
 دکتر زوار           91-92برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی  

18-16 16-14 14-12 12-30/10 10-30/8  

 ضٌبِ    رٍش تدریس پیطرفتِ  

 B  یکطٌبِ ًظریِ ّا ٍ رٍش ّای آهَزش  سویٌار پصٍّص در هسائل تعلین ٍ تربیت  کار عولی هدیریت در سازهاى ّا 

 دٍضٌبِ مبانی آموزش بسرگساالن   جلسِ داًطکدُ ٍ گرٍُ 

 سِ ضٌبِ هباًی اهَر هالی ٍ تٌظین بَدجِ    

 چْارضٌبِ     

 دکتر پیری    91-92برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی  

18-16 16-14 14-12 12-30/10 10-30/8  

 ضٌبِ     

 یکطٌبِ اصَل ٍ رٍضْای برًاهِ ریسی درسی    2رٍش تحقیق  

 دٍضٌبِ  سٌجص ٍ اًدازُ گیری   جلسِ داًطکدُ ٍ گرٍُ 

 سِ ضٌبِ طراحی برًاهِ ّای آهَزش ضوي خدهت    هقدهات رٍش تحقیق در علَم تربیتی 

 چْارضٌبِ برًاهِ ریسی ضوي خدهت    هقدهات رٍش تحقیق در علَم تربیتی  

 دکتر مصرآبادی     91-92برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی  

18-16 16-14 14-12 12-30/10 10-30/8  

 ضٌبِ  1رٍش ّای آهاری    ضیَُ ّای کیفی در تحقیقات آهَزضی 

 یکطٌبِ  (SPSS)آضٌایی با کاهپیَتر   (عولی)آهار استٌباطی  

 دٍضٌبِ (ًظری)آهار استٌباطی  هسایل جَاًاى ٍ ًَجَاًاى  جلسِ داًطکدُ ٍ گرٍُ 

 سِ ضٌبِ  آهار استٌباطی پیطرفتِ   

 چْارضٌبِ     

 



 آقای دکتر حبیبی91-92برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی  

18-16 16-14 14-12 12-30/10 10-30/8  

 ضٌبِ     

 یکطٌبِ  رٍش ّای آهاری در علَم تربیتی  اختالالت یادگیری 

 دٍضٌبِ    *جلسِ گرٍُ  

 سِ ضٌبِ    رٍاًطٌاسی اجتواعی در تعلین ٍ تربیت   *رٍاًطٌاسی عوَهی 

 چْارضٌبِ  (   1کَدکی)رٍاًطٌاسی رضد  رٍاًطٌاسی عوَهی  راٌّوایی تحصیلی ٍ ضغلی

 آقای دکتر یارمحمدزاده91-92برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی  

18-16 16-14 14-12 12-30/10 10-30/8  

 ضٌبِ هدیریت عوَهی       ًظارت ٍ راٌّوایی تعلیواتی 

 یکطٌبِ     Aکار عولی هدیریت در سازهاى ّا   اصَل هدیریت آهَزضی 

 دٍضٌبِ تعلین ٍ تربیت اسالهی پیطرفتِ  مدیریت منابع انسانی  *صَل هدیریت آهَزضی  ا*جلسِ گرٍُ  

 سِ ضٌبِ هدیریت اسالهی    

 چْارضٌبِ     

 آقای دکتر اسدیان91-92برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی  

18-16 16-14 14-12 12-30/10 10-30/8  

 ضٌبِ     

 یکطٌبِ    فلسفِ آهَزش ٍ پرٍرش 

 دٍضٌبِ آهَزش بسرگساالى ًظریات تربیتی ٍ هکاتب فلسفی  * اصَل برًاهِ ریسی آهَزضی*جلسِ گرٍُ  

 سِ ضٌبِ  اصَل ٍ هباًی آهَزش ٍ پرٍرش  آهَزش ٍ پرٍرش ابتدایی، راٌّوایی ٍ هتَسطِ 

 * آهَزش ٍ پرٍرش ابتدایی، راٌّوایی ٍ هتَسطِ  ا 

 *اصَل ٍ هباًی آهَزش ٍ پرٍرش 

 چْارضٌبِ  اصَل برًاهِ ریسی آهَزضی 



 آقای دکتر قاسم زاده91-92برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی  

18-16 16-14 14-12 12-30/10 10-30/8  

 ضٌبِ  (در هدیریت آهَزضی)هتَى زباى خارجِ رفتار سازهاًی  *رفتار سازهاًی 

 یکطٌبِ     

 دٍضٌبِ  ITهباًی هدیریت    *جلسِ گرٍُ  

 سِ ضٌبِ    زبان تخصصی بهسازی اقتصاد آهَزش ٍ پرٍرش

   IT*چْارضٌبِ تاریخ آهَزش ٍ پرٍرش در اسالم ٍ ایراى  هباًی هدیریت 

 آقای دکتر فرید91-92برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی  

18-16 16-14 14-12 12-30/10 10-30/8  

 ضٌبِ  سازهاى ٍ قَاًیي آهَزش ٍ پرٍرش در ایراى  2ٍ 1هتَى رٍاًطٌاسی تربیتی  

 یکطٌبِ 1ٍ2هتَى رٍاًطٌاسی تربیتی     

 دٍضٌبِ  هقدهات تکٌَلَشی آهَزضی  *(هطالعات)رٍاًطٌاسی تربیتی هسائل آهَزش ٍ پرٍرش در ایراى

 سِ ضٌبِ     

(هطالعات)رٍاًطٌاسی تربیتی     چْارضٌبِ هقدهات تکٌَلَشی آهَزضی 

    دکتر بدری91-92برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی  

18-16 16-14 14-12 12-30/10 10-30/8  

 ضٌبِ رٍاًطٌاسی تربیتی  رٍاًطٌاسی تربیتی ٍ اًدازُ گیری پیطرفت تحصیلی   

    دکتر واحدی91-92برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی  

18-16 16-14 14-12 12-30/10 10-30/8  

 یک ضٌبِ هباًی ًظری ٍ کاربرد آزهَى ّای رٍاًی رٍاًسٌجی   

 



       یوسفی91-92برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی  

18-16 16-14 14-12 12-30/10 10-30/8  

 چْار ضٌبِ اًساى ضٌاسی در اسالم  1تربیت در اسالم    

 


