
 

 

 رشته های کارشناسی پیوسته )پردیس بحرالعلوم شهرکرد ( 3141-49برنامه ی امتحانات نیم سال اول سال تحصیلی 

 
 

 31-31نوبت دوم ساعت  8-31نوبت اول ساعت 
 علوم تربیتی ادبیات فارسی ادبیات عرب الهیات جغرافیا فیزیک ایام هفته تاریخ

 شنبه 12/31
 مکانیک تحلیلی

 ندکترسلیمانیاآقای 

 اصول وفلسفه آپ

 دکتر فاضلیآقای 

 صرف ونحو

 دکترخواجعلیآقای 

 1زبان تخصصی 

 عیدیآقای 

 اصول وفلسفه

 دکترفاضلآقای 

 2زبان انگلسی

 عیدیآقای 

 یکشنبه 18/31
 

 

 2نثرغیرروائی    

 دکتر فتاحیآقای 

 

 دوشنبه 14/31
 روانشناسی کودک

 فالحآقای 

 آمارواحتمال خ

 طاهریآقای 

 کالم

 کتربسیجدآقای 

 3نظم غیرروائی  

 دکترفتاحیآقای 

 اصول وفلسفه آپ دکتر 

 فاضلیآقای 

 سه شنبه 11/31
 

 

 جغرافیای اقتصاد

 امیدوارآقای 

 متون نظم ونثر عباسی اول 

 دکترخواجعلیآقای 

 3نظم روائی 

 دکترفتاحیآقای 

 1اندیشه اسالمی 

 دکتر میراحمدیآقای 

 چهارشنبه 3/33
 دانش خانواده

 تربسیجدکآقای 

 دانش خانواده

 دکتربسیجآقای 

 مبادی اصول  وفقه دکتر 

 بسیجآقای دکتر 

 دانش خانواده

 دکتربسیجآقای 

 دانش خانواده

 دکتربسیجآقای 

 آپ دبستانی وپیش دبستانی 

 رحیمی اردوانآقای 

 شنبه 9/33
 ترمودینامیک

 بندریه دکترشاآقای 

 روش های وفنون تدریس 

 خلیلیآقای 

آقای  تاد فنون تدریس اس

 خلیلی

 تاریخ ادبیات دوره عباسی

 دکترظفری زادهآقای 

 صرف ونحو کاربردی

 دکترخواجعلیآقای 

 

 یکشنبه 5/33
 

 

 آپ تطبیقی    

 دکترنیکخواه

 دوشنبه 6/33
 

 

 جغرافیای جمعیت

 صادقیآقای 

 انقالب اسالمی

 فتاحیآقای 

 روش های فنون تدریس

 رحیمی اردوانآقای 

 زیبا شناسی

 تر آلگونهدکآقای 

 انقالب اسالمی

 فتاحیآقای 

 سه شنبه 2/33
 ریاضی فیزیک

 بندریه دکترشاآقای 

 جغرافیای برنامه ریزی

 امیدوارآقای 

 تاریخ اسالم

 دکترظفریانآقای 

 2فارسی   

 دکترفتاحیآقای 

 چهارشنبه 8/33
 مبانی کامپیوتر

 شایستهآقای مهندس 

 کاربرد عکس  های هوایی

 دکترمهدویآقای 

 ن دراسالم   انسا

 دکترمیراحمدیآقای  

 اصول وفنون مشاوره

 طاهری فردآقای 

 تاریخ زبان فارسی

 شهبازیدکترآقای 

 روانشناسی تربیتی

 استاد هاشمیآقای 



 

 

 کارشناسی ناپیوسته پردیس بحرالعلوم شهرکرد  3141-49برنامه امتحانات نیم سال اول سال تحصیلی 

 

 صبح  31تا 8ساعت  نوبت اول

 ختاری

 

 ایام هفته

 

 1ابتدایی ترم 

 برادران5گروه

 1ابتدایی ترم 

 خواهران4گروه 
 1علوم تجربی ترم

مطالعات اجتمایی 

 1ترم 
 1مشاوره ترم 

 پنجشنبه 15/31/41
 زبان عمومی 

 عیدیآقای 

 زبان عمومی 

 دکترآلگونهآقای 

 شیمی معدنی 

 دکترابراهیم پورآقای 

 نظریه های جامعه شناسی 

 کیهانیآقای 

  آماردرعلوم تربیتی 

 کترشیرمردیآقای د

 جمعه 16/31/41
 روانشاسی رشد

 عربآقای 

 روانشناسی رشد

 هاشمیآقای 

 زبان عمومی 

 عیدیآقای 

 زبان عمومی 

 دکترآلگونهآقای 

 روانشناسی شخصیت 

 دکترابراهیمیآقای 

    یکشنبه 18/31/41
 جغرافیای طبیعی 

 11امیدوار ساعت آقای 

 خ تحلیلی یتار

 دکترقربانپورآقای 

   چهارشنبه 3/33/41
  زیست شناسی سلولی

 نصیری آقای 

 سازمان ومدیریت 

 11دکترنادعلی پورساعت آقای 
 

 پنجشنبه 1/33/41
 اصول وفلسفه آپ 

 کریمیآقای 

 اصول وفلسفه آپ 

 کریمیآقای 

 شیمی آلی 

 دکتر ابراهیم پورآقای 

 جامعه شناسی انحرافات 

 دکترمالکیآقای 

 شناسی یادگیری روان

 دکترابراهیمیآقای 

 جمعه 1/33/41
 تفسیرموضوعی قرآن 

 ضیاییآقای 

 تفسیرموضوعی قرآن 

 بسیجآقای 

 اکولوژی 

 نصیریآقای 

 نقشه خوانی 

 امیدوارآقای 

 زبان خارجه 

 دکترنظری فردآقای 

   چهارشنبه 8/33/41
 زمین شناسی 

 دکتراسماعیلیآقای 

 تاریخ فرهنگ 

 11پورساعت دکترقربانآقای 

 مبانی راهنمایی ومشاوره 

 دکترروحیآقای 

 پنجشنبه 4/33/41
 جامعه شناسی آپ 

 کیهانیآقای 

 جامعه شناسی آپ 

 دکترمالکیآقای 

 ریاضیات 

 طاهریآقای 

 تاریخ ایران باستان 

 طاهریآقای 

 کاربرد آزمون هوش 

 دکترمرادیآقای 

 جمعه 31/33/41
 روش های نوین 

 عسگریآقای 

 نوین  روش های

 دکترنادعلی پورآقای 

 وکانی شناسی  بلور

 دکتراسماعیلیآقای 

 تاریخ جهان باستان 

 طاهریآقای 

 مبانی جامعه شناسی 

 دکترمالکیآقای 



 

 

 کارشناسی ناپیوسته پردیس بحرالعلوم شهرکرد 3141-49برنامه امتحانات نیم سال اول سال تحصیلی 

 31011تا  31011نوبت دوم 

  تاریخ

 فتهایام ه
 1امورتربیتی ترم  8گروه 2ابتدایی ترم  7گروه2ابتدایی ترم  3مشاوره ترم  3ابتدایی ترم 

 پنجشنبه 15/31/41
 روش های آماری 

 طاهریآقای 

 زبان تخصصی 

 دکترروحیآقای 

 طراحی آموزشی 

 رحیمی اردوانآقای 

 طراحی آموزشی 

 دکترخسرویآقای 

  روش های آماری

 دکتر شیرمردی آقای

 جمعه 16/31/41
 آپ تطبیقی 

 کریمیآقای 

 جامعه شناسی آپ 

 دکترمالکیآقای 

 1تحلیل برنامه درسی

 دکترمحمدیآقای 

 1تحلیل برنامه درسی

 دکترمحمدیآقای 

 آشنایی باعلوم قرآنی 

 پرتوییآقای 

     یکشنبه 18/31/41
 فرهنگ تعلیم وتربیت 

 11ساعت  مولویی آقا

      چهارشنبه 3/33/41

 پنجشنبه 1/33/41
ارزشیابی وپیشرفت 

 حاتمیآقای  تحصیلی

 بهداشت روانی 

 عربآقای 

 روانشنا سی یادگیری 

 فالحآقای 

 روانشنا سی یادگیری 

 هاشمیآقای 

 اصول وفلسفه آپ 

 عسگریآقای 

 جمعه 1/33/41
 تحلیل محتوی 

 اکبریآقای 

 تاریخ فرهنگ 

 دکترظفریانآقای 

 روش تحقیق 

 مرادیآقای 

 روش تحقیق 

 مرادیای آق

 پویایی گروه 

 دکتر مالکیآقای 

  چهارشنبه 8/33/41
 اصول وفنون مشاوره 

 11ساعت  براتیآقای 
  

 سیره تربیتی

 11شاهسون ساعت  یآقا 

 پنجشنبه 4/33/41
 دانش خانواده 

 قلی پورآقای 

 مشاورخانواده 

 دکترمرادیآقای 

 مشاوره کودک 

 طاهری فردآقای 

  مشاوره کودک

 براتی آقای 

  روانشناسی یادگیری

 امینی آقای

 جمعه 31/33/41
 اندیشه سیاسی 

 یجآقای دکتربس

 مددکاری اجتماعی 

 کیهانیآقای 

 انسان دراسالم 

 دکترمیراحمدیآقای 

 تاریخ تحلیلی 

 دکترظفریانآقای 

 نهادخانواده دراسال م 

 شاهسونی آقا

 


