
 شهید مقصودیپردیس (   99 - 97 سال تحصیلی اٍلًیوسال  )  امتحانی برنامه                                 1صفحِ                     

 رضتِ
 

 تارید

 93زبان انگلیسی  95ادبیات فارسی  2گ 93شیمی  1گ 93شیمی  93الهیات  95الهیات 

 73گروه  65گروه  94گروه  93گروه  53گروه  55گروه 

 ضٌثِ

30/10/96 

 زتاى فارسی

 هغیثآ.

 1فمِ 

 کاظویآ.

 2ضیوی آلی 

 افسرجَاد آ.

 2ضیوی آلی 

 افسرجَاد آ.

 3لَاعد هتَى عرتی 

 هالکیآ.
 

 یکطٌثِ

1/11/96 
 

 هْارت ذَاًدى رساًِ    

 علیرضاییآ.

 زٍضٌثِ

2/11/96 

 حمَق سیاسی اجتواعی

 گَدرزیآ.

 3کالم اسالهی 

 ضوسآ.

 2ضیوی هعدًی 

 زترجدیاىآ.

 2ضیوی هعدًی 

 زترجدیاىآ.

 1دستَر زتاى فارسی 

 پاکٌْادآ.
 

 سِ ضٌثِ

3/11/96 

 اصَل ٍ رٍش ّای تدریس

 سپْریآ.
 

 اصَل ٍ رٍش ّای تدریس  

 سپْریآ.

 ضٌاذت آٍاّای زتاًی

 جوطیدیآ.

 چْارضٌثِ

4/11/96 

 1ًحَ 

 لرتاًیآ.

 2کلیات فلسفِ اسالهی

 اسدیآ.
   

 رٍش تحمیك در زتاًطٌاسی

 علیرضاییآ.

 پٌجطٌثِ

5/11/96 

 1تفسیر لراى 

 ضْاب کاظویآ.

 ادیاى تسرگ

 ضْاب کاظویآ.

 ضیوی تجسیِ دستگاّی

 زترجدیاىآ.

 ضیوی تجسیِ دستگاّی

 زترجدیاىآ.

 3هتَى ًظن 

  هغیثآ.

 ضٌثِ

7/11/96 

 ترتیت در ج.ا.افلسفِ 

 هعصَهِ افطار.خ

 فلسفِ ترتیت در ج.ا.ا

 هعصَهِ افطارخ.

 فلسفِ ترتیت در ج.ا.ا

 هعصَهِ افطارخ.

 فلسفِ ترتیت در ج.ا.ا

 هعصَهِ افطار)ادغام(خ.

 فلسفِ ترتیت در ج.ا.ا

 تاتاذاًیآ.

 دٍزتاًگی در آهَزش زتاى

 جوطیدیآ.

 یکطٌثِ

8/11/96 

 تارید اسالم ٍ سیرُ هعصَهیي

 ضْاب کاظویآ.

 1کالم جدید 

 هْدی گَدرزیآ.

 3هتَى ًثر   

 ًجفیآ.

 تحلیل هحتَا

 جوطیدیآ.

 زٍضٌثِ

9/11/96 
 

 جاهعِ ضٌاسی ترتیتی 

 هرٍتآ.

 جاهعِ ضٌاسی ترتیتی

 رٍغٌیاىخ.

 
 

 سِ ضٌثِ

10/11/96 

 هدیریت آهَزضگاّی

 ذٍالمدر ًسةآ.

 تجرتِ ّای ذاظ حرفِ ای

 ضْاب کاظویآ.

 هدیریت آهَزضگاّی

 ذٍالمدر ًسةآ.

 هدیریت آهَزضگاّی

 ذٍالمدر ًسة)ادغام(آ.

 هدیریت آهَزضگاّی

 ذٍالمدر ًسةآ.

 فلسفِ هعلوی

 عطارخ.

 چْارضٌثِ

11/11/96 
 

 2اًدیطِ اسالهی    

 هْدی گَدرزیآ.

 رٍش ّای آهَزش زتاى

 عطارخ.
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                           شهید مقصودیپردیس (   99 - 97 سال تحصیلی اٍلًیوسال ) امتحانی   برنامه                           2صفحِ                 

 رضتِ
 

 تارید

 96 ابتدایی 96 ابتدایی 96ابتدایی  94ابتدایی  93ادبیات عرب 

 94گروه  93گروه  92گروه  14گروه  99گروه 

 ضٌثِ

30/10/96 

 علن تیاى ٍ تدیع

 لرتاًیآ.

 1اذتالالت یادگیری 

 اهیٌیآ.

 هثاًی آهَزش علَم تجرتی

 ضفیعیاىآ.

 هثاًی آهَزش علَم تجرتی

 ضفیعیاىآ.

 هثاًی آهَزش علَم تجرتی

 ضفیعیاىآ.

 یکطٌثِ

1/11/96 

 رٍش تحمیك

 تِ رلنآ.

 سالهت ٍ تْداضت

 هعظویآ.

 رٍاًطٌاسی ترتیتی

 جدیدیاىآ.

 رٍاًطٌاسی ترتیتی

 جدیدیاىآ.

 رٍاًطٌاسی ترتیتی

 جدیدیاىآ.

 زٍضٌثِ

2/11/96 

 تودى ٍ فرٌّگ تارید

 پیلِ ٍریاىآ.

 هثاًی آهَزش ٌّر

 الِ رضاییآ.

 هثاًی آهَزش ٌّر

 هحود زارعیآ.

 ٌّرهثاًی آهَزش 

 هحود زارعیآ.

 هثاًی آهَزش ٌّر

 هحود زارعیآ.

 سِ ضٌثِ

3/11/96 
 

 ادتیات کَدن ٍ ًَجَاى

 هرین ترکاضًَدخ.

 اصَل ٍ رٍش ّای هطاٍرُ

 ضیریآ.

 اصَل ٍ رٍش ّای هطاٍرُ

 اهیٌیآ.

 اصَل ٍ رٍش ّای هطاٍرُ

 ضیریآ.

 چْارضٌثِ

4/11/96 

 لرائت ٍ ترجوِ رٍزًاهِ ٍ...

 تِ رلن
    

 پٌجطٌثِ

5/11/96 
 

 آهَزش ٍ پرٍرش تطثیمی

 علیرضا هَهٌیآ.

 اصَل ٍ هثاًی آهَزش ٍ پرٍرش
 فالحاىخ..

 اصَل ٍ هثاًی آهَزش ٍ پرٍرش
 جوطید لاسویآ.

 اصَل ٍ هثاًی آهَزش ٍ پرٍرش
 فالحاىخ.

 ضٌثِ

7/11/96 

 ا.ا.ج در ترتیت فلسفِ

 تاتاذاًیآ.
    

 یکطٌثِ

8/11/96 

 ترًاهِ ریسی درسی

 تِ رلنآ.

 ارزضیاتی کیفی

 حوسُ ًظریآ.

 هثاًی آهَزش زتاى فارسی

پاکٌْادآ.  

 هثاًی آهَزش زتاى فارسی

 ًجفیآ.

 هثاًی آهَزش زتاى فارسی

 پاکٌْادآ.

 زٍضٌثِ

9/11/96 
     

 سِ ضٌثِ

10/11/96 
 

 هثاًی آهَزش هطالعات

 تْوٌیآ.

 هثاًی آهَزش ریاضی

 اللِ چیٌیآ.

 هثاًی آهَزش ریاضی

 اللِ چیٌیآ.

 آهَزش ریاضیهثاًی 

 هحوَد هٌصَریآ.

 چْارضٌثِ

11/11/96 

 ارزضیاتی از یادگیری

 حوسُ ًظریآ.

 هثاًی آهَزش دیٌی

 ضوسآ.

 آئیي زًدگی

 هحوَد عالویآ.
 آئیي زًدگی

 هحوَد عالویآ.

 آئیي زًدگی

 رّثاًفردآ.
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 شهید مقصودیپردیس (   99 - 97سال تحصیلی   اٍل) ًیوسال امتحانی   برنامه                                                     3صفحِ      

 رضتِ
 

 تارید

 96اجتماعی  95اجتماعی  95 ابتدایی 95ابتدایی  93 ابتدایی 93ابتدایی 

 26گروه  25گروه  16گروه  15گروه  99گروه  98گروه 

 ضٌثِ

30/10/96 

 2اذتالالت یادگیری 

 اکثریآ.

 2اذتالالت یادگیری 

 جاللی ًسةآ.

 زتاى فارسی

 ًجفیآ.
 

 زتاى فارسی

 ًجفیآ.

 رٍاًطٌاسی ترتیتی

 جدیدیاىآ.

 یکطٌثِ

1/11/96 

 هثاًی آهَزش ترتیت تدًی

 پاکرادآ.

 هثاًی آهَزش ترتیت تدًی

 الًَدیآ.
 

 زتاى فارسی

 پاکٌْادآ.

 جاهعِ ضٌاسی اًمالب

 هرٍتآ.

 ترًاهِ ریسی درسی

 زًدیِآ.

 زٍضٌثِ

2/11/96 
     

 

 سِ ضٌثِ

3/11/96 

 ادتیات کَدن ٍ ًَجَاى

 هغیثآ.

 ادتیات کَدن ٍ ًَجَاى

 هغیثآ.

 هدیریت آهَزضگاّی

 ذٍالمدرآ.

 هدیریت آهَزضگاّی

 ذٍالمدرآ.

 اصَل ٍ رٍش ّای تدریس

 تْراهی ًَیدآ.

 اصَل ٍ رٍش ّای هطاٍرُ

 جدیدیاىآ.

 چْارضٌثِ

4/11/96 
     

 فلسفِ هعلوی

 تْوٌیآ.

 پٌجطٌثِ

5/11/96 

 آهَزش ٍ پرٍرش تطثیمی

 ًصرالِ رجثیآ.

 آهَزش ٍ پرٍرش تطثیمی

 علیرضا هَهٌیآ.

 1تحلیل هحتَی 

 یحیی ًظریآ.

 1تحلیل هحتَی 

 یحیی ًظریآ.

 تحلیل هحتَا علَم اجتواعی

 هرٍتآ.

 سیرُ ترتیتی

 لرتاًیآ.

 ضٌثِ

7/11/96 
  

 هثاًی آهَزش ریاضی

 هصطفاییآ.

 هثاًی آهَزش ریاضی

 هصطفاییآ.

 1تیٌص جاهعِ ضٌاسی 

 تْوٌیآ.

 هثاًی جاهعِ ضٌاسی

 تْوٌی.آ

 یکطٌثِ

8/11/96 

 ترتیتیًظام 

 لرتاًیآ.

 ًظام ترتیتی

 لرتاًیآ.
  

 رٍاًطٌاسی اجتواعی

 رٍغٌیاىخ.
 

 زٍضٌثِ

9/11/96 
  

 2اًدیطِ اسالهی 

 جالل سثحاًیآ.

 2اًدیطِ اسالهی 

 حویدرضا تَجاریآ.
 

 هثاًی فلسفِ

 اسدیآ.

 سِ ضٌثِ

10/11/96 

 آهَزش هطالعات اجتواعی

 تْوٌیآ.

 آهَزش هطالعات اجتواعی

 تْوٌیآ.
  

 ترتیت رسوی ٍ عوَهیفلسفِ 
 تالریاىآ.

 

 چْارضٌثِ

11/11/96 

 هثاًی آهَزش دیٌی

 ضوسآ.

 هثاًی آهَزش دیٌی

 ضوسآ.

 ًظام ترتیتی

 اسدیآ.

 ًظام ترتیتی

 اسدیآ.

 اصَل علن سیاست

 تْوٌیآ.

 آئیي زًدگی

 رّثاًفردآ.
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 شهید مقصودیپردیس (   99-97 سال تحصیلی اٍلًیوسال ) امتحانی   برنامه                                              4صفحِ          

 رضتِ
 

 تارید

 فوق برنامهس ودر 39فیزیک  39تاریخ  39ریاضی  39مشاوره   39مشاوره  39اجتماعی 

 80گروه  99گروه  38گروه  99گروه  39 39گروه  39گروه 

 ضٌثِ

30/10/96 

 زتاى ترصصی 

 تقی پَرآ.

 زتاى ترصصی

 جوطیسیآ.

 رٍاًطٌاسی ضرصیت

 جسیسیاىآ.

 هثاًی آًالیس

 اللِ چیٌیآ.

 تحَالت افطاریِتارید 

 تلَریاىآ.

 1فیسیک کَاًتَهی 

 هحوسی پَرآ.
 

 یکطٌثِ

1/11/96 

 1رٍش پژٍّص 

 سرٍریآ.

 فعالیت ّا ٍ هطارکت ّا

 زّرُ حاهیاىخ.

 آئیي ًگارش 

 ًجفیآ.

 ترًاهِ ریسی زرسی

 گلپریاىآ.
   

 زٍضٌثِ

2/11/96 
 

 آسیة ضٌاسی رٍاًی

 اهیٌیآ.
 

 فرٌّگ ٍ توسىتارید 

 پیلِ ٍریاىآ.

 توسى ٍ فرٌّگ تارید

 حثیثیاىآ.

 فیسیک حرارت ٍ اپتیک

 هحوسی پَرآ.
 

 سِ ضٌثِ

3/11/96 

 جاهعِ ضٌاسی ارتثاطات

 رٍغٌیاىخ.
 

 اصَل ٍ رٍش ّای تسریس

 علیپَرآ.

 هدیریت آهَزضگاّی

 ذٍالمدرآ.

 تارید تحَالت جْاى اسالم

 زارعی هْرٍرزآ.

 هدیریت آهَزضگاّی

 ذٍالمدرآ.
 

 چْارضٌثِ

4/11/96 

 هعلوی فلسفِ

 تْوٌیآ.

 ذسهات هطَرتی هسرسِ

 جسیسیاىآ.

 ذسهات هطَرتی هسرسِ

 جسیسیاىآ.
 

 تارید فرٌّگ ٍ توسى صفَیاى

 زارعی هْرٍرزآ.
  

 پٌجطٌثِ

5/11/96 
 

 آسیة ضٌاسی اجتواعی

 هرٍتآ.
  

 فلسفِ هعلوی

 تْوٌیآ.

 زتاى ترصصی

 علیرضاییآ.

 و عمومی فلسفه تربیت رسمی
  جالل سثحاًیآ.

 16-14ساعت 

 ضٌثِ

7/11/96 

 2تیٌص جاهعِ ضٌاسی 

 هرٍتآ.
 

 ارزضیاتی از یازگیری

 زّقاًیآ.

 هثاًی ٌّسسِ

 اللِ چیٌیآ.

 تارید عثواًی ٍ ذاٍرهیاًِ

 تلَریاىآ.

 2الکترٍ هغٌاطیس 

 هحوسی پَرآ.
 

 یکطٌثِ

8/11/96 

 ترًاهِ ریسی زرسی

 علیپَرآ.
 

 ًظام ترتیتی

 لرتاًیآ.
 

 ترًاهِ ریسی زرسی

 ًصرالِ رجثیآ.

 فلسفِ هعلوی

 هحوسی پَرآ.
 

 زٍضٌثِ

9/11/96 
 

 رٍش ّای هطاّسُ رفتار

 جسیسیاىآ.

 رٍش ّای هطاّسُ رفتار

 جسیسیاىآ.

 تحلیل هحتَا

 عسیسیآ.

 جاهعِ ضٌاسی ترتیتی 

 رٍغٌیاىخ.
  

 سِ ضٌثِ

10/11/96 

 فلسفِ ترتیت زر ج.ا.ا

 هعصَهِ افطارخ.

 فلسفِ ترتیت زر ج.ا.ا

 هعصَهِ افطارخ.
   

 ترتیت زر ج.ا.افلسفِ 

 هعصَهِ افطارخ.
 

 چْارضٌثِ

11/11/96 

 اصَل علن سیاست

 تْوٌیآ.

 ٌّر ّای ًوایطی

 فرزاز لثاسیآ
  

 تارید ارٍپا از اًقالب فراًسِ

 صازق پَرآ.

 1اًسیطِ اسالهی 

 گَزرزیآ.
 

 11ساعت برگساری آزمون :     زمانهحل ترگساری آزهَى :    ساذتواى آهَزضی همصَدی                                                                          


