
ساعتشرح پیوستتاریخنام استادنام درس
12تمام کتاب2/22آقاي محمد حسن نژاداختالالت یادگیري

11تا ابتداي بخش چهارم2/19حجت االسالم دکتر طیبیاخالق اسالمی مبانی و مفاهیم
2/19آقاي تاجیکادله اثبات دعوي

2/249/30خانم عیالمیاصول برنامه ریزي آموزشی
12-2/1810خانم دکتر صبورياصول تصفیه آب و پسابهاي صنعتی

9فصول 1 و 5 و 2/36خانم محمودياصول روانشناسی بالینی
10تا ابتداي بخش دوم انواع وضع2/30حجت االسالم دکتر طیبیاصول فقه 1

2/2414آقاي ابراهیمیاصول و فنون مشاوره خانواده
8/30تا ابتداي بحث معاد2/5حجت االسالم دکتر طیبیاندیشه اسالمی 1
8/30تا ابتداي بحث امامت و والیت2/5حجت االسالم دکتر طیبیاندیشه اسالمی 2
8/30تا ص 2/22180آقاي دکتر دستوريانسان در اسالم

12از ابتدا تا ص 2/23124حجت االسالم دکتر طیبیانقالب اسالمی ایران
12-10چهار فصل اول2/30آقاي جواهرانگیزش و هیجان
8سه فصل1/21خانم خزاعیآبهاي زیرزمینی

12-2/2210خانم دکتر صبوريآزمایشگاه شیمی تجزیه 2(پایان ترم)
3/18خانم عربآزمایشگاه شیمی عمومی 2 (پایان ترم)
2/1015خانم دکتر اسالم دوستآزمایشگاه شیمی فیزیک 1 (پایان ترم)
2/1015خانم دکتر اسالم دوستآزمایشگاه شیمی فیزیک 2 (پایان ترم)
14-2/1612خانم دکتر صبوريآزمایشگاه شیمی معدنی 1 (پایان ترم)
12-2/2210خانم دکتر صبوريآزمایشگاه شیمی معدنی 2 (پایان ترم)

8سه فصل اول نیمه اول کتاب2/3آقاي جواهرآزمونهاي روانشناختی 1
14سه فصل از نیمه دوم کتاب2/3آقاي جواهرآزمونهاي روانشناختی 2

9فصول 1 و 2 و 1/265آقاي عاشوريآسیب شناسی 1
8چهار فصل اول2/25آقاي افضلیانآسیب شناسی اجتماعی

8فصول 1 و 2 و 3 و 4 و 2/47خانم بادینآسیب شناسی روانی کودك و نوجوان
9از ص 1 تا 1/2899خانم جعفريآشنایی با فلسفه اسالمی

12کل کتاب2/22آقاي افضلیانآشنایی با قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران
10ابتداي مقررات مربوط به فصل ششم قانون کار ص 2/9440خانم میرزااحمديآشنایی با قوانین کسب و کار

8سه فصل اول و آخر2/22آقاي افضلیانآمار استنباطی
10چهار فصل اول2/25آقاي افضلیانآمار توصیفی

12/30کل کتاب2/23آقاي اکرامیآمار و احتماالت 2
10چهار فصل اول کتاب تا ص 2/10101آقاي خفاجهآموزش بزرگساالن

2/912/30خانم عیالمیآموزش تفکر به کودکان و نوجوانان
2/2315/30آقاي محمديآیین دادرسی کیفري 1
15/30 - 15تا ص 2/16118آقاي محمديآیین دادرسی کیفري 2
16-2/1614آقاي دکتر اعظمیآیین دادرسی مدنی 1
16-2/1614آقاي دکتر اعظمیآیین دادرسی مدنی 2
2/112آقاي تاجیکآیین دادرسی مدنی 3

11تا ابتداي فصل 5(اخالق معاشرت)2/19حجت االسالم دکتر طیبیآئین زندگی
2/179/30خانم عیالمیبرنامه ریزي آموزش فنی و حرفه اي

10دو فصل2/15خانم خزاعیبلور شناسی نوري
12فصول 1 و 4 و 8 و 9 و 1/2610آقاي عاشوريبهداشت روانی
8شش فصل اول2/24آقاي افضلیانپویایی گروه

14از اول کتاب تا فصل 2/35آقاي جواهرتاریخچه و مکاتب روانشناسی
12-10سه فصل اول2/22خانم دکتر صبوريتجزیه مقادیر بسیار کم

10سه فصل اول2/31آقاي پاسبانتحقیق در عملیات

برنامه امتحانات میان ترم اعالم شده کلیه رشته ها



ساعتشرح پیوستتاریخنام استادنام درس
8فصول 1 و 2 و 3 و 2/47آقاي حسن نژادتحولی 1

2/2310خانم عیالمیتربیت اخالقی
2/310/30خانم عیالمیتعلیم و تربیت اسالمی
13تا ص 114 ابتداي بخش 2/194حجت االسالم دکتر طیبیتفسیر موضوعی قرآن

13تا ص 110 ابتداي فصل 2/194حجت االسالم دکتر طیبیتفسیر موضوعی نهج البالغه
2/1611/30خانم عیالمیتکنولوژي آموزشی

12-10کل کتاب2/15آقاي محمد  حسن نژادتوانبخشی افراد با نیازهاي خاص
8سه فصل اول2/31آقاي تازهتوسعه اقتصادي و برنامه ریزي

10تا پایان فصل 2/17خانم حجازيجامعه شناسی آموزش و پرورش
14-12کل کتاب1/28آقاي خاکشورجرم شناسی
10دو فصل2/15خانم خزاعیچینه شناسی

2/1614/30آقاي سربازيحسابداري پیشرفته 2
2/1710آقاي سربازيحسابداري مالیاتی
2/912آقاي سربازيحسابداري میانه 2

10تمام کتاب2/23آقاي دکتر کتابیحقوق اساسی 1
8چهار فصل اول2/25خانم ابراهیمیانحقوق اساسی 2

16-14بخش سوم از فصل دوم2/17آقاي خاکشورحقوق بشر در اسالم
9/30از ابتداي کتاب تا ص 2/1117خانم قربان زادهحقوق تجارت 2
11از اول تا ص 2/1580خانم قربان زادهحقوق تجارت 3
11از ابتداي کتاب تا ص 2/1106خانم قربان زادهحقوق تجارت 4

10-8تا ص 2/18195آقاي شرافتمندحقوق ثبت
16-14فصول اول و دوم و سوم2/4آقاي خاکشورحقوق جزاي اختصاصی 3

10فصل اول و دوم تا اول اختالس2/25خانم ابراهیمیانحقوق جزاي عمومی 2
10بخش اول کتاب(سه فصل اول)2/25خانم ابراهیمیانحقوق کار

8از اول کتاب تا پایان فصل 2/259آقاي فاضلیحقوق مالی و مالیه عمومی
8تا ص 2/18160خانم سلحشورحقوق مدنی 1 (اشخاص و حمایت از محجورین)

16-2/1614آقاي دکتر اعظمیحقوق مدنی 2 اموال و مالکیت
2/915/30آقاي دکتر اعظمیحقوق مدنی 4 الزامات خارج از قرارداد

2/915/30آقاي دکتر اعظمیحقوق مدنی 6 عقود معین (الف)
10تا ابتداي فصل چهارم (ایمن سازي خانواده)2/19حجت االسالم دکتر طیبیدانش خانواده

11فصل اول کتاب تا ص 2/24102آقاي خفاجهدرآمدي برنقش هنر در مدارس
8فصول 9 و 10 و 11 و 2/812آقاي رحیمیروان شناسی عمومی 2

12-10پنج فصل اول2/10آقاي جواهرروان شناسی هوش و سنجش
12-10پنج فصل اول2/24آقاي جواهرروانسنجی

8شش فصل اول2/24آقاي افضلیانروانشناسی اجتماعی
12چهار فصل اول2/25آقاي افضلیانروانشناسی اجتماعی کاربردي
14-12پنج فصل اول2/24آقاي جواهرروانشناسی احساس و ادراك

13فصول 1 و 2 و 2/253خانم جعفريروانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان
12-10کل کتاب2/15آقاي محمد  حسن نژادروانشناسی افراد با نیازهاي خاص 1
12-10کل کتاب2/15آقاي محمد  حسن نژادروانشناسی افراد بانیازهاي خاص 2

12-10کل کتاب2/15آقاي محمد  حسن نژادروانشناسی آموزش کودکان استثنائی
8شش فصل اول2/24آقاي افضلیانروانشناسی پویایی گروه

14پنج فصل اول2/23آقاي حسن نژادروانشناسی تربیتی
2/1514آقاي تیموریانروانشناسی خانواده

10فصل اول کتاب2/3آقاي جواهرروانشناسی دین
8فصول 1 و 2 و 3 و 2/47آقاي حسن نژادروانشناسی رشد 1

9/30سه فصل اول1/27خانم محموديروانشناسی سالمندي
9فصل اول کتاب1/27خانم محموديروانشناسی سالمت



ساعتشرح پیوستتاریخنام استادنام درس
11/30تا اول فصل 2/225خانم زنگنهروانشناسی سیاسی

12تا پایان فصل 2/84آقاي رحیمیروانشناسی شخصیت
10تا پایان فصل 2/86آقاي رحیمیروانشناسی عمومی

12-10کل کتاب2/15آقاي محمد  حسن نژادروانشناسی فیزیولوژیک
2/99/30خانم عیالمیروش تحقیق کمی و کیفی

12دو فصل 7 و 8 از کتاب دکتر زارع2/8خانم حجازيروش تدریس علوم تجربی و اجتماعی
14سه فصل اول کتاب تا ص 2/1071آقاي خفاجهروشهاي ارزشیابی آموزشی
10-8پنج فصل اول2/9آقاي همایون زنگنهروشهاي تغییر اصالح رفتار
16-2/1714آقاي رحمتیریاضی عمومی 2 (کامپیوتر)

14-2/1712آقاي رحمتیریاضیات پایه و مقدمات آمار 1
14-2/1712آقاي رحمتیریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

12-10تا پایان فصل 2/254خانم علیشاهیزبان تخصصی 1 (حسابداري)
10سه فصل اول2/25خانم علیشاهیزبان تخصصی 1 (مدیریت بازرگانی)

12از اول تا پایان فصل 2/165خانم کفاشزبان تخصصی 1 علوم اجتماعی
10چهار فصل اول2/25خانم علیشاهیزبان تخصصی 2 (حسابداري)

9/30از اول کتاب تا پایان فصل 1/265خانم کفاشزبان تخصصی 2 الهیات
2/2313/30خانم عیالمیزبان تخصصی برنامه ریزي درسی

12از اول تا پایان فصل 2/317خانم کفاشزبان تخصصی روان شناسی و علوم تربیتی
10-8تا پایان فصل 2/195خانم کفاشزبان خارجه
14سه فصل2/15خانم خزاعیزلزله شناسی
16سه فصل2/15خانم خزاعیزمین ساخت

8سه فصل2/17خانم خزاعیزمین شناسی اقتصادي
14سه فصل2/17خانم خزاعیزمین شناسی ایران

10سه فصل2/15خانم خزاعیزمین شناسی تاریخی
16سه فصل2/1خانم خزاعیزمین شناسی زیست محیطی

12سه فصل2/10خانم خزاعیزمین شناسی ساختاري (تئوري و عملی)
8جلد اول2/1خانم خزاعیزمین شناسی فیزیکی
12سه فصل2/8خانم خزاعیزمین شناسی مهندسی

8سه فصل2/15خانم خزاعیزمین شناسی نفت
14سه فصل2/8خانم خزاعیزمین فیزیک

2/1612خانم عیالمیسازمان و قوانین آموزش و پرورش
14سه فصل2/11خانم خزاعیسنجش از دور

14سه فصل2/8خانم خزاعیسنگهاي دگرگونی
2/2313/30خانم عیالمیسیر تحول تعلیم و تربیت در ایران

12-10فصل هاي 1 و 2/182خانم دکتر صبوريشیمی تجزیه 2
14-12 فصلهاي 1 و 2/162خانم دکتر صبوريشیمی صنعتی 2
2/1810خانم عربشیمی عمومی 2

14-12 فصلهاي 1 و 2/172خانم دکتر صبوريشیمی محیط زیست
14-12دو فصل اول2/15خانم دکتر صبوريشیمی معدنی 1
2/1710خانم عیالمیطراحی آموزشی

10کل کتاب1/26آقاي عاشوريعلوم اعصاب شناختی
14-12کل کتاب2/19آقاي دکتر اعظمیفارسی عمومی

16تمام کتاب2/15خانم خزاعیفتوژئولوژي (تئوري و عملی)
11/30از ابتداي کتاب تا ص 2/19165حجت االسالم دکتر طیبیفرهنگ و تمدن

2/1613/30خانم عیالمیفلسفه آموزش و پرورش
8از ص 1 تا 1/2884خانم جعفريفلسفه علم روانشناسی

8تا ابتداي فصل 2/237خانم میرزااحمديفنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم
2/228آقاي دکتریوسفیفیزیک 1



ساعتشرح پیوستتاریخنام استادنام درس
8چهار فصل اول2/25آقاي دکتر یوسفیفیزیک 2 (شیمی و کامپیوتر)

2/228آقاي دکتریوسفیفیزیک پایه 1
2/228آقاي دکتریوسفیفیزیک عمومی

2/228آقاي دکتریوسفیفیزیک عمومی 1
15تا اول فصل 9 ص 2/23187آقاي دکتر تشکريفیزیولوژي اعصاب و غدد

3/110آقاي براتیکارآفرینی
12-10فصلهاي 1 و 2/152خانم دکتر صبوريکاربرد طیف سنجی در شیمی آلی

14-2/1712خانم دکتر صبوريکارگاه شیشه گري
15 - 14/30تمام کتاب2/16آقاي محمديکیفرشناسی
12سه فصل2/17آقاي تازهمالیه عمومی

10تا پایان فصل 2/86آقاي رحیمیمباحث اساسی در روانشناسی 1
8فصول 9 و 10 و 11 و 2/812آقاي رحیمیمباحث اساسی در روانشناسی 2

2/2414آقاي ابراهیمیمبانی اصول و مشاوره
8تا پایان فصل 2/89خانم حجازيمبانی جامعه شناسی

12هفت فصل اول2/24آقاي افضلیانمبانی روش تحقیق (مدیریت و حسابداري)
12سه فصل2/17خانم خزاعیمبانی زمین شیمی

12-10دو فصل اول2/18خانم دکتر صبوريمبانی شیمی کوانتومی
14سه فصل1/20خانم خزاعیمبانی کامپیوتر (زمین شناسی)

12تا اول فصل هشتم2/25آقاي عرب تیموريمبانی نظري و اصول مدیریت آموزشی
2/212/30خانم عیالمیمبانی و اصول برنامه ریزي آموزشی
2/29/30خانم عیالمیمبانی و اصول برنامه ریزي درسی

12-11فصل 12 و 2/313آقاي حامد زنگنهمتون حقوق 2
12فصل 2/2412آقاي حامد زنگنهمتون حقوقی 1 به زبان خارجه
11از فصل 2/2419آقاي حامد زنگنهمتون حقوقی 1 حقوق خصوصی

8از اول کتاب تا پایان فصل 1/268خانم کفاشمتون روان شناسی 2
2/2510آقاي علیرضا زنگنهمتون روانشناسی 1

14پنج درس2/8خانم خزاعیمتون علمی زمین شناسی
8کتاب متاجر تا فصل 5 بیع صرف1/26حجت االسالم دکتر طیبیمتون فقه 1 (فقه معامالت)

12کتاب قضا2/23حجت االسالم دکتر طیبیمتون فقه 4 (حقوق)
11شش فصل اول2/24آقاي خفاجهمدیریت اسالمی

8تا اول بخش آخر2/16آقاي براتیمدیریت رفتار سازمانی
14تا اول فصل 11 مفهوم سه بعدي مدیریت آموزشی، مهارتهاي مدیریت2/25آقاي عرب تیموريمدیریت عمومی

12چهارفصل اول کتاب تا ص 2/17116آقاي خفاجهمدیریت کتابخانه
2/169/30خانم عیالمیمدیریت کالس
14-12تا اول فصل 2/297خانم واسطهمدیریت مالی 1
2/2414آقاي ابراهیمیمشاوره خانواده

2/15012آقاي تیموریانمشاوره شغلی و حرفه اي
10-2/248آقاي هنر آموزمعادالت دیفرانسیل

10نصف کتاب2/22آقاي دکتر دستوريمعرفت شناسی
2/99/30خانم عیالمیمقدمات روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی

14تا اول فصل 11 مفهوم سه بعدي مدیریت آموزشی، مهارتهاي مدیریت2/18آقاي عرب تیموريمقدمات مدیریت آموزشی
11فصل دوم و سوم2/25خانم ابراهیمیانمقدمه علم حقوق

12فصول 1 و 2 و 2/183خانم جعفريمکتبهاي فلسفی و نظریه هاي تربیتی
8چهار فصل2/21خانم خزاعینقشه برداري

12-10پنج فصل اول2/24آقاي جواهرهوش و سنجش


