
 

 

 

 

 

 

 
 

 در سامانه دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. سال به صورت مجازی های  این نیمکالس: قابل توجه کلیه دانشجویان

 مراجعه نمائید.  https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/students افزارهای مورد نیاز به آدرسجهت راهنمایی حضور در کالس و  نصب نرم

1 

 

 شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
 1399-1400سال اول سال تحصیلی نیم

 

 

 نام درس رديف
 تعداد واحد

 ساعت امتحان اتاق ساعت روز نام استاد شماره درس
تاريخ 

 عملی نظري امتحان

1 
 05/11/99 8-10 236 17-15 یکشنبه دکتر رضا کاظمی 10-510161 - 2 مبانی علوم اعصاب

2 
 10-5106181 - 2 مبانی علوم اعصاب شناختی

عبدالحسین دکتر 

 وهابی
 27/10/99 13-15 201 13 -15 شنبه

3 
 10-5110021 - 2 شناسی شناختیروان

اکبر دکتر علی

 ارجمندنیا

 افروز دکتر غالمعلی

 05/11/99 13-15 236 15-13 یکشنبه

4 
 10-5106189 - 2 شناسی رشد شناختیروان

دکتر سعید 

 زادهحسن
 04/11/99 10-12 306 10-12 شنبه

 

 : )ص(اکرمرسول 
ست  صت  برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش ا شد فرد زمانش انجام در و  بودفر   ن

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

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

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

 روانشناسی و آموزش کودکان استثنايی گروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 رشته تحصیلی: توانبخشی شناختی

 99ورودي: ترم: اول

https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/students
https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/students


 

 

 

 

 

 

 
 

 در سامانه دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. سال به صورت مجازی های  این نیمکالس: قابل توجه کلیه دانشجویان

 مراجعه نمائید.  https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/students افزارهای مورد نیاز به آدرسجهت راهنمایی حضور در کالس و  نصب نرم

2 

 

 شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
 1399-1400سال اول سال تحصیلی نیم

 نام درس رديف
 تعداد واحد

 تاريخ امتحان ساعت امتحان اتاق ساعت روز نام استاد شماره درس
 عملی نظري

1 
 شنبه دکتر جواد حاتمی 10-5110024 1 2 (2توانبخشی شناختی )

و 17-15

18-17 
126 15-13 27/10/99 

ویژه توان بخشی مباحث  2

 شناختی
 04/11/99 13-15 126 13-15 شنبه دکتر حسین زارع 5110033-10 - 2

3 
      اساتید گروه 10-5110026 4 - کارورزی

4 
 05/11/99 13-15 126 13-15 یکشنبه زادهدکتر سوگند قاسم 10-5110030 - 2 ایها و اخالق حرفهصالحیت

  

 : )ص(اکرمرسول 
ست  صت  برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش ا شد فرد زمانش انجام در و  بودفر   ن

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

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

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

 روانشناسی و آموزش کودکان استثنايی گروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 تحصیلی: توانبخشی شناختیرشته 

 98ورودي: ترم: سوم

https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/students
https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/students


 

 

 

 

 

 

 
 

 در سامانه دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. سال به صورت مجازی های  این نیمکالس: قابل توجه کلیه دانشجویان

 مراجعه نمائید.  https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/students افزارهای مورد نیاز به آدرسجهت راهنمایی حضور در کالس و  نصب نرم

3 

 

 شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
 1399-1400سال اول سال تحصیلی نیم

 نام درس رديف
 تعداد واحد

 اتاق ساعت روز نام استاد شماره درس
ساعت 

 امتحان

تاريخ 

 عملی نظري امتحان

1 
ماندگان های آموزش و پرورش عقباصول و روش

 ذهنی
2 - 5101019-10 

دکتر عباسعلی 

 حسین خانزاده
 29/10/99 10-12 239 10-12 دوشنبه

 10-5101588 - 2 روانشناسی بالینی کودك 2
اکبر دکتر علی

 ارجمندنیا
 05/11/99 13-15 125 13-15 یکشنبه

 10-5101134 - 2 درسی روش تهیه و تنظیم مواد و برنامه ریزی 3
دکتر سوگند 

 زاده قاسم
 05/11/99 8-10 202 8-10 یکشنبه

 10-5101131 1 2 تحقیق پیشرفته روش 4
دکتر باقر 

 بنابغباری
 06/11/99 13-15 124 15-17 دوشنبه

 10-5101220 1 2 (2)روانی هایوکاربردآزموننظریمبانی 5
دکتر محسن 

 یکتاشکوهی
 06/11/99 10-12 242 10-12 یکشنبه

  

 : )ص(اکرمرسول 
ست هر کاری در گرو  صت  برای انجام کار اگر  ؛زمان خودش ا شد فرد زمانش انجام در و  بودفر   ن

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

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

 .ستمهای جهانگیر خود را مدیون اندیشه منظم و یادداشت برداری دقیق هتمام پیشرفت

 روانشناسی و آموزش کودکان استثنايی گروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 استثنايی شناسی و آموزش کودکانروان رشته تحصیلی:

 98ورودي: سومترم: 

https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/students
https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/students


 

 

 

 

 

 

 
 

 در سامانه دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. سال به صورت مجازی های  این نیمکالس: قابل توجه کلیه دانشجویان

 مراجعه نمائید.  https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/students افزارهای مورد نیاز به آدرسجهت راهنمایی حضور در کالس و  نصب نرم

4 

 

 شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
 1399-1400سال اول سال تحصیلی نیم

 نام درس رديف
 تعداد واحد

 ساعت امتحان اتاق ساعت روز نام استاد شماره درس
تاريخ 

 عملی نظري امتحان

1 
 دوشنبه  دکتر زهرا نقش 10-5101027 1 2 آمار استنباطی

 10-8 

15-16 
126 10-8 29/10/99 

2 
 10-5106213 - 2 (1ویژه)شناسی افراد با نیازهای روان 

دکتر سمیرا 

  یزدانی
 30/10/99 10-12 201 12 شنبهسه

3 
 10-5101182 - 2 فرایندهای تحول روانی

دکتر سعید 

 زادهحسن
 29/10/99 13-15 201 15-13 دوشنبه

4 
 10-5101015 - 2 اصول ژنتیك و مشاوره ژنتیکی

دکتر معصومه 

 فالح
 07/11/99 8-10 202 10-8 شنبهسه

5 
 10-5101262 - 2 هوش و عقب ماندگی ذهنی

دکتر فاطمه 

 نصرتی
 06/11/99 10-12 207 12 دوشنبه

 

 : )ص(اکرمرسول 
ست  صت  برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش ا شد فرد زمانش انجام در و  بودفر   ن

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

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

 .خود را مدیون اندیشه منظم و یادداشت برداری دقیق هستم های جهانگیرتمام پیشرفت

 روانشناسی و آموزش کودکان استثنايی گروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 روانشناسی و آموزش کودکان استثنايیرشته تحصیلی: 

 99ورودي: ترم: اول

https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/students
https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/students


 

 

 

 

 

 

 
 

 در سامانه دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. سال به صورت مجازی های  این نیمکالس: قابل توجه کلیه دانشجویان

 مراجعه نمائید.  https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/students افزارهای مورد نیاز به آدرسجهت راهنمایی حضور در کالس و  نصب نرم

5 

 

 شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
 1399-1400سال اول سال تحصیلی نیم

 

 
 

 

 

 : )ص(اکرمرسول 
ست  صت  برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش ا شد فرد زمانش انجام در و  بودفر   ن

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

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

 .مدیون اندیشه منظم و یادداشت برداری دقیق هستم های جهانگیر خود راتمام پیشرفت

 روانشناسی و آموزش کودکان استثنايی گروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: دکتري 

 روانشناسی وآموزش کودکان استثنايی  رشته تحصیلی:

 99ورودي: ترم: اول

 نام درس رديف
 تعداد واحد

 اتاق ساعت روز نام استاد شماره درس
ساعت 

 امتحان

تاريخ 

 عملی نظري امتحان

1 
شناسی و توانبخشی افراد روان

 مانده ذهنیعقب
 07/11/99 8-10 گروه 10-8 سه شنبه دکتر غالمعلی افروز 5101501-10 - 2

 29/10/99 8-10 گروه 12-9 دوشنبه زادهدکتر علی مقدم 11-5101027 1 2 آمار استنباطی 2

 30/10/99 10-12 گروه 12 سه شنبه یکتادکتر محسن شکوهی 10-5101502 - 2 خاصّ های یادگیریناتوانی 3

 07/11/99 13-15 304 15-13 سه شنبه اکبر ارجمندنیادکتر علی 10-5101321 - 2 های جسمانی و سالمتناتوانی 4

https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/students
https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/students
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6 

 

 شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
 1399-1400سال اول سال تحصیلی نیم

 

 

 

 : )ص(اکرمرسول 
ست  صت  برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش ا شد فرد زمانش انجام در و  بودفر   ن

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

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

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

 استثنايیروانشناسی و آموزش کودکان  گروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: دکتري 

 روانشناسی وآموزش کودکان استثنايی  رشته تحصیلی:

 98ورودي: ترم: سوم

 نام درس رديف
 تعداد واحد

 اتاق ساعت روز نام استاد شماره درس
ساعت 

 امتحان

تاريخ 

 عملی نظري امتحان

 29/10/99 13-15 گروه 15-13 دوشنبه دکتر غالمعلی افروز 10-5101504 - 2 شناسی و توانبخشی افراد نابیناروان 1

2 
اندازه گیری و ارزیابی پیشرفت 

 تحصیلی
 06/11/99 10-12 206 12 دوشنبه دکتر عباس بازرگان 5101385-10 - 2

 10-5101403 - 2 اختالل های عاطفی، رفتاری 3
 زاده دکتر سعید حسن

 بنابدکتر باقر غباری
 30/10/99 10-12 206 12 سه شنبه

    - - اساتید گروه 10-5110020 2 - )کسب تجارت بالینی( کارورزی 4

 

https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/students
https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/students

