
 

 

 

 

 

 

 
 

 نه دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.سال به صورت مجازی  در ساماهای  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  

 : )ص(اکرمرسول  اجتماعی آموزش و پرورش -مبانی فلسفیروه آموزشی: گ
 .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

 :یسونتوماس اد

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

 مقطع تحصیلی: کارشناسی
 علوم تربیتیرشته تحصیلی: 

 96ورودی:
 سال تحصیلی:

 400- 99 
 ترم: هفتم

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

اعت س
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 30/10/99 13-15  239 13-15 سه شنبه دکتر قاسم زاده 08-5103293  2 هیجانی-اختالل های رفتاری 1
 01/11/99 13-15  207 13-15 چهارشنبه آقای مصطفی مرادی 08-5103272  2 تربیت اخالقی 2
 30/10/99 8-10  239 8-10 سه شنبه ادی پوردکتر جو 08-5103296  2 ارتباط انسانی 3
 08/11/99 10-12  306 10-12 چهارشنبه دکتر معصومه رمضانی 08-5103329  2 قصه گویی و نمایش خالق )اختیاری( 4
برنامه ریزی درسی دوره های تحصیلی پیش دبستان و  5

 دبستان )تخصصی(

2  5103326-08 
 236 10-12 دوشنبه دکتر دهقانی

 
12-10 05/11/99 

 27/10/99 8-10  125 8-10 شنبه دکتر زین العابدین صفدری 08-5103320 1 1 روش تدریس علوم تجربی و  اجتماعی )تخصصی( 6
 27/10/99 13-15  204 13-15 شنبه دکتر مریم جاللی 08-5103323  2 روش تدریس فارسی و آموزش کودکان دوزبانه )تخصصی( 7
 07/11/99 10-12  239 10-12 سه شنبه دکتر قاسم زاده 08-5103324  2 (روان شناسی بازی)تخصصی 8
 29/10/99 13-15  208 13-15 دوشنبه دکتر صفایی موحد 08-5103305  2 متون تخصصی علوم تربیتی )تخصصی( 9

 29/10/99 13-15  125 13-15 دوشنبه دکتر سمیرا حیدری  08-5103305  2 متون تخصصی علوم تربیتی )تخصصی( 10
  13-15   13-15 سه شنبه دکتر دادرس  08-5103305  2 متون تخصصی علوم تربیتی )تخصصی( پیش نیاز ارشد 11
 01/11/99 8-10  207 8-10 چهارشنبه دکتر یوسف شاهی 08-5103318 1 1 خالق و تیزهوش کودکان آموزش و شناسی روان 12
 04/11/99 10-12  236 10-12 شنبه خانم هدی قرائیان 08-5103312 1 1 )تخصصی( شناختی روان های آزمون با آشنایی 13
 07/11/99 10-12  240 10-12 سه شنبه دکتر نصرتی 08-5103317 1 1 هوشی ناتوانی کودکان آموزش و شناسی روان 14
 29/10/99 8-10  125 8-10 دوشنبه  دکتر به پژوه 08-5103316 1 1 بینایی آسیب با کودکان آموزش و شناسی روان 15
 06/11/99 10-12  125 10-12 دوشنبه دکتر حسن زاده 08-5103315 1 1 شنوایی آسیب با کودکان آموزش و شناسی روان 16
       دکتر دادرس  08-5103306 1 1 کارورزی)تخصصی( 17
       دکتر عالی  08-5103306 1 1 کارورزی)تخصصی( 18
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 : )ص(اکرمرسول  اجتماعی آموزش و پرورش -مبانی فلسفیگروه آموزشی: 
 .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

 .انگیر خود را مدیون اندیشه منظم و یادداشت برداری دقیق هستمهای جهتمام پیشرفت

 مقطع تحصیلی: کارشناسی
 علوم تربیتیرشته تحصیلی: 

 99ورودی:
 سال تحصیلی:

 400- 99 
 اولترم: 

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 30/10/99 13-15  204 13-15 سه شنبه خانم هدی قرائیان 02-5101571  2 عمومی روانشناسی 1
 01/11/99 13-15  209 17 -19 چهارشنبه دکتر مهدی فراهانی 02-5101575  2 توصیفی آمار  2
 05/11/99 10 -12  201 10 -12 یکشنبه دکتر فردوسی  02-5101559  2 تربیتی روانشناسی 3
 07/11/99 13-15  205 15-17 سه شنبه دکتر نارنجی 02-5105151  2 مدیریت عمومی 4
 30/10/99 10-12  236 10-12 سه شنبه دکتر دادرس  02-5103269  2 مبانی و اصول تعلیم و تربیت 5
 08/11/99 13-15  208 13-15 چهارشنبه دکتر بدلی 02-5103265  2 تکنولوژی آموزشی 6
 05/11/99 13-15  204 13-15 یکشنبه خانم دکتر عالی 02-5101080  2 جامعه شناسی آموزش و پرورش 7
پیش نیاز به جای فلسفه کلیات فلسفه ) 8

 (کالسیک غرب ارشد
2  5103153-02 

  13-15   15-17 سه شنبه آقای علی وحدتی

 های فلسفی و نظریه های تربیتیمکتب 9
 (سفه معاصر ارشدپیش نیاز به جای فل)

2  5103270-02 
  13-15   15-17 سه شنبه دکتر سجادیه

 کیفی و کمی تحقیق روش های مقدمات 10
 (پیش نیاز ارشد)

3  5103281-  وخانم دکتر عالی  02-

 آقای دکتر دادرس 
  13-15   15-18 دوشنبه

  13-15   15-17 یکشنبه ادرسدکتر د  02-5103269  2 (پیش نیاز ارشد)مبانی و اصول تعلیم و تربیت  11
12 

 فارسی
3  1120017-03 

 شنبه ادبیاتدانشکده 
10-  8 

 10-11و
302  15-13 09/11/99 

13 
 )عمومی( 1اندیشه 

سیدمجتبی  1120001-03  2
 میردامادی

 25/10/99 10-12  208 10-12 چهارشنبه
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 

 : ()صاکرمرسول  اجتماعی آموزش و پرورش -مبانی فلسفیگروه آموزشی: 
 .شوددچار حزن و اندوه می نشد فردزمانش انجام در و  بودفرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

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

 .دداشت برداری دقیق هستمهای جهانگیر خود را مدیون اندیشه منظم و یاتمام پیشرفت

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشرشته تحصیلی: 

 ترم: اول 99 -400سال تحصیلی:  99ورودی:
 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 متون تخصصی علوم تربیتی )کارشناسی( 1

 )جبرانی (

2  5103305-12 
 125 13-15 سه شنبه آقای دکتر دادرس

 
15-13 30/10/99 

جبرانی به جای فلسفه کلیات فلسفه ) 2

 ( )کارشناسی(کالسیک غرب ارشد

2  5103153-12 
 201 15-17 سه شنبه آقای علی وحدتی

 
15-13 07/11/99 

 کیفی و کمی تحقیقهای روش مقدمات 3
 (کارشناسی -پیش نیاز )

 خانم دکتر عالی و 5103281-12  3
 201 15-18 دوشنبه آقای دکتر دادرس 

 
15-13 29/10/99 

 -پیش نیاز )مبانی و اصول تعلیم و تربیت  4

 (کارشناسی

2  5103269-12 
 205 15-17 یکشنبه دکتر دادرس 

 
10-8 05/11/99 

 06/11/99 13-15  234 13-15 دوشنبه خانم دکتر حسینی 12-5102079  2 سیر آراء تربیتی غرب 5

 05/11/99 13-15  240 13-15 یکشنبه آقای دکتر شرفی 5102068-02  2 تعلیم و تربیت اسالمی 6
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 
 : )ص(اکرمرسول  اجتماعی آموزش و پرورش -مبانی فلسفیگروه آموزشی: 

 .شوددچار حزن و اندوه می نشد فردزمانش انجام در و  بودفرصت ای انجام کار براگر  ؛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

 رشناسی ارشد مجازیمقطع تحصیلی: کا
 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش رشته تحصیلی: 

 ترم: اول 99 -400سال تحصیلی:  99ورودی:

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 ارشناسی(متون تخصصی علوم تربیتی )ک 1

 )جبرانی (

2  5103305 
  13-15 سه شنبه آقای دکتر دادرس

 
  

جبرانی به جای فلسفه کالسیک کلیات فلسفه ) 2

 ( )کارشناسی(غرب ارشد

2  5103153 
 15-17 سه شنبه آقای علی وحدتی

    

 کیفی و کمی تحقیقهای روش مقدمات 3
 (کارشناسی -پیش نیاز )

 وخانم دکتر عالی  5103281  3
 15-18 دوشنبه آقای دکتر دادرس

    

 -پیش نیاز )مبانی و اصول تعلیم و تربیت  4

 (کارشناسی

2  5103269 
  15-17 یکشنبه دکتر دادرس 

 
  

     13-15 دوشنبه خانم دکتر حسینی 5102079  2 سیر آراء تربیتی غرب 5

     13-15 یکشنبه آقای دکتر شرفی 5102068  2 تعلیم و تربیت اسالمی 6
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 

 
 : )ص(اکرمرسول  اجتماعی آموزش و پرورش -مبانی فلسفیگروه آموزشی: 

 .شوددچار حزن و اندوه می نشد فردزمانش انجام در و  بودفرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است
 .کنمریزی در کارها سفارش میشما را به تقوای الهی و نظم و برنامه :)ع(حضرت علی

 :توماس ادیسون

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

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد. زمینه مطالعات تربیت اسالمی
 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشرشته تحصیلی: 

 ترم: سوم 99 -400سال تحصیلی:  98ورودی:
 

 نام درس ردیف
 حدتعداد وا

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 متون اسالمی -تربیت در نهج البالغه 1

 یا

 چیستی دین

    239 8-10 دو شنبه دکتر شرفی 5102073-02  2

2 2  02-5102071  دکتر باقری 
 240 8-10 دو شنبه

 
  

    238 13-15 دوشنبه دکتر ایروانیخانم  02-5102074  2 ی تربیت دینی در جامعه ایرانرویکردها 3

7905102  2 تربیتی غرب ءاسیر آر 4     242 10-12 دوشنبه دکتر حسینی 02-

    241 10-12 سه شنبه خانم دکتر ایروانی 5102020-02  2 مقدمه ای بر فلسفه اسالمی 5

0905102  2 تربیت دینی کودک و نوجوان 6     202 13-15 سه شنبه  آقای دکتر باقری 02-

 تربیتی هایهای فلسفی و نظریهمکتب 7
 (پیش نیاز به جای فلسفه معاصر ارشد))کارشناسی(

2  5103270-12 
 126 15-17 سه شنبه دکتر سجادیه

 
  

 )ارشد(فلسفه دوران کودکی 8
 )پیش نیاز به جای فلسفه معاصر دکتری(

2  5102086-02 
 126 13-15 سه شنبه خانم دکتر سجادیه

 
  

 به اختیار دانشجویان یکی انتخاب می شود 2 و1 از بین دروس بند
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 

 

 
 : )ص(اکرمرسول  اجتماعی آموزش و پرورش -مبانی فلسفیگروه آموزشی: 

 .شودر حزن و اندوه میدچا 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

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد. زمینه نظریه ها و اراء تربیتی
 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشحصیلی: رشته ت

 ترم: سوم 99 -400سال تحصیلی:  98ورودی:

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 تبیین رویکردهای کنشگران ایرانی  .1

 یا

 هنگی در آموزش و پرورشمطالعات تطبیقی و فر

 30/10/99 13-15  234 13-15 سه شنبه خانم دکتر ایروانی 5102080-02  2

 خانم دکتر حسینی 5102077-02  2  .2
 238 13-15 سه شنبه

 
15-13 30/10/99 

 05/11/99 13-15  241 13-15 یکشنبه آقای دکتر دادرس 02-5102083  2 مبانی فلسفی  برنامه ریزی درسی  .3

 06/11/99 13-15  304 13-15 دوشنبه دکتر عالی 02-5102082  2 ل مفاهیم تربیتیتحلی  .4

 30/10/99 10-12  234 10-12 سه شنبه دکتر باقری 02-5102034  2 فلسفه علم  .5

 2910/99 10-12  242 10-12 دوشنبه دکتر حسینی 02-5102079  2 تربیتی غربسیر آراء   .6

یتی های ترب های فلسفی و نظریه مکتب  .7
 (پیش نیاز به جای فلسفه معاصر ارشد)کارشناسی()

 126 15-17 سه شنبه دکتر سجادیه 5103270-12  2
 

15-13 07/11/99 

نظریه شناسی تربیتی )پیش نیاز به جای متون   .8
 تخصصی دوره دکتری(

2  5102081-02 
 126 8-10 سه شنبه آقای دکتر دادرس

 
10-8 07/11/99 

 اختیار دانشجویان یکی انتخاب می شود به 2و 1از بین دروس بند 

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  

 5102081)دوره کارشناسی ارشد با کد  "نظریه شناسی تربیتی 

 
 : )ص(اکرمرسول  اجتماعی آموزش و پرورش -مبانی فلسفیگروه آموزشی: 

 .شودیدچار حزن و اندوه م 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

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد مجازی
 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشرشته تحصیلی: 

 ترم: سوم 99 -400سال تحصیلی:  98ودی:ور

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

7905102  2 تربیتی غربسیر آراء  1      10-12 دوشنبه دکتر حسینی 

     13-15 یکشنبه آقای دکتر دادرس 5102083  2 مبانی فلسفی  برنامه ریزی درسی 2

     13-15 دوشنبه دکتر عالی 5102082  2 تحلیل مفاهیم تربیتی 3

     13-15 سه شنبه آقای دکتر باقری  5102090  2 تربیت دینی کودک و نوجوان 4

     15-17 یکشنبه خانم دکتر سمیرا حیدری 5102078  2 اصول و مبانی تربیت اجتماعی 5

 

 
 

 

 

 

 
 

 

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  

 

 
 : )ص(اکرمرسول  اجتماعی آموزش و پرورش -مبانی فلسفیگروه آموزشی: 

 .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

 .کنممیریزی در کارها سفارش شما را به تقوای الهی و نظم و برنامه
 :توماس ادیسون

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

 مقطع تحصیلی: دکتری
 رشته تحصیلی: فلسفه تعلیم و تربیت

 موسترم:  99 -400سال تحصیلی:  98ورودی:

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 06/11/99 10-12  303 10-12 دوشنبه آقای دکتر مهرمحمدی 5102045-02  2 رویکرد فلسفی در برنامه ریزی درسی  1

 29/10/99 13-15  241 13-15 دوشنبه آقای دکتر شرفی 5102061-02  2 فلسفه تربیتی اسالم 2

 خانم دکتر ایروانی 5102051-02  2 انی فلسفی آموزش و پرورش ایرانمب 3

 و خانم دکتر عالی
 241 8 -10 سه شنبه

 
10- 8 07/11/99 

 29/10/99 8-10  204 15-17 دوشنبه آقای دکتر باقری 5102060-02  2 (2مکتب های فلسفی و آراء تربیتی) 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

 
 : )ص(اکرمرسول  آموزش و پرورشاجتماعی  -مبانی فلسفیگروه آموزشی: 

 .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

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

 مقطع تحصیلی: دکتری
 رشته تحصیلی: فلسفه تعلیم و تربیت

 ترم: اول 99 -400سال تحصیلی:  99ورودی:

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 07/11/99 8-10  126 8-10 سه شنبه آقای دکتر دادرس 02-5102081  2 نظریه شناسی تربیتی )ارشد( 1

 فلسفه دوران کودکی)ارشد( 2
 )پیش نیاز به جای فلسفه معاصر دکتری(

2  5102086-02 
 126 13-15 سه شنبه خانم دکتر سجادیه

 
15-13 07/11/99 

 30/10/99 10-12  242 10-12 سه شنبه خانم دکتر حسینی 5102044-02  2 (1یتی)تاریخ اندیشه های ترب 3

 06/11/99 10-12  241 10-12 دوشنبه آقای دکتر شرفی 5102061-02  2 فلسفه تربیتی اسالم 4

 

 

 

 

 

 

 

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

