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تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1اصول وروشهای برنامه ریزی درسی21211469

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1فلسفه آموزش وپرورش31211470

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی2روانشناسی تربیتی واندازه گیری پیشرفت تح41211471

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2روشهای ارزیابی آموزشی51211472

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1)1روشهای تحقیق در علوم تربیتی(61211473

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1)1روشهای آماری (71211474

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1آشنایی با كامپیوتر81211475

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1زبان تخصصی91211476

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2)2روش تحقیق (101211477

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2كاربرد كامپیوتر در تحقیقات تربیتی111211478

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی2)2روشهای آماری (121211479

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3شیوه های كیفی در تحقیقات آموزشی131211480

تشریحی4سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )141211481

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی3روشهای تدریس پیشرفته151211482

ل تعلیم و تربیت161211483 تشریحی3سمینار پژوهشی در مسا

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3مطالعه تطبیقی در نظام آموزش عالی171211484

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی4مدیریت فرآیند آموزش181211485

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی4فرایند برنامه ریزی آموزشی191211486

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1آمار توصیفی201211487

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 211220658
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تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2مكاتب فلسفی و آراء تربیتی21211281

تشریحی4سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )31211481

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی41211610

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1آمار توصیفی51211625

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1كاربرد رایانه در تعلیم و تربیت61211649

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1ارزشیابی آموزشی71211727

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1نیازسنجی آموزشی و پژوهشی81211728

تشریحی1فلسفه علم و روش شناسی91211729

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1آمار استنباطی در پژوهش های تربیتی101211730

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1پژوهش های كمی111211731

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2پژوهش های كیفی121211732

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2روش های آماری در طرح های آزمایشی131211733

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2نمونه گیری در پژوهش های تربیتی141211735

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2آشنایی با نرم افزارهای تخصصی151211736

تشریحی1زبان تخصصی161211742

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1ریاضیات پایه ( ریاضیات و كاربرد آن در مدی171211743

تشریحی3كارورزی پژوهشی181211750

تشریحی3سمینار در پژوهش های تربیتی191211751

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3پژوهش های آمیخته201211752

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی3آمار چندمتغیری در پژوهش های تربیتی211211753

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی4اندازه گیری های روانی و تربیتی (آموزش مح221211754

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 231220658
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