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ردیف

ًام درض

آلای/خاًن

تاریخ  -ساعت اهتحاى

هحتَای اهتحاى

1

فارسی عوَهی

خاًن پَیٌذُ پَر

96/9/8ساعت 10

ضاًسدُ درض اٍل کتاب

2

اصَل ٍ هثاًی آهَزش ٍ پرٍرش

آلای هٌصَری

96/9/9ساعت 15:30

تا آهَزش در دٍرُ دٍم کَدکی ٍ ًَجَاًی

3

هذیریت عوَهی

خاًن ًجفی

96/9/21ساعت 10

9فصل اٍل کتاب

4

هثاًی اصَل ترًاهِ ریسی آهَزضی

خاًن ًجفی

96/8/30ساعت 14

تا آخر فصل 3

5

تاریخ آهَزش ٍ پرٍرش

خاًن ًجفی

96/9/28ساعت 10

تا آخر فصل 3

6

درآهذی تر ًمص ٌّر

خاًن ًجفی

96/8/30ساعت 10

فصل اٍل

7

جاهعِ ضٌاسی آهَزضی ٍپرٍرضی

خاًن داستاًپَر

96/8/25ساعت 13

4فصل اٍل کتاب

8

هثاًی جاهعِ ضٌاسی

خاًن داستاًپَر

96/8/25ساعت 09

4فصل اٍل کتاب

9

هْارتْای ارتثاطی کالض

خاًن داستاًپَر

96/9/14ساعت 09

ًصف کتاب

10

ترًاهِ ریسی فٌی حرفِ ای

خاًن داستاًپَر

96/9/22ساعت 09

تخص اٍل

11

هذیریت کالض

خاًن داستاًپَر

96/9/30ساعت09

4فصل اٍل کتاب

12

هسائل آهَزش ٍپرٍرش

خاًن داستاًپَر

96/9/23ساعت 09

13

رٍاًطٌاسی ترتیتی

خاًن داستاًپَر

96/9/1ساعت 09

ًصف کتاب

14

خاًَادُ در اسالم

خاًن حیذری

96/9/21ساعت 10

کل کتاب

15

رٍاًطٌاسی تفاٍت ّای فردی

خاًن حیذری

96/9/21ساعت 10

کل کتاب

 16رٍاًطٌاسی ٍآهَزش کَدکاى تا ًیازّای ٍیصُ خاًن حیذری

96/9/21ساعت 10

کل کتاب

17

رٍاًطٌاسی ٍآهَزش کَدکاى استثٌائی

خاًن حیذری

96/9/21ساعت 10

کل کتاب

18

رٍاًطٌاسی افراد تا ًیازّای خاظ2ٍ1

خاًن حیذری

96/9/21ساعت 10

کل کتاب

19

رٍاًطٌاسی خاًَادُ

خاًن حیذری

96/9/21ساعت 10

کل کتاب

20

ًطریِ ّا ٍفٌَى هطاٍرُ ٍ رٍاى درهاًی

خاًن حیذری

96/9/21ساعت 10

کل کتاب

21

اصَل ٍفٌَى راٌّوائی ٍ هطاٍرُ خاًَادُ

خاًن حیذری

96/9/21ساعت 10

کل کتاب

22

هذیریت هراکسراٌّوائی ٍ هطاٍرُ

خاًن حیذری

96/9/21ساعت 10

کل کتاب

23

ًظریِ ّای هطاٍرُ ٍ رٍاى درهاًی2

خاًن حیذری

96/9/21ساعت 10

کل کتاب

24

فیسیَلَشی اعصاب ٍ غذد

آلای دکتر حسیٌی 96/9/21ساعت 14

کل کتاب

25

همذهات ًَرٍیسیکَلَشی

آلای دکتر حسیٌی 96/9/21ساعت 14

کل کتاب

26
27

رٍش تحمیك

خاًن ًجفی

96/9/21ساعت14

5فصل اٍل کتاب

28

آهار استٌثاطی

خاًن ًجفی

96/8/30ساعت10

تا اخرفصل 3

29

ترًاهِ ریسی آهَزضی

خاًن ًجفی

96/8/30ساعت10

سِ فصل اٍل

30

رٍضْای ارزضیاتی

خاًن ًجفی

96/8/30ساعت10

تا اخر فصل 3

31

اصَل ترًاهِ ریسی درسی

خاًن ًجفی

96/8/30ساعت10

سِ فصل اٍل

32

آسیة ضٌاسی2

آلای هیرتذ

96/9/21ساعت15

سِ فصل اٍل ظ1تاظ 105

33

آسیة ضٌاسی1

آلای هیرتذ

96/9/21ساعت11

سِ فصل اٍل ظ 7تا ظ 179

34

اصَل رٍاًطٌاسی تالیٌی

آلای هیرتذ

96/9/21ساعت15:20

ًیوی از کتاب

35

رٍاًطٌاسی تجرتی

آلا هیرتذ

96/9/21ساعت12

ًیوی از کتاب

36

رٍاًطٌاسی جٌایی

آلای هیرتذ

96/9/21ساعت12

ًیوی از کتاب

37

رٍاًطٌاسی هرضی کَدن

آلای هیرتذ

96/9/21ساعت12

ًیوی از کتاب

38

آهَزش پرٍرش پیص دتستاًی

خاًن فاطوی

96/9/7ساعت10

تا آخر صفحِ 60

39

هٌطك

خاًن فاطوی

96/9/7ساعت 11

تا آخر فصل 3

40

فلسفِ آهَزش پرٍرش

خاًن فاطوی

96/9/21ساعت10

تا آخر صفحِ 50

41

ًظارت ٍ راٌّوایی تعلیواتی

خاًن فاطوی

96/9/21ساعت 11

تا آخر صفحِ 80

42

ارزضیاتی آهَزضی

خاًن ًجفی

96/8/23ساعت14

ًصف کتاب

43

احساض ٍ ادران

آلای هیرتذ

96/8/16ساعت15

از ظ 20تا ظ 100

44

فرٌّگ ٍ توذى

خاًن عرب جعفری

96/8/24ساعت10

از ظ  1تا ظ 4- 176فصل اٍل

45

زتاى تخصصی هطاٍرُ

خاًن هرادی

96/9/14ساعت12

2درض اٍل کتاب

46

رٍاًطٌاسی یادگیری

آلای صادلی

96/9/2ساعت10

از  7فصل اٍل کتاب

47

رٍاًطٌاسی عوَهی1

آلای صادلی

96/9/2ساعت10

ًصف کتاب

48

رٍاًطٌاسی عوَهی

آلای صادلی

96/9/2ساعت10

ًصف کتاب

49

هثاحث اساسی در رٍاًطٌاسی 1

آلای صادلی

96/9/2ساعت10

ًصف کتاب

50

رٍاًطٌاسی اجتواعی

آلای صادلی

96/9/2ساعت10

از  7فصل اٍل کتاب

51

آهَزُ ّای رٍاى ضٌاسی در لرآى

خاًن پَیٌذُ پَر

96/9/8ساعت13

فصل  1تا  3( 3فصل)

52

آهَزُ ّای رٍاًطٌاسی در حذیث

خاًن پَیٌذُ پَر

96/9/8ساعت13

فصل  1تا  3( 3فصل)

53

کارترد کاهپیَتر

خاًن احوذی

96/9/7ساعت14

از  7فصل اٍل کتاب ّن ًظری ٍ ّن عولی

54

تفسیر هَضَعی لرآى

آلای جوطیذی

96/9/23ساعت 15

تا صفحِ 169

55

زتاى تخصصی ترًاهِ ریسی

خاًن هرادی

96/9/7ساعت 9

کل کتاب

56

زتاى تخصصی رٍاًطٌاسی 2

خاًن هرادی

96/9/7ساعت 10

کل کتاب

57

هتَى زتاى تخصصی در رٍاًطٌاسی ٍ علَم ترتیتی

خاًن هرادی

96/9/7ساعت 11

کل کتاب

58

هتَى رٍاًطٌاسی 1

خاًن هرادی

96/9/7ساعت 12

کل کتاب

59

هتَى رٍاًطٌاسی 2

خاًن هرادی

96/9/7ساعت 10

کل کتاب

آلای تاصری ًصاد

96/9/21ساعت 11

60

تْذاضت رٍاًی

61

رٍاًطٌاسی سالهت

آلای تاصری ًصاد 96/9/28ساعت 11

62

رٍاًطٌاسی صٌعتی

آلای تاصری ًصاد

96/9/28ساعت 10

فصل 1،2،3

63

آسیة ضٌاسی اجتواعی

آلای صادلی

96/9/9ساعت 14

فصل 1،2،3

64

رٍاًطٌاسی اجتواعی کارتردی

آلای صادلی

96/9/9ساعت 14

فصل 1،2،3،4،5،6

65

تفکر ٍ زتاى

آلای صادلی

96/9/9ساعت 14

فصل 1،2،3،4

66

داًص خاًَادُ

دکتر تمیاى

96/9/16ساعت14

کل کتاب

67

اخالق اسالهی

دکتر تمیاى

96/9/16ساعت14

کل کتاب

68

اخالق کارتردی

دکتر تمیاى

96/9/16ساعت14

کل کتاب

69

آضٌایی تا لاًَى اساسی

آلای هٌصَری

96/9/14ساعت 14

کل کتاب هٌثع درسی

70

هثاًی اهَر هالی ٍ تٌظین تَدجِ

خاًن داستاًپَر

96/9/23ساعت 9

کل کتاب

71

رٍاًطٌاسی ضخصیت

خاًن احوذی

96/9/14ساعت11

رضذ ضخصیت -ى فرٍیذ-ى ضٌاختی -ى اًساى گرایاًِ

72

راٌّوایی ٍ هطاٍرُ تحصیلی

خاًن داستاًپَر

96/9/30ساعت 9

فصل 1،2،3

73

سٌجص ٍ ارزضیاتی در هطاٍرُ

خاًن داستاًپَر

96/9/30ساعت 9

فصل 1،2،3

74

راٌّوایی ٍ هطاٍرُ گرٍّی

آلای صادلی

96/9/21ساعت 10

فصل 1،2

75

راٌّوایی ٍ هطاٍرُ ضغلی

آلای صادلی

96/9/21ساعت 10

فصل 1،2،3،5

76

هذدکاری اجتواعی

آلای صادلی

96/9/21ساعت 10

فصل 1،2،3

77

تازی درهاًی

آلای صادلی

96/9/21ساعت 14

تا صفحِ 67

78

اصَل ٍ فٌَى راٌّوایی ٍ هطاٍرُ خاًَادُ

آلای صادلی

96/9/21ساعت 14

فصل 1،3،4

79

آسیة ضٌاسی رٍاًی کَن ٍ ًَجَاى

آلای صادلی

96/9/21ساعت 14

ًصف کتاب

80

هطاٍرُ سالوٌذی

آلای صادلی

96/9/21ساعت 10

ًصف کتاب

81

ارزضیاتی ضخصیت

خاًن احوذی

از  2فصل کتاب خالصِ ًَیسی (ّر فصل  2صفحِ)تا  9/21تحَیل آلای احوذی

82

اًگیسش ٍ ّیجاى

خاًن احوذی

از  2فصل کتاب خالصِ ًَیسی (ّر فصل  2صفحِ)تا  9/21تحَیل آلای احوذی

83

رٍاًطٌاسی اعتیاد

خاًن احوذی

از  2فصل کتاب خالصِ ًَیسی (ّر فصل  2صفحِ)تا  9/21تحَیل آلای احوذی

84

تاریخ ٍ هکاتة در رٍاًطٌاسی

آلای هحوذ اهیٌی 96/9/28ساعت 10

فصل 1،4،8
فصل 1،2،3،4

فصل 1،2

85

اًساى در اسالم

آلای صادلی

96/9/23ساعت 14

از  4فصل اٍل کتاب

86

پَیایی گرٍُ

آلای حسیٌی

96/9/23ساعت 14

جسٍُ ٍ  2فصل اٍل کتاب

87

هثاًی ٍ اصَل هطاٍرُ

آلای حسیٌی

96/9/23ساعت 14

از صفحِ  1تا صفحِ 100

88

رٍاًطٌاسی ضٌاختی

آلای حسیٌی

96/9/23ساعت 14

فصل یادگیری ضٌاختی کتاب رٍاًطٌاسی ترتیتی سیف

89

رٍاتط اًساًی در سازهاى

آلای حسیٌی

96/9/23ساعت 14

فصل 2،3،4

90

91
92
93

