
 
 
 
 
 

 
 
 

  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  

 

 

 : )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 دانشکده ادبیات 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 مهدی سلیمانی دکتر 5101541-01 - 2 شناسیمبانی جامعه 8

 25/10/99 10-12 - 209 13-15 چهارشنبه خواهحسین حجت 1120001-29 - 2 مبدأ و معاد -(1اندیشه اسالمی ) 9

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

2 
 

شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

شماره  ساعت روز نام استاد شماره درس
 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

 01-5101423 - 2 ای در مشاورهاخالق حرفه 4
 /فرددکتر محمد خدایاری

 29/10/99 8 -10 - 306 8 -10 دوشنبه راددکتر حسنی

حقوق خانواده در اسالم و ایران و  5
 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 (1متون مشاوره انگلیسی) 6
زبان عمومی 

 30/10/99 10 -12 5101559و 

 07/11/99 8-10 - 207 8-10 سه شنبه دکتر افتخار اردبیلی 01-5101062 - 2 های اولیهبهداشت و کمک 7
 07/11/99 13 -15  205 13 -15 سه شنبه زهرا طالقانیخانم  01-5101010  2 آسیب شناسی اجتماعی 8
 30/10/99 13-15   15-17 شنبهسه دکتر شاهمرادی 01-5101273  2 ( 1آسیب شناسی روانی) 9
 04/11/99 13-15   15-13 شنبه دکتر جواهری 01-5101443  2 روشها و فنون راهنمایی و مشاوره 10

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

 .شودمی
 :)ع(حضرت علی

 .کنمریزی 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

 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


 
 
 
 
 

 
 
 

  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 
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:  ترم: پنجم

 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 01-5101278 - 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 کاربرد آزمون

 شخصیت در مشاوره
 29/11/99 10-8 5101273 207 10-8 دوشنبه زادهمحمدرضا تقیآقای  5101434-01 1 1

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

 30/10/99 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 11-5101010 - 2 شناسی اجتماعیآسیب 8

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

 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 مبانی نظری راهنمایی و مشاوره گروهی 3

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

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

5101563 
15- 13 29/10/99 

 27/10/99 13 -15 5101446 124 13 -15 شنبهیک 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 طالقآشنایی با  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

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

 شناسی تربیتی و مشاورهروانگروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی

 رشته تحصیلی: مشاوره

 1396ورودی:  ترم: هفتم

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

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 یکشنبه 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

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

 تربیتی و مشاورهشناسی گروه 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


 
 
 
 
 

 
 
 

  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 
ست هر کاری  صت  برای انجام کار اگر  ؛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

 .دقیق هستم های جهانگیر خود را مدیون اندیشه منظم و یادداشت برداریتمام پیشرفت

 شناسی تربیتی و مشاورهگروه آموزشی: روان

 ارشدمقطع تحصیلی: کارشناسی

 رشته تحصیلی: مشاوره مدرسه

 1398ورودی:  ترم: سوّم

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

ساعت  نیازدرس پیش
 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 

 مشاوره دوره کارشناسی
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


 
 
 
 
 

 
 
 

  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 
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 میو برنامهشما را به تقوای الهی و نظم 
 :توماس ادیسون

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

 شناسی تربیتی و مشاورهگروه آموزشی: روان

 ارشدمقطع تحصیلی: کارشناسی

 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 مشاوره در خانوادههای 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 یکشنبه ایدکتر جواد اژه

مبانی راهنمایی و 

 مشاوره کارشناسی
12-10 05/11/99 

 1 2 ها و روشهای مشاوره گروهینظریه 4
01-

5101530 
 یکشنبه 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
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  به صورت مجازی و در سامانه دانشگاه تهران برگزار خواهدشد. جاری سالنیم هایکالسقابل توجه کلیه دانشجویان: 
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8 
 

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

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

 شناسی تربیتی و مشاورهگروه آموزشی: روان

 ارشدمقطع تحصیلی: کارشناسی

 رشته تحصیلی: مشاوره خانواده

 1398ورودی:  ترم: سوّم

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 241 10 -11 شنبه دکتر عباس جواهری 5101529-02 1 - تمرین فنون مشاوره در آزمایشگاه 1
ها و فنون روش

راهنمایی و مشاوره 

 کارشناسی
12-10 27/10/99 

 شنبه دکتر یاسر مدنی 5101556-01 1 2 مشاوره ازدواج 2
14:30 -13 

16 -14:30 
236 

مشاوره خانواده 

 کارشناسی
15-13 04/11/99 

  13-15 یکشنبه محمدحسن آسایش دکتر 5101536-01 - 2 سمینار مسائل خانواده و ازدواج 3
5101520 

5101556 
15-13 05/11/99 

 5101554-01 3 - کارورزی در مشاوره خانواده و ازدواج 5
 دکتر حسین کشاورزافشار

 دکتر عباس جواهری
 یکشنبه

10:30-9 

12:30-11 
 

5101520 

5101556 

5101540 
12-10 05/11/99 

https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/students
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9 
 

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  ؛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
 ارشدمقطع تحصیلی: کارشناسی

 شناسی تربیتیرشته 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
 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 الهه حجازی دکتر 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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10 
 

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

 ارشدمقطع تحصیلی: کارشناسی

 شناسی تربیتیروان رشته تحصیلی:

 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
دکتر مسعود غالمعلی 

 لواسانی
  201 15 -17 شنبه

15-13  
27/10/99 

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

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

0651013  2 های تغییر و اصالح رفتارروش 4  27/10/99 8-10  201 17-19 شنبه غباری بنابدکتر باقر  01-

https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/students
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11 
 

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
 :ادیسونتوماس 

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

 شناسی تربیتی و مشاورهگروه آموزشی: روان

 مقطع تحصیلی: دکتری

 شناسی تربیتیرشته 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  گروه 13 -15 دوشنبه 

 شناسی شناختی در آموزشروان 2
 )درس اختیاری(

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

 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 دوشنبه 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 دوشنبه 

 30/10/99 8-10  242 8 -10 سه شنبه خانم دکتر حجازی 01-5101045  2 یادگیری 3
 

 

 

 

 

 

 : )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

 شناسیرشته تحصیلی: روان

 1398ورودی:  ترم: سوّم

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 
 پیشنیاز

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

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

 27/10/99 8-10  124 8-10 شنبه دکتر رومیانی 5103281-05  2 مقدمات روش تحقیق کمی و کیفی 2

 07/11/99 10-12  125 10-12 شنبهسه 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 نژاددکتر علوی –دکتر افروز  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 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 
دوره های تحصیلی پیش دبستانی و برنامه ریزی درسی 

 ()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

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

 ریزی آموزشیمدیریت و برنامه: 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

 05/11/99 10-12  303 15-13 یکشنبه دکتر نارنجی 5105319-05  2 مبانی و اصول مدیریت و رهبری 1

 04/11/99 10-12   15-13 دوشنبه دکتر پورکریمی 5105321-05  2 آماراستنباطی در مدیریت و رهبری آموزشی 2

های علم هنر یاددهی یادگیری در سازمان 3

 آموزشی
 202 13-15 یکشنبه دکتر کرامتی 05-5105320  2

 
15-13 05/11/99 

 04/11/99 13-15  302 15-17 شنبه دکتر کرامتی 5103305-15  2 متون تخصصی)جبرانی( 4

 27/10/99 8-10  202 19-17 شنبه اللهیاریدکتر  5105151-15  2 مدیریت عمومی)جبرانی( 5

 27/10/99 13-15  202 13-15 شنبه دکتر مهربانی 5101022-15  2 اقتصاد ت.ت)جبرانی( 6

 

 

 

 

 

 : )ص(رسول اکرم
 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.میریزی در کارها سفارش شما را به تقوای الهی و نظم و برنامه

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

 ریزی آموزشیگروه آموزشی: مدیریت و برنامه

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی

 99ورودی: ترم: اول

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 ابیلی/ دکتر مزاری 5105115-05  3 آموزش و پرورشمدیریت نیروی انسانی در  1

 05/11/99 13-15  302 17-15 یکشنبه دکتر کرامتی 5105027-05  2 اصول برنامه ریزی آموزشی 2

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

4 
های رفتار و روابط انسانی در سازمان

 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: گروه آموزشی

 : کارشناسی ارشدمقطع تحصیلی

 مدیریت آموزشی: رشته تحصیلی

 98:ورودی ترم سوم

https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/students
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
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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 15-13   15-13 شنبه کرامتیدکتر  5105322-05  2 ریزی آموزشیبنیان های نظری برنامه 1

 05/11/99 10-8   17-15 شنبهیک نارنجیدکتر  5105327-05  2 ریزی آموزشی با کاربرد فاوانوآوری در برنامه 2

 27/10/9 8-10   17-15 شنبه دکتر پورکریمی 5105324-05  2 و نرم افزارهای تحلیل داده آمار استنباطی 3

 06/11/99 15-13   19-17 شنبهیک دکتر تبریزی 5105340-05  2 ریزی آموزشیمتون تخصصی در برنامه 4

 05/11/99 15-13   15-13 شنبهیک مهربانیدکتر 5105207-05  2 و پرورش اقتصاد آموزش  5

 29/10/99 15-13   15-13 شنبهدو الهیاریدکتر  5103278-05  2 مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی 6

 04/11/99 15-13   19-17 شنبه یوزباشیدکتر  5105338-05  2 برنامه آموزشی ضمن خدمت 7

 06/11/99 10-8   8-10 یکشنبه دکتر صفائی موحد 5105337-05  2 برنامه ریزی آموزشی بزرگساالن 8

 

 

 

 : )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 هستمپیشرفتتمام 

 ریزی آموزشیمدیریت و برنامه: گروه آموزشی

 : کارشناسی ارشدمقطع تحصیلی

 برنامه ریزی آموزشی: رشته تحصیلی

 99:ورودی اول: ترم

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

17 
 

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 کرامتیدکتر  -دکتر نادری 5105288-05  2 تخصصیمبانی آموزش عالی  1

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

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

 فناوری اطالعاتو ارتباطات)فاو(کاربرد  4

 در آموزش عالی
 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

 29/10/99 13-15  201 17-15 شنبهدو کرامتیدکتر  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

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

 ریزی آموزشیمدیریت و برنامه: گروه آموزشی

 : کارشناسی ارشدمقطع تحصیلی

 مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی: رشته تحصیلی

 99:ورودی اول: ترم

https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/students
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
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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  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 شنبهسه دکتر ابیلی 5105299-01  2 محورهای یادگیرنده و داناییمدیریت سازمان 3

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

 05/11/99 13-15  302 15-17 شنبهیک 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
 .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

 : دکتریمقطع تحصیلی

 مدیریت آموزشی: رشته تحصیلی

 99:ورودی اول: ترم

https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/students
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
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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 10-12  مدیریت 10-12 دوشنبه دکتر میرکمالی 5105274-05  2 های آموزشیسازمانمدیریت تغییر و نوآوری در  1

 29/10/99 13-15  234 15-17 شنبهسه دکتر کرامتی  5105188-05  2 یدر نظام آموزش یاستگذاریس 2

 06/11/99 8-10  236 10-8 دوشنبه دکتر نادری 5105275-05  2 مالیه در آموزش 3

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

  .گردده انتخاب دانشجو یک درس ارائه می، ب 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

 مدیریت و برنامه ریزی آموزشی: گروه آموزشی

 : دکتریمقطع تحصیلی

 مدیریت آموزشی: رشته تحصیلی

 98:ورودی سوم: ترم

https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/students
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
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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 10-8 دوشنبه دکتر ابیلی 5105300-05  2 آموزش عالی تطبیقی 1

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

 07/11/99 10-12  مدیریت 12-10 شنبهسه دکتر توفیقی 5105187-05  2 سیاستگذاری در آموزش عالی و توسعه علمی 3

 27/10/99 10-12  207 10-12 شنبه مهربانیدکتر  5105308-05  2 )جبرانی(اقتصاد آموزش عالی 4

 30/10/99 13-15  304 10-12 شنبهیک 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

 ریزی آموزشیمدیریت برنامه: گروه آموزشی

 : دکتریمقطع تحصیلی

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

 99:ورودی اول: ترم

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

21 
 

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 15-13 شنبهسه پورکریمی/دکترابیلی 5105072-05  2 سمینار موضوعی مدیریت آموزشی عالی 2

 29/10/99 8-10  242 17-15 دوشنبه 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 شنبهسه 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  ؛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: گروه آموزشی

 : دکتریمقطع تحصیلی

 )مدیریت(آموزش عالی: رشته تحصیلی

 98:ورودی ترم سوم

https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/students
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
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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 عالیمالی  
 203 15-13 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 محور آموزش عالی و اقتصاد دانایی 4

اقتصاد دانشگاه کارآفرین و سازمان  5

 دانایی محور
 234 15-13 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

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

 ریزی آموزشیمدیریت برنامه: گروه آموزشی

 : دکتریمقطع تحصیلی

 )اقتصاد(آموزش عالی: رشته تحصیلی

 98:ورودی ترم سوم
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

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

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

 :توماس ادیسون

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

 مقطع تحصیلی: کارشناسی
 علوم تربیتیرشته تحصیلی: 

 99ورودی:
 سال تحصیلی:

 400- 99 
 ترم: اول

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 

 کالس

درس 

 نیازپیش

ساعت 

 امتحان

تاریخ 

 عملی نظری امتحان

 30/10/99 13-15  204 13-15 سه شنبه خانم هدی قرائیان 02-5101571  2 عمومی روانشناسی 1

 01/11/99 13-15  209 17 -19 چهارشنبه دکتر مهدی فراهانی 02-5101575  2 توصیفی آمار  2

 05/11/99 10 -12  201 10 -12 یکشنبه دکتر فردوسی 02-5101559  2 تربیتی روانشناسی 3

 07/11/99 13-15  205 15-17 سه شنبه دکتر نارنجی 02-5105151  2 مدیریت عمومی 4

 30/10/99 10-12  236 10-12 سه شنبه دکتر دادرس 02-5103269  2 مبانی و اصول تعلیم و تربیت 5

 08/11/99 13-15  208 13-15 چهارشنبه دکتر بدلی 02-5103265  2 تکنولوژی آموزشی 6

 05/11/99 13-15  204 13-15 یکشنبه خانم دکتر عالی 02-5101080  2 جامعه شناسی آموزش و پرورش 7

8 
 شنبه دانشکده ادبیات 03-1120017  3 فارسی

10-  8 

 10-11و
302  15-13 09/11/99 

 25/10/99 10-12  208 10-12 چهارشنبه میردامادیسیدمجتبی 03-1120001  2 )عمومی( 1اندیشه  9
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

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

 :)ع(حضرت علی
 .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
 علوم تربیتیرشته تحصیلی: 

 96ورودی:
 سال تحصیلی:

 400- 99 
 ترم: هفتم

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

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

 دبستان )تخصصی(
 236 10-12 دوشنبه دهقانیدکتر  5103326-08  2

 
12-10 05/11/99 

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

 29/10/99 13-15  125 13-15 دوشنبه حیدریدکتر سمیرا  04-5103305  2 متون تخصصی علوم تربیتی )تخصصی( 10
 30/10/99 13-15  125 13-15 سه شنبه دکتر دادرس 12-5103305  2 متون تخصصی علوم تربیتی )تخصصی( پیش نیاز ارشد 11
 01/11/99 8-10  207 8-10 چهارشنبه دکتر یوسف شاهی 08-5103318 1 1 خالق و تیزهوش کودکان آموزش و شناسی روان 12
 04/11/99 10-12  236 10-12 شنبه خانم هدی قرائیان 08-5103312 1 1 )تخصصی( شناختی روان های آزمون با آشنایی 13
 07/11/99 10-12  240 10-12 سه شنبه دکتر نصرتی 08-5103317 1 1 هوشی ناتوانی کودکان آموزش و شناسی روان 14
 29/10/99 8-10  125 8-10 دوشنبه  یوسف شاهیدکتر  08-5103316 1 1 بینایی آسیب با کودکان آموزش و شناسی روان 15
 06/11/99 10-12  125 10-12 دوشنبه دکتر حسن زاده 08-5103315 1 1 شنوایی آسیب با کودکان آموزش و شناسی روان 16
       دکتر دادرس 08-5103306 1 1 کارورزی)تخصصی( 17
       عالی دکتر 08-5103306 1 1 کارورزی)تخصصی( 18
5103279-08  2 مبانی و اصول برنامه ریزی درسی 19  99-11-04 13-15  204 15-17 شنبه دکتر چارباشلو 
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 

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

 .شوددچار حزن و اندوه می نشد فردزمانش انجام در و  بودفرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

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

 :توماس ادیسون

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

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 و پرورش رشته تحصیلی: تاریخ و فلسفه آموزش

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

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 متون تخصصی علوم تربیتی )کارشناسی( 1

 )جبرانی (
 125 13-15 شنبهسه  آقای دکتر دادرس 5103305-12  2

 
15-13 30/10/99 

جبرانی به جای فلسفه کالسیک کلیات فلسفه ) 2

 ( )کارشناسی(غرب ارشد
 201 15-17 سه شنبه آقای علی وحدتی 5103153-12  2

 
15-13 07/11/99 

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

 201 15-18 دوشنبه خانم دکتر عالی 5103281-12  3
 

15-13 29/10/99 

 -پیش نیاز )مبانی و اصول تعلیم و تربیت  4

 (کارشناسی
 205 15-17 یکشنبه دکتر دادرس 5103269-12  2

 
15-13 04/11/99 

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

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

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

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

 .شوددچار حزن و اندوه می نشد فردزمانش انجام در و  بودفرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

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

 :توماس ادیسون

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

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد. زمینه مطالعات تربیت اسالمی

 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

 متون اسالمی -تربیت در نهج البالغه 1

 یا

 چیستی دین

 11/99-06 10-8  239 10-8 دو شنبه دکتر شرفی 5102073-02  2

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

 
8-10 06/11/99 

 06/11/99 13-15  238 13-15 دوشنبه خانم دکتر ایروانی 02-5102074  2 رویکردهای تربیت دینی در جامعه ایران 3

 29/10/99 13-15  242 15-17 دوشنبه دکتر حسینی 02-5102079  2 تربیتی غربسیر آراء  4

 30/10/99 10-12  241 10-12 سه شنبه خانم دکتر ایروانی 5102020-02  2 فلسفه اسالمیمقدمه ای بر  5

 30/10/99 13-15  202 13-15 سه شنبه آقای دکتر باقری  02-5102090  2 تربیت دینی کودک و نوجوان 6

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

 126 15-17 سه شنبه سعید آزادمنشدکتر 5103270-12  2
 

15-13 07/11/99 

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

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

10-8 07/11/99 

 به اختیار دانشجویان یکی انتخاب می شود 2و 1از بین دروس بند 
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

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

 :ادیسونتوماس 

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

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد. زمینه نظریه ها و اراء تربیتی
 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

 تبیین رویکردهای کنشگران ایرانی 1

 یا

 مطالعات تطبیقی و فرهنگی در آموزش و پرورش

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

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

 
15-13 30/10/99 

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

 06/11/99 13-15  304 13-15 دوشنبه دکتر عالی 02-5102082  2 تحلیل مفاهیم تربیتی 4

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

 29/10/99 13-15  242 15-17 دوشنبه دکتر حسینی 02-5102079  2 تربیتی غربسیر آراء  6

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

 126 15-17 شنبهسه  سعید آزادمنشدکتر  5103270-12  2
 

15-13 07/11/99 

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

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

10-8 07/11/99 

 .به اختیار دانشجویان یکی انتخاب می شود 2و 1از بین دروس بند 
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

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

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

 :توماس ادیسون

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

 مقطع تحصیلی: دکتری
 رشته تحصیلی: فلسفه تعلیم و تربیت

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

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

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

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

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

15-13 07/11/99 

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

 29/10/99 15-13  241 15-13 دوشنبه آقای دکتر شرفی 02-5102061  2 فلسفه تربیتی اسالم 4
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 

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

 :)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

 تحصیلی: دکتری مقطع
 رشته تحصیلی: فلسفه تعلیم و تربیت

 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

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

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

3 
 مبانی فلسفی آموزش و پرورش ایران

 خانم دکتر ایروانی 02-5102051  2

 و خانم دکتر عالی
 241 8 -10 سه شنبه

 
10- 8 07/11/99 

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

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

 اتاق ساعت روز نام استاد شماره درس عملی نظری نام درس ردیف
ساعت 
 تاریخ امتحان امتحان

 01/11/99 13-15 204 13-15 چهارشنبه سعیده باقریخانم دکتر 03-5103268  2 سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران قبل و بعد از اسالم 1
 30/10/99 10-12 201 10-12 سه شنبه آقای دکتر جوادی پور 03-5103275 1 2 های تدریسالگوها و روش 2
 07/11/99 8-10 238 8-10 شنبهسه  خانم دکتر نیره حاج علیان 03-5103272  2 تربیت اخالقی 3
 29/10/99 13-15 306 13-15 دوشنبه  خانم دکتر دهقانی 03-5103271  2 دبستانی،دبستان و متوسطه در ایرانو پرورش پیشآموزش 4
 30/10/99 13-15 208 15-17 سه شنبه  آقای دکتر صالحی 03-5103281   های تحقیق کمی و کیفیمقدمات روش 5
 06/11/99 13-15 209 15-17 دوشنبه آقای دکتر صفایی موحد 03-5101276  2 متون تخصصی 6
 07/11/99 13-15 306 13-15 سه شنبه زاده آقای دکتر مقدم 03-5103287  2 کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت 7
 01/11/99 10-12 124 10-12 چهارشنبه خانم دکتر پرستو حریری 03-5103321 1 1 آموزش هنر 8
 27/10/99 13-15 205 15-17 شنبه خانم دکتر مریم جاللی 03-5103323  2 روش تدریس فارسی و آموزش کودکان دو زبانه 9
 04/11/99 13-15 209 13-15 شنبه آقای مصطفی مرادی 03-5103270  2 های  تربیتینظریههای فلسفی و مکتب 10
 08/11/99 13-15 125 15-17 چهارشنبه  آقای دکتر مهدی  بدلی 5103303-03 1 1 مبانی چند رسانه ای آموزشی 11
 04/11/99 10-12 201 10 -12 شنبه آقای دکتر یوسف زینال زاده 5103300-03 1 1 اصول عکاسی و فیلم برداری 12
 29/10/99 8-10 201 8-10 دوشنبه دکتر معصومه قاسمی 5103318-03 1 1 روان شناسی و آموزش کودکان تیزهوش و خالق 13
 06/11/99 10-12 124 10-12 دوشنبه  یوسف شاهیدکتر  5103316-03 1 1 روان شناسی و آموزش کودکان با آسیب بینایی 14

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

 .شودو اندوه 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

 های درسی و آموزشیها و برنامهروش گروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی

 علوم تربیتیرشته تحصیلی: 

 1398ورودی:  ترم:سوم 
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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 

 نظری

واحد 

 عملی
 اتاق ساعت روز نام استاد شماره درس

ساعت 

 امتحان
 تاریخ امتحان

 یکشنبه زادهآقای دکتر مقدم 5103242-03  3 (1های آماری )روش 1
و 15-13

16-15 
239 15-13 05-11/99 

 06/11/99 13-15 209 15-17 دوشنبه  آقای دکتر صفایی موحد 5103305-03  2 متون  تخصصی علوم تربیتی)جبرانی( 2

3 
های توصیفی تحقیق در علوم روش

 تربیتی
 13-15 دوشنبه دکتر صالحیآقای  03-5103227  2

202 
15-13 29/10/99 

 05/11/99 8-10 240 16-18 یکشنبه خانم دکتر فردوسی 5103016-03  2 روانشناسی تربیتی 4

5 
های فلسفی و نظریه های مکتب

 کارشناسی -تربیتی )جبرانی(
 04/11/99 13-15 209 13-15 شنبه آقای مصطفی مرادی 03-5103270  2

6 
 -های تدریس )جبرانی(روشالگوها و 

 کارشناسی
 12-10 سه شنبه آقای دکتر جوادی پور 03-5103275  3

201 
12-10 30/10/99 

 

 : )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

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

 های درسی و آموزشیها و برنامهگروه آموزشی: روش

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 تحقیقات آموزشی رشته تحصیلی: 

 1399ورودی:  ترم: اول
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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 

 نظری

واحد 

 عملی
 اتاق ساعت روز نام استاد شماره درس

ساعت 

 امتحان
 تاریخ امتحان

 29/10/99 13-15 207 15-17 شنبه یک حسن آبادی رضادکتر حمید  5103233-03  2 های آزمایشی تحقیق در علوم تربیتیروش 1

 29/10/99 8-10 238 8-10 دوشنبه زادهدکتر مقدم 5103224-03 1 1 سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی 2

 05/11/99 8-10 202 15-17 شنبهدو دکتر دهقانی 5103182-03  2 سمینار پژوهشی در مسائل تعلیم و تربیت 3

 06/11/99 10-12 304 10-12 دوشنبه دکتر صفایی موحد 5103231-03  2 مطالعه تطبیقی نظام های آموزشی 4

 05/11/99 13-15 234 13-15 یکشنبه دکتر صالحی 5103192-03  2 کاربرد کامپیوتر در تحقیقات آموزشی 5

6 
 -های تدریس )جبرانی(الگوها و روش

 30/10/99 10-12 201 12-10 شنبهسه دکتر جوادی پور 5103275-03 1 2 *کارشناسی

 باشند )با مدیر گروه هماهنگی الزم انجام گیرد(ور در کالس درس میحضلی دانشجویان ملزم به این درس نیاز به انتخاب واحد نداشته و *

 

 : )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 میالهی و نظم و برنامهشما را به تقوای 
 :توماس ادیسون

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

 های درسی و آموزشیها و برنامهگروه آموزشی: روش

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 تحقیقات آموزشی رشته تحصیلی: 

 1398ورودی:  ترم:سوم 
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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 

 نظری

واحد 

 عملی
 اتاق ساعت روز نام استاد شماره درس

ساعت 

 امتحان
 تاریخ امتحان

1 
های آن در فلسفه تربیتی اسالم وداللت

 برنامه درسی
 29/10/99 8-10 234 8-10 دوشنبه خانم دکتر نیره حاج علیان 03-5103145  2

 05/11/99 10-12 303 10-12 یکشنبه خانم دکتر سمیه لیاقت 5103152-03  2 های آماری پیشرفتهروش 2

 06/11/99 10-12 234 10-12 دوشنبه پورآقای دکتر جوادی 5103165-03  2 های تدریسهای یادگیری و روشنظریه 3

 29/10/99 13-15 240 13-15 دوشنبه  خانم دکتر موسویان 5103234-03  2 های جدید و برنامه درسیفناوری 4

 07/11/99 13-15 238 13-15 یکشنبه خانم دکتر دهقانی 5103144-03  2 ریزی درسیهای برنامهاصول و روش 5

 05/10/99 13-15 204 13 -15  یکشنبه دکتر مرضیه عالی 5101080-03  2 )جبرانی(جامعه شناسی آموزش و پرورش 6

 *های تدریس )جبرانی( الگوها و روش 7
 30/10/99 10-12 201 10-12 سه شنبه آقای دکتر جوادی پور 5103275-03 1 2

 باشند )با مدیر گروه هماهنگی الزم انجام گیرد(ور در کالس درس میلی دانشجویان ملزم به حضاین درس نیاز به انتخاب واحد نداشته و *

 : )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 میبرنامهشما را به تقوای الهی و نظم و 
 :توماس ادیسون

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

 های درسی و آموزشیها و برنامهگروه آموزشی: روش

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 ریزی درسیبرنامه رشته تحصیلی: 

 1399ورودی:  ترم: اول 
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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 

 نظری

واحد 

 عملی
 اتاق ساعت روز نام استاد شماره درس

ساعت 

 امتحان
 تاریخ امتحان

1 
های برنامه درسی تربیت دینی، داللت

 تربیتی متون دینی و سیره
 04/11/99 10-12 203 10-12 یکشنبه ایروانیخانم دکتر  03-5103190  2

2 
ریزی های ارزشیابی در برنامهروش

 درسی
 05/11/99 8-10 302 8-10 یکشنبه دکتر سمیه لیاقت 03-5103241  2

3 
ریزی درسی )با سمینار در برنامه

 تاکید کارورزی(
 27/10/99 13-15 240 13-15 شنبه خانم دکتر دهقانی 03-5103216 2 

 05/11/99 13-15 208 13-15 یکشنبه پورآقای دکتر جوادی 5103240-03  2 برنامه ریزی درسی در آموزش عالی 4

  

 : )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

 و آموزشی های درسیها و برنامهگروه آموزشی: روش

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 ریزی درسیبرنامه رشته تحصیلی: 

 1398ورودی:  ترم:سوم 
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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 

 نظری

واحد 

 عملی
 اتاق ساعت روز نام استاد شماره درس

ساعت 

 امتحان
 تاریخ امتحان

 30/10/99 13-15 242 13 -15 سه شنبه  پورآقای دکتر جوادی 5103345-03  2 نيازسنجي آموزشي 1

 30/10/99 8-10 207 17-19 سه شنبه فراهانيآقای دکتر  5103347-03  2 های تحقيق در آموزش بزرگساالنروش 2

 07/11/99 13-15 207 15 -17 سه شنبه آقای دکتر گودرزی 5103344-03  2 های آموزش بزرگساالننظريه 3

 آقای دکتر صفایی موحد 5103305-03  2 (متون تخصصی علوم تربیتی )جبرانی 4
 29/10/99 13-15 208 13-15 دوشنبه

5 
مبانی و اصول برنامه ریزی درسی 

 )جبرانی(

2  03-5103279 
 04/11/99 15-13 204 15-17 شنبه  آقای دکتر چارباشلو 

 05/11/99 10-12 201 10 -12 یکشنبه خانم  دکتر فردوسی 5101559-03  2 تربیتی)جبرانی( روانشناسی 6

 

 

 

 : )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

 های درسی و آموزشیها و برنامهگروه آموزشی: روش

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 آموزش بزرگساالن رشته تحصیلی: 

 1399ورودی:  اولترم:

https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/students
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: 
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36 
 

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

1 
های مدیریت دانش در سازمان

 آموزشی
 29/10/99 8-10 202 8-10 دوشنبه دکتر جوادی پور 03-5103342  2

 05/11/99 10-12 241 10-12 یکشنبه دکتر حکیم زاده 5103340-03  2 روانشناسی و مشاوره بزرگساالن 2

3 
کاربرد فناوری های نوین در 

 آموزش بزرگساالن
 06/11/99 10-12 240 10-12 دوشنبه دکتر سمانه سادات موسویان 03-5103343  2

4 
الگوهای طراحی آموزش 

 بزرگساالن
 27/10/99 8-10 207 8-10 یکشنبه دکتر دهقانی 03-5103349  2

5 
جامعه شناسی آموزش و 

 پرورش)جبرانی(
 05/11/99 13-15  204 13-15  یکشنبه دکتر مرضیه عالی 03-5101080  2

 

  

 : )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

 های درسی و آموزشیها و برنامهآموزشی: روشگروه 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 آموزش بزرگساالن رشته تحصیلی: 

 1398ورودی:  ترم:سوم 

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

 نظری

واحد 

 عملی
 اتاق ساعت روز نام استاد شماره درس

ساعت 

 امتحان
 تاریخ امتحان

 30/10/99 13-15 208 15-17 شنبهسه دکتر صالحی 03-5101143  2 روش های تحقیق در علوم تربیتی )جبرانی(  1

 05/11/99 10-12 234 10-12 یکشنبه زادهآقای دکتر مقدم 5103243-03  2 نظریه های کالسیک اندازه گیری آموزشی )اصلی( 2

 07/11/99 10-12 126 10-12 شنبهسه آقای دکتر صالحی 5103248-03  2 مدل ها و نظریه های ارشیابی )اصلی(  3

4 
سمینار پژوهش در مسائل ارزشیابی آموزشی 

 )تخصصی(
 05/11/99 13-15 306 13-15 یکشنبه زادهخانم دکتر حکیم 03-5103355  2

 

  

 : )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

 های درسی و آموزشیها و برنامهآموزشی: روشگروه 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 ارزشیابی آموزشی رشته تحصیلی: 

 1399ورودی:  ترم: اول

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

 نظری

واحد 

 عملی
 اتاق ساعت روز نام استاد شماره درس

ساعت 

 امتحان

تاریخ 

 امتحان

 05/11/99 10-12 روشها 10-12 یکشنبه آقای دکتر شرفی 5103084-03  2 اسالمی تربیت فلسفی مبانی 1

 29/10/99 10-12 203 10-12 دوشنبه آقای دکتر خدایی 5103085-03  2 کاربردهای روشهای آماری در برنامه درسی 2

 05/11/99 8-10 203 8-10 یکشنبه زادهخانم دکتر حکیم 5103125-03  2 های برنامه درسینظریه 3

 05/11/99 13-15 239 13-16 یکشنبه زادهدکتر مقدمآقای  5103242-03  3 ()جبرانی(1روشهای آماری) 4

 07/11/99 13-15 238 13-15 یکشنبه خانم دکتر دهقانی 5103144-13  2 *درسی)جبرانی(ریزی های برنامهاصول و روش 5

 07/11/99 10-12 126 10-12 شنبهسه آقای دکتر صالحی 5103248-03  2 مدل ها و نظریه های ارشیابی )جبرانی(  6

 باشند )با مدیر گروه هماهنگی الزم انجام گیرد(ر در کالس درس میحضولی دانشجویان ملزم به این درس نیاز به انتخاب واحد نداشته و *

 : )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

 آموزشیهای درسی و ها و برنامهگروه آموزشی: روش

 دکتری مقطع تحصیلی: 

 ریزی درسیبرنامه رشته تحصیلی: 

 1399ورودی:  ترم:اول 

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

 نظری

واحد 

 عملی
 اتاق ساعت روز نام استاد شماره درس

ساعت 

 امتحان
 تاریخ امتحان

 29/10/99 8-10 241 8-10 دوشنبه دکتر دهقانی 5103141-03  2 سمینار در برنامه درسی 1

2 
های تحقیق در برنامه درسی با روش

 بر تحقیق کیفی تاکید
 06/11/99 10-12 241 10-12 دوشنبه  دکتر صفایی موحد 03-5103087  2

 29/10/99 13-15 303 13-15 دوشنبه پوردکتر جوادی 5103239-03  2 ریزی درسی در آموزش عالیبرنامه 3

 

  

 : )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(علیحضرت 

 .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

 های درسی و آموزشیها و برنامهگروه آموزشی: روش

 دکتری مقطع تحصیلی: 

 ریزی درسیبرنامه رشته تحصیلی: 

 1398ورودی:  ترم:سوم 

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

 نظری

واحد 

 عملی
 تاریخ امتحان ساعت امتحان اتاق ساعت روز نام استاد شماره درس

1 
نظریه و روش کالسیک 

 های آموزشیگیریاندازه
 06/11/99 10-12 روشها 10-12 دوشنبه زادهدکتر مقدم 03-5109007  2

2 
های پیشرفته تحقیق کمی روش

 و کیفی در علوم تربیتی
 05/11/99 13-15 303 17-15 یکشنبه دکتر صالحی 03-5109009  3

3 
همبستگی و رگرسیون 

 )جبرانی(
 29/10/99 8-10 روشها 8-10 دوشنبه دکتر خدایی 03-5109010  2

 05/11/99 8-10 303 17-19 یکشنبه دکتر  کردی 5109011-03  2 جبر خطی)جبرانی( 4

 29/10/99 13-15 239 13-16 یکشنبه زادهآقای دکتر مقدم 5103242-13  3 ()جبرانی(1روشهای آماری) 5

 

 

 : )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

 آموزشیهای درسی و ها و برنامهگروه آموزشی: روش

 دکتری مقطع تحصیلی: 

 سنجش آموزشی رشته تحصیلی: 

 1399ورودی:  ترم:اول 

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

 نظری

واحد 

 عملی
 تاریخ امتحان ساعت امتحان اتاق ساعت روز نام استاد شماره درس

 07/11/99 10-12 304 10-12 شنبهسه زادهدکتر علی مقدم 5109017-03  2 سازیهای مقیاسروش 1

2 
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در 

 آموزشیهای نظام
 30/10/99 13-15 240 13-15 شنبهسه صالحیدکتر  03-5109018 1 

3 
تحلیل مسیر و مدل معادالت 

 ساختاری و سلسله مراتبی
 30/10/99 8-10 304 8-10 شنبهسه دکتر خدایی 03-5109020  2

 

 

 
 

 : )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

 های درسی و آموزشیها و برنامهگروه آموزشی: روش

 دکتریمقطع تحصیلی: 

 سنجش آموزشی رشته تحصیلی: 

 1398ورودی:  ترم:سوم 

https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/students
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
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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  209 10-12 یکشنبه دکتر دهقانی آرانی 5106132-06  2 1مباحث اساسی در روانشناسی  1

 05/11/99 8-10  209 8-10 یکشنبه  علی دادگر دکتر 5101541-06  2 مبانی جامعه شناسی 2

 29/10/99 10-12  208 10-12 دوشنبه  دکتر کارسازی 5101575-06  2 آمار توصیفی 3

 30/10/99 8-10  302 8-10 سه شنبه دکتر حسینی/دکتر عزیزی 5106133-06  2 فیزیولوژی اعصاب و غدد 4

 06/11/99 8-10  208 8-10 دوشنبه عسگری زادهدکتر  5106137-06  2 معرفت شناسی 5

 07/11/99 10-12  306 10-12 سه شنبه دکتر فردوسی 5106136-06  2 مبانی راهنمایی و مشاوره 6

 چهارشنبه دانشکده ادبیات 1120017-01  3 زبان فارسی 7
و 10-8

11-10 
205 

 
15-13 09/11/99 

 25/10/99 10-12  205 13-15 چهارشنبه منصور میر 1120001-33  2 1اندیشه اسالمی  8
 

 

 : )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

 روانشناسیگروه آموزشی: 

 کارشناسیمقطع تحصیلی: 

 روانشناسیرشته تحصیلی: 

 99ورودی: ترم: اول

https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/students
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
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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 استاد نام شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

1 
 یکشنبه احسان دکتر بهرامی 5106194-06 1 2 روش تحقیق در روانشناسی

و 12-10

13-12 
124 

 
12-10 05/11/99 

 07/11/99 10-12  124 10-12 سه شنبه دکتر تهرانی 5106141-06  2 روانشناسی فیزیولوژیک 2

 29/10/99 8-10  204 8-10 دوشنبه دکتر پورحسین  5106173-06  2 1روانشناسی تحولی  3

 06/11/99 10-12  204 10-12 دوشنبه دکتر فراهانی 5106236-06  2 روانسنجی 4

 29/10/99 13-15  124 13-15 دوشنبه دکتر دهقانی آرانی 5106200-06  2 2متون روانشناسی  5

 05/11/99 13-15  124 13-15 یکشنبه دکتر حاتمی 5106175-06  2 روانشناسی یادگیری 6

 30/10/99 8-10  208 8-10 سه شنبه  دکتر رضازاده 5106174-06  2 روانشناسی اجتماعی 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 میبرنامهشما را به تقوای الهی و نظم و 

 :توماس ادیسون

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

 روانشناسیگروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی

 روانشناسیرشته تحصیلی: 

 98ورودی: ترم: سوم

https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/students
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
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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 10-8  124 10-8 دوشنبه دکتر رضازاده 5106192-06  2 تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن 1

  2 روانشناسی شخصیت 2
 15-13 دوشنبه دکتر رحیمی نژاد 06-5101372

209  10-12 06/11/99 
 12-10 دوشنبه آقای فاضلی مهرآبادی 03-5101372

 30/10/99 10-12  208 10-12 شنبهسه دکتر عالی 5106198-06  2 فلسفه علم روانشناسی 3
 05/11/99 13-15  209 13-15 یکشنبه االسالمدکتر طاهره ثقت 5106202-06  2 1قرآن و حدیثآموزه های روانشناسی در  4
 05/11/99 8-10  124 8-10 یکشنبه دکتر بشارت 5101273-06  2 1آسیب شناسی روانی  5
 01/11/99 10-12  302 10-12 یکشنبه دکتر تعدادی 5106205-06 1 1 1آزمون های روانشناختی  6
 04/11/99 13-15  208 13-15 شنبه آزاده صفاری 5106040-06  2 شناسی اجتماعیآسیب  7
 27/10/99 13-15  209 15-17 شنبه دکتر غریبی 5106212-06  2 روانشناسی صنعتی وسازمانی 8

 5106213-06  2 1روانشناسی افراد با نیازهای ویژه  9
دکتر غباری بناب و 
 دکتر شیخ محمدی

 07/11/99 13-15  208 13-15 شنبهسه

 27/10/99 10-12  124 10-12 شنبه دکتر پورحسین 5106228-06  2 روانشناسی تبلیغات و رسانه 10
 

 

 : )ص(اکرمرسول 
 .شوددچار حزن و اندوه می فردنشد زمانش 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

 روانشناسیگروه آموزشی: 
 مقطع تحصیلی: کارشناسی

 روانشناسیرشته تحصیلی: 

      97ورودی: پنجمترم: 

https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/students
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
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 درسنام  ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 05/11/99 10-12  208 10-12 یکشنبه دکتر نوفرستی 5106111-06  2 اصول روانشناسی بالینی 1

 29/10/99 8-10  209 8-10 دوشنبه دکتر تعدادی 5103292-06  2 روان شناسی سالمت 2

 30/10/99 8-10  124 8-10 سه شنبه دکتر عباسی 5106237-06 1 1 فنون مشاوره و روان درمانی 3

 08/11/99 13-15  124 13-15 چهارشنبه مهدی خاص محمدیدکتر  5106210-06  2 راهنمایی و مشاوره تحصیلی وشغلی 4

 06/11/99 10-12  205 10-12 دو شنبه دکتر قاسمی –زادهدکتر حسن 5106215-06  2 توان بخشی کودکان با نیازهای ویژه 5

 07/11/99 10-12  204 10-12 سه شنبه دکتر طاهری فر 5106216-06 1 1 شیوه های اصالح و تغییر رفتار 6

       اساتید گروه 5106217-06 3  شناسیرواندر انفرادی(  -پژوهش)عملی 7

 30/110/99 13-15  309 13-15 سه شنبه  دکتر طاهره ثقت االسالم 5106221-06  2 روانشناسی اعتیاد 8

 27/10/99 13-15  205 15-17 شنبه دکتر بیتا وحدانی 5106227-06  2 کلیات روانپزشکی 9
 

 

 

 : )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 میتقوای الهی و نظم و برنامهشما را به 

 :توماس ادیسون

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

 روانشناسیگروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی

 روانشناسیرشته تحصیلی: 

 A     96ورودی: ترم: هفتم

https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/students
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
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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 10-12  205 10-12 شنبه دکتر نوفرستی 5106111-03  2 اصول روانشناسی بالینی 1

 07/11/99 10-12  209 10-12 سه شنبه دکتر فیروزی 5103292-03  2 شناسی سالمتروان  2

 29/10/99  8-10  302  8-10 دوشنبه  دکتر عباسی 5106237-03 1 1 فنون مشاوره و روان درمانی 3

 01/11/99 13-15  124 15-17 چهارشنبه محمدیخاصمهدیدکتر 5106210-03  2 راهنمایی و مشاوره تحصیلی وشغلی 4

 08/11/99 10-12  205 10-12 یکشنبه سید سعید سجادی 5106215-03  2 توان بخشی کودکان با نیازهای ویژه 5

 30/10/99 8-10  204 8-10 سه شنبه دکتر طاهری فر 5106216-03 1 1 شیوه های اصالح و تغییر رفتار 6

       اساتید گروه 5106217-03 3  شناسیانفرادی( در روان -پژوهش )عملی 7

 05/11/99 13-15  209 15-17 یکشنبه االسالمدکتر طاهره ثقت 5106203-03  2 2های روانشناختی در قران و حدیثآموزه 8

 06/11/99 13-15  302 15-17 دوشنبه دکتر رضازاده 5106193-03  2 روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان 9

 05/11/99 8-10  208 8-10 یکشنبه دکتر بیتا وحدانی 5106227-03  2 کلیات روانپزشکی 10
 

 

 : )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

 روانشناسیگروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی

 روانشناسیرشته تحصیلی: 

 B     96ورودی: هفتمترم: 

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

47 
 

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 8-10  201 13-15 شنبه دکتر فیروزی 5106068-06  2 روان شناسی عمومی پیشرفته 1

 04/11/99 10-12  239 15-17 شنبه دکتر حاتمی و دکتر کاظمی 5106067-06 2  روانشناسی تجربی 2

 29/10/99 10-12  126 13-15 شنبهسه حاج حسینی دکتر 5106062-06  2 یادگیری و تفکرروانشناسی  3

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

 روانشناسیگروه آموزشی: 

 ارشد مقطع تحصیلی: کارشناسی

 روانشناسی عمومیرشته تحصیلی: 

 99ورودی: ترم: اول

https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/students
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
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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  202 10-12 یکشنبه  دکتر رضازاده 5106022-06  2 روانشناسی اجتماعی پیشرفته 1

 05/11/99 13-15  304 13-15 یکشنبه دکتر دهقانی آرانی 5106066-06  2 نظریه شخصیت 2

 روانشناسی کودکان استثنایی 3
 دوشنبه دکتر نصرتی 06-5106021  3

و 12-10

12-13 
238 

 
12-10 29/10/99 

 27/10/99 10-12  126 10-12 شنبه دکتر قربانی 5106065-06  2 انگیزش و هیجان 4
 

 

 

 

 

 

 : )ص(اکرمرسول 
 ه

 .شوددچار حزن و اندوه می نشد فردزمانش انجام در و  بودفرصت برای انجام کار اگر  ؛ر 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

 روانشناسیگروه آموزشی: 

 ارشد کارشناسیمقطع تحصیلی: 

 روانشناسی عمومیرشته تحصیلی: 

 98ورودی: ترم: سوم

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

 مبانی علوم شناختی 1
2  06-5106170 

 -دکتر نیلی -دکتر حاتمی

 دکتر مرادی
 238 8-10 شنبه

 
10-8 27/10/99 

 04/11/99 10-12  202 10-12 شنبه  دکتر رستمی 5106161-06  2 مبانی علوم اعصاب 2

 05/11/99 10-12  126 10-12 یکشنبه حاتمی دکتر 5106171-06  2 1روانشناسی شناختی  3

 27/10/99 13-15  238 13-15 شنبه  دکتر سرابی 5106160-06  2 روشهای آماری در علوم شناختی 4

 مبانی شناخت در فلسفه اسالمی 5
2  06-5106185 

دکتر آزاد  -دکتر باقری

 محمدی
 126 13-15 دوشنبه

 
15-13 06/11/99 

 

 

 

 

 : )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

 .جهانگیر خود را مدیون اندیشه منظم و یادداشت برداری دقیق هستم هایتمام پیشرفت

 روانشناسیگروه آموزشی: 

 ارشد مقطع تحصیلی: کارشناسی

 روانشناسی شناختیرشته تحصیلی: 

 99ورودی: ترم: اول

https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/students
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
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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  238 10-12 یکشنبه دکتر عباسی 5106184-06  2 شناسی  روانیشناختی آسیبمبانی  1

 27/10/99 10-12  125 10-12 شنبه دکتر سرابی 5106188-06 1 1 مدل سازی شناختی 2

علوم اعصاب شناختی و فرآیندهای  3

 عالی ذهن
 202 10-12 دوشنبه  دکتر وهابی 06-5106190  2

 
12-10 29/10/99 

 

 

 

 

 

 

 

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

 :)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

 روانشناسیگروه آموزشی: 

 ارشد مقطع تحصیلی: کارشناسی

 روانشناسی شناختیرشته تحصیلی: 

 98ورودی: ترم: سوم

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

 06/11/99 13-15  125 15-17 دوشنبه دکتر فراهانی 5106151-06  2 روشهای آماری پیشرفته در روانشناسی بالینی 1

 5106149-06  2 آسیب شناسی روانی پیشرفته 2

  -دکتر رستمی

  -دکتر دهقانی

 فردکتر طاهری

 236 8-10 دوشنبه

 

10-8 29/10/99 

 05/11/99 8-10  125 8-10 یکشنبه دکتر تهرانی 5106155-06  2 داروشناسیروان  3

 05/11/99 10-12  125 10-12 یکشنبه دکتر قربانی 5106154-06  2 شخصیت، مفاهیم و پژوهش های 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
 .کنمریزی در کارها سفارش میشما را به تقوای الهی و نظم و برنامه

 :توماس ادیسون

 .مدیون اندیشه منظم و یادداشت برداری دقیق هستم های جهانگیر خود راتمام پیشرفت

 روانشناسیگروه آموزشی: 

 ارشد مقطع تحصیلی: کارشناسی

 روانشناسی بالینیرشته تحصیلی: 

 99ورودی: ترم: اول

https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/students
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
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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  125 13-16 شنبه دکتر کاظم  عاطف وحید 5106166-06 3  کاربرد آزمونهای )عینی ، فرافکن و..( 1

 2  درمانیهای روانکارورزی روش 2

01-5106167 
 

02-5106167 
 

03-5106167 

 دکتر طاهری فر
 

 دکتر دهقانی آرانی 
 

 دکتر نوفرستی

 یکشنبه
 

 یکشنبه
 

 شنبه

12-10 
 

15-13 
 

12-10 

 کلینیک

 

12-10 04/11/99 

 05/11/99 8-10  238 8-10 یکشنبه دکتر عباسی 5106172-06  2 فنو ن زوج درمانی 3
 

 

 

 

 

 : )ص(اکرمرسول 
 .شوددچار حزن و اندوه می فردنشد زمانش 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

 روانشناسیگروه آموزشی: 

 ارشد مقطع تحصیلی: کارشناسی

 روانشناسی بالینیرشته تحصیلی: 

 98ورودی: ترم: سوم

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

 07/11/99 10-12  203 10-12 سه شنبه پورحسیندکتر  5106080-06  2 استرس 1

 29/10/99 8-10  303 8-11 دوشنبه دکتر بهرامی احسان 5106078-06 1 2 های تحقیق در روان شناسی سالمتروش 2

 06/11/99 13-15  - 13-15 دوشنبه تهرانیدکتر  5106079-06  2 روان شناسی سالمت 3

       اساتید گروه 5106146-06 1 1 1دستیاری پژوهشی  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
 .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 

 روانشناسیگروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: دکتری

 روانشناسی سالمترشته تحصیلی: 

 99ورودی: ترم: اول 

https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/students
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
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 

 

 

 

 نام درس ردیف
 واحدتعداد 

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیازپیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 29/10/99 8-10  گروه 8-10 دوشنبه دکتر فیروزی 5106092-06  2 کارورزی در روانشناسی سالمت 1

 06/11/99 13-15  گروه 13-15 دوشنبه دکتر بشارت 5106089-06  2 ها مداخله روانی در درمان بیماری 2

 29/10/99 13-15  203 15-17 دوشنبه دکتر بشارت 5106083-06  2 خانواده و سالمت 3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : )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 میو نظم و برنامهشما را به تقوای الهی 

 :توماس ادیسون

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

 روانشناسیگروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: دکتری

 روانشناسی سالمترشته تحصیلی: 

 98ورودی: ترم: سوم

https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/students
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
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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 امتحان اتاق ساعت روز نام استاد شماره درس
تاریخ 

 عملی رینظ امتحان
 05/11/99 8-10 236 17-15 یکشنبه دکتر رضا کاظمی 10-5106161 - 2 ی علوم اعصابمبان 1

 27/10/99 13-15 201 13 -15 شنبه دکتر عبدالحسین وهابی 10-5106181 - 2 مبانی علوم اعصاب شناختی 2

 10-5110021 - 2 شناسی شناختیروان 3
 اکبر ارجمندنیادکتر علی

 دکتر غالمعلی افروز
 05/11/99 13-15 236 15-13 یکشنبه

 04/11/99 10-12 306 10-12 شنبه زادهدکتر سعید حسن 10-5106189 - 2 شناسی رشد شناختیروان 4
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 .شودو 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

 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی گروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 شناختی رشته تحصیلی: توانبخشی

 99ورودی: ترم: اول

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

 تاریخ امتحان ساعت امتحان اتاق ساعت روز نام استاد شماره درس
 عملی نظری

1 
 شنبه دکتر جواد حاتمی 10-5110024 1 2 (2توانبخشی شناختی )

و 17-15

18-17 
126 15-13 27/10/99 

2 
 04/11/99 13-15 126 13-15 شنبه دکتر حسین زارع 10-5110033 - 2 ویژه توان بخشی شناختیمباحث 

3 
      اساتید گروه 10-5110026 4 - کارورزی

4 
 05/11/99 13-15 126 13-15 یکشنبه زادهدکتر سوگند قاسم 10-5110030 - 2 ایها و اخالق حرفهصالحیت

  

 : )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

 .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

 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی گروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 توانبخشی شناختیرشته تحصیلی: 

 98ورودی: ترم: سوم

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

 اتاق ساعت روز نام استاد شماره درس
ساعت 

 امتحان

تاریخ 

 عملی نظری امتحان

 دوشنبه دکتر زهرا نقش  10-5101027 1 2 آمار استنباطی 1
8-10 

15-16 
126 8-10 29/10/99 

 30/10/99 12-10 201 12-10 شنبهسه دکتر سمیرا یزدانی  10-5106213 - 2 )جبرانی((1ویژه)ناسی افراد با نیازهای شروان  2

 29/10/99 15-13 201 15-13 دوشنبه زادهدکتر سعید حسن 10-5101182 - 2 های تحول روانیفرایند 3

 07/11/99 10-8 202 10-8 شنبهسه دکتر معصومه فالح 10-5101015 - 2 اصول ژنتیک و مشاوره ژنتیکی 4

 06/11/99 12-10 207 18-16 دوشنبه دکتر فاطمه نصرتی 10-5101262 - 2 هوش و عقب ماندگی ذهنی 5

 

 

 

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

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

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

 .ستمهای جهانگیر خود را مدیون اندیشه منظم و یادداشت برداری دقیق هتمام پیشرفت

 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی گروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 روانشناسی و آموزش کودکان استثناییرشته تحصیلی: 

 99ورودی: ترم: اول

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

 اتاق ساعت روز نام استاد شماره درس
ساعت 

 امتحان

تاریخ 

 عملی نظری امتحان

 10-5101019 - 2 ماندگان ذهنیهای آموزش و پرورش عقباصول و روش 1
دکتر عباسعلی حسین 

 خانزاده
 29/10/99 10-12  13-15 دوشنبه

 05/11/99 13-15 125 13-15 یکشنبه اکبر ارجمندنیادکتر علی 10-5101588 - 2 روانشناسی بالینی کودک 2

 05/11/99 8-10 202 8-10 یکشنبه زاده دکتر سوگند قاسم 10-5101134 - 2 روش تهیه و تنظیم مواد و برنامه ریزی درسی 3

 06/11/99 13-15 124 15-17 دوشنبه بنابدکتر باقر غباری 10-5101131 1 2 تحقیق پیشرفته روش 4

 06/11/99 10-12 242 10-12 یکشنبه یکتادکتر محسن شکوهی 10-5101220 1 2 (2)روانی هایوکاربردآزموننظریمبانی 5

  

 : )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

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

 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی گروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 استثنایی شناسی و آموزش کودکانروان رشته تحصیلی:

 98ورودی: سومترم: 

https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/students
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
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1399-1400سال اول 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

 .کنمسفارش میریزی در کارها شما را به تقوای الهی و نظم و برنامه
 :توماس ادیسون

های جهانگیر خود را مدیون اندیشتته منظم و یادداشتتت برداری  تمام پیشتترفت
 .دقیق هستم

 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی گروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: دکتری 

 روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی  رشته تحصیلی:

 99ورودی: ترم: اول

 درسنام  ردیف
 تعداد واحد

 اتاق ساعت روز نام استاد شماره درس
ساعت 

 امتحان

تاریخ 

 عملی نظری امتحان

 07/11/99 8-10 گروه 10-8 سه شنبه دکتر غالمعلی افروز 10-5101501 - 2 مانده ذهنیشناسی و توانبخشی افراد عقبروان 1

 29/10/99 8-10 گروه 12-9 دوشنبه زادهدکتر علی مقدم 11-5101027 1 2 آمار استنباطی 2

 30/10/99 10-12 گروه 12-10 سه شنبه یکتادکتر محسن شکوهی 10-5101502 - 2 های یادگیری خاصّناتوانی 3

 07/11/99 13-15 304 15-13 سه شنبه اکبر ارجمندنیادکتر علی 10-5101321 - 2 های جسمانی و سالمتناتوانی 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 
ست هر  صت  برای انجام کار اگر  ؛کاری در گرو زمان خودش ا شد فرد زمانش انجام در و  بودفر  ن

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

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

 .رداری دقیق هستمهای جهانگیر خود را مدیون اندیشه منظم و یادداشت بتمام پیشرفت

 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی گروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: دکتری 

 روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی  رشته تحصیلی:

 98ورودی: ترم: سوم

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 اتاق ساعت روز نام استاد شماره درس
ساعت 

 امتحان

تاریخ 

 عملی نظری امتحان

 29/10/99 13-15 گروه 15-13 دوشنبه دکتر غالمعلی افروز 10-5101504 - 2 شناسی و توانبخشی افراد نابیناروان 1

 06/11/99 10-12 206 12-10 دوشنبه دکتر عباس بازرگان 10-5101385 - 2 اندازه گیری و ارزیابی پیشرفت تحصیلی 2

 10-5101403 - 2 اختالل های عاطفی، رفتاری 3
 زاده دکتر سعید حسن

 بنابدکتر باقر غباری
 30/10/99 10-12 206 12-10 سه شنبه

    - - اساتید گروه 10-5110020 2 - کارورزی )کسب تجارت بالینی( 4
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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 10-8   15-13 شنبه دکتر فیروزی 5106068-26  3 روان شناسی عمومی پیشرفته 1

 04/11/99 10-12   17-15 شنبه دکتر حاتمی و دکتر کاظمی 5106067-26 2  روانشناسی تجربی 2

 29/10/99 10-12   15-13 شنبهسه حاج حسینیدکتر  5106062-26  2 روانشناسی یادگیری و تفکر 3

 06/11/99 15-13   15-13 دوشنبه دکتر فراهانی 5106072-26  3 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
 .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

 گروه آموزشی: روانشناسی

 مجازی ارشد مقطع تحصیلی: کارشناسی

 رشته تحصیلی: روانشناسی عمومی

 99ورودی: ترم: اول
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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

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

 شناسی تربیتی و مشاورهگروه آموزشی: روان

 ارشد مجازیمقطع تحصیلی: کارشناسی

 شناسی تربیتیرشته 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

 27/10/99 15-13   15 -17 یکشنبه لواسانیدکتر مسعود غالمعلی 5101334-25 - 2 هاشناسی تربیتی، مبانی، اصول و نظریهروان 1

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

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

 06/11/99 13-15   15 -17 دوشنبه دکتر زهرا نقش 5101519-25 - 2 آمار استنباطی پیشرفته 4
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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

 ارشد مجازیع تحصیلی:  کارشناسیمقط

 شناسی تربیتی شته تحصیلی: روانر

 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   15 -17 شنبه دکتر مسعود غالمعلی لواسانی 

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

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

0951013  2 یادگیریاختالت  4  27/10/99 8-10   17-19 شنبه دکتر لیال افضلی 25-

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

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   15-13 یکشنبه دکتر نارنجی 5105319-22  2 مبانی و اصول مدیریت و رهبری 1

 04/11/99 10-12   15-13 دوشنبه دکتر پورکریمی 5105321-22  2 آماراستنباطی در مدیریت و رهبری آموزشی 2

 05/11/99 13-15   13-15 یکشنبه دکتر کرامتی 5105320-22  2 های آموزشیعلم هنر یاددهی یادگیری در سازمان 3

 04/11/99 13-15   15-17 شنبه دکتر کرامتی 5103305-22  2 تربیتی)جبرانی(متون تخصصی در علوم  4

 27/10/99 8-10   17-19 شنبه دکتر اللهیاری 5105151-22  2 مدیریت عمومی)جبرانی( 5

 27/10/99 13-15   13-15 شنبه دکتر مهربانی 5101022-22  2 اقتصاد ت.ت)جبرانی( 6
 

 

 

 

 

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

 :)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 هستم.تمام پیشرفت

 ریزی آموزشیگروه آموزشی: مدیریت و برنامه

 کارشناسی ارشد مجازیمقطع تحصیلی: 

 رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی

 99ورودی: ترم: اول

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 15-13   17-15 یکشنبه دکتر کرامتی 5105027-22  2 اصول برنامه ریزی آموزشی 1

 06/11/99 15-13   17-15 شنبهدو 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

 04/11/99 15-13   15-17 یکشنبه دکتر تبریزی 5105240-22  1 زبان تخصصی 4

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

 26/10/99 15-13   15-13 شنبه دکتر نادری 5105230-22  2 اقتصاد تامین مالی مدرسه 6

 04/11/99 15-13   21-19 شنبه دکترمهربانی 5105035-22  2 بودجه و مدیریت مالی 7

 

 

 

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

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

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

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

 ریزی آموزشیمدیریت و برنامه: گروه آموزشی

 مجازی  : کارشناسی ارشدمقطع تحصیلی

 مدیریت آموزشی: رشته تحصیلی

 98:ورودی سوم: ترم
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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 

 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  موحد آقای دکتر صفایی 5103305-23  2 متون  تخصصی علوم تربیتی)جبرانی( 2

 29/10/99 15-13  15-13 دوشنبه آقای دکتر صالحی 5103227-23  2 های توصیفی تحقیق در علوم تربیتیروش 3

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

5 
های فلسفی و نظریه های تربیتی مکتب

 کارشناسی -)جبرانی(
2  23-5103270 

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

6 
 -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 
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 میبرنامهشما را به تقوای الهی و نظم و 
 :توماس ادیسون

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

 های درسی و آموزشیها و برنامهگروه آموزشی: روش

 مجازی مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 تحقیقات آموزشی رشته تحصیلی: 

 1399 ورودی: ترم: اول
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

اجتماعی آموزش و -مبانی فلسفیگروه آموزشی: 
 پرورش

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

 .شوداندوه می
 :)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

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد مجازی
 رشته تحصیلی:  تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

 ترم: اول 99 -1400سال تحصیلی:  99ورودی:
 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
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  دوشنبه خانم دکتر عالی 

 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 معصومه رمضانیدکتر  

 06/11/99 15-13   13-15 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( -روانشناسی تربیت)پیشنیاز 7
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

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

 : )ص(اکرمرسول  اجتماعی آموزش و پرورش -فلسفیمبانی گروه آموزشی: 
  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

 .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 -1400سال 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 13-15   15-17 دوشنبه دکتر حسینی 

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

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

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

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