
 
 
 
 
 

 
 
 

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

 اتاق ساعت روز نام استاد شماره درس عملی نظری نام درس ديفر
ساعت 
 تاريخ امتحان امتحان

1 
سير تحول تعليم و تربيت در ايران قبل و بعد از 

 اسالم

2 
 

5103268-03 
 01/11/99 13-15 204 13-15 چهارشنبه خانم دکتر ايروانی

 30/10/99 10-12 201 10-12 سه شنبه آقاي دکتر جوادي پور 03-5103275 1 2 هاي تدريسالگوها و روش 2
 07/11/99 8-10 238 8-10 شنبهسه  خانم دکتر نيره حاج عليان 03-5103272  2 تربيت اخالقی 3
 29/10/99 13-15 306 13-15 دوشنبه  خانم دکتر دهقانی 03-5103271  2 دبستان و متوسطه در ايراندبستانی،و پرورش پيشآموزش 4
 30/10/99 13-15 208 15-17 سه شنبه  آقاي دکتر صالحی 03-5103281   کيفیهاي تحقيق کمی و مقدمات روش 5
 06/11/99 13-15 209 15-17 دوشنبه آقاي دکتر صفايی موحد 03-5101276  2 متون تخصصی 6
 07/11/99 13-15 306 13-15 سه شنبه آقاي دکتر مقدم زاده 03-5103287  2 کاربرد رايانه در تعليم و تربيت 7
 01/11/99 10-12 124 10-12 چهارشنبه خانم دکتر پرستو حريري 03-5103321 1 1 آموزش هنر 8
 27/10/99 13-15 205 15-17 شنبه خانم دکتر مريم جاللی 03-5103323  2 روش تدريس فارسی و آموزش کودکان دو زبانه 9
مراديآقاي مصطفی  03-5103270  2 هاي  تربيتیهاي فلسفی و نظريهمکتب 10  04/11/99 13-15 209 13-15 شنبه 
 08/11/99 13-15 125 15-17 چهارشنبه  آقاي دکتر مهدي  بدلی 5103303-03 1 1 مبانی چند رسانه اي آموزشی 11
 04/11/99 10-12 201 10 -12 شنبه آقاي دکتر يوسف زينال زاده 5103300-03 1 1 اصول عکاسی و فيلم برداري 
 29/10/99 8-10 201 8-10 دوشنبه دکتر معصومه قاسمی 5103318-03 1 1 آموزش کودکان تيزهوش و خالقروان شناسی و  12
 06/11/99 10-12 124 10-12 دوشنبه  دکتر به پژوه 5103316-03 1 1 روان شناسی و آموزش کودکان با آسيب بينايی 13

 : )ص(اکرمرسول 
ست  صت  براي انجام کار اگر  ؛هر کاري در گرو زمان خودش ا شد فرد زمانش انجام در و  بودفر دچار حزن و   ن

 .شوداندوه می
 :)ع(حضرت علی

 .کنمسفارش می ريزي در کارهاشما را به تقواي الهی و نظم و برنامه
 :توماس اديسون

 .هاي جهانگير خود را مديون انديشه منظم و يادداشت برداري دقيق هستمتمام پيشرفت

 های درسی و آموزشیها و برنامهروش گروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی

 علوم تربیتیرشته تحصیلی: 

 1398ورودی:  ترم:سوم 

https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/students
https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/students
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2 
 

شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 نام درس رديف
تعداد 

 نظری

واحد 

 عملی
 اتاق ساعت روز نام استاد شماره درس

ت عاس

 امتحان
 تاريخ امتحان

1 
هاي آزمايشی تحقيق در علوم روش

 تربيتی
 29/10/99 13-15 207 15-17 دوشنبه  حسن آبادي رضاحميد  دکترآقاي  03-5103233  2

2 
سنجش و اندازه گيري پيشرفت 

 تحصيلی
 29/10/99 8-10 238 8-10 دوشنبه زادهآقاي دکتر مقدم 03-5103224 1 1

3 
سمينار پژوهشی در مسائل تعليم و 

 تربيت
2  03-5103182 

دکتر خانم  -آقاي دکتر جوادي پور

 دهقانی
 05/11/99 8-10 202 15-17 يکشنبه

 06/11/99 10-12 304 10-12 دوشنبه آقاي دکتر صفايی موحد 5103231-03  2 مطالعه تطبيقی نظام هاي آموزشی 4

 05/11/99 13-15 234 13-15 يکشنبه آقاي دکتر صالحی 5103192-03  2 کاربرد کامپيوتر در تحقيقات آموزشی 5

 
هاي تربيتی فلسفی و نظريههاي مکتب

 کارشناسی* -)جبرانی(
 04/11/99 13-15 209 13-15 شنبه آقاي مصطفی مرادي 03-5103270  2

 
 -هاي تدريس )جبرانی(الگوها و روش

 کارشناسی
 آقاي دکتر جوادي پور 03-5103275 1 2

سه 

 شنبه
10-12 201 12-10 30/10/99 

 باشد.و ادامه درس ترم گذشته می* اين درس نیاز به انتخاب واحد نداشته 

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

 .شودمی
 :)ع(حضرت علی

 .کنمريزي در کارها سفارش میشما را به تقواي الهی و نظم و برنامه
 :توماس اديسون

 .هاي جهانگير خود را مديون انديشه منظم و يادداشت برداري دقيق هستمتمام پيشرفت

 های درسی و آموزشیها و برنامهروشگروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 تحقیقات آموزشی رشته تحصیلی: 

 1398ورودی:  ترم:سوم 

https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/students
https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/students
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3 
 

شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 

 نام درس رديف
تعداد 

 نظری

واحد 

 عملی
 اتاق ساعت روز نام استاد شماره درس

ساعت 

 امتحان
 تاريخ امتحان

 يکشنبه زادهدکتر مقدمآقاي  5103242-03  3 (1هاي آماري )روش 1
و 15-13

16-15 
239 15-13 05-11/99 

2 
علوم تربيتی  تخصصی متون 

 (جبرانی)
 06/11/99 13-15 209 15-17 دوشنبه  آقاي دکتر صفايی موحد 03-5103305  2

3 
تحقيق در هاي توصيفی روش

 علوم تربيتی
 13-15 دوشنبه آقاي دکتر صالحی 03-5103227  2

202 
15-13 29/10/99 

 05/11/99 8-10 240 16-18 يکشنبه خانم دکتر فردوسی 5103016-03  2 روانشناسی تربيتی 4

 
هاي فلسفی و نظريه هاي مکتب

 کارشناسی -تربيتی )جبرانی(
 04/11/99 13-15 209 13-15 شنبه آقاي مصطفی مرادي 03-5103270  2

 
هاي تدريس الگوها و روش

 کارشناسی -)جبرانی(
 12-10 سه شنبه آقاي دکتر جوادي پور 03-5103275  3

201 
12-10 30/10/99 

 

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

 .شودمی
 :)ع(حضرت علی

 .کنمريزي در کارها سفارش میشما را به تقواي الهی و نظم و برنامه
 :توماس اديسون

 .هاي جهانگير خود را مديون انديشه منظم و يادداشت برداري دقيق هستمتمام پيشرفت

 های درسی و آموزشیها و برنامهگروه آموزشی: روش

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 تحقیقات آموزشی رشته تحصیلی: 

 1399ورودی:  ترم: اول

https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/students
https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/students
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4 
 

شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 نام درس رديف
تعداد 

 نظری

واحد 

 عملی
 اتاق ساعت روز نام استاد شماره درس

ساعت 

 امتحان
 تاريخ امتحان

 يکشنبه زادهآقاي دکتر مقدم 5103242-03  3 (1هاي آماري )روش 1
و 15-13

16-15 
 15-13 05/11/99 

2 
تخصصی علوم تربيتی متون  

 )جبرانی(
 06/11/99 13-15  15-17 دوشنبه  آقاي دکتر صفايی موحد 03-5103305  2

3 
هاي توصيفی تحقيق در روش

 علوم تربيتی
 13-15 دوشنبه آقاي دکتر صالحی 03-5103227  2

 
15-13 29/10/99 

 05/11/99 8-10  16-18 يکشنبه خانم دکتر فردوسی 5103016-03  2 روانشناسی تربيتی 4

 
هاي فلسفی و نظريه هاي مکتب

 کارشناسی -تربيتی )جبرانی(
2  03-5103270 

 آقاي مصطفی مرادي
 04/11/99 13-15  13-15 شنبه

 
هاي تدريس الگوها و روش

 کارشناسی -)جبرانی(
 12-10 سه شنبه آقاي دکتر جوادي پور 03-5103275  3

 
12-10 30/10/99 

 

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

 .شودمی
 :)ع(حضرت علی

 .کنمريزي در کارها سفارش میشما را به تقواي الهی و نظم و برنامه
 :توماس اديسون

 .هاي جهانگير خود را مديون انديشه منظم و يادداشت برداري دقيق هستمتمام پيشرفت

 های درسی و آموزشیها و برنامهگروه آموزشی: روش

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 مجازی-تحقیقات آموزشی رشته تحصیلی: 

 1399ورودی:  ترم: اول

https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/students
https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/students
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5 
 

شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 نام درس رديف
تعداد 

 نظری

واحد 

 عملی
 اتاق ساعت روز نام استاد شماره درس

ساعت 

 امتحان
 تاريخ امتحان

1 
طراحی، تدوين، سازماندهی و روش 

 اجراي برنامه درسی
 04/11/99 10-12 203 10-12 يکشنبه دکتر حسين چارباشلو 03-5103213  2

2 
ريزي هاي ارزشيابی در برنامهروش

 درسی
 05/11/99 8-10 302 8-10 يکشنبه دکتر سميه لياقت 03-5103241  2

3 
ريزي درسی )با سمينار در برنامه

 کارورزي(تاکيد 
 27/10/99 13-15 240 13-15 شنبه خانم دکتر دهقانی 03-5103216 2 

 05/11/99 13-15 208 13-15 يکشنبه پورآقاي دکتر جوادي 5103240-03  2 برنامه ريزي درسی در آموزش عالی 4

  

 : )ص(اکرمرسول 
دچار حزن و اندوه  نشد فردزمانش انجام در و  بودفرصت براي انجام کار اگر  ؛کاري در گرو زمان خودش استهر 
 .شودمی

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

 :توماس اديسون
 .برداري دقيق هستمهاي جهانگير خود را مديون انديشه منظم و يادداشت تمام پيشرفت

 های درسی و آموزشیها و برنامهگروه آموزشی: روش

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 ريزی درسیبرنامه رشته تحصیلی: 

 1398ورودی:  ترم:سوم 

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


 
 
 
 
 

 
 
 

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

6 
 

شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 نام درس رديف
تعداد 

 نظری

واحد 

 عملی
 اتاق ساعت روز نام استاد شماره درس

ساعت 

 امتحان
 تاريخ امتحان

1 
هاي آن فلسفه تربيتی اسالم وداللت

 در برنامه درسی
 29/10/99 8-10 234 8-10 شنبهدو دکتر نيره حاج عليان خانم 03-5103145  2

 5103152-03  2 ماري پيشرفتهآهاي روش 2
 دکتر کرمدوستآقاي 

 آقاي دکتر حسن آبادي
 05/11/99 10-12 303 10-12 يکشنبه

3 
هاي هاي يادگيري و روشنظريه

 تدريس
 06/11/99 10-12 234 10-12 دوشنبه پوردکتر جواديآقاي  03-5103165  2

 29/10/99 13-15 240 13-15 دوشنبه  انخانم دکتر موسوي 5103234-03  2 هاي جديد و برنامه درسیفناوري 4

 07/11/99 13-15 238 13-15 يکشنبه خانم دکتر دهقانی 5103144-03  2 ريزي درسیهاي برنامهاصول و روش 5

6 
جامعه شناسی آموزش و پرورش 

 )جبرانی(
 05/10/99 13-15 204 13 -15  يکشنبه دکتر مرضيه عالی 03-5101080  2

 
هاي تدريس )جبرانی( الگوها و روش

* 
2 

 30/10/99 10-12 201 10-12 سه شنبه آقاي دکتر جوادي پور 5103275-03 1

 باشد.* اين درس نیاز به انتخاب واحد نداشته و ادامه درس ترم گذشته می

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

 .شودمی
 :)ع(حضرت علی

 .کنمريزي در کارها سفارش میشما را به تقواي الهی و نظم و برنامه
 :توماس اديسون

 .هاي جهانگير خود را مديون انديشه منظم و يادداشت برداري دقيق هستمتمام پيشرفت

 آموزشیهای درسی و ها و برنامهگروه آموزشی: روش

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 ريزی درسیبرنامه رشته تحصیلی: 

 1399ورودی:  ترم: اول 

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

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

 نام درس رديف
تعداد 

 نظری

واحد 

 عملی
 اتاق ساعت روز نام استاد شماره درس

ساعت 

 امتحان
 تاريخ امتحان

1 
هاي مديريت دانش در سازمان

 آموزشی
 29/10/99 8-10 202 8-10 دوشنبه دکتر جوادي پور 03-5103342  2

 05/11/99 10-12 241 10-12 يکشنبه دکتر حکيم زاده 5103340-03  2 روانشناسی و مشاوره بزرگساالن 2

3 
کاربرد فناوري هاي نوين در 

 آموزش بزرگساالن
 06/11/99 10-12 240 10-12 دوشنبه اندکتر سمانه سادات موسوي 03-5103343  2

4 
الگوهاي طراحی آموزش 

 بزرگساالن
 27/10/99 8-10 207 8-10 يکشنبه دکتر دهقانی 03-5103349  2

5 
جامعه شناسی آموزش و 

 پرورش)جبرانی(
 05/11/99 13-15  204 13-15  يکشنبه دکتر مرضيه عالی 03-5101080  2

 

  

 : )ص(اکرمرسول 
دچار حزن و اندوه  نشد فردزمانش انجام در و  بودفرصت براي انجام کار اگر  ؛زمان خودش استهر کاري در گرو 

 .شودمی
 :)ع(حضرت علی

 .کنمريزي در کارها سفارش میشما را به تقواي الهی و نظم و برنامه
 :توماس اديسون

 .هستمهاي جهانگير خود را مديون انديشه منظم و يادداشت برداري دقيق تمام پيشرفت

 های درسی و آموزشیها و برنامهگروه آموزشی: روش

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 آموزش بزرگساالن رشته تحصیلی: 

 1398ورودی:  ترم:سوم 

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


 
 
 
 
 

 
 
 

 سال به صورت مجازی  در سامانه دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.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
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 نام درس رديف
تعداد 

 نظری

واحد 

 عملی
 اتاق ساعت روز نام استاد شماره درس

ساعت 

 امتحان
 تاريخ امتحان

 30/10/99 13-15 208 15-17 شنبهسه دکتر صالحی 03-5101143  2  )جبرانی( روش هاي تحقيق در علوم تربيتی 4

 05/11/99 10-12 234 10-12 يکشنبه زادهآقاي دکتر مقدم 5103243-03  2 نظريه هاي کالسيک اندازه گيري آموزشی )اصلی( 5

 07/11/99 10-12 126 10-12 شنبهسه آقاي دکتر صالحی 5103248-03  2 مدل ها و نظريه هاي ارشيابی )اصلی(  6

7 
سمينار پژوهش در مسائل ارزشيابی آموزشی 

 )تخصصی(
 05/11/99 13-15 306 13-15 يکشنبه زادهخانم دکتر حکيم 03-5103355  2

 

  

 : )ص(اکرمرسول 
دچار حزن و اندوه  نشد فردزمانش انجام در و  بودفرصت براي انجام کار اگر  ؛خودش استهر کاري در گرو زمان 

 .شودمی
 :)ع(حضرت علی

 .کنمريزي در کارها سفارش میشما را به تقواي الهی و نظم و برنامه
 :توماس اديسون

 .هاي جهانگير خود را مديون انديشه منظم و يادداشت برداري دقيق هستمتمام پيشرفت

 های درسی و آموزشیها و برنامهگروه آموزشی: روش

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 ارزشیابی آموزشی رشته تحصیلی: 

 1399ورودی:  ترم: اول

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


 
 
 
 
 

 
 
 

 سال به صورت مجازی  در سامانه دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.های  این نیمکالس: قابل توجه کلیه دانشجویان
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 نام درس رديف
تعداد 

 نظری

واحد 

 عملی
 اتاق ساعت روز نام استاد شماره درس

ساعت 

 امتحان
 تاريخ امتحان

 29/10/99 8-10 241 8-10 دوشنبه دکتر دهقانی 5103141-03  2 سمينار در برنامه درسی 1

2 
در برنامه درسی با هاي تحقيق روش

 تاکيد بر تحقيق کيفی
 06/11/99 10-12 241 10-12 دوشنبه  دکتر صفايی موحد 03-5103087  2

 29/10/99 13-15 303 13-15 دوشنبه پوردکتر جوادي 5103239-03  2 ريزي درسی در آموزش عالیبرنامه 3

 

  

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

 .شودمی
 :)ع(حضرت علی

 .کنمريزي در کارها سفارش میشما را به تقواي الهی و نظم و برنامه
 :توماس اديسون

 .هاي جهانگير خود را مديون انديشه منظم و يادداشت برداري دقيق هستمتمام پيشرفت

 های درسی و آموزشیها و برنامهگروه آموزشی: روش

 دکتری مقطع تحصیلی: 

 ريزی درسیبرنامه رشته تحصیلی: 

 1398ورودی:  ترم:سوم 

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


 
 
 
 
 

 
 
 

 سال به صورت مجازی  در سامانه دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.های  این نیمکالس: قابل توجه کلیه دانشجویان
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 نام درس رديف
تعداد 

 نظری

واحد 

 عملی
 اتاق ساعت روز نام استاد شماره درس

ساعت 

 امتحان

تاريخ 

 امتحان

 05/11/99 10-12 روشها 10-12 يکشنبه دکتر شرفیآقاي  5103084-03  2 اسالمی تربيت فلسفی مبانی 1

 29/10/99 10-12 203 10-12 دوشنبه آقاي دکتر خدايی 5103085-03  2 کاربردهاي روشهاي آماري در برنامه درسی 2

 05/11/99 8-10 203 8-10 يکشنبه زادهخانم دکتر حکيم 5103125-03  2 هاي برنامه درسینظريه 3

 05/11/99 13-15 239 13-16 يکشنبه زادهآقاي دکتر مقدم 5103242-03  3 ()جبرانی(1آماري)روشهاي  4

5 
ريزي هاي برنامهاصول و روش

 درسی)جبرانی(*
 07/11/99 13-15 238 13-15 يکشنبه خانم دکتر دهقانی 13-5103144  2

 07/11/99 10-12 126 10-12 شنبهسه صالحیآقاي دکتر  5103248-03  2 مدل ها و نظريه هاي ارشيابی )جبرانی(  

 باشد.* اين درس نیاز به انتخاب واحد نداشته و ادامه درس ترم گذشته می

  

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

 .شودمی
 :)ع(حضرت علی

 .کنمريزي در کارها سفارش میشما را به تقواي الهی و نظم و برنامه
 :توماس اديسون

 .هاي جهانگير خود را مديون انديشه منظم و يادداشت برداري دقيق هستمتمام پيشرفت

 های درسی و آموزشیها و برنامهروشگروه آموزشی: 

 دکتری مقطع تحصیلی: 

 ريزی درسیبرنامه رشته تحصیلی: 

 1399ورودی:  ترم:اول 

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


 
 
 
 
 

 
 
 

 سال به صورت مجازی  در سامانه دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.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
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 نام درس رديف
تعداد 

 نظری

واحد 

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

 07/11/99 10-12 304 10-12 شنبهسه زادهدکتر علی مقدم 5109017-03  2 سازيهاي مقياسروش 1

2 
ارزشيابی پيشرفت تحصيلی در 

 هاي آموزشینظام
 30/10/99 13-15 240 13-15 شنبهسه صالحیدکتر  03-5109018 1 

3 
تحليل مسير و مدل معادالت 

 ساختاري و سلسله مراتبی
 30/10/99 8-10 304 8-10 شنبهسه دکتر خدايی 03-5109020  2

 

 

  

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

 .شودمی
 :)ع(حضرت علی

 .کنمريزي در کارها سفارش میتقواي الهی و نظم و برنامهشما را به 
 :توماس اديسون

 .هاي جهانگير خود را مديون انديشه منظم و يادداشت برداري دقيق هستمتمام پيشرفت

 های درسی و آموزشیها و برنامهگروه آموزشی: روش

 دکتریمقطع تحصیلی: 

 سنجش آموزشی رشته تحصیلی: 

 1398ورودی:  ترم:سوم 

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

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

 نام درس رديف
تعداد 

 نظری

واحد 

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

1 
نظريه و روش کالسيک 

 هاي آموزشیگيرياندازه
 06/11/99 10-12 روشها 10-12 دوشنبه زادهدکتر مقدم 03-5109007  2

2 
هاي پيشرفته تحقيق کمی روش

 و کيفی در علوم تربيتی
 05/11/99 13-15 303 17-15 يکشنبه دکتر صالحی 03-5109009  3

3 
 رگرسيونهمبستگی و 

 )جبرانی(
 29/10/99 8-10 روشها 8-10 دوشنبه دکتر خدايی 03-5109010  2

 05/11/99 8-10 303 17-19 يکشنبه دکتر  کردي 5109011-03  2 جبر خطی)جبرانی( 4

 29/10/99 13-15 239 13-16 يکشنبه زادهآقاي دکتر مقدم 5103242-13  3 ()جبرانی(1روشهاي آماري) 

 

 

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

 .شودمی
 :)ع(حضرت علی

 .کنمريزي در کارها سفارش میشما را به تقواي الهی و نظم و برنامه
 :توماس اديسون

 .هاي جهانگير خود را مديون انديشه منظم و يادداشت برداري دقيق هستمتمام پيشرفت

 های درسی و آموزشیها و برنامهگروه آموزشی: روش

 دکتری مقطع تحصیلی: 

 سنجش آموزشی رشته تحصیلی: 

 1399ورودی:  ترم:اول 

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

