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  یکشنبه  شنبه  ایام هفته

  ساعت            

  رشته و 

و شماره  گروه

  کالس

8  

  الی

10  

10  

  الی

12  

14  

  الی

16  

16  

  الی

18  

8  

  الی

10  

10  

  الی

12  

14  

  الی

16  

16  

  الی

18  

  بهداشت مدارس     ) 1( علوم تربیتی

  

  دکتر رنجبر

روشهاي آماري در 

  علوم تربیتی 

  اسپهبدي

مدیریت مراکز   

  پیش دبستانی

  ساداتی

  تفاوتهاي فردي 

  

  رشیدي        

  مقدمات راهنمایی و

  مشاوره  

  109کالس شماره   دکتر آریانا

  کارورزي  ) 2( علوم تربیتی

  عمادي

  روشهاي آماري

  اسپهبدي

  تفاوتهاي فردي

  

  رشیدي

مدیریت مراکز پیش 

  دبستانی

  ساداتی

    

  110کالس شماره 

  بهداشت مدارس  ) 3(  علوم تربیتی

  

  دکتر رنجبر

روشهاي آماري در 

  علوم تربیتی 

  اسپهبدي

  مبانی راهنمایی 

  و مشاوره

  دوستدار           

  کارورزي

  عمادي

  مدیریت مراکز 

  پیش دبستانی

  ساداتی

  

  111کالس شماره 

  کارورزي  )4(ادبیات فارسی

  

  کلیات روشها      

  

  دکتر جوادي

  تاریخ زبان فارسی

  

  دکتر نوري

  )3نظم روایی (

  

  دکتر نوري
  101کالس شماره 

  دبیري 

  )5(زیست شناسی

  کارورزي

  

  آزمایشگاه 

  ) 1گروه (

  علوي        

  میکروبیولوژي 

  ) 2( گروه 

  علوي       

  میکروبیولوژي                        آزمایشگاه زیست 

  )                                        سلولی مولکولی 2( گروه 

  علوي                                                        دهپوري        

  

  105کالس شماره 

  کارورزي  )  ٦(  جغرافیا

  دکتر مختارپور                   

  جغرافیاي جمعیت     

  ایران 

  دکتر باقري     

  جغرافیاي اقتصادي 

  ) 1ایران (

  دکتر باقري       

و فنون مشاورهاصول  

  

  دوستدار    

  

  106کالس شماره 

  

  



                                     دانشگاه فرهنگیان پردیس دکتر شریعتی مازندران  )  4چهار  ( ترم                    

  سه شنبه  دوشنبه  ایام هفته

  ساعت            

  رشته و 

و شماره  گروه

  کالس

8  

  الی

10  

10  

  الی

12  

14  

  الی

16  

16  

  الی

18  

8  

  الی

10  

10  

  الی

12  

14  

  الی

16  

16  

  الی

18  

  کارورزي  ) 1( علوم تربیتی

  

  عمادي

  روانشناسی رشد

        )2(  

  نیکوبیان

روش تدریس علوم 

  )ساعت 3(اجتماعی 

  دکتر صفایی

روش تدریس علوم 

  تجربی

  میر شفیعی

  آ . پ  دبستانی و   

  پیش دبستانی

  دالویز       

  

  109کالس شماره 

مقدمات راهنمایی   ) 2( علوم تربیتی

  و مشاوره 

  دوستدار

 روش تدریس علوم                     )  2روانشناسی رشد (

  )ساعت 3(اجتماعی                                                    نوجوانان 

  نیکوبیان              دوستدار                              دکتر صفایی    

  بهداشت مدارس

  

  دکتر ابراهیمی

  آ . پ  دبستانی و 

  پیش دبستانی

  دالویز

روش تدریس 

  علوم تجربی 

  میر شفیعی    

  

  110کالس شماره 

  تفاوتهاي فردي  ) 3(  علوم تربیتی

  

  نیکوبیان

رواشناسی رشد 

  نوجوانی

  دوستدار

روش تدریس علوم   

  )ساعت 3(اجتماعی 

  دکتر صفایی

  آ . پ  دبستانی و 

  پیش دبستانی

  دالویز

روش تدریس علوم 

  تجربی 

  میر شفیعی    

    

  111کالس شماره 

  زیبا شناسی ادبی  )4(ادبیات فارسی

  

  کاکویی

  دانش خانواده

  

  پاك          

  زیبا شناسی 

  

  کاکویی     

  )2روایی (  ----  

  

  دکترشامیان    

  منابع پژوهش

  

  دکتر موسوي    

تاریخ وادبیات 

  )3سبک شناسی (

  دکتر شامیان    

  منابع پژوهش 

  

  دکتر موسوي   
  101کالس شماره 

  دبیري 

  )5(زیست شناسی

  فیزیولوژي                 آزمایشگاه                 کلیات روشهاي فنون تدریس        

  )               1جانوري  (        

  دکتر اقدسی                                      دکتر اقدسی               سید علی عمادي         

  زیست سلولی و مولکولی 

  

  دکتر دهپوري

  دانش خانواده    

  پاك       

  105کالس شماره      111کالس شماره    

کاربرد آمار در   )  ٦(  جغرافیا

  جغرافیا

  ضامنی      

  سنجش و

  اندازه گیري

  درزي      

عملیژئومرفولوژي   

  

  دکتر مختارپور  

  دانش خانواده

  

  پاك      

  برنامه ریزي جغرافیا وکاربرد عکسهاي             

  ناحیه ايهوایی و ماهواره اي                       

  دکتر یوسفی روشن        

  )2تربیت بدنی (

  

  دکتر  نصیري   

  

  106کالس شماره 
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  یکشنبه  شنبه  ایام هفته

  ساعت            

  رشته و 

و شماره  گروه

  کالس

8  

  الی

10  

10  

  الی

12  

14  

  الی

16  

16  

  الی

18  

8  

  الی

10  

10  

  الی

12  

14  

  الی

16  

16  

  الی

18  

  نمونه هاي نثر ساده     ) 7( زبان انگلیسی

  

  غالمحسین زاده

  نمونه هاي نثر ساده   

  

  غالمحسین زاده

  ) 2شنود ( گفت و

  

  دکتر خطیبی 

  آوا شناسی

  

  میر شجاعی

  ) 1نگارش  (

  

  دکتر کسائیان  
  102کالس شماره 

  ) 2بسکتبال (  )8(تربیت بدنی 

  

  محفوظی   

  فوتسال  

  

  عرب پور

  انسانی  فیزیولوژي

  م ورزيهاش   

  105کالس شماره 

  کارورزي                    

  

  

  فیزیک

  

  قاضی زاده

  بستکتبال

  

  محفوظی
  107کالس شماره 

  ترمودینامیک  و مکانیک آماري   )9(فیزیک 

  

  دکتر حیاتی

  نویسیمبانی کامپیوتر برنامه        

  

  مهندس نژادي

  کلیات روشها و فنون

  111کالس شماره    تدریس          

  جوادي         

  )2ریاضی فیزیک (

  

  دکتر جانپور      
  112کالس شماره 

  کلیات روشها و فنون  کارورزي  )10(شیمی 

  تدریس          

  دکتر شعبانی        

  معادالت دیفرانسل

  

  اسفندیاري
  103کالس شماره 

  جبر خطی  کارورزي                   )11(ریاضی 

  

  گرزین نژاد   

  )2آنالیز ریاضی (  

  

  دکتر روزگرد           

  اصول فلسفه آ  .  پ

  

  104کالس شماره   شعبانی           

  

  

  

  

  

  



  

           مازندرانترم ( دوم ) دانشگاه فرهنگیان پردیس دکتر شریعتی                     

  سه شنبه  دوشنبه  ایام هفته

  ساعت            

  رشته و 

و شماره  گروه

  کالس

8  

  الی

10  

10  

  الی

12  

14  

  الی

16  

16  

  الی

18  

8  

  الی

10  

10  

  الی

12  

14  

  الی

16  

16  

  الی

18  

خوندن ودرك مفاهیم     ) 7زبان انگلیسی (

  )4پیشرفته (

  محمودي

کلیات زبان 

  )1شناسی (

  کسائیاندکتر 

  دانش خانواده  کارورزي            

  

  علی محمدي 

  

  102کالس شماره 

  کلیات و روشهاي فنون تدریس                                              )8تربیت بدنی (

  دکتر نجفی                                                    کارورزي       

  105کالس شماره                                                                

  فوتسال 

  

  عرب پور

  رشد وتکامل یادگیري 

  خرنددکتر

  116کالس شماره 

  بهداشت  ورزش

  دکتر ابراهیمی

  116کالس شماره  

  دانش خانواده

  علی محمدي

  102کالس شماره 

  زیست ( پیش ) 

  

  دکتر ابراهیمی 
  107کالس شماره 

  مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی  )9فیزیک (

  

  نجاتمهندس 

  روانشناسی رشد

  

  نصیري       

  مکانیک تحلیلی  کارورزي  

  

  دکتر بهاري       
  112کالس شماره 

  ) 2شیمی تجزیه (  )10شیمی (

  

  آخوندي

  )2آزمایشگاه شیمی تجزیه  (

  

  آخوندي

  مبانی کامپیوتر  

  

  شجري       

  شیمی

  

  امام قلی زاده

  روانشناسی تربیتی 

  

  علی اکبري      

  تربیت بدنی 

  

  صیري ن  
  103کالس شماره 

  جبر خطی   )11(ریاضی 

  

  دکتر خلیلی

  کلیات و روشهاي 

  فنون تدریس

  دکتر شعبانی 

  )                    جبر خطی1آموزش ریاضی  (

  

  گرزین نژاد                                          خانپور                 

  

  104کالس شماره 

  

  

  

  



  

  

  چهارشنبه   ایام هفته

  ساعت            

  رشته و 

و شماره  گروه

  کالس

8  

  الی

10  

10  

  الی

12 

  تمرین دبیري  )4(ادبیات فارسی

  101کالس شماره 

  دبیري 

  )5(زیست شناسی

  کارورزي

  105کالس شماره 

  کارورزي  )  ٦(  جغرافیا

  106کالس شماره 

  کارورزي  ) 7زبان انگلیسی (

  102کالس شماره 

  کارورزي  )9فیزیک (

  112کالس شماره 

  کارورزي  )11(ریاضی 

  104کالس شماره 

  

  


