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شناسی و علوم تربیتی رواندانشکده   

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال دوم سال تحصیلی نیم  

 

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

 تاریخ امتحان
 عملی نظری

12-10 یکشنبه دکتر بهرامی احسان 5106158-06  2 های بالینیروش تحقیق پیشرفته در پژوهش  .1  125  10-12  25/03/99  

آرانیدهقانیدکتر  5106157-06 1 2 درمانیها و کاربردهای رواننظریه  .2 شنبهیک   14-17  202  14-16  01/40/99  

10-8 یکشنبه دکتر بشارت 5106156-06 2  بالینی شناسیروانفنون مصاحبه تشخیصی در   .3 10-8  کلینیک   01/04/99  

       استادان گروه 5106148-06 2  دستیار آموزشی و پژوهشی  .4

قربانیدکتر  5106154-06  2 هاشخصیت: مفاهیم و پژوهش  .5 12-10 شنبه    126  10-12  31/03/99  

 

 

 

 : )ص(اکرمرسول 
زموانش انجوام   در و  بوود فرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

 .شوددچار حزن و اندوه می نشد فرد
 :)ع(حضرت علی

 .کنمکارها سفارش میریزی در شما را به تقوای الهی و نظم و برنامه
 :توماس ادیسون

های جهانگیر خوود را مودیون اندیشوه مونظم و یادداشوت بورداری دقیوق        تمام پیشرفت
 .هستم

 شناسیروانگروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 بالینی  شناسیروانرشته تحصیلی: 

 98ورودی: ترم: دوم
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شناسی و علوم تربیتی رواندانشکده   

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال دوم سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

 درس
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

       اساتیدگروه 5120085-06 6  پایان نامه  .1

 شنبه  5106167-06  2 *ی روان درمانیهاروشکاورزی   .2
12-10 

16-14 
 کلینیک

 
  

 سال اول بوده و دانشجویان نیازی به انتخاب دوباره درس ندارند.*این درس در ادامه نیم

 

 

 

 : )ص(اکرمرسول 
زموانش انجوام   در و  بوود فرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

 .شوددچار حزن و اندوه می نشد فرد
 :)ع(حضرت علی

 .کنمریزی در کارها سفارش میشما را به تقوای الهی و نظم و برنامه
 :توماس ادیسون

های جهانگیر خوود را مودیون اندیشوه مونظم و یادداشوت بورداری دقیوق        تمام پیشرفت
 .هستم

 شناسیروانگروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 بالینی  شناسیروانرشته تحصیلی: 

 97ورودی: ترم: چهارم
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شناسی و علوم تربیتی رواندانشکده   

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال دوم سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 26/03/99 14-16  208 16-18 دوشنبه دکتر نظری 5106183-06 1 1 های آزمایشگاهی در علوم شناختیروش  .1

 26/03/99 8-10  126 8-10 دوشنبه دکتر حاتمی 5106180-06  2 2شناسی شناختی روان  .2

 25/03/99 14-16  201 16-18 یکشنبه دکتر رضوی 5106186-06  2 اصول زبان شناسی شناختی  .3

 02/04/99 14-16  201 14-16 دوشنبه دکتر وهابی 5106181-06  2 مبانی علوم اعصاب شناختی  .4

 02/04/99 8-10  241 10-12 دوشنبه  دکتر فراهانی 5106182-06  2 های تحقیق در علوم شناختیروش  .5

 01/04/99 14-16  207 14-16 یکشنبه دکتر پورحسین 5106189-06  2 شناسی رشد شناختیروان  .6

 

 

 : )ص(اکرمرسول 
زموانش انجوام   در و  بوود فرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

 .شوددچار حزن و اندوه می نشد فرد
 :)ع(حضرت علی

 .کنمریزی در کارها سفارش میشما را به تقوای الهی و نظم و برنامه
 :توماس ادیسون

اندیشوه مونظم و یادداشوت بورداری دقیوق      های جهانگیر خوود را مودیون   تمام پیشرفت
 .هستم

 شناسیروانگروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 شناختی  شناسیروانرشته تحصیلی: 

 98ورودی: ترم: دوم
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شناسی و علوم تربیتی رواندانشکده   

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال دوم سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

       اساتید گروه 5120084-06 4  پایان نامه  .1

 

 

 

 

 

 

 : )ص(اکرمرسول 
زموانش انجوام   در و  بوود فرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

 .شوددچار حزن و اندوه می نشد فرد
 :)ع(حضرت علی

 .کنمریزی در کارها سفارش میشما را به تقوای الهی و نظم و برنامه
 :توماس ادیسون

جهانگیر خوود را مودیون اندیشوه مونظم و یادداشوت بورداری دقیوق        های تمام پیشرفت
 .هستم

 شناسیروانگروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 شناختی  شناسیروانرشته تحصیلی: 

 97ورودی: ترم: چهارم
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شناسی و علوم تربیتی رواندانشکده   

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال دوم سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
 واحدتعداد 

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 نژاد دکتر رحیمی 5106017-06 1 2 در روانشناسی  روش تحقیق  .1
 شنبهیک

 دوشنبه

10-12 

14-16 

240 

124 

 
10-12 25/03/99 

 24/03/99 12-10  201 12-10 شنبه  پورحسیندکتر  5106061-06  2 شناسی رشد پیشرفتهروان  .2

 31/03/99 14-16  126 14-16 شنبه دکتر تهرانی 5106024-06  2 پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی  .3

 02/04/99 8-10  کلینیک 8-10 دوشنبه دکتر بشارت 5106063-06  2 مباحث جدید در آسیب شناسی روانی  .4

 

 

 

 : )ص(اکرمرسول 
زموانش انجوام   در و  بوود فرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

 .شوددچار حزن و اندوه می نشد فرد
 :)ع(حضرت علی

 .کنمریزی در کارها سفارش میو برنامهشما را به تقوای الهی و نظم 
 :توماس ادیسون

های جهانگیر خوود را مودیون اندیشوه مونظم و یادداشوت بورداری دقیوق        تمام پیشرفت
 .هستم

 شناسیروانگروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 عمومی  شناسیروانرشته تحصیلی: 

 98ورودی: ترم: دوم
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شناسی و علوم تربیتی رواندانشکده   

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال دوم سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 شماره کالس ساعت روز نام استاد شماره درس
 نیازدرس پیش

 تاریخ امتحان ساعت امتحان
 عملی نظری

       اساتید گروه 5120084-06 4  پایان نامه  .1

 

 

 

 

 

 : )ص(اکرمرسول 
زموانش انجوام   در و  بوود فرصت برای انجام کار اگر  ؛زمان خودش استهر کاری در گرو 

 .شوددچار حزن و اندوه می نشد فرد
 :)ع(حضرت علی

 .کنمریزی در کارها سفارش میشما را به تقوای الهی و نظم و برنامه
 :توماس ادیسون

های جهانگیر خوود را مودیون اندیشوه مونظم و یادداشوت بورداری دقیوق        تمام پیشرفت
 .هستم

 شناسیروانگروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 عمومی  شناسیروانرشته تحصیلی: 

 97ورودی: ترم: چهارم
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شناسی و علوم تربیتی رواندانشکده   

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال دوم سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

 درس
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 دوشنبه دکتر سمیه شاهمرادی 5101540-01 1 2 سنجش و ارزیابی در مشاوره خانواده و ازدواج  .1
10-8 

11-10 

202 

239 
5101520 10-8 26/03/99 

 یکشنبه دکتر الهه حجازی 5101535-01 1 2 شناسیروانی تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی و هاروش  .2
10-8 

17-16 
242 5101526 10-8 25/03/99 

 5101528-01 - 3 نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی  .3
 فرددکتر محمد خدایاری

 دکتر محمدحسن آسایش
 02/04/99 14-16 5101528 202 14-17 دوشنبه

 01/04/98 10-12  اتاق گروه 10-13 یکشنبه  دکتر مدنی 5101529-01  2 تمرین فنون مشاوره و آزمایشگاه   .4

 

 

 : )ص(اکرمرسول 
زموانش انجوام   در و  بوود فرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

 .شوددچار حزن و اندوه می نشد فرد
 :)ع(حضرت علی

 .کنمریزی در کارها سفارش میشما را به تقوای الهی و نظم و برنامه
 :توماس ادیسون

های جهانگیر خوود را مودیون اندیشوه مونظم و یادداشوت بورداری دقیوق        پیشرفتتمام 
 .هستم

 تربیتی و مشاوره شناسیروانگروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 خانوادهرشته تحصیلی: مشاوره 

 98ورودی: ترم: دوم
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شناسی و علوم تربیتی رواندانشکده   

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال دوم سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 26/03/99 8-10 5101549 238 10-8 دوشنبه حسینیدکتر حاج 5101538-01 - 2 روابط و مناسبات انسانی در مدرسه  .1

 27/03/99 10-12 5101526 207 10-13 شنبهسه لواسانیدکتر غالمعلی 5101535-02 1 2 شناسیروانهای تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی و  روش  .2

 شنبهسه دکتر مدنی 5101530-01 1 2 های مشاوره گروهینظریه ها و روش  .3
10-8 

15-14 
240 5101528 10-8 03/04/99 

 02/04/99 10-12  306 10-12 شنبهدو ایدکتر اژه 5101533-01 - 2 هدایت و مشورت در اسالم  .4

 

 

 

 : )ص(اکرمرسول 
زموانش انجوام   در و  بوود فرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

 .شوددچار حزن و اندوه می نشد فرد
 :)ع(حضرت علی

 .کنمریزی در کارها سفارش میشما را به تقوای الهی و نظم و برنامه
 :توماس ادیسون

های جهانگیر خوود را مودیون اندیشوه مونظم و یادداشوت بورداری دقیوق        تمام پیشرفت
 .هستم

 تربیتی و مشاوره شناسیروانگروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 مدرسهرشته تحصیلی: مشاوره 

 98ورودی: ترم: دوم
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شناسی و علوم تربیتی رواندانشکده   

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال دوم سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 25/03/99 10-8  238 10-8 شنبهیک جمدکتر محمدرضا شرفی 5101376-01 - 2 تربیتی و مکاتب فلسفی آراء  .1

 25/03/99 16-14 5101106 241 16-14 شنبهیک حسینیدکتر منصوره حاج 5101249-01 - 2 های یادگیری کاربردینظریه  .2

 26/03/99 14-16 - 306 14-16 دوشنبه حجازیدکتر الهه  5101242-01 - 2 های رشدنظریه  .3

 01/04/99 10-12 - 201 10-12 یکشنبه دکتر شهین ایروانی 5101373-01 - 2 تعلیم و تربیت اسالمی پیشرفته  .4

 02/04/99 10-12  201 10-12 دوشنبه دکتر لیال افضلی 5101390-01  2 اختالالت یادگیری  .5

 

 

 

 : )ص(اکرمرسول 
زموانش انجوام   در و  بوود فرصت برای انجام کار اگر  ؛در گرو زمان خودش است هر کاری
 .شوددچار حزن و اندوه می نشد فرد

 :)ع(حضرت علی
 .کنمریزی در کارها سفارش میشما را به تقوای الهی و نظم و برنامه

 :توماس ادیسون

بورداری دقیوق   های جهانگیر خوود را مودیون اندیشوه مونظم و یادداشوت      تمام پیشرفت
 .هستم

 تربیتی و مشاوره شناسیروانگروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 تربیتی  شناسیروانرشته تحصیلی: 

 98ورودی: ترم: دوم
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شناسی و علوم تربیتی رواندانشکده   

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال دوم سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

       5120084-01 - 4 نامهپایان  .1

 

 

 

 

 

 

 : )ص(اکرمرسول 
زموانش انجوام   در و  بوود فرصت برای انجام کار اگر  ؛زمان خودش استهر کاری در گرو 

 .شوددچار حزن و اندوه می نشد فرد
 :)ع(حضرت علی

 .کنمریزی در کارها سفارش میشما را به تقوای الهی و نظم و برنامه
 :توماس ادیسون

های جهانگیر خوود را مودیون اندیشوه مونظم و یادداشوت بورداری دقیوق        تمام پیشرفت
 .هستم

 تربیتی و مشاوره شناسیروانگروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 تربیتی شناسیروانرشته تحصیلی: 

 97ورودی: ترم: چهارم
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شناسی و علوم تربیتی رواندانشکده   

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال دوم سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

       5120084-01 - 4 نامهپایان  .1

 

 

 

 

 

 

 : )ص(اکرمرسول 
زموانش انجوام   در و  بوود فرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

 .شوددچار حزن و اندوه می نشد فرد
 :)ع(حضرت علی

 .کنمریزی در کارها سفارش میشما را به تقوای الهی و نظم و برنامه
 :توماس ادیسون

جهانگیر خوود را مودیون اندیشوه مونظم و یادداشوت بورداری دقیوق        های تمام پیشرفت
 .هستم

 تربیتی و مشاوره شناسیروانگروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 رشته تحصیلی: مشاوره خانواده 

 97ورودی: ترم: چهارم
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شناسی و علوم تربیتی رواندانشکده   

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال دوم سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

      اساتید گروه 5120084-01 - 4 پایان نامه  .1

 

 

 

 

 

 

 : )ص(اکرمرسول 
زموانش انجوام   در و  بوود فرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

 .شوددچار حزن و اندوه می نشد فرد
 :)ع(حضرت علی

 .کنمریزی در کارها سفارش میشما را به تقوای الهی و نظم و برنامه
 :توماس ادیسون

های جهانگیر خوود را مودیون اندیشوه مونظم و یادداشوت بورداری دقیوق        تمام پیشرفت
 .هستم

 تربیتی و مشاوره شناسیروانگروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 رشته تحصیلی: مشاوره مدرسه 

 97ورودی: ترم: چهارم
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شناسی و علوم تربیتی رواندانشکده   

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال دوم سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 26/03/99 8-10  239 8-10 شنبهدو ابهریاندکتر پیمان حسنی  5110022-10 1 2 شناختیارزیابی عصب روان  .1

 27/03/99 10-12  306 10-12 شنبهسه اکبر ارجمندنیادکتر علی 5110023-10 1 1 (1شناختی )توانبخشی  .2

 01/04/99 8-10  201 8-10 شنبهسه زادهدکتر علی مقدم 5110025-10 1 1 های تحقیق و آمار در علوم شناختیروش  .3

 02/04/99 10-12  126 10-12 دوشنبه زادهدکتر سعید حسن 5110032-10 - 2 تحوّلیهای عصب آسیب  .4

 

 

 

 

 : )ص(اکرمرسول 
نشد زمانش انجام در و  بودفرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

 .شوددچار حزن و اندوه می فرد
 :)ع(حضرت علی

 .کنمریزی در کارها سفارش میشما را به تقوای الهی و نظم و برنامه
 :توماس ادیسون

 .های جهانگیر خود را مدیون اندیشه منظم و یادداشت برداری دقیق هستمتمام پیشرفت

 و آموزش کودکان استثنایی شناسیروانگروه آموزشی: 

 کارشناسی ارشد مقطع تحصیلی:

 ی ختشنا بخشیتوانرشته تحصیلی: 

 98ورودی: ترم: دوم
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شناسی و علوم تربیتی رواندانشکده   

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال دوم سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 26/03/99 14-16  238 14-16 دوشنبه زادهدکتر حسن 5101127-10 - 2 مرضی کودک شناسیروان  .1

 02/04/99 10-12  202 10-12 دوشنبه یکتادکتر شکوهی 5101219-10 1 1 (1)روانیهایوکاربردآزموننظریمبانی  .2

 27/03/99 14-16  201 14-16 شنبهسه دکتر ارجمندنیا 5101054-10 - 2 بازپروری حرکتی  .3

4.  
مانده سمینار در مسائل کودکان عقب

 ذهنی
 03/04/99 8-10  126 8-10 شنبهسه دکتر افروز 10-5101164 - 2

 27/03/98 10-12  202 10-12 شنبهسه دکتر نصرتی و دکتر غباری 5101055-10  2 بازپروری شغلی و حرفه ای  .5

 

 

 

 : )ص(اکرمرسول 
نشد زمانش انجام در و  بودفرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

 .شوددچار حزن و اندوه می فرد
 :)ع(حضرت علی

 .کنمدر کارها سفارش میریزی شما را به تقوای الهی و نظم و برنامه
 :توماس ادیسون

 .های جهانگیر خود را مدیون اندیشه منظم و یادداشت برداری دقیق هستمتمام پیشرفت

 و آموزش کودکان استثنایی شناسیروانگروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 و آموزش کودکان استثنایی  شناسیروانرشته تحصیلی: 

 98ورودی: ترم: دوم
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شناسی و علوم تربیتی رواندانشکده   

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال دوم سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

       اساتید گروه 10-5120084  4 پایان نامه  .1

 

 

 

 

 

 

 : )ص(اکرمرسول 
نشد زمانش انجام در و  بودفرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

 .شوددچار حزن و اندوه می فرد
 :)ع(حضرت علی

 .کنمریزی در کارها سفارش میو نظم و برنامه شما را به تقوای الهی
 :توماس ادیسون

 .های جهانگیر خود را مدیون اندیشه منظم و یادداشت برداری دقیق هستمتمام پیشرفت

 و آموزش کودکان استثنایی شناسیروانگروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 و آموزش کودکان استثنایی  شناسیروانرشته تحصیلی: 

 97ورودی: ترم: چهارم



 
 
 
 
 

 

16 

 

شناسی و علوم تربیتی رواندانشکده   

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال دوم سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 03/04/99 10-8  204 10-13 دوشنبه دکتر کرمدوست 5103033-03  3 گیریو نمونه 2های آماری روش  .1

 27/03/99 14-16  202 16-18 شنبهسه زادهدکتر مقدم 5103215-03  2 های روانیمبانی نظری و کاربرد آزمون  .2

 26/03/99 10-12  207 14-16 شنبهسه دکتر صالحی 5103228-03  2 های آموزشیارزشیابی نظام  .3

 02/04/99 8-10  125 8-10 دوشنبه دکتر درانی 5103214-03  2 های کیفی در تحقیقات آموزشیشیوه  .4

 

 

 

 

 : )ص(اکرمرسول 
زموانش انجوام   در و  بوود فرصت برای انجام کار اگر  ؛زمان خودش استهر کاری در گرو 

 .شوددچار حزن و اندوه می نشد فرد
 :)ع(حضرت علی

 .کنمریزی در کارها سفارش میشما را به تقوای الهی و نظم و برنامه
 :توماس ادیسون

های جهانگیر خوود را مودیون اندیشوه مونظم و یادداشوت بورداری دقیوق        تمام پیشرفت
 .هستم

 درسی و آموزشی ریزیبرنامهو  هاروشگروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 رشته تحصیلی: تحقیقات آموزشی 

 98ورودی: ترم: دوم
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شناسی و علوم تربیتی رواندانشکده   

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال دوم سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 26/03/99 10-8  242 10-8 دوشنبه دکتر دهقانی 5103348-03  2 تدریس و بهسازی منابع انسانی یهاروش  .1

 25/03/99 10-12  201 10-8 یکشنبه زادهدکتر حکیم 5103350-03  2 تحوالت جهانی و مطالعات تطبیقی در آموزش بزرگساالن  .2

 02/04/99 10-12  125 10-12 دوشنبه پوردکتر جوادی 5103341-03  2 یادگیری و برنامه درسی در محیط کار  .3

 26/03/99 14-16  240 14-16 دوشنبه دکتر صالحی 5103338-03  2 های آماریتحلیل داده  .4

 01/04/99 10-12  202 10-12 یکشنبه دکتر صفایی موحد 5103339-03  2 های آموزش بزرگساالنارزشیابی اثربخشی برنامه  .5

 

 

 

 : )ص(اکرمرسول 
زموانش انجوام   در و  بوود فرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

 .شوددچار حزن و اندوه می نشد فرد
 :)ع(حضرت علی

 .کنمریزی در کارها سفارش میشما را به تقوای الهی و نظم و برنامه
 :توماس ادیسون

های جهانگیر خوود را مودیون اندیشوه مونظم و یادداشوت بورداری دقیوق        تمام پیشرفت
 .هستم

 درسی و آموزشی ریزیبرنامهو  هاروشگروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 رشته تحصیلی: آموزش بزرگساالن 

 98ورودی: ترم: دوم
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شناسی و علوم تربیتی رواندانشکده   

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال دوم سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

      اساتید گروه 5120085-03 - 6 پایان نامه  .1

 

 

 

 

 

 

 : )ص(اکرمرسول 
نشد زمانش انجام در و  بودفرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

 .شوددچار حزن و اندوه می فرد
 :)ع(حضرت علی

 .کنمریزی در کارها سفارش میشما را به تقوای الهی و نظم و برنامه
 :توماس ادیسون

 .های جهانگیر خود را مدیون اندیشه منظم و یادداشت برداری دقیق هستمتمام پیشرفت

 درسی و آموزشی ریزیبرنامهو  هاروشگروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 رشته تحصیلی: تحقیقات آموزشی

 97ورودی: ترم: چهارم



 
 
 
 
 

 

19 

 

شناسی و علوم تربیتی رواندانشکده   

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال دوم سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیاز پیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

26/03/99 10-8  240 10-8 دوشنبه پورآقای دکتر جوادی 5103213-03  2 های طراحی تدوین و سازماندهی و اجرای برنامه درسیروش  .1  

 دوشنبه دکتر درانی 5103146-03  2 روش تحقیق در برنامه درسی  .2
10-

12 
209 

 
10-12 02/04/99  

26/03/99 14-16  205 14-16 دوشنبه دکتر دهقانی 5103189-03  2 های درسی در ایران و جهانریزی درسی و تاریخ تحوالت برنامهبرنامه هاینظریه  .3  

01/04/99 14-16  126 14-16 یکشنبه زادهدکتر حکیم 5103263-03  2 مطالعات تطبیقی در برنامه درسی  .4  

02/04/99 14-16  241 16-18 دوشنبه خانم دکتر فردوسی  03-5101559  2 شناسی تربیتی )پیش نیاز(روان  .5  

 

 

 

 : )ص(اکرمرسول 
نشد زمانش انجام در و  بودفرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

 .شوددچار حزن و اندوه می فرد
 :)ع(حضرت علی

 .کنمریزی در کارها سفارش میشما را به تقوای الهی و نظم و برنامه
 :توماس ادیسون

 .اندیشه منظم و یادداشت برداری دقیق هستمهای جهانگیر خود را مدیون تمام پیشرفت

 درسی و آموزشی ریزیبرنامهو  هاروشگروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 درسی ریزیبرنامهرشته تحصیلی: 

 98ورودی: ترم: دوم



 
 
 
 
 

 

20 

 

شناسی و علوم تربیتی رواندانشکده   

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال دوم سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
 واحد تعداد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

      اساتید گروه 5120085-03  6 نامهپایان  .1
 

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

      اساتید گروه 5120084-03  4 نامهپایان  .1
 

 : )ص(اکرمرسول 
نشد زمانش انجام در و  بودفرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

 .شوددچار حزن و اندوه می فرد
 :)ع(حضرت علی

 .کنمسفارش میریزی در کارها شما را به تقوای الهی و نظم و برنامه
 :توماس ادیسون

 .های جهانگیر خود را مدیون اندیشه منظم و یادداشت برداری دقیق هستمتمام پیشرفت

 درسی و آموزشی ریزیبرنامهو  هاروشگروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 درسی ریزیبرنامهرشته تحصیلی: 

 97ورودی: ترم: چهارم

 : )ص(اکرمرسول 
نشد زمانش انجام در و  بودفرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

 .شوددچار حزن و اندوه می فرد
 :)ع(حضرت علی

 .کنمریزی در کارها سفارش میشما را به تقوای الهی و نظم و برنامه
 :توماس ادیسون

 .های جهانگیر خود را مدیون اندیشه منظم و یادداشت برداری دقیق هستمتمام پیشرفت

 درسی و آموزشی ریزیبرنامهو  هاروشگروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 تحصیلی: آموزش بزرگساالن رشته

 97ورودی: ترم: چهارم
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شناسی و علوم تربیتی رواندانشکده   

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال دوم سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 نظریات تربیتی مکاتب فلسفی  .1
3  

 شنبهسه خانم دکتر سجادیه /آقای دکتر باقری 5102015-02
8-10 

14-15 

202 

202 
 8-10 27/03/99  

 99/04/03 12-10  241 10-13 شنبهسه خانم دکتر عالی 02-5102069  3 فلسفی -روش های تحقیق کیفی  .2
 99/04/01 12-10  238 10-12 یکشنبه خانم دکتر عالی 02-5102070  2 نظریه های جامعه شناسی آموزش و پرورش  .3

 سمینار در مسائل آموزش و پرورش  .4
2  

5102092-02 
دکتر عالی و آقای  -خانم ها دکتر ایروانی

 دکتر دادرس
 99/04/02 16-14  242 14-16 دوشنبه

 

 

 

 : )ص(اکرمرسول 
نشد زمانش انجام در و  بودفرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

 .شوددچار حزن و اندوه می فرد
 :)ع(حضرت علی

 .کنمریزی در کارها سفارش میشما را به تقوای الهی و نظم و برنامه
 :توماس ادیسون

 .های جهانگیر خود را مدیون اندیشه منظم و یادداشت برداری دقیق هستمتمام پیشرفت

 مبانی فلسفی و اجتماعی آموزش و پرورشگروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 رشته تحصیلی: تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

 98ورودی: ترم: دوم



 
 
 
 
 

 

22 

 

شناسی و علوم تربیتی رواندانشکده   

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال دوم سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 99/03/27 10-12  238 13-10 شنبهسه آقای دکتر شرفی 5102027-02  3 تربیت در نهج البالغه  .1
 99/04/03 14-16  204 16-14 شنبهسه آقای دکتر دادرس 5102023-02  2 فلسفه برنامه ریزی آموزشی  .2
       اساتید گروه 05-5120084 4  پایان نامه  .3

 

 

 

 

 

 : )ص(اکرمرسول 
نشد زمانش انجام در و  بودفرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

 .شوددچار حزن و اندوه می فرد
 :)ع(حضرت علی

 .کنمریزی در کارها سفارش میشما را به تقوای الهی و نظم و برنامه
 :توماس ادیسون

 .های جهانگیر خود را مدیون اندیشه منظم و یادداشت برداری دقیق هستمتمام پیشرفت

 آموزش و پرورش گروه آموزشی: مبانی فلسفی و اجتماعی

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 رشته تحصیلی: تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

 97ورودی: ترم: چهارم



 
 
 
 
 

 

23 

 

شناسی و علوم تربیتی رواندانشکده   

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال دوم سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 99/03/25 16-14  201 16-14 یکشنبه یانهنچدکتر آ -دکتر میرکمالی 5105087-05  3 فلسفه مدیریت آموزشی  .1
 99/03/26 16-14  126 16-14 دوشنبه دکتر نارنجی ثانی 5105272-05  3 های سازمانی مدیریتتئوری  .2
 99/04/02 10-8  201 10-8 دوشنبه دکتر پورکریمی 5105238-05  3 روش تحقیق در مدیریت آموزشی  .3
 99/04/01 10-12  126 10-12 یکشنبه دکتر عزتی 5105134-05  2 نظارت و راهنمایی آموزشی  .4

 

 

 

 

 : )ص(اکرمرسول 
نشد زمانش انجام در و  بودفرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

 .شوددچار حزن و اندوه می فرد
 :)ع(حضرت علی

 .کنمریزی در کارها سفارش میشما را به تقوای الهی و نظم و برنامه
 :توماس ادیسون

 .های جهانگیر خود را مدیون اندیشه منظم و یادداشت برداری دقیق هستمتمام پیشرفت

 ریزی آموزشیمدیریت و برنامهگروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی

 98ورودی: ترم: دوم
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شناسی و علوم تربیتی رواندانشکده   

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال دوم سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

      اساتید گروه 05-5120084 4  پایان نامه  .1

 

 

 

 

 

 

 

 : )ص(اکرمرسول 
نشد زمانش انجام در و  بودفرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

 .شوددچار حزن و اندوه می فرد
 :)ع(حضرت علی

 .کنمریزی در کارها سفارش میبرنامهشما را به تقوای الهی و نظم و 
 :توماس ادیسون

 .های جهانگیر خود را مدیون اندیشه منظم و یادداشت برداری دقیق هستمتمام پیشرفت

 ریزی آموزشیگروه آموزشی: مدیریت و برنامه

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی

 97ورودی: ترم: چهارم
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شناسی و علوم تربیتی رواندانشکده   

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال دوم سال تحصیلی نیم  

 

 

 

 

 

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 24/03/99 14-16  230 18-16 یکشنبه ثانیدکتر نارنجی  5105272-22  3 تئوریهای سازمانی مدیریت 1

 02/04/99 14-16  230 18-16 دوشنبه دکتر پورکریمی 5105238-22  3 روش تحقیق در مدیریت آموزشی 2

 26/03/99 14-16  230 18-16 شنبهسه دکتر عزتی 5105134-22  2 نظارت و راهنمایی آموزشی 3

 27/03/99 14-16  230 14-16 دوشنبه دکتر نادری 5105094-22  2 کلیات اقتصاد)پیش نیاز( 4

 31/03/99 14-16  230 14-16 شنبهسه دکتر کرامتی 5105195-22  2 مبانی برنامه ریزی آموزشی و درسی)پیش نیاز( 5
 

 

 

 

 : )ص(اکرمرسول 
نشود  زمانش انجوام  در و  بودفرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

 .شوددچار حزن و اندوه می فرد
 :)ع(حضرت علی

 .کنمریزی در کارها سفارش میشما را به تقوای الهی و نظم و برنامه
 :توماس ادیسون

 .های جهانگیر خود را مدیون اندیشه منظم و یادداشت برداری دقیق هستمتمام پیشرفت

 ریزی آموزشیمدیریت و برنامهگروه آموزشی: 

 کارشناسی ارشدمقطع تحصیلی: 

 مدیریت آموزشی)مجازی(رشته تحصیلی: 

 98ورودی: ترم: دوم
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شناسی و علوم تربیتی رواندانشکده   

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال دوم سال تحصیلی نیم  

 

 

 

 

 : )ص(اکرمرسول 
 نشود فورد  زموانش انجوام   در و  بوود فرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

 .شوددچار حزن و اندوه می
 :)ع(حضرت علی

 .کنمریزی در کارها سفارش میشما را به تقوای الهی و نظم و برنامه
 :توماس ادیسون

 .های جهانگیر خود را مدیون اندیشه منظم و یادداشت برداری دقیق هستمتمام پیشرفت

 شناسی تربیتی و مشاورهروانگروه آموزشی: 

 ارشد )مجازی(کارشناسیمقطع تحصیلی: 

 شناسی تربیتی و مشاورهروانرشته تحصیلی: 

 1398ورودی:  ترم: دوّم

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 24/03/99 14-16  248 15-13 دوشنبه افضلی دکتر لیال 25-5101106  2 تربیتی شناسیروان  .1

 26/03/99 14-16  249 16-14 شنبهدو آقای علی وحدتی 5101373-25  2 تعلیم و تربیت اسالمی پیشرفته  .2

 31/03/99 14-16  249 20-18 شنبهیک دکتر نسرین بنکداری 25-5101249  2 های یادگیری کاربردی                                      نظریه  .3

 02/04/99 14-16  249 14-16 یکشنبه دکتر سهیال فرتاش 5101360-25  2 های تغییر و اصالح رفتارروش  .4

 04/04/99 14-16  249 18-20 شنبهسه فردکتر محمدرضا مدنی 5101376-25  2 آراء تربیتی و مکاتب فلسفی  .5

 27/03/99 14-16  249 16-18 شنبهسه محمدیواهریج دکتر عباس  5101411-25  2 راهنمایی و مشاوره  .6
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شناسی و علوم تربیتی رواندانشکده   

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال دوم سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 

 کالس

درس 

 نیازپیش

ساعت 

 امتحان

تاریخ 

 عملی نظری امتحان

 02/04/99 14-16  246 17-14 دوشنبه خانم دکتر حسینی 5102015-24  3 نظریات تربیتی مکاتب فلسفی 1

 24/03/99 14-16  246 18-16 سه شنبه دادرسخانم دکتر  5102095-24  2 فلسفه معاصر 2

 31/03/99 14-16  246 14-16 یکشنبه آقای علی وحدت دانشمند 5102069-24  3 فلسفی -روش های تحقیق کیفی 3

 26/03/99 14-16  246 14-16 شنبهسه خانم دکتر عالی 5102070-24  2 نظریه های جامعه شناسی آموزش و پرورش 4

 04/04/99 14-16  246 17-19 یکشنبه خانم ها دکتر سعیده باقری 5102092-24  2 پرورشسمینار در مسائل آموزش و  5

 

 

 

 : )ص(اکرمرسول 
زمانش انجوام  در و  بودفرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

 .شوددچار حزن و اندوه می نشد فرد
 :)ع(حضرت علی

 .کنمریزی در کارها سفارش میشما را به تقوای الهی و نظم و برنامه
 :ادیسونتوماس 

های جهانگیر خود را مدیون اندیشوه مونظم و یادداشوت بورداری دقیوق      تمام پیشرفت
 .هستم

 مبانی فلسفی و اجتماعی آموزش و پرورشگروه آموزشی: 

 ارشد )مجازی(مقطع تحصیلی: کارشناسی

 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش رشته تحصیلی: 

 1398ورودی:  ترم: دوّم
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شناسی و علوم تربیتی رواندانشکده   

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال دوم سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 99/03/31 14-16  248 14-17 یکشنبه حاج علیاندکتر  خانم 5102027-24  3 تربیت در نهج البالغه  .1
 99/03/24 14-16  248 16-18 دوشنبه آقای دکتر دادرس 5102023-24  2 فلسفه برنامه ریزی آموزشی  .2
 99/03/27 14-16  248 16-18 شنبهسه خانم دکتر عالی 5102055-24  2 تحلیل مفاهیم تعلیم و تربیت  .3
 99/03/26 14-16  248 17-19 یکشنبه آقای دکتر آزادمنش 5102052-24  2 فلسفه اخالق  .4

 

 

 

 

 

 : )ص(اکرمرسول 
نشد زمانش انجام در و  بودفرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

 .شوددچار حزن و اندوه می فرد
 :)ع(حضرت علی

 .کنمریزی در کارها سفارش میشما را به تقوای الهی و نظم و برنامه
 :توماس ادیسون

 .های جهانگیر خود را مدیون اندیشه منظم و یادداشت برداری دقیق هستمتمام پیشرفت

 گروه آموزشی: مبانی فلسفی و اجتماعی آموزش و پرورش

 )مجازی( مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 رشته تحصیلی: تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

 97ورودی: چهارمترم: 


