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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 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 12-10  124 12-10 شنبه  دکتر مریم عباسی  5106138-06  2 2شناسی مباحث اساسی در روان  .1

 02/04/99 16-14  125 17-14 دوشنبه  دکتر حجت اهلل فراهانی 5106020-06  3 آمار استنباطی  .2

 26/03/99 10-12  236 10-12 دوشنبه کشوریفاطمه دکتر  5101410-06  2 احساس و ادراک  .3

 24/03/99 12-10  302 12-10 شنبهیک دهقانی آرانیدکتر  5106199-06  2 1شناسی متون روان  .4

 02/04/99 8-10  306 8-10 دوشنبه دکتر پورحسین 06-5106173  2 1شناسی تحولیروان  .5

 01/04/99 8-10  207 8-10 یکشنبه دکتر کیانوش محمدی 5106177-06  2 آشنایی با فلسفه اسالمی  .6

 

 

 

 : )ص(اکرمرسول سا
نشاد  زمانش انجاام  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

 .دیشه منظم و یادداشت برداری دقیق هستمهای جهانگیر خود را مدیون انتمام پیشرفت

 شناسیگروه آموزشی: روان

 مقطع تحصیلی: کارشناسی

 شناسیرشته تحصیلی: روان

 98ورودی: ترم: دوم
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 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 16-14  236 16-14 شنبه  علیانخانم دکتر حاج 5106193-07  2 شناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمانروان  .1

 25/03/99 12-10  207 12-10 یکشنبه فردکتر طاهری 5106106-07  2 و هیجان انگیزش  .2

 31/03/99 10-12  306 10-12 شنبه آقای غریبی 5106233-07  2 شناسی سیاسیروان  .3

 26/03/99 8-10  208 8-10 دوشنبه نژاددکتر رحیمی 5106197-07  2 شناسی دینروان  .4

 01/04/99 8-10  124 8-10 یکشنبه دکتر فاطمه کشوری 5106196-07  2 شناسی شناختیروان  .5

 27/03/99 10-12  124 10-12 شنبهسه دکتر پورحسین 5106195-07  2 2شناسی تحولی روان  .6

 26/03/99 14-16  209 14-17 دوشنبه دکتر حاتمی  5106201-07  3 شناسی تجربیروان  .7

 02/04/99 10-12  302 10-12 دوشنبه دکتر فردوسی 5106107-07  2 شناسی تربیتیروان  .8

شنبهسه ساویزدکتر  5106107-07  2 شناسی تربیتیروان  .9  16-14 306  16-14 03/04/99 

 

 : )ص(اکرمرسول 
نشاد  زمانش انجاام  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

 .ون اندیشه منظم و یادداشت برداری دقیق هستمهای جهانگیر خود را مدیتمام پیشرفت

 شناسیگروه آموزشی: روان

 مقطع تحصیلی: کارشناسی

 شناسیرشته تحصیلی: روان

 97ورودی: ترم: چهارم
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 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 10-8  124 10-8 شنبه دکتر بشارت 5101278-08  2 2سیب شناسی روانی آ  .1
 26/03/99 12-10  205 12-10 دوشنبه کارسازی آقای 5106206-08  2 2های روانشناختی آزمون  .2
 25/03/99 10-12  124 10-12 یکشنبه دکتر فیروزی 5106207-08  2 آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان  .3
 03/04/99 8-10  204 8-10 شنبهسه دکتر رضازاده 5106208-08  2 شناسی و مشاوره خانوادهروان  .4
 27/03/99 10-12  236 10-12 شنبهسه دکتر نوفرستی 5106209-08  2 درمانیهای مشاوره و رواننظریه  .5
 31/03/99 14-16  236 16-18 شنبه دکتر افروز 5106214-08  2 2شناسی افراد با نیازهای ویژه روان  .6
 03/04/99 14-16  205 14-17 شنبهسه دکتر حاتمی  5106201-08  3 شناسی تجربیروان  .7
 02/04/99 8-10  124 8-10 دوشنبه دکتر صلواتیان 08-5106222  2 کنندهشناسی رفتار مصرفروان  .8
 01/04/99 8-10  205 8-10 یکشنبه فردکتر طاهری 5101060-08  2 بهداشت روانی  .9

 01/04/99 14-16  236 14-16 یکشنبه آقای غریبی 5106038-08  2 نگرش و تغییر آن   .10
 01/04/99 10-12  209 16-18 یکشنبه  سطامیبدکتر  5106204-08  2 فناوری اطالعات در روانشناسی  .11
 02/04/98 14-16  205 16-18 دوشنبه دکتر حاج علیان 5106193-08  2 روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان  .12

  :)ص(اکرمرسول 
نشاد  زمانش انجاام  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

 .اشت برداری دقیق هستمهای جهانگیر خود را مدیون اندیشه منظم و یاددتمام پیشرفت

 شناسیگروه آموزشی: روان

 مقطع تحصیلی: کارشناسی

 شناسیرشته تحصیلی: روان

 Aگروه  96ورودی: ترم: ششم
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 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 انامتح

 31/03/99 12-10  205 12-10 شنبه دکتر بشارت 5101278-09  2 2آسیب شناسی روانی   .1
 26/03/99 16-14  208 16-14 دوشنبه آقای تعدادی 5106206-09  2 2های روانشناختی آزمون  .2
 26/03/99 8-10  205 8-10 دوشنبه دکتر فیروزی 5106207-09  2 آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان  .3
 01/04/99 14-16  124 14-16 یکشنبه دکتر رضازاده 5106208-09  2 شناسی و مشاوره خانوادهروان  .4
 25/03/99 10-12  236 10-12 یکشنبه دکتر نوفرستی 5106209-09  2 درمانیهای مشاوره و رواننظریه  .5
 24/03/99 14-16  124 14-16 شنبه ر نصرتیدکت 5106214-09  2 2شناسی افراد با نیازهای ویژه روان  .6
 27/03/99 14-16  205 17-20 شنبهسه دکتر حاتمی  5106201-09  3 شناسی تجربیروان  .7
 02/04/99 10-12  124 10-12 دوشنبه دکتر صلواتیان 5106222-09  2 کنندهشناسی رفتار مصرفروان  .8
 03/04/99 10-12  205 10-12 نبهشسه فردکتر طاهری 5101060-09  2 بهداشت روانی  .9

 24/03/99 8-10  204 16-18 شنبه دکتر غریبی 5106038-09  2 نگرش و تغییر آن   .10
 31/03/98 14-16  209 10-12 شنبه دکتر حاج علیان 5106202-09  2 1اختی در قرآن و حدیثنشنآموزه های روا  .11

- 

 : )ص(اکرمرسول 
نشاد  زمانش انجاام  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

 .ا مدیون اندیشه منظم و یادداشت برداری دقیق هستمهای جهانگیر خود رتمام پیشرفت

 شناسیگروه آموزشی: روان

 مقطع تحصیلی: کارشناسی

 شناسیرشته تحصیلی: روان

 Bگروه  96ورودی: ترم: ششم



 
 
 
 
 

 

5 

 

شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 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

31/03/99 10-8 5101416 205 10-8 شنبه عزیزی/ دکتر حسینیدکتر  5101418-11 - 2 فیزیولوژی انسان )اعصاب و غدد(  .1  

01/04/99 12-10 5101267 208 12-10 یکشنبه دکتر زهرا نقش SPSS 2 - 11-5101419آمار استنباطی و کاربرد   .2  

26/03/99 10-8 5101416 236 10-8 دوشنبه دکتر محمدحسن آسایش 5101096-11 - 2 شناسی اجتماعیروان  .3  

25/03/99 14-16 - 239 16-18 یکشنبه دکتر مرضیه دهقانی 5101425-11 - 2 آموزش و پرورش ابتدایی و متوسطه اوّل و دوّم  .4  

27/03/99 10-12 5101416 209 10-12 شنبهسه زادهدا ملکدکتر لی 5106173-11 - 2 (1شناسی تحوّلی )روان  .5  

03/04/99 8-10 - 238 8-10 شنبهسه جممحمدرضا شرفی دکتر 5106011-11 - 2 شناسی در اسالمانسان  .6  

25/03/99 8-10 5101416 242 14-16 شنبهیک السادات ناجیدکتر الهام 5101559-11 - 2 شناسی تربیتیروان  .7  

          6 دروس عمومی  .8

 

 : )ص(اکرمرسول 
زماانش انجاام   در و  باود 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 خاود را مادیون اندیشاه مانظم و یادداشات بارداری دقیاق        تمام پیشرفت
 .هستم

 تربیتی و مشاوره شناسیوانرگروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی

 هرشته تحصیلی: مشاور

 98ورودی: ترم: دوم
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 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 12-10 5101419 208 12-10 شنبه اسانیلو دکتر مسعود غالمعلی 5101420-12 - 2 تحقیق در مشاورهمبانی نظری روش  .1

 24/03/99 16-14 5101420 208 13-12 شنبه لواسانی دکتر مسعود غالمعلی 5101421-12 1 - تحقیق در مشاورهی روشلمتمرین ع  .2

 25/03/99 14-16 5101117 125 14-16 یکشنبه دکتر سمیه شاهمرادی 5101273-12 - 2 (1شناسی روانی )آسیب  .3

 01/04/99 10-12 5101426 205 10-12 یکشنبه محمدیدکتر عباس جواهری 5101427-12 - 2 (2متون مشاوره انگلیسی )  .4

 209 8-10 دوشنبه رادیفرد/خانم حسندکتر محمد خدایاری 5101309-12 - 2 مسایل نوجوانان و جوانان  .5
5106173 

5106195 
10-8 26/03/99 

 02/04/99 8-10 5101422 234 14-16 دوشنبه دکتر زهرا نقش 5101430-12 1 1 عدادهای هوش و استکاربرد آزمون  .6

 25/03/99 8-10  209 8-10 یکشنبه دکتر محمدحسن آسایش 5101563-12 - 2 تحصیلی راهنماییمشاوره   .7

 

 : )ص(اکرمرسول 
ش انجاام  زماان در و  باود 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 خاود را مادیون اندیشاه مانظم و یادداشات بارداری دقیاق        تمام پیشرفت
 .هستم

 تربیتی و مشاوره شناسیروانگروه آموزشی: 

 تحصیلی: کارشناسیمقطع 

 رشته تحصیلی: مشاوره

 97ورودی: ترم: چهارم
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 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  نیازدرسپیش
 امتحان

 تاریخ امتحان
 عملی نظری

 27/03/99 10-8 5101448 302 10-8 شنبهسه دکتر کشاورزافشار 5101247-13 - 2 (2درمانی)های مشاوره و رواننظریه  .1

 03/04/99 16-14 5101429 124 16-14 شنبهسه محمدیدکتر جواهری 5101431-13 1 1 های زندگی و فنون آموزش آنمهارت  .2

 238 10-8 شنبهدو دکتر یاسر مدنی 5101433-13 1 1 اسالمی -درمانی معنویمشاوره و روان  .3
5101448 

5101424 
12-10 03/04/99 

 01/04/99 14-16 5101278 204 14-16 یکشنبه دکتر طیبه فردوسی 5101440-13 - 2 مشاوره پیشگیری از اعتیاد مبانی  .4

 25/03/99 8-10 5101437 204 8-10 یکشنبه دکتر سهیال فرتاش 5101446-13 - 2 ها و فنون راهنمایی و مشاوره شغلینظریه  .5

 25/03/99 14-16 5101446 204 16-17 یکشنبه دکتر سهیال فرتاش 5101447-13 1 - تمرین عملی مشاوره شغلی  .6

 02/04/99 14-16 5101450 207 14-16 شنبهدو دکتر سمیه شاهمرادی 5101231-13 - 2 مشاوره خانواده  .7

8.  
 5101436-13 - 2 راهنمایی و مشاوره کودک و نوجوان

دکتر محمدحسن 

 آسایش
 01/04/99 10-12 5101436 204 10-12 یکشنبه

 

 : )ص(اکرمرسول 
زماانش انجاام   در و  باود فرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

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

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

های جهانگیر خاود را مادیون اندیشاه مانظم و یادداشات بارداری دقیاق        تمام پیشرفت
 .هستم

 تربیتی و مشاوره شناسیروانگروه آموزشی: 

 ارشناسیمقطع تحصیلی: ک

 رشته تحصیلی: مشاوره و راهنمایی

 96ورودی: ترم: ششم
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 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 انامتح

 26/03/99 12-10  208 12-10 دوشنبه خانم دکتر دهقانی 5103279-01  2 درسی برنامه ریزی اصول و مبانی  .1

 25/03/99 16-14  209 16-14 یکشنبه آقای دکتر جوادی پور 01-5103277  2 آموزشی مدیریت اصول و مبانی  .2

 03/04/99 10-12  208 10-12 شنبهسه خداییآقای دکتر  01-5101589  2 استنباطی آمار  .3

 27/03/99 8-10  236 8-10 شنبهسه خانم دکترایروانی 01-5105045  2 اسالمی تربیت و تعلیم  .4

 01/04/99 10-12  306 10-12 یکشنبه خانم دکتر حسینی 01-5103270  2 تربیتی نظریه و فلسفی هایمکتب  .5

 02/04/99 8-10  302 8-10 دوشنبه وحیده دهاقین خانم 01-5103276  2 رشد شناسیروان  .6

 04/04/99 10-12  124 10-12 چهارشنبه خانم دکتر نصرتی 01-5103280  2 ویژه نیازهای با کودکان آموزش و شناسیروان  .7

          3 )عمومی(عمومی فارسی  .8

          2 ))عمومی2اندیشه  .9

 

 : )ص(اکرمرسول 
زماانش انجاام   در و  باود 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

اندیشاه مانظم و یادداشات بارداری دقیاق       های جهانگیر خاود را مادیون  تمام پیشرفت
 .هستم

 درسیوآموزشیریزیبرنامهوهاروشگروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی

 رشته تحصیلی: علوم تربیتی

 98ورودی: ترم: دوم
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 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

 01/04/99 16-14  302 16-14 یکشنبه آقای ایرجی 5103305-04  2 لوم تربیتی متون تخصصی ع  .1
 

 

 

 

 

 

 : )ص(اکرمرسول 
زماانش انجاام   در و  باود فرصت برای انجام کار اگر  ؛استهر کاری در گرو زمان خودش 

 .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 خاود را مادیون اندیشاه مانظم و یادداشات بارداری دقیاق        تمام پیشرفت
 .هستم

 درسی و آموزشی ریزیبرنامهو  هاروشآموزشی: گروه 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی

 رشته تحصیلی: علوم تربیتی 

 95ورودی: ترم: هفتم
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 

 
 

 

 

 

ردی
 نام درس ف

 اد واحدتعد
شماره  ساعت روز نام استاد شماره درس

 کالس
درس 

 نیازپیش
ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 02/04/99 16-14  204 16-14 دوشنبه آقای دکتر مهدی بدلی 03-5103291  2 تولید محتوای الکترونیکی  .1
 01/04/99 12-10  239 12-10 شنبهسه خانم دکتر حسینی 03-5103272  2 تربیت اخالقی  .2
 04/04/99 8-10  306 8-10 چهارشنبه خانم دکتر موسویان 03-5103283  2 طراحی آموزشی  .3
 25/03/99 10-12  239 10-12 یکشنبه آقای دکتر دادرس 03-5103286  2 آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان  .4
 27/03/99 14-16  208 14-16 شنبهسه اجیخانم الهام السادات ن 03-5101129  2 یادگیری  شناسیروان  .5
 25/03/99 14-16  208 14-16 یکشنبه خانم دکتر قاسم زاده 03-5103325  2 بهداشت و تغذیه مادر و کودک)زمینه پیش دبستان...(  .6
 01/04/99 8-10  208 8-10 شنبهسه خانم دکتر پرستو حریری 03-5103321  2 آموزش هنر )زمینه پیش دبستان...(  .7
 26/03/99 14-16  302 16-18 دوشنبه خانم زهرا باطنی 03-5103322  2 روش تدریس ریاضیات)زمینه پیش دبستان...(  .8

با دانش آموزان با نیازهای ویژه)زمینه  مشاوره هایروش  .9
 27/03/99 8-10  207 8-10 شنبهسه خانم دکتر قاسم زاده 03-5103313 1 1 (با نیازهای ویژهگرایش کودکان 

 01/04/99 14-16  306 14-16 یکشنبه عباس شیخ محمدآقای  03-5103314 1 1 (با نیازهای ویژهیادگیری)زمینه گرایش کودکان  هایناتوانی  .10
 04/04/99 10-12  306 10-12 چهارشنبه آقای دکتر به پژوه 03-5103319 1 1 (با نیازهای ویژه اجتماعی)زمینه گرایش کودکان مددکاری  .11
 02/04/99 8-10  208 14-16 شنبهیک عالی -آقای دکتر دادرس 03-5103297  2 پروژه   .12
 01/04/99 8-10  302 8-10 یکشنبه خانم دکتر قاسم زاده 05-5103297  2 پروژه  .13

 

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

 .شوددچار حزن و اندوه می
 :)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

 گروه آموزشی: مبانی فلسفی و اجتماعی آموزش و پرورش

 مقطع تحصیلی: کارشناسی

 رشته تحصیلی: علوم تربیتی 

 96ورودی: ترم: ششم
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 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

 27/03/99 16-14  209 16-14 شنبهسه دکتر کرامتی 02-5103279  2 ریزی درسیمبانی و اصول برنامه  .1

 02/04/99 16-14  236 16-14 دو شنبه دکتر رومیانی 5101589-02  2 آمار استنباطی  .2

 02/04/99 8-10  207 8-10 دوشنبه دکتر عالی 5103270-02  2 های فلسفی و نظریه تربیتیمکتب  .3

 27/03/99 8-10  209 8-10 شنبهسه دکتر فیروزی 5103276-02  2 شناسی رشدروان  .4

 26/03/99 14-16  124 16-18 دوشنبه آقای مزاری 5103271-02  2 و متوسطه ، دبستانیدبستانیآ . پ پیش  .5

 03/04/99 10-12  302 10-12 شنبهسه دکتر صالحی 5103282-02  2 گیریسنجش و اندازه  .6

 01/04/99 10-12  209 10-12 یکشنبه دکتر فردوسی 5106136-02  2 مبانی راهنمایی و مشاوره  .7

 25/03/99 8-10  205 16-18 یکشنبه مرکز بهداشت 5103331-02  2 نی مدارسبهداشت و ایم  .8

 25/03/99 14-16  205 14-16 یکشنبه دکتر دهقانی 5103320-02  2 روش تدریس علوم تجربی و اجتماعی  .9

 26/03/99 10-12  207 10-12 دوشنبه دکتر فاطمه نصرتی 5103317-02  2 شناسی و آموزش کودکان ناتوانی هوشیروان  .10

          2 عمومی  .11

          1 عمومی  .12

 

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

 .شوده میدچار حزن و اندو
 :)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 آموزشیگروه آموزشی: مدیریت و برنامه

 مقطع تحصیلی: کارشناسی

 علوم تربیتی : رشته تحصیلی

 97ورودی: ترم: چهارم


