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١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/١٣١١تشریحی١آمارتوصیفی١١١١٧٠٠٤

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/٢٠١٧تشریحی٩شناخت محیطزیست٢١١٢١٠٥٠

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٢٢١٩تشریحی١تاریخ آموزش وپرورش دراسلام وایران٣١٢١١٠٢٣

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/١٣١١تشریحی١اصول فلسفه آموزش و پرورش٤١٢١١٣١٦

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٧١٥تشریحی١روش تحقیق با تاكید بر علوم تربیتی٥١٢١١٣١٧

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/١٣١١تشریحی١...كاربرد نرم افزارهاى رایانه اى در آموزش ح٦١٢١١٣١٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠١١تشریحی١بررسی طراحی سیستم تولید ٧١٢١١٣١٩١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی١صنایع دستی ٨١٢١١٣٢٠١

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٧١٥تشریحی١منابع طبیعی٩١٢١١٣٢١

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/٠٦٥تشریحی٢مبانی برنامه ریزى درسی١٠١٢١١٣٢٢

٠٨:٣٠١٠:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/١٥١٣تشریحی٢...تحلیل محتواى كتاب هاى درسی حرفه و فن١١١٢١١٣٢٣

١١:٠٠١٣:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی٢بررسی طراحی سیستم تولید ١٢١٢١١٣٢٤٢

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٢٢١٩تشریحی٢شناخت مواد١٣١٢١١٣٢٥

تشریحی٢كارگاه برق ١٤١٢١١٣٢٦١

٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی١باغبانی ١٥١٢١١٣٢٧١

تشریحی٢صنایع پوشاك ١٦١٢١١٣٢٨١

تشریحی٢كارگاه ساختمان ١٧١٢١١٣٢٩١

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/٢٠١٧تشریحی٣سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش١٨١٢١١٣٣٠

١١:٠٠١٣:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/١١١٠تشریحی٣...تحلیل محتواى كتاب هاى درسی حرفه و فن١٩١٢١١٣٣١

تشریحی٣كارگاه برق ٢٠١٢١١٣٣٢٢

تشریحی٣كارگاه چوب ٢١١٢١١٣٣٣١

تشریحی٣كارگاه مكانیك ٢٢١٢١١٣٣٤١

تشریحی٣صنایع پوشاك ٢٣١٢١١٣٣٥٢

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/٠٩٨تشریحی٣باغبانی ٢٤١٢١١٣٣٦٢

تشریحی٤كارگاه ساختمان ٢٥١٢١١٣٣٧٢

تشریحی٤كارگاه مكانیك ٢٦١٢١١٣٣٨٢

٠٨:٣٠١٠:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/٠٣٣تشریحی٤زبان تخصصی٢٧١٢١١٣٣٩

تشریحی٤كارگاه چوب ٢٨١٢١١٣٤٠٢

٠٨:٣٠١٠:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٧١٥تشریحی٤دامپرورى ٢٩١٢١١٣٤١١

تشریحی٣خدمات بهداشتی ٣٠١٢١١٣٤٢١

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی٤زراعت٣١١٢١١٣٤٣

تشریحی٤تكنولوژى فرآورده هاى دامی و كشاورزى٣٢١٢١١٣٤٤

تشریحی٤خدمات بهداشتی ٣٣١٢١١٣٤٥٢

تشریحی٤بازرگانی٣٤١٢١١٣٤٦

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠١١تشریحی٣طراحی و مطالعه مسایل یادگیرى و آموزش٣٥١٢١١٣٤٧
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١١:٠٠١٣:٠٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی٤صنایع دستی ٣٦١٢١١٣٤٨٢

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/١٨١٦تشریحی٤دامپرورى ٣٧١٢١١٣٤٩٢

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٢٢١٩تشریحی١روش تدریس حرفه و فن و بررسی كتب٣٨١٢١١٤٦٢

١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی١زبان خارجی٣٩١٢١٢٢٥٦

٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی١ورزش ٤٠١٢١٥٤٢٨١

٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی١ورزش ویژه٤١١٢١٥٤٣٠

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠٨٧تشریحی٦كارآفرینی٤٢١٢١٨٨٠٨

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی١انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )٤٣١٢٢٠٤٣٤

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠٨٧تشریحی١اندیشه سیاسی امام خمینی٤٤١٢٢٠٤٧٩

٠٨:٣٠١٠:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی١بهداشت و محیط زیست٤٥١٢٢٠٥٦٥

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠١١تشریحی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٤٦١٢٢٠٦٥٧

١١:٠٠١٣:٠٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی٦ارزشهاى دفاع مقدس٤٧١٢٢٠٨٨٩

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/٢٠١٧تشریحی١...آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ای٤٨١٢٢٣١٧٥

١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٢١١٨تشریحی٦كلیات حقوق شهروندى٤٩١٢٢٣٢٦٦

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی١فرهنگ وتمدن اسلام و ایران٥٠١٢٢٩١٢٨

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی١اندیشه اسلامی ٢(علوم انسانی )٥١١٢٣٣٠٣١

٠٨:٣٠١٠:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی١تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )٥٢١٢٣٣٠٣٢

١١:٠٠١٣:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی١تفسیرموضوعی نهج البلاغه٥٣١٢٣٣٠٣٨

٠٨:٣٠١٠:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی٤دانش خانواده و جمعیت٥٤١٢٣٣٠٤٣ www*pnueb*com
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