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٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/١١١٠تشریحی١اكولوژى١١١١٢١٦٤

١١:٠٠١٣:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی٢آموزش علوم تجربی دوره راهنمایی ٢١١١٢١٦٥١

٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی١ریاضیات عمومی٣١١١٢١٦٦

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٢١١٨تشریحی٢...تحلیل محتوى كتابهاى درسی علوم تجربی ٤١١١٢١٦٧

١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی٢شیمی آلی و آزمایشگاه٥١١١٢١٦٨

٠٨:٣٠١٠:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/٠٦٥تشریحی٢زیست شناسی سلولی مولكولی٢ و آزمایشگاه٦١١١٢١٦٩

٠٨:٣٠١٠:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/٢٠١٧تشریحی٢مكانیك٧١١١٢١٧٠

٠٨:٣٠١٠:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٢٢١٩تشریحی٢بلور شناسی و كانی شناسی و آزمایشگاه٨١١١٢١٧١

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/٢٠١٧تشریحی٣شیمی معدنی و آزمایشگاه٩١١١٢١٧٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٢١١٨تشریحی٣الكتریسیته١٠١١١٢١٧٣

١١:٠٠١٣:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی٣زیست شناسی جانورى ٢ و آزمایشگاه١١١١١٢١٧٤

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/٠٦٥تشریحی٣حرارت و ترمودینامیك و امواج١٢١١١٢١٧٥

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/١٣١١تشریحی٣سنگ شناسی و آزمایشگاه١٣١١١٢١٧٦

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٧١٥تشریحی٣روش تحقیق با تاكید بر علوم تربیتی١٤١١١٢١٧٧

٠٨:٣٠١٠:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/١٥١٣تشریحی٤شیمی تجزیه و آزمایشگاه١٥١١١٢١٧٨

٠٨:٣٠١٠:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/٠٣٣تشریحی٤زیست شناسی گیاهی ٢ و آزمایشگاه١٦١١١٢١٧٩

١١:٠٠١٣:٠٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی٤اپتیك و آزمایشگاه١٧١١١٢١٨٠

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠١١تشریحی٤چینه شناسی و فسیل شناسی و آزمایشگاه١٨١١١٢١٨١

١١:٠٠١٣:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی٤میكروبیولوژى و بهداشت١٩١١١٢١٨٢

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی٥شیمی فیزیك و آزمایشگاه٢٠١١١٢١٨٣

٠٨:٣٠١٠:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/٠٢٢تشریحی٥فیزیك جدید٢١١١١٢١٨٤

٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی٥...طراحی و مطالعه مسا�ل یادگیرى و آموزش ٢٢١١١٢١٨٥

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/٢٠١٧تشریحی٥كاربرد نرم افزارى رایانه اى در آموزش٢٣١١١٢١٨٦

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/١٥١٣تشریحی٥زیست شناسی تكوینی٢٤١١١٢١٨٧

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/٠٦٥تشریحی٥آموزش علوم تجربی دوره راهنمایی ٢٥١١١٢١٨٨٢

٠٨:٣٠١٠:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/٠٩٨تشریحی٤مبانی برنامه ریزى درسی٢٦١١١٢١٨٩

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/١٨١٦تشریحی١سازمان مدیریت در آموزش و پرورش٢٧١١١٢١٩٠

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی١اصول و فلسفه آموزش و پرورش٢٨١١١٢١٩١

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/١٣١١تشریحی١زیست شناسی عمومی٢٩١١١٢١٩٢

٠٨:٣٠١٠:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠١١تشریحی١شیمی عمومی٣٠١١١٢١٩٤

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٢٢١٩تشریحی١فیزیك عمومی٣١١١١٢١٩٥

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/٢٠١٧تشریحی٦شناخت محیطزیست٣٢١١٢١٠٥٠

١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی١زبان خارجی٣٣١٢١٢٢٥٥

٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی٣ورزش ویژه٣٤١٢١٥٤٣٠

٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی٣ورزش ٣٥١٢١٥٤٣٢١
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١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠٨٧تشریحی٦كارآفرینی٣٦١٢١٨٨٠٨

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی١انقلاب اسلامی ایران٣٧١٢٢٠٤٢٤

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠٨٧تشریحی١اندیشه سیاسی امام خمینی٣٨١٢٢٠٤٧٨

٠٨:٣٠١٠:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی١بهداشت و محیط زیست٣٩١٢٢٠٥٦٥

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠١١تشریحی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٤٠١٢٢٠٦٥٧

١١:٠٠١٣:٠٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی٦ارزشهاى دفاع مقدس٤١١٢٢٠٨٨٩

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/٢٠١٧تشریحی١آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی٤٢١٢٢٣١٧٤

١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٢١١٨تشریحی٦كلیات حقوق شهروندى٤٣١٢٢٣٢٦٦

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی٥فرهنگ وتمدن اسلام و ایران٤٤١٢٢٩١٢٧

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی٤اندیشه اسلامی ٤٥١٢٣٣٠٢٦٢

٠٨:٣٠١٠:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی١تفسیرموضوعی قرآن٤٦١٢٣٣٠٢٨

١١:٠٠١٣:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی١تفسیرموضوعی نهج البلاغه٤٧١٢٣٣٠٣٩

٠٨:٣٠١٠:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی١دانش خانواده وجمعیت٤٨١٢٣٣٠٤٤
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