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13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست11121050

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)21211411

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1مبانی و اصول تعلیم و تربیت31211606

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1جامعه شناسی آموزش و پرورش41211607

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1روان شناسی عمومی51211608

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1مدیریت عمومی61211609

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی71211610

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1روان شناسی تربیتی81211611

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2روان شناسی رشد91211612

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی2سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران قبل و بعد101211613

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2تعلیم و تربیت اسلامی111211614

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی2مبانی و اصول برنامه ریزی درسی121211615

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی2تكنولوژی آموزشی131211616

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2مبانی و اصول مدیریت آموزشی141211617

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی2آموزش تفكر به كودكان و نوجوانان151211618

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی2روان شناسی اجتماعی161211619

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی2روان شناسی شخصیت171211620

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3آموزش و پرورش پیش دبستانی دبستان و متو181211621

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی3منطق191211622

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3روانشناسی و آموزش كودكان با نیازهای ویژه201211623

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3خانواده در اسلام211211624

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی3آمار توصیفی221211625

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3مقدمات روش های تحقیق كمی و كیفی231211626

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی3سنجش و اندازه گیری241211627

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی3قصه گویی و نمایش خلاق251211628

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3روان شناسی یادگیری261211629

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی6الگوها و روش های تدریس271211630

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی4تربیت اخلاقی281211631

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی4آمار استنباطی291211632

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی6طراحی آموزشی301211633

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی4روان شناسی تفاوت های فردی311211634

ل آموزش و پرورش321211635 08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5مسا

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی4مبانی راهنمایی و مشاوره331211636

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی5آموزه های تربیتی آیات قرآن341211637

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی5ارزشیابی آموزشی351211638
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13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی5متون تخصصی361211639

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی5اخلاق حرفه ای در تعلیم و تربیت371211640

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی5كلیات فلسفه381211641

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی5ادبیات كودكان391211642

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی4بهداشت و ایمنی مدارس401211643

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی5نظارت و راهنمایی آموزشی411211644

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی4مكتب های فلسفی و نظریه های تربیتی421211645

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی6روش های اصلاح رفتار431211646

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی6آشنایی با آزمون های روان شناختی441211647

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی6مبانی امور مالی و تنظیم بودجه در آموزش و451211648

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی6كاربرد رایانه در تعلیم و تربیت461211649

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی4سازمان ها و قوانین آموزش و پرورش471211650

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی6تدوین و نگارش متون و گزارش های علمی481211651

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی6آموزش و پرورش تطبیقی491211652

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی7مشاوره تحصیلی و شغلی501211653

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی7آرای تربیتی اندیشمندان مسلمان511211654

تشریحی7تولید محتوای الكترونیكی521211655

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی7روانشناسی سلامت531211656

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی7آشنایی با كتابخانه و مهارت های سواد اطلا541211657

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی8اختلال های رفتاری و هیجانی551211658

تشریحی8پروژه561211659

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی8تربیت رسانه ای571211660

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی8ارتباط انسانی581211661

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی591212256

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی601212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی611213210

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی621215427

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 631215428

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه641215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه651215430

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی661218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی671220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )681220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی691220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 701220657
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11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس711220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران721223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی731223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران741229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 751233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 761233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )771233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )781233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه791233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت801233043
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