
 
 
 
 
 

 
 

 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 آدرسافزارهای مورد نیاز به جهت 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  

 

 

 : )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

 1399ورودی:  ترم: اوّل

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز استاد نام شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 5101416-01 - 2 مباحث اساسی در روان شناسی 1
دکتر مسعود غالمعلی 

 لواسانی
 05/11/99 13 -15 - 205 13 -15 یکشنبه

 29/10/99 10 -12 - 306 10 -12 یکشنبه فرددکتر میثم شیرزادی 5101267-01 - 2 آمار توصیفی 2

 30/10/99 10 -12 - 302 10 -12 سه شنبه دکتر عباس جواهری 5106136-01 - 2 مبانی راهنمایی و مشاوره 3

 05/11/99 8 -10 - 205 8 -10 یکشنبه بنابدکتر باقر غباری 5101424-01 - 2 ای در قرآن و حدیثهای مشاورهآموزه 4

 07/11/99 13-15 - 124 13-15 سه شنبه دکتر آزادمحمدی 51014280-1 - 2 ذهن و روانآشنایی با مبانی فلسفه  5

6 
 چهارشنبه تادبیادانشکده  1120017-01 - 3 زبان فارسی

و 10-8

11-10 
209 - 10-8 01/11/99 

 07/11/99 8-10 - 236 8-10 سه شنبه پور جالیی دکتر 5101541-01 - 2 شناسیمبانی جامعه 8

 25/10/99 10-12 - 209 13-15 چهارشنبه خواهحسین حجت 1120001-01 - 2 مبدأ و معاد -(1اسالمی )اندیشه  9

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 آدرسافزارهای مورد نیاز به جهت راهنمایی حضور در کالس و  نصب نرم

2 
 

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 13 -15 5106173 204 13 -15 یکشنبه زادهخانم لیدا ملک 01-5106195 - 2 (2شناسی تحوّلی)روان 1

 05/11/99 8 -10 5101419 204 8 -10 یکشنبه فرددکتر میثم شیرزادی 01-5101422 - 2 سنجش و ارزیابی در مشاوره 2

 06/11/99 13 -15 5106173 207 13 -15 دوشنبه دکتر حسین کشاورزافشار 01-5101117 - 2 شناسی شخصیتروان 3

 29/10/99 8 -10 - 306 8 -10 دوشنبه فرددکتر محمد خدایاری 01-5101423 - 2 ای در مشاورهاخالق حرفه 4

5 
حقوق خانواده در اسالم و ایران و 

 کاربرد آن در مشاوره
 27/10/99 10 -12 - 207 10 -12 یکشنبه دکتر سمیه شاهمرادی 5101417-01 - 2

 209 10 -12 سه شنبه دکتر یاسر مدنی 01-5101426 - 2 (1انگلیسی)متون مشاوره  6
زبان عمومی 

 30/10/99 10 -12 5101559و 

های اولیهبهداشت و کمک 7  07/11/99 8-10 - 207 8-10 سه شنبه آموزش دانشکده 5101062-01 - 2 

 07/11/99 13 -15  205 13 -15 سه شنبه خانم زهرا طالقانی 01-5101010  2 آسیب شناسی اجتماعی 8

 : )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

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

 شناسی تربیتی و مشاورهگروه آموزشی: روان

 مقطع تحصیلی: کارشناسی

 رشته تحصیلی: مشاوره

 1398ورودی:  ترم: سوّم

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 آدرسافزارهای مورد نیاز به جهت راهنمایی حضور در کالس و  نصب نرم

3 
 

شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1399-1400سال 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

 .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

 مقطع تحصیلی: کارشناسی

 رشته تحصیلی: مشاوره

 1397ورودی:  پنجمترم: 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 07/11/99 10-8 5101273 306 10-8 شنبهسه دکتر سمیه شاهمرادی 11-5101278 - 2 (2شناسی روانی)آسیب 1

 27/10/99 12-10 5101273 208 10-12 شنبه فردکتر زهرا طاهری 01-5101429 - 2 مشاوره بهداشت روانی 2

 07/11/99 13-15 5101273 207 13-15 شنبهسه دکتر عباس جواهری 01-5101448 - 2 (1درمانی )های مشاوره و رواننظریه 3

4 
های رغبت، خانواده و آزمونکاربرد 

 شخصیت در مشاوره
 29/11/99 10-8 5101273 207 10-8 دوشنبه زادهآقای محمدرضا تقی 5101434-01 1 1

 29/10/99 13 -15 5106173 205 13 -15 دوشنبه دکتر محمدحسن آسایش 01-5101450 - 2 شناسی خانوادهآسیب 5

 07/11/99 13-15 5101563 209 15-17 شنبهسه فاطمه سپهرنوش مرادی 01-5101432 1 1 مشاوره در مسائل و مشکالت تحصیلی 6

 04/11/99 10-12 5101559 209 13-15 شنبه بنابدکتر باقر غباری 01-5101435 1 1 مشاوره اصالح رفتار 7

 06/11/99 10-12 5101273 302 10-12 دوشنبه دکتر طیبه فردوسی 01-5101010 - 2 شناسی اجتماعیآسیب 8

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 آدرسافزارهای مورد نیاز به جهت راهنمایی حضور در کالس و  نصب نرم

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

 29/10/99 8 -10 5101231 205 8 -10 دوشنبه دکتر محمدحسن آسایش 01-5101438 - 2 مشاوره ازدواج 1

 201 8 -10 شنبهسه دکتر یاسر مدنی 01-5101439 1 1 دیدگانمشاوره بزهکاران و بزه 2
5101010 

5101247 
10- 8 30/10/99 

 30/10/99 13 -15 5101448 201 13 -15 شنبهسه دکتر حسین کشاورزافشار 01-5101441 - 2 راهنمایی و مشاوره گروهیمبانی نظری  3

 07/11/99 10-12 5101441 207 10 -11 شنبهسه خانم گودرزی 01-5101442 1 - تمرین راهنمایی و مشاوره گروهی 4

 204 13 -15 دوشنبه لواسانیغالمعلی دکتر مسعود 01-5101198 2 - (1کارورزی در مشاوره ) 5
5101446 

5101563 
15- 13 29/10/99 

 27/10/99 13 -15 5101446 124 13 -15 شنبه دکتر عباس جواهری 01-5101445 - 2 هامشاوره در سازمان 6

 06/11/99 10-12  306 10 -12 شنبهدو آقای عابد مهدوی 01-5101456 - 2 مشاوره طالق 7

 

 : )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

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

 شناسی تربیتی و مشاورهگروه آموزشی: روان

 مقطع تحصیلی: کارشناسی

 رشته تحصیلی: مشاوره و راهنمایی

 1396ورودی:  ترم: هفتم

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 آدرسافزارهای مورد نیاز به جهت راهنمایی حضور در کالس و  نصب نرم

5 
 

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

 242 13 -15 شنبهیک دکتر زهرا نقش 5101526-01 - 2 آمار استنباطی پیشرفته 1
آمار استنباطی 

 05/11/99 13-15 کارشناسی

2 
های پیشرفته مشاوره و نظریه

 درمانیروان
3 - 01-5101528 

 فرددکتر محمد خدایاری

 دکتر محمدحسن آسایش
 شنبه

14:30- 13 

16:30 -15 
306 

های مشاوره نظریه

درمانی دوره و روان

 کارشناسی
15-13 27/10/99 

3 
اصول و روش های راهنمایی و 

 مشاوره تحصیلی و شغلی
 04/11/99 10-12 - 234 9 -12 شنبه دکتر سمیه شاهمرادی 01-5101537 1 2

 05/11/99 10-12 - 206 10 -12 شنبهیک حسینیدکتر منصوره حاج 5101549-01 - 2 خدمات مشورتی در مدرسه 4

 

  

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

 .شودمی
 :)ع(حضرت علی

 .کنمریزی در کارها سفارش میشما را به تقوای الهی و نظم و برنامه
 :توماس ادیسون

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

 شناسی تربیتی و مشاورهگروه آموزشی: روان

 ارشدمقطع تحصیلی: کارشناسی

 رشته تحصیلی: مشاوره مدرسه

 1399ورودی:  ترم: اوّل

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 آدرسافزارهای مورد نیاز به جهت 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  

 

 

 

 

 

 

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

 .شوداندوه می
 :)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

 شناسی تربیتی و مشاورهگروه آموزشی: روان

 ارشدمقطع تحصیلی: کارشناسی

 رشته تحصیلی: مشاوره مدرسه

 1398ورودی:  سوّمترم: 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

ساعت  نیازپیشدرس 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

1 
سمینار مسائل راهنمایی و مشاوره در 

 آموزش و پرورش
 05/11/99 13-15 5101537 203 13 -15 یکشنبه دکتر حسین کشاورزافشار 01-5101551 - 2

 126 8 -9 یکشنبه دکتر یاسر مدنی 5101529-01 1 - تمرین فنون مشاوره در آزمایشگاه 2
روشها و فنون راهنمایی و 

 مشاوره دوره کارشناسی
10-8 05/11/99 

3 
های روانی در تهیه کاربرد آزمون

 مشاوره مدرسه
2 1 01-5101552 

 /رادخانم مرجان حسنی

 دکتر آسایش
 شنبه

 و10-8

12-10 
241 

کاربرد آزمونهای هوش، استعداد، 

رغبت، شخصیت و تشخیصی در 

 کارشناسیمشاوره دوره 
12-10 27/10/99 

  10 -12 شنبهیک حسینی دکتر منصوره حاج 5101550-01 2 - کارورزی در مشاوره مدرسه 4
5101537 

5101549 

5101538 
12-10 04/11/99 

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 آدرسافزارهای مورد نیاز به جهت راهنمایی حضور در کالس و  نصب نرم

7 
 

شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1399-1400سال 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

 .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

 ارشدکارشناسیمقطع تحصیلی: 

 رشته تحصیلی: مشاوره خانواده

 1399ورودی:  ترم: اوّل

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 - 2 آمار استنباطی پیشرفته 1
02-

5101526 
 304 10 -12 شنبه دکتر زهرا نقش

آمار استنباطی 

 کارشناسی
12-10 27/10/99 

 1 2 خانوادهدر های مشاوره ها و روشنظریه 2
01-

5101520 
 شنبه دکتر سمیه شاهمرادی

14:30- 13 

16:30- 15 
304 

های پیشرفته نظریه

درمانی مشاوره و روان

 کارشناسی
15-13 04/11/99 

 - 2 هدایت و مشورت در اسالم 3
01-

5101533 
  10-12 شنبهیک ایجواد اژه دکتر

مبانی راهنمایی و 

 مشاوره کارشناسی
12-10 05/11/99 

 1 2 ها و روشهای مشاوره گروهینظریه 4
01-

5101530 
 شنبهیک دکتر حسین کشاورزافشار

9:30- 8 

16:30 -15 
306 

های پیشرفته نظریه

درمانی مشاوره و روان

 کارشناسی
15-13 05/11/99 

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 
ست  صت  برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش ا شد فرد زمانش انجام در و  بودفر دچار حزن و اندوه   ن

 .شودمی
 :)ع(حضرت علی

 .کنمریزی در کارها سفارش میشما را به تقوای الهی و نظم و برنامه
 :توماس ادیسون

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

 شناسی تربیتی و مشاورهگروه آموزشی: روان

 ارشدمقطع تحصیلی: کارشناسی

 خانوادهرشته تحصیلی: مشاوره 

 1398ورودی:  سوّمترم: 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 1 - تمرین فنون مشاوره در آزمایشگاه 1
02-

5101529 
 241 10 -11 شنبه دکتر عباس جواهری

ها و فنون روش

راهنمایی و مشاوره 

 کارشناسی
12-10 27/10/99 

 1 2 مشاوره ازدواج 2
01-

5101556 
 شنبه دکتر یاسر مدنی

14:30 -13 

16 -14:30 
236 

مشاوره خانواده 

 کارشناسی
15-13 04/11/99 

 - 2 سمینار مسائل خانواده و ازدواج 3
01-

5101536 
  13-15 یکشنبه دکتر محمدحسن آسایش

5101520 

5101556 
15-13 05/11/99 

 3 - ازدواجو کارورزی در مشاوره خانواده  5
01-

5101554 

 دکتر حسین کشاورزافشار

 دکتر عباس جواهری
 یکشنبه

10:30-9 

12:30-11 
 

5101520 

5101556 

5101540 
12-10 05/11/99 
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1399-1400سال 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

 .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 هستمپیشرفتتمام 

 شناسی تربیتی و مشاورهگروه آموزشی: روان
 ارشدمقطع تحصیلی: کارشناسی

 شناسی تربیتیروانرشته تحصیلی: 

 1399ورودی:  اوّلترم: 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

1 
شناسی تربیتی، مبانی، اصول و روان

 هانظریه
2 - 01-5101334 

دکتر مسعود 

 لواسانیغالمعلی
 124 15 -17 یکشنبه

 
15-13 27/10/99 

 05/11/99 13-15  206 13 -15 یکشنبه ایدکتر جواد اژه 5102068-01 - 2 تعلیم و تربیت اسالمی 2

 29/10/99 13-15  239 13 -15 دوشنبه دکتر الهه حجازی 5101469-01 - 2 شناسی شناختی پیشرفتهروان 3

 06/11/99 13-15  202 15 -17 دوشنبه دکتر زهرا نقش 5101519-01 - 2 آمار استنباطی پیشرفته 4

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 
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

 شناسی تربیتی و مشاورهآموزشی: روانگروه 

 ارشد )مجازی(مقطع 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 
شناسی تربیتی، مبانی، اصول و روان

 هانظریه
2 - 01-5101334 

دکتر مسعود 

 لواسانیغالمعلی
 ویدئو پروژکتور 15 -17 یکشنبه

 
  

    ویدئو پروژکتور 13 -15 یکشنبه ایدکتر جواد اژه 5102068-01 - 2 تعلیم و تربیت اسالمی 2

    ویدئو پروژکتور 13 -15 دوشنبه دکتر الهه حجازی 5101469-01 - 2 شناسی شناختی پیشرفتهروان 3

    ویدئو پروژکتور 15 -17 دوشنبه دکتر زهرا نقش 5101519-01 - 2 آمار استنباطی پیشرفته 4

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 
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

 شناسی تربیتی و مشاورهگروه آموزشی: روان

 ارشدکارشناسیمقطع تحصیلی: 

 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

 01-5101052  2 انگیزش و هیجان در تعلیم و تربیت 1
غالمعلی دکتر مسعود 

 لواسانی
 27/10/99 13-15  201 15 -17 شنبه

و روش های آموزش ها نظریه 2  04/11/99 13-15  302 13 -15 شنبه حاج حسینیمنصوره دکتر  5101375-01  2 

 05/11/99 13-15  125 15 -17 یکشنبه نقشزهرا دکتر  01-5101299  2 سنجش و اندازه گیری 3

 27/10/99 8-10  201 17-19 شنبه دکتر باقر غباری بناب 01-5101390  2 اختالالت یادگیری 4

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 
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 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

 شناسی تربیتی و مشاورهگروه آموزشی: روان

 ارشد )مجازی(رشناسیکا مقطع تحصیلی: 

 شناسی تربیتی و مشاورهرشته 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

5101052-01 - 2 انگیزش و هیجان در تعلیم و تربیت 1     ویدئو پروژکتور 15 -17 شنبه دکتر مسعود غالمعلی لواسانی 

5101375-01 - 2 نظریه ها و روش های آموزش 2     ویدئو پروژکتور 13 -15 شنبه دکتر منصوره حاج حسینی 

5101299-01 - 2 سنجش و اندازه گیری 3     ویدئو پروژکتور 15 -17 یکشنبه دکتر زهرا نقش 

5101390-01 - 2 اختالالت یادگیری 4     ویدئو پروژکتور 17-19 شنبه دکتر باقر غباری بناب 

تربیتیسمینار در روانشناسی  5  2 - 01-5101264      15-17 شنبهدو خانم بنکدار 

5101411-01 - 2 راهنمایی و مشاوره 6      17-19 شنبهیک خانم زینب ربّانی 

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 
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

 شناسی تربیتی و مشاورهگروه آموزشی: روان

 مقطع تحصیلی: دکتری

 تربیتی شناسیرشته 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

شناسی تربیتیمباحث جدید در روان 1  
 )درس اصلی(

حسینیدکتر منصوره حاج 510478-01 - 2  29/10/99 13-15  هگرو 13 -15 دوشنبه 

شناسی شناختی در آموزشروان 2  
 )درس اختیاری(

 06/11/99 8-10  203 8 -10 شنبهدو دکتر الهه حجازی 5101484-01 - 2

 07/11/99 10-12  گروه 10 -12 شنبهسه ایدکتر جواد اژه 01-5101485 - 2 روان شناسی اجتماعی مدرسه  3

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  - 13 -15 شنبهدو آقای دکتر خدایاری فرد 01-5101161  2 روان شناسی بالینی  .1

ای آقای دکتر اژه 01-5101162  2 روان شناسی اجتماعی  .2  06/11/99 10-12  گروه 10 -12 شنبهدو 

 30/10/99 8-10  242 8 -10 شنبهسه  خانم دکتر حجازی 01-5101045  2 یادگیری  .3
 

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

 .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

 شناسی تربیتی و مشاورهگروه آموزشی: روان

 مقطع تحصیلی: دکتری

 شناسیرشته تحصیلی: روان

 1398ورودی:  سوّمترم: 

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