
ساعتشرح پیوسترشتهتاریخنام استادنام درس

10-9/30تا انتهاي فصل ششم ص 109مدیریت - حسابداري9/22خانم میرزا احمدياحکام کسب و کار

8دو فصل اولعمومی9/30خانم جعفرياخالق اسالمی

13-12کل کتابادبیات فارسی9/24خانم خدمتگذارادبیات عامیانه

علوم تربیتی - روانشناسی9/28خانم بادینارزشیابی شخصیت
از 5 فصل اول کتاب-براي کار عملی 2 آزمون را 

اجرا ، نمره گذاري و تفسیر نمایید.
14-16

16-14چهار فصل اولشیمی9/15خانم جوانشیرياصول تصفیه آب

10حسابداري9/28آقاي وقفیاصول حسابداري 1

10حسابداري9/28آقاي وقفیاصول حسابداري 2

10حسابداري9/28آقاي سربازياصول حسابداري 3

10-8شیمی9/21خانم عرباصول صنایع شیمیایی

12-10سه فصل اولعلوم اجتماعی9/20خانم جان بیگیاصول علم سیاست

14/30الهیات9/30آقاي باهنراصول فقه 1

14/30از ص 7 تا 60الهیات9/30آقاي باهنراصول فقه 2

14/30از ص 92 تا 215حقوق9/30آقاي باهنراصول فقه 2

12-10تا ص 168حقوق -الهیات9/14خانم دکتر غفورياصول فقه 4

10تا ص 86الهیات9/30خانم سلحشوراصول فقه3

14/30الهیات9/30آقاي باهنراصول فقه3

16-14روانشناسی - علوم تربیتی9/30خانم بادیناصول و فنون راهنمایی و مشاوره

12کل کتابعلوم تربیتی - روانشناسی9/28خانم عیالمیاصول و مبانی تعلیم و تربیت

9تا ص 133عمومی9/20آقاي دکتر دستورياندیشه اسالمی 1

10فصول 1 و 2و 3عمومی9/23خانم جعفرياندیشه اسالمی 2

10فصول 1 و 2عمومی9/23خانم جعفرياندیشه اسالمی 2

10-9/248خانم اعظمیانسان از دیدگاه اسالم

12-10کل کتابعمومی9/21آقاي افضلیانانقالب اسالمی ایران

9چهار فصل اولروانشناسی9/20آقاي جواهرانگیزش و هیجان

10-8شیمی9/28خانم داووديایمنی در آزمایشگاه

16-15زمین شناسی9/23خانم رحیلیآب شناسی

12-10کشاورزي و علوم دامی9/24آقاي غفاريآبخیزداري و حفاظت آب و خاك

برنامه امتحانات میان ترم اعالم شده کلیه رشته ها
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16-15زمین شناسی9/23خانم رحیلیآبهاي زیرزمینی

16-14کشاورزي-علوم دامی9/17آقاي اختیاريآزمایشگاه تشریح و فیزیولوژي دام

16-14کشاورزي-علوم دامی9/17آقاي اختیاريآزمایشگاه دامپروري عمومی

14-12شیمی9/15خانم جوانشیريآزمایشگاه شیمی تجزیه1 و 2 (پایان ترم)

13-10شیمی9/24خانم داووديآزمایشگاه شیمی عمومی 1

12-10شیمی9/21خانم عربآزمایشگاه شیمی عمومی 2

10-8شیمی9/28خانم دکتر صبوريآزمایشگاه شیمی معدنی 1 (پایان ترم)

10-8شیمی9/28خانم دکتر صبوريآزمایشگاه شیمی معدنی 2(پایان ترم)

16-14کشاورزي-علوم دامی9/17آقاي اختیاريآزمایشگاه فیزیولوژي تولید مثل

12-10کشاورزي و علوم دامی9/24آقاي غفاريآزمایشگاه گیاه شناسی عمومی

12-10کشاورزي و علوم دامی9/24آقاي غفاريآزمایشگاه ماشین هاي کشاورزي

12-10چهار فصل اولروان شناسی و علوم تربیتی9/20آقاي افضلیانآسیب شناسی اجتماعی

14-12فصول1 و 2 و 4روانشناسی9/16آقاي امیرکاللیآسیب شناسی روانی 1

12فصل 3 کتاب و 7 و 8 جزوه جدید.روانشناسی8/25آقاي امیرکاللیآسیب شناسی روانی 2

14تا ص 200عمومی9/20آقاي دکتر دستوريآشنایی با ادیان بزرگ

10-8کل کتابعمومی9/28آقاي افضلیانآشنایی با قانون اساسی

مدیریت - حسابداري9/22خانم میرزا احمديآشنایی با قوانین کسب و کار
تا ابتداي مقررات مربوط به مقررات کار جمهوري 

اسالمی ایران فصل شضشم ص 440
11/30-12

12عمومی9/30آقاي یزدانپورآشنایی بادفاع مقدس

10-8سه فصل اولروان شناسی و علوم تربیتی9/21آقاي افضلیانآمار استنباطی

10-8چهار فصل اولروان شناسی و علوم تر بیتی9/20آقاي افضلیانآمار توصیفی

16-14دو فصل اولعلوم اجتماعی9/13آقاي افضلیانآمار در علوم اجتماعی

12-10از فصل اول تا آخر فصل سومحسابداري9/3خانم نیره قربان زادهآمار و احتماالت

12-10از اول کتاب تا آخر فصل 3حسابداري9/20خانم قربان زاده (ریاضی)آمار و احتماالت

9/30کل کتابعلوم تربیتی - روانشناسی9/21خانم عیالمیآموزش بزرگساالن

13کل کتابعلوم تربیتی - روانشناسی9/20خانم عیالمیآموزش و پرورش تطبیقی

14/30از ابتدا تا ص 9/3098آقاي باهنرآیات االحکام

16-14حقوق9/21آقاي محمديآیین دادرسی کیفري 1

16-14حقوق9/21آقاي محمديآیین دادرسی کیفري 2

15الهیات و فقه9/28آقاي دکتر اعظمیآیین دادرسی مدنی
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16-14حقوق9/21آقاي محمديآیین دادرسی مدنی 1

9از ابتداي کتاب تا ص 42حقوق9/1خانم قربان زادهآیین دادرسی مدنی 2

15حقوق9/28آقاي دکتر اعظمیآیین دادرسی مدنی 3

11پنج فصل اولعمومی9/30خانم جعفريآیین زندگی

14-13از کل کتابادبیات فارسی9/24خانم خدمتگذارآیین نگارش

12تا انتهاي فصل 5مدیریت8/24خانم میرزااحمديبازاریابی بین الملل

12-10کشاورزي و علوم دامی9/24آقاي غفاريباغبانی عمومی

16-14روانشناسی8/17آقاي عونیبهداشت روان

13-12/30از فصیک تا انتهاي فصل 5مدیریت8/24خانم میرزااحمديبهره وري و تجزیه و تحلیل آن

10-8کل کتابادبیات فارسی9/22خانم حسنیتاریخ ادبیات 3

14فصول 1 و 2 تا ص 60علوم تربیتی - روانشناسی9/21آقاي خفاجهتاریخ آموزش و پرورش

15-13/30علوم اجتماعی9/16دکتر بیگناهتاریخ تفکر اجتماعی در اسالم

15-14/30پنج فصل اولمدیریت9/14آقاي احمد عربتجارت بین الملل

13تا پایان فصل هفتم ص 130مدیریت9/6آقاي براتیتجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

10-8تا ص 105علوم اجتماعی9/14آقاي توالییتحلیل مقدماتی جمعیت

10-9/30تا ابتداي فصل ششممدیریت8/24خانم میرزااحمديتصمیم گیري و تعیین خط و مشی  صنعتی

10-8سه فصل اولعلوم اجتماعی9/13آقاي افضلیانتغییرات اجتماعی

8/30عمومی9/24آقاي کریمیانتفسیر موضوعی نهج البالغه و قرآن

12-10تا ابتداي فصل 7علوم تربیتی - روانشناسی9/29آقاي نجاتیتفکر و زبان

16-14کل کتابعلوم اجتماعی9/21آقاي افضلیانتکنیکهاي خاص تحقیق

16تا پایان پارادایم جدید ص 64علوم اجتماعی9/30آقاي مهدوي فرتوسعه پایدار

16-14سه فصل اولعلوم اجتماعی9/14آقاي افضلیانجامعه شناسی ارتباط جمعی

8/30تا ص 9/2352آقاي ارشدجامعه شناسی انقالب

13/30-12علوم اجتماعی9/16دکتر بیگناهجامعه شناسی اوقات فراغت

16/30-15علوم اجتماعی9/16دکتر بیگناهجامعه شناسی ایالت و عشایر

14/30تا فصل 9/235آقاي ارشدجامعه شناسی آموزش و پرورش

10-8سه فصل اولعلوم اجتماعی9/13آقاي افضلیانجامعه شناسی توسعه

10-8پنج فصل اولعلوم اجتماعی9/14آقاي افضلیانجامعه شناسی روستایی

16-14سه فصل اولعلوم اجتماعی9/14آقاي افضلیانجامعه شناسی سازمانها
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14-12سه فصل اولعلوم اجتماعی9/20آقاي افضلیانجامعه شناسی شهري

14-12پنج فصل اولعلوم اجتماعی9/28آقاي افضلیانجامعه شناسی صنعتی

14/30حقوق8/23آقاي شفیعیجزاي عمومی 2

16فصل اول کتاب 2علوم اجتماعی9/28آقاي مهدوي فرجغرافیاي انسانی ایران

12-10تا ص 100علوم اجتماعی9/14آقاي توالییجمعیت شناسی ایران

10حسابداري9/28آقاي سربازيحسابداري پیشرفته 1

16-14فصلهاي 3 و 5 و 6 و 8 و 9حسابداري9/23آقاي یارحسابداري مالیاتی

11از اول کتاب تا بحث استخدام دولتیحقوق9/24آقاي تقی زنگنهحقوق اداري 1

10/30از ص 250 تا ص 300حقوق8/9خانم قربان زادهحقوق اداري 2

10-8مدیریت8/18خانم ابراهیمیانحقوق اساسی

10-8از فصل 1 تا آخر 6حقوق8/18خانم ابراهیمیانحقوق اساسی 1

16-15چهار فصل اول کتاب9/22خانم ابراهیمیانحقوق اساسی 1

10-8از اول کتاب تا ص 173حقوق8/10خانم ابراهیمیانحقوق اساسی 2

16-15چهار فصل اول کتاب9/22خانم ابراهیمیانحقوق اساسی 2

10چهار فصل اولحقوق -الهیات10/1خانم ابراهیمیانحقوق اساسی 2

12از ابتداي کتاب تا ص 66حسابداري8/9خانم قربان زادهحقوق بازرگانی

16-15حقوق9/28آقاي دکتر کتابیحقوق بیمه

10از ابتداي کتاب تا ص 37حقوق9/1خانم قربان زادهحقوق بین الملل خصوصی 2

14-12فصل اول حقوق دریاهاحقوق9/22خانم زهرا زنگنهحقوق بین الملل عمومی 1

10-8از فصل اول تا 4حقوق9/22خانم زهرا زنگنهحقوق بین الملل عمومی 2

16-15الهیات9/28آقاي دکتر کتابیحقوق بین الملل عمومی و خصوصی

9از ابتداي کتاب تا ص 106حقوق8/2خانم قربان زادهحقوق تجارت 1

14/30حقوق9/29آقاي دکتر اعظمیحقوق تجارت 1 (ورودیهاي جدید)

10/30از ابتداي کتاب تا ص 40حقوق9/1خانم قربان زادهحقوق تجارت 3

12از ابتداي کتاب تا ص 55حقوق9/1خانم قربان زادهحقوق تطبیقی

14/30الهیات9/30آقاي باهنرحقوق تطبیقی

16-14حقوق9/24آقاي شرافتمندحقوق ثبت

12/30از ص 46 تا 122حقوق9/1خانم قربان زادهحقوق جزاي اختصاصی  2

16-14حقوق9/21آقاي محمديحقوق جزاي اختصاصی 3
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15از فصل اول بخش دوم ص 147 تا 200حقوق9/24آقاي خاکشورحقوق جزاي بین الملل ایران

16-15بخش اول (100 صفحه اول)9/22خانم ابراهیمیانحقوق جزاي خصوصی اسالم

10بخش اولحقوق -الهیات10/1خانم ابراهیمیانحقوق جزاي خصوصی اسالم

16-15کل مقدمه کتاب9/22خانم ابراهیمیانحقوق جزاي عمومی 1

10-9/30حقوق9/14آقاي خاکشورحقوق جزاي عمومی 3

16-15فصل اول و دوم9/22خانم ابراهیمیانحقوق جزاي عمومی اسالم

10فصل اول و دومحقوق -الهیات10/1خانم ابراهیمیانحقوق جزاي عمومی اسالم

16-15حقوق9/28آقاي دکتر کتابیحقوق سازمانهاي بین الملل

10الهیات10/1خانم ابراهیمیانحقوق کار

14/30حقوق9/28آقاي دکتر اعظمیحقوق مدنی 1 (ورودیهاي جدید و قدیم)

14/30حقوق9/28آقاي دکتر اعظمیحقوق مدنی 2

15حقوق9/28آقاي دکتر اعظمیحقوق مدنی 3

15حقوق9/28آقاي دکتر اعظمیحقوق مدنی 4

15حقوق9/22آقاي دکتر اعظمیحقوق مدنی 5

15حقوق9/29آقاي دکتر اعظمیحقوق مدنی 7

16-15از اول کتاب تا آخر فصل دوم9/22خانم ابراهیمیانحقوق مدنی 8

8تا پایان ص 108مدیریت9/16آقاي حقیقیخالقیت-حل مسئله و تفکر راهبردي

16-14کشاورزي-علوم دامی9/17آقاي اختیاريدامپروري عمومی

12تا ص 134عمومی9/20آقاي دکتر دستوريدانش خانواده و جمعیت (تمام گروهها)

9/30کل کتابعلوم تربیتی - روانشناسی9/21خانم عیالمیراهنمایی تحصیلی شغلی

10-8زمین شناسی9/13خانم محمديرسوب شناسی

13چهارفصل اول9/23آقاي ارشدروان شناسی اجتماعی

16-14تا ابتداي فصل 6روانشناسی9/15آقاي نجاتیروان شناسی اعتیاد

16-14چهار فصل اول کتابروانشناسی9/13آقاي جواهرروان شناسی بازي

14-12پنج فصل اول کتابروانشناسی9/13آقاي جواهرروان شناسی جنایی

9-8روانشناسی9/16خانم محموديروان شناسی سالمندي

10-8شش فصل اول بجز فصول 2 و 3 و 9 و 15حسابداري9/20آقاي حسن نزادروان شناسی عمومی

10-8تا اول فصل 9روانشناسی9/29آقاي نجاتیروان شناسی یادگیري

12-10تا ابتداي فصل 8روانشناسی9/15آقاي نجاتیروانشناسی احساس و ادراك
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12-10از چهار فصل اول کتاب و ابتداي فصل 9/165آقاي محمد حسن نژادروانشناسی افراد با نیازهاي خاص 1

14/30تا اول فصل 6روانشناسی8/25آقاي حسن نژادروانشناسی تجربی

16-14/30شش فصل اولروانشناسی8/24آقاي حسن نژادروانشناسی تربیتی

10-8چهار فصل اول کتابروانشناسی9/13آقاي جواهرروانشناسی در آموزه هاي قرآنی

9سه فصل اولروانشناسی9/20آقاي جواهرروانشناسی در حدیث

14/30تا اول فصل 5روانشناسی8/18آقاي حسن نژادروانشناسی رشد 2

14/30فصول 1و2و3 و7و8و9روانشناسی8/17آقاي حسن نژادروانشناسی رشد1-روانشناسی تحولی 1

10-9سه فصل اولروانشناسی9/9خانم محموديروانشناسی سالمت

16-14پنج فصل اول کتابروانشناسی - علوم تربیتی9/9خانم بادینروانشناسی شخصیت

14-12فصول 1 و 2 و 3روانشناسی9/1آقاي نجاتیروانشناسی صنعتی

14-12فصول 3 و 4 و 7مدیریت9/1آقاي نجاتیروانشناسی صنعتی سازمانی

9-8تا پایان فصل 5روانشناسی9/6آقاي رحیمیروانشناسی عمومی 1 و مباحث اساسی در روانشناسی 1

10-9فصلهاي 9 و 10 و 11 و 12روانشناسی9/6آقاي رحیمیروانشناسی عمومی 2 و مباحث اساسی در روانشناسی 2

12-10از چهار فصل اول کتاب و ابتداي فصل 9/165آقاي محمد حسن نژادروانشناسی کودکان استثنائی-روانشناسی افراد بانیازهاي خاص 2

8روانشناسی - علوم تربیتی10/1آقاي عونیروانشناسی مرضی کودك

10/30فصلهاي 1 و 2 و 3 و 4 تا روشهاي تجربی و 5و 6علوم تربیتی - روانشناسی9/21خانم عیالمیروش تحقیق

10-8علوم اجتماعی9/16دکتر بیگناهروش تحقیق عملی

10-9روانشناسی9/21خانم عیالمیروش تحقیق گروه روانشناسی

14-12پنج فصل اولعلوم اجتماعی9/21آقاي افضلیانروش تحقیق نظري

13/30کل کتابعلوم تربیتی - روانشناسی9/20خانم عیالمیروش و فنون تدریس

9/30کل کتابعلوم تربیتی - روانشناسی9/21خانم عیالمیروشهاي ارزشیابی

14-12از چهار فصل اول کتاب و ابتداي فصل 9/165آقاي محمد حسن نژادروشهاي تغییر اصالح رفتار

10-8از اول کتاب تا ص 46حقوق9/28اقاي خاکشوررویه قضایی

15-13شیمی،زمین-کشاورزي9/22آقاي اکرامیریاضی عمومی 1

16-15فصول صورتهاي مبهم ، دنباله ها و سري هاشیمی-زمین شناسی و کامپیوتر9/21آقاي رحمتیریاضی عمومی 2

12-10سه فصل اول کتابعلوم اجتماعی9/22آقاي اکرامیریاضیات پایه

12-8حسابداري-مدیریت بازرگانی9/16خانم عبداهللا زادهریاضیات پایه و مقدمات آمار2

14-12علوم اجتماعی9/16خانم عبداهللا زادهریاضیات در برنامه ریزي

12پنج درس اولعلوم تربیتی - روانشناسی9/20خانم عیالمیزبان برنامه ریزي درسی
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8/30کل کتابشیمی9/15خانم دکتر اسالم دوستزبان تخصصی (شیمی)

11/30نیمه اول کتابالهیات9/15خانم کفاشزبان تخصصی 1

12تا پایان فصل هفتمالهیات9/1خانم کفاشزبان تخصصی 2

14-12حسابداري9/20آقاي فقیريزبان تخصصی 2

مدریت بازرگانی9/29خانم کفاشزبان تخصصی 2
سه فصل اول ازکتاب زبان 3- سه فصل اول 

ازکتاب زبان4
9/30

12-10تا آخر ص 118علوم اجتماعی9/21خانم آل عباسزبان تخصصی 2 مطالعه متون علوم اجتماعی

14/30-13/30تا اول درس قیام - جزوه ترجمه شده تا ص 49الهیات9/7آقاي حامد زنگنهزبان تخصصی 3

10/30تا پایان فصل 5مدیریت8/24خانم کفاشزبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

9/30مدیریت صنعتی9/29خانم کفاشزبان تخصصی مدیریت صنعتی

9/30علوم تربیتی - روانشناسی9/29خانم کفاشزبان خارجه در برنامه ریزي آموزش درسی

9/30علوم تربیتی - روانشناسی9/29خانم کفاشزبان خارجه در مدیریت آموزشی

10عمومی9/30خانم علیشاهیزبان خارجی گروه 02

8/30تا پایان فصل 5عمومی9/29خانم کفاشزبان گروه 03 و 05

12-10کشاورزي و علوم دامی9/24آقاي غفاريزراعت عمومی

16-15زمین شناسی9/23خانم رحیلیزلزله شناسی

8از ابتداي کتاب تا ص 82زمین شناسی9/17خانم بیانیزمین شناسی اقتصادي

16-15زمین شناسی9/29خانم رحیلیزمین فیزیک

10-8زمین شناسی9/13خانم محمديسنگ شناسی رسوبی

10از ابتداي کتاب تا ص 83زمین شناسی9/17خانم بیانیسنگشناسی آذرین

12-10چهار فصل اولعلوم اجتماعی9/20خانم جان بیگیسیاست گذاري محیط زیست

14-12چهار فصل اولحقوق -الهیات9/13خانم دکتر غفوريسیري در نهج البالغه

10/30-10تا ابتداي فصل 5 ص 102مدیریت- حسابداري9/22خانم میرزا احمديسیستم هاي اطالعات مدیریت

10-8شیمی9/14خانم عربشیمی آلی 1

14-12چهار فصل اولشیمی9/15خانم جوانشیريشیمی تجزیه 1

14-12سه فصل اولشیمی9/14خانم جوانشیريشیمی تجزیه 2

10-8چهار فصل اول(1و2و3و5)شیمی9/14خانم جوانشیريشیمی تجزیه دستگاهی

16-14چهار فصل اولشیمی9/15خانم جوانشیريشیمی تجزیه مقادیر کم

15-13شیمی9/24خانم داووديشیمی دارویی

12-10چهار فصل اولشیمی9/28خانم دکتر صبوريشیمی صنعتی 1



ساعتشرح پیوسترشتهتاریخنام استادنام درس

14-12شیمی8/23خانم عربشیمی عمومی 2

12-10شیمی9/28خانم داووديشیمی عمومی1

12-10تا پایان فصل 4شیمی9/1خانم دکتر اسالم دوستشیمی فیزیک

8/30تا پایان فصل چهارمشیمی9/15خانم دکتر اسالم دوستشیمی فیزیک 1

10-8چهار فصل اولشیمی9/28خانم عربشیمی محیط زیست

12-10چهار فصل اولشیمی9/28خانم دکتر صبوريشیمی معدنی 1

12-10هشت فصل اولشیمی9/28خانم دکتر صبوريشیمی معدنی 2

16-14شیمی9/28خانم داووديشیمی و تکنولوژي رنگ

12-10فصل 1 و 2شیمی9/28خانم دکتر صبوريشیمی هسته اي

10-8تا پایان درس 15حقوق9/20آقاي ابوبکر یوسفیعربی

10-8تا ابتداي درس هشتمادبیات فارسی9/22خانم حسنیعرفان و تصوف

14-13کل کتابادبیات فارسی9/24خانم خدمتگذارعروض و قافیه

علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسالمی-روانشناسی از دیدگاه 
اندیشمندان مسلمان

8فصول1 و 2 و 3روانشناسی9/16خانم جعفري

14/30تا ص 160عمومی9/29خانم باهیئتفارسی عمومی (علوم پایه و گروه 03)

10-8عمومی9/30خانم امین آباديفارسی عمومی گروه 02

8/30عمومی9/24خانم علومیفرهنگ و تمدن اسالم و ایران

16-15مباحث حدود و قصاصحقوق -الهیات9/13خانم دکتر غفوريفق6

14/30الهیات9/30آقاي باهنرفقه 2

12-10تا ابتداي ودیعهحقوق -الهیات9/15خانم دکتر غفوريفقه 3

14/30الهیات9/30آقاي باهنرفقه 4

15-13/30مباحث نکاح ، طالق و خلع مباالتحقوق -الهیات9/13خانم دکتر غفوريفقه 5

10-8پنجاه صفحه اولحقوق -الهیات9/21خانم دکتر غفوريفقه تطبیقی 1

14-12تا ابتداي مبحث طالق درس 8حقوق -الهیات9/15خانم دکتر غفوريفقه تطبیقی 2

14-12روانشناسی9/28آقاي شهیديفلسفه اخالق

12-10تاآخر فصل چهارمروانشناسی - علوم تربیتی9/28آقاي شهیديفلسفه آموزش و پرورش

13سه فصل اولعلوم تربیتی - روانشناسی9/20خانم عیالمیفناوري آموزشی (قسمت تئوري)

10/30کل کتابعلوم تربیتی - روانشناسی9/20خانم عیالمیفنی و حرفه اي

8پنج فصل اول کتابکامپیوتر9/28آقاي دکتر یوسفیفیزیک 1

8پنج فصل اول کتابزمین شناسی9/28آقاي دکتر یوسفیفیزیک 1



ساعتشرح پیوسترشتهتاریخنام استادنام درس

8سه فصل اول کتابزمین شناسی9/28آقاي دکتر یوسفیفیزیک 2

8پنج فصل اول کتابشیمی9/28آقاي دکتر یوسفیفیزیک پایه 1

8پنج فصل اول کتابشیمی9/28آقاي دکتر یوسفیفیزیک پایه 2

8فصول 7 و 8 و 12 و 16کشاورزي9/28آقاي دکتر یوسفیفیزیک عمومی

8پنج فصل اول کتابکامپیوتر9/28آقاي دکتر یوسفیفیزیک2

16-15تا اول فصل 9علوم تربیتی - روانشناسی8/26آقاي دکتر تشکريفیزیولوژي اعصاب و غدد

10-8الهیات و حقوق8/29آقاي رشیدقرائت و درك متون عربی

14-12تا ابتداي قاعده اتالفالهیات9/15خانم دکتر غفوريقواعد فقه 1

12-10از اول کتاب تا اول فصل چهارمص 119حقوق و الهیات9/30آقاي رشیدقواعد فقه 2

14/30از ص 14 تا 9/3088آقاي باهنرقواعد فقه 2

14/30الهیات9/30آقاي باهنرقواعدفقه2

12تا ابتداي فصل چهارممدیریت8/24خانم میرزااحمديکارآفرینی

10-9/30از ص 177 تا 249مدیریت9/1خانم میرزااحمديکاربرد آمار در مدیریت بازرگانی

10-8فصل اول و دومعلوم اجتماعی9/14آقاي توالییکاربرد جمعیت شناسی

10-8شیمی9/24خانم داووديکاربرد طیف سنجی در شیمی آلی

16-14هفت فصل اولعلوم اجتماعی9/13آقاي افضلیانکاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی

13-12کل کتابادبیات فارسی9/24خانم خدمتگذارکارگاه ویراستاري

10-8فصول 1 و 2 و 3شیمی9/28خانم دکتر صبوريکارگاه یا شیشه گري(پایان ترم)

حقوق8/11خانم ابراهیمیانکلیات حقوق جزا
از اول کتاب تا اول بند ب(تحول حقوق کیفري در 

پرتو اندیشه دیرین)
8-10

10-8از ابتدا تا ص 100علوم تربیتی - روانشناسی9/13خانم اعظمیکلیات فلسفه

16-15از اول کتاب تا اول فصل سوم9/22خانم ابراهیمیانکیفرشناسی

10از اول کتاب تا فصل 3حقوق -الهیات10/1خانم ابراهیمیانکیفرشناسی

12-10کشاورزي و علوم دامی9/24آقاي غفاريگیاه شناسی عمومی

10-9تا پایان فصل ششممدریت و حسابداري9/20آقاي تازهمالیه عمومی و تعیین خط و مشی دولتها

10-9تا پایان فصل دومحقوق و الهیات9/20آقاي تازهمالیه عمومی و حقوق مالیه عمومی

15حقوق- الهیات9/29آقاي دکتر اعظمیمباحث از حقوق

14حسابداري9/30آقاي یارمباحث جاري در حسابداري

14از فصل 1 تا اول فصل 5علوم تربیتی - روانشناسی9/20خانم عیالمیمبانی اصول برنامه ریزي آموزشی

9/30کل کتابعلوم تربیتی - روانشناسی9/21خانم عیالمیمبانی اصول برنامه ریزي درسی
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14-12سه فصل اولعلوم اجتماعی9/28آقاي افضلیانمبانی تاریخ اجتماعی ایران

9/14آقاي افضلیانمبانی جامعه شناسی
حقوق-علوم تربیتی و 

روانشناسی و مدیریت و 
10-8ده فصل اول

12-10هفت فصل اولحسابداري - مدیریت9/20آقاي افضلیانمبانی روش تحقیق

15تا پایان فصل چهارم-ص 235حسابداري - مدیریت9/17آقاي براتیمبانی سازمان و مدیریت-مبانی اصول و سازمان مدیریت

10-8فصول 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 7کامپیوتر9/20آقاي آشکارمبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

8از ابتداي کتاب کانی شناسی سیلیکاته تا ص 72زمین شناسی9/17خانم بیانیمبانی کانی شناسی

13بخشهاي 12 و 13حقوق8/16حامد زنگنهمتون حقوقی 2

11/30تا پایان فصل 8روانشناسی8/24خانم کفاشمتون روانشناسی 2 به زبان خارجه

16-14دو درس اولروان شناسی و علوم تربیتی8/25آقاي حامد زنگنهمتون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی

15از ابتدا تا ص 133حقوق8/15آقاي باهنرمتون فقه 1

10ازاول کتاب تا تا ص 93حقوق9/30خانم سلحشورمتون فقه 3

14/30الهیات9/30آقاي باهنرمتون فقه 3

15هفت فصل اول کتاب تا ص 113علوم تربیتی - روانشناسی9/23آقاي خفاجهمدیرت عمومی

12تا پایان فصل 6 ص 85علوم تربیتی - روانشناسی9/28آقاي خفاجهمدیریت اسالمی

8تا پایان ص 100مدیریت9/7آقاي حقیقیمدیریت اسالمی 1

8تا پایان ص 132مدیریت9/7آقاي حقیقیمدیریت اسالمی پیشرفته

13/30تا پایان فصل 9 (بخش اول کتاب)علوم تربیتی - روانشناسی9/23آقاي خفاجهمدیریت آموزشی

16-14پنج فصل اول کتابمدیریت8/29آقاي احمد عربمدیریت بازاریابی

9/30تا انتهاي فصل هفتممدیریت9/29خانم میرزااحمديمدیریت تولید

14چهار فصل انگیزش-رهبري - تعارض-ارتباطاتمدیریت و حسابداري9/20آقاي حسن زنگنهمدیریت رفتار سازمانی

9/30کل کتابعلوم تربیتی - روانشناسی9/21خانم عیالمیمدیریت کتابخانه

12/30کل کتابعلوم تربیتی - روانشناسی9/20خانم عیالمیمدیریت کالس

14چهار فصل اولمدیریت و حسابداري9/22آقاي حسن زنگنهمدیریت منابع انسانی

10چهار فصل اولمدیریت و حسابداري9/22آقاي حسن زنگنهمدیریت منابع بازرگانی

13-12کل کتابادبیات فارسی9/24خانم خدمتگذارمرجع شناسی و روش تحقیق 1

12-10علوم اجتماعی9/16دکتر بیگناهمردم شناسی فرهنگی

12/30کل کتابعلوم تربیتی - روانشناسی9/20خانم عیالمیمسائل آموزش و پرورش

10-8تا پایان فصل یکشیمی و کامپیوتر9/13آقاي حاجی الجیمعادالت دیفرانسیل

10/30آخرین جلسهعلوم تربیتی - روانشناسی9/20خانم عیالمیمقدمات برنامه ریزي آموزشی
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11کل کتابعلوم تربیتی - روانشناسی9/28خانم عیالمیمقدمات روش تحقیق (روانشناسی)

12-10از فصل دوم تا ص 177اول عرفحقوق9/1خانم ابراهیمیانمقدمه علم حقوق

10بخش اول - فصل دوم و سومحقوق -الهیات10/1خانم ابراهیمیانمقدمه علم حقوق

16-15بخش اول (از فصل دوم تا اول فصل چهارم)9/22خانم ابراهیمیانمقدمه علم حقوق (ورودیهاي 94 و قبل)

10-8فصل 1 و 2شیمی9/28خانم دکتر صبورينانو شیمی

12کل کتابعلوم تربیتی - روانشناسی9/20خانم عیالمینظارت و راهنمایی

13-12فصول 1 و 2 و 3شیمی9/28خانم دکتر صبورينظریه گروه

14-12فصل سومعلوم اجتماعی9/20آقاي افضلیاننظریه هاي جامعه شناسی 1

14-12فصل چهارمعلوم اجتماعی9/20آقاي افضلیاننظریه هاي جامعه شناسی 2

14سه فصل اولزمین شناسی9/30آقاي خوشبیننقشه برداري

16-15تا اول فصل 6علوم تربیتی - روانشناسی8/29آقاي دکتر تشکرينوروپسیکولوژي

9تا پایان فصل هشتمروانشناسی - علوم تربیتی9/28آقاي جواهرهوش و سنجش


