
 
 
 
 
 

 
 
 

افزارهای مورد نیاز به نرم نصب کالس و  شنایی با نحوه حضور درآ جهت به صورت مجازی و در سامانه دانشگاه تهران برگزار خواهدشد. جاری سالنیم هایکالسقابل توجه کلیه دانشجویان: 

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

1 
 

شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 05/11/99 10-12  209 10-12 یکشنبه دکتر دهقانی آرانی 5106132-06  2 1مباحث اساسی در روانشناسی  1

 05/11/99 8-10  209 8-10 یکشنبه  پور جالیی دکتر 5101541-06  2 مبانی جامعه شناسی 2

 29/10/99 10-12  208 10-12 دوشنبه  دکتر کارسازی 5101575-06  2 توصیفیآمار  3

 30/10/99 8-10  302 8-10 سه شنبه سینی/دکتر عزیزیدکتر ح 5106133-06  2 فیزیولوژی اعصاب و غدد 4

 06/11/99 8-10  208 8-10 دوشنبه عسگری زادهدکتر  5106137-06  2 معرفت شناسی 5

 07/11/99 10-12  306 10-12 سه شنبه دکتر فردوسی 5106136-06  2 مشاوره مبانی راهنمایی و 6

  8-10  205 14-17 چهارشنبه ادبیاتدانشکده  1120017-02  3 زبان فارسی 7

 25/10/99 10-12  205 13-15 چهارشنبه منصور میر 1120001-33  2 1اندیشه اسالمی  8
 

 : )ص(اکرمرسول 
 .شوددچار حزن و اندوه می نشد فردزمانش انجام در و  بودفرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

 :)ع(حضرت علی
 .کنمکارها سفارش میریزی در شما را به تقوای الهی و نظم و برنامه

 :توماس ادیسون

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

 روانشناسیگروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی

 روانشناسیرشته تحصیلی: 

 99ورودی: ترم: اول

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


 
 
 
 
 

 
 
 

افزارهای مورد نیاز به نرم نصب کالس و  شنایی با نحوه حضور درآ جهت به صورت مجازی و در سامانه دانشگاه تهران برگزار خواهدشد. جاری سالنیم هایکالسقابل توجه کلیه دانشجویان: 

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

2 
 

شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 یکشنبه احسان دکتر بهرامی 5106194-06 1 2 روش تحقیق در روانشناسی  .1
و 12-10

13-12 
124 

 
12-10 05/11/99 

 07/11/99 10-12  124 10-12 سه شنبه دکتر تهرانی 5106141-06  2 روانشناسی فیزیولوژیک  .2

 29/10/99 8-10  204 8-10 دوشنبه دکتر پورحسین  5106173-06  2 1روانشناسی تحولی   .3

 06/11/99 10-12  204 10-12 دوشنبه فراهانیدکتر  5106236-06  2 روانسنجی  .4

 29/10/99 13-15  124 13-15 دوشنبه دکتر دهقانی آرانی 5106200-06  2 2متون روانشناسی   .5

 05/11/99 13-15  124 13-15 یکشنبه دکتر حاتمی 5106175-06  2 روانشناسی یادگیری  .6

 30/10/99 8-10  208 8-10 سه شنبه  دکتر رضازاده 5106174-06  2 روانشناسی اجتماعی  .7

 

  

 : )ص(اکرمرسول 
 .شوددچار حزن و اندوه می نشد فردزمانش انجام در و  بودفرصت برای انجام کار اگر  ؛استهر کاری در گرو زمان خودش 

 :)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

 روانشناسیگروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی

 روانشناسیرشته تحصیلی: 

 98ورودی: ترم: سوم

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


 
 
 
 
 

 
 
 

افزارهای مورد نیاز به نرم نصب کالس و  شنایی با نحوه حضور درآ جهت به صورت مجازی و در سامانه دانشگاه تهران برگزار خواهدشد. جاری سالنیم هایکالسقابل توجه کلیه دانشجویان: 

 مراجعه نمائید.  https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/students آدرس
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 29/10/99 8-10  124 8-10 دوشنبه دکتر رضازاده 5106192-06  2 تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن 1

دکتر رحیمی نژاد / آقای  5101372-06  2 روانشناسی شخصیت 2
 فاضلی مهرآبادی

 دوشنبه
 دوشنبه

و 12-10
15-13 209  12-10 06/11/99 

 30/10/99 10-12  208 10-12 شنبهسه دکتر عالی 5106198-06  2 فلسفه علم روانشناسی 3

 05/11/99 13-15  209 13-15 یکشنبه االسالمدکتر طاهره ثقت 5106202-06  2 1آموزه های روانشناسی در قرآن و حدیث 4

 05/11/99 8-10  124 8-10 یکشنبه دکتر بشارت 5101273-06  2 1آسیب شناسی روانی  5

 01/11/99 10-12  302 10-12 یکشنبه دکتر تعدادی 5106205-06 1 1 1آزمون های روانشناختی  6

 04/11/99 13-15  208 13-15 شنبه آزاده صفاری 5106040-06  2 آسیب شناسی اجتماعی 7

 27/10/99 13-15  209 15-17 شنبه دکتر غریبی 5106212-06  2 روانشناسی صنعتی وسازمانی 8

 5106213-06  2 1روانشناسی افراد با نیازهای ویژه  9
دکتر غباری بناب و 
 07/11/99 13-15  208 13-15 شنبهسه دکتر شیخ محمدی

 27/10/99 10-12  124 10-12 شنبه دکتر پورحسین 5106228-06  2 روانشناسی تبلیغات و رسانه 10
 

 : )ص(اکرمرسول 
 .شوددچار حزن و اندوه می نشد فردزمانش انجام در و  بودفرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

 :)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 هستمپیشرفتتمام 

 روانشناسیگروه آموزشی: 
 مقطع تحصیلی: کارشناسی

 روانشناسیرشته تحصیلی: 

      97ورودی: پنجمترم: 

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


 
 
 
 
 

 
 
 

افزارهای مورد نیاز به نرم نصب کالس و  شنایی با نحوه حضور درآ جهت به صورت مجازی و در سامانه دانشگاه تهران برگزار خواهدشد. جاری سالنیم هایکالسقابل توجه کلیه دانشجویان: 

 مراجعه نمائید.  https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/students آدرس
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 05/11/99 10-12  208 10-12 یکشنبه دکتر نوفرستی 5106111-06  2 اصول روانشناسی بالینی 1

 29/10/99 8-10  209 8-10 دوشنبه دکتر تعدادی 5103292-06  2 روان شناسی سالمت 2

 30/10/99 8-10  124 8-10 سه شنبه دکتر عباسی 5106237-06 1 1 فنون مشاوره و روان درمانی 3

 08/11/99 13-15  124 13-15 چهارشنبه دکتر اسماعیلی 5106210-06  2 راهنمایی و مشاوره تحصیلی وشغلی 4

 06/11/99 10-12  205 10-12 دو شنبه دکتر قاسمی –زادهدکتر حسن 5106215-06  2 توان بخشی کودکان با نیازهای ویژه 5

 07/11/99 10-12  204 10-12 سه شنبه دکتر طاهری فر 5106216-06 1 1 شیوه های اصالح و تغییر رفتار 6

در انفرادی(  -پژوهش)عملی 7

 شناسیروان
    اساتید گروه 06-5106217 3 

 
  

 30/110/99 13-15  309 13-15 سه شنبه  دکتر طاهره ثقت االسالم 5106221-06  2 روانشناسی اعتیاد 8

 27/10/99 13-15  205 15-17 شنبه دکتر بیتا وحدانی 5106227-06  2 کلیات روانپزشکی 9
 

 : )ص(اکرمرسول 
 .شوددچار حزن و اندوه می نشد فردزمانش انجام در و  بودفرصت برای انجام کار اگر  ؛است هر کاری در گرو زمان خودش

 :)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

 روانشناسیگروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی

 روانشناسیرشته تحصیلی: 

 A     96ورودی: هفتمترم: 

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


 
 
 
 
 

 
 
 

افزارهای مورد نیاز به نرم نصب کالس و  شنایی با نحوه حضور درآ جهت به صورت مجازی و در سامانه دانشگاه تهران برگزار خواهدشد. جاری سالنیم هایکالسقابل توجه کلیه دانشجویان: 

 مراجعه نمائید.  https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/students آدرس
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 27/10/99 10-12  205 10-12 شنبه دکتر نوفرستی 5106111-03  2 اصول روانشناسی بالینی 1

 07/11/99 10-12  209 10-12 سه شنبه دکتر فیروزی 5103292-03  2 روان شناسی سالمت 2

 29/10/99  8-10  302  8-10 دوشنبه  دکتر عباسی 5106237-03 1 1 فنون مشاوره و روان درمانی 3

 01/11/99 13-15  124 15-17 چهارشنبه دکتر اسماعیلی 5106210-03  2 راهنمایی و مشاوره تحصیلی وشغلی 4

 08/11/99 10-12  205 10-12 یکشنبه سید سعید سجادی 5106215-03  2 توان بخشی کودکان با نیازهای ویژه 5

 30/10/99 8-10  204 8-10 سه شنبه طاهری فردکتر  5106216-03 1 1 شیوه های اصالح و تغییر رفتار 6

       اساتید گروه 5106217-03 3  شناسیانفرادی( در روان -پژوهش )عملی 7

 05/11/99 13-15  209 15-17 یکشنبه االسالمدکتر طاهره ثقت 5106203-03  2 2های روانشناختی در قران و حدیثآموزه 8

 06/11/99 13-15  302 15-17 دوشنبه دکتر رضازاده 5106193-03  2 مسلمانروانشناسی از دیدگاه اندیشمندان  9

 05/11/99 8-10  208 8-10 یکشنبه دکتر بیتا وحدانی 5106227-03  2 کلیات روانپزشکی 10
 

 : )ص(اکرمرسول 
 .شوددچار حزن و اندوه می نشد فردزمانش انجام در و  بودفرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

 :)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

 روانشناسیگروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی

 روانشناسیرشته تحصیلی: 

 B     96ورودی: هفتمترم: 

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


 
 
 
 
 

 
 
 

افزارهای مورد نیاز به نرم نصب کالس و  شنایی با نحوه حضور درآ جهت به صورت مجازی و در سامانه دانشگاه تهران برگزار خواهدشد. جاری سالنیم هایکالسقابل توجه کلیه دانشجویان: 

 مراجعه نمائید.  https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/students آدرس
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 27/10/99 8-10  201 8-10 شنبه دکتر فیروزی 5106068-06  2 روان شناسی عمومی پیشرفته 1

 04/11/99 10-12  239 10-12 شنبه دکتر حاتمی و دکتر کاظمی 5106067-06 2  روانشناسی تجربی 2

 29/10/99 10-12  126 10-12 دوشنبه دکتر زمانی 5106062-06  2 روانشناسی یادگیری و تفکر 3

 06/11/99 13-15  236 13-15 دوشنبه دکتر فراهانی 5106072-06  2 روشهای آمار پیشرفته 4

 

 

 

 

 

 

 : )ص(اکرمرسول 
 .شوددچار حزن و اندوه می نشد فردزمانش انجام در و  بودفرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

 :)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

 روانشناسیگروه آموزشی: 

 ارشد مقطع تحصیلی: کارشناسی

 عمومی روانشناسیرشته تحصیلی: 

 99ورودی: اولترم: 

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


 
 
 
 
 

 
 
 

افزارهای مورد نیاز به نرم نصب کالس و  شنایی با نحوه حضور درآ جهت به صورت مجازی و در سامانه دانشگاه تهران برگزار خواهدشد. جاری سالنیم هایکالسقابل توجه کلیه دانشجویان: 

 مراجعه نمائید.  https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/students آدرس
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 27/10/99 8-10  201 8-10 شنبه دکتر فیروزی 5106068-06  2 روان شناسی عمومی پیشرفته 1

 04/11/99 10-12  239 10-12 شنبه دکتر حاتمی و دکتر کاظمی 5106067-06 2  روانشناسی تجربی 2

 29/10/99 10-12  126 10-12 دوشنبه دکتر زمانی 5106062-06  2 روانشناسی یادگیری و تفکر 3

 06/11/99 13-15  236 13-15 دوشنبه دکتر فراهانی 5106072-06  2 روشهای آمار پیشرفته 4

 

 

 

 

 

 

 : )ص(اکرمرسول 
 .شوددچار حزن و اندوه می نشد فردزمانش انجام در و  بودفرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

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

 :توماس ادیسون

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

 روانشناسیگروه آموزشی: 

 ارشد مقطع تحصیلی: کارشناسی

 روانشناسی عمومی)مجازی(رشته تحصیلی: 

 99ورودی: ترم: اول

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


 
 
 
 
 

 
 
 

افزارهای مورد نیاز به نرم نصب کالس و  شنایی با نحوه حضور درآ جهت به صورت مجازی و در سامانه دانشگاه تهران برگزار خواهدشد. جاری سالنیم هایکالسقابل توجه کلیه دانشجویان: 

 مراجعه نمائید.  https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/students آدرس
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 05/11/99 10-12  202 10-12 یکشنبه  دکتر رضازاده 5106022-06  2 روانشناسی اجتماعی پیشرفته 1

 05/11/99 13-15  304 13-15 یکشنبه رحیمی نژاد دکتر 5106066-06  2 نظریه شخصیت 2

 روانشناسی کودکان استثنایی 3
 دوشنبه دکتر نصرتی 06-5106021  3

و 12-10

12-13 
238 

 
12-10 29/10/99 

 27/10/99 10-12  126 10-12 شنبه دکتر قربانی 5106065-06  2 انگیزش و هیجان 4
 

 

 

 

 : )ص(اکرمرسول 
 ه

 .شوددچار حزن و اندوه می نشد فردزمانش انجام در و  بودفرصت برای انجام کار اگر  ؛ر کاری در گرو زمان خودش است
 :)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

 روانشناسیگروه آموزشی: 

 ارشد مقطع تحصیلی: کارشناسی

 روانشناسی عمومیرشته تحصیلی: 

 98ورودی: ترم: سوم

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


 
 
 
 
 

 
 
 

افزارهای مورد نیاز به نرم نصب کالس و  شنایی با نحوه حضور درآ جهت به صورت مجازی و در سامانه دانشگاه تهران برگزار خواهدشد. جاری سالنیم هایکالسقابل توجه کلیه دانشجویان: 

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

9 
 

شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 05/11/99 10-12  238 10-12 یکشنبه دکتر عباسی 5106148-06  2 روانیشناسی  مبانی شناختی آسیب 1

 27/10/99 10-12  125 10-12 شنبه دکتر سرابی 5106188-06 1 1 مدل سازی شناختی 2

علوم اعصاب شناختی و فرآیندهای  3

 عالی ذهن
 202 10-12 دوشنبه  دکتر وهابی 06-5106190  2

 
12-10 29/10/99 

 

 

 

 

 

 : )ص(اکرمرسول 
 .شوددچار حزن و اندوه می نشد فردزمانش انجام در و  بودفرصت برای انجام کار اگر  ؛خودش استهر کاری در گرو زمان 

 :)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

 روانشناسیگروه آموزشی: 

 ارشد مقطع تحصیلی: کارشناسی

 روانشناسی شناختیرشته تحصیلی: 

 98ورودی: سومترم: 

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


 
 
 
 
 

 
 
 

افزارهای مورد نیاز به نرم نصب کالس و  شنایی با نحوه حضور درآ جهت به صورت مجازی و در سامانه دانشگاه تهران برگزار خواهدشد. جاری سالنیم هایکالسقابل توجه کلیه دانشجویان: 

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

10 
 

شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 مبانی علوم شناختی 1
2  06-5106170 

 -دکتر نیلی -دکتر حاتمی

 دکتر مرادی
 238 8-10 شنبه

 
10-8 27/10/99 

 04/11/99 10-12  202 10-12 شنبه  دکتر رستمی 5106161-06  2 مبانی علوم اعصاب 2

 05/11/99 10-12  126 10-12 یکشنبه دکتر حاتمی 5106171-06  2 1روانشناسی شناختی  3

 27/10/99 13-15  238 13-15 شنبه  دکتر سرابی 5106160-06  2 روشهای آماری در علوم شناختی 4

 مبانی شناخت در فلسفه اسالمی 5
2  06-5106185 

دکتر آزاد  -دکتر باقری

 محمدی
 126 13-15 دوشنبه

 
15-13 06/11/99 

 

 

 

 : )ص(اکرمرسول 
 .شوددچار حزن و اندوه می نشد فردزمانش انجام در و  بودفرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

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

 :توماس ادیسون

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

 روانشناسیگروه آموزشی: 

 ارشد مقطع تحصیلی: کارشناسی

 روانشناسی شناختیرشته تحصیلی: 

 99ورودی: ترم: اول

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


 
 
 
 
 

 
 
 

افزارهای مورد نیاز به نرم نصب کالس و  شنایی با نحوه حضور درآ جهت به صورت مجازی و در سامانه دانشگاه تهران برگزار خواهدشد. جاری سالنیم هایکالسقابل توجه کلیه دانشجویان: 

 مراجعه نمائید.  https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/students آدرس
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 کاربرد آزمونهای )عینی ، فرافکن و..( 1
 3 06-5106184 

دکتر کاظم  عاطف 

 وحید
 125 13-16 شنبه

 
15-13 27/10/99 

2 

 2  درمانیروشهای روان کارورزی

01-5106167 
 

02-5106167 
 

03-5106167 

 دکتر طاهری فر
 

 دکتر دهقانی آرانی 
 

 دکتر نوفرستی

 شنبهیک
 

 شنبهیک
 

 شنبه

12-10 
 

15-13 
 

12-10 

 کلینیک

 

12-10 04/11/99 

 05/11/99 8-10  238 8-10 یکشنبه عباسیدکتر  5106172-06  2 زوج درمانین فنو  3
 

 

 

 : )ص(اکرمرسول 
 .شوددچار حزن و اندوه می نشد فردزمانش انجام در و  بودفرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

 :)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

 روانشناسیگروه آموزشی: 

 ارشد مقطع تحصیلی: کارشناسی

 روانشناسی بالینیرشته تحصیلی: 

 98ورودی: سومترم: 

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


 
 
 
 
 

 
 
 

افزارهای مورد نیاز به نرم نصب کالس و  شنایی با نحوه حضور درآ جهت به صورت مجازی و در سامانه دانشگاه تهران برگزار خواهدشد. جاری سالنیم هایکالسقابل توجه کلیه دانشجویان: 

 مراجعه نمائید.  https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/students آدرس
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 

 

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز استادنام  شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

در  روشهای آماری پیشرفته 1

 روانشناسی بالینی
 125 15-17 دوشنبه دکتر فراهانی 06-5106151  2

 
15-13 06/11/99 

 آسیب شناسی روانی پیشرفته 2

2  
06-51 

06149 

  -دکتر رستمی

  -دکتر دهقانی

 فرهریادکتر ط

 236 8-10 دوشنبه

 

10-8 29/10/99 

 05/11/99 8-10  125 8-10 یکشنبه دکتر تهرانی 5106155-06  2 روان داروشناسی 3

 05/11/99 10-12  125 10-12 یکشنبه دکتر قربانی 5106154-06  2 شخصیت، مفاهیم و پژوهش های 4

 

 

 

 

 : )ص(اکرمرسول 
 .شوددچار حزن و اندوه می نشد فردزمانش انجام در و  بودفرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

 :)ع(حضرت علی
 .کنمسفارش می ریزی در کارهاشما را به تقوای الهی و نظم و برنامه

 :توماس ادیسون

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

 روانشناسیگروه آموزشی: 

 ارشد مقطع تحصیلی: کارشناسی

 روانشناسی بالینیرشته تحصیلی: 

 99ورودی: ترم: اول

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


 
 
 
 
 

 
 
 

افزارهای مورد نیاز به نرم نصب کالس و  شنایی با نحوه حضور درآ جهت به صورت مجازی و در سامانه دانشگاه تهران برگزار خواهدشد. جاری سالنیم هایکالسقابل توجه کلیه دانشجویان: 

 مراجعه نمائید.  https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/students آدرس
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 

 

 

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 07/11/99 10-12  203 10-12 سه شنبه پورحسیندکتر  5106080-06  2 استرس 1

 تحقیق در روان شناسی هایروش 2

 سالمت
 303 8-11 دوشنبه دکتر بهرامی احسان 06-5106078 1 2

 
10-8 29/10/99 

 06/11/99 13-15  - 13-15 دوشنبه دکتر تهرانی 5106079-06  2 روان شناسی سالمت 3

       اساتید گروه 5106146-06 1 1 1 دستیاری پژوهشی 4

 

 

 

 

 

 : )ص(اکرمرسول 
 .شوددچار حزن و اندوه می نشد فردزمانش انجام در و  بودفرصت برای انجام کار اگر  ؛استهر کاری در گرو زمان خودش 

 :)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

 روانشناسیگروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: دکتری

 سالمتروانشناسی رشته تحصیلی: 

 99ورودی: اول ترم: 

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


 
 
 
 
 

 
 
 

افزارهای مورد نیاز به نرم نصب کالس و  شنایی با نحوه حضور درآ جهت به صورت مجازی و در سامانه دانشگاه تهران برگزار خواهدشد. جاری سالنیم هایکالسقابل توجه کلیه دانشجویان: 

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

14 
 

شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 

 

 

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 29/10/99 8-10  گروه 8-10 دوشنبه دکتر فیروزی 5106092-06  2 کارورزی در روانشناسی سالمت 1

 06/11/99 13-15  گروه 13-15 شنبهدو دکتر بشارت 5106089-06  2  هامداخله روانی در درمان بیماری 2

 29/10/99 13-15  203 15-17 شنبهدو دکتر بشارت 5106083-06  2 خانواده و سالمت 3
 

 : )ص(اکرمرسول 
 .شوددچار حزن و اندوه می نشد فردزمانش انجام در و  بودفرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

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

 :توماس ادیسون

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

 روانشناسیگروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: دکتری

 روانشناسی سالمترشته تحصیلی: 

 98ورودی: ترم: سوم

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

