
 

 

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٦١٦تستی و تشریحی٣١ریاضیات عمومی ١١١١١٢٨٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی و تشریحی٢معادلات دیفرانسیل٢١١١١٢٨٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/١٣٦تستی و تشریحی٢ریاضیات گسسته٣١١١١٢٨٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٩٢تستی و تشریحی١٣آنالیز ریاضی ٤١١١١٢٨٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٣١٣تستی و تشریحی٣مبانی هندسه٥١١١١٢٨٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تشریحی٣آزمایشگاه ریاضی٦١١١١٢٨٨

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تشریحی٤تحلیل محتوای كتابهای درسی ریاضی راهنمایی و ر٧١١١١٢٨٩

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٩٢تستی٤زبان تخصصی ریاضی٨١١١١٢٩٠

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی و تشریحی٤آنالیز عددی٩١١١١٢٩١

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٣٠١٩تستی٤تاریخ و فلسفه ریاضی١٠١١١١٢٩٢

تشریحی٤سمینار ریاضی١١١١١١٢٩٣

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تستی٥طراحی و مطالعه مسا�ل یادگیری و آموزش١٢١١١١٢٩٤

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٩١٨تستی و تشریحی٥توابع مختلط١٣١١١١٢٩٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٢١٢تستی و تشریحی١مبانی ریاضیات١٤١١١١٤٥٩

١٤:٠٠١٥:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/١٣٦تستی١آموزش ریاضی و حل مساله ١٥١١١١٤٦٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تستی و تشریحی٢فیزیک پایه و آزمایشگاه١٦١١١٣٢٣٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٥١٥تستی و تشریحی٢١آمار و احتمال ١٧١١١٧١٤٤

١٤:٠٠١٥:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٣١٢٠تستی٥اصول فلسفه آموزش و پرورش١٨١٢١١٣١٦

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تستی١سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش١٩١٢١١٤٢٨

١٤:٠٠١٥:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تستی٢٢روانشناسی تربیتی ٢٠١٢١١٤٢٩

١٤:٠٠١٥:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تستی٣روش تحقیق با تاكید بر علوم تربیتی٢١١٢١١٤٤١

١٤:٠٠١٥:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تستی٥مبانی برنامه ریزی درسی٢٢١٢١١٤٤٢

١٥:٣٠١٦:٣٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی١زبان خارجی٢٣١٢١٢٢٥٥

١٥:٣٠١٦:٣٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٣١٢٠تستی٥آشنایی با دفاع مقدس٢٤١٢١٢٤٠٠

١٥:٣٠١٦:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی٣ورزش ویژه٢٥١٢١٥٤٣٠

١٥:٣٠١٦:٣٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی١٣ورزش ٢٦١٢١٥٤٣٢

١٥:٣٠١٦:٣٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٩١٨تستی١انقلاب اسلامی ایران٢٧١٢٢٠٤٢٤

١٥:٣٠١٦:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی١اندیشه سیاسی امام خمینی٢٨١٢٢٠٤٧٨

١٤:٠٠١٥:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٥١٥تستی١بهداشت و محیط زیست٢٩١٢٢٠٥٦٥

١٥:٣٠١٦:٣٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تستی٥قرآن كریم ٣٠حفظ جزء ٣٠١٢٢٠٦٥٧

١٥:٣٠١٦:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٤/٠١٢١تستی١آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی٣١١٢٢٣١٧٤

١٥:٣٠١٦:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی٥فرهنگ وتمدن اسلام و ایران٣٢١٢٢٩١٢٧

١٥:٣٠١٦:٣٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تستی٢٤اندیشه اسلامی ٣٣١٢٣٣٠٢٦

١٥:٣٠١٦:٣٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٩٢تستی١تفسیرموضوعی قرآن٣٤١٢٣٣٠٢٨

١٥:٣٠١٦:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١١٤تستی١تفسیرموضوعی نهج البلاغه٣٥١٢٣٣٠٣٩
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١٥:٣٠١٦:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٥١٥تستی١دانش خانواده وجمعیت٣٦١٢٣٣٠٤٤
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١٤:٠٠١٥:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی١اكولوژی١١١١٢١٦٤

١٤:٠٠١٥:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی١٢آموزش علوم تجربی دوره راهنمایی ٢١١١٢١٦٥

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١١٤تستی و تشریحی١ریاضیات عمومی٣١١١٢١٦٦

١٤:٠٠١٥:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٤/٠١٢١تستی٢تحلیل محتوی كتابهای درسی علوم تجربی و روش ت٤١١١٢١٦٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تستی٢شیمی آلی و آزمایشگاه٥١١١٢١٦٨

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٣١٣تستی٢و آزمایشگاه ٢زیست شناسی سلولی مولكولی٦١١١٢١٦٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تستی٢مكانیک٧١١١٢١٧٠

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٢١٢تستی٢بلور شناسی و كانی شناسی و آزمایشگاه٨١١١٢١٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٤/٠١٢١تستی٣شیمی معدنی و آزمایشگاه٩١١١٢١٧٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٥١٥تستی٣الكتریسیته١٠١١١٢١٧٣

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تستی٣و آزمایشگاه ٢زیست شناسی جانوری ١١١١١٢١٧٤

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٧٨تستی٣حرارت و ترمودینامیک و امواج١٢١١١٢١٧٥

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٢١٢تستی٣سنگ شناسی و آزمایشگاه١٣١١١٢١٧٦

١٤:٠٠١٥:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تستی٣روش تحقیق با تاكید بر علوم تربیتی١٤١١١٢١٧٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٣٠١٩تستی٤شیمی تجزیه و آزمایشگاه١٥١١١٢١٧٨

١٤:٠٠١٥:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١١٤تستی٤و آزمایشگاه ٢زیست شناسی گیاهی ١٦١١١٢١٧٩

١٠:٣٠١٢:٣٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٣١٣تستی و تشریحی٤اپتیک و آزمایشگاه١٧١١١٢١٨٠

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی٤چینه شناسی و فسیل شناسی و آزمایشگاه١٨١١١٢١٨١

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٢١٢تستی٤میكروبیولوژی و بهداشت١٩١١١٢١٨٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٧٨تستی و تشریحی٥شیمی فیزیک و آزمایشگاه٢٠١١١٢١٨٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١١٤تستی٥فیزیک جدید٢١١١١٢١٨٤

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٩١٨تستی٥طراحی و مطالعه مسا�ل یادگیری و آموزش علوم تجربی٢٢١١١٢١٨٥

١٤:٠٠١٥:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تستی٥كاربرد نرم افزاری رایانه ای در آموزش٢٣١١١٢١٨٦

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٣١٣تستی٥زیست شناسی تكوینی٢٤١١١٢١٨٧

١٤:٠٠١٥:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/١٣٦تستی٢٥آموزش علوم تجربی دوره راهنمایی ٢٥١١١٢١٨٨

١٤:٠٠١٥:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی٤مبانی برنامه ریزی درسی٢٦١١١٢١٨٩

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تستی١سازمان مدیریت در آموزش و پرورش٢٧١١١٢١٩٠

١٤:٠٠١٥:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٣١٢٠تستی١اصول و فلسفه آموزش و پرورش٢٨١١١٢١٩١

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٣١٣تستی١زیست شناسی عمومی٢٩١١١٢١٩٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی١شیمی عمومی٣٠١١١٢١٩٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تستی١فیزیک عمومی٣١١١١٢١٩٥

١٥:٣٠١٦:٣٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی١زبان خارجی٣٢١٢١٢٢٥٥

١٥:٣٠١٦:٣٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٣١٢٠تستی٤آشنایی با دفاع مقدس٣٣١٢١٢٤٠٠

١٥:٣٠١٦:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی٣ورزش ویژه٣٤١٢١٥٤٣٠

١٥:٣٠١٦:٣٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی١٣ورزش ٣٥١٢١٥٤٣٢
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١٥:٣٠١٦:٣٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٩١٨تستی١انقلاب اسلامی ایران٣٦١٢٢٠٤٢٤

١٥:٣٠١٦:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی١اندیشه سیاسی امام خمینی٣٧١٢٢٠٤٧٨

١٤:٠٠١٥:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٥١٥تستی١بهداشت و محیط زیست٣٨١٢٢٠٥٦٥

١٥:٣٠١٦:٣٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تستی١قرآن كریم ٣٠حفظ جزء ٣٩١٢٢٠٦٥٧

١٥:٣٠١٦:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٤/٠١٢١تستی١آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی٤٠١٢٢٣١٧٤

١٥:٣٠١٦:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی٥فرهنگ وتمدن اسلام و ایران٤١١٢٢٩١٢٧

١٥:٣٠١٦:٣٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تستی٢٤اندیشه اسلامی ٤٢١٢٣٣٠٢٦

١٥:٣٠١٦:٣٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٩٢تستی١تفسیرموضوعی قرآن٤٣١٢٣٣٠٢٨

١٥:٣٠١٦:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١١٤تستی١تفسیرموضوعی نهج البلاغه٤٤١٢٣٣٠٣٩

١٥:٣٠١٦:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٥١٥تستی١دانش خانواده وجمعیت٤٥١٢٣٣٠٤٤
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