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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 

 

رد 
ی

 ف
 نام درس 

 تعداد واحد 
 ساعت  روز نام استاد شماره درس 

شماره  
 کالس

درس 
ساعت   نیاز پیش

 امتحان 
تاریخ  
 عملی نظری  امتحان 

 30/10/99 8-10  125 8-10 سه شنبه  نارنجی/ دکتر مزاری دکتر  5103289-05  2 تدوین و نگارش متون و گزارش های علمی  1

 27/10/99 8-10  124 8-10 شنبه  دکتر رومیانی  5103005-05  2 ارزشیابی آموزشی 2

 07/11/99 10-12  125 10-12 شنبه سه  دکتر عزتی  5103284-05  2 .تاخالق حرفه ای در ت 3

 01/11/99  10-12  207  10-12 چهارشنبه  دکتر نیره حاج علیان 5103267-05  2 آرای تربیتی اندیشمندان مسلمان  4

 04/11/99 10-12  204 10-12 شنبه  دکتر اللهیاری 5101040-05  2 آموزش و پرورش تطبیقی 5

 05/11/99 8-10  201 8-10 یکشنبه  دکتر احمد به پژوه  5103313-05 1 1 ()زمینه استثناییروشهای مشاوره با دانش آموزان با نیازهای ویژه 6

 05/11/99 13-15  207 13-15 یکشنبه  سعید سجادی -دکتر ارجمندنیا 5103314-05 1 1 ( )زمینه استثناییناتوانی های یادگیری 7

 30/10/99 13-15  236 13-15 سه شنبه  دکتر فیروزی 5103324-05  2 روانشناسی بازی )پیش دبستان(  8

9 
برنامه ریزی درسی دوره های تحصیلی پیش دبستانی و  

 ()زمینه پیش دبستاندبستان
2  05-5103326 

 دکتر کرامتی
 302 13-15 دوشنبه 

 
15-13 29/10/99 

 08/11/99 10-12  236 10-12 یکشنبه  دکتر رحیمی نژاد 5101117-05  2 ( )اختیاریروان شناسی شخصیت 10

 06/11/99 10-12  201 10-12 دوشنبه  دکتر ندا فراهینی 5106043-05  2 ( )اختیاریروان شناسی تفاوت های فردی 11
 

 :  )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

 ریزی آموزشیو برنامه مدیریت:  گروه آموزشی

 کارشناسی:  مقطع تحصیلی

 علوم تربیتی :  رشته تحصیلی

 97:ورودی پنجم :  ترم

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 ردیف 
 تعداد واحد 

 ساعت روز  نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس  
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان 

تاریخ 
 عملی  نظری امتحان 

 27/10/99 13-15  205 13-15 شنبه  دکتر مزاری /دکتر ابیلی 5105115-05  3 .پ آمدیریت نیروی انسانی در  1

 05/11/99 13-15  302 13-15 یکشنبه  دکتر کرامتی 5105027-05  2 اصول برنامه ریزی آموزشی  2

 04/11/99 10-12  242 10-12 شنبه  نارنجی دکتر  5105011-05  2 اصول و روشهای ارزشیابی آموزشی 3

4 
سازمانرفت در  انسانی  روابط  و  های  ار 

 آموزشی 
 304 10-12 یکشنبه  دکتر عزتی  05-5105179  2

 
12-10 05/11/99 

 

 

 

 

 

 

 :  )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

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

 ریزی آموزشیمدیریت برنامه:  آموزشیگروه 

 : کارشناسی ارشد مقطع تحصیلی

 مدیریت آموزشی:  رشته تحصیلی

 98:ورودی سوم ترم  

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 ردیف 
 تعداد واحد 

 ساعت روز  نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس  
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان 

تاریخ 
 عملی  نظری امتحان 

 05/11/99 10-12  239 10-12 یکشنبه  کرامتی دکتر   -نادریدکتر  5105288-05  2 تخصصیمبانی آموزش عالی  1

 27/10/99 10-12  207 10-12 شنبه  دکتر نادری  5105308-05  2 اقتصاد آموزش عالی  2

 06/11/99 8-10  201 15-17 یکشنبه  دکتر پورکریمی 5105315-05  2 آمار استنباطی در آموزش عالی  3

فناوری اطالعات و ارتباطات کاربرد  4

 در آموزش عالی )فاو( 
 207 13-15 شنبه  دکتر نارنجی ثانی  05-5105310  2

 
15-13 04/11/99 

 04/11/99 8-10  126 8-10 شنبه  دکتر اللهیاری 5105010-05  2 )جبرانی(آموزشیمدیریت اصول  5

 05/11/99 13-15  201 13-15 یکشنبه  مهربانی دکتر  5103258-05  2 (جبرانی)اصول برنامه ریزی درسی  6

 27/10/99 13-15  207 15-17 شنبه  دکتر کرامتی 5102002-05  2 )جبرانی(زبان تخصصی 7

 

 

 

 

 :  )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

 ریزی آموزشیمدیریت و برنامه:  گروه آموزشی

 کارشناسی ارشد :  مقطع تحصیلی

 مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی :  رشته تحصیلی

 99:ورودی اول : ترم

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 ردیف 
 تعداد واحد 

 ساعت روز  نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس  
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان 

تاریخ 
 عملی  نظری امتحان 

     17-19 یکشنبه  دکتر کرامتی 5105027  2 اصول برنامه ریزی آموزشی  1

     8-10 یکشنبه  الهیاری دکتر  5105011  2 اصول و روشهای ارزشیابی آموزشی 2

     13-15 یکشنبه  دکتر عزتی  5105281  2 آموزشی هایسازمانرفتار سازمانی در  3

 زبان تخصصی 4
1  5105240 

دکتر  /دکتر تبریزی

 شفایی 
  10-12 یکشنبه 

 
  

     13-15 دوشنبه  دکتر نارنجی ثانی  5105237  2 الکترونیکییادگیری  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

 کارشناسی ارشد :  مقطع تحصیلی

 )مجازی( مدیریت آموزشی:  رشته تحصیلی

 98:ورودی سوم :  ترم

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 ردیف 
 تعداد واحد 

 ساعت روز  نام استاد درسشماره  
شماره 
 کالس

درس  
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان 

تاریخ 
 عملی  نظری امتحان 

 29/10/99 13-15  مدیریت  13-15 دوشنبه  میرکمالی  دکتر 5105259-05  2 تئوری های مدیریت  1

 06/11/99 8-10  304 8-10 دوشنبه  دکتر پورکریمی 5105260-05  2 آمار پیشرفته در مدیریت آموزشی  2

 30/10/99 8-10  203 8-10 شنبه سه  دکتر ابیلی  5105299-01  2 محورهای یادگیرنده و داناییمدیریت سازمان 3

 07/11/99 10-12  303 10-12 شنبه سه  دکتر نادری  5105035-15  2 )جبرانی(بودجه بندی و مدیریت مالی 4

 05/11/99 13-15  202 13-15 یکشنبه  دکتر نارنجی ثانی  5105185-05  3 )جبرانی(اصول مدیریت آموزشی 5

 06/11/99 13-15  306 15-17 دوشنبه  دکتر کرامتی 5105027-05  2 )جبرانی(اصول برنامه ریزی آموزشی 6

 

 

 

 

 :  )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 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

 ریزی آموزشیو برنامه مدیریت:  گروه آموزشی

 : دکتری مقطع تحصیلی

 مدیریت آموزشی:  رشته تحصیلی

 99:ورودی اول : ترم

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 ردیف 
 تعداد واحد 

 ساعت روز  نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس  
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان 

تاریخ 
 عملی  نظری امتحان 

1 
در   نوآوری  و  تغییر  های  سازمانمدیریت 

 آموزشی 
 مدیریت  10-12 دوشنبه  دکتر میرکمالی  05-5105274  2

 
12-10 29/10/99 

2 
 یدر نظام آموزش یاستگذاریس

 
 234 15-17 دوشنبه    دکتر کرامتی 05-5105188  2

 
15-13 29/10/99 

 06/11/99 8-10  236 15-17 دوشنبه  دکتر نادری  5105275-05  2 آموزشدر مالیه  3

 06/11/99 13-15  238 15-17 دوشنبه  دکتر ابیلی  5105273-05  2 در نظام آموزشی مدیریت کیفیت 4

   . ، به انتخاب دانشجو یک درس ارائه می گردد 4،  و 3،2از بین دروس ردیف 

 

 

 

 

 :  )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

 و برنامه ریزی آموزشی مدیریت:  گروه آموزشی

 : دکتری مقطع تحصیلی

 مدیریت آموزشی:  رشته تحصیلی

 98:ورودی سوم :  ترم

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 ردیف 
 تعداد واحد 

 ساعت روز  نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس  
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان 

تاریخ 
 عملی  نظری امتحان 

 29/10/99 13-15  205 15-17 دوشنبه  دکتر ابیلی  5105300-05  2 آموزش عالی تطبیقی  1

 30/10/99 8-10  303 8-10 شنبه سه  دکتر پورکریمی 5105295-05  2 روش تحقیق پیشرفته در آموزش عالی  2

عالی  3 آموزش  در  توسعه    سیاستگذاری  و 

 علمی 
 مدیریت  10-12 شنبه سه  دکتر توفیقی/دکتر کرامتی 05-5105187  2

 
12-10 07/11/99 

 06/11/99 13-15  242 13-15 دوشنبه  مهربانی دکتر  5105308-15  2 )جبرانی( اقتصاد آموزش عالی 4

 30/10/99 13-15  304 13-15 شنبه سه  دکتر کرامتی /دکتر نادری 5105288-15  2 )جبرانی( مبانی آموزش عالی 5

 

 

 

 

 

 :  )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

 موزشیآریزی مدیریت برنامه:  گروه آموزشی

 : دکتری مقطع تحصیلی

 اقتصاد و مدیریت( هر دو گرایش )آموزش عالی:  رشته تحصیلی

 99:ورودی اول : ترم

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   

 

 

 

ردی 
 ف

 نام درس
 تعداد واحد 

 ساعت روز  نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس  
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان 

تاریخ 
 عملی  نظری امتحان 

 29/10/99 13-15  206 13-15 دوشنبه  دکتر ابیلی  5105299-05  2 مدیریت سازمان یادگیرنده و دانایی محور 1

 06/11/99 13-15  303 15-17 دوشنبه  پورکریمی/ابیلیدکتر 5105072-05  2 مدیریت آموزشی عالی  سمینار موضوعی 2

 29/10/99 8-10  242 8-10 شنبه دو دکتر نادری  5105144-15  2 مالیه آموزش عالی و بودجه بندی  3

4 
مبانی و روشهای اقتصادی برای مدیریت و  

 راهبری آموزش عالی 
 مدیریت  8-10 شنبه سه  دکتر حمیدی زاده 05-5105296  2

 
10-8 07/11/99 

 . ، به انتخاب دانشجو یک درس ارائه می گردد  4و  3از بین دروس ردیف 

 

 

 

 

 

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

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

 :توماس ادیسون

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

 ریزی آموزشیمدیریت برنامه:  گروه آموزشی

 : دکتری مقطع تحصیلی

 )مدیریت(آموزش عالی:  رشته تحصیلی

 98:ورودی سوم م  تر

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


 
 
 
 
 

 
 
 

 سال به صورت مجازی  در سامانه دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. های  این نیمکالس: دانشجویانقابل توجه کلیه 

 مراجعه نمائید.   cs/reference/studentshttps://utec.ut.ac.ir/web/academi 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 ردیف 
 تعداد واحد 

 ساعت روز  نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس  
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان 

تاریخ 
 عملی  نظری امتحان 

 29/10/99 8-10  مدیریت  8-10 دوشنبه  دکتر گرایی نژاد  5105144-05  2 مالیه آموزش عالی و بودجه ریزی  1

 07/11/99 10-12  238 10-12 سه شنبه  دکتر فرجادی 5105217-05  2 آموزش عالی، بازار کار و کارآفرینی 2

مدیریت  و  سمینار موضوعی اقتصاد   3

 آموزش عالی مالی   
 203 14-16 دوشنبه  دکتر نادری  05-5105201  2

 
15-13 06/11/99 

 30/10/99 8-10  234 8-10 سه شنبه  دکتر نادری  5101194-05  2 آموزش عالی و اقتصاد دانایی محور  4

اقتصاد دانشگاه کارآفرین و سازمان   5

 دانایی محور 
 234 8-10 سه شنبه  دکتر نادری  05-5105211  2

 
10-8 07/11/99 

 . ، به انتخاب دانشجو یک درس ارائه می گردد5و  4از بین دروس ردیف 

 

 :  )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

 ریزی آموزشیمدیریت برنامه:  گروه آموزشی

 : دکتری مقطع تحصیلی

 )اقتصاد(آموزش عالی:  رشته تحصیلی

 98:ورودی ترم سوم 

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

