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١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی١زبان خارجی١١٢١٢٢٥٦

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/١١١٠تشریحی١فارسی٢١٢١٣٢١٠

٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی٢ورزش ٣١٢١٥٤٢٨١

٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی٢ورزش ویژه٤١٢١٥٤٣٠

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠٨٧تشریحی٠كارآفرینی٥١٢١٨٨٠٨

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی٥انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )٦١٢٢٠٤٣٤

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠٨٧تشریحی٥اندیشه سیاسی امام خمینی٧١٢٢٠٤٧٩

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی١روانشناسی عمومی٨١٢٢٠٥٣٤

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٢٢١٩تشریحی١تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران٩١٢٢٠٥٣٥

٠٨:٣٠١٠:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/١٥١٣تشریحی١قرا�ت و تجوید (٣)١٠١٢٢٠٥٣٦

١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی٢قرا�ت و تجوید (٤)١١١٢٢٠٥٣٧

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/١٥١٣تشریحی٢آشنایی با احادیث ا�مه١٢١٢٢٠٥٣٨

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٧١٥تشریحی٢روش تحقیق١٣١٢٢٠٥٣٩

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی٢مفردات قران كریم١٤١٢٢٠٥٤٠

١١:٠٠١٣:٠٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی٢روانشناسی تربیتی١٥١٢٢٠٥٤١

١١:٠٠١٣:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/١٨١٦تشریحی٢مبانی جامعه شناسی١٦١٢٢٠٥٤٢

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/٠٣٣تشریحی٣فقه١٧١٢٢٠٥٤٣

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٢١١٨تشریحی٣...ملل و نحل(شناسایی ادیان آسمانی و ادیان١٨١٢٢٠٥٤٤

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی٣فلسفه تعلیم و تربیت١٩١٢٢٠٥٤٥

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٢٢١٩تشریحی٣تفسیر موضوعی (١)٢٠١٢٢٠٥٤٦

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠١١تشریحی٣اصول و فنون مشاوره و راهنمایی٢١١٢٢٠٥٤٧

١١:٠٠١٣:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی٣روانشناسی كودك و نوجوان٢٢١٢٢٠٥٤٨

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی٤شیوه آموزش متوسطه٢٣١٢٢٠٥٤٩

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠٨٧تشریحی٤اصول تعلیم و تربیت٢٤١٢٢٠٥٥٠

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠١١تشریحی٤تجزیه و تركیب آیات قران (١)٢٥١٢٢٠٥٥١

٠٨:٣٠١٠:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/٠٢٢تشریحی٤تفسیر موضوعی (٢)٢٦١٢٢٠٥٥٢

١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی٤روش تدریس احكام٢٧١٢٢٠٥٥٣

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٢٢١٩تشریحی٥تجزیه و تركیب آیات قران (٢)٢٨١٢٢٠٥٥٤

٠٨:٣٠١٠:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/١٥١٣تشریحی٥تفسیر موضوعی (٣)٢٩١٢٢٠٥٥٥

١١:٠٠١٣:٠٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/٠٢٢تشریحی٥روش تدریس مفاهیم و قرا�ت قران٣٠١٢٢٠٥٥٦

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی٥سنجش و اندازه گیرى٣١١٢٢٠٥٥٧

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/٠٣٣تشریحی٥تولید و كاربرد مواد آموزشی٣٢١٢٢٠٥٥٨

تشریحی٥پروژه تحقیقاتی٣٣١٢٢٠٥٥٩

تشریحی٦كارورزى٣٤١٢٢٠٥٦٠

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/١٨١٦تشریحی١عربی (١)٣٥١٢٢٠٥٦١
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١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی١عربی (٢)٣٦١٢٢٠٥٦٢

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/٢٠١٧تشریحی١علوم بلاغت٣٧١٢٢٠٥٦٣

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٢٢١٩تشریحی١كلام جدید٣٨١٢٢٠٥٦٤

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

٠٨:٣٠١٠:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/٠٢٢تشریحی١تاریخ معاصر جهان اسلام٤٠١٢٢٠٥٦٦

٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی١...آشنایی با كلیات علوم اسلامی (فلسفه و عر٤١١٢٢٠٥٦٧

١١:٠٠١٣:٠٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی١آشنایی با مكاتب (عقیدتی - سیاسی )٤٢١٢٢٠٥٦٨

١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی١تفسیر ترتیبی قرآن كریم ٤٣١٢٢٠٥٨٦١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی١نحو كاربردى ٤٤١٢٢٠٥٨٧٢

٠٨:٣٠١٠:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/٠٩٨تشریحی١اهل البیت (ع) در قرآن و حدیث٤٥١٢٢٠٥٨٨

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠١١تشریحی٥حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٤٦١٢٢٠٦٥٧

١١:٠٠١٣:٠٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی٠ارزشهاى دفاع مقدس٤٧١٢٢٠٨٨٩

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/٢٠١٧تشریحی٥...آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ای٤٨١٢٢٣١٧٥

١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٢١١٨تشریحی--كلیات حقوق شهروندى٤٩١٢٢٣٢٦٦

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی٢فرهنگ 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 www*pnueb*com
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