
 2793برنامه امتحانی مهارت آموزان  در ترم 

 رشته         

     روز

 هنر علوم تجربی آموزش ابتدایی

 10گروه  10گروه  12گروه  13گروه  10گروه 

آهوزش و طراحی واحد  30/2/79

  یادگیری ریاضی

 هرادعلیاى       

آهوزش و طراحی واحد 

  یادگیری ریاضی

 هرادعلیاى     

آهوزش و طراحی واحد 

  یادگیری ریاضی

 هحودی زاده   

آهوزش و طراحی واحد 

  یادگیری ریاضی

 هحودی زاده   

آهوزش و طراحی واحد 

  یادگیری ریاضی

 هرادعلیاى   

 طراحی آهوزضی

 یحیی نظری

        

 طراحی آهوزضی

 یحیی نظری

 

آهوزش و طراحی واحد  32/2/79

 دینی و قرآى  یادگیری

 فریدونی    

آهوزش و طراحی واحد 

 دینی و قرآىیادگیری

 فریدونی    

آهوزش و طراحی واحد 

 دینی و قرآىیادگیری

 قربانی    

آهوزش و طراحی واحد 

 دینی و قرآىیادگیری

 فریدونی   

آهوزش و طراحی واحد 

 دینی و قرآىرییادگی

 قربانی   

 بررسی کتب علوم

 ربیعی

      

 بررسی کتب هنر

 هحود زارعی

 

آهوزش و طراحی واحد  39/2/79

 هنر یادگیری

 زارعی      

آهوزش و طراحی واحد 

 یادگیری هنر زارعی 

      گرضاسبی

آهوزش و طراحی واحد 

 هنر  یادگیری

 گرضاسبی   

آهوزش و طراحی واحد 

 یادگیری هنر زارعی 

   گرضاسبی

آهوزش و طراحی واحد 

 هنر  یادگیری

 زارعی  

سنجص و اندازه 

 گیری

 دهقانی

 سنجص و اندازه گیری

 دهقانی

 

 ارزضیابی توصیفی 39/2/79

 دهقانی

          

 ارزضیابی توصیفی

 هصطفی زارعی

       

 ارزضیابی توصیفی

 دهقانی

           

 ارزضیابی توصیفی

 هصطفی زارعی

       

 ارزضیابی توصیفی

 نفر 92دهقانی  

کلیات روش ها و 

فنوى تدریس 

 حسنی

کلیات روش ها و 

 فنوى تدریس 

 حسنی

اسناد تحولی و فلسفه تعلین  37/2/79

 و تربیت درج.ا.ا  

     ذوالقدر 

اسناد تحولی و فلسفه تعلین 

 و تربیت درج.ا.ا  

 ذوالقدر   

اسناد تحولی و فلسفه 

 تعلین و تربیت درج.ا.ا  

 ذوالقدر     

اسناد تحولی و فلسفه 

 تعلین و تربیت درج.ا.ا 

 ذوالقدر    

اسناد تحولی و فلسفه 

 تعلین و تربیت درج.ا.ا  

 ذوالقدر  

اسناد تحولی و فلسفه 

 تعلین و تربیت درج.ا.ا 

    ذوالقدر 

اسناد تحولی و فلسفه 

 تعلین و تربیت درج.ا.ا  

  ذوالقدر

 

 مکان: ساختمان آموزشی شهید مقصودی                                         61  :ساعت امتحانات

 برای همه گروه ها تعریف شده است. 10و  16درج.ا.ا  در دو گروه *درس اسناد تحولی و فلسفه تعلیم و تربیت 

*مهارت آموزانی که دروس تحت نظر )اخالق حرفه ای و روانشناسی تربیتی( دارند جلسات حضور در کالس و تاریخ امتحان خود را با استاد 

 مربوطه هماهنگ نمایند.


