
روز

        ساعت    

كالس
8-1010-1214-1616-188-1010-1214-1616-188-1010-1214-1616-188-1010-1214-1616-18

روانشناسي( زهدي) 
تربيت بدني 12.5-

14( طاهرخاني) 

آشنايي با كامپيوتر 

( سعيد بهرامي) 

آموزش و پرورش 

تطبيقي( احرام بافان) 
زبان انگليسي( عليجاني) 

روانشناسي 

تربيتي( نظامي) 

زبان انگليسي ( درويش 

حسيني) 

آموزش و پرورش تطبيقي 

( عظيمي) 

آشنايي با كامپيوتر 

( بهرامي) 

آموزش و پرورش 

تطبيقي( عبداله پور) 

 روانشناسي 

تربيتي( زهدي) 

زبان انگليسي( درويش 

حسيني) 

آموزش و پرورش 

تطبيقي( دكتر اصغري) 
روانشناسي( نجارپور) 

آشنايي با 

كامپيوتر( بهرامي) 

آشنايي با كامپيوتر 

( بهرامي) 

انديشه اسالمي( دكتر 

صفاري) 

آموزش و پرورش 

تطبيقي( دكتر اصغري) 
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دوشنبهيكشنبهشنبه

آشنايي با فعاليت ( دكتر 

چگيني) 

آموزش و پرورش 

تطبيقي( احرام بافان) 
فارسي عمومي 2( عاليي)  انديشه 1

مقدمات مديريت 

آموزش( اصغري) 

روانشناسي 

تربيتي( نظامي) 

فارسي عمومي2 ( عاليي) 
روانشناسي 

تربيتي( زهدي) 

آشنايي با فعاليت 

تربيتي( چگيني) 
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روانشناسي 

تربيتي( نجارپور) 

آشنايي با فعاليت 

( چگيني) 
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انديشه 1( شعباني) 
آشنايي با فعاليت ( دكتر 

چگيني) 

زبان انگليسي ( درويش 

حسيني) 

زبان انگليسي( درويش 

حسيني) 

فارسي عمومي2 ( عاليي) 

تاريخ تحليلي( دهباشي) 
آشنايي با 

كامپيوتر( بهرامي) 
مقدمات مديريت( رضايي) فارسي عمومي ( انصاري) 

مقدمات مديريت( سميعي) 

آموزش و پرورش 

تطبيقي( عبداله پور) 

زبان انگليسي( عليجاني) 

تربيت بدني 12.5-11 

( طاهرخاني) 

آموزش و پرورش 

تطبيقي( عظيمي) 

روانشناسي 

تربيتي( زهدي) 

آشنايي با كامپيوتر 

( سعيد بهرامي) 

زبان انگليسي( غالمي) 

سه شنبه

مقدمات مديريت( سميعي) 

اصول فلسفه ( كريميان) 

تربيت بدني ( توكلي) 

كامپيوتر( بهرامي) 

اصول فلسفه ( فيروزي) 
روانشناسي 

تربيتي( جعفرنژاد) 
زبان انگليسي2 ( تهمتني) 

آموزش و پرورش 

تطبيقي( كلواني) 

 روش ها و فنون تدريس 

( دكتر معصومي) 

آموزش و پرورش 

تطبيقي( خوشبخت) 

آشنايي با 

كامپيوتر( بهرامي) 

 روش ها و فنون تدريس 

( كلهر) 

روانشناسي تربيتي 

( درزي رامندي) 

زبان انگليسي ( طالبي) 

فلسفه آموزش و پرورش 

( مهرآفرين رحماني) 

آموزش و پرورش 

تطبيقي( دكتر اصغري) 

روانشناسي 

تربيتي( كاكاوند) 

روانشناسي 

تربيتي( جعفرنژاد) 
فارسي عمومي 2( عاليي) 

2روش تدريس رياضيات 2زبان انگليسي2

3روش ها و فنون تدريس

روانشناسي تربيتي

2مقدمات مديريت آموزشي 2تاريخ تحليلي صدر اسالم 

دروس ارائه شده

2آشنايي با كامپيوتر3

3فلسفه آموزش و پرورش 3آموزش و پرورش تطبيقي

2آشنايي با فعاليت هاي تربيتي 2انديشه اسالمي 1

نام درستعداد واحدنام درس

1تربيت بدني2فارسي 2

تاريخ تحليلي( رجبي) 

تعداد واحد

 روش ها و فنون تدريس 

( كلهر) 

روش ها و فنون تدريس 

( دكتر معصومي) 

فارسي عمومي2( عاليي)  تفسير قرآن( نعمتي) 111
آموزش و پرورش 

تطبيقي( خوشبخت) 
زبان انگليسي( ميرصراف) 

روانشناسي تربيتي( درزي 

رامندي) 
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روش تدريس 

رياضي( حكيما) 
زبان انگليسي2( تهمتني) 

روش تدريس 

رياضي( حكيما) 

اصول فلسفه ( فيروزي) 
آموزش و پرورش 

تطبيقي( كلواني) 

تربيت بدني( توكلي)  

15.5-17

روش ها و فنون تدريس 

( دكتر معصومي) 

روانشناسي 

تربيتي( كاكاوند) 

آشنايي با 

كامپيوتر( بهرامي) 
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آشنايي با فعاليتهاي 

تربيتي( چگيني) 

روش تدريس 

رياضي( حكيما) 

فلسفه آموزش و 

پرورش( مهرآفرين 

رحماني) 

آموزش و پرورش 

تطبيقي( دكتر اصغري) 

روش ها و فنون 

تدريس( دكتر معصومي) 
فارسي عمومي ( انصاري) 

تاريخ تحليلي( چگيني) 


