
ساعتشرح پیوستتاریخنام استادنام درس
9.30_2/8خانم دکتر عیالمیاخالق حرفه اي

11.30صد ص اول کتاب1/25خانم دکتر عیالمیاصول و مبانی برنامه ریزي درسی
10-8از ابتداي کتاب تا فصل 1/2611آقاي فاضلیاقتصاد کالن

13.30صد ص اول کتاب2/2خانم دکتر عیالمیالگوها و روش تدریس
13.30صد ص اول کتاب1/26خانم دکتر عیالمیآموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستان

13.30_1/26خانم دکتر عیالمیآموزش و پرورش تطبیقی
16-1/2514آقاي محمديآیین دادرسی کیفري 2

9.30صد ص اول کتاب1/26خانم دکتر عیالمیبرنامه ریزي آموزش فنی و حرفه اي
11_2/2خانم دکتر عیالمیبرنامه ریزي درسی دوره متوسطه

13.30صد ص اول کتاب2/8خانم دکتر عیالمیبرنامه ریزي درسی دوره هاي تحصیلی پیش دبستانی و دبستان
11.30صد ص اول کتاب1/26خانم دکتر عیالمیتربیت اخالقی

13.30صد ص اول کتاب2/9خانم دکتر عیالمیتربیت رسانه اي
13.30صد ص اول کتاب2/2خانم دکتر عیالمیتعلیم و تربیت اسالمی

12-10کل کتاب2/14آقاي تقی زنگنهحقوق اداري 1
14-12فصول 4 و 1/255خانم ابراهیمیانحقوق اساسی 2

10-8فصول اول و دوم تا اول گفتار دوم1/25خانم ابراهیمیانحقوق جزاي عمومی 3
13.30صد ص اول کتاب2/3خانم دکتر عیالمیخانواده در اسالم
10فصول 1 و 2/212خانم جعفريروان شناسی دین

11صد ص اول کتاب2/3خانم دکتر عیالمیروش تحقیق
1.30سه فصل مشخص شده1/25خانم دکتر عیالمیروش تدریس علوم تجربی و اجتماعی

10سه فصل اول2/15آقاي همایون زنگنهروشهاي اصالح و تغییر رفتار
8تا پایان فصل پنجم2/3خانم کفاشزبان خارجه عمومی

9.30صد ص اول کتاب2/9خانم دکتر عیالمیسازمان و قوانین آموزش و پرورش
9.30صد ص اول کتاب1/26خانم دکتر عیالمیسیر تحول و تعلیم و تربیت در ایران قبل و بعد اسالم

9.30تا پایان ص 2/2176خانم دکتر عیالمیطراحی آموزشی
14-12کل کتاب2/10آقاي دکتر حفیظ اله اعظمیفارسی عمومی

9فصول 1 و 3 و 2/78خانم جعفريفلسفه آموزش و پرورش
11صد ص اول کتاب1/25خانم دکتر عیالمیمبانی اصول تعلیم و تربیت
8سه فصل اول2/15آقاي همایون زنگنهمبانی راهنمایی و مشاوره

12تا پایان فصل سوم2/15خانم کفاشمتون تخصصی 2 حسابداري
12تا پایان فصل دوم2/15خانم کفاشمتون تخصصی 2 مدیریت
12/30فصل 21 و 2/1419آقاي حامد زنگنهمتون حقوقی 1 خصوصی

12/30فصل 19 و 2/1620آقاي حامد زنگنهمتون حقوقی 2 به زبان خارجه
12/30فصل 37و 2/2138آقاي حامد زنگنهمتون حقوقی 3

11تا پایان فصل هفتم2/15خانم کفاشمتون روانشناسی 1
11تا پایان فصل هشتم2/15خانم کفاشمتون روانشناسی 2

11_2/9خانم دکتر عیالمیمدیریت کالس
11صد ص اول کتاب2/3خانم دکتر عیالمیمسائل آموزش و پرورش
14-12فصول 1 تا 2/78آقاي تیموریانمشاوره شغلی و حرفه اي

13.30صد ص اول کتاب2/3خانم دکتر عیالمینظارت و راهنمایی تعلیماتی
9فصول 1 و 3 و 2/78خانم جعفرينظریه ها و مکاتب فلسفی

برنامه امتحانات میان ترم اعالم شده کلیه رشته ها


