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عمليتئوريترماخذ
فعالغیراجبارىصلاحیت مدرسی٠٠آزمون صلاحیت مدرسی١١١٠٩١٠٣٠
فعالغیراجبارىاختیارى٠٠جلسه صلاحیت مدرسی٢٨١١٠١٩١٢٦
فعالاجبارىامتحان جامع٠٠آزمون جامع٣٣٢١٧٠٩٠٩٠٠
فعالاجبارىاختیارى٢٠تاریخ تحولات هنر نمایش٤٥٨١٧٠٠٥٠٣٤
فعالاجبارىاختیارى٢٠زیبا�ی شناسی ت�اتر٥٦٩١٧٠٠٥٠٤٥
فعالاجبارىاختیارى٢٠سبك هاى ادبی و نمایشی٦٧١١٧٠٠٥٠٤٧
فعالاجبارىاختیارى٢٠جامعه شناسی هنر٧٧٢١٧٠٠٥٠٤٨
فعالاجبارىاختیارى٢٠هنر ایران قبل از اسلام٨٨٢١٧٠٠٥١٠٢
فعالاجبارىاختیارى٢٠هنر و كودك٩٩٠١٧٠٠٥٠٦٦

فعالاجبارىاختیارى٣٠هنر ایران قبل از اسلام١٠٩٣١٧٠٠٥٠٩٨
فعالاجبارىجبرانی٢٠روش تحقیق پیشرفته در هنر١١٩٥١٧٠٠٥١٠٦
فعالاجبارىجبرانی٢٠شناخت شناسی١٢٩٦١٧٠٠٥١٠٧
فعالاجبارىجبرانی٢٠زبان تخصصی١٣٩٧١٧٠٠٥١٠٨
فعالاجبارىجبرانی٠٢كاربرد كامپیوتر١٤٩٨١٧٠٠٥١٠٩
فعالاجبارىاصلی٢٠زبان و بیان در هنر جدید١٥٩٩١٧٠٠٥١١٠
فعالاجبارىاصلی٢٠سمینار مباحث منتخب در هنر ایران١٦١٠٠١٧٠٠٥١١١
فعالاجبارىاصلی٢٠زبان و بیان در هنر سنتی١٧١٠١١٧٠٠٥١١٢
فعالاجبارىاصلی٢٠روشها و نظریه هاى نقد در هنر١٨١٠٢١٧٠٠٥١١٣
فعالاجبارىرساله١٨٠رساله١٩١٠٤١٧٠٩٠١١٨
فعالغیراجبارىاختیارى٢٠پژوهش در هنر ما قبل تاریخ٢٠١٠٥١٧٠٠٥١١٦
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فعالغیراجبارىاختیارى٢٠پژوهش در هنر شرق دور٢١١٠٦١٧٠٠٥١١٧
فعالغیراجبارىاختیارى٢٠پژوهش در هنر آفریقا٢٢١٠٧١٧٠٠٥١١٨
فعالغیراجبارىاختیارى٢٠پژوهش در هنر مصر باستان٢٣١٠٨١٧٠٠٥١١٩
فعالغیراجبارىاختیارى٢٠گاه نگارى هنر ایران٢٤١٠٩١٧٠٠٥١٢٠
فعالغیراجبارىاختیارى٢٠تعزیه در جهان اسلام٢٥١١٠١٧٠٠٥١٢١
فعالغیراجبارىاختیارى٢٠صورت و معنا در هنر دینی٢٦١١١١٧٠٠٥١٢٢
فعالغیراجبارىاختیارى٢٠هنر و اسطوره٢٧١١٢١٧٠٠٥١٢٣
فعالغیراجبارىاختیارى٢٠هنر و نماد٢٨١١٣١٧٠٠٥١٢٤
فعالغیراجبارىاختیارى٢٠اقتصاد و هنر و بیش از سی عنوان دیگر٢٩١١٤١٧٠٠٥١٢٥
فعالغیراجبارىاختیارى٢٠فلكلور و هنرهاى نمایشی ایران٣٠١١٥١٧٠٠٥١٢٦
فعالغیراجبارىاختیارى٢٠زیباشناسی ( مكاتب و نظریه ها )٣١١١٦١٧٠٠٥١٢٧
فعالغیراجبارىاختیارى٢٠مباحث ویژه در هنر اسلامی٣٢١١٨١٧٠٠٥١٢٩
فعالغیراجبارىاختیارى٢٠زبان مشترك هنرها٣٣١١٩١٧٠٠٥١٣٠
فعالغیراجبارىاختیارى٢٠هنر ایران قبل از اسلام٣٤١٢٠١٧٠٠٥١٣١
فعالغیراجبارىاختیارى٢٠پژوهش در منابع مكتوب هنر ایران٣٥١٢١١٧٠٠٥١٣٢
فعالغیراجبارىاختیارى٢٠هنر و ارتباطات جهانی٣٦١٢٢١٧٠٠٥١٣٣
فعالغیراجبارىاختیارى٢٠هنر معاصر (نظریه ها و مكاتب)٣٧١٢٣١٧٠٠٥١٣٤
فعالغیراجبارىاختیارى٢٠پژوهش در هنر بین النهرین٣٨١٢٤١٧٠٠٥١٣٥
فعالغیراجبارىصلاحیت مدرسی٢٠ارتباطات انسانی٣٩١٥٨٨١١٠٩١٠٢١
فعالغیراجبارىصلاحیت مدرسی٢٠ارتباطات انسانی٤٠١٥٨٩١١٠٩١٠١١
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فعالغیراجبارىصلاحیت مدرسی٢٠...تكنولوژى آموزشی با تاكید بر آموزش الكتر٤١١٥٩٠١١٠٩١٠١٠
فعالغیراجبارىصلاحیت مدرسی٢٠سنجش و اندازه گیرى در علوم تربیتی٤٢١٥٩١١١٠٩١٠٠٩
فعالغیراجبارىصلاحیت مدرسی٢٠روانشناسی یادگیرى٤٣١٥٩٢١١٠٩١٠٠٨
فعالغیراجبارىصلاحیت مدرسی٢٠روش شناسی٤٤١٥٩٣١١٠٩١٠٠٧
فعالغیراجبارىصلاحیت مدرسی٢٠منطق و روش شناسی٤٥١٥٩٤١١٠٩١٠٠٦
فعالغیراجبارىصلاحیت مدرسی٢٠اندیشه اسلامی٤٦١٥٩٥١١٠٩١٠٠٥
فعالغیراجبارىصلاحیت مدرسی٢٠روش تدریس٤٧١٥٩٦١١٠٩١٠٠٤
فعالغیراجبارىصلاحیت مدرسی٢٠كاربرد روانشناسی در آموزش٤٨١٥٩٧١١٠٩١٠٠٣
فعالغیراجبارىصلاحیت مدرسی٢٠تربیت اسلامی٤٩١٥٩٨١١٠٩١٠٠٢
فعالغیراجبارىصلاحیت مدرسی٢٠زبان و نگارش فارسی٥٠١٥٩٩١١٠٩١٠٠١
فعالغیراجبارىصلاحیت مدرسی٢٠تاریخ اسلام٥١١٦٠٠١١٠٩١٠٢٩
فعالغیراجبارىصلاحیت مدرسی٣٠ادبیات فارسی٥٢١٦٠١١١٠٩١٠٢٨
فعالغیراجبارىصلاحیت مدرسی٢٠معارف اسلامی٥٣١٦٠٢١١٠٩١٠٢٧
فعالغیراجبارىصلاحیت مدرسی٢٠منطق ومتدولوژى٥٤١٦٠٣١١٠٩١٠٢٦
فعالغیراجبارىصلاحیت مدرسی٢٠روانشناسی تربیتی٥٥١٦٠٤١١٠٩١٠٢٥
فعالغیراجبارىصلاحیت مدرسی٣٠تعلیم وتربیت اسلامی ومكاتب تربیتی٥٦١٦٠٥١١٠٩١٠٢٤
فعالغیراجبارىصلاحیت مدرسی٢٠ادبیات فارسی وآ�ین نگارش٥٧١٦٠٦١١٠٩١٠٢٣
فعالغیراجبارىصلاحیت مدرسی٢٠تعلیم وتربیت اسلامی٥٨١٦٠٧١١٠٩١٠٢٢


