
درس_نام رديف درس_گروه  واحد_تعداد  امتحان_تاريخ مقطع  امتحان_زمان  درس برنامه جنسيت  درس اساتيد   

امامت و نبوت -1  اسالمي  انديشه 21 11/30/2031 كارشناسي 1 122  (21:23تا20:03ش) زن 33:03   
 محمد سيد-مهر موسوي)

 (مهدي

امامت و نبوت -1  مياسال  انديشه 20 11/30/2031 كارشناسي 1 120  (21:23تا21:03ش) زن 33:03   
 محمد سيد-مهر موسوي)

 (مهدي

امامت و نبوت -1  اسالمي  انديشه 21 11/30/2031 كارشناسي 1 121  (23:23تا21:03ش) مرد 33:03   
 محمد سيد-مهر موسوي)

 (مهدي

امامت و نبوت -1  اسالمي  انديشه 21 11/30/2031 كارشناسي 1 121  (21:23تا20:03ي) زن 33:03  نامشخص)  ) 

امامت و نبوت -1  اسالمي  انديشه 21 11/30/2031 كارشناسي 1 121  (21:23تا21:03ي) زن 33:03  نامشخص)  ) 

مفاهيم و مباني - اسالمي  اخالق 03 13/30/2031 كارشناسي 1 120  (21:13تا21:3س) زن 33:03  مشخصنا)  ) 

ايران  اسالمي  انقالب 13 13/30/2031 كارشناسي 1 120  (21:23تا20:03چ) زن 20:03  واحد -خدامي)  ) 

11/30/2031 كارشناسي 0 123 فارسي 31 (21:03تا23:3د) مشترك 33:03   (             رضا -  سبزواري  مصطفوي) 

11/30/2031 كارشناسي 0 120 فارسي 31 (21:03تا23:3ي) زن 33:03   (             رضا -  سبزواري  مصطفوي) 

اقتصاد علم اصول 121 11/30/2031 كارشناسي 0 123  (21:03تا23:3ش) مشترك 23:03  ميترا-عظيمي)  ) 

اقتصاد علم اصول 120 11/30/2031 كارشناسي 0 122  (21:3تا20:03ش) مشترك 23:03  ميترا-عظيمي)  ) 

اقتصاد علم اصول 121 11/30/2031 كارشناسي 0 1213  (21:03تا23:3ي) مشترك 23:03  ميترا-عظيمي)  ) 

ايران اجتماعي تاريخ مباني 121 32/31/2031 كارشناسي 1 123  (22:13تا23:3د) مشترك 33:03  سيدمحمد - ميرسندسي)  ) 

ايران اجتماعي تاريخ مباني 121 32/31/2031 كارشناسي 1 120  (3:13تا3:3ي) مشترك 33:03  علي-جنادله)  ) 

ايران اجتماعي تاريخ مباني 121 32/31/2031 كارشناسي 1 1213  (21:13تا21:3د) مشترك 33:03  علي-جنادله)  ) 

13/30/2031 كارشناسي 1 123  مقدماتي آمار 123 (21:23تا20:03د) مشترك 23:03  نامشخص)  ) 



13/30/2031 كارشناسي 1 122  مقدماتي آمار 123 (3:13تا3:3د) زن 23:03  اکبر-شريفيان)  ) 

13/30/2031 كارشناسي 1 120  مقدماتي آمار 113 (21:13تا21:3د) زن 23:03  اکبر-شريفيان)  ) 

13/30/2031 كارشناسي 1 121  مقدماتي آمار 112 (21:23تا21:03ي) مشترك 23:03  نامشخص)  ) 

13/30/2031 كارشناسي 1 121  مقدماتي آمار 111 (22:13تا23:3چ) زن 23:03  صادق-پيوسته)  ) 

13/30/2031 كارشناسي 1 1213  مقدماتي آمار 110 (3:13تا3:3چ) مشترك 23:03  صادق-پيوسته)  ) 

اجتماعي علوم در آمار 111 13/30/2031 كارشناسي 1 123  (22:13تا23:3چ) مشترك 20:03  جعفر -نامور صادقي)  ) 

اجتماعي معلو در آمار 111 13/30/2031 كارشناسي 1 120  (3:13تا3:3چ) زن 20:03  جعفر -نامور صادقي)  ) 

2 تخصصي زبان 111 11/30/2031 كارشناسي 1 123  (22:13تا23:3چ) مشترك 23:03   (            شيرين - احمدنيا) 

2 تخصصي زبان 111 11/30/2031 كارشناسي 1 122  (3:13تا3:3س) مشترك 23:03  ابراهيم-اخالصي)  ) 

2 تخصصي زبان 113 11/30/2031 كارشناسي 1 1213  (22:13تا23:3س) مشترك 23:03   (         سيدسعيد -  وصالي) 

2 تخصصي زبان 113 11/30/2031 كارشناسي 1 1203  (3:13تا3:3د) مشترك 23:03  حميده-راسي عادليان)  ) 

11/30/2031 كارشناسي 1 123 اقتصادايران 103 (21:23تا21:03ي) مشترك 23:03  مهدي-اميدي)  ) 

اجتماعي روانشناسي 102 12/30/2031 كارشناسي 0 123  (20:13تا23:3س) مشترك 20:03  احمد - غياثوند)  ) 

اجتماعي روانشناسي 101 12/30/2031 كارشناسي 0 1213  (21:03تا23:3د) مشترك 20:03   (             سوسن -  كباري) 

سياست علم اصول 100 03/30/2031 كارشناسي 1 123  (21:23تا21:03ش) مشترك 23:03  ناصر-نظري اسدي)  ) 

سياست علم اصول 101 03/30/2031 كارشناسي 1 120  (22:13تا23:3س) زن 23:03  غالمرضا-حداد)  ) 

سياست علم اصول 101 03/30/2031 كارشناسي 1 121  (21:13تا21:3س) زن 23:03  غالمرضا-حداد)  ) 

سياست علم اصول 101 03/30/2031 كارشناسي 1 1213  (23:23تا21:03ش) مشترك 23:03  ناصر-نظري اسدي)  ) 



32/31/2031 كارشناسي 1 123  حقوق كليات 101 (21:23تا20:03چ) مشترك 33:03  مهديه-زاده محمدتقي)  ) 

32/31/2031 كارشناسي 1 122  حقوق كليات 103 (21:23تا21:03د) مشترك 33:03  مهديه-زاده محمدتقي)  ) 

1 شناسي جامعه مباني 103 10/30/2031 كارشناسي 1 123  (21:23تا21:03ي) مشترك 20:03  نامشخص)  ) 

1 شناسي جامعه مباني 113 10/30/2031 كارشناسي 1 120  (3:13تا3:3د) زن 20:03  ابراهيم-اخالصي)  ) 

1 ناسيش جامعه مباني 112 10/30/2031 كارشناسي 1 121  (21:23تا20:03ي) مشترك 20:03  معصومه-قاراخاني)  ) 

1 شناسي جامعه مباني 111 10/30/2031 كارشناسي 1 121  (22:13تا23:3ي) مشترك 20:03  معصومه-قاراخاني)  ) 

1 شناسي جامعه مباني 110 10/30/2031 كارشناسي 1 1213  (22:13تا23:3چ) مشترك 20:03  ابراهيم-اخالصي)  ) 

13/30/2031 كارشناسي 0 123  پايه رياضيات 111 (21:03تا23:3ش) مشترك 20:03  نامشخص)  ) 

شناسي مردم مباني 111 02/30/2031 كارشناسي 1 123  (22:13تا23:3س) مشترك 23:03  حسين-ميرزايي)  ) 

شناسي مردم مباني 111 02/30/2031 كارشناسي 1 1213  (21:23تا20:03چ) مشترك 23:03  حسين-ميرزايي)  ) 

شناسي جمعيت مباني 111 12/30/2031 كارشناسي 1 123  (21:13تا21:3س) مشترك 33:03  ناهيد-آهي درودي)  ) 

شناسي جمعيت مباني 113 12/30/2031 كارشناسي 1 122  (21:23تا20:03د) زن 33:03  ناهيد-آهي درودي)  ) 

شناسي جمعيت مباني 113 12/30/2031 كارشناسي 1 120  (21:23تا21:03ش) زن 33:03  محمود -مشفق)  ) 

شناسي جمعيت مباني 113 12/30/2031 كارشناسي 1 1213  (22:13تا23:3ي) مشترك 33:03  محمود -مشفق)  ) 

جمعيت تحليل مقدماتي هاي روش 112 12/30/2031 كارشناسي 1 120  (22:13تا23:3د) زن 33:03  ناهيد-آهي درودي)  ) 

جمعيت تحليل مقدماتي هاي روش 111 12/30/2031 كارشناسي 1 1213  (22:13تا23:3چ) مشترك 33:03  محمود -مشفق)  ) 

اجتماعي و اقتصادي ريزي برنامه كليات 110 02/30/2031 كارشناسي 1 123  (3:13تا3:3س) مشترك 33:03  ميترا-عظيمي)  ) 

32/31/2031 كارشناسي 1 123  ايران اعياجتم مسائل بررسي 111 (21:23تا20:03ي) مشترك 20:03  مرتضي-شهميري)  ) 



فلسفه مباني 111 11/30/2031 كارشناسي 1 123  (21:23تا20:03چ) مشترك 20:03  مهدي محمد-اردبيلي)  ) 

فلسفه مباني 111 11/30/2031 كارشناسي 1 122  (3:13تا3:3د) مشترك 23:03  محمود-زاده تقي)  ) 

فلسفه مباني 111 11/30/2031 كارشناسي 1 120  (3:13تا3:3چ) زن 23:03  مهدي محمد-اردبيلي)  ) 

فلسفه مباني 113 11/30/2031 كارشناسي 1 121  (22:13تا23:3چ) زن 23:03  مهدي محمد-اردبيلي)  ) 

اسالم در اجتماعي تفكر تاريخ 113 11/30/2031 كارشناسي 1 123  (22:13تا23:3ي) مشترك 23:03  ابوالقاسم -دهاقاني فاتحي)  ) 

اسالم در اجتماعي تفكر تاريخ 113 11/30/2031 كارشناسي 1 120  (21:13تا21:3د) زن 23:03  ابوالقاسم -دهاقاني فاتحي)  ) 

اسالم در اجتماعي تفكر تاريخ 112 11/30/2031 كارشناسي 1 1213  (22:13تا23:3چ) مشترك 23:03  محمود-زاده تقي)  ) 

32/31/2031 كارشناسي 1 123  فرهنگي شناسي مردم 111 (21:23تا20:03د) مشترك 23:03  حسين-ميرزايي)  ) 

1 تخصصي  زبان 110 11/30/2031 كارشناسي 1 123  (3:13تا3:3چ) مشترك 23:03   (              علي -  رفسنجاني  خاکساري) 

1 تخصصي  زبان 111 11/30/2031 كارشناسي 1 120  (3:13تا3:3س) مشترك 23:03  عباس-خورشيدنام)  ) 

1 تخصصي  زبان 111 11/30/2031 كارشناسي 1 1213  (21:13تا21:3س) مشترك 23:03  ابراهيم-اخالصي)  ) 

13/30/2031 كارشناسي 1 123  مددكاري باروشهاي آشنايي 111 (3:13تا3:3د) مشترك 33:03  نامشخص)  ) 

2 فردي مددكاري 111 13/30/2031 كارشناسي 1 123  (3:13تا3:3ي) مشترك 20:03  ستار - پروين)  ) 

1 فردي مددكاري 113 13/30/2031 كارشناسي 1 120  (3:13تا3:3ي) زن 20:03  منصور - فتحي)  ) 

1 فردي مددكاري 113 13/30/2031 كارشناسي 1 121  (21:13تا21:3د) زن 20:03  منصور - فتحي)  ) 

10/30/2031 كارشناسي 1 120  خانواده نهاد 113 (22:13تا23:3ي) زن 23:03  حميده-راسي عادليان)  ) 

10/30/2031 كارشناسي 1 121  خانواده نهاد 112 (21:23تا20:03ي) مشترك 23:03  حميده-راسي عادليان)  ) 

13/30/2031 كارشناسي 1 123  گروهي پويايي 111 شتركم 33:03  (21:23تا21:03ي)   ( حسين - سرائي پير  زاده يحيي) 



13/30/2031 كارشناسي 1 120  گروهي پويايي 110 (21:23تا20:03ي) زن 33:03   ( حسين - سرائي پير  زاده يحيي) 

2 فردي مددكاري كارورزي 111 02/32/2031 كارشناسي 1 123  (3:3تا3:3پ) مشترك 33:03  نامشخص)  ) 

11/30/2031 كارشناسي 1 123  مرضي نشناسيروا 111 (21:13تا21:3د) مشترك 23:03   ( حسين - سرائي پير  زاده يحيي) 

11/30/2031 كارشناسي 1 120  مرضي روانشناسي 111 (3:13تا3:3د) زن 23:03   ( حسين - سرائي پير  زاده يحيي) 

2 اي جامعه مددكاري 111 03/30/2031 كارشناسي 1 123  (3:13تا3:3س) مشترك 20:03  حميده-راسي عادليان)  ) 

1 اي جامعه مددكاري 113 03/30/2031 كارشناسي 1 123  (21:13تا21:3د) مشترك 33:03  حميده-راسي عادليان)  ) 

1 اي جامعه مددكاري 113 03/30/2031 كارشناسي 1 120  (22:13تا23:3س) زن 33:03  حميده-راسي عادليان)  ) 

1 فردي مددكاري ارورزيك 133 02/32/2031 كارشناسي 1 123  (3:3تا3:3ج) مشترك 33:03  نامشخص)  ) 

02/32/2031 كارشناسي 1 123  گروهي مددكاري در كارورزي 132 (23:3تا3:3پ) مشترك 33:03  نامشخص)  ) 

12/32/2031 كارشناسي 0 123  تحقيقاتي  پروژه 131 (23:3تا3:3ج) مشترك 33:03  نامشخص)  ) 

02/32/2031 كارشناسي 1 123  اي جامعه مددكاري كارورزي 130 (22:3تا23:3پ) مشترك 33:03  نامشخص)  ) 

11/30/2031 كارشناسي 1 123  اجتماعي خدمات در سرپرستي 131 (21:13تا21:3د) مشترك 20:03  نامشخص)  ) 

03/30/2031 كارشناسي 1 123  خانواده شناسي جامعه 131 (21:23تا20:03ش) مشترك 20:03  سميه-شالچي)  ) 

شهري شناسي جامعه 131 32/31/2031 كارشناسي 1 123  (22:13تا23:3س) مشترك 33:03  سميه-شالچي)  ) 

شهري شناسي جامعه 131 32/31/2031 كارشناسي 1 120  (21:13تا21:3س) مشترك 33:03  سميه-شالچي)  ) 

تحقيق خاص تكنيكهاي 133 13/30/2031 كارشناسي 0 123  (21:03تا23:3س) مشترك 33:03  اسماعيل-زاد عالي)  ) 

تحقيق خاص تكنيكهاي 133 13/30/2031 كارشناسي 0 122  (21:03تا21:3د) مشترك 33:03  نهال-نفيسي)  ) 

13/30/2031 كارشناسي 1 122  جمعي ارتباط شناسي جامعه 133 (21:23تا21:03د) مشترك 21:03   (           محمود -  هابيش) 



توسعه شناسي جامعه 132 12/30/2031 كارشناسي 1 123  (21:23تا20:03چ) مشترك 23:03   (            اهره ط -  قادري) 

توسعه شناسي جامعه 131 12/30/2031 كارشناسي 1 120  (22:13تا23:3چ) زن 23:03   (            اهره ط -  قادري) 

دين ناسيش جامعه 130 02/30/2031 كارشناسي 1 123  (21:23تا20:03د) مشترك 20:03  سيدمحمد - ميرسندسي)  ) 

دين شناسي جامعه 131 02/30/2031 كارشناسي 1 122  (22:13تا23:3چ) مشترك 20:03  صديقه-تميجاني رمضاني)  ) 

دين شناسي جامعه 131 02/30/2031 كارشناسي 1 120  (3:13تا3:3د) زن 20:03   (         سيدسعيد -  وصالي) 

11/30/2031 كارشناسي 1 123  صنعتي شناسي جامعه 131 (3:13تا3:3د) مشترك 21:03  اسماعيل-زاد عالي)  ) 

11/30/2031 كارشناسي 1 120  صنعتي شناسي جامعه 131 (21:13تا21:3د) زن 21:03  اسماعيل-زاد عالي)  ) 

انقالب شناسي جامعه 133 10/30/2031 كارشناسي 1 123  (21:23تا20:03ي) مشترك 20:03  سعيده -اميني)  ) 

انقالب شناسي جامعه 133 10/30/2031 كارشناسي 1 1213  (3:13تا3:3س) مشترك 20:03  سعيده -اميني)  ) 

تعاونيها ترويج آموزش و اصول 033 13/30/2031 كارشناسي 0 123  (21:3تا20:03ش) مشترك 20:03  مسعود -نيسي عالمي)  ) 

12/30/2031 كارشناسي 0 123  تعاوني هاي انديشه و اصول 032 (21:23تا20:03چ) مشترك 23:03  رضا-اميدي)  ) 

12/30/2031 كارشناسي 0 122  تعاوني هاي انديشه و اصول 031 (21:03تا21:3س) مشترك 23:03  مسعود -نيسي عالمي)  ) 

حسابداري اصول 030 ارشناسيك 0 123   11/30/2031 (21:03تا23:3د) مشترك 20:03  محسن-اکبري)  ) 

جهان و ايران در تعاونيها تحول سير 031 10/30/2031 كارشناسي 0 123  (21:3تا23:03چ) مشترك 23:03  رضا -شالي صفري)  ) 

كالن و خرد اقتصاد 031 11/30/2031 كارشناسي 0 123  (21:3تا20:03چ) مشترك 23:03  حسن سيد -واميق)  ) 

تجارت حقوق 031 11/30/2031 كارشناسي 1 123  (3:13تا3:3ش) مشترك 33:03  طاهره-سيفي)  ) 

تعاونيها كاركرد و انواع 031 03/30/2031 كارشناسي 0 123  (21:23تا21:03ي) مشترك 33:03  رضا-اميدي)  ) 

همياري هاي شيوه و ها زمينه 033 13/30/2031 كارشناسي 0 123  (23:3تا21:03د) مشترك 33:03  مسعود -نيسي عالمي)  ) 



تعاونيها مالي امور 033 32/31/2031 كارشناسي 0 123  (23:03تا21:3س) مشترك 33:03  غالمرضا - عليزاده)  ) 

02/30/2031 كارشناسي 0 123  اي منطقه ريزي برنامه تئوري 023 (23:03تا3:3د) مشترك 33:03   (            محمد -  شيخي) 

عمران و توسعه اصول 022 11/30/2031 كارشناسي 0 123  (21:03تا23:3س) مشترك 20:03  نامشخص)  ) 

32/31/2031 كارشناسي 0 123  ريزي برنامه مقدماتي تكنيكهاي 021 (21:03تا21:3س) مشترك 23:03   (           محمود  -پور  جمعه) 

مكان دهي سازمان عوامل 020 03/30/2031 كارشناسي 0 123  (21:23تا20:03ي) مشترك 20:03  نامشخص)  ) 

شهري ريزي برنامه 021 10/30/2031 كارشناسي 0 123  (3:13تا3:3ي) مشترك 23:03   (          غالمرضا -  يفي لط) 

ها برنامه و طرحها ارزشيابي 021 11/30/2031 كارشناسي 0 123  (21:03تا23:3ي) مشترك 23:03  نامشخص)  ) 

اجتماعي ريزي برنامه 021 12/30/2031 كارشناسي 1 123  (3:13تا3:3ي) مشترك 33:03  ميترا-عظيمي)  ) 

13/30/2031 كارشناسي 1 123  ادبيات و هنر شناسي جامعه 021 (22:13تا23:3چ) مشترك 33:03  سيدمحمدمهدي-خويي)  ) 

11/30/2031 كارشناسي 1 123  جنسيت شناسي جامعه 023 (21:13تا21:3س) مشترك 33:03  محمدتقي-قهي کرمي)  ) 

سالمندان شناسي جامعه 023 13/30/2031 كارشناسي 1 123  (22:13تا23:3ي) مشترك 20:03   (             سوسن -  كباري) 

فناوري و علم شناسي جامعه 013 12/30/2031 كارشناسي 1 123  (3:13تا3:3چ) مشترك 20:03  ابراهيم-خالصيا)  ) 

11/30/2031 كارشناسي 1 123  ايران شناسي مردم 012 (3:13تا3:3د) مشترك 33:03  حسين-ميرزايي)  ) 

13/30/2031 كارشناسي 1 123  پرورش و آموزش شناسي جامعه 011 (3:13تا3:3ي) مشترك 21:03  اردشير-انتظاري)  ) 

اسالم ديدگاه از انسان 010 11/30/2031 كارشناسي 1 123  (3:13تا3:3چ) مشترك 20:03  محمود-زاده تقي)  ) 

03/30/2031 كارشناسي 1 123  ورزشي شناسي جامعه 011 (21:13تا21:3س) مشترك 33:03   (           محمود -  شهابي) 

انساني شناسي محيط 011 13/30/2031 كارشناسي 1 123  (3:13تا3:3ش) مشترك 23:03  اصغر-خانقاه عسگري)  ) 

12/30/2031 كارشناسي 123 1 (GIS) جغرافيايي اطالعات سيستم كاربرد 011 (3:13تا3:3ي) مشترك 23:03  موسي-پژوهان)  ) 



كارآفريني مباني 011 02/30/2031 كارشناسي 1 123  (3:13تا3:3چ) مشترك 21:03  رضا -شالي صفري)  ) 

02/30/2031 كارشناسي 1 123  اجتماعي مددكاري مباني 013 (21:23تا21:03ي) مشترك 33:03  منصور - فتحي)  ) 

02/30/2031 كارشناسي 1 120  اجتماعي مددكاري مباني 013 (3:13تا3:3ش) زن 33:03  منصور - فتحي)  ) 

03/30/2031 كارشناسي 1 123  مديريت مباني 003 (3:13تا3:3س) مشترك 23:03  مرضيه-خيابان قرائت)  ) 

وانبخشيت اصول 002 11/30/2031 كارشناسي 1 123  (21:13تا21:3س) مشترك 33:03   (            طلعت-  اللهياري) 

توانبخشي اصول 001 11/30/2031 كارشناسي 1 120  (22:13تا23:3س) زن 33:03   (            طلعت-  اللهياري) 

13/30/2031 كارشناسي 1 123  تغذيه 000 (21:23تا20:03د) مشترك 20:03  مرضيه-خيابان قرائت)  ) 

13/30/2031 كارشناسي 1 120  تغذيه 001 (21:23تا21:03د) زن 20:03  مرضيه-خيابان قرائت)  ) 

13/30/2031 كارشناسي 1 123  توسعه و شهري شناسي جامعه 001 (3:13تا3:3ش) مشترك 21:03  ستار - پروين)  ) 

13/30/2031 كارشناسي 1 120  توسعه و شهري شناسي جامعه 001 (3:13تا3:3د) زن 21:03  ستار - پروين)  ) 

اجتماعي خدمات مؤسسات مديريت 001 10/30/2031 كارشناسي 1 123  (21:13تا21:3س) مشترك 20:03  مرضيه-خيابان قرائت)  ) 

2 شناسي جامعه هاي نظريه 003 10/30/2031 كارشناسي 0 123  (23:13تا21:3ي) مشترك 20:03  اردشير-انتظاري)  ) 

1 شناسي جامعه نظريه 003 10/30/2031 كارشناسي 0 123  (23:03تا3:3د) مشترك 33:03  لطيف - عيوضي)  ) 

1 شناسي جامعه نظريه 013 10/30/2031 كارشناسي 0 120  (21:3تا20:03د) زن 33:03  لطيف - عيوضي)  ) 

1 شناسي جامعه نظريه 012 10/30/2031 كارشناسي 0 1213  (21:03تا23:3س) مشترك 33:03  سعيده -اميني)  ) 

12/30/2031 كارشناسي 1 123  اجتماعي علوم در رايانه كاربرد 011 (3:13تا3:3د) مشترك 23:03  احمد - غياثوند)  ) 

12/30/2031 كارشناسي 1 122  اجتماعي علوم در رايانه كاربرد 010 (3:13تا3:3د) مشترك 23:03  احمد - اثوندغي)  ) 

اجتماعي تغييرات 011 02/30/2031 كارشناسي 1 123  (21:13تا21:3د) مشترك 33:03  علي-جنادله)  ) 



02/30/2031 كارشناسي 1 123  اجتماعي - اقتصادي شناسي جمعيت 011 (21:23تا20:03چ) مشترك 33:03  محمود -مشفق)  ) 

11/30/2031 كارشناسي 0 123  روستايي شناسي جامعه 011 (21:03تا23:3ش) مشترك 33:03  نهال-نفيسي)  ) 

11/30/2031 كارشناسي 0 122  روستايي شناسي جامعه 011 (21:3تا20:03ش) مشترك 33:03  نهال-نفيسي)  ) 

فارسي ادبيات در شناسي جامعه 013 02/30/2031 كارشناسي 1 123  (21:23تا20:03چ) مشترك 23:03  يسيدمحمدمهد-خويي)  ) 

اجتماعي رفاه و تأمين 013 03/30/2031 كارشناسي 1 123  (21:23تا21:03د) مشترك 33:03  معصومه-قاراخاني)  ) 

اجتماعي رفاه و تأمين 013 03/30/2031 كارشناسي 1 122  (3:13تا3:3د) مشترك 33:03  رضا-اميدي)  ) 

ايران انساني جغرافياي 012 11/30/2031 كارشناسي 1 123     مشترك 33:03 

كالن و خرد اقتصاد 011 11/30/2031 كارشناسي 1 123  (21:13تا21:3د) مشترك 23:03  فاطمه-خاني عزيز)  ) 

13/30/2031 كارشناسي 1 123  شهري جغرافياي 010 (3:13تا3:3س) مشترك 20:03   (           محمود  -پور  جمعه) 

12/30/2031 كارشناسي 0 123  اجتماعي علوم در كامپيوتر كاربرد 011 (21:03تا23:3ي) مشترك 23:03  احمد - غياثوند)  ) 

مسكن ريزي برنامه 011 11/30/2031 كارشناسي 1 123  (21:13تا21:3س) مشترك 33:03  حسين-زاده خراشادي)  ) 

اجتماعي شناسي آسيب 011 11/30/2031 كارشناسي 1 123  (21:13تا21:3س) مشترك 33:03  ستار - وينپر)  ) 

اجتماعي شناسي آسيب 011 11/30/2031 كارشناسي 1 120  (22:13تا23:3س) زن 33:03  ستار - پروين)  ) 

تحقيق روش 013 13/30/2031 كارشناسي 0 123  (21:3تا20:03ي) مشترك 33:03  اسماعيل-زاد عالي)  ) 

تحقيق روش 013 13/30/2031 كارشناسي 0 120  (21:03تا21:3س) زن 33:03  اسماعيل-زاد عالي)  ) 

تحقيق روش 013 13/30/2031 كارشناسي 0 1222  (21:03تا23:3د) مشترك 33:03   (            عذرا -  جارالهي) 

تحقيق روش 012 13/30/2031 كارشناسي 0 1213  (21:3تا20:03ش) مشترك 33:03  احمد - غياثوند)  ) 

 


