
 
 
 
 
 

 
 
 

 مجازی  در سامانه دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.سال به صورت 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

شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
0911-0011سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 

 

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

 .شودمی
 :)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

 شناسی تربیتی و مشاورهگروه آموزشی: روان

 مقطع تحصیلی: کارشناسی

 رشته تحصیلی: مشاوره

 7931ورودی:  پنجمترم: 
 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز استادنام  شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 21/11/99 12-5 8121216 623 12-5 شنبهسه دکتر سمیه شاهمرادی 11-8121215 - 2 (2شناسی روانی)آسیب 1

 21/12/99 12-12 8121216 225 12-12 شنبه فردکتر زهرا طاهری 21-8121029 - 2 مشاوره بهداشت روانی 2

 21/11/99 16-18 8121216 221 16-18 شنبهسه دکتر عباس جواهری 21-8121005 - 2 (1درمانی )های مشاوره و رواننظریه 6

0 
های رغبت، خانواده و کاربرد آزمون

 شخصیت در مشاوره
 29/11/99 12-5 8121216 221 12-5 دوشنبه زادهآقای محمدرضا تقی 8121060-21 1 1

 29/12/99 16 -18 8123116 228 16 -18 دوشنبه دکتر محمدحسن آسایش 21-8121082 - 2 شناسی خانوادهآسیب 8

 62/12/99 16-18 8121836 229 18-11 شنبهسه فاطمه سپهرنوش مرادی 21-8121062 1 1 مشاوره در مسائل و مشکالت تحصیلی 3

 20/11/99 12-12 8121889 229 16-18 شنبه بنابدکتر باقر غباری 21-8121068 1 1 مشاوره اصالح رفتار 1

 23/11/99 12-12 8121216 622 12-12 دوشنبه دکتر طیبه فردوسی 21-8121212 - 2 شناسی اجتماعیآسیب 5
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 مجازی  در سامانه دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.سال به صورت 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

شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
0911-0011سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
تعداد 

 نظری

واحد 

 عملی
 اتاق ساعت روز نام استاد شماره درس

ساعت 

 امتحان
 تاریخ امتحان

7 
, داللت ینید تیو ترب یبرنامه درس

 رهیو س ینیمتن د یتیترب یها
 20/11/99 12-12  12-12 کشنبهی سجادیهدکتر  26-8126192  2

2 
ریزی های ارزشیابی در برنامهروش

 درسی
 28/11/99 5-12  5-12 یکشنبه دکتر سمیه لیاقت 26-8126201  2

9 
ریزی درسی )با سمینار در برنامه

 تاکید کارورزی(
 21/12/99 16-18  16-18 شنبه خانم دکتر دهقانی 26-8126213 2 

 28/11/99 16-18  16-18 یکشنبه پورآقای دکتر جوادی 8126202-26  2 درسی در آموزش عالی برنامه ریزی 4

 

 

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

 .شودمی
 :)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

 های درسی و آموزشیها و برنامهگروه آموزشی: روش

 کارشناسی ارشدمقطع تحصیلی: 

 ریزی درسیبرنامه رشته تحصیلی: 

 7931ورودی:  ترم:سوم 
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