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شناسی و علوم تربیتی  دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
0911-0011سال دوم سال تحصیلی  نیم  

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 :(ع)حضرت علی
 .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 هستم تمام پیشرفت

 کارشناسی: مقطع تحصیلی

 کلیه رشته ها: رشته تحصیلی

 : ورودی : ترم

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 شماره درس
 استاد درس

 ساعت روز
شماره 

 کالس

ساعت 

 امتحان
 امتحانتاریخ 

 عملی نظری

 12/20/1022 8-12  12-8 چهارشنبه  1122222  2 2اندیشه اسالمی  .1

 12/20/1022 8-12  12-12 چهارشنبه  1122222  2 2اندیشه اسالمی  .2

 11/20/1022 10-11  12-12 چهارشنبه  1122211  2 دانش خانواه برادران  .3

 11/20/1022 10-11  12-12 چهارشنبه  1122211  2 دانش خانواده خواهران  .0

 11/20/1022 8-12  11-10 چهارشنبه  1122225  2 تفسیر موضوعی قرآن  .5

 20/20/1022 8-12  18-11 چهارشنبه  1122221  2 انقالب اسالمی   .1

 11/20/1022 12-12  22-18 چهارشنبه  1122212  2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم  .1

 12/20/1022 13-15  13-12 چهارشنبه  1122218  3 انگلیسی زبان  .8
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شناسی و علوم تربیتی  دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
0911-0011سال دوم سال تحصیلی  نیم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : (ص)اکرمرسول 
 نشود فورد  زموانش انجوام   در و  بوود فرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

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

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

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

 مشاوره بخش تخصصی: گروه آموزشی

 کارشناسی: مقطع تحصیلی

 مشاوره: رشته تحصیلی

 9911: ورودی دوّم: ترم

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیاز پیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 12/20/1022 11-10 5121011  11-10 شنبه دکتر حسینی/ دکتر عزیزی 5121018-21 -- 2 (اعصاب و غدد)فیزیولوژی انسان  1

 13/20/1022 11-10 5121211  11-10 یکشنبه سارا پیرحیاتی SPSS 2 -- 21-5121011آمار استنباطی و کاربرد  2

 5121211-21 -- 2 روان شناسی اجتماعی 3
دکتر محمدحسن 

 آسایش
 13/20/1022 12-8 5121011  12-8 شنبهیک

0 
آموزش و پرورش ابتدایی و متوسطه 

 اول و دوم
 10/20/1022 12-8 -  12-8 دوشنبه دکتر مرضیه دهقانی 21-5121025 -- 2

 22/20/1022 12-12 5121011  12-12 یکشنبه دکتر یاسر مدنی 5121113-21 -- 2 (1)روان شناسی تحولی  5

 21/20/1022 11-10 -  11-10 دوشنبه یعلمحمد قربان 5121211-21 -- 2 انسان شناسی در اسالم 1

 22/20/1022 11-10 5121011  18-11 یکشنبه زهرا طالقانی 5121551-21 -- 2 روان شناسی تربیتی 1

          1 دروس عمومی 8
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شناسی و علوم تربیتی  دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
0911-0011سال دوم سال تحصیلی  نیم  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 : (ص)اکرمرسول 
دچوار   نشود فورد  زمانش انجوام  در و  بودفرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

 .شودحزن و اندوه می
 :(ع)حضرت علی

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

 مشاوره بخش تخصصی : گروه آموزشی

 کارشناسی: مقطع تحصیلی

 مشاوره: رشته تحصیلی

 9911: ورودی چهارم: ترم

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیاز پیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 12/20/1022 12-12 5121011  12-12 شنبه دکتر مسعود غالمعلی لواسانی 5121022-21  2 مبانی نظری روش تحقیق در مشاوره 1

 11/20/1022 11-10 5121022  10-15 شنبه دکتر مسعود غالمعلی لواسانی 5121021-21 1  تمرین عملی روش تحقیق در مشاوره 2

 12/20/1022 11-10 5121111  11-18 شنبه دکتر سمیه شاهمرادی 5121213-21  2 (1)آسیب شناسی روانی  3

  12-12 شنبه سه محمدیدکتر عباس جواهری 5121021-21  2 (1)متون مشاوره انگلیسی  0
زبان عمومی 

 5121003و
12-12 15/20/1022 

  10-11 شنبهدو حسنی رادمرجان   5121321-21  2 مسایل نوجوانان و جوانان 5
5121113 

5121115 
11-10 0/20/1022 

1 
کاربرد آزمونهای هوش و استعداد در 

 مشاوره
 22/20/1022 11-10 5121022  10-11 یکشنبه دکتر زهرا نقش 21-5121032 1 1

 22/20/1022 12-8 5121003  11-18 یکشنبه دکتر ساویز 5121031-21 1 1 راهنمایی و مشاوره تحصیلی 1

 10/20/1022 12-12   12-12 دوشنبه دکتر خاص محمدی  5121050-21  2 مشاوره در بحران 8

 21/20/1022 8-12   8-12 دوشنبه دکتر ملک زاده 5121512-21  2 مددکاری اجتماعی 1
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شناسی و علوم تربیتی  دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
0911-0011سال دوم سال تحصیلی  نیم  

 

 

 

 

 

 : (ص)اکرمرسول 
 نشود فورد  زموانش انجوام   در و  بوود فرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

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

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

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

 مشاوره بخش تخصصی : گروه آموزشی

 کارشناسی: تحصیلی مقطع

 مشاوره: رشته تحصیلی

 9911: ورودی ششم: ترم

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیاز پیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 13/20/1022 10-11 5121008  10-11 یکشنبه دکتر حسین کشاورزافشار 5121201-21  2 (2)نظریه های مشاوره و روان درمانی  1

 15/20/1022 10-11 5121021  10-11 شنبهسه محمدی دکتر عباس جواهری 5121031-21 1 1 مهارت های زندگی و فنون آموزش آن 2

  8-12 یکشنبه دکتر یاسر مدنی 5121033-21 1 1 اسالمی -درمانی معنوی مشاوره و روان  3
5121020 

5121008 
12-8 13/20/1022 

  12-12 یکشنبه دکتر محمدحسن آسایش 5121031-21 1 1 راهنمایی و مشاوره کودک و نوجوان 0
5121218 

5121321 
12-12 22/20/1022 

 11/20/1022 12-12 5121218  12-12 شنبه تهرانی دکتر پورنقاش 5121002-21  2 مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد 5

1 
ها و فنون راهنمایی و مشاوره  نظریه
 شغلی

 10/20/1022 8-12 5121513  8-12 دوشنبه دکتر مهدی خاص محمدی  21-5121001  2

 21/20/1022 12-12 5121001  12-11 دوشنبه دکتر مهدی خاص محمدی  5121001-21 1  تمرین عملی مشاوره شغلی 1

 22/20/1022 12-12 5121052  12-12 شنبه سه دکتر سمیه شاهمرادی 5121231-21  2 مشاوره خانواده 8
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شناسی و علوم تربیتی  دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
0911-0011سال دوم سال تحصیلی  نیم  

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیاز پیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

1 
آشنایی با قوانین کار و کارآفرینی در 

 ایران
 13/20/1022 8-12 5121001  8-12 یکشنبه محمد عزیزی دکتر 21-5121001  2

 15/20/1022 12-12   12-12 شنبه سه دکتر فاطمه نصرتی 5121051-21  2 افراد با نیازهای خاص مشاوره توان بخشی 2

3 
های  آشنایی با اختالالت یادگیری و روش

 درمان آن
 22/20/1022 8-12   8-12 شنبه سه دکتر سوگند قاسم زاده 21-5121052  2

 21/20/1022 10-11   10-11 شنبهدو غالمعلی لواسانیدکتر مسعود  5121111-21 2  در مشاوره( 2)کارورزی  0

 22/20/1022 11-10   11-10 شنبه سه دکتر لیدا ملک زاده 5121015-21 1 1 کاربرد بازی در مشاوره 5

       اساتید گروه 5121053-21 2  پروژه تحقیقاتی در مشاوره 1
 

 

 

 

 

 : (ص)اکرمرسول 
 نشود فورد  زموانش انجوام   در و  بوود فرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

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

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

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

 مشاوره بخش تخصصی : گروه آموزشی

 کارشناسی: مقطع تحصیلی

 مشاوره : رشته تحصیلی

 9911: ورودی هشتم: ترم
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شناسی و علوم تربیتی  دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
0911-0011سال دوم سال تحصیلی  نیم  

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیاز پیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 13/20/1022 11-10 5121501  11-18 یکشنبه حسینیدکتر منصوره حاج 5121538-21 - 2 مدرسهروابط و مناسبات انسانی در  1

2 
روشهای تحقیق پیشرفته در علوم 

 تربیتی و  روان شناسی
2 1 22-5121535 

دکتر مسعود غالمعلی 

 لواسانی
 22/20/1022 10-11 5121521  10-11 یکشنبه

 15/20/1022 10-11 -  10-11 شنبه سه یجاندکتر  5121533-21 - 2 هدایت و مشورت در اسالم 3

 21/20/1022 12-12 5121528  12-12 دوشنبه دکتر حسین کشاورزافشار 5121532-21 1 2 های مشاوره گروهی نظریه ها و روش 0

 

 

 

 

 

 

 : (ص)اکرمرسول 
 نشود فورد  زموانش انجوام   در و  بوود فرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

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

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

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

 مشاوره بخش تخصصی : گروه آموزشی

 ارشد کارشناسی: مقطع تحصیلی

 مشاوره مدرسه: رشته تحصیلی

 9911: ورودی دوّم: ترم
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شناسی و علوم تربیتی  دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
0911-0011سال دوم سال تحصیلی  نیم  

 

 

 

 

 

 

 

 : (ص)اکرمرسول 
 نشود فورد  زموانش انجوام   در و  بوود فرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

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

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

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

 مشاوره بخش تخصصی : گروه آموزشی

 ارشد کارشناسی: مقطع تحصیلی

 مشاوره خانواده: رشته تحصیلی

 9911: ورودی دوّم: ترم

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیاز پیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 10/20/1022 10-11 5121522  10-11 دوشنبه دکتر سمیه شاهمرادی 5121502-21 1 2 سنجش و ارزیابی در مشاوره خانواده و ازدواج 1

2 
روشهای تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی و 

 روان شناسی
2 1 

21-5121535 
 8-12 یکشنبه دکتر الهه حجازی

 
5121521 12-8 13/20/1022 

 21/20/1022 8-12   8-11 دوشنبه دکتر محمدحسن آسایش 5121528-21  3 نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی 3

 15/20/1022 8-12   8-12 شنبه سه شاهمرادیدکتر 5121218-21  2 (جبرانی)2آسیب شناسی روانی  
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شناسی و علوم تربیتی  دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
0911-0011سال دوم سال تحصیلی  نیم  

 

 

 

 

 

 

 

 : (ص)اکرمرسول 
 نشود فورد  زموانش انجوام   در و  بوود فرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

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

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

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

 مشاوره بخش تخصصی : گروه آموزشی

 ارشد کارشناسی: مقطع تحصیلی

 روان شناسی تربیتی: رشته تحصیلی

 9911: ورودی دوم: ترم

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

ساعت  نیاز درس پیش
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 15/20/1022 10-11   10-11 شنبه سه دکتر الهه حجازی 5121011-21  2 کاربرد نظریه های تحولی 1

 22/20/1022 10-11   11-18 شنبهسه حسینیدکتر منصوره حاج 5121018-21  2 روان شناسی یادگیری و انگیزش 2

 21/20/1022 10-11   11-18 دوشنبه زهرا نقشدکتر  5121011-21 1 1 کاربرد آزمونهای روانشناختی 3

 15/20/1022 12-12   12-12 شنبهسه لواسانیدکتر مسعود غالمعلی 5121011-21 1 1 روش های پژوهش  0

 22/20/1022 8-12   8-12 شنبه سه دکتر قاسم زاده 5121013-21  2 اختالالت یادگیری 5
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شناسی و علوم تربیتی  دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
0911-0011سال دوم سال تحصیلی  نیم  

 

 

 

 

  

 

 

 : (ص)اکرمرسول 
 نشود فورد  زموانش انجوام   در و  بوود فرصت برای انجام کار اگر  ؛خودش استهر کاری در گرو زمان 
 .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 هستم تمام پیشرفت

 مشاوره بخش تخصصی : گروه آموزشی

 ارشد کارشناسی: مقطع تحصیلی

 (مجازی) روان شناسی تربیتی: رشته تحصیلی

 9911: ورودی 2: ترم

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

ساعت  نیاز درس پیش
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 15/20/1022 10-11   10-11 شنبهسه دکتر الهه حجازی 5121011-25 - 2 های تحولیکاربرد نظریه 1

 22/20/1022 10-11   11-18 شنبهسه حسینیدکتر منصوره حاج 5121018-25 - 2 روان شناسی یادگیری و انگیزش 2

 21/20/1022 10-11   11-18 دوشنبه زهرا نقش دکتر 5121011-25 1 1 شناختیهای روانآزمونکاربرد  3

 15/20/1022 12-12   12-12 شنبهسه لواسانیدکتر مسعود غالمعلی 5121011-25 1 1 های پژوهشروش 0

 22/20/1022 12-8   12-8 شنبهسه زادهدکتر سوگند قاسم 5121013-25 - 2 اختالالت یادگیری 5
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شناسی و علوم تربیتی  دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
0911-0011سال دوم سال تحصیلی  نیم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : (ص)اکرمرسول 
 نشود فورد  زموانش انجوام   در و  بوود فرصت برای انجام کار اگر  ؛گرو زمان خودش استهر کاری در 

 .شوددچار حزن و اندوه می
 :(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

 مشاوره بخش تخصصی : گروه آموزشی

 دکتری: مقطع تحصیلی

 روان شناسی تربیتی: رشته تحصیلی

 9911: ورودی دوم: ترم

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

ساعت  نیاز درس پیش
 امتحان

 تاریخ امتحان
 عملی نظری

 15/20/1022 10-11   10-11 شنبهسه دکتر زهرا نقش 5121082-21 1 1 روشهای آمار چند متغیری 1

 22/20/1022 10-11   11-18 شنبهسه حسینیحاجمنصوره دکتر  5121081-21 1 1 روان شناسی یادگیری و آموزش 2

 10/20/1022 8-12   8-12 دوشنبه حجازیالهه دکتر  5121011-21 - 2 در آموزش روان شناسی تحولی 3
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شناسی و علوم تربیتی  دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
0911-0011سال دوم سال تحصیلی  نیم  

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیاز پیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 12/20/1022 10-11   10-11 شنبه  رستمیدکتر  5112222-12 1 2 شناختی ارزیابی عصب روان  .1

 13/20/1022 12-12   12-12 یکشنبه دکتر ارجمندنیا 5112223-12 1 1 (1)شناختی  توانبخشی  .2

3.  
تحقیق و آمار در علوم  های روش

 شناختی
 11/20/1022 12-12   12-12 شنبه دکتر غباری 12-5112225 1 1

 22/20/1022 10-11   10-11 یکشنبه دکتر حسن زاده 5112232-12 - 2 های عصب تحوّلی آسیب  .0

 

 

 

 

 

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

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

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

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

 شناسی  روان: گروه آموزشی

 کارشناسی ارشد: مقطع تحصیلی

 بخشی شناختی  علوم شناختی گرایش توان: رشته تحصیلی

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

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
0911-0011سال دوم سال تحصیلی  نیم  

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیاز پیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 12/20/1022 12-12   12-12 شنبه حسن زادهدکتر  5121121-12 - 2 شناسی مرضی کودک روان  .1

 13/20/1022 12-12   12-12 یکشنبه دکتر شکوهی یکتا 5121211-12 1 1 (1)روانی های وکاربردآزمون نظری مبانی  .2

 22/20/1022 10-11   10-11 یکشنبه دکتر ارجمندنیا 5121250-12 - 2 بازپروری حرکتی  .3

 11/20/1022 10-11   10-11 شنبه دکتر افروز 5121110-12 - 2 ذهنیمانده  سمینار در مسائل کودکان عقب  .0

 11/20/1022 8--12   11-18 شنبه دکتر نصرتی/دکتر  غباری 5121255-12  2 بازپروری شغلی حرفه ای  .5

- 

 

 

 

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

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

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

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

 شناسی  روان: گروه آموزشی

 کارشناسی ارشد: مقطع تحصیلی

 شناسی و آموزش کودکان استثنائی  روان: رشته تحصیلی

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

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
0911-0011سال دوم سال تحصیلی  نیم  

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیاز پیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 10/20/1022 12-12   12-12 دوشنبه  دکتر حسن زاده 5121523-12 - 2 شناسی و توانبخشی افراد ناشنوا روان  .1

 15/20/1022 10-11   10-11 شنبه سه دکتر افروز 5121381-12 - 2 سمینار در مسائل کودکان استثنایی  .2

 22/20/1022 12-12   12-12 شنبه سه دکتر شکوهی یکتا 5121311-12 - 2 آموزش افراد تیزهوششناسی و  روان  .3

 21/20/1022 10-11   10-11 دوشنبه دکتر غباری بناب 5121021-12 - 2 روش تحقیق پیشرفته  .0

 

 

 

 

 

 

 

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

 .شوددچار حزن و اندوه میفرد 
 :(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 هستم تمام پیشرفت

 شناسی روان: گروه آموزشی
 دکتری: مقطع تحصیلی

 شناسی و آموزش کودکان استثنائی روان: رشته تحصیلی

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

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
0911-0011سال دوم سال تحصیلی  نیم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

 شناسی روان : گروه آموزشی

 کارشناسی: مقطع تحصیلی

 شناسی روان: رشته تحصیلی

 11: ورودی دوم: ترم

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیاز پیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 12/20/1022 11-10   11-10 شنبه دکتر دهقانی آرانی 5121138-21  2 2شناسی  مباحث اساسی در روان 1

 13/20/1022 12-12   13-12 یکشنبه حسین کارسازیدکتر  5121222-21 1 2 آمار استنباطی 2

 10/20/1022 12-12   12-12 دوشنبه دکتر وهابی 5121012-21  2 احساس و ادراک 3

 11/20/1022 10-11   10-11 چهارشنبه دکتر سجادیه 5121111-21  2 آشنایی با فلسفه اسالمی 0

 22/20/1022 10-11   10-11 یکشنبه دکتر فیروزی 5121113-21  2 1روان شناسی تحولی  5

 22/20/1022 12-12   12-12 شنبه سه دکتر مدنی 5121111-21  2 1شناسی متون روان 1
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شناسی و علوم تربیتی  دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
0911-0011سال دوم سال تحصیلی  نیم  

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

 شناسی روان : گروه آموزشی
 کارشناسی: مقطع تحصیلی

 شناسی روان: رشته تحصیلی
 11: ورودی چهارم: ترم

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیاز پیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان  1
 23/20/1022 11-10   11-10 شنبهچهار دکتر مصلحی 5121113-21  2 نمسلما

 15/20/1022 12-12   12-12 شنبه سه دکتر طاهری فر 5121121-21  2 انگیزش و هیجان 2

 10/20/1022 8-12   8-12 دوشنبه دکتر ایروانی 5121111-21  2 روانشناسی دین 3

 13/20/1022 11-10   10-11 یکشنبه دکتربسطامی–دکترحاتمی 5121111-21  2 روان شناسی شناختی 0

فناوری اطالعات در روان  5
 12/20/1022 11-10   11-18 شنبه سجاد ذباحدکتر  5121220-21  2 شناسی

 22/20/1022 11-10   10-11 شنبه سه علی کاظمی/ دکتر حاتمی 5121221-21 1 2 روان شناسی تجربی 1

 21/20/1022 12-12   12-12 دوشنبه دکتر الهام السادات ناجی 5121121-21  2 روانشناسی تربیتی 1

 11/20/1022 12-12   12-12 شنبه دکتر بشارت 5121213-21  2 1آسیب شناسی روانی 8

 22/20/1022 12-12   12-12 یکشنبه دکتر رضازاده 5121211-21  2 روانشناسی اجتماعی کاربردی 1

 11/20/1022 10-11   10-11 شنبه آقای غریبی 5121211-23  2 روانشناسی اجتماعی کاربردی 12
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شناسی و علوم تربیتی  دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
0911-0011سال دوم سال تحصیلی  نیم  

 

 

 

 

 

 
 

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

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

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

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

 شناسی روان : گروه آموزشی
 کارشناسی: مقطع تحصیلی

 شناسی روان: رشته تحصیلی
 11: ورودی ششم: ترم

 درس نام ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیاز پیش

ساعت 
 امتحان

 تاریخ امتحان
 عملی نظری

 12/20/1022 12-8   8-12 شنبه دکتر بشارت 5121218-21  2 2آسیب شناسی روانی  1

2 
 12/20/1022 11-10   10-11 شنبه دکتر حسین کارسازی 5121221-21 1 1 2آزمونهای روانشناختی 

 22/20/1022 12-8   8-12 یکشنبه سید سعید سجادی 5121221-23 1 1 2آزمونهای روانشناختی 

 15/20/1022 10-11   11-11 شنبه سه دکتر فیروزی 5121221-21  2 روانی کودک و نوجوان آسیب شناسی 3

 22/20/1022 12-12   12-12 شنبه سه دکتر رضا زاده 5121228-21  2 مشاوره خانواده و روان شناسی 0

 11/20/1022 12-12   12-12 شنبه دکتر نوفرستی 5121221-21  2 نظریه های مشاوره و روان درمانی 5

 22/20/1022 10-11   10-11 یکشنبه ثریا علوی نژد/دکتر نصرتی 5121210-21  2 2روان شناسی افراد با نیازهای ویژه  1

 23/20/1022 8-12   8-12 شنبهچهار مصلحیدکتر  5121223-21  2 2شناختی در قران و حدیت آموز ه های روان  8

 13/20/1022 12-12   12-12 یکشنبه دکتر عباسی 5121222-21  2 مدیریت استرس 1

 10/20/1022 10-11   10-11 دوشنبه دکتر قربانی 5120250-21  2 اخالق حرفه ای  12

 21/20/1022 12-12   12-12 دوشنبه دکتر وحدانی 5121221-21  2 روانشناسی اعتیاد 11
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شناسی و علوم تربیتی  دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
0911-0011سال دوم سال تحصیلی  نیم  

 

 

 

 

 

 
- 

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

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

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

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

 شناسی روان : گروه آموزشی

 کارشناسی: مقطع تحصیلی

 شناسی روان: رشته تحصیلی

 11: ورودی هشتم: ترم

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیاز پیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 13/20/1022 12-12   12-12 یکشنبه دکتر طاهری فر 5121212-21  2 بهداشت روانی 1

 15/20/1022 12-12   12-12 شنبه سه دکتر شاهمرادی 5121228-23  2 روانشناسی و مشاوره خانواده 2

 11/20/1022 11-10   11-18 چهارشنبه عالیدکتر  5121111-23  2 آشنایی با فلسفه اسالمی 3

0 
و نقد  تاریخ و مکاتب روانشناسی

 آن
 12/20/1022 10-11   11-18 شنبه دکتر غریبی 21-5121112  2

 شنبهدو دکتر حاتمی 5121221-23 1 2 روان شناسی تجربی 5
12-8 

11-18 
 

 
12-8 21/20/1022 

1 
تحصیلی و مشاوره راهنمایی و 

 شغلی
 11/20/1022 12-12   12-12 دوشنبه دکتر فردوسی 21-5121212  2

       اساتید گروه 5121211-21 2  انفرادی -پژوهش عملی 1

ویژهبخشیکودکانبانیازهایتوان 8  22/20/1022 11-18   11-18 یکشنبه ثریا علوی نژاد 21-5121215  2 

 12/20/1022 8-12   8-12 شنبه دکتر عالی 5121118-21  2 روانشناسیفلسهعلم 1

 15/20/1022 10-11   18-22 شنبه سه دکتر فیروزی 5121221  2 آسیبشناسیکودکونوجوان 12
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شناسی و علوم تربیتی  دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
0911-0011سال دوم سال تحصیلی  نیم  

 

  

 : (ص)اکرمرسول 
زموانش انجوام   در و  بوود فرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

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

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

های جهانگیر خوود را مودیون اندیشوه مونظم و یادداشوت بورداری دقیوق         تمام پیشرفت
 .هستم

 شناسی روان: گروه آموزشی

 کارشناسی ارشد: مقطع تحصیلی

 شناسی بالینی  روان: رشته تحصیلی

 11: ورودی دوم: ترم

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 

 کالس

درس 

 نیاز پیش

ساعت 

 امتحان

تاریخ 

 ملیع نظری امتحان

 12/20/1022 10-11   10-11 شنبه دکتر بهرامی 5121158-221-روشتحقیقپیشرفتهدرپژوهشهایبالینی 1

       اساتید گروه 5121108-21-2پژوهشی-دستیاریآموزشی 2

5121151-21-2شناسیبالینیفنونمصاحبهتشخیصیدرروان 3  13/20/1022 12-12   12-12 یکشنبه دکتر بشارت 

 10/20/1022 8-12   8-12 دوشنبه دکتر طاهری /دکتر نوفرستی 5121115-21-2رفتاری–فنونرواندرمانیشناختی 0

 11/20/1022 12-12   12-12 شنبه دکتر قربانی 5121111-221(اختیاری)فنونرواندرمانیپویشی 5

 12/20/1022 12-12   8-12 شنبه دکتر پورحسین 5121211-11  2 شناسی رشد پیشرفته روان 1
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شناسی و علوم تربیتی  دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
0911-0011سال دوم سال تحصیلی  نیم  

 

 

 

 

 

 : (ص)اکرمرسول 
زموانش انجوام   در و  بوود فرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

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

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

های جهانگیر خوود را مودیون اندیشوه مونظم و یادداشوت بورداری دقیوق         تمام پیشرفت
 .هستم

 شناسی روان: گروه آموزشی

 کارشناسی ارشد: مقطع تحصیلی

 شناسی شناختی  روان: رشته تحصیلی

 11: ورودی دوم: ترم

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیاز پیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

1 
دکتر جهانی  -دکترحاتمی 5121182-2221شناسیشناختیروان

 تابش
  12-8 شنبه سه

 
8-12 15/20/1022 

 13/20/1022 12-12   12-12 یکشنبه دکتر وهابی 5121181-221مبانیعلوماعصابشناختی 2

 10/20/1022 12-12   12-12 دوشنبه دکتر فراهانی 5121182-221علومشناختیهایتحقیقدرروش 3

0 
روشهایآزمایشگاهیدرروانشناسی

شناختی
 21/20/1022 8-12   8-12 دوشنبه دکتر احسان رضایت 1121-5121183

 15/20/1022 10-11   11-18 شنبه سه دکتر حاتمی 5121181-221ذهنوآگاهی 5

 22/20/1022 12-12   12-12 شنبه سه دکتر پورحسین 5121181-221شناختیرشدشناسیروان 1
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شناسی و علوم تربیتی  دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
0911-0011سال دوم سال تحصیلی  نیم  

     

 

 

 

 

 

 : (ص)اکرمرسول 
زموانش انجوام   در و  بوود فرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

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

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

های جهانگیر خوود را مودیون اندیشوه مونظم و یادداشوت بورداری دقیوق         تمام پیشرفت
 .هستم

 شناسی روان: گروه آموزشی

 کارشناسی ارشد: مقطع تحصیلی

 شناسی عمومی  روان: رشته تحصیلی

 11: ورودی دوم: ترم

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیاز پیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

1 
 3 شناسی روش تحقیق در روان

 فراهانیدکتر  21-5121211 
 شنبه

 دوشنبه
10-11  

 
10-11 11/20/1022 

 12/20/1022 12-12   12-12 شنبه دکتر پورحسین 5121211-21  2 شناسی رشد پیشرفته روان 2

3 
پیسکوفیزیولوژی و 

 نوروپیسکوفیزیولوژی
2 

 22/20/1022 12-12   12-12 یکشنبه دکتر تهرانی 21-5121220 

0 
شناسی  مباحث جدید در آسیب

 روانی
2 

 13/20/1022 8-12   8-12 یکشنبه دکتر عباسی 21-5121213 
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شناسی و علوم تربیتی  دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
0911-0011سال دوم سال تحصیلی  نیم  

 

 

 

 

 

 

 : (ص)اکرمرسول 
زموانش انجوام   در و  بوود فرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

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

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

های جهانگیر خوود را مودیون اندیشوه مونظم و یادداشوت بورداری دقیوق         تمام پیشرفت
 .هستم

 شناسی روان: گروه آموزشی

 کارشناسی ارشد: مقطع تحصیلی

 (مجازی)شناسی عمومی  روان: رشته تحصیلی

 11: ورودی دوم: ترم

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیاز پیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

1 
 3 شناسی روش تحقیق در روان

 بهرامی دکتر 21-5121211 
 شنبه

 شنبهدو

12-12 

12-8 
 

 
10-11 15/20/1022 

 13/20/1022 12-12   12-12 یکشنبه دکتر فیروزی 5121211-21  2 شناسی رشد پیشرفته روان 2

3 
پیسکوفیزیولوژی و 

 نوروپیسکوفیزیولوژی
2 

 11/20/1022 10-11   10-11 شنبه تهرانیدکتر  21-5121220 

0 
شناسی  مباحث جدید در آسیب

 روانی
2 

 22/20/1022 10-11   11-18 یکشنبه دکتر عباسی 21-5121213 
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شناسی و علوم تربیتی  دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
0911-0011سال دوم سال تحصیلی  نیم  

 

 

 

 

 

 

 

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

 .شودفرد دچار 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 هستم تمام پیشرفت

 شناسی روان: گروه آموزشی
 دکتری : مقطع تحصیلی

 شناسی سالمت روان: رشته تحصیلی

 11: ورودی دوم: ترم

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیاز پیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 10/20/1022 12-8   12-8 دوشنبه دکترپورحسین 5121281-21  2 های مزمن سازگاری با بیماری 1

 22/20/1022 12-12   12-12 شنبه سه نژاد دکتر رحیمی 5121102-21  2 فرهنگ و سالمت 3

 12/20/1022 12-12   12-12 شنبه دکتر رستمی 5121210-21  2 اعتیاد 0



 
 
 
 
 

 
 

23 
 

شناسی و علوم تربیتی  دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
0911-0011سال دوم سال تحصیلی  نیم  

 : (ص)اکرمرسول  علوم تربیتی: گروه 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

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

 کارشناسی : مقطع تحصیلی

 علوم تربیتی: رشته تحصیلی

 چهارم :ترم 11:ورودی

تعداد  نام درس ردیف
 نظری

واحد 
 عملی

 ساعت اتاق ساعت روز نام استاد شماره درس
 امتحان

تاریخ 
 امتحان

 12/20/1022 10-11   11-18  شنبه دکتر مهشید التماسی 5123288-23  2 های سواد اطالعاتی مهارتآشنایی با کتابخانه و  9

 10/20/1022 10-11  10- 11 دوشنبه  دکتر صالحی 5123282-23  2 گیری سنجش و اندازه 2

 22/20/1022 8-12  11-18  شنبه سه دکتر جواهری 5121131-23  2 مبانی راهنمایی و مشاوره 9

 11/20/1022 8-12  8-12 شنبه نارنجیدکتر  5123283-23  2 طراحی آموزشی 4

شنبه  سه دکتر ناجی  5121121-23  2 (اختیاری)روانشناسی یادگیری  5  12-12  12-12 15/20/1022 

 10/20/1022 8-12  8- 12 دوشنبه دکتر جوادی پور 5123218-23  2 ریزی آموزشی مبانی و اصول برنامه 1

 11/20/1022 10-11  10-11 شنبه  دکتر معصومه رمضانی  5123321-23  2 (اختیاری)گویی و نمایش خالق قصه  1

 12/20/1022 12-12  12 -12 شنبه صفدری العابدین  دکتر زین 5123322-23 1 1 ( زمینه)روش تدریس علوم تجربی و اجتماعی 1

 22/20/1022 10-11  10 -11 شنبه سه دکتر بدلی 5123218-23 1 1 (زمینه)تولید فیلم های آموزشی  91

 21/20/1022 12-12  12-12 دوشنبه دکتر صفایی موحد 5123325-23  2 (زمینه )  متون تخصصی علوم تربیتی 99
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شناسی و علوم تربیتی  دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
0911-0011سال دوم سال تحصیلی  نیم  

 : (ص)اکرمرسول  علوم تربیتی: گروه 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 هستم تمام پیشرفت

 کارشناسی ارشد: مقطع تحصیلی

 تحقیقات آموزشی: رشته تحصیلی

 دوم: ترم 11:ورودی

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیاز پیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 15/20/1022 12-8   22-11 شنبه سه دکتر فراهانی   5123233-23  3 گیری و نمونه 2های آماری  روش 1

 10/20/1022 12-12   12 - 12 دوشنبه زاده دکتر مقدم 5123215-23  2 های روانی مبانی نظری و کاربرد آزمون 2

 13/20/1022 11-10   11- 18 یکشنبه دکتر دهقانی   5123228-23  2 های آموزشی ارزشیابی نظام 3

 22/20/1022 11-10   10- 11 شنبه سه دکتر صالحی 5123210-23  2 های کیفی در تحقیقات آموزشی شیوه 0

 21/20/1022 11-10   10 -11 دوشنبه دکتر صالحی 5123282-23  2 (جبرانی)ی ریگ سنجش و اندازه 5
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شناسی و علوم تربیتی  دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
0911-0011سال دوم سال تحصیلی  نیم  

 : (ص)اکرمرسول  علوم تربیتی: گروه 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

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

 کارشناسی ارشد: مقطع تحصیلی

 مجازی -تحقیقات آموزشی: رشته تحصیلی

 دوم: ترم 11:ورودی

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 تاریخ امتحان ساعت امتحان نیاز درس پیش شماره کالس ساعت روز نام استاد شماره درس
 عملی نظری

1 
 دکتر فراهانی   5123233-23  3 گیری و نمونه 2های آماری  روش

شن سه

  به
11-22  

 
8-12 15/20/1022 

 10/20/1022 12-12   12 - 12 دوشنبه زاده دکتر مقدم 5123215-23  2 های روانی مبانی نظری و کاربرد آزمون 2

 13/20/1022 11-10   11- 18 یکشنبه دکتر دهقانی   5123228-23  2 های آموزشی ارزشیابی نظام 3

0 
 دکتر صالحی 5123210-23  2 های کیفی در تحقیقات آموزشی شیوه

شن سه

 به
11 -10  

 
10-11 22/20/1022 

 21/20/1022 11-10   10 -11 دوشنبه دکتر صالحی 5123282-23  2 (جبرانی)ی ریگ سنجش و اندازه 5
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شناسی و علوم تربیتی  دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
0911-0011سال دوم سال تحصیلی  نیم  

 : (ص)اکرمرسول  تربیتیعلوم : گروه 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

 کارشناسی ارشد: مقطع تحصیلی

 برنامه ریزی درسی: رشته تحصیلی

 دوم: ترم 11:ورودی

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیاز پیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

های طراحی تدوین و سازماندهی و  روش 1
 اجرای برنامه درسی

 22/20/1022 11-10   10 - 11 شنبه سه دکتر جوادی پور  23-5123213  2

 21/20/1022 11-10   11 -18 دوشنبه دکتر صفایی موحد 5123101-23  2 روش تحقیق در برنامه درسی 2

ریزی درسی و تاریخ تحوالت  برنامههای  نظریه 3

 های درسی در ایران و جهان برنامه
 دوشنبه دکتر دهقانی 23-5123181  2

12-12 

 
 

 
12-12 10/20/1022 

 15/20/1022 10-11   11- 18  شنبه سه زاده دکتر حکیم 5123213-23  2 مطالعات تطبیقی در برنامه درسی 0

 13/20/1022 10- 11   10- 11 یکشنبه دکتر جوادی پور  5123211-23   (جبرانی)درسیمبانی و اصول برنامه ریزی  5
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شناسی و علوم تربیتی  دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
0911-0011سال دوم سال تحصیلی  نیم  

 : (ص)اکرمرسول  علوم تربیتی: گروه 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 میتقوای الهی و نظم و برنامهشما را به 

 :توماس ادیسون

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

 کارشناسی ارشد: مقطع تحصیلی

 آموزش بزرگساالن: رشته تحصیلی

 دوم: ترم 11:ورودی

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد درس شماره
شماره 
 کالس

درس 
 نیاز پیش

ساعت 
 امتحان

 تاریخ امتحان
 عملی نظری

 13/20/1022 10-11   10 -11 یکشنبه دکتر دهقانی 5123308-23  2 تدریس و بهسازی منابع انسانی هایروش 1
تحوالت جهانی و مطالعات تطبیقی در  2

 آموزش بزرگساالن
 13/20/1022 12-12   12 -12 یکشنبه  زاده دکتر حکیم 23-5123352  2

 10/20/1022 12-12   12- 12 دوشنبه پور دکتر جوادی 5123301-23  2 برنامه درسی در محیط کاریادگیری و  3
 22/20/1022 10-11   11- 18 یکشنبه دکتر صالحی 5123338-23  2 تحلیل داده های آماری 0
های آموزش  ارزشیابی اثربخشی برنامه 5

 بزرگساالن
 21/20/1022 10-11   10- 11 دوشنبه دکتر صفایی موحد 23-5123331  2
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شناسی و علوم تربیتی  دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
0911-0011سال دوم سال تحصیلی  نیم  

 : (ص)اکرمرسول  علوم تربیتی: گروه 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 هستم تمام پیشرفت

 کارشناسی ارشد: مقطع تحصیلی

 ارزشیابی آموزشی: رشته تحصیلی

 دوم: ترم 11:ورودی

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 امتحانتاریخ  ساعت امتحان شماره کالس ساعت روز نام استاد شماره درس
 عملی نظری

 5123205-23  3 (اصلی( )کیفی و آمیخته)روشهای پیشرفته تحقیق در علوم تربیتی  1
 دکتر صالحی

شن سه

 به
18- 11  12-8 15/20/1022 

 (اختیاری)سمینار در ارزیابی عملکرد سازمانهای آموزشی  2
2  23-5123351 

دکتر جوادی 

 پور

شن سه

  به
12- 12  12-12 22/20/1022 

 21/20/1022 10-11  10-11 دوشنبه دهقانی دکتر 5123210-23  2 (تخصصی)های آموزشی ای مدرسان در نظام ارزشیابی و توسعه حرفه 3
 (تخصصی)مطالعه تطبیقی در ارزیابی نظام ها و برنامه های آموزشی 0

2  23-5123252 
دکتر حکیم 

 زاده

شن سه

 به
11-10  

 
11-10 15/20/1022 

 10/20/1022 12-12  12- 12 دوشنبه دکتر خدایی 5123201-23  3 (اصلی)روشهای آماری چند متغیری کاربردی  5
 13/20/1022 10-11  11-18 یکشنبه دکتر مقدم زاده 5121581-23  2 (جبرانی()به جای آمار میانی)آمار استنباطی  1

 



 
 
 
 
 

 
 

29 
 

شناسی و علوم تربیتی  دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
0911-0011سال دوم سال تحصیلی  نیم  

 : (ص)رسول اکرم علوم تربیتی: گروه آموزشی

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

 :(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

 دکتری: مقطع تحصیلی

 برنامه ریزی درسی: رشته تحصیلی

 دوم: ترم 11:ورودی

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیاز پیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

1 
 زاده دکتر حکیم 5123231-23  2 (اختیاری)مطالعات تطبیقی در برنامه درسی 

یکشن

 به
11- 10  

 
10-11 13/20/1022 

های طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه های  اصول و روش 2

 درسی
 دکتر دهقانی 23-5123102  2

یکشن

 به
12-8  

 
8-12 13/20/1022 

های نوین در  های تدریس و کاربرد فناوری روش 3

 آموزش
 پور دکتر جوادی 23-5123111  2

یکشن

 به
18- 11  

 
10-11 22/20/1022 
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شناسی و علوم تربیتی  دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
0911-0011سال دوم سال تحصیلی  نیم  

 

 : (ص)اکرمرسول  علوم تربیتی: گروه 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 هستم تمام پیشرفت

 دکتری: مقطع تحصیلی

 سنجش و اندازه گیری: رشته تحصیلی

 دوم: ترم 11:ورودی

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیاز پیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 10/20/1022 12-8   8- 12 دوشنبه  دکتر خدایی 5121213-23  2 های آماری چند متغیره روش 1

 15/20/1022 11-10    11- 18 شنبه سه زاده دکتر مقدم 5121210-23  2 پاسخ -نظریه سوال 2

 21/20/1022 12-12   12 -12 دوشنبه دکتر صالحی 5121211-23  2 ها ها و برنامه ارزشیابی موسسه 3

های  گیری ساخت ابزار سنجش در اندازه 0

 آموزشی
  10-11 شنبه سه دکتر مینایی 23-5121215  2

 
11-10 22/20/1022 
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شناسی و علوم تربیتی  دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
0911-0011سال دوم سال تحصیلی  نیم  

 : (ص)اکرمرسول  علوم تربیتی: گروه آموزشی
-دچار حزن و اندوه می نشد فردزمانش انجام در و  بودفرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

 .شود
 :(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 هستم تمام پیشرفت

 کارشناسی: مقطع تحصیلی

 علوم تربیتی: رشته تحصیلی

 دوم: ترم 11:ورودی
 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیاز پیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 13/20/1022 10 -11   10 -11 یکشنبه دکتر جوادی پور  5123211-23  2 ریزی  درسی برنامه مبانی و اصول 1

 22/20/1022 10 -11   10 -11 شنبه سه د کتر نارنجی  5123211-22  2 مبانی و اصول مدیریت آموزشی 2

 22/20/1022 8-12   11 -18 یکشنبه  دکتر مقدم زاده  5121581-23  2 آمار استنباطی 3

 10/20/1022 8- 12   8- 12 دوشنبه عالیدکتر   5125205-22  2 تعلیم و تربیت اسالمی 0

 15/20/1022 12 -12   12 -12 شنبه سه دکتر عالی  5123212-22  2 های فلسفی و نظریه تربیتیمکتب 5

 21/20/1022 10-11   11 -18 دوشنبه رضازاده دکتر 5123211-22  2 روان شناسی رشد 1

 22/20/1022 8- 12   8- 12 شنبه سه نصرتیدکتر   5123282-22  2 شناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژهروان 1

       - 1122222  2 *(نبوت و امامت) 2اندیشه اسالمی  8

 22/20/1022 10-11   11-10 یکشنبه دکتر عالی 5123211-22  2 پروژه 1

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

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
0911-0011سال دوم سال تحصیلی  نیم  

 : (ص)رسول اکرم علوم تربیتی: گروه آموزشی
 .شودهر 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
 .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 هستم تمام پیشرفت

 کارشناسی ارشد: مقطع تحصیلی

 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش: رشته تحصیلی

 دوم: ترم 11:ورودی

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیاز پیش

ساعت 
 امتحان

 تاریخ امتحان
 عملی نظری

 مبانی فلسفی  برنامه ریزی درسی 1
 یا

 تربیت دینی کودک و نوجوان
2  

22-5122283 
 

22-5122212 

 دکتر دادرس 
 

 باقریدکتر  

 شنبه سه
 

 شنبه سه

12 -8 
 
12 -8 

  
12-8 15/20/1022 

2 
 دکتر باقری  5122211-22  3 فلسفی -روش های تحقیق کیفی

 12 -12  شنبه سه
13 -12 

  
12-12 22/20/1022 

 10/20/1022 10-11   10 -11 دوشنبه دکتر ایروانی  5122211-22  2 تاریخ تعلیم و تربیت در اسالم و ایران 3

نظریه های جامعه شناسی آموزش و  0
 پرورش

 10-11 شنبه سه دکتر عالی  22-5122212  2
  

11-10 15/20/1022 

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

 (جبرانی
 8- 12 دوشنبه دکتر سجادیه  12-5123212  2

  
12-8 21/20/1022 
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شناسی و علوم تربیتی  دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
0911-0011سال دوم سال تحصیلی  نیم  

 : (ص)رسول اکرم علوم تربیتی: گروه آموزشی
 .شودخودش است؛ اگر برای انجام کار فرصت بود و در زمانش انجام نشد فرد دچار حزن و اندوه میهر کاری در گرو زمان 

 :(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 هستم تمام پیشرفت

 کارشناسی ارشد: مقطع تحصیلی

 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش: رشته تحصیلی

 چهارم: ترم 11:ورودی

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیاز پیش

ساعت 
 امتحان

 تاریخ امتحان
 عملی نظری

 اساتید گروه 5122212-22  2 ینار در مسائل آموزش و پرورشسم 1
 شنبه سه

 
12 -8 

  12-8 11/20/1022 
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شناسی و علوم تربیتی  دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
0911-0011سال دوم سال تحصیلی  نیم  

 : (ص)رسول اکرم علوم تربیتی: گروه آموزشی
 .شودحزن و اندوه میهر کاری در گرو زمان خودش است؛ اگر برای انجام کار فرصت بود و در زمانش انجام نشد فرد دچار 

 :(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 هستم تمام پیشرفت

 مجازی -کارشناسی ارشد: مقطع تحصیلی

 آموزش و پرورشتاریخ و فلسفه : رشته تحصیلی
 دوم: ترم 11:ورودی

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیاز پیش

ساعت 
 امتحان

 تاریخ امتحان
 عملی نظری

 مبانی فلسفی  برنامه ریزی درسی 1

 یا 

 تربیت دینی کودک و نوجوان

2  

20-5122283 

 

20-5122212 

 دکتر دادرس 

 

 ایروانی دکتر 

 شنبه سه

 

 شنبه سه

11 -10 

 

11 -10 

  

11-10 15/20/1022 

2 
 دکتر باقری  5122211-20  3 فلسفی -روش های تحقیق کیفی

 10- 11 یکشنبه

11- 11 

  
11-10 13/20/1022 

 22/20/1022 11-18   11 -18 شنبه سه دکتر حسینی  5122211-20  2 تاریخ تعلیم و تربیت در اسالم و ایران 3

نظریه های جامعه شناسی آموزش و  0

 پرورش
 11 -18 دوشنبه دکتر عالی  20-5122212  2

  
11-10 10/20/1022 

نظریه های تربیتی  مکتب های فلسفی و 5

به جای فلسفه  -دوره کارشناسی )

 (جبرانی -معاصر

 10 -11 دوشنبه دکتر سجادیه 20-5123212  2

  

11-10 21/20/1022 

 12/20/1022 10-11   18-11 شنبه دکتر فردوسی 5121551-20  2 (جبرانی)روانشناسی تربیتی  1
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شناسی و علوم تربیتی  دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
0911-0011سال دوم سال تحصیلی  نیم  

 

 : (ص)رسول اکرم علوم تربیتی: گروه آموزشی

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

 :(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

 کارشناسی ارشد مجازی: مقطع تحصیلی

 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش: رشته تحصیلی

 چهارم: ترم 11:ورودی

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیاز پیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

مطالعات تطبیقی و فرهنگی در آموزش و  1
 پرورش

2  
20-5122211 

دکتر حسینی   
  11 - 18 یکشنبه

 
11-10 13/20/1022 

متون اسالمی -تربیت در نهج البالغه 2  

 
2  

20-5122213 
سجادیهدکتر    

  10 -11 یکشنبه
 

11-10 22/20/1022 

مبانی تربیت اجتماعیاصول و  3  
 

2  
20-5122218 

دکتر سمیرا حیدری   
  10-11 شنبه سه

 
11-10 15/20/1022 
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شناسی و علوم تربیتی  دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
0911-0011سال دوم سال تحصیلی  نیم  

 : (ص)رسول اکرم علوم تربیتی: گروه آموزشی
 .شودهر 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
 .کنمریزی در کارها سفارش میرا به تقوای الهی و نظم و برنامه شما

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

 دکتری: مقطع تحصیلی
 فلسفه تعلیم و تربیت: رشته تحصیلی

 دوم: ترم 11:ورودی
 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیاز پیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

دکتر باقری  5122252-22  2 فلسفی روشهای تحقیق 1  15/20/1022 10 -11   10 -11  شنبه سه 

2 
 دکتر ایروانی  5122201-22  2 (2)تاریخ اندیشه های تربیتی

 دکتر عالی
  11-10 یکشنبه

 
10-11 13/20/1022 

3 
 باقری دکتر  5122251-22  2 (1) مکتب های فلسفی و آراء تربیتی

 دکتر دارس
  8 -12 یکشنبه

 
12-8 13/20/1022 

 22/20/1022 12-12   12- 12 یکشنبه دکتر حسینی  5122258-22  2 مبانی فلسفی نظریه های یادگیری و تدریس 0
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شناسی و علوم تربیتی  دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
0911-0011سال دوم سال تحصیلی  نیم  

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیاز پیش

ساعت 
 امتحان

 تاریخ امتحان
 عملی نظری

 13/20/1022 8-12   8-12 یکشنبه دکتر ایروانی 5123210-25  2 خانواده در اسالم 1

 23/20/1022 12-12   12-12 شنبهچهار مصلحیدکتر  5123213-25  2 آموزه های تربیتی و آیات قرآن 2

 12/20/1022 12-12   12-12 شنبه دکتر عزتی 5123285-25  2 نظارت و راهنمایی آموزشی 3

 11/20/1022 10-11   10-11 شنبه دکتر الهیاری 5125211-25  2 سازمان ها و قوانین آموزش و پرورش 0

 22/20/1022 12-12   12-12 یکشنبه دکتر ساویز 5123212-25  2 مشاوره تحصیلی و شغلی 5

 11/20/1022 8-12   11-18 شنبه مهدی بدلیدکتر  5123211-25  2 تولید محتوای الکترونیکی 1

مبانی امور مالی و تنظیم بودجه آموزش و  1
 21/20/1022 10-11   10-11 دوشنبه مهربانی دکتر 5123333-25  2 پرورش

 15/20/1022 12-12   12-12 شنبه سه دکتر قاسم زاده 5123320-25  2 روانشناسی بازی 8

 13/20/1022 10-11   10-11 یکشنبه دکتر ملک زاده 5123318-25  2 مددکاری اجتماعی 1

 21/20/1022 8-12   11-18 دوشنبه ناجیدکتر  5123312-25  2 آشنایی با آزمونهای روانشناختی 12

 11/20/1022 10-11   11-18 شنبه چهار زهرا باطنی 5123322-25  2 روش تدریس ریاضیات 11
 

  

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

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

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

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

 علوم تربیتی : گروه آموزشی

 کارشناسی : مقطع تحصیلی

 علوم تربیتی : رشته تحصیلی

 11:ورودی ششم:ترم
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شناسی و علوم تربیتی  دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
0911-0011سال دوم سال تحصیلی  نیم  

 

 : (ص)اکرمرسول  علوم تربیتی: گروه آموزشی
-دچار حزن و اندوه می نشد فردزمانش انجام در و  بودفرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

 .شود
 :(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 هستم تمام پیشرفت

 کارشناسی: مقطع تحصیلی

 علوم تربیتی: رشته تحصیلی

 هشتم :ترم 11:ورودی
 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیاز پیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 11/20/1022 10-11   10-11 شنبهچهار دکتر دادرس 5123281-25  2 آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان 1

 15/20/1022 12-12   12-12 شنبه سه دکتر سجادیه 5123212-22  2 تربیت اخالقی 2
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شناسی و علوم تربیتی  دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
0911-0011سال دوم سال تحصیلی  نیم  

 

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیاز پیش

ساعت 
 امتحان

 تاریخ امتحان
 عملی نظری

 10/20/1022 10-11   18-22 دوشنبه دکتر نارنجی 5125302-25  2 تئوریهایسازمانورهبریآموزشی 1

2 
ریتسرمایههایانسانیدرمدی

 هایآموزشیسازمان
 12/20/1022 10-11   18-11 شنبه دکتر ابیلی 25-5125305  2

 11/20/1022 10-11   10-11 شنبه دکتر نادری 5125303-25  2 اقتصادوتامینمالیسازمانهایآموزشی 3

 13/20/1022 10-11   11-18 یکشنبه دکتر پورکریمی 5125300-25  2 روشتحقیقدرمدیریتورهبریآموزشی 0

 22/20/1022 10-11   18-22 یکشنبه دکتر عزتی 5125301-25  2 نظارتوارزشیابیدرسازمانهایآموزشی 5
 

 

 

 
 

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

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

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

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

 علوم تربیتی : گروه آموزشی

 کارشناسی ارشد: مقطع تحصیلی

 مدیریت آموزشی: رشته تحصیلی

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

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
0911-0011سال دوم سال تحصیلی  نیم  

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیاز پیش

ساعت 
 امتحان

 تاریخ امتحان
 عملی نظری

 15/20/1022 10-11   22-18 شنبه سه دکترنارنجی 5125320-25  2 رهبریومدیریتدرآموزشعالیاصولوتئوریهای 1

 10/20/1022 8-12   12-8 دوشنبه دکتر پورکریمی 5125310-25  2 پژوهشدرآموزشعالیروش 2

 23/20/1022 10-11   11-18 چهارشنبه دکتر کرامتی 5125321-25  2 درآموزشعالییادگیری-علموهنریاددهی 3

 10/20/1022 10-11   10-11 دوشنبه دکتر عزتی 5125321-25  2 رفتارسازمانیدرآموزشعالی 0

 21/20/102 10-11   11-18 دوشنبه للهیاریدکترا    5125311-25  2 نوآوریوکارآفرینیدرآموزشعالی 5
11-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

 علوم تربیتی : گروه آموزشی

 کارشناسی ارشد: مقطع تحصیلی

 مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی:رشته تحصیلی

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

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
0911-0011سال دوم سال تحصیلی  نیم  

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیاز پیش

ساعت 
 امتحان

 تاریخ امتحان
 عملی نظری

1 
 آموزش و بهسازی منابع انسانیبرنامه ریزی 

2  25-5125321 
دکتر / دکتر ابیلی

 اللهیاری
 13/20/1022 10-11   18-22 یکشنبه

شنبه سه دکتر پورکریمی 5125325-25  2 رویکردهای پژوهش کمی و کیفی در برنامه ریزی آموزشی 2  12-8   12-8 22/20/1022 

 22/20/1022 10-11   11-18 شنبه سه دکتر کرامتی 5125323-25  2 و یکممسایل و چالشهای آموزش و پرورش در قرن بیست  3

 22/20/1022 10-11   10-11 یکشنبه دکتر نادری 5125332-25  2 (تخصصی)برنامه ریزی مبتنی بر نیاز بازار کار  0

 15/20/1022 10-11   10-11 شنبه سه دکتر مهربانی 5125331-25  2 برنامه ریزی مالی و مبانی اقتصادی در آن 5

 15/20/1022 8-12   18-22 شنبه سه دکتر کرامتی 5121523-25  2 (جبرانی)روشهای و فنون تدریس  1

1 
 اصول و روش های ارزشیابی در برنامه ریزی آموزشی

2  25-5125331 
دکتر عزتی 

 دکترکرامتی/
 12/20/1022 12-12   18-22 شنبه

 
 

 

 

 

 : (ص)اکرمرسول 
 نشود فورد  زموانش انجوام   در و  بودفرصت برای انجام کار اگر  ؛زمان خودش استهر کاری در گرو 

 .شوددچار حزن و اندوه می
 :(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

 علوم تربیتی : گروه آموزشی

 کارشناسی ارشد: مقطع تحصیلی

 برنامه ریزی آموزشی: رشته تحصیلی

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

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
0911-0011سال دوم سال تحصیلی  نیم  

 
 

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیاز پیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 10/20/1022 12-12   12-12 شنبه دکترمیرکمالی 5125302-22  2 تئوریهایسازمانورهبریآموزشی 1

 11/20/1022 10-11   22-18 شنبه دکتر ابیلی 5125305-22  2 مدیریتسرمایههایانسانیدرسازمانهایآموزشی 2

 12/20/1022 8-12   10-11 شنبه نادریدکتر  5125303-22  2 اقتصادوتامینمالیسازمانهایآموزشی 3

 13/20/1022 10-11   10-11 یکشنبه دکتر پورکریمی 5125300-22  2 روشتحقیقدرمدیریتورهبریآموزشی 0

 22/20/1022 8-12   11-18 یکشنبه دکتر عزتی 5125301-22  2 درسازمانهایآموزشینظارتوارزشیابی 5
 

  

 : (ص)اکرمرسول 
 نشود فورد  زموانش انجوام   در و  بودفرصت برای انجام کار اگر  ؛گرو زمان خودش استهر کاری در 

 .شوددچار حزن و اندوه می
 :(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

 علوم تربیتی : گروه آموزشی

 کارشناسی ارشد: مقطع تحصیلی

 (مجازی)مدیریت آموزشی : رشته تحصیلی

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

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
0911-0011سال دوم سال تحصیلی  نیم  

 

 

 

 

  

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

 .شودفرد دچار حزن و اندوه 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 برداری تمام پیشرفت

 علوم تربیتی : گروه آموزشی
 دکتری: مقطع تحصیلی

 مدیریت آموزشی: رشته تحصیلی

 11: ورودی دوم: ترم

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیاز پیش

ساعت 
 امتحان

 تاریخ امتحان
 عملی نظری

 10/20/1022 12-12   12-12 دوشنبه دکتر نادری 5125218-25  2 و پرورش اقتصاد آموزش  .1

 10/210/1022 10-11   10-11 دوشنبه دکتر پورکریمی 5125201-25  2 های پژوهش در مدیریت روش  .2

3.  
 -ریزی آموزشی و توسعه ملی  برنامه

 ای منطقه
  18-22 دوشنبه دکتر کرامتی 25-5125211  2

 
11-10 21/20/1022 

0.  
 مدیریت منابع انسانی و تحلیل رفتار

2  25-5125211 
دکتر / دکتر ابیلی

 عزتی
  10-11 یکشنبه

 
11-10 22/20/1022 
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شناسی و علوم تربیتی  دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
0911-0011سال دوم سال تحصیلی  نیم  

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیاز پیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 22/20/1022 12-12   12-12 شنبه سه دکتر نادری 5125212-25  2 مباحثپیشرفتهدراقتصادآموزشعالی  .1

 15/20/1022 10-11   10-11 شنبه سه دکتر پورکریمی 5125215-25  2 (جبرانی) در آموزش عالی قروش تحقی  .2

درس به 1 ارزیابی در آموزش عالی  .3

انتخاب 

 *دانشجو

2  
 22/20/1022 10-11   11-18 یکشنبه دکتر ابیلی 25-5125210

0.  
مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک 

 در آموزش عالی
  11-18 دوشنبه دکتر کرامتی 15-5125215

 
11-10 21/20/1022 

 13/20/1022 10-11   10-11 یکشنبه نژاد دکتر گرایی 5125100-25  2  مالیه آموزش عالی و بودجه بندی  .5

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

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

 .شودفرد دچار 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 هستم تمام پیشرفت

 علوم تربیتی : گروه آموزشی
 دکتری: مقطع تحصیلی

 (اقتصاد)آموزش عالی  : رشته تحصیلی

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

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
0911-0011سال دوم سال تحصیلی  نیم  

 

 نام درس ردیف
 واحد تعداد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیاز پیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 12/20/1022 11-18   11-18 شنبه  د مومنیدکتر فرشا 5125211-25  2 اقتصاددانشگاهکارآفرینوسازمانداناییمحور  .1

 

  

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

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

 .کنمریزی در کارها سفارش مینظم و برنامهشما را به تقوای الهی و 
 :توماس ادیسون

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

 علوم تربیتی : گروه آموزشی
 دکتری: مقطع تحصیلی

 (اقتصاد)آموزش عالی  : رشته تحصیلی

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

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
0911-0011سال دوم سال تحصیلی  نیم  

 

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیاز پیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 22/20/1022 12-12   12-12 شنبه سه دکتر نادری 5125212-25  2 مباحثپیشرفتهدراقتصادآموزشعالی 1

 10/20/1022 10-11   10-11 دوشنبه دکتر پورکریمی 5125215-25  2 (جبرانی) روش تحقیق  در آموزش عالی 2

 ارزیابی در آموزش عالی 3
2  

 22/20/1022 10-11   11-18 یکشنبه دکتر ابیلی 25-5125210

 23/20/1022 10-11   18-22 چهارشنبه دکتر کرامتی 5125215-25 مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در آموزش عالی 0

 مالیه آموزش عالی و بودجه بندی 5

2  

 13/20/1022 10-11   10-11 یکشنبه دکتر گرایی نژاد 25-5125100

 5125211-25 برای مدیریت و راهبردی آموزش عالیمبانی و روشهای اقتصادی  1
دکتر عزتی و 

 دکتر مهربانی
  10-11 شنبه

 
11-10 12/20/1022 

 (نفر باشد کالس تشکیل نخواهد شد 3دانشجویان توجه داشته باشند در صورتی که تعداد انتخاب کنندگان درس کمتر از ) یکی به انتخاب دانشجو 0و  3از دروس *

 (نفر باشد کالس تشکیل نخواهد شد 3دانشجویان توجه داشته باشند در صورتی که تعداد انتخاب کنندگان درس کمتر از ) یکی به انتخاب دانشجو 1 و 5از دروس *

 

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

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

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

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

 علوم تربیتی : گروه آموزشی
 دکتری: مقطع تحصیلی

 (مدیریت)آموزش عالی  : رشته تحصیلی

 11: ورودی دوم: ترم



 
 
 
 
 

 
 

47 
 

شناسی و علوم تربیتی  دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
0911-0011سال دوم سال تحصیلی  نیم  

 

 
 شماره درس های دانشکده نام درس پژوهشی گروه ردیف

 5122280 نامه گروه مشاورهپایان 1

 5121311 رساله گروه مشاوره 2

 5122280 (بجز بالینی)نامه گروه روانشناسیپایان 3

 5122285 بالینی نامه روانشناسیپایان 0

 5121235 رساله گروه روانشناسی 5

 5122280 نامه گروه فلسفهپایان 1

 5122251 رساله گروه فلسفه 1

 5122285 نامه گروه روش هاپایان 8

 5121225 سنجش و اندازه گیریرساله  1

 5123201 برنامه ریزی درسیرساله  12

 51222280 نامه گروه مدیریتپایان 11

 5125205 رساله گروه مدیریت 12

 5122280 نامه گروه کودکان استثناییپایان 13

 5123111 رساله گروه  کودکان استثنایی 10


