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درس_كد درس_نام  واحد_تعداد استاد  درس_گروه  شروع_ساعت روز  پايان_ساعت  امتحان تاريخ كالس  امتحان ساعت   

تحقيق روش 822113 زاده موسي محمد دكتر  انساني فني-101 كالس 2121 2441 شنبه 1122 1   21/20/2813  24:00 

الملل بين حقوق4 حقوقي متون 822114 بابايي جابر آقاي  انساني فني-103 كالس 2121 2441 شنبه 1122 2   24/20/2813  24:00 

جزايي فقه 4 فقه متون 822110 بوذري سپيده دكتر خانم  شنبه سه 1122 1  انساني فني-103 كالس 2300 2180   14/20/2813  24:00 

شناسي جرم 822141 بابايي جابر آقاي  شنبه دو 1122 1  انساني فني-103 كالس 2221 141   21/20/2813  03:80 

822140 
 عليه جرايم 4 اختصاصي جزاي حقوق

اشخاص معنوي شخصيت  
پورقهرماني بابک دكتر آقاي شنبه چهار 1122 2  انساني فني-102 كالس 2300 2180   23/20/2813  24:00 

8 اختصاصي جزاي حقوق 822181 پورقهرماني بابک دكتر آقاي  شنبه چهار 1122 1  انساني فني-102 كالس 2121 2441   12/20/2813  24:00 

ارث و وصيت شفعه( 3)مدني حقوق 822188 صفري ناهيد دكتر خانم  انساني فني-102 كالس 2300 2180 شنبه 1122 1   11/20/2813  24:00 

ب قسمت معين عقود(7)مدني حقوق 822181 دهقاني پرويز  دكتر  انساني فني-102 كالس 2480 2800 شنبه 1122 8   18/20/2813  24:00 

ب قسمت معين عقود(7)مدني حقوق 822181 دهقاني پرويز  دكتر  انساني فني-102 كالس 2221 141 شنبه 1122 8   18/20/2813  24:00 

المللي بين سازمانهاي حقوق 822121 زاده موسي محمد دكتر  شنبه سه 1122 1  انساني فني-103 كالس 2121 2441   27/20/2813  24:00 
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درس_كد درس_نام  واحد_تعداد استاد  درس_گروه  شروع_ساعت روز  پايان_ساعت  امتحان تاريخ كالس  امتحان ساعت   

1 عمومي المللي بين حقوق 822127 زاده موسي محمد دكتر  انساني فني-101 كالس 180 300 شنبه 1122 1   12/20/2813  20:41 

1 خصوصي الملل بين حقوق 822110 زاده موسي محمد دكتر  شنبه يک 1122 1  انساني فني-101 كالس 180 300   23/20/2813  20:41 

1 فقه اصول 822118 بوذري سپيده دكتر خانم  شنبه دو 1122 1  انساني فني-103 كالس 180 300   13/20/2813  20:41 

ورشکستگي( 4) تجارت حقوق 822117 صفري ناهيد دكتر خانم  انساني فني-101 كالس 2480 2800 شنبه 1122 1   11/20/2813  20:41 

خانواده حقوق( 1)مدني حقوق 822180 صفري ناهيد دكتر خانم  شنبه سه 1122 1  انساني فني-102 كالس 2480 2800   14/20/2813  24:00 

822187 
 عليه جرايم 2 اختصاصي جزاي حقوق

مالکيت و اموال  
بابايي جابر آقاي شنبه دو 1122 1  انساني فني-103 كالس 2480 2800   24/20/2813  20:41 

2كيفري دادرسي آيين 822142 بابايي جابر آقاي  شنبه دو 1122 1  انساني فني-103 كالس 2300 2180   21/20/2813  24:00 

1 مدني دادرسي آيين 822144 صفري ناهيد دكتر خانم  شنبه سه 1122 1  انساني فني-102 كالس 2121 2441   27/20/2813  24:00 

جزايي حقوق 1 حقوقي متون 822111 بوذري سپيده دكتر خانم  شنبه چهار 1122 2  انساني فني-102 كالس 2480 2800   21/20/2813  20:41 

خاص مدني مسئوليتهاي 822171 دهقاني پرويز  دكتر  شنبه دو 1122 2  انساني فني-102 كالس 2221 2080   13/20/2813  20:41 
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درس_كد درس_نام  واحد_تعداد استاد  درس_گروه  شروع_ساعت روز  پايان_ساعت  امتحان تاريخ كالس  امتحان ساعت   

2 فقه اصول 822101 بوذري سپيده دكتر خانم  شنبه يک 1722 1  انساني فني-102 كالس 180 300   14/20/2813  20:41 

جزايي 1 فقه قواعد 822122 بوذري سپيده دكتر خانم  شنبه دو 1722 2  انساني فني-102 كالس 2300 2180   21/20/2813  24:00 

8 اساسي حقوق 822121 پتفت آرين آقاي  شنبه دو 1722 1  انساني فني-102 كالس 2480 2800   24/20/2813  20:41 

2 خصوصي الملل بين حقوق 822121 زاده موسي محمد دكتر  شنبه يک 1722 1  انساني فني-102 كالس 2480 2800   21/20/2813  20:41 

1 اداري حقوق 822111 پتفت آرين آقاي  شنبه چهار 1722 1  انساني فني-102 كالس 180 300   11/20/2813  20:41 

شركتها(1) تجارت حقوق 822111 صفري ناهيد دكتر خانم  شنبه دو 1722 1  انساني فني-102 كالس 180 300   12/20/2813  20:41 

قراردادها كليات( 8)مدني حقوق 822113 دهقاني پرويز  دكتر  شنبه يک 1722 8  انساني فني-102 كالس 2221 141   18/20/2813  20:41 

قراردادها كليات( 8)مدني حقوق 822113 دهقاني پرويز  دكتر  شنبه سه 1722 8  انساني فني-101 كالس 2221 141   18/20/2813  20:41 

1 عمومي جزاي حقوق 822181 پورقهرماني بابک دكتر آقاي  شنبه يک 1722 1  انساني فني-102 كالس 2121 2441   23/20/2813  20:41 
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درس_كد درس_نام  واحد_تعداد استاد  درس_گروه  شروع_ساعت روز  پايان_ساعت  امتحان تاريخ كالس  امتحان ساعت   

حقوق علم مقدمه 822102 پتفت آرين آقاي  شنبه چهار 1322 1  انساني فني-102 كالس 2221 141   24/20/2813  03:80 

2 اساسي حقوق 822108 پتفت آرين آقاي  شنبه سه 1322 1  انساني فني-102 كالس 2221 141   12/20/2813  03:80 

822103 
 از حمايت و اشخاص 2 مدني حقوق

 محجورين
بوذري سپيده دكتر خانم شنبه سه 1322 1  انساني فني-102 كالس 180 300   23/20/2813  03:80 

جزا حقوق كليات 822120 پورقهرماني بابک دكتر آقاي  شنبه يک 1322 2  انساني فني-102 كالس 2300 2180   18/20/2813  03:80 

(انگليسي) خارجي زبان 3333111 نجفي فرزانه خانم  شنبه دو 1328 8  انساني فني-102 كالس 2121 2441   21/20/2813  03:80 

(انگليسي) خارجي زبان 3333111 نجفي فرزانه خانم  شنبه دو 1328 8  كشاورزي-212 كالس 2300 2180   21/20/2813  03:80 

فرماني ناصر دكتر آقاي فارسي 3333143 شنبه چهار 1324 8  كشاورزي-212 كالس 2121 2441   11/20/2813  03:80 

فرماني ناصر دكتر آقاي فارسي 3333143 شنبه چهار 1324 8  كشاورزي-212 كالس 2300 2180   11/20/2813  03:80 
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درس_كد درس_نام  واحد_تعداد استاد  درس_گروه  شروع_ساعت روز  پايان_ساعت  امتحان تاريخ كالس  امتحان ساعت   

جغرافيا علم فلسفه 821102 پور الله منيژه دكتر خانم  شنبه يک 1322 1  انساني فني-107 كالس 2221 141   18/20/2813  03:80 

2 رياضيات 821108 شهباز ليال دكتر خانم سركار  شنبهدو  1322 1  انساني فني-107 كالس 2221 141   12/20/2813  03:80 

2 احتماالت و آمار 821104 مباركي اميد دكتر  انساني فني-107 كالس 180 300 شنبه 1322 1   21/20/2813  03:80 

فضا در زمين 821101 زاده الهويردي رضا دكتر  انساني فني-107 كالس 2480 2800 شنبه 1322 1   27/20/2813  03:80 

جمعيت جغرافياي 821121 زاده وليقلي علي دكتر  شنبه يک 1322 1  انساني فني-103 كالس 2480 2800   23/20/2813  03:80 

سياسي جغرافياي 821124 زاده وليقلي علي دكتر  شنبه يک 1322 1  انساني فني-107 كالس 180 300   24/20/2813  03:80 

خواني نقشه 821110 سامي ابراهيم دكتر آقاي  انساني فني-107 كالس 2221 141 شنبه 1322 1   11/20/2813  24:00 

افشاري خدامي رشيد آقاي فارسي 3333143 انساني فني-107 كالس 2121 2441 شنبه 1321 8   13/20/2813  03:80 

افشاري خدامي رشيد آقاي فارسي 3333143 انساني فني-107 كالس 2300 2180 شنبه 1321 8   13/20/2813  03:80 
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821101 
 در تحقيق روش

(نظري)جغرافيا  
پور الله منيژه دكتر خانم شنبه دو 1722 1  انساني فني-107 كالس 2480 2800   21/20/2813  03:80 

زاده الهويردي رضا دكتر ژئومورفولوژي 821101 شنبه يک 1722 1  انساني فني-103 كالس 2221 141   23/20/2813  03:80 

پور اسمعيل مرضيه دكتر خانم هيدرولوژي 821103 شنبه دو 1722 1  انساني فني-107 كالس 180 300   18/20/2813  03:80 

گردشگري جغرافياي 821121 زاده وليقلي علي دكتر  شنبه يک 1722 1  انساني فني-107 كالس 2121 2441   27/20/2813  03:80 

روستايي جغرافياي 821123 زاده الهويردي رضا دكتر  شنبه سه 1722 1  انساني فني-103 كالس 2221 141   14/20/2813  03:80 

برداري نقشه 821112  
 حسين محمد مهندس آقاي

ملکي قرا پيماي جهان  
شنبه دو 1722 1 انساني فني-107 كالس 2300 2180   24/20/2813  03:80 

كامپيوتر نويسي برنامه مباني 821111 پور اسمعيل مرضيه دكتر خانم  شنبه سه 1722 1  1 كامپيوتر مركز 180 300   11/20/2813  03:80 

ايران شهري جغرافياي 821182 سرور دكترهوشنگ  شنبه يک 1722 1  انساني فني-107 كالس 2480 2800   12/20/2813  03:80 
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ايران تاريخي جغرافياي 821120 زاده وليقلي علي دكتر  شنبه سه 1122 1  انساني فني-107 كالس 180 300   24/20/2813  20:41 

محيطي مخاطرات 821122 زاده وليقلي علي دكتر  شنبه سه 1122 1  انساني فني-107 كالس 2221 141   12/20/2813  24:00 

2 ايران ژئومورفولوژي 821111 زاده الهويردي رضا دكتر  شنبه يک 1122 1  انساني فني-101 كالس 2480 2800   21/20/2813  20:41 

جهان مطالعات 821181 زاده الهويردي رضا دكتر  شنبه دو 1122 1  انساني فني-107 كالس 2121 2441   21/20/2813  20:41 

شهري مبلمان و زيباسازي 821148 مباركي اميد دكتر  شنبه يک 1122 1  انساني فني-103 كالس 180 300   11/20/2813  20:41 

شهري ريزي برنامه 821141 سامي ابراهيم دكتر آقاي  شنبه يک 1122 1  انساني فني-103 كالس 2121 2441   18/20/2813  20:41 

اي منطقه و شهري اراضي كاربري 821114 مباركي اميد دكتر  شنبه دو 1122 1  انساني فني-101 كالس 2221 141   23/20/2813  20:41 
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محيطي تغييرات 821181 پور اسمعيل مرضيه دكتر خانم  شنبه چهار 1122 1  انساني فني-107 كالس 180 300   12/20/2813  20:41 

821141 
 ريزي برنامه هاي تکنيک

 شهري
سرور دكترهوشنگ شنبه سه 1122 1  انساني فني-107 كالس 2121 2441   18/20/2813  20:41 

شهري توسعه هاي طرح 821147 سامي ابراهيم دكتر آقاي  شنبه چهار 1122 1  انساني فني-107 كالس 2480 2800   24/20/2813  24:00 

821118 
 شهر طبيعي جغرافياي

(اقليم و ژئومورفولوژي)  
پور اسمعيل مرضيه دكتر خانم شنبه چهار 1122 1  انساني فني-107 كالس 2221 141   23/20/2813  24:00 

رسمي غير اسکان و مسکن 821111 پور الله منيژه دكتر خانم  شنبه سه 1122 1  انساني فني-107 كالس 2480 2800   21/20/2813  20:41 

مربوطه گروه اساتيد پروژه 821117 شنبه پنج 1122 1  انساني فني-101 كالس 2441 2800   22/20/2813  24:00 
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821401 
 و ايران در شهري توسعه مقررات

پيشرفته كشورهاي  
سرور دكترهوشنگ شنبه چهار 1722 1  انساني فني-101 كالس 2221 141   24/20/2813  24:00 

اي منطقه ريزي برنامه 821407 مباركي اميد دكتر  شنبه سه 1722 1  انساني فني-120 كالس 180 300   23/20/2813  24:00 

اي منطقه و شهري آمايش كارگاه 821422 سرور دكترهوشنگ  شنبه سه 1722 1  انساني فني-120 كالس 2080 141   18/20/2813  24:00 

اي منطقه و شهري آمايش كارگاه 821422 زاده خيري دكتر  شنبه سه 1722 1  انساني فني-120 كالس 2221 2080   18/20/2813  24:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

مقطع  -59مهر  ورودی گرایش  مسکن و باز آفرینی شهری –جغرافیا و برنامه ریزی شهری برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته 

 ارشدکارشناسی 

 58-55سال تحصیلی اول  در نیمسال

 

درس_كد درس_نام  واحد_تعداد استاد  درس_گروه  شروع_ساعت روز  پايان_ساعت  امتحان تاريخ كالس  امتحان ساعت   

اي منطقه و شهري آمايش كارگاه 821422 سرور دكترهوشنگ  شنبه سه 1722 1  انساني فني-120 كالس 2080 141   18/20/2813  24:00 

اي منطقه و شهري آمايش كارگاه 821422 زاده خيري دكتر  شنبه سه 1722 1  انساني فني-120 كالس 2221 2080   18/20/2813  24:00 

821128 
 و مسکن ريزي برنامه كارگاه

شهري بازآفريني  
سامي ابراهيم دكتر آقاي شنبه چهار 1722 1  انساني فني-120 كالس 180 300   27/20/2813  24:00 

821124 
 سازي توانمند و ريزي برنامه

شهري محلي جوامع  
سرور دكترهوشنگ شنبه چهار 1722 1  انساني فني-120 كالس 2121 2441   12/20/2813  24:00 
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821402 
 سياست و تجربيات ها، نظريه

فضايي هاي  
سامي ابراهيم دكتر آقاي شنبه سه 1322 1  انساني فني-120 كالس 2121 2441   23/20/2813  24:00 

821401 
 پژوهي آينده هاي مدل و روشها

شهري ريزي برنامه و جغرافيا در  
پور الله منيژه دكتر خانم شنبه چهار 1322 1  انساني فني-120 كالس 2221 141   24/20/2813  24:00 

شهر طبيعي محيط 821408 پور اسمعيل مرضيه دكتر خانم  شنبه دو 1322 1  انساني فني-120 كالس 2480 2800   12/20/2813  24:00 

821401 
 جغرافيايي اطالعات سيستم كاربرد

ريزي برنامه در دور از سنجش و  
زاده خيري دكتر شنبه سه 1322 1  پ ع كامپيوتر مركز 2480 2800   21/20/2813  24:00 

821401 
 جديد هاي ديدگاه و ها نظريه

شهري آمايش  
مباركي اميد دكتر شنبه چهار 1322 1  انساني فني-120 كالس 180 300   18/20/2813  24:00 

 

 

 

 

 

 

 



 

مقطع  -58مهر  ورودی گرایش  مسکن و بازآفرینی شهری –جغرافیا و برنامه ریزی شهری برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته 

 ارشدکارشناسی 

 58-55سال تحصیلی اول  در نیمسال

 

درس_كد درس_نام  واحد_تعداد استاد  درس_گروه  شروع_ساعت روز  پايان_ساعت  امتحان تاريخ كالس  امتحان ساعت   

821402 
 هاي سياست و تجربيات ها، نظريه

 فضايي
سامي ابراهيم دكتر آقاي شنبه سه 1322 1  انساني فني-120 كالس 2121 2441   23/20/2813  24:00 

821401 
 در پژوهي آينده هاي مدل و روشها

شهري ريزي برنامه و جغرافيا  
پور الله منيژه دكتر خانم شنبه چهار 1322 1  انساني فني-120 كالس 2221 141   24/20/2813  24:00 

شهر طبيعي محيط 821408 پور اسمعيل مرضيه دكتر خانم  شنبه دو 1322 1  انساني فني-120 كالس 2480 2800   12/20/2813  24:00 

821401 
 و جغرافيايي اطالعات سيستم كاربرد

ريزي برنامه در دور از سنجش  
زاده خيري دكتر شنبه سه 1322 1  پ ع كامپيوتر مركز 2480 2800   21/20/2813  24:00 

821121 
 و مسکن سياستهاي ارزيابي

شهري بازآفريني  
پور الله منيژه دكتر خانم شنبه چهار 1322 1  انساني فني-120 كالس 2480 2800   14/20/2813  24:00 

 

 

 

 

 

 

 



 

مقطع کارشناسی  -58مهر  ورودی شهری محیط زیست گرایش    –جغرافیا و برنامه ریزی شهری برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته 

 ارشد

 58-55سال تحصیلی اول  در نیمسال

 

 

درس_كد درس_نام  واحد_تعداد استاد  درس_گروه  شروع_ساعت روز  پايان_ساعت  امتحان تاريخ كالس  امتحان ساعت   

821402 
 هاي سياست و تجربيات ها، نظريه

 فضايي
سامي ابراهيم دكتر آقاي شنبه سه 1322 1  انساني فني-120 كالس 2121 2441   23/20/2813  24:00 

821401 
 در پژوهي آينده هاي مدل و روشها

شهري ريزي برنامه و جغرافيا  
پور الله منيژه دكتر خانم شنبه چهار 1322 1  انساني فني-120 كالس 2221 141   24/20/2813  24:00 

شهر طبيعي محيط 821408 پور اسمعيل مرضيه دكتر خانم  شنبه دو 1322 1  انساني فني-120 كالس 2480 2800   12/20/2813  24:00 

821401 
 جغرافيايي اطالعات سيستم كاربرد

ريزي برنامه در دور از سنجش و  
زاده خيري دكتر شنبه سه 1322 1  پ ع كامپيوتر مركز 2480 2800   21/20/2813  24:00 

821121 
 و مسکن سياستهاي ارزيابي

شهري بازآفريني  
پور الله منيژه دكتر خانم شنبه چهار 1322 1  انساني فني-120 كالس 2480 2800   14/20/2813  24:00 

821321 
 زيست محيط قوانين و حقوق

 شهري
پور الله منيژه دكتر خانم شنبه دو 1322 1  انساني فني-120 كالس 2121 2441   18/20/2813  24:00 

 

 

 

 



 

 

 

98- 99لتحصیلی ول سادر نیمسال ا – 98برنامه دروس ارائه شده و امتحانی رشته آموزش زبان انگلیسی ورودي   

 

   

 برنامه کلی درس امتحان_زمان امتحان_تاریخ واحد_تعداد درس_گروه درس_نام درس_کد

 08:30 1398/10/17 4 9811 1خواندن و درك مطلب  314101

  ، ) فنی انسانی -208: ،کالس 11:15تا  9:45:( شنبه
  ) آقاي  دکتر اصغر سلیمی امیر غائب :( استاد

  ، ) فنی انسانی -209: ، کالس  14:30تا  13:0:( یکشنبه 
 )آقاي  دکتر اصغر سلیمی امیر غائب :( استاد

 14:00 1398/10/15 4 9811 1دستور نگارش  314102
  ) خانم دکتر فاطمه پورابراهیم :( ، استاد) فنی انسانی -208: ، کالس  9:30تا  8:0:( شنبه

  ) فنی انسانی -209: ، کالس)  18:0تا  16:30:( دوشنبه 
 )خانم دکتر فاطمه پورابراهیم :( استاد 

 14:00 1398/10/25 4 9811 1گفت و شنود  314103
  )  آقاي دکتر جانبی  :(، استاد) فنی انسانی - 209: ، کالس  14:30تا  13:0:( شنبه
 )آقاي دکتر جانبی :( ، استاد) انسانی فنی -209: ، کالس16:15تا  14:45:( دوشنبه

 14:00 1398/10/21 2 9811 فنون و یادگیري 314104
  ) فنی انسانی -209:  ، کالس  16:15تا  14:45:( یکشنبه

 )خانم دکتر بهروزي زاد :( استاد 



 

98- 99لتحصیلی در نیمسال اول سا – 97برنامه دروس ارائه شده و امتحانی رشته آموزش زبان انگلیسی ورودي   

 

 

 

 

 برنامه کلی درس امتحان_زمان امتحان_تاریخ واحد_تعداد درس_گروه درس_نام درس_کد

 10:45 1398/10/21 4 9711 3خواندن و درك مطلب  314110
  )  آقاي دکتر جانبی:(، استاد) فنی انسانی -209کالس :( ، کالس)  9:30تا  8:0:( شنبه
 )  آقاي دکتر جانبی:(، استاد) فنی انسانی - 209کالس :( ، کالس)  9:30تا  8:0:( دوشنبه

 10:45 1398/10/14 2 9711 دستور زبان پیشرفته 314111
  

  )خانم دکتر فاطمه پورابراهیم :( استاد)  فنی انسانی -209 :، کالس)  11:15تا  9:45:( نبهش
 

 08:30 1398/10/16 4 9711 3گفت و شنود  314112
  )آقاي محمد خادم نبی  :( استاد ) کشاورزي -121: ، کالس)  16:30تا  14:45:( یکشنبه

 )آقاي محمد خادم نبی  :( ، استاد) فنی انسانی -209 : ، کالس)  11:15تا  9:45:( وشنبهد

 10:45 1398/10/21 2 9711 )1(کلیات زبان شناسی 314113
  

  )خانم دکتر بهروزي زاد :( استاد ) فنی انسانی -209 :، کالس)  18:0تا  16:45:( کشنبهی
 

 14:00 1398/10/25 2 9711 اصول روش ترجمه 314114
  

  )آقاي محمد خادم نبی  :( استاد ) فنی انسانی -209 :، کالس)  14:30تا  13:0:( وشنبهد
 



 

 

98- 99لتحصیلی در نیمسال اول سا – 96برنامه دروس ارائه شده و امتحانی رشته آموزش زبان انگلیسی ورودي  

 برنامه کلی درس امتحان_زمان امتحان_تاریخ واحد_تعداد درس_گروه درس_نام درس_کد

 14:00 1398/10/24 2 9611 جامعه شناسی آموزش و پرورش 314120
آقاي دکتر فرهاد :( ، استاد) فنی انسانی -205 :، کالس)  11:15تا  9:45:( وشنبهد

 )مظلوم 

 14:00 1398/10/16 2 9611 نامه نگاري 314122
  )فنی انسانی -205: ، کالس)  14:30تا  13:0:( شنبهدو

 )خانم دکتر فاطمه پورابراهیم :( استاد

 )آقاي محمد خادم نبی  :( ، استاد) فنی انسانی - 205: ، کالس)  9:30تا  8:0:( دوشنبه 14:00 1398/10/14 2 9611 1درآمدي بر ادبیات 314124

 14:00 1398/10/23 2 9611 زبانشناسی مقابله اي و تحلیل خطاها 314125
  )فنی انسانی -209 :، کالس)  9:30تا  8:0:( سه شنبه

 )غائب آقاي  دکتر اصغر سلیمی امیر :( استاد

 14:00 1398/10/15 2 9611 واژه شناسی 314127
  )فنی انسانی - 209:، کالس)  11:15تا  9:45:( شنبهسه 

 )خانم دکتر فاطمه پورابراهیم :( استاد

 10:45 1398/10/28 2 9611 ترجمه پیشرفته 314129
  )فنی انسانی - 209:کالس)  16:30تا  14:45:( نبهچهارش

 )نبی  آقاي محمد خادم :( استاد

 )  آقاي دکتر جانبی:(، استاد) فنی انسانی -209، کالس )  18:0تا  16:45:( چهارشنبه 10:45 1398/10/25 2 9611 2بیان شفاهی داستان  314130

 

 

 



 

98- 99لتحصیلی در نیمسال اول سا – 95برنامه دروس ارائه شده و امتحانی رشته آموزش زبان انگلیسی ورودي  

 برنامه کلی درس امتحان_زمان امتحان_تاریخ واحد_تعداد درس_گروه درس_نام درس_کد

 08:30 1398/10/25 2 9511 تهیه مطالب درسی راهنمایی 314135
  ) فنی انسانی -209: ، کالس)  16:30تا  14:45:( سه شنبه

 )  آقاي دکتر جانبی:(استاد 

 08:30 1398/10/18 2 9511 راهنمایی) 1(تدریس عملی 314136
  ) فنی انسانی - 209:، کالس)  14:30تا  13:0:( سه شنبه

 )خانم دکتر فاطمه پورابراهیم :( استاد 

 08:30 1398/10/28 2 9511 تهیه مطالب کمک آموزشی 314137
  فنی انسانی- 209:، کالس)  18:0تا  16:45:( سه شنبه

 )  آقاي محمد خادم نبی:( استاد 

 10:45 1398/10/23 2 9511 راهنماییبررسی کتابهاي درسی  314138
  ) فنی انسانی -209کالس :( ، کالس)  9:30تا  8:0:( چهارشنبه
 )آقاي  دکتر اصغر سلیمی امیر غائب :( استاد 

 14:00 1398/10/24 4 9511 روشهاي تدریس مهارتهاي زبان 314139
  ) فنی انسانی -209کالس :( ، کالس)  11:15تا  9:45:( چهارشنبه

 )آقاي  دکتر اصغر سلیمی امیر غائب :( استاد 

 10:45 1398/10/16 2 9511 خواندن متون مطبوعاتی 314140
  ) فنی انسانی -205کالس :( ، کالس)  18:0تا  16:45:( دوشنبه

 )آقاي محمد خادم نبی  :( استاد 

 10:45 1398/10/14 2 9511 سنجش و ارزیابی 314141
  ) فنی انسانی -205کالس :( ، کالس)  16:30تا  14:45:( دوشنبه

 )آقاي دکتر فرهاد مظلوم :( استاد 

 

 

 

 



98- 99لتحصیلی در نیمسال اول سا – 98ورودي مقطع کارشناسی ارشد  - برنامه دروس ارائه شده و امتحانی رشته آموزش زبان انگلیسی  

 

 

 

 

 

 برنامه کلی درس امتحان_زمان امتحان_تاریخ واحد_تعداد درس_گروه درس_نام درس_کد

 08:30 1398/10/14 2 9811 اصول و روش تدریس زبانهاي خارجی 315506
  ) فنی انسانی -210کالس :( ، کالس)  9:30تا  8:0:( شنبه

 )آقاي  دکتر اصغر سلیمی امیر غائب :( استاد 

 10:45 1398/10/18 2 9811 انگلیسی براي اهداف ویژه 315512
  ) فنی انسانی -210کالس :( ، کالس)  11:15تا  9:45:( شنبه

 )آقاي دکتر فرهاد مظلوم :( استاد 

 10:45 1398/10/25 2 9811 زبانشناسی در آموزش زبان 315515
  ) فنی انسانی -210کالس :( ، کالس)  14:30تا  13:0:( شنبه

 )خانم دکتر فاطمه پورابراهیم :( استاد 

 08:30 1398/10/21 2 9811 بررسی آموزش زبان در ایران 315517
  ) فنی انسانی - 210کالس :( ، کالس)  9:30تا  8:0:( یکشنبه

 )آقاي دکتر فرهاد مظلوم :( استاد 

 14:00 1398/10/28 2 9811 نگارش متون علمی دانشگاهی 315521
  ) فنی انسانی -210کالس :( ، کالس)  11:15تا  9:45:( یکشنبه

 )آقاي  دکتر اصغر سلیمی امیر غائب :( استاد 



98- 99لتحصیلی در نیمسال اول سا – 97ورودي مقطع کارشناسی ارشد  - برنامه دروس ارائه شده و امتحانی رشته آموزش زبان انگلیسی  

 

 

  98- 99 لتحصیلیدر نیمسال اول سا – 95ورودي مقطع کارشناسی ارشد - برنامه دروس ارائه شده و امتحانی رشته آموزش زبان انگلیسی  

 

 درسبرنامه کلی  امتحان_زمان امتحان_تاریخ واحد_تعداد درس_گروه درس_نام درس_کد

 08:30 1398/10/14 2 9711 سنجش و ارزشیابی زبان 315508
  ) فنی انسانی -210کالس :( ، کالس)  16:15تا  14:45:( یکشنبه

 )آقاي دکتر فرهاد مظلوم :( استاد 

 10:45 1398/10/16 2 9711 سمینار در مسائل آموزش زبان 315509
  ) فنی انسانی -210کالس :( ، کالس)  14:30تا  13:0:( یکشنبه

 )آقاي دکتر فرهاد مظلوم :( استاد 

 14:00 1398/10/21 2 9711 درآمدي بر تحلیل گفتمان 315514
  ) فنی انسانی -210کالس :( ، کالس)  11:15تا  9:45:( دوشنبه

 )خانم دکتر فاطمه پورابراهیم :( استاد 

 10:45 1398/10/25 3 9711 عملیتدریس  315520
  ) فنی انسانی - 210کالس :( ، کالس)  9:30تا  8:0:( دوشنبه

 )آقاي  دکتر اصغر سلیمی امیر غائب :( استاد 

 برنامه کلی درس امتحان_زمان امتحان_تاریخ واحد_تعداد درس_گروه درس_نام درس_کد

 )آقاي دکتر فرهاد مظلوم :( ، استاد) نامشخص :( ، کالس)  9:30تا  8:0:( شنبهپنج  14:00 1398/10/12 6 9511 پایان نامه 315523



98- 99لتحصیلی در نیمسال اول سا – 98وروديروانشناسی برنامه دروس ارائه شده و امتحانی رشته   

 برنامه کلی درس امتحان_زمان امتحان_تاریخ واحد_تعداد درس_گروه درس_نام درس_کد

 10:45 1398/10/21 2 9811 1مباحث اساسی در روانشناسی  313101
  )فنی انسانی -208کالس :( ، کالس)  9:30تا  8:0:( چهارشنبه

 )خانم دکتر زهره هاشمی :( استاد

 08:30 1398/10/28 2 9811 تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن 313103
  )کشاورزي -121کالس :( ، کالس)  11:15تا  9:45:( سه شنبه

 )دکتر احمد اسمعلی  :( استاد

 08:30 1398/10/25 2 9811 آمار توصیفی 313106
  )فنی انسانی -206کالس :( ، کالس)  14:30تا  13:0:( چهارشنبه

 )دکتر عیسی حکمتی حسین آباد :( استاد

 10:45 1398/10/18 2 9811 فیزیولوژي اعصاب و غدد 313109
  )فنی انسانی - 208کالس :( ، کالس)  9:30تا  8:0:( سه شنبه

 )دکتر عیسی حکمتی حسین آباد :( استاد

 10:45 1398/10/28 2 9811 معرفت شناسی 313115
  )کشاورزي -121کالس :( ، کالس)  11:15تا  9:45:( دوشنبه

 )حاج آقا علی صفرزاده ملکی :( استاد

 08:30 1398/10/24 2 9811 مبانی جامعه شناسی 313121
  )کشاورزي - 121کالس :( ، کالس)  9:30تا  8:0:( دوشنبه

 )آقاي دکتر علی افشاري :( استاد

 10:45 1398/10/15 2 9811 مبانی مشاوره و راهنمایی 313133
  )فنی انسانی -206کالس :( ، کالس)  11:15تا  9:45:( یکشنبه

 )خانم دکتر زهره هاشمی :( استاد

 14:00 1398/10/23 3 9817 فارسی 8888248

:( استاد)  کشاورزي -121کالس :( ، کالس)  16:30تا  14:45:( سه شنبه
- 121کالس :( ، کالس)  18:0تا  16:45:( سه شنبه)  آقاي ودود دوستی 

 )آقاي ودود دوستی :( ، استاد) کشاورزي 

 14:00 1398/10/17 3 9815 )انگلیسی(زبان خارجی  8888256

:( ، استاد) کشاورزي -121کالس :( ، کالس)  14:30تا  13:0:( دوشنبه
-121کالس :( ، کالس)  16:30تا  14:45:( دوشنبه)  خانم فرزانه نجفی  

 )خانم فرزانه نجفی  :( ، استاد) کشاورزي 

 



98- 99لتحصیلی در نیمسال اول سا – 97وروديروانشناسی برنامه دروس ارائه شده و امتحانی رشته    

 برنامه کلی درس امتحان_زمان امتحان_تاریخ واحد_تعداد درس_گروه درس_نام درس_کد

 14:00 1398/10/28 3 9711 روش تحقیق در روانشناسی 313108
  )فنی انسانی -206کالس :( ، کالس)  14:30تا  13:0:( شنبه

 )دکتر عیسی حکمتی حسین آباد :( استاد

 14:00 1398/10/25 2 9711 روانشناسی فیزیولوژیک 313111
  ) فنی انسانی -206کالس :( ، کالس)  14:30تا  13:0:( یکشنبه

 )خانم دکتر زهره هاشمی :( استاد 

 08:30 1398/10/21 2 9711 1روانشناسی تحولی 313113
  ) فنی انسانی - 206کالس :( ، کالس)  9:30تا  8:0:( یکشنبه

 )دکتر احمد اسمعلی  :( استاد 

 14:00 1398/10/15 2 9711 روانشناسی دین 313119
  )فنی انسانی -206کالس :( ، کالس)  16:30تا  14:45:( دوشنبه

 )دکتر عیسی حکمتی حسین آباد :( استاد

 08:30 1398/10/14 2 9711 فلسفه علم روانشناسی 313120
  ) فنی انسانی -206کالس :( ، کالس)  9:30تا  8:0:( شنبه

 )دکتر عیسی حکمتی حسین آباد :( استاد

 08:30 1398/10/23 2 9711 روانشناسی اجتماعی 313122
  ) فنی انسانی -206کالس :( ، کالس)  11:15تا  9:45:( شنبه

 )آقاي دکتر علی افشاري :( استاد 

 14:00 1398/10/17 2 9711 روانشناسی یادگیري 313127
  ) کشاورزي -121کالس :( ، کالس)  11:15تا  9:45:( یکشنبه

 )دکتر عیسی حکمتی حسین آباد :( استاد 

 

 

 



98- 99لتحصیلی در نیمسال اول سا – 96وروديروانشناسی برنامه دروس ارائه شده و امتحانی رشته   

 برنامه کلی درس امتحان_زمان امتحان_تاریخ واحد_تعداد درس_گروه درس_نام درس_کد

 10:30 1398/10/24 2 9611 روانشناسی شخصیت 313117
  ) فنی انسانی -206کالس :( ، کالس)  9:30تا  8:0:( چهارشنبه

 )آقاي دکتر علی افشاري :( استاد 

 08:30 1398/10/15 2 9611 روانشناسی شناختی 313118
  ) فنی انسانی -206کالس :( ، کالس)  11:15تا  9:45:( دوشنبه

 )خانم دکتر زهره هاشمی :( استاد 

 10:30 1398/10/17 2 9611 1متون روانشناسی 313123
  ) فنی انسانی - 205کالس :( ، کالس)  9:30تا  8:0:( سه شنبه

 )آقاي دکتر علی افشاري :( استاد 

 08:30 1398/10/14 2 9611 2قرآن و حدیث  آموزه هاي روانشناختی در 313130
  )فنی انسانی - 206کالس :( ، کالس)  9:30تا  8:0:( دوشنبه

 )حاج آقا محمد مهدي شمسی  :( استاد

 10:45 1398/10/23 2 9611 1آسیب شناسی روانی 313131
  ) فنی انسانی -206کالس :( ، کالس)  14:30تا  13:0:( سه شنبه

 )دکتر احمد اسمعلی  :( استاد 

 14:00 1398/10/28 2 9611 مبانی مشاوره و راهنمایی 313133
  ) فنی انسانی -206کالس :( ، کالس)  11:15تا  9:45:( سه شنبه

 )خانم دکتر زهره هاشمی :( استاد 

 14:00 1398/10/25 2 9611 ناتوانایی هاي یادگیري 313165
  ) فنی انسانی -206کالس :( ، کالس)  11:15تا  9:45:( چهارشنبه

 )آقاي دکتر علی افشاري :( استاد 

 

 

 

 

 



98- 99لتحصیلی در نیمسال اول سا – 95وروديروانشناسی برنامه دروس ارائه شده و امتحانی رشته   

 درسبرنامه کلی  امتحان_زمان امتحان_تاریخ واحد_تعداد درس_گروه درس_نام درس_کد

 10:30 1398/10/17 2 9511 2آزمونهاي روانشناختی 313136
  )فنی انسانی - 206کالس :( ، کالس)  9:30تا  8:0:( سه شنبه

 )دکتر احمد اسمعلی  :( استاد

 10:45 1398/10/16 2 9511 اصول روانشناسی بالینی 313137
  )فنی انسانی -206کالس :( ، کالس)  14:30تا  13:0:( دوشنبه

 )خانم دکتر زهره هاشمی :( استاد

 08:30 1398/10/23 2 9511 بهداشت روانی 313138
  )کشاورزي -121کالس :( ، کالس)  14:30تا  13:0:( یکشنبه

 )دکتر احمد اسمعلی  :( استاد

 08:30 1398/10/15 2 9511 روانشناسی سالمت 313139
  )انسانی فنی -205کالس :( ، کالس)  16:30تا  14:45:( یکشنبه

 )دکتر احمد اسمعلی  :( استاد

 08:30 1398/10/21 2 9511 آسیب شناسی روانی کودك و نوجوان 313140
  )فنی انسانی -208کالس :( ، کالس)  11:15تا  9:45:( چهارشنبه

 )خانم دکتر زهره هاشمی :( استاد

 10:45 1398/10/24 2 9511 نظریه هاي مشاوره و روان درمانی 313142
  )فنی انسانی -205کالس :( ، کالس)  14:30تا  13:0:( شنبهسه 

 )خانم دکتر زهره هاشمی :( استاد

 10:45 1398/10/25 2 9511 آسیب شناسی اجتماعی 313145
  )فنی انسانی -208کالس :( ، کالس)  14:30تا  13:0:( چهارشنبه

 )آقاي دکتر علی افشاري :( استاد

 14:00 1398/10/18 2 9511 2نیازهاي ویژه روانشناسی کودکان با  313148
  )فنی انسانی -206کالس :( ، کالس)  16:30تا  14:45:( سه شنبه

 )آقاي دکتر علی افشاري :( استاد

 14:00 1398/10/28 2 9511 روانشناسی اعتیاد 313155
  )فنی انسانی -205کالس :( ، کالس)  11:15تا  9:45:( سه شنبه

 )افشاري آقاي دکتر علی :( استاد
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