
 

  بسمه تعالی

  مرکز آموزش عالی  شهید رجایی   استان  خوزستان  شهرستان    دزفول

  92- 93سال تحصیلی  دومنیمسال  پیوسته کارشناسی برنامه هفتگی

  ایام هفته
  14کالس                         علوم تربیتی :        رشته   13کالس                       علوم تربیتی              :رشته   12کالس            علوم تربیتی       :رشته 

  مدرس  درس  ساعت  مدرس  درس  ساعت  مدرس  درس  ساعت

  شنبه

  پاك نژاد  1روانشناسی رشد   8-10  ناصر پور  2اندیشه اسالمی   8-10  پور فالطون  مقدمات مدیریت آموزشی  10-8

  پور فالطون   مقدمات  مدیریت  آموزشی     10 – 12  پاك نژاد   1روان شناسی رشد    10 – 12  ناصر پور     2اندیشه  اسالمی     10 – 12

  وحیدنیا    2اندیشه اسالمی   14:30- 16:30  -  -  14:30- 16:30  پاك  نژاد    1روان  شناسی  رشد    14:30- 16:30

  -  -  -  منصوري   مقدمات مدیریت آموزشی   16:30- 18:30  -  -  - 

  یکشنبه

  منصفی   پ تطبیقی . آ    8 – 11  شیرزاد  مقدمات مشاوره و راهنمایی    8 – 11  مهرشاد   پ   تطبیقی  . آ     8 – 11

  -  -  -  اردشیر زاده  ادبیات کودکان   11 - 13  پور بختیار   مقدمات  مشاوره  و راهنمایی    11 – 13

  -  -  -   توفیق زاده   پ ایران . مسائل آ   15:30- 17:30  بشارتیان   پ  ایران  . مسائل  آ   14:30- 16:30

-  -  -  -  -  -  
  منصوري   آشنایی  با کتابخانه  و اصول  کتابداري   16:30- 18:30
  پورمداح  2تربیت بدنی    18:30- 20:30

  دوشنبه

  عرفان فر   روشها و فنون تدریس    8 – 11  مهرشاد  پ  تطبیقی . آ    8 -11  ا فشاري   روشها  و فنون تدریس    8-  11

  مهر آفا   پ ایران . مسائل آ    11 – 13  -  -  -  پور بختیار   مقدمات  مشاوره  و راهنمایی    11 – 12

  شیرزاد   مقدمات مشاوره و راهنمایی   14:30- 17:30  عطابخش  روشها و فنون  تدریس   14:30- 17:30  اردشیر زاده   ادبیات  کودکان    14:30- 16:30

                  

  سه شنبه

        عرفی زاده  )2(تربیت بدنی     10-8  -  -  -

              عرفی زاده  )2(تربیت بدنی    12-10

                  

                  

                                                      شهید رجایی دزفول  مرکز آموزش عالی مهر و امضا  رییس                                                                                                                           معاون آموزشیامضاء                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                          



 

  بسمه تعالی

  شهید رجایی  استان  خوزستان   شهرستان    دزفول مرکز آموزش عالی   

  92- 93برنامه هفتگی کارشناسی پیوسته نیمسال دوم سال تحصیلی 

  ایام هفته
  25کالس                  علوم تربیتی :        رشته   24کالس       علوم تربیتی              :رشته   23کالس            علوم تربیتی       :رشته 

  مدرس  درس  ساعت  مدرس  درس  ساعت  مدرس  درس  ساعت

  شنبه

                  

                  

  نهاوندي  روش ها و فنون تدریس  14:30- 17:30  ستان افروزوب  ادبیات کودکان   14:30- 16:30  منصوري  مقدمات  مدیریت آموزشی   14:30- 16:30

        پاك نژاد  1روان شنا سی  رشد    16:30- 18:30  وحیدنیا  2اندیشه  اسالمی   16:30- 18:30

  یکشنبه

  پوربختیار  مقدمات مشاوره و راهنمایی  8-11  الهام  روشها  و فنون   تدریس     8 – 11  ایران  منش   جامعه شناسی عمومی    8 – 11

        ایران منش  جامعه  شناسی عمومی    11 – 13  شیر زاد   آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداري   11 – 13

  منصوري  آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداري  14:30- 16:30  نهاوندي  پ   ایران  . مسائل آ     15 – 17  چراغ  چشم   پ  ایران .مسا ئل آ  14:30  - 16:30

  پورمداح  2تربیت بدنی   16:30- 18:30            

  دوشنبه

  ایرانمنش  جامعه شناسی عمومی  8-11  پوربختیار  مقدمات مشاوره و راهنمایی  8 – 11  پاك نژا د    1روان شناسی  رشد    8 – 10

  پاك نژاد     1روانشناسی رشد   11-13  ایرانمنش  جامعه شناسی عمومی  11-12  آتش  روز  روش ها و فنون تدریس   10 - 13

  پور مهدوي  پ ایران. مسائل آ   15:30- 17:30            

          2تربیت بدنی   16:30- 18:30     2تربیت  بدنی      14:30  - 16:30

  سه شنبه

  پورفالطون  مقدمات مدیریت آموزشی  8-10  ناصر پور  2اندیشه اسالمی   8-10  پور بختیار   مقدمات   مشاوره  و  راهنمایی    8 – 11

  ناصر پور  2اندیشه اسالمی   10-12  پورفالطون  مقدمات مدیریت آموزشی  12-10      

                  

                  

                                                      شهید رجایی دزفول  مرکز آموزش عالی مهر و امضا  رییس                                                                                                                           امضاء معاون آموزشی                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                          



 

  بسمه تعالی

  شهید رجایی  استان  خوزستان  شهرستان    دزفولمرکز آموزش عالی   

  92- 93برنامه هفتگی کارشناسی پیوسته نیمسال دوم سال تحصیلی 

  ایام هفته
  11کالس         تربیت بدنی              :رشته   26کالس                1392بهمن  - علوم تربیتی           :رشته 

  مدرس  درس  ساعت  مدرس  درس  ساعت

  شنبه

        ها د و ي  پ اسالم  و ایران  .تاریخ آ   8 -10

        ها د و ي  آشنایی با  فرهنگ دفاع مقدس    10 -  12

  فرخی فر  زبان خارجی  14-17  پو ال د ي    1زبان   14:30- 17:30

  صفایی پور  1ژیمناستیک   19-17      

  یکشنبه

        شاهولی  روان  شناسی عمومی   8 -11

  آباديشاه    2فوتبال   12-10      

  پور مداح  2دو و میدانی  14:30- 16:30  دورقی  کلیات  فلسفه  14:30- 16:30

  خردمند  تاریخ و فلسفه تربیت بدنی  16:30- 18:30  مهرولی  آ یین  زندگی   16:30- 18:30

  دوشنبه

    ریاضیات پایه و مقدمات آمار  10-8      

    کلیات روش ها و فنون تدریس  12-10      

  فروغی نیا  بیوشیمی  14:30- 16:30  وحید نیا  تفسیر  موضوعی  قرآن    14:30- 16:30

  صفایی پور  1ژیمناستیک  16:30- 18:30  امامی فر   1فارسی    16:30- 18:30

  سه شنبه

            

  نیکبخت  آسیب ها و کمک هاي اولیه در ورزش  11:30-9:30      

  شاه آبادي  2فوتبال  13:30-11:30      

  پورمداح  2میدانیدو   16:30-14:30      

                                                      شهید رجایی دزفول  مرکز آموزش عالی مهر و امضا  رییس                                                                                                                           امضاء معاون آموزشی                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

   



   

  بسمه تعالی

  ستان  خوزستان   شهرستان    دزفولامرکز آموزش عالی  شهید رجایی  

  92- 93پیوسته نیمسال دوم سال تحصیلی برنامه هفتگی کارشناسی نا 

  ایام هفته
  201 کالس           1392مهر  –تربیت بدنی           :رشته   271و  207  کالس               تربیتی امور          :رشته 

  مدرس  درس  ساعت  مدرس  درس  ساعت

  چهارشنبه

            

            

  پاکدالن  تربیت بدنی و ورزش معلولین  14-15:30  قائمی صدر  مشارکت هاي دانش آموزي   13 – 15

  زربخش  حرکت شناسی ورزشی  15:45-17:15  خادمعلی زاده  برنامه ریزي فعالیت هاي پرورشی   16-15

  خردمند  1فوتبال   17:30-19  بوستان افروز  فن بیان و سخنوري  16 - 17

  پنجشنبه 

  نادي  رشد و تکامل حرکتی  8-30/9  منشایران   )متوسطه(ایران و جهان در دهه آینده   9:30-8

  ساعدي  زبان خارجه  9:45-12  ایران منش  پ.جامعه شناسی آ  11:15-9:45

  شاه آبادي  1بدمینتون    14 – 15:30  شیرین صحرایی  مدرسه و روابط انسانی   13-11:30

  خردمند    1فوتبال    15:45 – 17:15  بوستان ا فروز   فن بیان و سخنوري   15:30-14

        خادمعلی زاده   برنامه ریزي فعالیت هاي پرورشی   17:15-15:45

  جمعه

  271گروه –) متوسطه (مسا ئل نوجوانی   9:30-8
  207گروه  -)عمومی (کاربرد هنرهاي  نمایش 

  پاك نژاد 
  نیکبخت   2فیزیولوژي     ورزشی       8-9:30  فروغی نیا 

  نیکبخت    2مبانی تربیت بدنی   9:45-11:15  پاك نژاد   جریان هاي فکري عاطفی   11:15-9:45

  شاه آبادي  1بدمینتون   11:30-13  پور شجاعی   آسیب شناسی روانی کودك  و نوجوانی    13-11:30

  شیرین صحرایی   پ . سازمان و مدیریت در آ   14-15:30  قائمی صدر   مشارکتهاي دانش آموزي   15:30-14

        قائمی صدر   فعالیت هاي فوق برنامه آموزش عمومی   15:45- 18

                                                      شهید رجایی دزفول  مرکز آموزش عالی امضا  رییس مهر و                                                                                                                           امضاء معاون آموزشی                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

   


