چهار فصل اول کتاب9/18آقاي همایون زنگنهشیوه هاي تغییر و اصالح رفتار
14تا اول فصل هفتم - ص 9/17141آقاي دکتر تشکريعلوم اعصاب شناختی

10-8کل کتاب9/21آقاي دکتر حفیظ اله اعظمیفارسی عمومی
9/1411/30خانم دکتر غفوريفرهنگ و تمدن اسالم و ایران

10-8نصف کتاب9/19خانم دکتر غفوريفقه 6
14-12تا ابتداي درس هفتم8/20خانم دکتر غفوريفقه تطبیقی 2

8کل کتاب9/26خانم جعفريفلسفه اخالق (باتکیه برمباحث تربیتی)
10فصول 1 و 9/192خانم جعفريفلسفه علم روانشناسی
14-9/2512آقاي آشکارفناوري آموزشی (عملی)

10-8از ابتداي کتاب تا ص تدریس شده9/27آقاي دکتر یوسفیفیزیک 1
9/278آقاي دکتر یوسفیفیزیک 2

14تا اول فصل نهم ص 9/26187آقاي دکتر تشکريفیزیولوژي اعضاب و غدد
13تا ص 9/1789آقاي باهنرقواعد فقه 1
13از ص 1 تا 9/2487آقاي باهنرقواعد فقه 2

12از فصل دهم تا شانزدهم9/17آقاي دکتر جواهرکاربرد آزمونهاي روانی 2
14-9/2512آقاي آشکارکاربرد کامپیوتر در مدیریت(عملی)

12-10همه کتاب9/26آقاي دکتر بیگناهکارتحقیقی
9/2510خانم دکتر اسالم دوستگرافی و نشه خوانی (پایان ترم)

8شش فصل اول9/10آقاي تازهمالیه عمومی
10تا پایان فصل 9/246آقاي رحیمیمباحث اساسی 1
10تاپایان فصل 9/246آقاي رحیمیمباحث اساسی 1
12تا پایان فصل 9/1712آقاي رحیمیمباحث اساسی 2

9/268آقاي سربازيمباحث جاري در حسابداري
11ده فصل اول9/25آقاي دکتر افضلیانمبانی جامعه شناسی

16-9/2614آقاي عرب تیموريمبانی و اصول برنامه ریزي آموزشی
9/1213/30آقاي ابراهیمیمبانی و اصول راهنمایی و مشاوه
8تا پایان فصل 9/57آقاي خفاجهمبانی و اصول مدیریت آموزشی

13از دروس 11 الی 13 کتاب کردستانی و زارع9/3آقاي دکتر علیرضا زنگنهمتون تخصصی روانشناسی
11فصول 19 و 20 و 9/1221آقاي حامد زنگنهمتون حقوقی 1 به زبان خارجه
12-11فصول 12 و 8/2113آقاي حامد زنگنهمتون حقوقی 2 به زبان خارجه

12-11دو فصل8/14آقاي حامد زنگنهمتون حقوقی 2 جزایی
11فصول 34 و 9/535آقاي حامد زنگنهمتون حقوقی 4 بین الملل
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9/149/30آقاي دکتر علیرضا زنگنهمتون روانشناسی 1
8/30تا پایان فصل 8/278خانم کفاشمتون روانشناسی 2
12-8/2010خانم سلحشورمتون فقه 4 (حقوق)

10-8تا انتهاي فصل 9/256خانم میرزااحمديمدیریت تولید
10تا ص 9/26160آقاي براتیمدیریت رفتارسازمانی

12تا پایان فصل 9/268آقاي خفاجهمدیریت عمومی
10تا پایان فصل 9/194آقاي خفاجهمدیریت کتابخانه

11تا ص 8/27100خانم دکتر عیالمیمدیریت کالس
11/30-11تا انتهاي فصل 8/274خانم میرزااحمديمدیریت منابع انسانی

10تا ص 8/27120خانم دکتر عیالمیمسائل آموزش و پرورش در ایران
12چهار فصل اول کتاب9/11آقاي همایون زنگنهمشاوره شغلی حرفه اي

10از ص 15 تا 9/17105خانم جعفريمعرفت شناسی
9/1111خانم دکتر عیالمیمقدمات روش تحقیق کمی و کیفی

10جزوه کالسی9/26خانم ابراهیمیانمقدمه علم حقوق
8از ص 1 تا 9/1760خانم جعفريمنطق

10تا ص 8/28100خانم دکتر عیالمینظارت و راهنمایی آموزشی(تعلیماتی)
9/2614آقاي ابراهیمینظریه هاي مشاوره و روان درمانی


