
 
 
 
 
 

 
 
 

  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 افزارهای مورد نیاز به آدرسنرم نصب کالس و  شنایی با نحوه حضور درآ جهت

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 استادنام  شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 27/10/99 10-8  201 10-8 شنبه دکتر فیروزی 5106068-26  2 روان شناسی عمومی پیشرفته 1

 04/11/99 10-12  239 10-12 شنبه دکتر حاتمی و دکتر کاظمی 5106067-26 2  روانشناسی تجربی 2

 29/10/99 10-12  126 10-12 دوشنبه دکتر زمانی 5106062-26  2 روانشناسی یادگیری و تفکر 3

 06/11/99 15-13  236 15-13 دوشنبه دکتر فراهانی 5106072-26  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
 .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

 گروه آموزشی: روانشناسی

 مجازی ارشد مقطع تحصیلی: کارشناسی

 رشته تحصیلی: روانشناسی عمومی

 99ورودی: ترم: اول
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  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 افزارهای مورد نیاز به آدرسنرم نصب کالس و  شنایی با نحوه حضور درآ جهت

2 
 

شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 

 

  

 -: )ص(اکرمرسول 
دچاار حازن و    نشاد فارد  زمانش انجاام  در و  بودفرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

 .شوداندوه می
 :)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

 شناسی تربیتی و مشاورهگروه آموزشی: روان

 ارشد مجازیمقطع تحصیلی: کارشناسی

 شناسی تربیتی و مشاورهرشته تحصیلی: روان

 1399ورودی:  ترم: اوّل

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

1 
اصول و شناسی تربیتی، مبانی، روان

 هانظریه
2 - 25-5101334 

دکتر مسعود 

 لواسانیغالمعلی
 124 15 -17 یکشنبه

 
13-15 27/10/99 

 05/11/99 15-13  206 13 -15 یکشنبه ایدکتر جواد اژه 5102068-25 - 2 تعلیم و تربیت اسالمی 2

 29/10/99 15-13  239 13 -15 دوشنبه دکتر الهه حجازی 5101469-25 - 2 شناسی شناختی پیشرفتهروان 3

 06/11/99 15-13  202 15 -17 دوشنبه دکتر زهرا نقش 5101519-25 - 2 آمار استنباطی پیشرفته 4
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  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 افزارهای مورد نیاز به آدرسنرم نصب کالس و  شنایی با نحوه حضور درآ جهت

3 
 

شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 

 

 

 -: )ص(اکرمرسول 
دچاار حازن و    نشاد فارد  زمانش انجاام  در و  بودفرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

 .شوداندوه می
 :)ع(حضرت علی

 .کنمریزی در کارها سفارش میبه تقوای الهی و نظم و برنامهشما را 
 :توماس ادیسون

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

 شناسی تربیتی و مشاورهگروه آموزشی: روان

 ارشد مجازیع تحصیلی:  کارشناسیمقط

 و مشاوره شناسی تربیتیرشته تحصیلی: روان

 1398ورودی:  ترم: سوّم

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 

 کالس

درس 

 نیازپیش

ساعت 

 امتحان

تاریخ 

 عملی نظری امتحان

5101052-25 - 2 انگیزش و هیجان در تعلیم و تربیت 1  27/10/99 15-13  201 15 -17 شنبه دکتر مسعود غالمعلی لواسانی 

5101375-25 - 2 نظریه ها و روش های آموزش 2  04/11/99 15-13  302 13 -15 شنبه دکتر منصوره حاج حسینی 

5101299-25 - 2 سنجش و اندازه گیری 3  05/11/99 15-13  125 15 -17 یکشنبه دکتر زهرا نقش 

5101390-25 - 2 اختالالت یادگیری 4  27/10/99 8-10  201 17-19 شنبه دکتر باقر غباری بناب 

5101264-25 - 2 سمینار در روانشناسی تربیتی 5  29/10/99 15-13   15-17 دوشنبه خانم بنکدار 

5101411-25 - 2 راهنمایی و مشاوره 6  05/11/99 15-17   17-19 یکشنبه خانم زینب ربّانی 
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https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/students


 
 
 
 
 

 
 
 

  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 افزارهای مورد نیاز به آدرسنرم نصب کالس و  شنایی با نحوه حضور درآ جهت

4 
 

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 15-13   19-17 یکشنبه دکتر کرامتی 5105027-22  2 ریزی آموزشیاصول برنامه  1

 06/11/99 15-13   10-8 یکشنبه دکتر الهیاری 5105011-22  2 اصول و روشهای ارزشیابی آموزشی 2

 27/10/99 15-13   15-13 یکشنبه دکتر عزتی 5105179-22  2 های آموزشیرفتار و روابط انسانی در سازمان 3

 زبان تخصصی 4
1  22-5105240 

دکتر تبریزی/ 

 دکتر شفایی
  10-12 یکشنبه

 
13-15 04/11/99 

 9/11/99 15-13   15-13 دوشنبه دکتر نارنجی ثانی 5105237-22  2 یادگیری الکترونیکی 5

 

 

 

 : )ص(اکرمرسول 
نشاد  زمانش انجاام  در و  بودفرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

 .شوددچار حزن و اندوه می فرد
 :)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

 ریزی آموزشیمدیریت و برنامه: گروه آموزشی

 مجازی  : کارشناسی ارشدمقطع تحصیلی

 مدیریت آموزشی: رشته تحصیلی

 98:ورودی سوم: ترم
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  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 افزارهای مورد نیاز به آدرسنرم نصب کالس و  شنایی با نحوه حضور درآ جهت

5 
 

شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 نام درس ردیف
تعداد 

 نظری

واحد 

 عملی
 اتاق ساعت روز نام استاد شماره درس

ساعت 

 امتحان
 تاریخ امتحان

 یکشنبه زادهآقای دکتر مقدم 5103242-23  3 (1های آماری )روش 1
و 15-13

16-15 
 13-15 05/11/99 

 06/11/99 15-13  15-17 دوشنبه  آقای دکتر صفایی موحد 5103305-23  2 متون  تخصصی علوم تربیتی)جبرانی( 2

3 
های توصیفی تحقیق در علوم روش

 تربیتی
 15-13 دوشنبه آقای دکتر صالحی 23-5103227  2

 
13-15 29/10/99 

 05/11/99 8-10  16-18 یکشنبه خانم دکتر فردوسی 5103016-23  2 روانشناسی تربیتی 4

 
های فلسفی و نظریه های مکتب

 کارشناسی -تربیتی )جبرانی(
2  23-5103270 

 آقای مصطفی مرادی
 04/11/99 15-13  15-13 شنبه

 
 -های تدریس )جبرانی(الگوها و روش

 کارشناسی
 12-10 سه شنبه آقای دکتر جوادی پور 23-5103275  3

 
12-10 30/10/99 

 : )ص(اکرمرسول 
دچاار حازن و    نشد فارد زمانش انجام در و  بودفرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

 .شوداندوه می
 :)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

 آموزشیهای درسی و ها و برنامهگروه آموزشی: روش

 مجازی مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 تحقیقات آموزشی رشته تحصیلی: 

 1399ورودی:  ترم: اول

https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/students
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  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 افزارهای مورد نیاز به آدرسنرم نصب کالس و  شنایی با نحوه حضور درآ جهت

6 
 

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: 
دچار حزن و  نشد فردزمانش انجام در و  بودفرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

 .شوداندوه می
 :)ع(حضرت علی

 .کنمسفارش میریزی در کارها 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: کارشناسی ارشد مجازی
 رشته تحصیلی:  تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

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

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد درسشماره 
شماره 

 کالس

درس 

 نیازپیش

ساعت 

 امتحان

تاریخ 

 عملی نظری امتحان

5103305-24  2 (ی علوم تربیتی )کارشناسی()جبرانیمتون تخصص 1  30/10/99 15-13   15-13 شنبهسه آقای دکتر دادرس 

جبرانی به جای فلسفه کالسیک غرب کلیات فلسفه ) 2

 )کارشناسی(( ارشد
2  24-5103153  07/11/99 15-13   15-17 شنبهسه آقای علی وحدتی 

 کیفی و کمی تحقیقهای روش مقدمات 3

 (کارشناسی -پیش نیاز )
3  24-5103281  

 وخانم دکتر عالی 

 آقای دکتر دادرس
 دوشنبه

 و17-15

18-17 
  13-15 29/10/99 

5103269-24  2 (کارشناسی -نیازپیش)مبانی و اصول تعلیم و تربیت  4  04/11/99 15-13   15-17 یکشنبه دکتر دادرس 

 06/11/99 15-13   15-13 دوشنبه خانم دکتر حسینی 28-5102079  2 سیر آراء تربیتی غرب 5

 05/11/99 15-13   15-13 یکشنبه آقای دکتر شرفی 5102068-24  2 تعلیم و تربیت اسالمی 6

 08/11/99 15-13   15-17 چهارشنبه خنم دکتر فردوسی 5101559-24  2 کارشناسی( -تربیت)پیشنیازروانشناسی  7
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  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 افزارهای مورد نیاز به آدرسنرم نصب کالس و  شنایی با نحوه حضور درآ جهت

7 
 

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: 
 نشاد فارد  زماانش انجاام   در و  بودفرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

 .شوددچار حزن و اندوه می
 :)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
 رشته تحصیلی: تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

 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

5102079-24  2 تربیتی غربسیر آراء  1  29/10/99 15-13   10-12 دوشنبه دکتر حسینی 

5102083-24  2 برنامه ریزی درسی  مبانی فلسفی 2  05/11/99 15-13   15-13 یکشنبه آقای دکتر دادرس 

5102082-24  2 تحلیل مفاهیم تربیتی 3  06/11/99 15-13   15-13 دوشنبه دکتر عالی 

5102090-24  2 تربیت دینی کودک و نوجوان 4  30/10/99 15-13   15-13 سه شنبه آقای دکتر باقری  

 05/11/99 15-17   15-17 یکشنبه خانم دکتر سمیرا حیدری 5102078-24  2 مبانی تربیت اجتماعیاصول و  5
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