
20 - 1919 - 1818 - 1717 - 1616 - 1515 - 1414 - 1313 - 1212 - 1111 - 1010 - 99 - 8پنجشنبه

001کالس 

پزشک 

قانونی

صارم 

دیده بان

1حقوق مدنی 

اشخاص و 

حمایت از 

محجورین

صارم دیده بان

112کالس 

114کالس 

212کالس 

311کالس 

312کالس 

313کالس 

تعلیم و تربیت اسالمی

شهاب الدین عبداللهی

(2)حقوق اداری 

جعفر عظیمی

کاربرد آمار استنباطی در مدیریت 

آموزشی
 نازدار عبداللهی اصل

سنجش و اندازه گیری

شهاب الدین عبدالهی

زراعت گیاهان علوفه ای

پریسا عبداهلل پور

اکولوژی

پریسا عبداهلل پور

رابطه آب و خاک و گیاه
مسعود حق شناس

ادله اثبات دعوی

جعفر عظیمی

زراعت گیاهان صنعتی

پریسا عبداهلل پور

تجهیزات پست

 میالد طالب حسامی آذر

عربی

سنور خیاطی

آموزش ) متون اسالمی

(زبان عربی

سنور خیاطی

تاریخ اسالم

سنور خیاطی

2اندیشه اسالمی 

سنور خیاطی

ویروسها و پروکاریوتهای بیماری زا 

گیاهی
محمد مهدی یوسفی

(1)کارگاه گرافیک رایانه 

ابراهیم معروفی

(4)کارگاه گرافیک رایانه 

ابراهیم معروفی

روان شناسی عمومی

نیلوفر عزیزی

روان شناسی تربیتی

نیلوفر عزیزی

(4)متون فقه 

شادی نادری

حقوق جزای اختصاصی 

3
صارم دیده بان

(2)حقوق تجارت 

شرکتها
صارم دیده بان

مولکولی-زیست شناسی سلولی

محمد مهدی یوسفی

ژنتیک و اصالح نباتات

محمد مهدی یوسفی

ژنتیک عمومی 

محمد مهدی یوسفی

(1)کار تحقیقی 

جعفر عظیمی

ریخت شناسی و رده بندی حشرات

مسعود حق شناس

اصول مدیریت آموزشی

بهزاد شوقی

سیر تحول تعلیم و تربیت 

در ایران قبل و بعد از 

اسالم

شهاب الدین عبداللهی

روش های تحقیق در 

برنامه درسی
میر محمد سید عباس زاده
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412کالس 

413کالس 

415کالس 

416کالس 

1آتلیه 

2آتلیه 

تاریخ اسالم

توران حسن پور اقدم

(2)اندیشه اسالمی 

توران حسن پور اقدم

تربیت اخالقی

توران حسن پور اقدم

 :(...مراسمات، کالسهای لغو شده و )کانالهای ارتباطی دانشگاه جهت دریافت آخرین اخبار 

wwwوبسایت دانشگاه میعاد .m ia a d .a c .ir

@:کانال تلگرام دانشگاه میعاد om ourke la s ha

کارگاه طراحی

نسرین رشاد

کارگاه چاپ دستی

نسرین رشاد

کارگاه رنگ

نسرین رشاد

تاریخچه تصویر سازی
شادی محمد صالحیان پیرمرد

عکاسی دیجیتال

مظهر اسراری

(2)طراحی تکمیلی 

شادی محمد صالحیان پیرمرد

متون تخصصی زبان

شادی محمد صالحیان پیرمرد

حقوق بین الملل 

(2)خصوصی 
سید سجاد صالحی

مکتب های فلسفی و 

نظریه های تربیتی
شهاب الدین عبدالهی

حقوق بین الملل 

(1)خصوصی 
سید سجاد صالحی

آموزش )متون اسالمی 

(زبان عربی
توران حسن پور اقدم

خانواده (5)حقوق مدنی 

کامران شمزینانی

عقود معین قسمت  (6)حقوق مدنی 

(الف)
کامران شمزینانی

عقود معین قسمت  (7)حقوق مدنی 

(ب)
کامران شمزینانی

شفعه و وصیت و  (8)حقوق مدنی 

ارث
کامران شمزینانی

نظریه های یادگیری و 

الگوهای تدریس
دکتر حسن محمد امین زاده

اصول و مبانی برنامه 

ریزی درسی
دکتر حسن محمد امین زاده

سیاستگذاری آموزشی 

با تاکید بر برنامه )

(درسی

دکتر حسن محد امین زاده

مبانی روان شناختی و 

اجتماعی در برنامه 

درسی
دکتر حسن محمد امین زاده

فلسفه مدیریت آموزشی

دکتر حسن محمد امین زاده

حقوق بین الملل عمومی 

(1)
سید سجاد صالحی

حقوق بین الملل عمومی 

(2)
سید سجاد صالحی

حقوق کار

سید سجاد صالحی

http://www.miaad.ac.ir/

