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 دانشگاه  LMSاز طريق سامانه  (On Line)به صورت بر خط  علوم انسانيهاي درسي دانشكده  جدول زمانبندي ارائه گروه
 

22-20  20-18  18-16  16-14  14-12  12-10  10-8   

 انقالب اسالمي ايران 

 استادترابي 

 
 

 زبان انگليسي

 استاد  
 آقابراري

 

 (2و1کاروزي )

 امام جمعهاستاد 

 

 آيين زندگي

 استاد زرنوشه فراهاني 

ايران انقالب اسالمي     

 استاد  پيغمبری 

 تفسير موضوعي قرآن 

 استاد صفره 
 

 شنبه

 سنایي و ناصر خسرو

 استاد  
 بهمني مطلق

 

 تفسير موضوعي قرآن 

 استاد صفره 

 

 منطق جديد 

 استاد  

 محمد قربانيان 

 

 مفاهيم قرآني

استاد محمدحسين  

 ميرباقری 

 سازمان و مدیریت 

 استاد  
 جعفرپور منفرد

 

 (2و1کارورزي ) 

 استاد عصاره   
 ارزشيابي یادگيري

 صالح صدق پورد استا

 روشهاي ارزشيابي درآموزش شيمي 

 صالح صدق پورد استا

 

 2کارورزي 

 استاد  
 خالقيان

 

 فلسفه

 استاد  
 رضایي

 

 روش تحقيق

 استاد حميدی 
 (2و1کاروزي )

 امام جمعهاستاد 

 

 نقد و نظریه ادبي

 اسماعيلياستاد  

 

 فلسفه تعليم و تربيت

 استاد  
 نصيري وليك بني

 اصول برنامه ریزي آموزشي 

 ساکياستاد 

 
 آواشناسي آموزشي  

 استاد چراغي 

 آمار توصيفي

 استاد نصري

 

روشهاي تحقيق 

 درمدیریت آموزشي

 استاد نصري

 



اصول و روشهای ياددهي و   

 يادگيری 

 استاد اسدپور 

 1يات انگليسيدرآمدی بر ادب

 استاد سعيدی 

 سمينار 

 استاد رحيمي 

2ياسالم  شهياند  

 استاد روشنايي 

 1انديشه اسالمي  

 

 استاد عترت دوست 

 تفسير موضوعي قرآن   

 استاد زرنوشه فراهاني 

روش تدريس  

 مهارتهای زبان 

 استاد مشکات

 

 (2و1کارورزي )

 م زاده ظاستاد کا

 آشنايي با نرم افزارهای پژوهشي 

 استاد نجاتي 

 ۳گفت و شنود  

 اده شکرز   استاد

 

 2انديشه اسالمي

 استاد روشنايي 

 

 آیين زندگي

 استاد فرقاني 
 2کليات زبان شناسي  

 استاد چراغي 

 (2کالم تحليلي )

 استاد خادمي 

   2انديشه اسالمي   

 استاد خادمي 

تفسير موضوعي قرآن  

 استاد خادمي 

شنبهيک  

ساختار دستور زبان 

 فارسي

 استاد بهمني مطلق 

 مفاهيم قرآني

 استاد کاشانيها
 نامه نگاری 

 استاد سعيدی 

 1بيان شفاهي داستان  

 شکرزاده استاد  

 ( 2و1کاروزی )

 ی دماوند استاد  

 سازمان و مدیریت 

 استاد 
 جعفرپور منفرد

 

استاد  تفسير موضوعي قرآن  

 زرنوشه فراهاني 

استاد زرنوشه    1انديشه اسالمي  

 فراهاني 

 آيين زندگي

 استاد زرنوشه فراهاني 

 1اندیشه اسالمي 

 استاد فرقاني 

 تاریخ تحليلي صدر اسالم 

 استاد فرقاني 

 
 

 زبان انگليسي 

 استاد صفره 

 تاريخ فلسفه غرب

 استاد محمد قربانيان

 

 فقه الحديث 

 استاد صفره 

 

 
روانشناسي   

 تحول

استاد 

 حميدي

 

زبان 

انگليسي 

 تخصصي

 استاد حميدي

روانشناسي 

 پيشرفته

 استاد حميدي

 راهبردهاي یادگيري

 رضایي   استاد

 



 سمينار در برنامه درسي  

 استاد عصاره
 متون تخصصي در برنامه درسي

 استاد عصاره
کاربرد فناوري اطالعات 

 در برنامه درسي

 استاد عصاره

 

 ارزشيابي یادگيري  

 استاد  
 سميعي زفرقندي

 

روشهای ياددهي و  اصول و  

 يادگيری 

سدپور استاد ا   

 سمينار  

 استاد مشکات

 (2تفسير قرآن کريم )

استاد محمدحسين  

 ميرباقری 

 13:30-16:30   

 فارسي عمومي

 استاد اسماعيلي

 فارسي 

 استاد  
 افراسياب پور

 

تهيه وکاربردآزمونهاي 

رواني در مشاوره 

 مدرسه

 استاد نصری 

 کاربرد فناوري در آموزش

 (13-16) رحيمياناستاد 

 

 کاربرد فناوري در آموزش

 رحيمياناستاد 

 

 

 نظریه هاي برنامه درسي 

 امام جمعهاستاد 

 

اصول و مباني برنامه درسي 

 فيزیك

 امام جمعهاستاد 

 

 

مسائل جدید کالمي و فلسفه  

 دین

 استاد کاشانيها

 

 روانشناسي تربيتي

 استاد 
 مهرمحمدي

 
اصول و روشهاي یاددهي و 

 یادگيري

 خالوندياستاد 

 آموزشيازرشيابي 

 استاد توراني 

2انديشه اسالمي      

 استاد اسدی 

  يرموضوعيتفس  

 ميقرآن کر

 نژاد استاد شايسته

  شهياند

 1  ياسالم

استاد  

 نژاد شايسته

  

1انديشه اسالمي     

 د استا

 دری کفراني 

 2انديشه اسالمي  

 استاد 

 دری کفراني 

سازمان و مدیریت در نظام 

 هاي آموزشي

 حایياستاد بط

 

 فلسفه تعليم و تربيت 

 استاد غالمعلي احمدی 

سازمان و مديريت در  

 نظام های آموزشي  

 استاد غالمعلي احمدی 

 



روش های تحقيق در   

 برنامه درسي

 استاد غالمعلي احمدی 

 

جامعه شناسي آموزش و  

 پرورش  

 استاد غالمعلي احمدی 

 

روانشناسي و کاربرد آن در 

 آموزش

-13) طهماسبي پور  استاد

15) 

 اخالقي در مشاوره 

 استاد 
 طهماسبي پور

 

 موضوعات و مسائل 

 استاد 
 طهماسبي پور

 

 

 2اسالميانديشه  

 استاد روشنايي 

 
 

دستور زبان  

 پيشرفته

 استاد هنرور 

انديشه های کالمي  

 معاصردر جهان اسالم 

 
 

حکمت متعاليه )فلسفه  

2  مالصدرا(  

 استاد خادمي 

2حکمت متعاليه     

 استاد خادمي 

 زبان تخصصي
 

 استاد خادمي 

 دوشنبه

 شناسي شخصيت پيشرفتهروان 

 استاد نصری 

 ارزشيابي يادگيری 

 استاد دماوندی 

 اصول روش ترجمه 

چراغي   استاد  

 روش ها و مكاتب تفسير قرآن 

 استاد کاشانيها 

دانش خانواده و  

 جمعيت 

 سقايت 

 

 

 فارسي

 بهمني مطلق

 

کاربرد روانشناسي در 

 آموزش

 استاد جراره 

 انش خانواده و جمعيت د

 استاد عادلي مقدم 

 (۳کالم تحليلي ) 

 دکتر ميرمحمدی 

 1انديشه اسالمي  

 استاد هاشمي

 2کارورزي 

 استاد 
 حاجي زاده اناري

 

 سازمان و مدیریت 

 استاد 
 جعفرپور منفرد

 

 2کارورزي 

 استاد 

 حسيني بيدخت

 

اصول و روشهاي یاددهي و 

 یادگيري

 استاد 

 حسيني بيدخت

 

 کاروزي 

 ساسانيان استاد  

 

 ارزشيابي آموزشي

 رصالح صدق پو د استا

 

 کاربرد فناوري در آموزش 

 (13-16) رحيمياناستاد 

 

 کاربرد فناوري در آموزش 

 رحيمياناستاد 

 

 

 نظریه هاي مشاوره 

 ستاد جرارها
 روش های پژوهش 

 رصالح صدق پو د استا
 تاریخ جهانگشا  

 افراسياب پوراستاد 

 

 

 کاروزي

 استاد حميدي

 نظارت وراهنمایي آموزشي 

 خالوندياستاد 

 

 



 آشنائي با دفاع مقدس 

 استاد  

 نيک بخش باال کفشه

 

 (2فقه الحدیث )  

 استاد کاشانيها 
اصول وفلسفه   

آموزش  

 وپرورش 

 استاد مشکات

اصول وفلسفه آموزش  

 رش وپرو

 استاد مشکات

 آشنائي با دفاع مقدس 

 استاد 

 خداکرمي 

 

تغيير و اجراي برنامه  

 درسي

 امام جمعهاستاد 

اصول و روش هاي ارزشيابي 

 برنامه درسي

 امام جمعهاستاد 

 

کاربرد فناوري در 

 آموزش

 استاد زارعي

 

 آشنائي با دفاع مقدس

 استاد 

 يخداکرم

 1انديشه اسالمي

 استاد روشنايي 

 

 آيين زندگي

 استاد 

 دهقاني

 

 تاريخ تحليلي صدر اسالم 

 استاد موسي شعار 
 

حکمت متعاليه )فلسفه  

۳  مالصدرا(  

 استاد خادمي 
   

1حکمت مشا      

خادمي استاد    

 1شراق  حکمت ا

 استاد خادمي 
 

 

شنبهسه  

 ۱زبان انگليسي 

 استاد اصالني 
 کارورزي

 استاد  
 جعفرپور منفرد

 

 1زبان انگليسي  

 استاد هنرور 

 1اندیشه اسالمي 

ستاد ا  
 لطيفي شهرام

 

 2کارورزي 

 استاد  

 امين ورزلي

 

و روشهاي اصول 

 یاددهي و یادگيري

 استاد  
 خالقيان

 زبان انگليسي 

 استاد بختي

 ارزشيابي یادگيري

 استاد  

روانشناسي و کاربردان در  

 اموزش 

 تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي 

 استاد موسي شعار 

 روش تحقيق جبراني

 استاد نجاتي 

 فناوری در آموزش 

 احمدی استاد روشن  



 امين ورزلي

 
  استاد اصفاء 

اصول و روشهاي 

 یاددهي و یادگيري

 استاد 
 شمسي

 

اصول و روشهاي 

 یاددهي و یادگيري

شيخ  استاد  

 االسالمي 

 

 سي انگليزبان  

 استاد  

 عبدالهي 

 

 2انديشه اسالمي  

 استاد محسن ميرباقری 

 روانشناسي تربيتي

 استاد سعيدی 

 روش تدريس 

 استاد رحيمي 

کاربرد فناوري در 

 آموزش

 استاد 

 شاه محمدي

 

روانشناسي و کاربرد 

 آن در آموزش

 استاد  
 شيخ االسالمي 

 

 کشف المحجوب 

 استاد 
 افراسياب پور

 

 فلسفه تعليم و تربيت 

 استاد  
 غفاریان

 

 زبان انگليسي  

 استاد صلواتي

 حکمت متعاليه 

 استاد صلواتي

 فلسفه تطبيقي

 استاد صلواتي

 اخالق کاربری 

استاد  

نژاد شايسته  

 1قرآنيعلوم  

-استاد شايسته

 د نژا

 

تاريخ تحليلي صدر  

 اسالم استاد 

 دری کفراني 

 
 کامپيوتر در پژوهش هاي معماريکاربرد  

 (16:30-13:30) صالح صدق پوراستاد  

 

تفسير موضوعي قرآن  

 استاد روشنايي 

 

انقالب اسالمي  

 ايران 

 استاد 

 تفسير موضوعي قرآن  

 استاد عادلي مقدم 

 2زبان انگليسي    

 استاد نجيبي

 مباني کامپيوتر 

 استاد روشن احمدی 

 چهارشنبه



 انگليسي زبان  

 استاد مسعودی 

 ردادی 

 

در نظام  مديريت    سازمان و

 های آموزشي 

 استاد هاشمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترجمه متون ساده 

 استاد فرهي آشتياني 

 

 

 اصول و روشهاي یاددهي و یادگيري

 استاد صادقي 

خواندن و درك مطلب  

۳ 

 استاد  

 روشن منش 

 

 سازمان و مدیریت 

 استاد 
 جعفرپور منفرد

 

 کاربرد فناوري در آموزش

 استاد  
 انصاري

 

 2اندیشه اسالمي 

 استاد 
 لطيفي شهرام

 

 

 ارزشيابي یادگيري

 استاد 
 ميرزایي پوئينك

 

 کاربرد فناوري در آموزش

 استاد  
 انصاري

 

 

 زبان انگليسي 

 استاد جعفری 

 انسان و محيط   

 استاد  
 طهماسبي پور

 
 2کارورزي 

 استاد نعمتي
  

 2کارورزي 

 استاد  
 غفاریان

 

 



 2کارورزي 

 استاد 

 عباسپور

 

 

  

 
 سازمان و مدیریت 

 استاد 
 جعفرپور منفرد

 

 تاریخ تحليلي صدر اسالم   

 لطيفي شهرام ستاد  ا

 

مطالب  تهيه و تدوين  

 درسي

 استاد رحيمي 

 پنجشنبه

 سازمان و مدیریت 

 ید ادهماستاد نو 

 

 مكاتب فلسفه

 ید ادهماستاد نو 

 

 کاربرد روش هاي تحقيق در آموزش

 صالح صدق پور

 

بررسي آموزش زبان در        

 ايران 

 استاد رحيمي 

 جمعه

 

 

 


