
ساعتشرح پیوستتاریخنام استادنام درس
9/2413آقاي ابراهیمیمبانی و اصول راهنمایی و مشاوره

9/2513آقاي اکرامیریاضی کاربردي
9/2513آقاي اکرامیمعادالت دیفرانسیل

9/2513آقاي اکرامیآمار و احتماالت
9/169/30آقاي باهنرآیین زندگی
12از ص 72 تا 9/18212آقاي باهنراصول فقه 1
12از ابتدا تا قاعده تسبیب9/24آقاي باهنرقواعد فقه 1

14تا ص 161 اول فصل ارتباطات9/23آقاي براتیمدیریت رفتار سازمانی
9/214آقاي پاسبانپژوهش عملیاتی-تحقیق در عملیات

9/1614آقاي پاسبانپژوهش عملیاتی1-تحقیق در عملیات1
10-9/258آقاي تاجیکآیین دادرسی مدنی 3

10-9/258آقاي تاجیکآیین دادرسی کیفري 2
10-9/258آقاي تاجیکحقوق جزاي اختصاصی 4

10-9/238آقاي تقی زنگنهحقوق اداري 1
12از فصل 1 تا 9/235آقاي تیموریانمشاوره تحصیلی و شغلی
9/2312آقاي تیموریانمشاوره شغلی و حرفه اي

9/2312آقاي تیموریانروانشناسی خانواده
14فصل 1 تا 9/183آقاي حاجی الجیریاضی پایه

12/30فصل 9/213آقاي حامد زنگنهمتون حقوقی 2 زبان خارجی تخصصی
فصل 9/213آقاي حامد زنگنهمتون حقوقی 2 حقوق جزایی

12/30فصل 19 و 9/921آقاي حامد زنگنهمتون حقوقی 1 حقوق خصوصی
12/30فصل 34 و 9/935آقاي حامد زنگنهمتون حقوقی 4 بین الملل

9/2313آقاي حامد زنگنهمتون حقوقی
10-9/239آقاي حسن زنگنهاخالق حرفه در مدیریت با رویکرد اسالمی

10-8کل کتاب9/10آقاي خاکشورادله اثبات دعوي
12-10کل کتاب9/10آقاي خاکشورجرم شناسی

9/178آقاي خاکشورحقوق بشر در اسالکم
9/2510آقاي خاکشورحقوق فضاي مجازي

9/2414آقاي خاکشورآیین دادرسی کیفري 1
9تا پایان فصل 9/247آقاي خفاجهمبانی و اصول مدیریت آموزشی

10تا پایان فصل 9/244آقاي خفاجهارزشیابی آموزشی
11تا پایان فصل 9/244آقاي خفاجهآشنایی با کتابخانه

12تا پایان فصل 9/243آقاي خفاجهمبانی و اصول برنامه ریزي آموزشی
9کل کتاب9/24آقاي خفاجهارتباط انسانی

9/2414آقاي دکتر اعظمیآیین دادرسی مدنی 2
9/2414آقاي دکتر اعظمیحقوق مدنی 8
9/2414آقاي دکتر اعظمیحقوق مدنی 5
9/3014آقاي دکتر اعظمیحقوق مدنی 1
9/3014آقاي دکتر اعظمیروش تحقیق

10کل کتاب9/16آقاي دکتر افضلیانجامعه شناسی آموزش و پرورش
10-8کل کتاب9/17آقاي دکتر بیگناهمبانی جامعه شناسی

14-12کل کتاب9/17آقاي دکتر بیگناهآسیب شناسی اجتماعی
12-10کل کتاب9/17آقاي دکتر بیگناهروانشناسی کاربردي

9کل کتاب9/17آقاي دکتر بیگناهپویایی گروه
9/1611/30آقاي دکتر بیگناهآشنایی با قانون اساسی

9/1611/30آقاي دکتر بیگناهانقالب اسالمی
9/1611/30آقاي دکتر بیگناهاندیشه هاي سیاسی امام خمینی (ره)

9-8تا اول فصل نهم ص 9/23187آقاي دکتر تشکريفیزیولوژي اعصاب و غدد
9-8تا اول فصل هفتم ص 9/24141آقاي دکتر تشکريعلوم اعصاب شناختی

9-8تا اول فصل هفتم ص 9/24141آقاي دکتر تشکريمقدمات نوروپسیکولوژي
10-8شش فصل اول کتاب9/24آقاي دکتر جواهرآزمونهاي روانی 1
12-10از فصل 9 تا 9/2414آقاي دکتر جواهرآزمونهاي روانی 2
16-14چهار فصل اول9/24آقاي دکتر جواهرروانشناسی اعتیاد

16-14دو فصل9/24آقاي دکتر جواهرآموزه هاي تربیتی آیات قرآن
14-12کل کتاب9/17آقاي دکتر حفیظ ا... تدوین و نگارش متون و گزارش هاي علمی

16-14کل کتاب9/24آقاي دکتر حفیظ ا... روش تدریس فارسی و آموزش کودکان دوزبانه
14-12کل کتاب9/24آقاي دکتر حفیظ ا... قصه گویی و نمایش خالق

برنامه امتحانات میان ترم اعالم شده کلیه رشته ها
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12-10کل کتاب9/19آقاي دکتر حفیظ ا... فارسی عمومی

9تا پایان فصل 9/124آقاي دکتر دستورياندیشه اسالمی 1
9/30تا ص 9/1292آقاي دکتر دستورياندیشه اسالمی 2

10تا پایان فصل 9/124آقاي دکتر دستوريدانش خانواده
9/1810/30آقاي دکتر علیرضا ادبیات کودکان

10فصول 11 و 12 و 9/2513آقاي دکتر علیرضا متون تخصصی روانشناسی 1
9/1814آقاي دکتر علیرضا متون تخصصی (علوم تربیتی)

9/239/30آقاي دکتر محی الدینپزشکی قانونی
9/1810/30آقاي دکتر هنرآموزریاضی عمومی 1

9/1810/30آقاي دکتر هنرآموزریاضیات و کاربرد آن در مدیریت
8شش فصل اول کتاب9/25آقاي دکتر یوسفیفیزیک پایه 1 - فیزیک 1 - فیزیک عمومی 1

8شش فصل اول کتاب9/25آقاي دکتر یوسفیفیزیک 2
14فصول 1 و 2 و 3 و 9/104آقاي رحمتیآمار توصیفی

12فصول 3 و 4 و 9/115آقاي رحمتیروش تدریس ریاضیات
10فصل اول و دوم9/11آقاي رحمتیآمار استنباطی

10-8تا پایان فصل 9/96آقاي رحیمیروان شناسی سیاسی
12-10تا پایان فصل 9/94آقاي رحیمیآسیب شناسی روانی 2

16-14تا پایان فصل 9/165آقاي رحیمیتاریخچه و مکاتب
14-12تا پایان فصل 9/166آقاي رحیمیمباحث اساسی در روانشناسی

14-12تا پایان فصل 9/166آقاي رحیمیروان شناسی عمومی
9/238آقاي رحیمیمباحث اساسی در روانشناسی 2

9-8تا پایان فصل 9/235آقاي رحیمیروانشناسی شخصیت
9/188/30آقاي سربازيحسابداري پیشرفته 2

10-8تا اول اجراي مفاد اسناد رسمی ص 9/10201آقاي شرافتمندحقوق ثبت
12/30کل کتاب9/24آقاي عاشورياصول روان شناسی بالینی

14-12تا اول فصل نهم9/23آقاي عرب تیموريمدیریت عمومی
14-12تا ص 9/25130آقاي عرب تیموريسنجش و اندازه گیري

8/30فصول 1 و 5 و 9 و 9/313آقاي عونیروانشناسی مرضی
8/30فصول 1 و 5 و 9 و 9/313آقاي عونیآسیب شناسی روانی کودك و نوجوان

16-14سه فصل اول9/2آقاي غالمرضا حسن روانشناسی رشد 2(تحولی 2)
14سه فصل اول9/23آقاي غالمرضا حسن روانشناسی رشد (تحولی)

14سه فصل اول9/25آقاي غالمرضا حسن روانشناسی تربیتی
14سه فصل اول9/18آقاي غالمرضا حسن روانشناسی یادگیري
14سه فصل اول9/24آقاي غالمرضا حسن روانشناسی تجربی

9/119/30آقاي غالمرضا حسن فرهنگ و تمدن
9/169/30آقاي غالمرضا حسن تفسیر موضوعی نهج البالغه - قرآن

9/2611آقاي غالمرضا حسن روانشناسی در حدیث
9/2611آقاي غالمرضا حسن روانشناسی شناختی

8کل کتاب9/25آقاي محمد حسن نژادروانشناسی افراد با نیازهاي خاص 1
8کل کتاب9/25آقاي محمد حسن نژادروانشناسی افراد با نیازهاي خاص 2

10کل کتاب9/25آقاي محمد حسن نژادروانشناسی صنعتی و سازمانی
12کل کتاب9/25آقاي محمد حسن نژادروانشناسی اجتماعی
10-8پنج فصل اول کتاب9/16آقاي نجاتیروانشناسی سازمانی

12-10چهار فصل اول کتاب9/16آقاي نجاتیروانشناسی بازي
14-12فصول اول تا 7 بجز فصل 3 و 9/164آقاي نجاتیانگیزش و هیجان

12-10پیشگفتار و فصل 1 و 9/162آقاي نجاتیفلسفه علم روانشناسی
10-8تا اول فصل 9/167آقاي نجاتیروانشناسی فیزیولوژیک

10سه فصل اول9/11آقاي همایون زنگنهعلم النفس از دیدگاه اندیشمندان مسلمان
9چهار فصل اول9/18آقاي همایون زنگنهنظریات مشاوره و روان درمانی

9/1112آقاي همایون زنگنهاحساس و ادراك
10فصل 9/114خانم ابراهیمیانحقوق اساسی 2

10فصل 1 و 9/242خانم ابراهیمیانحقوق جزاي عمومی 3
10از گفتار اول محاربه تا گفتار ششم جاسوسی9/24خانم ابراهیمیانحقوق جزاي اختصاصی 2

8فصل اول و دوم تا اول مکاتب کیفرشناسی9/3خانم ابراهیمیانکیفرشناسی
8از اول کتاب تا اول عنصر مادي9/11خانم ابراهیمیانحقوق جزاي عمومی 1

8فصل 1 و 2 و 3 و 9/114خانم ابراهیمیانحقوق اساسی 1
10فصل چهار9/11خانم ابراهیمیانحقوق اساسی 2

10فصل اول و دوم9/24خانم ابراهیمیانحقوق جزاي عمومی 3
10مبحث رهبري و ریاست جمهوري از حقوق اساسی 2 مطالعه شود9/11خانم ابراهیمیانحقوق اساسی 3



ساعتشرح پیوستتاریخنام استادنام درس
8فصل 1 تا 9/114خانم ابراهیمیانحقوق اساسی 1

8جرایم علیه اموال عمومی9/24خانم ابراهیمیانحقوق جزاي اختصاصی 1
12فصل سوم و چهارم تا اول عرف9/10خانم ابراهیمیانمقدمه علم حقوق

12فصل اول و دوم و سوم تا اول مبحث مسئولیت کیفري بزهکار9/10خانم ابراهیمیانحقوق جزاي عمومی 2
8مبحث کالهبرداري و خیانت در امانت9/24خانم ابراهیمیانحقوق جزاي اختصاصی 1
8از اول گفتار محاربه تا اول بحث جاسوسی9/24خانم ابراهیمیانحقوق جزاي اختصاصی 2
10پنج فصل اول کتاب9/24خانم ابراهیمیانحقوق جزاي اختصاصی 3

10فصل اول و دوم کتاب9/24خانم ابراهیمیانحقوق جزاي عمومی 3
12از اول باب سوم تا اول طبقه بندي مناقصه و مزایده9/24خانم ابراهیمیانحقوق اداري 2
10از فصل یک تا نه9/25خانم جعفريمعرفت شناسی

8از فصل 1 تا 9/1813خانم جعفريآشنایی با فلسفه اسالمی
12از ص 1 تا 9/26200خانم خدمتگذارفارسی عمومی
8کل کتاب9/11خانم دکتر اسالم دوستشیمی فیزیک 2

8کل کتاب9/11خانم دکتر اسالم دوستشیمی محیط زیست
8کل کتاب9/11خانم دکتر اسالم دوستکاربرد طیف سنجی در شیمی آلی

8کل کتاب9/11خانم دکتر اسالم دوستروش تجزیه مقادیر بسیار کم
8کل کتاب9/11خانم دکتر اسالم دوستنانو شیمی

8کل کتاب9/11خانم دکتر اسالم دوستشیمی و فناوري رنگ
8کل کتاب9/11خانم دکتر اسالم دوستشیمی سبز

8کل کتاب9/11خانم دکتر اسالم دوستخوردگی فلزات
8کل کتاب9/11خانم دکتر اسالم دوستکاربرد الکترونیک در شیمی

9/118خانم دکتر اسالم دوستآزمایشگاه شیمی فیزیک 1 (پایان ترم)
9/118خانم دکتر اسالم دوستآزمایشگاه شیمی فیزیک 2 (پایان ترم)

10-8چهار فصل اول9/23خانم دکتر صبوريشیمی تجزیه (پایان ترم)
12-9/2310خانم دکتر صبوريآزمایشگاه شیمی تجزیه 2(پایان ترم)
12-9/2310خانم دکتر صبوريآزمایشگاه شیمی تجزیه 1(پایان ترم)
12-9/2310خانم دکتر صبوريآزمایشگاه شیمی معدنی 2(پایان ترم)

10-8پنج فصل اول9/23خانم دکتر صبوريشیمی معدنی 2
10-8سه فصل اول9/23خانم دکتر صبوريشیمی تجزیه 1

10-8چهار فصل اول9/23خانم دکتر صبوريشیمی تجزیه دستگاهی
12-10سه درس اول9/23خانم دکتر صبوريزبان تخصصی شیمی

12-10دوفصل اول9/23خانم دکتر صبورياصول محاصبات شیمی صنعتی
12-10سه فصل اول9/23خانم دکتر صبوريشیمی صنعتی 1
10-8دوفصل اول9/23خانم دکتر صبوريشیمی صنعتی 2

12-10دوفصل اول9/23خانم دکتر صبوريایمنی در آزمایشگاه
12-10دوفصل اول9/23خانم دکتر صبوريروش استفاده از متون علمی شیمی

12تا ص 100 یصورت کوتاه پاسخ9/4خانم دکتر عیالمیآموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
10تا ص 100 یصورت کوتاه پاسخ9/18خانم دکتر عیالمیاصول و مبانی تعلیم و تربیت

14تا ص 100 یصورت کوتاه پاسخ9/10خانم دکتر عیالمیبرنامه ریزي درسی دوره هاي پیش دبستانی
12تا ص 74 بصورت شفاهی9/10خانم دکتر عیالمینظارت و راهنمایی آموزشی

10تا ص 150 بصورت کوتاه پاسخ9/18خانم دکتر عیالمیاخالق حرفه اي
10تستی9/24خانم دکتر عیالمیبهداشت و تغذیه

10/30تستی9/24خانم دکتر عیالمیروشهاي تغییر و اصالح رفتار
11تستی9/24خانم دکتر عیالمیروش تدریس علوم تجربی و اجتماعی

11/30تستی9/24خانم دکتر عیالمیتربیت رسانه اي
8تستی9/25خانم دکتر عیالمیکارآفرینی آموزشی
8/30تستی9/25خانم دکتر عیالمیمکتب هاي فلسفی

9تستی9/25خانم دکتر عیالمیتولید محتواي الکترونیکی
10تستی9/25خانم دکتر عیالمیبهداشت و ایمنی

10/30تستی9/25خانم دکتر عیالمییادگیري الکترونیکی
16-14تا ابتداي بخش سوم9/17خانم دکتر غفورياصول فقه 2

14-12نصف کتاب9/18خانم دکتر غفوريحقوق مدنی 3
14-12نصف کتاب9/18خانم دکتر غفوريحقوق مدنی 7
14-9/1812خانم دکتر غفوريحقوق مدنی 7

8پنج فصل اول کتاب9/25خانم زنگنهحقوق بین الملل عمومی
9دو فصل اول9/25خانم زنگنهحقوق بین الملل خصوصی

9دو فصل اول9/25خانم زنگنهحقوق بین البملل خصوصی 1
8از اول کتاب تا ص 9/18130خانم سلحشورمنطق

12-10کل کتاب9/18خانم سلحشورمتون فقه 2
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14-12مباحث حدود و قصاص9/18خانم سلحشورمتون فقه 4

10-9چهار فصل اول9/24خانم عربشیمی عمومی 1
9-8محلول سازي9/24خانم عربآزمایشگاه شیمی عمومی 1 (پایان ترم)

9/2612خانم علیشاهیزبان خارجه
14-12کل کتاب8/27خانم قربان زادهحقوق رسانه

12از ابتداي کتاب تا ص 8/27108خانم قربان زادهحقوق بازرگانی
10از ابتداي کتاب تا ص 9/495خانم قربان زادهحقوق تجارت 3
8/30از ابتداي کتاب تا ص 96 فصل ششم9/4خانم قربان زادهحقوق تطبیقی 1
9/2510خانم قربان زادهحقوق مدنی 2

9/2510خانم قربان زادهحقوق تجارت 1
9از فصل اول تا پایان فصل سوم9/9خانم کفاشزبان تخصصی 2 حسابداري

8از فصل 1 تا پایان فصل 9/108خانم کفاشمتون روانشناسی 2
8/30نیمه اول کتاب9/10خانم کفاشمتون روانشناسی 1

9/30تا پایان فصل 9/95خانم کفاشزبان تخصصی اقتصاد و مدیریت
10از فصل اول تا پایان فصل سوم9/17خانم کفاشزبان تخصصی 1 حسابداري

8/30از فصل 1 تا پایان فصل 9/265خانم کفاشزبان خارجه
8چهارفصل اول کتاب9/18خانم محموديروانشناسی سالمت

10سه فصل اول9/25خانم محموديروانشناسی سالمندي
10-9/30تا انتهاي فصل 9/176خانم میرزااحمديمبانی روش تحقیق

10/30-10تا انتهاي فصل 9/177خانم میرزااحمديمدیریت تولید
11-10/30تا انتهاي فصل 9/174خانم میرزااحمديسیستمهاي خرید انبارداري و توزیع


