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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 

 

 

 

 

 

  

 : )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

 .شه منظم و یادداشت برداری دقیق هستمهای جهانگیر خود را مدیون اندیتمام پیشرفت

 مقطع تحصیلی: کارشناسی

 کلیه رشته هارشته تحصیلی: 

 ورودی:  : ترم

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 شماره درس
 استاد درس

 ساعت روز
شماره 

 کالس

ساعت 

 امتحان
 تاریخ امتحان

 عملی نظری

 10/04/1400 8-10  10-8 چهارشنبه  1120002  2 2اندیشه اسالمی  .1

1200021  2 2اندیشه اسالمی  .2  10/04/1400 8-10  12-10 چهارشنبه  

 17/04/1400 14-16  12-10 چهارشنبه  1120019  2 دانش خانواه برادران  .3

 17/04/1400 14-16  12-10 چهارشنبه  1120019  2 دانش خانواده خواهران  .4

 17/04/1400 8-10  16-14 چهارشنبه  1120005  2 تفسیر موضوعی قرآن  .5

 24/04/1400 8-10  18-16 چهارشنبه  1120009  2 انقالب اسالمی   .6

 17/04/1400 10-12  20-18 چهارشنبه  1120012  2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم  .7

 10/04/1400 13-15  13-10 چهارشنبه  1120018  3 انگلیسی زبان  .8
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 .شودحزن 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

 مشاوره بخش تخصصیروه آموزشی: گ

 مقطع تحصیلی: کارشناسی

 رشته تحصیلی: مشاوره

 1399ورودی:  دوّمترم: 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 12/04/1400 16-14 5101416  16-14 شنبه دکتر عزیزی/ دکتر حسینی 5101418-01 -- 2 فیزیولوژی انسان )اعصاب و غدد( 1

 SPSS 2 -- 01-5101419آمار استنباطی و کاربرد  2
دکتر میثم 

 فردشیرزادی
 13/04/1400 16-14 5101267  16-14 یکشنبه

 5101096-01 -- 2 روان شناسی اجتماعی 3
دکتر محمدحسن 

 آسایش
 13/04/1400 10-8 5101416  10-8 شنبهیک

4 
آموزش و پرورش ابتدایی و متوسطه 

 اول و دوم
 14/04/1400 10-8 -  10-8 دوشنبه دکتر مرضیه دهقانی 01-5101425 -- 2

 20/04/1400 12-10 5101416  12-10 یکشنبه دکتر یاسر مدنی 5106173-01 -- 2 (1روان شناسی تحولی ) 5

 21/04/1400 16-14 -  16-14 دوشنبه شرفی جمدکتر  5106011-01 -- 2 انسان شناسی در اسالم 6

 13/04/1400 16-14 5101416  18-16 یکشنبه فردوسی دکتر طیبه 5101559-01 -- 2 روان شناسی تربیتی 7

          6 دروس عمومی 8
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 : )ص(اکرمرسول 
دچار  نشتتد فردزمانش انجام در و  بودفرصتتت ام کار برای انجاگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش استتت

 .شودحزن و اندوه می
 :)ع(حضرت علی

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

 مشاوره بخش تخصصی گروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی

 رشته تحصیلی: مشاوره

 1398ورودی:  ترم: چهارم

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 12/04/1400 12-10 5101419  10-12 شنبه دکتر مسعود غالمعلی لواسانی 5101420-01  2 مبانی نظری روش تحقیق در مشاوره 1

 19/04/1400 16-14 5101420  14-15 شنبه دکتر مسعود غالمعلی لواسانی 5101421-01 1  مشاوره تمرین عملی روش تحقیق در 2

 12/04/1400 16-14 5101117  16-18 شنبه دکتر سمیه شاهمرادی 5101273-01  2 (1آسیب شناسی روانی ) 3

  14-16 شنبهسه محمدیدکتر عباس جواهری 5101426-01  2 (1متون مشاوره انگلیسی ) 4
زبان عمومی 

 5101443و
14-16 15/04/1400 

  10-12 یکشنبه حسنی رادمرجان   5101309-01  2 مسایل نوجوانان و جوانان 5
5106173 

5106195 
10-12 13/04/1400 

6 
کاربرد آزمونهای هوش و استعداد در 

 مشاوره
 20/04/1400 16-14 5101422  14-16 یکشنبه دکتر زهرا نقش 01-5101430 1 1

 20/04/1400 10-8 5101443  16-18 یکشنبه دکتر ساویز 5101437-01 1 1 راهنمایی و مشاوره تحصیلی 7

       دکتر صدیقه حسینی 5101459-01  2 های روان پزشکیآشنایی با درمان 8
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 

 

 

 

 : )ص(اکرمرسول 
دچار  نشد فردجام زمانش اندر و  بودفرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

 .شودحزن 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

 مشاوره بخش تخصصی گروه آموزشی: 

 اسیمقطع تحصیلی: کارشن

 رشته تحصیلی: مشاوره

 1397ورودی:  ششمترم: 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 13/04/1400 14-16 5101448  14-16 یکشنبه دکتر حسین کشاورزافشار 5101247-01  2 (2نظریه های مشاوره و روان درمانی ) 1

 15/04/1400 8-10 5101429  8-10 شنبهسه محمدیدکتر عباس جواهری 5101431-01 1 1 مهارت های زندگی و فنون آموزش آن 2

  8-10 یکشنبه دکتر یاسر مدنی 5101433-01 1 1 اسالمی -مشاوره و روان درمانی معنوی  3
5101424 

5101448 
10-8 13/04/1400 

  10-12 یکشنبه دکتر محمدحسن آسایش 5101436-01 1 1 راهنمایی و مشاوره کودک و نوجوان 4
5101278 

5101309 
12-10 20/04/1400 

 19/04/1400 10-12 5101278  10-12 شنبه تهرانی دکتر پورنقاش 5101440-01  2 مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد 5

6 
ره ها و فنون راهنمایی و مشاونظریه
 شغلی

 14/04/1400 8-10 5101563  8-10 دوشنبه دکتر مهدی خاص محمدی  01-5101446  2

 21/04/1400 10-12 5101446  10-11 دوشنبه دکتر مهدی خاص محمدی  5101447-01 1  تمرین عملی مشاوره شغلی 7

 22/04/1400 10-12 5101450  10-12 شنبهسه دکتر سمیه شاهمرادی 5101231-01  2 مشاوره خانواده 8
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری انامتح

1 
آشنایی با قوانین کار و کارآفرینی در 

 ایران
 13/04/1400 8-10 5101446  8-10 یکشنبه الهیاری الهرحمت دکتر 01-5101449  2

 15/04/1400 10-12   10-12 شنبهسه دکتر فاطمه نصرتی 5101451-01  2 مشاوره توان بخشی افراد با نیازهای خاص 2

3 
های با اختالالت یادگیری و روش آشنایی

 درمان آن
 22/04/1400 8-10   8-10 شنبهسه دکتر سوگند قاسم زاده 01-5101452  2

 20/04/1400 10-12   10-12 یکشنبه دکتر مسعود غالمعلی لواسانی 5101199-01 2  ( در مشاوره2کارورزی ) 4

 22/04/1400 16-14   16-14 شنبهسه لک زادهدکتر لیدا م 5101465-01 1 1 کاربرد بازی در مشاوره 5

       اساتید گروه 5101453-01 2  پروژه تحقیقاتی در مشاوره 6
 

 

 

 

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

 .شودحزن و اندوه می
 :)ع(حضرت علی

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

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

 مشاوره بخش تخصصی گروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی

 رشته تحصیلی: مشاوره 

 1396ورودی:  هشتمترم: 
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 

 نام درس دیفر
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 13/04/1400 16-14 5101549  16-18 یکشنبه حسینیدکتر منصوره حاج 5101538-01 - 2 روابط و مناسبات انسانی در مدرسه 1

2 
در علوم  روشهای تحقیق پیشرفته

 تربیتی و  روان شناسی
2 1 01-5101535 

دکتر مسعود غالمعلی 

 لواسانی
 20/04/1400 14-16 5101526  14-16 یکشنبه

 15/04/1400 14-16 -  14-16 شنبهسه دکتر نودهی 5101533-01 - 2 هدایت و مشورت در اسالم 3

 21/04/1400 10-12 5101528  10-12 دوشنبه کشاورزافشار دکتر حسین 5101530-01 1 2 های مشاوره گروهینظریه ها و روش 4

 

 

 

 

 

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

 .شودحزن و اندوه می
 :)ع(حضرت علی
 .کنمریزی در کارها سفارش میی الهی و نظم و برنامهشما را به تقوا

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

 مشاوره بخش تخصصی گروه آموزشی: 

 ارشدمقطع تحصیلی: کارشناسی

 رشته تحصیلی: مشاوره مدرسه

 1399ورودی:  دوّمترم: 
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 .شودحزن 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

 مشاوره بخش تخصصی گروه آموزشی: 

 ارشدمقطع تحصیلی: کارشناسی

 رشته تحصیلی: مشاوره خانواده

 1399ورودی:  دوّمترم: 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 14/04/1400 14-16 5101520  14-16 دوشنبه دکتر سمیه شاهمرادی 5101540-01 1 2 سنجش و ارزیابی در مشاوره خانواده و ازدواج 1

2 
روشهای تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی و 

 روان شناسی
2 1 

01-5101535 
 8-10 یکشنبه دکتر الهه حجازی

 
5101526 10-8 13/04/1400 

 21/04/1400 8-10   8-11 دوشنبه دکتر محمدحسن آسایش 5101528-01  3 نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی 3
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 

 

 

 

 

 

 

 : )ص(اکرمرسول 
دچار  نشد فردنجام زمانش ادر و  بودفرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

 .شودحزن 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

 مشاوره بخش تخصصی گروه آموزشی: 

 ارشدناسیمقطع تحصیلی: کارش

 روان شناسی تربیتیرشته تحصیلی: 

 1399ورودی:  ترم: دوم

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

ساعت  نیازدرس پیش
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 15/04/1400 14-16   14-16 شنبهسه دکتر الهه حجازی 5101466-01  2 کاربرد نظریه های تحولی 1

 22/04/1400 14-16   16-18 شنبهسه حسینیدکتر منصوره حاج 5101468-01  2 روان شناسی یادگیری و انگیزش 2

 21/04/1400 14-16   16-18 دوشنبه دکتر زهرا نقش 5101471-01 1 1 کاربرد آزمونهای روانشناختی 3

 15/04/1400 10-12   10-12 شنبهسه لواسانیود غالمعلیدکتر مسع 5101467-01 1 1 روش های پژوهش  4
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 

 

 

 

  

 

 

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

 .شودحزن و اندوه می
 :)ع(حضرت علی

 .مکنریزی 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

 مشاوره بخش تخصصی گروه آموزشی: 

 ارشدمقطع تحصیلی: کارشناسی

 روان شناسی تربیتی) مجازی(رشته تحصیلی: 

 1399ورودی:  2ترم: 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز استادنام  شماره درس
شماره 
 کالس

ساعت  نیازدرس پیش
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 15/04/1400 14-16   14-16 شنبهسه دکتر الهه حجازی 5101466-25 - 2 های تحولیکاربرد نظریه 1

 22/04/1400 14-16   16-18 شنبهسه حسینیدکتر منصوره حاج 5101468-25 - 2 روان شناسی یادگیری و انگیزش 2

 21/04/1400 14-16   16-18 دوشنبه دکتر زهرا نقش 5101471-25 1 1 شناختیهای روانآزمونکاربرد  3

 15/04/1400 12-10   12-10 شنبهسه لواسانیدکتر مسعود غالمعلی 5101467-25 1 1 های پژوهشروش 4

 22/04/1400 10-8   10-8 شنبهسه زادهدکتر سوگند قاسم 5101473-25 - 2 اختالالت یادگیری 5
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 .شودحزن 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

 مشاوره بخش تخصصی گروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: دکتری

 رشته تحصیلی: روان شناسی تربیتی

 1399ورودی:  ترم: دوم

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

ساعت  نیازپیش درس
 امتحان

 تاریخ امتحان
 عملی نظری

 15/04/1400 14-16   14-16 شنبهسه دکتر زهرا نقش 5101480-01 1 1 روشهای آمار چند متغیری 1

 22/04/1400 14-16   16-18 شنبهسه حسینیحاجمنصوره دکتر  5101481-01 1 1 روان شناسی یادگیری و آموزش 2

 14/04/1400 8-10   8-10 دوشنبه حجازیالهه دکتر  5101479-01 - 2 در آموزش ی تحولیروان شناس 3
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 12/04/1400 14-16   14-17 شنبه  رستمیدکتر  5110022-10 1 2 شناختیارزیابی عصب روان  .1

 13/04/1400 10-12   10-12 نبهیکش دکتر ارجمندنیا 5110023-10 1 1 (1شناختی )توانبخشی  .2

3.  
های تحقیق و آمار در علوم روش

 شناختی
 19/04/1400 10-12   10-12 شنبه دکتر غباری 10-5110025 1 1

 20/04/1400 14-16   14-16 یکشنبه دکتر حسن زاده 5110032-10 - 2 های عصب تحوّلیآسیب  .4

 

 

 

 

 

 : )ص(اکرمرسول 
نشد   زمانش انجام 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 میامهشما را به تقوای الهی و نظم و برن
 :توماس ادیسون

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

 شناسی گروه آموزشی: روان

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 بخشی شناختی رشته تحصیلی: علوم شناختی گرایش توان

 99ورودی:  ترم: دوم
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 12/04/1400 10-12   10-12 شنبه دکتر حسن زاده 5101127-10 - 2 رضی کودکشناسی مروان  .1

 13/04/1400 10-12   10-12 یکشنبه دکتر شکوهی یکتا 5101219-10 1 1 (1)روانیهایوکاربردآزموننظریمبانی  .2

 20/04/1400 14-16   14-16 یکشنبه دکتر ارجمندنیا 5101054-10 - 2 بازپروری حرکتی  .3

 19/04/1400 14-16   14-16 شنبه دکتر افروز 5101164-10 - 2 مانده ذهنیر در مسائل کودکان عقبسمینا  .4

 19/04/1400 8--10   16-18 شنبه دکتر  غباری/دکتر نصرتی 5101055-10  2 بازپروری شغلی حرفه ای  .5

- 

 

 

 

 

 : )ص(اکرمرسول 
نشد   زمانش انجام 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

 شناسی شی: روانگروه آموز

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 شناسی و آموزش کودکان استثنائی رشته تحصیلی: روان

 99ورودی:  ترم: دوم
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 14/04/1400 10-12   10-12 دوشنبه  دکتر حسن زاده 5101503-10 - 2 شناسی و توانبخشی افراد ناشنواروان  .1

 15/04/1400 14-16   14-16 شنبهسه دکتر افروز 5101389-10 - 2 سمینار در مسائل کودکان استثنایی  .2

 22/04/1400 10-12   10-12 شنبهسه دکتر شکوهی یکتا 5101379-10 - 2 شناسی و آموزش افراد تیزهوشروان  .3

 21/04/1400 14-16   14-16 دوشنبه دکتر غباری بناب 5101407-10 - 2 رفتهروش تحقیق پیش  .4

 

 

 

 

 

 

 

 : )ص(رسول اکرم
بود و در زمانش انجام نشد   هر کاری در گرو زمان خودش است؛ اگر برای انجام کار فرصت   

 شود.فرد دچار حزن و اندوه می
 :)ع(حضرت علی

 کنم.ریزی 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

 شناسیگروه آموزشی: روان
 یلی: دکتریمقطع تحص

 شناسی و آموزش کودکان استثنائیرشته تحصیلی: روان

 99ورودی:  ترم: دوم
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 .شوددچار حزن و اندوه می فرد
 :)ع(حضرت علی

 .کنمکارها سفارش می ریزی درشما را به تقوای الهی و نظم و برنامه
 :توماس ادیسون

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

 شناسیروان گروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی

 شناسیرشته تحصیلی: روان

 99ورودی:  ترم: دوم

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز دنام استا شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 12/04/1400 16-14   16-14 شنبه دکتر دهقانی آرانی 5106138-06  2 2شناسی مباحث اساسی در روان 1

 13/04/1400 10-12   13-10 یکشنبه دکتر میثم شیرزادی 5106020-06 1 2 آمار استنباطی 2

 14/04/1400 10-12   10-12 دوشنبه دکتر وهابی 5101410-06  2 احساس و ادراک 3

 16/04/1400 14-16   14-16 چهارشنبه دکتر سجادیه 5106177-06  2 آشنایی با فلسفه اسالمی 4

 20/04/1400 14-16   14-16 یکشنبه دکتر فیروزی 5106173-06  2 1روان شناسی تحولی  5

 22/04/1400 10-12   10-12 شنبهسه دکتر مدنی 5106199-06  2 1سیشنامتون روان 6
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 .شوددچار حزن و اندوه می فرد
 :)ع(حضرت علی

 .کنمرش میریزی در کارها سفاشما را به تقوای الهی و نظم و برنامه
 :توماس ادیسون

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

 شناسیروان گروه آموزشی: 
 مقطع تحصیلی: کارشناسی

 شناسیرشته تحصیلی: روان
 98ورودی:  چهارمترم: 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 اعتس روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان  1
 23/04/1400 16-14   16-14 شنبهچهار دکتر مصلحی 5106193-06  2 نمسلما

 15/04/1400 12-10   12-10 شنبهسه دکتر طاهری فر 5106106-06  2 انگیزش و هیجان 2

 14/04/1400 8-10   8-10 دوشنبه دکتر ایروانی 5106197-06  2 روانشناسی دین 3

 13/04/1400 16-14   14-16 یکشنبه دکتربسطامی–دکترحاتمی 5106196-06  2 روان شناسی شناختی 4

فناوری اطالعات در روان  5
 12/04/1400 16-14   16-18 شنبه سجاد ذباحدکتر  5106204-06  2 شناسی

 22/04/1400 16-14   14-17 شنبهسه دکتر حاتمی 5106201-06 1 2 ن شناسی تجربیروا 6

 21/04/1400 10-12   10-12 دوشنبه دکتر الهام السادات ناجی 5106107-06  2 روانشناسی تربیتی 7

 19/04/1400 10-12   10-12 شنبه دکتر بشارت 5101273-06  2 1آسیب شناسی روانی 8

 20/04/1400 10-12   10-12 یکشنبه دکتر رضازاده 5106211-06  2 اعی کاربردیروانشناسی اجتم 9
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1399-1400سال دوم 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  ن

 .شوددچار حزن و اندوه می
 :)ع(حضرت علی

 .کنمکارها سفارش میریزی در شما را به تقوای الهی و نظم و برنامه
 :توماس ادیسون

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

 شناسیروان گروه آموزشی: 
 مقطع تحصیلی: کارشناسی

 شناسیرشته تحصیلی: روان
 97ورودی:  ششمترم: 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت وزر نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

 تاریخ امتحان
 عملی نظری

 12/04/1400 10-8   10-8 شنبه دکتر بشارت 5101278-06  2 2آسیب شناسی روانی  1

 5106206-06 1 1 2آزمونهای روانشناختی  2
سید سعید دکتر حسین کارسازی/

 سجادی
 شنبه

 یکشنبه

16-14 

8-10 
  14-16 12/04/1400 

 15/04/1400 14-16   14-16 شنبهسه دکتر فیروزی 5106207-06  2 روانی کودک و نوجوان آسیب شناسی 3

 22/04/1400 10-12   10-12 شنبهسه دکتر رضا زاده 5106208-06  2 مشاوره خانواده و روان شناسی 4

 19/04/1400 10-12   10-12 شنبه یدکتر نوفرست 5106209-06  2 نظریه های مشاوره و روان درمانی 5

 20/04/1400 14-16   14-16 یکشنبه ثریا علوی نژددکتر نصرتی/ 5106214-06  2 2روان شناسی افراد با نیازهای ویژه  7

 23/04/1400 8-10   8-10 شنبهچهار مصلحیدکتر  5106203-06  2 2آموز ه های روان شناختی در قران و حدیت  8

 13/04/1400 10-12   10-12 یکشنبه دکتر عباسی 5106220-06  2 مدیریت استرس 9

 14/04/1400 14-16   14-16 دوشنبه دکتر قربانی 5104254-06  2 اخالق حرفه ای  10
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

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

 .شودمی دچار حزن و اندوه 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

 شناسیروان گروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی

 شناسیرشته تحصیلی: روان

 96ورودی:  هشتمم: تر

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 13/04/1400 12-10   12-10 یکشنبه دکتر طاهری فر 5101060-06  2 بهداشت روانی 1

 15/04/1400 12-10   12-10 شنبهسه دکتر شاهمرادی 5106208-06  2 روانشناسی و مشاوره خانواده 2

 16/04/1400 16-14   16-18 چهارشنبه دکتر سجادیه 5106177-03  2 آشنایی با فلسفه اسالمی 3

 12/04/1400 14-16   16-18 شنبه دکتر غریبی 5106192-06  2 و نقد آن تاریخ و مکاتب روانشناسی 4

 22/04/1400 14-16   14-17 شنبهسه دکتر حاتمی 5106201-06 1 2 روان شناسی تجربی 5

6 
مشاوره تحصیلی و راهنمایی و 

 شغلی
 19/04/1400 10-12   10-12 دوشنبه دکتر فردوسی 06-5106210  2
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 
  

 : )ص(اکرمرسول 
زمانش انجام در و  بودفرصتتت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش استتت

 .شوددچار حزن و اندوه می نشد 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

 شناسیگروه آموزشی: روان

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 شناسی بالینی یلی: روانرشته تحص

 99ورودی:  ترم: دوم

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 

 کالس

درس 

 نیازپیش

ساعت 

 امتحان

تاریخ 

 عملی نظری امتحان

 12/04/1400 16-14   16-14 شنبه دکتر بهرامی 5106158-06 2 - روش تحقيق پيشرفته در پژوهش هاي باليني 1

       اساتید گروه 5106148-06 - 2 پژوهشي -دستياري آموزشي 2

 13/04/1400 10-12   10-12 یکشنبه دکتر بشارت 5106156-06 - 2 شناسي بالينيفنون مصاحبه تشخيصي در روان 3

 14/04/1400 8-10   8-10 دوشنبه دکتر طاهری /دکتر نوفرستی 5106165-06 - 2 رفتاري –فنون روان درماني شناختي  4

 19/04/1400 10-12   10-12 شنبه دکتر قربانی 5106169-06  2 فنون روان درماني پویشي )اختياري( 5
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 

 

 

 

 

 : )ص(اکرمرسول 
زمانش انجام در و  بودفرصتتت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش استتت

 .شوددچار حزن و اندوه می نشد فرد
 :)ع(حضرت علی

 .کنمریزی در کارها سفارش میا را به تقوای الهی و نظم و برنامهشم
 :توماس ادیسون

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

 شناسیگروه آموزشی: روان

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 شناسی شناختی رشته تحصیلی: روان

 99: ورودی ترم: دوم

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

1 
دکتر جهانی  -دکترحاتمی 5106180-06  2 2شناسي شناختي روان

 تابش
  10-8 شنبهسه

 
8-10 15/04/1400 

 13/04/1400 10-12   10-12 یکشنبه دکتر وهابی 5106181-06  2 مباني علوم اعصاب شناختي 2

 14/04/1400 10-12   10-12 دوشنبه دکتر فراهانی 5106182-06  2 هاي تحقيق در علوم شناختيروش 3

4 
روشهاي آزمایشگاهي در روان شناسي 

 شناختي
 21/04/1400 8-10   8-10 دوشنبه دکتر احسان رضایت 06-5106183 1 1

 15/04/1400 14-16   16-18 شنبهسه دکتر حاتمی 5106187-06  2 آگاهي ذهن و 5

 22/04/1400 10-12   10-12 شنبهسه دکتر پورحسین 5106189-06  2 شناختي رشد شناسي روان 6
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

     

 

 

 

 

 

 

 : )ص(اکرمرسول 
زمانش انجام در و  بودفرصتتت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش استتت

 .شودر حزن و اندوه میدچا نشد 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

 شناسیگروه آموزشی: روان

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 شناسی عمومی : روانرشته تحصیلی

 99ورودی:  ترم: دوم

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

1 
 3 شناسیروش تحقیق در روان

 دکتر رحیمی نژاد 06-5106017 
 شنبه

 دوشنبه
14-16  

 
14-16 19/04/1400 

 12/04/1400 12-10   12-10 شنبه دکتر پورحسین 5106061-06  2 شناسی رشد پیشرفتهروان 2

3 
پیسکوفیزیولوژی و 

 نوروپیسکوفیزیولوژی
2 

 20/04/1400 10-12   10-12 یکشنبه دکتر تهرانی 06-5106024 

4 
شناسی مباحث جدید در آسیب

 روانی
2 

 13/04/1400 8-10   8-10 یکشنبه دکتر عباسی 06-5106063 
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 

 

 

 

 

 

 : )ص(اکرمرسول 
زمانش انجام در و  بودفرصتتت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش استتت

 .شوددچار حزن و اندوه می نشد فرد
 :)ع(حضرت علی

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

 .ی جهانگیر خود را مدیون اندیشه منظم و یادداشت برداری دقیق هستمهاتمام پیشرفت

 شناسیگروه آموزشی: روان

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 )مجازی(شناسی عمومی رشته تحصیلی: روان

 99ورودی:  ترم: دوم

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

1 
 3 شناسیروش تحقیق در روان

 نژاددکتر رحیمی 26-5106017 
 یکشنبه

 شنبهسه
14-16  

 
14-16 15/04/1400 

 13/04/1400 12-10   12-10 یکشنبه دکتر فیروزی 5106061-26  2 شناسی رشد پیشرفتهروان 2

3 
پیسکوفیزیولوژی و 

 وفیزیولوژینوروپیسک
2 

 19/04/1400 14-16   14-16 شنبه دکتر تهرانی 26-5106024 

4 
شناسی مباحث جدید در آسیب

 روانی
2 

 20/04/1400 14-16   16-18 یکشنبه دکتر عباسی 26-5106063 
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 : )ص(رسول اکرم
  هر کاری در گرو زمان خودش است؛ اگر برای انجام کار فرصت بود و در زمانش انجام نشد   

 شود.فرد دچار حزن و اندوه می
 :)ع(حضرت علی

 کنم.ریزی 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

 شناسیگروه آموزشی: روان
 مقطع تحصیلی: دکتری 

 شناسی سالمتی: روانرشته تحصیل

 99ورودی:  ترم: دوم

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 14/04/1400 10-8   10-8 دوشنبه دکترپورحسین 5106081-06  2 های مزمنسازگاری با بیماری 1

 22/04/1400 10-12   10-12 شنبهسه نژاددکتر رحیمی 5106142-06  2 رهنگ و سالمتف 3

 12/04/1400 10-12   10-12 شنبه دکتر رستمی 5106094-06  2 اعتیاد 4
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 : )ص(اکرمرسول  علوم تربیتیگروه آموزشی: 

 .شوددچار حزن و اندوه می نشد فردش انجام زماندر 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

 مقطع تحصیلی: کارشناسی 

 یتیعلوم تربرشته تحصیلی: 

 چهارم ترم: 98ورودی:

 نام درس ردیف
تعداد 
 نظری

واحد 
 اتاق ساعت روز نام استاد شماره درس عملی

 ساعت
 امتحان

تاریخ 
 امتحان

 12/04/1400 14-16   16-18  شنبه دکتر مهشید التماسی 5103288-03  2 های سواد اطالعاتیآشنایی با کتابخانه و مهارت 1

 14/04/1400 14-16  14- 16 دوشنبه  دکتر صالحی 5103282-03  2 گیریسنجش و اندازه 2

 22/04/1400 8-10  16-18  شنبهسه دکتر جواهری 5106136-03  2 مبانی راهنمایی و مشاوره 3

 21/04/1400 14-16  16-18 دوشنبه نارنجیدکتر  5103283-03  2 طراحی آموزشی 4

شنبهسه دکتر ناجی  5101129-03  2 روانشناسی یادگیری )اختیاری( 5  12-10  12-10 15/04/1400 

 14/04/1400 8-10  8- 10 دوشنبه دکتر جوادی پور 5103278-03  2 ریزی آموزشیمبانی و اصول برنامه 6

 19/04/1400 14-16  14-16 شنبه  دکتر معصومه رمضانی  5103329-03  2 قصه گویی و نمایش خالق )اختیاری( 7

 12/04/1400 10-12  10 -12 شنبه صفدریالعابدین دکتر زین 5103320-03 1 1 وم تجربی و اجتماعی)زمینه( روش تدریس عل 9

 22/04/1400 14-16  14 -16 شنبهسه دکتر بدلی 5103298-03 1 1 تولید فیلم های آموزشی )زمینه( 10

 21/04/1400 10-12  10-12 دوشنبه دکتر صفایی موحد 5103305-03  2 )زمینه (  متون تخصصی علوم تربیتی 11
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 : )ص(اکرمرسول  علوم تربیتیگروه 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

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

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 تحقیقات آموزشیرشته تحصیلی: 

 ترم: دوم 99ورودی:

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 15/04/1400 10-8   20-17 شنبهسه دکتر فراهانی   5103033-03  3 گیریو نمونه 2های آماری روش 1

 14/04/1400 12-10   10 - 12 دوشنبه زادهدکتر مقدم 5103215-03  2 های روانیمبانی نظری و کاربرد آزمون 2

 13/04/1400 16-14   16- 18 یکشنبه دکتر دهقانی   5103228-03  2 آموزشی هایارزشیابی نظام 3

 22/04/1400 16-14   14- 16 شنبهسه دکتر صالحی 5103214-03  2 های کیفی در تحقیقات آموزشیشیوه 4

 21/04/1400 16-14   14 -16 دوشنبه دکتر صالحی 5103282-03  2 ی )جبرانی(ریگسنجش و اندازه 5
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 : )ص(اکرمرسول  علوم تربیتیگروه 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

 .هانگیر خود را مدیون اندیشه منظم و یادداشت برداری دقیق هستمهای جتمام پیشرفت

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 مجازی -تحقیقات آموزشیرشته تحصیلی: 

 ترم: دوم 99ورودی:

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 تاریخ امتحان ساعت امتحان نیازدرس پیش شماره کالس ساعت روز نام استاد شماره درس
 عملی ینظر

 15/04/1400 10-8   20-17  شنبهسه دکتر فراهانی   5103033-23  3 گیریو نمونه 2های آماری روش 1

 14/04/1400 12-10   10 - 12 دوشنبه زادهدکتر مقدم 5103215-23  2 های روانیمبانی نظری و کاربرد آزمون 2

 13/04/1400 16-14   16- 18 یکشنبه کتر دهقانید   5103228-23  2 های آموزشیارزشیابی نظام 3

 22/04/1400 16-14   14- 16 شنبهسه دکتر صالحی 5103214-23  2 های کیفی در تحقیقات آموزشیشیوه 4

 21/04/1400 16-14   14 -16 دوشنبه دکتر صالحی 5103282-23  2 ی )جبرانی(ریگسنجش و اندازه 5
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 : )ص(اکرمرسول  علوم تربیتیگروه 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

 .شه منظم و یادداشت برداری دقیق هستمهای جهانگیر خود را مدیون اندیتمام پیشرفت

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 برنامه ریزی درسیرشته تحصیلی: 

 ترم: دوم 99ورودی:

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

حی تدوین و سازماندهی و های طراروش 1
 اجرای برنامه درسی

 22/04/1400 16-14   14 - 16 شنبهسه دکتر جوادی پور  03-5103213  2

 21/04/1400 16-14   16 -18 دوشنبه دکتر صفایی موحد 5103146-03  2 روش تحقیق در برنامه درسی 2

ریزی درسی و تاریخ تحوالت های برنامهنظریه 3

 ی در ایران و جهانهای درسبرنامه
 دوشنبه دکتر دهقانی 03-5103189  2

12-10 

 
 

 
12-10 14/04/1400 

 15/04/1400 14-16   16- 18  شنبهسه زادهدکتر حکیم 5103263-03  2 مطالعات تطبیقی در برنامه درسی 4

 13/04/1400 14- 16   14- 16 یکشنبه دکتر جوادی پور  5103279-03   مبانی و اصول برنامه ریزی درسی)جبرانی( 5
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 : )ص(اکرمرسول  علوم تربیتیگروه 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

 :س ادیسونتوما

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

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 آموزش بزرگساالنرشته تحصیلی: 

 ترم: دوم 99ورودی:

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 نامتحا

 تاریخ امتحان
 عملی نظری

 13/04/1400 14-16   14 -16 یکشنبه دکتر دهقانی 5103348-03  2 تدریس و بهسازی منابع انسانی هایروش 1
تحوالت جهانی و مطالعات تطبیقی در  2

 آموزش بزرگساالن
 13/04/1400 10-12   10 -12 یکشنبه  زادهدکتر حکیم 03-5103350  2

 14/04/1400 10-12   10- 12 دوشنبه پوردکتر جوادی 5103341-03  2 ری و برنامه درسی در محیط کاریادگی 3
 20/04/1400 14-16   16- 18 یکشنبه دکتر صالحی 5103338-03  2 تحلیل داده های آماری 4
های آموزش ارزشیابی اثربخشی برنامه 5

 بزرگساالن
 21/04/1400 14-16   14- 16 دوشنبه دکتر صفایی موحد 03-5103339  2

 

 

 



 

 
 
 
 

 
 

28 
 

شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 : )ص(اکرمرسول  علوم تربیتیگروه 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
 .های جهانگیر خود را مدیون اندیشه منظم و یادداشت برداری دقیق هستمتمام پیشرفت

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 رشته تحصیلی: ارزشیابی آموزشی

 ترم: دوم 99ورودی:

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان تاریخ امتحان

 عملی نظری
روشهای پیشرفته تحقیق در علوم تربیتی )کیفی و آمیخته(  1

 )اصلی(

3  03-5103245 
 15/04/1400 8-10  16 -18 شنبهسه دکتر صالحی

 سمینار در ارزیابی عملکرد سازمانهای آموزشی )اختیاری( 2
2  03-5103357 

دکتر جوادی 

 پور
  شنبهسه

12- 

10 
 12-10 22/04/1400 

های ای مدرسان در نظامارزشیابی و توسعه حرفه 3

 آموزشی)تخصصی(
 21/04/1400 14-16  14-16 دوشنبه دهقانی دکتر 03-5103264  2

مطالعه تطبیقی در ارزیابی نظام ها و برنامه های  4

 آموزشی)تخصصی(
2  03-5103250 

دکتر حکیم 

 زاده
  14-16 شنبهسه

 
16-14 15/04/1400 

 وشهای آماری چند متغیری کاربردی )اصلی(ر 5
 دوشنبه دکتر خدایی 03-5103249  3

12 -

10 
 12-10 14/04/1400 

 13/04/1400 14-16  16-18 یکشنبه دکتر مقدم زاده 5101589-03  2 آمار استنباطی )به جای آمار میانی()جبرانی( 6
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 : )ص(رسول اکرم علوم تربیتیگروه آموزشی: 

 شود.زمان خودش است؛ اگر برای انجام کار فرصت بود و در زمانش انجام نشد فرد دچار حزن و اندوه می هر کاری در گرو

 :)ع(حضرت علی

 کنم.ریزی در کارها سفارش میشما را به تقوای الهی و نظم و برنامه

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

 مقطع تحصیلی: دکتری

 برنامه ریزی درسیرشته تحصیلی: 

 ترم: دوم 99ورودی:

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 13/04/1400 16-14   14 -16 یکشنبه زادهدکتر حکیم 5103236-03  2 مطالعات تطبیقی در برنامه درسی )اختیاری( 1

های طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه اصول و روش 2

 های درسی
  8-10 یکشنبه دکتر دهقانی 03-5103140  2

 
8-10 13/04/1400 

های نوین در های تدریس و کاربرد فناوریروش 3

 آموزش
  16 -18 یکشنبه پوردکتر جوادی 03-5103119  2

 
14-16 20/04/1400 
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 : )ص(اکرمرسول  علوم تربیتیگروه 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

 :ماس ادیسونتو

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

 مقطع تحصیلی: دکتری

 سنجش و اندازه گیریرشته تحصیلی: 

 ترم: دوم 99ورودی:

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

اریخ ت
 عملی نظری امتحان

 14/04/1400 10-8   8- 10 دوشنبه  دکتر خدایی 5109013-03  2 های آماری چند متغیرهروش 1

 15/04/1400 16-14    16- 18 شنبهسه زادهدکتر مقدم 5109014-03  2 پاسخ -نظریه سوال 2

 21/04/1400 10-12   10 -12 دوشنبه لحیدکتر صا 5109016-03  2 هاها و برنامهارزشیابی موسسه 3

های گیریساخت ابزار سنجش در اندازه 4

 آموزشی
  14-16 شنبهسه دکتر مینایی 03-5109015  2

 
16-14 22/04/1400 
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 : )ص(اکرمرسول  علوم تربیتیگروه آموزشی: 
دچار حزن و اندوه  نشتتد فرد انجام زمانش در و  بودفرصتتت  برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش استتت 

 .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

 مقطع تحصیلی: کارشناسی

 علوم تربیتیرشته تحصیلی: 

 ترم: دوم 99ورودی:

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 13/04/1400 14 -16   14 -16 یکشنبه دکتر جوادی پور  5103279-03  2 ریزی  درسیبرنامه مبانی و اصول 1

 22/04/1400 14 -16   14 -16 شنبهسه د کتر نارنجی  5103277-02  2 اصول مدیریت آموزشیمبانی و  2

 20/04/1400 8-10   16 -18 یکشنبه  دکتر مقدم زاده  5101589-03  2 آمار استنباطی 3

 14/04/1400 8- 10   8- 10 دوشنبه دکتر شرفی  5105045-02  2 تعلیم و تربیت اسالمی 4

 15/04/1400 10 -12   10 -12 شنبهسه دکتر عالی  5103270-02  2 لسفی و نظریه تربیتیهای فمکتب 5

 21/04/1400 14-16   16 -18 دوشنبه رضازاده دکتر 5103276-02  2 روان شناسی رشد 6

 22/04/1400 8- 10   8- 10 شنبهسه نصرتیدکتر   5103280-02  2 شناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژهروان 7

       - 1120002  2 *)نبوت و امامت( 2اندیشه اسالمی  8

 دانشجویان باید این درس را انتخاب نمایند.*
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 : )ص(رسول اکرم علوم تربیتیگروه آموزشی: 
 شود.هر کاری در گرو زمان خودش است؛ اگر برای انجام کار فرصت بود و در زمانش انجام نشد فرد دچار حزن و اندوه می

 :)ع(علی حضرت
 کنم.ریزی 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

 رشته تحصیلی: تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

 ترم: دوم 99ورودی:
 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

 تاریخ امتحان
 عملی نظری

 مبانی فلسفی  برنامه ریزی درسی 1
 یا

 تربیت دینی کودک و نوجوان
2  

02-5102083 
 

02-5102090 

 دکتر دادرس 
 

 دکتر شرفی 

 شنبهسه
 

 شنبهسه

10 -8 
 

10 -8 

  
10-8 15/04/1400 

2 
 دکتر باقری  5102069-02  3 فلسفی -روش های تحقیق کیفی

 10 -12  شنبهسه
13 -12 

  
12-10 22/04/1400 

 14/04/1400 14-16   14 -16 دوشنبه دکتر ایروانی  5102067-02  2 تاریخ تعلیم و تربیت در اسالم و ایران 3

و  نظریه های جامعه شناسی آموزش 4
 پرورش

 14-16 شنبهسه دکتر عالی  02-5102070  2
  

16-14 15/04/1400 

مکتب های فلسفی و نظریه های تربیتی  5
به جای فلسفه  -دوره کارشناسی )

 جبرانی( -معاصر
 8- 10 دوشنبه دکتر سجادیه  02-5103270  2

  
10-8 21/04/1400 
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 : )ص(رسول اکرم علوم تربیتیگروه آموزشی: 
 شود.اری در گرو زمان خودش است؛ اگر برای انجام کار فرصت بود و در زمانش انجام نشد فرد دچار حزن و اندوه میهر ک

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

 توماس ادیسون:
 .داری دقیق هستمهای جهانگیر خود را مدیون اندیشه منظم و یادداشت برتمام پیشرفت

 مجازی -مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 رشته تحصیلی: تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
 ترم: دوم 99ورودی:

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

 تاریخ امتحان
 عملی نظری

 برنامه ریزی درسیمبانی فلسفی   1

 یا 

 تربیت دینی کودک و نوجوان

2  

24-5102083 

 

24-5102090 

 دکتر دادرس 

 

 دکتر شرفی 

 شنبهسه

 

 شنبهسه

16 -14 

 

16 -14 

  

16-14 15/04/1400 

2 
 دکتر باقری  5102069-24  3 فلسفی -روش های تحقیق کیفی

 14- 16 یکشنبه

17- 16 

  
16-14 13/04/1400 

 22/04/1400 16-18   16 -18 شنبهسه دکتر حسینی  5102067-24  2 و تربیت در اسالم و ایران تاریخ تعلیم 3

نظریه های جامعه شناسی آموزش و  4

 پرورش
 16 -18 دوشنبه دکتر عالی  24-5102070  2

  
16-14 14/04/1400 

مکتب های فلسفی و نظریه های تربیتی  5

به جای فلسفه  -دوره کارشناسی )

 جبرانی( -معاصر

 14 -16 دوشنبه دکتر سجادیه 24-5103270  2

  

16-14 21/04/1400 

 12/04/1400 14-16   18-16 شنبه دکتر فردوسی 5101559-24  2 روانشناسی تربیتی )جبرانی( 6
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 

 : )ص(رسول اکرم علوم تربیتیگروه آموزشی: 

 شود.در زمانش انجام نشد فرد دچار حزن و اندوه میهر کاری در گرو زمان خودش است؛ اگر برای انجام کار فرصت بود و 

 :)ع(حضرت علی

 کنم.ریزی 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 پرورشتحصیلی:  رشته

 ترم: چهارم 98ورودی:

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

مطالعات تطبیقی و فرهنگی در آموزش و  1
 پرورش

2  
24-5102077 

دکتر حسینی   
  16 - 18 کشنبهی

 
16-14 13/04/1400 

متون اسالمی -تربیت در نهج البالغه 2  

 
2  

24-5102073 
دکتر شرفی   

  14 -16 یکشنبه
 

16-14 20/04/1400 

 اصول و مبانی تربیت اجتماعی 3
 

2  
24-5102078 

دکتر سمیرا حیدری   
  14-16 شنبهسه

 
16-14 15/04/1400 
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 : )ص(رسول اکرم علوم تربیتیگروه آموزشی: 
 شود.هر کاری در گرو زمان خودش است؛ اگر برای انجام کار فرصت بود و در زمانش انجام نشد فرد دچار حزن و اندوه می

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

 توماس ادیسون:
 .ه منظم و یادداشت برداری دقیق هستمهای جهانگیر خود را مدیون اندیشتمام پیشرفت

 مقطع تحصیلی: دکتری
 رشته تحصیلی: فلسفه تعلیم و تربیت

 ترم: دوم 99ورودی:
 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

دکتر باقری  5102050-02  2 یفلسف روشهای تحقیق 1  15/04/1400 14 -16   14 -16  شنبهسه 

 13/04/1400 16-14   16-14 یکشنبه دکتر ایروانی  5102049-02  2 (2تاریخ اندیشه های تربیتی) 2

 13/04/1400 8-10   8 -10 یکشنبه دکتر شرفی  5102059-02  2 (1مکتب های فلسفی و آراء تربیتی ) 3

 20/04/1400 10-12   10- 12 یکشنبه دکتر حسینی  5102058-02  2 لسفی نظریه های یادگیری و تدریسمبانی ف 4
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد ه درسشمار
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

 تاریخ امتحان
 عملی نظری

 3/04/1400 8-10   8-10 یکشنبه دکتر ایروانی 5103274-05  2 خانواده در اسالم 1

 23/04/1400 10-12   10-12 شنبهچهار مصلحیدکتر  5103273-05  2 آموزه های تربیتی و آیات قرآن 2

 12/04/1400 10-12   10-12 شنبه دکتر عزتی 5103285-05  2 نظارت و راهنمایی آموزشی 3

سازمان ها و قوانین آموزش و  4
 19/04/1400 14-16   14-16 شنبه دکتر الهیاری 5105066-05  2 پرورش

 20/04/1400 10-12   10-12 یکشنبه دکتر ساویز 5103290-05  2 مشاوره تحصیلی و شغلی 5

 19/04/1400 14-16   16-18 شنبه مهدی بدلیدکتر  5103291-05  2 تولید محتوای الکترونیکی 6

مبانی امور مالی و تنظیم بودجه  7
 21/04/1400 14-16   14-16 دوشنبه دکتر مهربانی 5103333-05  2 آموزش و پرورش

 15/04/1400 10-12   10-12 شنبهسه دکتر قاسم زاده 5103324-05  2 روانشناسی بازی 8

 13/04/1400 14-16   14-16 یکشنبه دکتر ملک زاده 5103318-05  2 مددکاری اجتماعی 9

 21/04/1400 8-10   16-18 دوشنبه دکتر ناجی 5103312-05  2 آشنایی با آزمونهای روانشناختی 10

 22/04/1400 14-16   16-18 شنبهسه زهرا باطنی 5103322-05  2 روش تدریس ریاضیات 11
 

 

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

 .شوددچار حزن و اندوه می فرد
 :)ع(حضرت علی

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

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

 علوم تربیتی گروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی 

 علوم تربیتی رشته تحصیلی: 

 97ورودی: ششمترم:
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

 حانتاریخ امت
 عملی نظری

 14/04/1400 14-16   18-20 دوشنبه دکتر نارنجی 5105342-05  2 تئوري هاي سازمان و رهبري آموزشي 1

2 
ریت سرمایه هاي انساني در مدی

 هاي آموزشيسازمان
 12/04/1400 14-16   18-16 شنبه دکتر ابیلی 05-5105345  2

 19/04/1400 14-16   14-16 شنبه دکتر نادری 5105343-05  2 آموزشياقتصاد و تامين مالي سازمان هاي  3

 13/04/1400 14-16   16-18 یکشنبه دکتر پورکریمی 5105344-05  2 روش تحقيق در مدیریت و رهبري آموزشي 4

 20/04/1400 14-16   18-20 یکشنبه دکتر عزتی 5105347-05  2 نظارت و ارزشيابي در سازمان هاي آموزشي 5
 

 

 

 
 

 : )ص(اکرمرسول 
نشد   زمانش انجام 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

 .د را مدیون اندیشه منظم و یادداشت برداری دقیق هستمهای جهانگیر خوتمام پیشرفت

 علوم تربیتی گروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی

 99ورودی:  ترم: دوم
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

 اریخ امتحانت
 عملی نظری

 15/04/1400 14-16   20-18 شنبهسه دکترنارنجی 5105304-05  2 اصول و تئوري هاي رهبري و مدیریت در آموزش عالي 1

 14/04/1400 8-10   10-8 دوشنبه دکتر پورکریمی 5105314-05  2 پژوهش در آموزش عالي روش 2

 23/04/1400 14-16   16-18 چهارشنبه دکتر کرامتی 5105306-05  2 آموزش عاليدر  یادگيري-علم و هنر یاددهي 3

 14/04/1400 14-16   14-16 دوشنبه دکتر عزتی 5105307-05  2 رفتار سازماني در آموزش عالي 4

 21/04/140 14-16   16-18 دوشنبه للهیاریدکترا    5105311-05  2  نوآوري و کارآفریني در آموزش عالي 5
16-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : )ص(اکرمرسول 
نشد   زمانش انجام 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

 .ن اندیشه منظم و یادداشت برداری دقیق هستمهای جهانگیر خود را مدیوتمام پیشرفت

 علوم تربیتی گروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالیرشته تحصیلی:

 99ورودی:  ترم: دوم
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

 تاریخ امتحان
 عملی نظری

1 
 برنامه ریزی آموزش و بهسازی منابع انسانی

2  05-5105326 
دکتر ابیلی/ 

 دکتر اللهیاری
 13/04/1400 14-16   18-20 یکشنبه

شنبهسه دکتر پورکریمی 5105325-05  2 رویکردهای پژوهش کمی و کیفی در برنامه ریزی آموزشی 2  10-8   10-8 22/04/1400 

 22/04/1400 14-16   16-18 شنبهسه دکتر کرامتی 5105323-05  2 مسایل و چالشهای آموزش و پرورش در قرن بیست و یکم 3

 20/04/1400 14-16   14-16 یکشنبه دکتر نادری 5105330-05  2 برنامه ریزی مبتنی بر نیاز بازار کار )تخصصی( 4

 15/04/1400 14-16   14-16 شنبهسه دکتر مهربانی 5105336-05  2 آن برنامه ریزی مالی و مبانی اقتصادی در 5

 15/04/1400 8-10   18-20 شنبهسه دکتر کرامتی 5101523-05  2 روشهای و فنون تدریس )جبرانی( 6
 
 

 

 

 

 

 

 : )ص(اکرمرسول 
  نشتتد فردزمانش انجام در و  بودفرصتتت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش استتت

 .شوددچار حزن و اندوه می
 :)ع(حضرت علی

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

 .ر خود را مدیون اندیشه منظم و یادداشت برداری دقیق هستمهای جهانگیتمام پیشرفت

 علوم تربیتی گروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 رشته تحصیلی: برنامه ریزی آموزشی

 99ورودی:  ترم: دوم
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 14/04/1400 10-12   12-10 شنبه دکترمیرکمالی 5105342-22  2 تئوري هاي سازمان و رهبري آموزشي 1

 19/04/1400 14-16   20-18 شنبه دکتر ابیلی 5105345-22  2 مدیریت سرمایه هاي انساني در سازمان هاي آموزشي 2

 12/04/1400 8-10   14-16 شنبه دکتر نادری 5105343-22  2 اقتصاد و تامين مالي سازمان هاي آموزشي 3

 13/04/1400 14-16   14-16 یکشنبه دکتر پورکریمی 5105344-22  2 روش تحقيق در مدیریت و رهبري آموزشي 4

 20/04/1400 8-10   16-18 یکشنبه دکتر عزتی 5105347-22  2 در سازمان هاي آموزشي نظارت و ارزشيابي 5

 : )ص(اکرمرسول 
  فرد نشتتدزمانش انجام در و  بودفرصتتت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش استتت

 .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

 علوم تربیتی گروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 شته تحصیلی: مدیریت آموزشی )مجازی(ر

 99ورودی:  ترم: دوم
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 

 

 

  

 : )ص(رسول اکرم
هر کاری در گرو زمان خودش است؛ اگر برای انجام کار فرصت بود و در زمانش انجام نشد     

 شود.حزن و اندوه می فرد دچار
 :)ع(حضرت علی

 کنم.ریزی 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

 علوم تربیتی گروه آموزشی: 
 مقطع تحصیلی: دکتری

 ت آموزشیرشته تحصیلی: مدیری

 99ورودی:  ترم: دوم

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

 تاریخ امتحان
 عملی نظری

 14/04/1400 10-12   10-12 دوشنبه دکتر نادری 5105268-05  2 و پرورش اقتصاد آموزش  .1

 14/014/1400 14-16   14-16 دوشنبه دکتر پورکریمی 5105225-05  2 ریتهای پژوهش در مدیروش  .2

3.  
 -ریزی آموزشی و توسعه ملی برنامه

 ایمنطقه
  18-20 دوشنبه دکتر کرامتی 05-5105269  2

 
16-14 21/04/1400 

4.  
 مدیریت منابع انسانی و تحلیل رفتار

2  05-5105267 
دکتر ابیلی/ دکتر 

 عزتی
  14-16 یکشنبه

 
16-14 20/04/1400 
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

 تاریخ
 عملی نظری امتحان

 22/04/1400 10-12   10-12 شنبهسه دکتر نادری 5105292-05  2 مباحث پيشرفته در اقتصاد آموزش عالي  .1

 15/04/1400 14-16   14-16 شنبهسه دکتر پورکریمی 5105295-05  2 )جبرانی( در آموزش عالی قروش تحقی  .2

درس به 1 ارزیابی در آموزش عالی  .3

اب انتخ

 *دانشجو

2  
 20/04/1400 14-16   16-18 یکشنبه دکتر ابیلی 05-5105074

4.  
مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک 

 در آموزش عالی
  16-18 دوشنبه دکتر کرامتی 15-5105065

 
16-14 21/04/1400 

 13/04/1400 14-16   14-16 یکشنبه نژاددکتر گرایی 5105144-05  2  مالیه آموزش عالی و بودجه بندی  .5

  نفر باشد کالس تشکیل نخواهد شد. 3دانشجویان توجه داشته باشند در صورتی که تعداد انتخاب کنندگان درس کمتر از * 

 : )ص(رسول اکرم
هر کاری در گرو زمان خودش است؛ اگر برای انجام کار فرصت بود و در زمانش انجام نشد     

 شود.فرد دچار حزن و اندوه می
 :)ع(حضرت علی

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

 .یر خود را مدیون اندیشه منظم و یادداشت برداری دقیق هستمهای جهانگتمام پیشرفت

 علوم تربیتی گروه آموزشی: 
 مقطع تحصیلی: دکتری

 آموزش عالی )اقتصاد( رشته تحصیلی: 

 99ورودی:  ترم: دوم
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 22/04/1400 10-12   10-12 شنبهسه دکتر نادری 5105292-05  2 مباحث پيشرفته در اقتصاد آموزش عالي 1

 14/04/1400 14-16   14-16 دوشنبه دکتر پورکریمی 5105295-05  2 رانی()جب روش تحقیق  در آموزش عالی 2

 ارزیابی در آموزش عالی 3
2  

 20/04/1400 14-16   16-18 یکشنبه دکتر ابیلی 05-5105074

 23/04/1400 14-16   18-20 چهارشنبه دکتر کرامتی 5105065-05 مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در آموزش عالی 4

 مالیه آموزش عالی و بودجه بندی 5

2  

 13/04/1400 14-16   14-16 یکشنبه دکتر گرایی نژاد 05-5105144

 5105296-05 مبانی و روشهای اقتصادی برای مدیریت و راهبردی آموزش عالی 6
دکتر عزتی و 

 دکتر مهربانی
  14-16 شنبه

 
16-14 12/04/1400 

 نفر باشد کالس تشکیل نخواهد شد( 3)دانشجویان توجه داشته باشند در صورتی که تعداد انتخاب کنندگان درس کمتر از  ویکی به انتخاب دانشج 4و  3از دروس *

 نفر باشد کالس تشکیل نخواهد شد( 3)دانشجویان توجه داشته باشند در صورتی که تعداد انتخاب کنندگان درس کمتر از  یکی به انتخاب دانشجو 6و  5از دروس *

 

 

 : )ص(رسول اکرم
هر کاری در گرو زمان خودش است؛ اگر برای انجام کار فرصت بود و در زمانش انجام نشد     

 شود.فرد دچار حزن و اندوه می
 :)ع(حضرت علی

 کنم.ریزی 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

 علوم تربیتی گروه آموزشی: 
 مقطع تحصیلی: دکتری

 آموزش عالی )مدیریت( رشته تحصیلی: 

 99 ورودی: ترم: دوم
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 
 شماره درس های دانشکدهنام درس پژوهشی گروه ردیف

 5120084 نامه گروه مشاورهپایان 1

 5101317 رساله گروه مشاوره 2

 5120084 )بجز بالینی(نامه گروه روانشناسیپایان 3

 5120085 بالینی نامه روانشناسیپایان 4

 5106235 رساله گروه روانشناسی 5

 5120084 نامه گروه فلسفهپایان 6

 5102057 رساله گروه فلسفه 7

 5120085 نامه گروه روش هاپایان 8

 5109025 سنجش و اندازه گیریرساله  9

 5103246 برنامه ریزی درسیرساله  10

 51020084 نامه گروه مدیریتپایان 11

 5105245 رساله گروه مدیریت 12

 5120084 نامه گروه کودکان استثناییپایان 13

 5103117 اله گروه  کودکان استثناییرس 14


