
ساعتشرح پیوستتاریخنام استادنام درس

14-12نصف کتاب2/30آقاي محمد حسن نژاداختالالت یادگیري

18-16فصل 1 و 2/122خانم جعفرياخالق اسالمی

16-14مباحث اقرار - شهادت و سوگند2/9آقاي خاکشورادله اثبات دعوي

9کل کتاب1/26آقاي عاشوريارزشیابی شخصیت

2/2311/30خانم عیالمیاصول برنامه ریزي درسی

12-2/2510آقاي سربازياصول حسابداري 1

15/30از ص 70 تا 2/9212آقاي باهنراصول فقه 1

کالسیاصول علمیه یا ادله فقاهتی از ص 93 تا 2/26187آقاي باهنراصول فقه 2

14از ابتدا تا ص 2/2482آقاي رضوانیاصول فقه 3

14-12از ابتداي اصول علمیه تا اصل تحیر2/11خانم دکتر غفورياصول فقه 4

8هفت فصل اول کتاب تا ص 12/16102آقاي خفاجهاصول مدیریت آموزشی

2/179خانم عیالمیاصول و مبانی آموزش و پرورش

10-9چهار فصل2/9آقاي تازهاقتصاد ایران

16-2/2414آقاي فاضلیاقتصاد خرد

18-2/2416آقاي فاضلیاقتصاد کالن

9تا ص 2/6140آقاي دکتر دستورياندیشه اسالمی 1

10-8فصل یک و دو1/30خانم جعفرياندیشه اسالمی 2

11فصل 1 و 2/122خانم جعفرياندیشه اسالمی 2

12-2/2410آقاي افضلیاناندیشه هاي سیاسی امام خمینی (ره)

10فصول 1 و 2 و 2/263خانم جعفريانسان در اسالم

10-2/238آقاي افضلیانانقالب اسالمی ایران

14نه فصل اول2/25آقاي جواهرانگیزش و هیجان

برنامه امتحانات میان ترم اعالم شده کلیه رشته ها



ساعتشرح پیوستتاریخنام استادنام درس

2/2415آقاي دکتر اعظمیایین دادرسی مدنی 3

12-2/2510آقاي غفاريآبخیزداري و حفاظت آب و خاك

18-2/1917خانم رحیلیآبهاي زیرزمینی

10-2/248خانم داووديآزمایشگاه جداسازي (پایان ترم)

10-2/248خانم عربآزمایشگاه شیمی عمومی 2 (پایان ترم)

2/248خانم اسالم دوستآزمایشگاه شیمی فیزیک 1 (پایان ترم)

12-2/1010خانم دکتر اسالم دوستآزمایشگاه شیمی فیزیک 2 (پایان ترم)

12-2/2610خانم دکتر صبوريآزمایشگاه شیمی معدنی 2 (پایان ترم)

2/26آقاي دکتر یوسفیآزمایشگاه فیزیک پایه 2 (پایان ترم)
کلیه گزارش کارهاي آزمایشگاه باید در همین 

ساعت تحویل شود
8-10

8چهار فصل2/9آقاي افضلیانآسیب شناسی اجتماعی

2/23خانم بادینآسیب شناسی روانی 1
فصل - فصل 2 (ص 64تا آخر)فصل 3 (ص 114 

تا 130 )
14

12-2/2410آقاي افضلیانآشنایی با قانون اساسی

2/2313خانم عیالمیآشنایی با کتابخانه

15تا ص 2/9100خانم اعظمیآشنایی بافلسفه اسالمی

8چهار فصل2/23آقاي افضلیانآمار استنباطی

8چهار فصل2/9آقاي افضلیانآمار توصیفی

10دو فصل اول2/24آقاي افضلیانآمار در علوم اجتماعی

10-8از ص 70 تا 2/19118خانم نیره قربان زادهآمار مقدماتی

10تا ص 2/18150آقاي اکرامیآمار و احتماالت

14-12از فصول  8 - 9 - 10 - 11 -1/2912خانم عبداهللا زادهآمار و کاربرد آن در مدیریت بازرگانی

2/2313خانم عیالمیآموزش بزرگساالن

9نصف کتاب2/24خانم عیالمیآموزش و پرورش تطبیقی

16-2/2615آقاي جواهرآموزه هاي روانشناسی در حدیث



ساعتشرح پیوستتاریخنام استادنام درس

16جلد یک کتاب آیات االحکام2/25آقاي باهنرآیات االحکام (الهیات)

16از ابتدا تا اول فصل ششم ص 2/25130آقاي باهنرآیات االحکام (حقوق)

14تا ص 67 دادگاه انقالب2/25آقاي محمديآیین دادرسی کیفري 2

14تا ابتداي صالحیت2/25آقاي محمديآیین دادرسی کیفري(فقه و حقوق)

14/30از اول کتاب تا ابتداي فصل دوم2/25آقاي محمديآیین دادرسی مدنی 1

9/30-9از ابتداي کتاب تا ص 2/1192خانم قربان زادهآیین دادرسی مدنی 2

18-16شش فصل اول کتاب2/12خانم جعفريآیین زندگی

10-9/30تا انتهاي فصل 2/34خانم میرزااحمديبازاریابی بین الملل

12-2/2510آقاي غفاريباغبانی عمومی

12چهار فصل2/17آقاي افضلیانبررسی مسائل اجتماعی ایران

2/2314خانم عیالمیبرنامه ریزي آموزش فنی و حرفه اي

14-12فصل اول و دوم2/19خانم ابراهیمیانبزهکاري اطفال

کالسیفصول 1 و 4 و 2/1011آقاي عونیبهداشت روانی

16-2/2514آقاي دکتر احسانیبهداشت و بیماري هاي دام و طیور

12-11/30تا انتهاي فصل 2/34خانم میرزااحمديبهره وري و تجزیه و تحلیل آن در سازمان

2/1912/30آقاي پاسبانپژوهش عملیاتی و تحقیق در عملیات

10-8چهار فصل2/9آقاي تازهپول و ارز بانکداري

16-14شش فصل اول کتاب2/25آقاي عربتجارت الکترونیک 1

تجارت الکترونیک 2
16-14شش فصل اول کتاب2/25آقاي عرب

16-15از فصل 6 تا آخر2/18آقاي عربتجارت الکترونیک 2

18-16کل کتاب2/17آقاي عربتجارت بین الملل

11/30-11تا انتهاي فصل 2/104خانم میرزااحمديتجزیه وتحلیل و طراحی سیستم

2/1711خانم عیالمیتعلیم و تربیت اسالمی



ساعتشرح پیوستتاریخنام استادنام درس

12از ابتدا تا ص 2/26134خانم جعفريتفسیر موضوعی قرآن

9از ابتدا تا ص 2/19111خانم جعفريتفسیر موضوعی نهج البالغه

14-12شش فصل اول کتاب2/11آقاي نجاتیتفکر و زبان

2/911خانم عیالمیتکنولوژي آموزشی

15/30تا اول حسابداري زیست محیطی2/26آقاي مهدوي فرتوسعه پایدار

10فصل 2/244آقاي افضلیانجامعه شناسی انحرافات اجتماعی

8صد صفحه2/10آقاي افضلیانجامعه شناسی انقالب

10-2/248آقاي دکتر بیگناهجامعه شناسی ایالت و عشایر ایران

10صد صفحه2/10آقاي افضلیانجامعه شناسی آموزش و پرورش

8صد صفحه2/10آقاي افضلیانجامعه شناسی جنگ و نیروهاي نظامی

8صد صفحه2/9آقاي افضلیانجامعه شناسی شهري

14-2/2412آقاي دکتر بیگناهجامعه شناسی صنعتی

8صد صفحه2/24آقاي افضلیانجامعه شناسی قشرها و نابرابري هاي اجتماعی

12-10تئوري2/24خانم داووديجداسازي و شناسازي ترکیبات آلی

16-14از اول کتاب تا ص 12/21204آقاي خاکشورجرم شناسی

15/30تا پایان بخش دوم ص 2/2655آقاي مهدوي فرجغرافیاي انسانی ایران

12-10از اول کتاب تا ص 2/26100آقاي توالییجمعیت شناسی ایران

12-10حسابداري شعب - حسابداري کاري امانی2/25آقاي سربازيحسابداري پیشرفته 1

18-2/2316آقاي محمد تقی زنگنهحقوق اداري 1

2/24خانم ابراهیمیانحقوق اداري 2
باب سوم:خدمات اداري دولت تا اول بخش سوم 

انعقاد قرارداد
8-10

12-10از اول کتاب تا فصل 5 اول ساختار شوراي نگهبان2/17خانم ابراهیمیانحقوق اساسی

12چهار فصل اول کتاب2/19خانم ابراهیمیانحقوق اساسی 1

12-2/1710خانم ابراهیمیانحقوق اساسی 2



ساعتشرح پیوستتاریخنام استادنام درس

10-9/30کل کتاب2/10خانم قربان زادهحقوق بازرگانی

8/30کل کتاب2/20آقاي دکتر دستوريحقوق بشر در اسالم

9فصل دوم2/24خانم ابراهیمیانحقوق بیمه

9-8/30از ابتداي کتاب تا ص 101 بحث تابعیت مضاعف2/10خانم قربان زادهحقوق بین الملل خصوصی 1

10-9/30از ابتداي کتاب تا ص 2/1173خانم قربان زادهحقوق بین الملل خصوصی 2

12-10از ص 1 تا 2/466خانم زنگنهحقوق بین الملل عمومی 1

9-8/30از ص 67 تا 2/11117خانم قربان زادهحقوق تجارت 1

11-10/30از ابتداي کتاب تا ص 2/1090خانم قربان زادهحقوق تجارت 2

11/30-11از ابتداي کتاب تا ص 2/10131خانم قربان زادهحقوق تجارت 4

9/30-9از اول کتاب تا فصل پنجم ص 2/1084خانم قربان زادهحقوق تطبیقی

14از ابتدا تا ص 1/27198آقاي شرافتمندحقوق ثبت

2/3110آقاي شفیعیحقوق جزاي اختصاصی 1

10/30-10از ص 46 جرم کالهبرداري تا ص 2/10200خانم قربان زادهحقوق جزاي اختصاصی 2

14-12مباحث تبانی و جعل و استفاده از سند مجعول2/10خانم ابراهیمیانحقوق جزاي اختصاصی 3

10-8کل کتاب2/31آقاي خاکشورحقوق جزاي بین الملل ایران

10-8عنصر قانونی و عنصر مادي2/26خانم ابراهیمیانحقوق جزاي عمومی 1

10-8دو فصل2/26خانم ابراهیمیانحقوق جزاي عمومی اسالم(الهیات)

2/1110خانم قربان زادهحقوق رسانه

12-10بخش اول کتاب2/17خانم ابراهیمیانحقوق کار

10/30-9/30هفت فصل2/2آقاي تازهحقوق مالی و مالیه عمومی

2/2315آقاي دکتر اعظمیحقوق مدنی 1

2/2415آقاي دکتر اعظمیحقوق مدنی 2

2/3114آقاي دکتر اعظمیحقوق مدنی 3



ساعتشرح پیوستتاریخنام استادنام درس

2/2415آقاي دکتر اعظمیحقوق مدنی 4

2/2315آقاي دکتر اعظمیحقوق مدنی 5

2/3114آقاي دکتر اعظمیحقوق مدنی 6

2/3014آقاي دکتر اعظمیحقوق مدنی 7

10-8مبحث شفعه2/31آقاي خاکشورحقوق مدنی 8

12-2/2510آقاي غفاريخاکشناسی عمومی

2/2314خانم عیالمیخانواده در اسالم

16-2/2514آقاي دکتر احسانیدامپروري عمومی - آزمایشگاه دامپروري عمومی

10/30تا ابتداي فصل چهارم2/6آقاي دکتر دستوريدانش خانواده و جمعیت

12از اول کتاب تا ص 2/23162خانم خدمتگذاردرآمدي برنقش ادبیات در مدارس

2/1613/30خانم عیالمیدرآمدي برنقش هنر در مدارس

2/2313خانم عیالمیراهنمایی تحصیلی شغلی

10-2/248خانم محمديرسوب شناسی

16-2/2615آقاي جواهرروان سنجی

10فصول 1 و 2 و 3 و 2/257آقاي غالمرضا حسن نزادروانشاسی تحولی 1

8هفت فصل2/10آقاي افضلیانروانشناسی اجتماعی

16-14نصف کتاب2/30آقاي محمد حسن نژادروانشناسی اجتماعی کاربردي

16-14نصف کتاب2/30آقاي محمد حسن نژادروانشناسی افراد با نیازهاي خاص 2

14-12نصف کتاب2/30آقاي محمد حسن نژادروانشناسی افراد بانیازهاي خاص 1

14پنج فصل اول2/25آقاي جواهرروانشناسی بازي

10تا پایان فصل 2/256آقاي غالمرضا حسن نزادروانشناسی پویایی گروه

10چهار فصل اول کتاب2/19آقاي غالمرضا حسن نزادروانشناسی تربیتی

10فصول 1 و 2 و 3 و 2/257آقاي غالمرضا حسن نزادروانشناسی رشد1



ساعتشرح پیوستتاریخنام استادنام درس

11-10پنج فصل اول1/28خانم محموديروانشناسی سالمت

10-8تا پایان فصل 1/214خانم زنگنهروانشناسی سیاسی

16-12/2414خانم بادینروانشناسی شخصیت

16-2/2615آقاي جواهرروانشناسی شناختی

10-8 پنج فصل اول1/28خانم محموديروانشناسی فیزیولوژیک

16-14نصف کتاب2/30آقاي محمد حسن نژادروانشناسی کودکان استثنایی

16-14فصلهاي 9 و 6 و 5 و 1/274آقاي عونیروانشناسی مرضی کودك

12-10تا ابتداي فصل 2/117آقاي نجاتیروانشناسی یادگیري

12-10کل کتاب2/10خانم دکتر اسالم دوستروش استفاده از متون علمی شیمی

14-12نصف کتاب2/11خانم دکتر غفوريروش تحقیق در علوم اسالمی

2/2313خانم عیالمیروش تحقیق در علوم تربیتی

14تا اول فصل 6 ص 2/17160آقاي براتیروش تحقیق در مدیریت 

12-2/2410آقاي دکتر بیگناهروش تحقیق نظري

2/211خانم عیالمیروشها و فنون تدریس

10سه فصل اول تا ص 12/1671آقاي خفاجهروشهاي ارزشیابی

12-2/1210آقاي توالییروشهاي مقدماتی تحلیل جمعیت

10-8کل مباحث درسی12/15آقاي خاکشوررویه قضایی

16فصل اول و دوم2/12آقاي رحمتیریاضی و کاربرد آن در مدیریت 2

10-2/268خانم عبداهللا زادهریاضیات پایه و مقدمات آمار

12-2/1810آقاي هنرآموزریاضیات پایه و مقدمات آمار 1

10-8فصل اول12/24خانم عبدااهللا زادهریاضیات پایه و مقدمات آمار 2

10-8تا پایان فصل انتگرال1/29خانم عبداهللا زادهریاضیات پایه و مقدمات آمار 2

12-10چهار فصل ابتداي کتاب2/10خانم دکتر اسالم دوستزبان تخصصی (شیمی)



ساعتشرح پیوستتاریخنام استادنام درس

12-2/1910خانم علیشاهیزبان تخصصی 1 (الهیات)

16-2/2514آقاي علیرضا زنگنهزبان تخصصی 1 مدیریت بازرگانی

12-1/2910خانم علیشاهیزبان تخصصی 2 (الهیات)

16-2/2514آقاي علیرضا زنگنهزبان تخصصی 2 مدیریت بازرگانی

18-16دو بخش2/18آقاي حامد زنگنهزبان تخصصی 3

16-2/2514آقاي علیرضا زنگنهزبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

10تا پایان فصل 2/183خانم کفاشزبان تخصصی حسابداري 1

8/30تا پیایان فصل 2/253خانم کفاشزبان تخصصی حسابداري 2

2/39/30خانم کفاشزبان تخصصی روان شناسی 2

2/39/30خانم کفاشزبان تخصصی روان شناسی و علوم تربیتی

کالسیتا پایان فصل چهارم2/10خانم اسالم دوستزبان تخصصی شیمی

کالسی2/18خانم آل عباسزبان تخصصی علوم اجتماعی 1

18-2/1717خانم رحیلیزلزله شناسی

10-2/248خانم محمديزمین شناسی دریایی

2/2313خانم عیالمیسنجش و اندازه گیري

12-2/1910خانم بیانیسنگ شناسی دگرگونی (عملی پایان ترم)

10از ابتداي کتاب تا پایان فصل 2/265خانم بیانیسنگ شناسی دگرگونی (میان ترم)

2/415آقاي محمد زنگنهسیر تحول تعلیم و تربیت در ایران قبل و بعد از اسالم

12-10نصف کتاب2/11خانم دکتر غفوريسیري در نهج البالغه

11-10/30تا انتهاي فصل 2/104خانم میرزااحمديسیستمهاي اطالعات مدیریت

2/2513آقاي فقیريشیمی آلی 2

14-2/1212خانم دکتر صبوريشیمی آلی فلزي

16-14چهار فصل اول2/4آقاي مطهري نیاشیمی صنعتی



ساعتشرح پیوستتاریخنام استادنام درس

10-2/108خانم عربشیمی عمومی 2

12-10چهار فصل ابتداي کتاب2/10خانم دکتر اسالم دوستشیمی فیزیک 1

12-8تا اخر فصل 2/267خانم دکتر صبوريشیمی معدنی 2

10-8نصف کتاب2/11خانم دکتر غفوريعلوم بالغی

14/30کل کتاب بجز مکتبهاي2/27آقاي دکتر حفیظ اله اعظمیفارسی عمومی

10-8از بخش چهارم تا آخر کتاب2/27آقاي محمد زنگنهفرهنگ و تمدن

12-10از اول حجر تا ابتداي ودیعه2/11خانم دکتر غفوريفقه 3

14از ابتداي جزوه سوارکاري تا ابتداي مبحث شکار2/25آقاي باهنرفقه 4 (الهیات)

10-8از مبحث نکاح تا اول خلع مبارات2/11خانم دکتر غفوريفقه 5

12-10از حدود تا ابتداي دیات2/10خانم دکتر غفوريفقه 6

10-8نصف کتاب2/10خانم دکتر غفوريفقه تطبیقی 1

14-12نصف کتاب2/18خانم دکتر غفوريفقه تطبیقی 2

12-2/1210خانم جعفريفلسفه اخالق

10از ابتداي کتاب تا ص 2/2666خانم جعفريفلسفه اخالق

10-8تا آخر فصل 2/254آقاي شهیديفلسفه آموزش و پرورش

12فصل 12/241خانم جعفريفلسفه علم روانشناسی

10-8فصول 2 و 3 و 4 و 5 و 2/26آقاي آشکارفن آوري اطالعات در روان شناسی

18-14تا پایان فصل 2/266آقاي آشکارفناوري اطالعات در روانشناسی (تئوري)

2/2616آقاي آشکارفناوري آموزشی

کالسیپنج فصل اول2/2آقاي آشکارفناوري آموزشی (علوم تربیتی)

11/30-11تا انتهاي فصل 2/104خانم میرزااحمديفنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

2/168آقاي دکتر یوسفیفیزیک 1 (کامپیوتر)

2/318آقاي دکتر یوسفیفیزیک 2 (زمین شناسی ، کامپیوتر و شیمی)



ساعتشرح پیوستتاریخنام استادنام درس

2/168آقاي دکتر یوسفیفیزیک عمومی 1(شیمی)

16تا اول فصل 2/199آقاي دکتر تشکريفیزیولوژي اعصاب و غدد

2/2313خانم عیالمیقصه گویی و نمایش خالق

14-12از ابتداي کتاب تا قاعده نسبیت2/18خانم دکتر غفوريقواعد فقه 1

12-10سه فصل ابتداي کتاب2/10خانم دکتر اسالم دوستکاربرد الکترونیک در شیمی

10کل کتاب1/26آقاي عاشوريکاربرد آزمونهاي روانی

14-2/2412خانم داووديکاربرد طیف سنجی در شیمی آلی (پایان ترم)

18-16تئوري و عملی2/26آقاي آشکارکاربرد کامپیوتر در حسابداري

10-8فصول 2 و 3 و 4 و 5 و 2/26آقاي آشکارکاربرد کامپیوتر در روانشناسی

14-2/2512آقاي بیناییکاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی

2/2616آقاي آشکارکاربرد کامپیوتر در مدیریت

14تئوري و عملی2/26آقاي آشکارکاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی

15-14کل کتاب2/23خانم خدمتگذارکارگاه فرهنگ نویسی

14-12فصول 1 و 2 و 2/123خانم دکتر صبوريکارگاه یا شیشه گري

10-2/198خانم بیانیکانی شناسی (پایان ترم)

9کانی شناسی سیلیکاته.از ابتدا تا ص 2/2680خانم بیانیکانی شناسی (میان ترم)

کالسیصد ص اول2/24آقاي حقیقیکنترل پروژه

14-12دو فصل اول12/15خانم ابراهیمیانکیفر شناسی

12-10گفتارهاي اول و دوم کتاب2/10خانم دکتر غفوريمبادي فقه و اصول

2/3011خانم عیالمیمبانی اصول و تعلیم و تربیت

10صد صفحه2/16آقاي افضلیانمبانی تاریخ اجتماعی ایران

10صد صفحه2/10آقاي افضلیانمبانی جامعه شناسی

مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی
10-2/248آقاي دکتر بیگناه
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10ده فصل2/10آقاي افضلیانمبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی

16تا اول فصل هدایت2/12آقاي براتیمبانی سازمان مدیریت 

14-12چهار فصل اول کتاب2/24خانم عربمبانی شیمی پلیمر

10-2/268آقاي بیناییمبانی کامپیوتر در برنامه نویسی

14/30از چهار فصل اول کتاب یا جزوه2/30آقاي حسن زنگنه قاسم آباديمبانی مدیریت بازرگانی

2/2315/30خانم عیالمیمبانی و اصول برنامه ریزي آموزشی

16-14فصول 19 و 20 و 2/1921آقاي حامد زنگنهمتون حقوقی 1

18-16دو فصل2/19آقاي حامد زنگنهمتون حقوقی 1 (حقوق خصوصی)

16-14فصل 12 و 2/1813آقاي حامد زنگنهمتون حقوقی 2 زبان خارجه تخصصی

18-16دو فصل2/19آقاي حامد زنگنهمتون حقوقی 3 (حقوق عمومی)

9/30تا پایان فصل هفتم2/3خانم کفاشمتون روانشناسی 1

2/39/30خانم کفاشمتون روانشناسی 1

9/30تا پایان فصل هفتم12/22خانم کفاشمتون روانشناسی 2

2/39/30خانم کفاشمتون روانشناسی 2

2/2312خانم عیالمیمتون زبان خارجه برنامه ریزي درسی

کالسیچهار فصل اول2/26آقاي باهنرمتون فقه 1

12-10از اول تا ص 65 تا اول بیست مسأله2/25خانم سلحشورمتون فقه 2 (حقوق)

12-10از اول کتاب تا ص 12/2392خانم سلحشورمتون فقه 3 (حقوق)

کالسیاز ابتدا تا ص 2/18100خانم سلحشورمتون فقه 4 (حقوق)

14-13کل کتاب2/23خانم خدمتگذارمتون نظم 2 قسمت سوم قصاید ناصرخسرو

16-14پنج فصل اول2/17آقاي عربمدیریت بازاریابی

کالسیهفتاد ص اول2/11آقاي حقیقیمدیریت بحران و ریسک

کالسیتا انتهاي فصل 2/107خانم میرزااحمديمدیریت تولید
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10/30-10تا انتهاي فصل 2/107خانم میرزااحمديمدیریت تولید

16-14تا اول فصل ششم-ارتباطات2/26آقاي براتیمدیریت رفتار سازمانی

12سه فصل اول تا ص 12/1642آقاي خفاجهمدیریت کتابخانه

16-2/2514آقاي عربمدیریت منابع انسانی

2/1613/30خانم عیالمیمسائل آموزش و پرورش ایران

12-10تا ص 2/980آقاي حاجی الجیمعادالت دیفرانسیل

12-10فصول 3 و 2/304آقاي حاجی الجیمعادالت دیفرانسیل

10شش فصل اول2/26خانم جعفريمعرفت شناسی

2/179خانم عیالمیمقدمات روش تحقیق و روش تحقیق در روانشناسی

18-16تا اول فصل هفتم2/11آقاي دکتر تشکريمقدمات نوروپسیکولوژي

12فصل دوم و سوم2/19خانم ابراهیمیانمقدمه علم حقوق

12از ابتداي کتاب تا ص 2/2660خانم جعفريمنطق

2/11آقاي رشیدمهارتهاي ترجمه
از ابتداي کتاب تا پایان فصل سوم-کتاب دکتر 

رضاناظمیان
8-10

18-2/2217خانم رحیلیمهندسی ساختاري

16-14فصول 1 و 2/262خانم دکتر صبورينانو شیمی

12-10از ابتداي کتاب تا انتهاي فصل 2/115آقاي رشیدنحو کاربردي 4

12-10فصل اول و دوم2/19خانم جان بیگینظریه هاي جامعه شناسی 1

10ده فصل2/10آقاي افضلیاننظریه هاي جامعه شناسی 2

18-2/2316آقاي تیموریاننظریه هاي روان درمانی


