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35
زيست 

شناسي
8نظام تربيتي اسالم8تاريخ اسالم13 جنين شناسي8 تكامل9330

 ريخت زايي و 

اندام زايي در 

گياهان

10 تالوفيتها13

 مباني برنامه 

ريزي آموزش 

متوسطه

10
تاريخ انديشه و 

عمل تربيتي
13

 رشد و نمو 

گياهي
10

8حقوق ورزشي9325تربيت بدني36
رشد جسماني و 

حرکتي
13

210آناليز رياضي 9425رياضي40
تاريخ تحليلي صدر 

اسالم
8جامعه شناسي تربيتي13

آموزش و پرورش 

تطبيقي با تاکيد بر 

دوره هاي تحصيلي

10

اخالق حرفه اي 

با تاکيد بر )معلم 

حقوق و تكاليف

8
تفسير موضوعي 

قرآن
13

سيره تربيتي 

پيامبر و اهل بيت 

با توجه به ) (ع)

مراحل و ساحت

8

9435فيزيك42
فيزيك کوانتومي 

2
10

اسناد، قوانين و 

سازمان آموزش و 

پرورش در ج ا ا

8

آموزش و پرورش 

تطبيقي با تاکيد بر 

دوره هاي تحصيلي

10

اخالق حرفه اي 

با تاکيد بر )معلم 

حقوق و تكاليف

8
تفسير موضوعي 

قرآن
13

الكترو مغناطيس 

با تاکيد
8

310شيمي فيزيك9430شيمي41
شيمي تجزيه 

دستگاهي
13

آموزش و پرورش 

تطبيقي با تاکيد بر 

دوره هاي تحصيلي

10

اخالق حرفه اي 

با تاکيد بر )معلم 

حقوق و تكاليف

8

بهداشت / سالمت

و صيانت از 

محيط زيست

8
تفسير موضوعي 

قرآن
310شيمي آلي 13

43
زيست 

شناسي
10بافت شناسي9434

فيزيولوژي مقايسه 

2اي انسان و جانوران
10

زيست فناوري 

مباني )

(بيوتكنولوژي

8

اخالق حرفه اي 

با تاکيد بر )معلم 

حقوق و تكاليف

8
تفسير موضوعي 

قرآن
10رشد و نمو گياهي13

9414تربيت بدني44

سنجش و اندازه 

گيري و آزمون 

سازي در 

آموزش تربيت 

8
تغذيه ورزشي و 

کنترل وزن
13

يادگيري و کنترل 

حرکتي
8

 2انديشه اسالمي 

(نبوت و امامت)
10

سازمان رويداد 

هاي ورزشي
10

45
زبان 

انگليسي
9431

نظريه هاي 

يادگيري زبان 

انگليسي

8
اصول و روش هاي 

راهنمايي و مشاوره
10

تحليل محتواي مواد 

آموزشي در زبان 

انگليسي

8

مقدمه اي بر روش 

تحقيق در زبان 

آموزي

13

اخالق حرفه اي 

با تاکيد بر )معلم 

حقوق و تكاليف 

(اسالمي

8
تفسير موضوعي 

قرآن
13

اصول آزمون 

سازي زبان 

انگليسي

10

9437الهيات46
کليات فلسفه 

(1)اسالمي 
8

تجربه هاي خاص 

اي در حرفه

آموزش الهيات

13(3)فقه10علوم قرآني10

اخالق حرفه اي 

با تاکيد بر )معلم 

حقوق و تكاليف

8
تفسير موضوعي 

نهج البالغه
18فلسفه دين 13

59,5
ادبيات  

فارسي
9545

از  )5متون نثر

مشروطه تا 

(انقالب اسالمي

8

اسناد، قوانين و 

سازمان آموزش و 

پرورش در ج ا ا

8
آموزش و پرورش 

تطبيقي با تاکيد بر
10

انقالب اسالمي 

ايران
8

متون نظم 

(مثنوي معنوي)5
10

بهداشت / سالمت

و صيانت از 

محيط زيست

110تاريخ ادبيات 8

آزمون هاي 

تحصيلي و 

آزمون سازي در 

آموزش زبان و 

13
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9531استثنايي57

آموزش رياضي 

کودکان با نياز 

هاي ويژه

8

اسناد، قوانين و 

سازمان آموزش و 

پرورش در ج ا ا

8
آموزش و پرورش 

تطبيقي با تاکيد بر
10

انقالب اسالمي 

ايران
8

آموزش زبان 

فارسي کودکان با 

(1)نياز هاي ويژه 

13

بهداشت / سالمت

و صيانت از 

محيط زيست

8

آموزش ديني 

و قرآن 

کودکان با نياز 

هاي

10

اصول و آموزش 

تربيت بدني 

کودکان با

13

53,5

4
8(1)فقه 9560الهيات

اسناد، قوانين و 

سازمان آموزش و 

پرورش در ج ا ا

8
آموزش و پرورش 

تطبيقي با تاکيد بر
10

انقالب اسالمي 

ايران
8(3)نحو13تاريخ قرآن8

تحليل محتواي 

مواد آموزشي 

در الهيات

10(1)منطق10

56
آموزش 

ابتدايي
9527

ارزشيابي کيفي 

در  (توصيفي)

دوره ابتدايي

8

اسناد، قوانين و 

سازمان آموزش و 

پرورش در ج ا ا

8
آموزش و پرورش 

تطبيقي با تاکيد بر
10

انقالب اسالمي 

ايران
8

اختالالت يادگيري 

1
13

بهداشت / سالمت

و صيانت از 

محيط زيست

8
مباني آموزش 

ديني
10

مباني آموزش 

مطالعات 

اجتماعي

8

9530تربيت بدني55
حرکت شناسي و 

مقدمات بيومكانيك
8زبان انگليسي8ارزشيابي از يادگيري10

فلسفه تربيت 

رسمي و عمومي 

در ج ا ا

8تفسير موضوعي13

برنامه ريزي 

درسي در 

آموزش تربيت 

بدني

13

9535رياضي50
مقدمه اي بر 

هندسه مدرسه اي
10

اسناد، قوانين و 

سازمان آموزش و 

پرورش در ج ا ا

8

آموزش و پرورش 

تطبيقي با تاکيد بر 

دوره هاي تحصيلي

10
انقالب اسالمي 

ايران
8

مباني ماتريسها و 

جبر خطي
10

تاريخ انديشه و 

عمل تربيتي در 

اسالم و ايران

13

آزمون هاي 

تحصيلي و 

آزمون سازي در 

آموزش رياضي

13

210شيمي آلي 9531شيمي51

اسناد، قوانين و 

سازمان آموزش و 

پرورش در ج ا ا

8

آموزش و پرورش 

تطبيقي با تاکيد بر 

دوره هاي تحصيلي

10
انقالب اسالمي 

ايران
210شيمي معدني8

بهداشت / سالمت

و صيانت از 

محيط زيست

8

210مكانيك تحليلي 9525فيزيك52

اسناد، قوانين و 

سازمان آموزش و 

پرورش در ج ا ا

8

آموزش و پرورش 

تطبيقي با تاکيد بر 

دوره هاي تحصيلي

10
انقالب اسالمي 

ايران
8

روش هاي رياضي 

در آموزش فيزيك
10

تاريخ انديشه و 

عمل تربيتي در 

اسالم و ايران

13

آزمون هاي 

تحصيلي و 

آزمون سازي 

آموزش فيزيك

13

و 60

61

علوم 

اجتماعي
9551

کاربرد آمار 

مقدماتي
110روش پژوهش 10

اسناد، قوانين و 

سازمان آموزش و 

پرورش در ج ا ا

8
آموزش و پرورش 

تطبيقي با تاکيد بر
10

انقالب اسالمي 

ايران
8

جامعه شناسي 

خانواده
10

آسيب شناسي 

اجتماعي با توجه 

حوزه دانش 

آموزي

10
مباني مردم 

شناسي
10

آزمون هاي 

تحصيلي و 

آزمون سازي 

آموزش علوم 

13

8پويايي گروه9528مشاوره33

هنرهاي نمايشي 

در فعاليت هاي 

پرورشي

10

اسناد، قوانين و 

سازمان آموزش و 

پرورش در ج ا ا

8
آموزش و پرورش 

تطبيقي با تاکيد بر
10

انقالب اسالمي 

ايران
8

آسيب شناسي 

اجتماعي
13

بهداشت / سالمت

و صيانت از 

محيط زيست

8

روش هاي 

اصالح و تغيير 

رفتار

10
هدايت و 

مشورت در اسالم
10

8اصول توانبخشي9638استثنايي65
مديريت 

آموزشگاهي
13زبان فارسي13

 2انديشه اسالمي 

(نبوت و امامت)
10

فلسفه تربيت در ج 

ا ا
13

اصول و روش 

هاي تدريس
8

راهبردها و 

روشها در 

آموزش و 

پرورش و 

10

آموزش و 

پرورش کودکان 

پيش دبستاني با 

نيازهاي ويژه

13

6تا66

9

آموزش 

ابتدايي
96121

تحليل محتواي 

1کتاب درسي 
8

مديريت 

آموزشگاهي
13زبان فارسي13

 2انديشه اسالمي 

(نبوت و امامت)
10

فلسفه تربيت در ج 

ا ا
13

اصول و روش 

هاي تدريس
8
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64
زيست 

شناسي
10بيو شيمي9645

/ مديريت آموزشي

/ آموزشگاهي

کالس درس

13زبان فارسي13
 2انديشه اسالمي 

(نبوت و امامت)
10

فلسفه تربيت در ج 

ا ا
13

اصول و روش 

هاي تدريس
210جانورشناسي 8

110شيمي معدني 9631شيمي63
مديريت 

آموزشگاهي
13زبان فارسي13

 2انديشه اسالمي 

(نبوت و امامت)
10

فلسفه تربيت در ج 

ا ا
10رياضي در شيمي13

اصول و روش 

هاي تدريس
110شيمي آلي 8

8فيزيولوژي انسان9633تربيت بدني62
نظريه هاي 

يادگيري و آموزش
13

نظام تربيتي اسالم 

براساس قرآن و )

روايات پيامبر 

و اهل بيت  (ص)

8
 1انديشه اسالمي 

(مبدا و معاد)
13

و 31

32
9747مشاوره

آمار توصيفي و 

استنباطي
13

اصول و روش هاي 

راهنمايي و مشاوره
10

روابط انساني در 

مدرسه
13

 1انديشه اسالمي 

(مبدا و معاد)
13

مباحث اساسي در 

روانشناسي
8

روانشناسي 

تربيتي
10

آشنايي با 

فضاهاي تربيتي 

دانش آموزان

8

9737استثنايي38

روان شناسي و 

آموزش و 

پرورش کودکان 

با نيازهاي ويژه 

13
اصول و روش هاي 

راهنمايي و مشاوره
10

اصول و مباني و 

راهبردها در آموزش 

فراگير/تلفيقي

10
 1انديشه اسالمي 

(مبدا و معاد)
13

روان شناسي 

عمومي
8

روانشناسي 

تربيتي
10

فلسفه معلمي 

در آموزش 

کودکان 

استثنايي

8

سيره تربيتي 

پيامبر و اهل بيت 

(ع)

8

13(1)صرف 9741الهيات37
اصول و روش هاي 

راهنمايي و مشاوره
8انسان  دراسالم10

 1انديشه اسالمي 

(مبدا و معاد)
8اديان بزرگ13

روانشناسي 

تربيتي
10

برنامه ريزي 

درسي در 

آموزش الهيات

110تاريخ اسالم 13

76
زيست 

شناسي
9748

رياضي و 

آمارزيستي
13

اصول و روش هاي 

راهنمايي و مشاوره
10

اصول رده بندي 

جانداران و ويژگي 

هاي کلي آنها

10

برنامه ريزي 

درسي در آموزش 

زيست شناسي

8
آئين زندگي 

(اخالق کاربردي)
10شيمي عمومي10

روانشناسي 

تربيتي
10

فلسفه معلمي 

در آموزش 

زيست شناسي

8

سيره تربيتي 

پيامبر و اهل بيت 

(ع)

8

و73

74
110رياضي عمومي 9759رياضي

اصول و روش هاي 

راهنمايي و مشاوره
10

برنامه ريزي 

درسي در آموزش 

رياضي

8
آئين زندگي 

(اخالق کاربردي)
10

مباني کامپيوتر و 

برنامه سازي
10

روانشناسي 

تربيتي
10

فلسفه معلمي 

آموزش رياضي
8

سيره تربيتي 

پيامبر و اهل بيت 

با توجه به ) (ع)

مراحل و ساحت 

8

110رياضي عمومي 9735فيزيك70
اصول و روش هاي 

راهنمايي و مشاوره
10

مباني شيمي 

عمومي
8

آئين زندگي 

(اخالق کاربردي)
10

مباني فيزيك 

مكانيك
10

روانشناسي 

تربيتي
10

فلسفه معلمي 

آموزش فيزيك
8

سيره تربيتي 

پيامبر و اهل بيت 

(ع)

8

72,7
ادبيات  

فارسي
9747

قواعد متون 

1عربي 
13

اصول و روش هاي 

راهنمايي و مشاوره
10

آشنايي با علوم 

قرآني
13

آئين زندگي 

(اخالق کاربردي)
10

متون )1متون نظم

نظم حماسي با 

محوريت شاهنامه 

(فردوسي

10
روانشناسي 

تربيتي
10

برنامه ريزي 

درسي آموزش 

زبان و ادبيات

13

متون 

آثارمنثور )1نثر

دوره نخست نثر 

فارسي تا نيمه

10

71
زبان 

انگليسي
9736

دستور زبان 

1کاربردي 
13

اصول و روش هاي 

راهنمايي و مشاوره
10

برنامه ريزي 

درسي آموزش 

زبان انگليسي

8
آئين زندگي 

(اخالق کاربردي)
110مهارت خواندن 10

روانشناسي 

تربيتي
10

فلسفه معلمي 

آموزش زبان 

انگليسي

8

سيره تربيتي 

پيامبر و اهل بيت 

(ع)

8
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.دانشجويان محترم لطفا به نكات ذيل توجه فرماييد

 مالك برگزاري امتحانات، برنامه فوق مي باشد و اين برنامه قطعي است- 1

                 (مخصوصاً ساعت برگزاري امتحانات  ) 0در زمان امتحانات هر روز برنامه امتحاني نصب شده در تابلو اعالنات را کنترل نماييد - 2 

.                                                                                                           دقيقه مانده به شروع امتحان در حوزه امتحاني  حضور بهم رسانيد 30حداقل - 3 

.                    توجه داشته باشيد در هر جلسه امتحان شماره صندلي شما تغيير مي يابد - 4
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(استفاده از تلفن همراه در جلسه امتحان بعنوان ماشين حساب ممنوع مي باشد  )امتحاناتي که به ماشين حساب نيازمند است تمهيدات الزم را بعمل آوريد - 6

.       منجر به درج نمره منفي در کارنامه  تحصيلي شما مي گردد 16/3غيبت بيش از - 7 

.                                                                                                                                                                                                                                                                               زمان برگزاري امتحانات عملي ، آزمايشگاهي  در هفته آخر آموزشي مي باشد - 8
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