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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 

 

 

 

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 24/10/98 12-10 204 12-10 شنبهسه دکتر رضازاده 5106132-06 - 2 1شناسیروانمباحث اساسی در   .1

 23/10/98 13-15 126 13-15 دوشنبه آقای کارساز 5101575-06 - 2 آمار توصیفی  .2

 21/10/98 8-10 207 8-10 شنبه دکتر صیفی 5106133-06 - 2 ب و غددافیزیولوژی اعص  .3

 28/10/98 13-15 207 15-17 شنبهدو خانم آقائی 5101541-06 - 2 مبانی جامعه شناسی  .4

 01/11/98 8-10 240 8-10 شنبهسه دکتر وحدت 5106137-06 - 2 معرفت شناسی  .5

 30/10/98 8-10 125 8-10 دوشنبه دکترجواهری 5106136-06 - 2 مبانی راهنمایی و مشاوره  .6

 25/10/98 8-10 تئاترآمفی 8-11 چهارشنبه خانم صدیقه حسینی 1120017-04 - 2 زبان فارسی  .7

 01/11/98 13-15 306 13-16 شنبهسه دکتر نوروزی 1120018-26 - 2 زبان انگلیسی  .8

 02/11/98 13-15 205 13-15 چهارشنبه دکتر ضیائی نیا 1120001-55 - 2 1 اندیشه اسالمی  .9

 

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

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

 .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

 شناسیروان گروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی

 شناسیروانرشته تحصیلی: 

 98ورودی: ترم: اول



 
 

 
 
 

 

2 

 

شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 

 

 

 

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 28/10/98 12-10 302 12-10 شنبه دکترپورحسین 5106173-06 - 2 1تحولی شناسیروان  .1

 21/10/98 13-16 124 13-16 شنبه دکتر بهرامی/ آقای بسطامی 5106194-06 1 2 شناسیروانروش تحقیق در   .2

 22/10/98 10-12 204 10-12 یکشنبه دکتر رضازاده 5106174-06 - 2 اجتماعی شناسیروان  .3

 29/10/98 15-13 209 15-13 یکشنبه آرانیدکتر حاتمی/دکتردهقانی 5106175-06 - 2 یادگیری شناسیروان  .4

 29/10/98 8-10 302 8-10 یکشنبه دکتر سجادیه 5106177-06 - 2 آشنایی با فلسفه اسالمی  .5

 30/10/98 10-12 208 10-12 دوشنبه دکترعباسی 5106200-06 - 2  2شناسیروانمتون   .6

 23/10/98 8-10 207 8-10 دوشنبه آقای غریبی 5106211-06 - 2 اجتماعی کاربردی شناسیروان  .7

 21/10/98 8-10 124 8-10 شنبه حقوقی خانم 5106236-06 - 2 روان سنجی  .8

 

 

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

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

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

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

 شناسیروانگروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی

 شناسیروانرشته تحصیلی: 

 97ورودی: ترم: سوم
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 

 

 

 

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 23/10/98 12-10 209 12-10 شنبهدو آقای کارسازی 5106205-06 - 2 1آزمون های روان شناختی  .1
 01/11/98 10-12 208 10-12 شنبهسه دکتر نصرتی 5106213-06 - 2 1کودکان با نیاز های ویژه شناسیروان  .2
 21/10/98 13-15 205 13-15 شنبه آقای غریبی 5106192-06 - 2 و نقد آن شناسیروانتاریخ و مکاتب   .3
 28/10/98 10-12 124 10-12 شنبه دکتر بشارت 5101273-06 - 2 1آسیب شناسی روانی   .4
 25/10/98 13-15 208 13-15 شنبهچهار دکتر کورش اسماعیلی 5106212-06 - 2 صنعتی سازمانی شناسیروان  .5
 02/11/98 10-12 209 10-12 چهارشنبه دکتر قاسمی 5106193-06 - 2 مسلماناز دیدگاه اندیشمندان  شناسیروان  .6
 22/10/98 10-12 209 10-12 یکشنبه دکتر عالی 5106198-06 - 2 شناسیروانفلسفه علم   .7
 29/10/98 8-10 236 8-10 یکشنبه مریم قاسمیدکتر  5106203-06 - 2 2ر قرآن و حدیثآموزه های روان شناختی د  .8
 30/10/98 8-10 208 8-10 دوشنبه دکتر فردوسی 5106107-06 - 2 تربیتی شناسیروان  .9

 29/10/98 13-15 306 15-17 یکشنبه آقای غریبی 5106211-02 - 2 شناسی اجتماعی کاربردیروان  .10
 - - - - - - - - 2 درس اختیاری  .11

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

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

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

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

 شناسیروانگروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی

 شناسیروانرشته تحصیلی: 

 Aگروه  96ورودی: ترم: پنجم
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 

 

 

 

 

 

شماره  ساعت روز نام استاد شماره درس تعداد واحد نام درس ردیف
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

13-15 شنبهدو آقای تعدادی 5106205-03 - 2 1آزمون های روان شناختی   .1  205 15-13  23/10/98 
 21/10/98 13-15 209 13-15 شنبه نژادخانم علوی 5106213-03 - 2 1 کودکان با نیازهای ویژه شناسیروان  .2
 30/10/98 10-12 205 10-12 دوشنبه دکتر حسینی 5106192-03 - 2 و نقد آن شناسیروانتاریخ و مکاتب   .3
 21/10/98 8-10 205 8-10 شنبه دکتر بشارت 5101273-03 - 2 1 آسیب شناسی روانی  .4
 02/11/98 13-15 205 15-17 شنبهچهار دکتر اسماعیلی 5106212-03 - 2 عتینص شناسیروان  .5
 28/10/98 10-12 209 10-12 شنبه دکتر قاسمی 5106193-03 - 2 مسلماناز دیدگاه اندیشمندان  شناسیروان  .6
 23/10/98 8-10 205 8-10 دوشنبه دکتر عالی 5106198-03 - 2 فلسفه علم روان شناسی  .7

دکتر مدرس فر )دکتر طاهری 5106203-08 - 2 2 های روان شناختی در قرآن و حدیثآموزه  .8
 02/11/98 8-10 236 8-10 شنبهچهار (باشدنقی فقیهی میعلی

 29/10/98 10-12 205 10-12 یکشنبه دکتر عباسی 5106200-03 - 2 2شناسیروانمتون   .9
 28/10/98 13-15 205 15-17 شنبه نژادخانم علوی 5106213-02 - 2 1روان شناسی کودکان با نیازهای ویژه   .10
 - - - - - - - - 2 درس اختیاری  .11

 

 

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

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

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

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

 شناسیروانگروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی

 شناسیروانرشته تحصیلی: 

 Bگروه  96ورودی: ترم: پنجم
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 

 

 

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

 تاریخ امتحان
 عملی نظری

 28/10/98 15-13 208 15-13 شنبه مژگان فرهبد 5106215-03 2 - کودکان با نیاز های ویژه بخشیتوان  .1
 23/10/98 10-12 124 10-12 دوشنبه آقای تعدادی 5101060-03 - 2 بهداشت روانی  .2
 21/10/98 8-10 208 8-10 شنبه دکتر عباسی 5106237-03 1 1 فنون مشاوره و روان درمانی  .3
 24/10/98 10-12 207 10-12 شنبهسه دکتر نوفرستی 5106111-03 - 2 بالینی شناسیرواناصول   .4
 29/10/98 10-12 208 10-12 یکشنبه دکتر پورحسین 5106207-03 - 2 آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان  .5
 30/10/98 13-15 124 13-15 دوشنبه فردکتر طاهری 5106216-03 1 1 شیوه های اصالح و تغییر رفتار  .6
 01/11/98 13-15 124 13-15 شنبهسه دکتر فیروزی 5103292-03 - 2 سالمت شناسیروان  .7
 22/10/98 8-10 209 8-10 یکشنبه آقای مصلحی 5106203-03 - 2 2آموزه های روان شناختی در قرآن و حدیث   .8
 - - - - - اساتید گروه 5106217-03 3  شناسیروانانفرادی( در -پژوهش )عملی   .9

 درس اختیاری  .10

ی ویژه 
س اختیار

درو
ی

ورود
ی

ها
95

-
96

 

 - 2 ناتوانی های یادگیری
 28/10/98 10-12 205 10-12 شنبه دکتر غباری 03-5106231
 29/10/98 13-15 208 13-15 یکشنبه ارجمندنیا دکتر 09-5106231
 29/10/98 13-15 126 13-15 یکشنبه سجادی دکتر 02-5106231

 02/11/98 8-10 209 8-10 چهارشنبه دکتر آقابابایی 5106230-03 - 2 اخالق شناسیروان
 30/10/98 8-10 آمفی تئاتر 8-10 دوشنبه حسینپور دکتر رضا 5106228-03 - 2 تبلیغات و رسانه شناسیروان

- 

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

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

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

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

 شناسیروانگروه آموزشی: 
 مقطع تحصیلی: کارشناسی

 شناسیروانرشته تحصیلی: 

 95ورودی: ترم: هفتم
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

- 

 نام درس ردیف
شماره  تعداد واحد

 درس
 ساعت روز نام استاد

شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 24/10/98 8-10 302 8-10 شنبهسه دکتر کرمدوست 5106151 1 1 شناسی بالینیی آماری پیشرفته در روانهاروش  .1

 23/10/98 8-10 241 8-10 شنبهدو آرانیدکتررستمی/دکتردهقانی 5106149 - 2 آسیب شناسی روانی پیشرفته  .2

 01/11/98 10-12 202 10-12 نبهشسه دکتر پورنقاش 5106155 - 2 روان داروشناسی  .3

 21/10/98 10-12 236 10-12 شنبه نوفرستیدکتر  5106165 - 2 رفتاری -فنون روان درمانی شناختی  .4

 

 

 

 

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

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

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

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

 شناسیروانگروه آموزشی: 

 ارشد کارشناسیمقطع تحصیلی: 

 شناسی بالینی روانرشته تحصیلی: 

 98ورودی: اول ترم:
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
شماره  تعداد واحد

 درس
 ساعت روز نام استاد

شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 21/10/98 8-10 241 8-10 شنبه بادکتر معین الغر 5106131 - 2 فنون گروه درمانی  .1

2.  
کاربرد آزمون های عینی، فرافکن و شناختی 

 شناسی بالینیدر روان
 28/10/98 13-15 236 13-16 شنبه دکتر عاطف وحید 5106166 3 -

 5106167 2 - روان درمانیی هاروشکارورزی   .3
دکتر نوفرستی/دکتر 

 فرطاهری
 28/10/98 10-12 2کلینیک 10-12 نبهش

 

 

 

 

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

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

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

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

 شناسیروانگروه آموزشی: 

 ارشد مقطع تحصیلی: کارشناسی

 شناسی بالینی روانرشته تحصیلی: 

 97ورودی: سوم ترم:
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 

 نام درس ردیف
شماره  واحدتعداد 

 درس
 ساعت روز نام استاد

شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 5106170 - 2 مبانی علوم شناختی  .1
دکتر حاتمی/ 

 دکترنیلی/دکترمرادی
 21/10/98 13-15 202 13-15 شنبه

 29/10/98 10-12 242 10-12 شنبهیک دکتر حاتمی 5106171 - 2 1شناسی شناختی روان  .2

 28/10/98 10-12 1کلینیک 10-12 نبهش دکتر رستمی 5106161 - 2 مبانی علوم اعصاب  .3

 22/10/98 8-10 241 8-10 شنبهیک دکتر سرابی 5106160 - 2 روشهای آماری در علوم شناختی  .4

 29/10/98 13-15 241 13-15 یکشنبه دکتر باقری 5106185 - 2 مبانی شناخت در فلسفه اسالمی و فلسفه ذهن  .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 میبرنامه شما را به تقوای الهی و نظم و
 :توماس ادیسون

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

 شناسیروانگروه آموزشی: 

 ارشد مقطع تحصیلی: کارشناسی

 شناسی شناختی روانرشته تحصیلی: 

 98ورودی: اول ترم:
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 

 نام درس ردیف
شماره  تعداد واحد

 درس
 ساعت روز نام استاد

شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 01/11/98 10-12 236 10-12 شنبهسه دکتر پورحسین 5106189 - 2 شناسی رشد شناختیروان  .1

 23/10/98 8-10 238 8-10 شنبهدو دکتر رضوی 5106186 - 2 ول زبان شناسی شناختیاص  .2

 24/10/98 13-15 فنیدانشکده 13-15 نبهشسه دکتر مجید نیلی 5106188 1 1 سازی شناختیمدل  .3

 30/10/98 10-12 125 10-12 شنبهدو دکتر جهانی تابش 5106184 - 2 مبانی شناختی آسیب شناسی روانی  .4

 23/10/98 13-15 202 13-15 دوشنبه دکتر عبدالحسین وهابی 5106190 - 2 علوم اعصاب شناختی و فرایندهای عالی ذهن  .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 هستمهای جهانگیر خود تمام پیشرفت

 شناسیروانگروه آموزشی: 

 ارشد مقطع تحصیلی: کارشناسی

 شناسی شناختی روانرشته تحصیلی: 

 97ورودی: سوم ترم:
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
شماره  تعداد واحد

 درس
 ساعت روز نام استاد

شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 شنبهسه دکتر فیروزی 5106068 - 3 شناسی عمومی پیشرفتهروان  .1
10-8 
12-11 

241 
205 

10-8 24/10/98 

 01/11/98 13-15 124 16-18 نبهشسه دکتر جوادی/ دکتر رضاپور/ دکتر کاظمی 5106067 2 - شناسی تجربیروان  .2

 23/10/98 10-12 202 11-13 شنبهدو دکتر زمانی 5106062 - 2 شناسی یادگیری و تفکرروان  .3

 30/10/98 8-10 126 8-11 شنبهدو دکتر کرمدوست 5106072 1 2 ی آماری پیشرفتههاروش  .4

 

 

 

 

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

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

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

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

 شناسیانروگروه آموزشی: 

 ارشد مقطع تحصیلی: کارشناسی

 شناسی عمومی روانرشته تحصیلی: 

 98ورودی: اول ترم:
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

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

 22/10/98 8-10 238 8-10 شنبهیک دکتر دهقانی آرانی/ دکتر حاتمی 5106066 - 2 نظریه های شخصیت  .1

 29/10/98 10-12 202 10-12 نبهشیک دکتر قربانی 5106065 - 2 انگیزش و هیجان  .2

 23/10/98 10-12 236 10-13 شنبهدو دکتر نصرتی 5106021 1 2 شناسی کودکان استثناییروان  .3

 30/10/98 13-15 240 13-15 شنبهدو دکتر رضازاده 5106022 - 2 شناسی اجتماعی پیشرفتهروان  .4

 

 

 

 

 

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

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

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

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

 شناسیانرو گروه آموزشی: 

 ارشد مقطع تحصیلی: کارشناسی

 شناسی عمومی روانرشته تحصیلی: 

 97ورودی: سوم ترم:
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
شماره  تعداد واحد

 درس
 ساعت روز نام استاد

شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

10-13 یکشنبه دکتر بهرامی 5106078 1 2 شناسی سالمتروش تحقیق در روان  .1  124 21-10  22/10/98  

 - - - - - اساتید گروه 5106146 1 - دستیار پژوهشی  .2

13-15 یکشنبه دکتر پورحسین 5106080 - 2 استرس  .3 13-15 اتاق گروه   29/10/98  

10-12 شنبه دکتر پورنقاش 5106079 - 2 شناسی سالمتروان  .4  220  12-10  21/10/98  

 

 

 

 

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

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

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

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

 شناسیگروه آموزشی: روان
 مقطع تحصیلی: دکتری 

 سالمت شناسی رشته تحصیلی: روان

 98ورودی: ترم: اول
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
شماره  تعداد واحد

 درس
 ساعت روز نام استاد

شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

10-12 یکشنبه دکتر رحیمی نژاد 5106142 - 2 فرهنگ و سالمت  .1  239 12-10  22/10/98  

پورشریفیدکتر  5106081 - 2 بیماری های مزمنسازگاری با   .2 شنبهیک   15-13  303 12-10  01/11/98  

10-12 پنجشنبه دکتر دهقانی/ دکتر فیروزی/دکتر عفت پناه 5106092 - 2 شناسی سالمتکارورزی در روان  .3  125 12-10  26/10/98  

 

 

 

 

 

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

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

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

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

 شناسیگروه آموزشی: روان
 مقطع تحصیلی: دکتری 

 سالمت شناسی رشته تحصیلی: روان

 97ورودی: ترم: سوم
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
شماره  تعداد واحد

 درس
 ساعت روز نام استاد

شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 - - - - - - 5106235  18 رساله  .1

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

 شناسیگروه آموزشی: روان
 مقطع تحصیلی: دکتری 

 سالمت شناسی رشته تحصیلی: روان

 96ورودی: ترم: پنجم
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

5101416-01 - 2 شناسیروانمباحث اساسی در   .1 13-15 یکشنبه دکتر آسایش   302 15-13  22/10/98  

5101267-01 - 2 آمار توصیفی  .2 15-17 یکشنبه آقای عابد مهدوی   208 15-13  92/10/98  

5106136-01 - 2 مبانی راهنمایی و مشاوره  .3 8-10 یکشنبه دکتر جواهری   204 10-8  22/10/98  

5101424-01 - 2 آموزه های مشاوره ای در قرآن و احادیث  .4 10-12 یکشنبه آقای حامد مصلحی   207 10-8  92/10/98  

5101428-01 - 2 آشنایی با مبانی فلسفه ذهن و روان  .5 محمدی آقای آزاد  10-12 شنبه   125 12-10  21/10/98  

1120017-33 - 3 زبان فارسی  .6 8-11 چهارشنبه لیال کرمی خانم   208 10-8  21/10/98  

1120018-27 - 2 زبان انگلیسی  .7 شنبهسه خانم دکتر قادرپناهی   11-8  209 10-8  24/10/98  

5101541-01 - 2 مبانی جامعه شناسی  .8 8-10 شنبه دکتر روزخوش   126 10-8  28/10/98  

1120001-56 - 2 1اندیشه اسالمی   .9 13-15 چهارشنبه دکتر فاطمی   209 15-13  2/11/98  

 

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

 .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

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

 تربیتی و مشاوره شناسیروانگروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی

 هرشته تحصیلی: مشاور

 98ورودی: ترم: اول
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

5106195-01 - 2 (2تحولی ) شناسیروان  .1 دکتر آسایش    شنبهسه   15-13  209 15-13  1/11/98  

5101422-01 - 2 سنجش و ارزیابی در مشاوره  .2 10-12 یکشنبه خانم سپهرنوش مرادی   238 12-10  22/10/98  

5101117-01 - 2 شخصیت شناسیروان  .3 دکتر کشاورز   شنبهسه   10-8  207 10-8  1/11/98  

5101423-01 - 2 اخالق حرفه ای در مشاوره  .4 8-10 شنبه خدایاری فرد/دکترآسایشکتر د   202 10-8  21/10/98  

5101417-01 - 2 حقوق خانواده در اسالم و ایران و کاربرد آن در مشاوره  .5 8-10 دوشنبه دکتر شاهمرادی   202 10-8  23/10/98  

5101426-01 - 2 (1متون مشاوره انگلیسی )  .6 دکتر خانزاده   13-15 یکشنبه   306 15-13  29/10/98  

5101062-01 - 2 بهداشت و کمک های اولیه  .7 10-12 دوشنبه دکتر حسن افتخار اردبیلی   204 12-10  30/10/98  

5101443-01 - 2 و فنون راهنمایی و مشاوره هاروش  .8 دکتر جواهری   شنبهسه   12-10  201 12-10  24/10/98  

 

 

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

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

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

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

 تربیتی و مشاوره شناسیروانگروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی

 رشته تحصیلی: مشاوره

 97ورودی: ترم: سوم
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

5101434-01 1 1 در مشاوره کاربرد آزمون های رغبت، خانواده و شخصیت  .1 29/10/98 10-12 125 10-12 یکشنبه دکتر نقش   

5101429-01 - 2 مشاوره بهداشت روانی   .2 22/10/98 13-15 207 13-15 یکشنبه خانم الهامه اشتهاد   

5101450-01 - 2 آسیب شناسی خانواده   .3 دکتر آسایش   22/10/98 8-10 239 8-10 یکشنبه   

5101448-01 - 2 (1روان درمانی )نظریه های مشاوره و   .4 دکتر جواهری   شنبهسه   15-13 208 15-13 1/11/98  

5101437-01 1 1 راهنمایی و مشاوره تحصیلی   .5 دکتر افضلی    30/10/98 8-10 302 8-10 دوشنبه   

5101010-01 - 2 آسیب شناسی اجتماعی  .6 30/10/98 13-15 204 13-15 دوشنبه دکتر زهره نجفی   

5101435-01 1 1 اصالح رفتارمشاوره   .7 23/10/98 10-12 238 10-12 دوشنبه دکتر قاسم زاده   

5101278-01 - 2 (2آسیب شناسی روانی )  .8 دکتر شاهمرادی   شنبهسه   12-10 126 12-10 24/10/98  

 

 

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

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

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

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

 تربیتی و مشاوره شناسیروانگروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی

 رشته تحصیلی: مشاوره و راهنمایی

 96ورودی: ترم: پنجم
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

شنبهسه دکتر نقش 5101526-02 - 2 آمار استنباطی پیشرفته  .1  12-10 238 12-10 24/10/98 

 23/10/98 13-15 238 13-16 شنبهدو فرد/دکترآسایشدکترخدایاری 5101528 - 3 نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی  .2

 نبهشسه دکتر شاهمرادی 5101537 1 2 درمانیهای راهنمایی و مشاوره رواناصول و روش  .3
10-8 
16-15 

239 10-8 01/11/98 

 30/10/98 8-10 206 8-10 شنبهدو دکتر حاج حسینی 5101549 - 2 خدمات مشورتی در مدرسه  .4

 

 

 

 

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

 .شوددچار حزن و اندوه می فرد نشد
 :)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: 

 ارشد کارشناسیمقطع تحصیلی: 

 مشاوره مدرسه رشته تحصیلی: 

 98ورودی: اول ترم:
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

شنبهسه دکتر نقش 5101526-01 - 2 آمار استنباطی پیشرفته  .1  12-10 238 12-10 24/10/98 

 30/10/98 10-12 242 10-11 و13 -15 شنبهدو دکترکشاورز/دکترآسایش 5101520 1 2 های مشاوره در خانوادهنظریه ها و روش  .2

 24/10/98 8-10 126 8-10 نبهشسه ایدکتر اژه 5101533 - 2 هدایت و مشورت در اسالم  .3

 01/11/98 10-12 241 10-13 شنبهسه دکتر مدنی 5101530 1 2 ی مشاوره گروهیهاروشنظریه ها و   .4

 

 

 

 

 : )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
 :ادیسونتوماس 

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

 شناسی تربیتی و مشاورهروانگروه آموزشی: 

 ارشد مقطع تحصیلی: کارشناسی

 مشاوره خانوادهرشته تحصیلی: 

 98ورودی: اول ترم:
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
شماره  تعداد واحد

 درس
 ساعت روز نام استاد

شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 24/10/98 8-10 201 8-10 شنبهسه دکتر حجازی 5101106 - 2 تربیتی شناسیروان  .1

 23/10/98 13-15 241 13-15 دوشنبه دکتر اژه ای 5101096 - 2 اجتماعی شناسیروان  .2

 22/10/98 13-15 240 13-16 یکشنبه دکتر نقش 5101027 1 2 آمار استنباطی  .3

 01/11/98 13-15 205 13-16 شنبهسه دکتر غالمعلی لواسانی /دکتر حاج حسینی 5101370 - 3 روش تحقیق  .4

 دکتر پورنقاش تهرانی 5101223 1 2 تربیتی شناسیروانمتون تخصصی   .5
 یکشنبه

 دوشنبه

17-16 

10-8 
209 10-8 30/10/98 

 

 

 

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

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

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

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

 شناسی تربیتی و مشاورهروانگروه آموزشی: 

 ارشد مقطع تحصیلی: کارشناسی

 شناسی تربیتی روانرشته تحصیلی: 

 98ورودی: اول ترم:



 
 

 
 
 

 

21 

 

شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
شماره  تعداد واحد

 درس
 ساعت روز نام استاد

شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 23/10/98 13-15 208 13-15 دوشنبه دکتر غالمعلی لواسانی 5101052 - 2 انگیزش و هیجان د تعلیم و تربیت  .1

 24/10/98 10-12 242 10-12 شنبهسه دکتر حاج حسینی 5101375 - 2 ی آموزشهاروشنظریه و   .2

 01/11/98 8-10 202 8-10 شنبهسه دکتر نقش 5101299 - 2 سنجش و اندازه گیری   .3

 30/10/98 8-10 239 8-10  دوشنبه دکتر مدنی 5101411 - 2 راهنمایی و مشاوره )اختیاری(  .4

 

 

 

 

 : )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 میتقوای الهی و نظم و برنامهشما را به 
 :توماس ادیسون

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

 شناسی تربیتی و مشاورهروانگروه آموزشی: 

 ارشد مقطع تحصیلی: کارشناسی

 شناسی تربیتیروانرشته تحصیلی: 

 97ورودی: سوم ترم:



 
 

 
 
 

 

22 

 

شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
شماره  تعداد واحد

 درس
 ساعت روز نام استاد

شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 - - - - - - 5120084 - 4 پایان نامه  .1

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

 تربیتی و مشاورهشناسی روانگروه آموزشی: 

 ارشد مقطع تحصیلی: کارشناسی

 شناسی تربیتیروانرشته تحصیلی: 

 96ورودی: پنجم ترم:



 
 

 
 
 

 

23 

 

شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
شماره  تعداد واحد

 درس
 ساعت روز نام استاد

شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 24/10/98 13-15 125 13-16 شنبهسه دکتر شاهمرادی 5101556 1 2 مشاوره ازدواج  .1

 01/11/98 8-10 236 8-10 شنبهسه دکتر مدنی  5101536 - 2 سمینار مسائل خانواده و ازدواج  .2

 23/10/98 8-10 1کلینیک 8-11 دوشنبه کشاورزدکتر  5101554 3 - کارورزی در مشاوره خانواده و ازدواج  .3

 

 

 

 

 

 : )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

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

 شناسی تربیتی و مشاورهروانگروه آموزشی: 

 ارشد مقطع تحصیلی: کارشناسی

 مشاوره خانواده رشته تحصیلی: 

 97ورودی: سوم ترم:



 
 

 
 
 

 

24 

 

شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
شماره  تعداد واحد

 درس
 ساعت روز نام استاد

شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 - - - - - - 5120084 - 4 پایان نامه  .1

 

 

 

 

 

 

 : )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
 :ادیسونتوماس 

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

 تربیتی و مشاوره شناسیروانگروه آموزشی: 

 ارشد مقطع تحصیلی: کارشناسی

 مشاوره خانوادهرشته تحصیلی: 

 96ورودی: پنجم ترم:



 
 

 
 
 

 

25 

 

شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

شنبهسه دکتر کشاورز 5101551 - 2 سمینار مسائل راهنمایی و مشاوره در آموزش و پرورش  .1  12-10  240 12-10  24/10/98  

شنبهسه دکتر جواهری 5101529 1 - تمرین فنون مشاوره در آزمایشگاه  .2  17-16 1کلینیک   15-13  1/11/98  

 5101552 1 2 تهیه و کاربرد آزمون های روانی در مشاوره مدرسه  .3
  /فردتر خدایاریدک

 رادحسنیخانم 
 چهارشنبه

10-8  

41-31  
201 10-8  2/11/98  

10-12 دوشنبه دکتر حاج حسینی 5101550 2 - کارورزی در مشاوره مدرسه  .4  239 12-10  23/10/98  

 

 

 

 : )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 میالهی و نظم و برنامه شما را به تقوای
 :توماس ادیسون

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

 شناسی تربیتی و مشاورهروانگروه آموزشی: 

 ارشد مقطع تحصیلی: کارشناسی

 مشاوره مدرسه رشته تحصیلی: 

 97ورودی: سوم ترم:



 
 

 
 
 

 

26 

 

شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
شماره  تعداد واحد

 درس
 ساعت روز نام استاد

شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 - - - - - - 5120084 - 4 پایان نامه  .1

 

 

 

 

 

 

 : )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

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

 تربیتی و مشاوره شناسیروانگروه آموزشی: 

 ارشد مقطع تحصیلی: کارشناسی

 مشاوره مدرسهرشته تحصیلی: 

 96ورودی: پنجم ترم:
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
شماره  تعداد واحد

 درس
 ساعت روز نام استاد

شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

13-15 یکشنبه دکتر پورنقاش تهرانی 5101103 - 2 فیزیولوژیک و نوروپسیکولوژی شناسیروان  .1  203 15-13  29/10/98  

لواسانیدکتر غالمعلی /دکتر حجازی 5101058 - 3 آمار استنباطی و روش تحقیق پیشرفته  .2  یکشنبه 
10-8  

17-15  

202 

204 
10-8  22/10/98  

ر خدایاری فرددکت 5101154 - 2 شناسی روانیآسیب  .3 10-12 یکشنبه   304 12-10  29/10/98  

 

 

 

 

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

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

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

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

 شناسی تربیتی و مشاورهگروه آموزشی: روان
 مقطع تحصیلی: دکتری

 شناسی رشته تحصیلی: روان

 98ورودی: ترم: اول



 
 

 
 
 

 

28 

 

شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
شماره  تعداد واحد

 درس
 ساعت روز نام استاد

شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

15-17 شنبه  دکتر غالمعلی لواسانی 5101264 1 1 تربیتی شناسیروانسمینار در   .1  304 15-13  21/10/98  

13-15 شنبه دکتر محسنی تبریزی 5101282 - 2 تربیت و تعلیم در اجتماعی شناسیروان  .2  304 15-13  28/10/98  

آبادیدکتر فتح -دکتر حاج حسینی 5101304 - 2 یادگیری شناسیروان  .3 10-21 شنبه   304 21-10  28/10/98  

دکتر حجازی  5101261 - 2 )اختیاری( آموزش و پرورش چند فرهنگی  .4 8-10 شنبه   302 10-8  21/10/98  

 

 

 

 

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

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

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

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

 شناسی تربیتی و مشاورهگروه آموزشی: روان
 مقطع تحصیلی: دکتری

 تربیتیشناسی رشته تحصیلی: روان

 97ورودی: ترم: سوم



 
 

 
 
 

 

29 

 

شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
شماره  تعداد واحد

 درس
 ساعت روز نام استاد

شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 - - - - - - 5101317 18 - رساله  .1

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

 شناسی تربیتی و مشاورهگروه آموزشی: روان
 مقطع تحصیلی: دکتری

 شناسیرشته تحصیلی: روان

 96ورودی: ترم: پنجم
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

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

5106161-03 - 2 مبانی علوم اعصاب  .1 رضا کاظمیدکتر   شنبهدو   10-8 8-10 اتاق گروه   30/10/98  

5106181-03 - 2 مبانی علوم اعصاب شناختی  .2 شنبهدو دکتر رستمی/ دکتر کاظمی   12-10  203 12-10  23/10/98  

5110021-03 - 2 شناسی شناختیروان  .3 شنبهسه دکتر ارجمندنیا/ دکتر افروز   12-10 10-12 اتاق گروه   24/10/98  

5106189-03 - 2 شناسی رشد شناختیروان  .4 13-15 دوشنبه دکتر حسن زاده   303 15-13  30/10/98  

 

 

 

 

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

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

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

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

 شناسی و آموزش کودکان استثناییروانگروه آموزشی: 

 ارشد مقطع تحصیلی: کارشناسی

 ی ختشنا بخشیتوانرشته تحصیلی: 

 98ورودی: اول ترم:



 
 

 
 
 

 

31 

 

شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
شماره  تعداد واحد

 درس
 ساعت روز نام استاد

شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

شنبهدو دکتر نقش 5101027 1 2 آمار استنباطی  .1  16-13  304 15-13  30/10/98  

شنبهسه دکتر قاسم زاده 5101041 1 2 سی و آموزش کودکان استثناییاشنروان  .2  13-10  234 12-10  24/01/98  

10-12 دوشنبه دکتر حسن زاده 5101182 - 2 فرایند های تحول روانی  .3  234 12-10  23/10/98  

شنبهسه دکتر فالح 5101015 - 2 اصول ژنتیک و مشاوره ژنتیک  .4  10-8  204 10-8  01/11/98  

شنبهسه دکتر نصرتی 5101262 - 2 هوش و عقب ماندگی ذهنی  .5  15-13  207 15-13  01/11/98  

 

 

 

 

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

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

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

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

 آموزش کودکان استثناییشناسی و روانگروه آموزشی: 

 ارشد مقطع تحصیلی: کارشناسی

 شناسی و آموزش کودکان استثنایی روانرشته تحصیلی: 

 98ورودی: اول ترم:
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

5101019-03 - 2 ماندگان ذهنیی آموزش و پرورش عقبهاروشاصول و   .1 شنبهسه دکتر به پژوه   10-8  208 10-8  24/10/98  

5101588-03 - 2 شناسی بالینی کودکروان  .2 شنبهسه دکتر ارجمندنیا   15-13  202 15-13  24/10/98  

5101134-03 - 2 درسی ریزیبرنامهروش تهیه و تنظیم مواد و   .3 13-15 دوشنبه دکتر قاسم زاده   203 15-13  23/10/98  

5101131-03 1 2 روش تحقیق پیشرفته  .4 بازرگاندکتر   شنبهسه   13-10  303 21-10  01/11/98  

5101220-03 1 2 2مبانی نظری و کاربرد آزمون های روانی  .5 10-12 دوشنبه دکتر شکوهی یکتا   304 12-10  30/10/98  

 

 

 

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

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

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

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

 شناسی و آموزش کودکان استثناییروانگروه آموزشی: 

 ارشد مقطع تحصیلی: کارشناسی

 شناسی و آموزش کودکان استثنایی روانرشته تحصیلی: 

 97ورودی: سوم ترم:
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
شماره  تعداد واحد

 درس
 ساعت روز نام استاد

شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 - - - - - - 5120084 - 4 پایان نامه  .1

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

 شناسی و آموزش کودکان استثناییروانگروه آموزشی: 

 ارشد تحصیلی: کارشناسیمقطع 

 شناسی و آموزش کودکان استثنایی روانرشته تحصیلی: 

 96ورودی: پنجم ترم:
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
شماره  تعداد واحد

 درس
 ساعت روز نام استاد

شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

13-15 شنبه  دکتر افروز 5101501 - 2 بخشی افراد عقب مانده ذهنیشاسی و توانروان  .1  125 15-13  21/10/98  

7-10 شنبه دکتر مقدم زاده 5101383 1 2 های آماری پیشرفتهروش  .2  203 10-8  12/10/98  

یکتادکتر شکوهی  5101502 - 2 ی های یادگیری خاصناتوان  .3 10-12 شنبه   201 12-10  28/10/98  

10-12 شنبهیک دکتر ارجمندنیا 5101321 - 2 ناتوانی های جسمانی و سالمت  .4  203 12-10  29/10/98  

 

 

 

 

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

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

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

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

 شناسی و آموزش کودکان استثناییگروه آموزشی: روان
 مقطع تحصیلی: دکتری

 شناسی و آموزش کودکان استثناییرشته تحصیلی: روان

 98ورودی: ترم: اول
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

شماره  ساعت روز نام استاد شماره درس
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 22/10/98 8-10 304 8-10 شنبهیک دکتر افروز 5101504  2 افراد نابینا بخشیتوانروانشاسی و   .1

 29/10/98 10-12 303 10-13 شنبهیک دکتر بازرگان 5101386 1 2 ی ارزیابی و سنجشهاروش  .2

 22/10/98 13-15 اتاق گروه 13-15 شنبهیک حسن زادهدکتر  5101403  2 رفتاری -اختالالت عاطفی  .3

 کارورزی  .4

 - - - - - دکتر ارجمند نیا/ دکتر افرور 5110020 1 1 کارورزی 1

 - - - - - دکتر ارجمند نیا/ به پژوه 5110020 1 1 کارورزی 2

 - - - - - دکتر افروز/ دکتر به پژوه 5110020 1 1 کارورزی 3

 - - - - - دکتر افروز/ دکتر شکوهی یکتا 5110020 1 1 کارورزی 4

 - - - - - دکتر افروز/ دکترعباری 5110020 1 1 کارورزی 5

 - - - - - دکترحسن زادهدکتر افروز/  5110020 1 1 کارورزی 6

 - - - - - دکتر افروز/ دکترارجمند نیا 5110020 1 1 کارورزی 7

 - - - - - دکتر افروز/ دکترنصرتی 5110020 1 1 کارورزی 8

 - - - - - دکتر افروز/ دکترقاسم زاده 5110020 1 1 کارورزی 9

 - - - - - شکوهی یکتادکتر به پژوه/  5110020 1 1 کارورزی 10

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

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

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

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

 شناسی و آموزش کودکان استثناییگروه آموزشی: روان
 مقطع تحصیلی: دکتری

 شناسی و آموزش کودکان استثناییروانرشته تحصیلی: 

 97ورودی: ترم: سوم
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 - - - - - قباری دکتر به پژوه/ دکتر 5110020 1 1 کارورزی 11

 - - - - - دکتر به پژوه/ دکتر حسن زاده 5110020 1 1 کارورزی 12

 - - - - - ارجمند نیا دکتر به پژوه/ دکتر 5110020 1 1 کارورزی 13

 - - - - - نصرتی دکتر به پژوه/ دکتر 5110020 1 1 کارورزی 14

 - - - - - قاسم زاده دکتر به پژوه/ دکتر 5110020 1 1 کارورزی 15

 - - - - - غباری دکتر /شکوهی یکتادکتر  5110020 1 1 کارورزی 16

 - - - - - حسن زادهدکتر شکوهی یکتا/ دکتر  5110020 1 1 کارورزی 17

 - - - - - ارجمند نیادکتر شکوهی یکتا/ دکتر  5110020 1 1 کارورزی 18

 - - - - - نصرتیدکتر شکوهی یکتا/ دکتر  5110020 1 1 کارورزی 19

 - - - - - قاسم زادهدکتر شکوهی یکتا/ دکتر  5110020 1 1 کارورزی 20

 - - - - - حسن زادهدکتر غباری/دکتر  5110020 1 1 کارورزی 21

 - - - - - ارجمندنیادکتر غباری/دکتر  5110020 1 1 کارورزی 22

 - - - - - نصرتیدکتر غباری/دکتر 5110020 1 1 کارورزی 23

 - - - - - قاسم زادهرغباری/دکتدکتر  5110020 1 1 کارورزی 24

 - - - - - ارجمند نیا رزاده/دکتحسن دکتر  5110020 1 1 کارورزی 25

 - - - - - نصرتیدکتر/حسن زادهدکتر  5110020 1 1 کارورزی 26

 - - - - - قاسم زاده دکتر/حسن زادهدکتر  5110020 1 1 کارورزی 27

 - - - - - نصرتی رارجندنیا/دکتدکتر  5110020 1 1 کارورزی 28

 - - - - - قاسم زاده رارجندنیا/دکتدکتر  5110020 1 1 کارورزی 29

 - - - - - قاسم زاده  رنصرتی/دکتدکتر  5110020 1 1 کارورزی 30
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 - - - - - - 5101507 - 18 رساله  .1

 

 

 

 

 

 

 
 

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

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

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

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

 شناسی و آموزش کودکان استثناییگروه آموزشی: روان
 مقطع تحصیلی: دکتری

 شناسی و آموزش کودکان استثناییرشته تحصیلی: روان

 96ورودی: ترم: پنجم
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 21/10/98 10-12 126 10-12 شنبه دکتر فردوسی 5101571-02 - 2 شناسی عمومیروان  .1

 22/10/98 8-10 207 8-10 یکشنبه آقای زیوری رحمان 5101575-02 - 2 آمار توصیفی  .2

 30/10/98 13-15 201 13-15 نبهدوش خانم قرائیان 5101559-02 - 2 شناسی تربیتیروان  .3

 29/10/98 13-15 124 15-17 شنبهدو دکتر نارنجی 5105151-02 - 2 مدیریت عمومی  .4

 28/10/98 13-15 201 13-15 شنبه دکتر دادرس 5103269-02 - 2 مبانی و اصول تعلیم و تربیت  .5

 29/10/98 10-12 240 10-12 شنبهیک اسماعیل عظیمی دکتر 5103265-02 - 2 تکنولوژی آموزشی  .6

 23/10/98 10-12 302 10-12 دوشنبه دکتر ابدی 5101080-02 - 2 جامعه شناسی آموزش و پرورش  .7

 24/10/98 8-10 205 8-11 شنبهسه دکتر نوروزی 1120018-25 - 3 زبان )عمومی(  .8

 02/11/98 10-12 205 10-12 چهارشنبه دکتر ضیائی نیا 1120001-29 - 2 )عمومی( 1اندیشه   .9
 

 

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

 .شوددچار حزن و اندوه می فردنشد 
 :)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

 آموزشی و درسی ریزیبرنامه و هاروش گروه آموزشی: 

 تحصیلی: کارشناسیمقطع 

 علوم تربیتیرشته تحصیلی: 

 98ورودی: اول ترم:
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 21/10/98 8-10 125 8-10 شنبه کریمیان آقای 5103295-02 - 2 تربیت رسانه ای  .1

 22/10/98 13-15 125 15-17 یکشنبه فرمدنیآقای  5102395-04 - 3 تربیت رسانه ای  .2

 22/10/98 10-12 126 10-12 یکشنبه دکتر صالحی 5103282-02 - 2 سنجش و اندازه گیری  .3

 23/10/98 8-10 204 8-10 دوشنبه دکتر خدایی 5103282-04 - 2 سنجش و اندازه گیری  .4

 24/10/98 13-15 204 15-17 شنبهسه دکتر ایرجی 5103305-02 - 2 متون تخصصی علوم تربیتی  .5

 21/10/98 13-15 240 10-12 شنبه دکتر صمدی 5103305-04 - 2 متون تخصصی علوم تربیتی  .6

 29/10/98 13-15 124 13-15 یکشنبه دکتر حکیم زاده 5101040-02 - 2 آموزش و پرورش تطبیقی  .7

 29/10/98 13-15 125 13-15 یکشنبه دکترچارباشلو 5101040-04 - 2 آموزش و پرورش تطبیقی  .8

 24/10/98 13-15 201 13-15 شنبهسه دکتر سجادیه 5103329-02 - 2 قصه گویی و نمایش خالق)اختیاری(  .9

 28/10/98 13-15 207 13-15 شنبه دکترفالح 5103284-02 - 2 اخالق حرفه ای در تعلیم و تربیت  .10

 28/10/98 13-15 207 15-17 شنبه دکتر فالح 5103284-04 - 2 اخالق حرفه ای در تعلیم و تربیت  .11
 

 : )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(علی حضرت

 .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

 درسی و آموزشی ریزیبرنامهو  هاروشگروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی

 علوم تربیتی رشته تحصیلی: 

 95ورودی: هفتم ترم:
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 نام درس 
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 23/10/98 13-15 209 13-15 دوشنبه اسماعیل عظیمیدکتر  5103299-02 1 1 تولید برنامه رادیویی و تلویزیونی  .12

 24/10/98 8-10 124 8-10 شنبهسه اسماعیل عظیمیدکتر  5103299-04 1 1 رادیویی و تلویزیونیتولید برنامه   .13

 25/10/98 8-10 124 8-10 جهارشنبه دکتر بهنودی 5103306-02 1 1 کارورزی  .14

 30/10/98 10-12 240 10-12 دوشنیه دکتر بهنودی 5103206-04 1 1 کارورزی  .15

 01/11/98 10-12 124 10-12 شنبهسه خانم نوزاد 5103005-02 - 2 ارزشیابی آموزشی  .16

 01/11/98 10-12 125 10-12 شنبهسه آقای زیوری رحمان 5103005-04 - 2 ارزشیابی آموزشی  .17

 30/10/98 13-15 302 15-17 دوشنبه دکتر حاصلی 5103304-02 1 1 آشنایی با برنامه نویسی کامپیوتر  .18

 02/11/98 8-10 124 15-17 چهارشنبه  دکتر حاصلی 5103304-04 1 1 آشنایی با برنامه نویسی کامپیوتر  .19

 02/11/98 13-15 125 10-12 چهارشنبه دکتر ابدی 5103302-02 - 2 آموزش از دور  .20

 02/11/98 13-15 125 13-15 چهارشنبه دکتر ابدی 5103302-04 - 2 آموزش از دور  .21

 22/10/98 8-10 124 8-10 یکشنبه دکتر قاسم زاده 5110008-02 - 2 درمانی )اختیازی( اصول و روش های بازی و هنر  .22
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد درسشماره 
شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 22/10/98 13-15 202 13-16 شنبهیک دکتر مقدم زاده 5103242 - 3 (1ی آماری)هاروش  .1

 23/10/98 8-10 124 8-10 شنبهدو شفائی خانم/ابیلی دکتر 5103305-05 - 2 متون تخصصی )پیشنیاز(  .2

 29/10/98 13-15 202 16-18 نبهیکش دکتر فردوسی 5103016 - 2 شناسی تربیتیروان  .3

 30/10/98 13-15 236 13-15 شنبهدو دکتر صالحی 5103227 - 2 ی توصیفی تحقیق در علوم تربیتیهاروش  .4

 

 

 

 

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

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

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

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

 درسی و آموزشی ریزیبرنامهو  هاروشگروه آموزشی: 

 ارشد مقطع تحصیلی: کارشناسی

 تحقیقات آموزشی رشته تحصیلی: 

 98ورودی: اول ترم:
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 29/10/98 10-12 233 10-12 شنبهدو دکتر جوادی پور 5103345 - 2 نیازسنجی آموزشی  .1

 21/10/98 13-15 241 15-17 نبهشیک دکتر صالحی 5103347 - 2 ی تحقیق در آموزش بزرگساالنهاروش  .2

 23/10/98 8-10 124 8-10 شنبهدو شفائی خانم/ابیلی دکتر 5103305-05 - 2 متون تخصصی  .3

 21/10/98 8-10 201 8-10 شنبهیک دکتر گودرزی 5103344 - 2 نظریه های آموزش بزرگساالن  .4

 

 

 

 

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

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

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

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

 درسی و آموزشی ریزیبرنامهو  هاروشگروه آموزشی: 

 ارشد مقطع تحصیلی: کارشناسی

 آموزش بزرگساالن رشته تحصیلی: 

 98ورودی: اول ترم:
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
شماره  تعداد واحد

 درس
 ساعت روز نام استاد

شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

شنبهدو دکتر فرزاد 5103233 - 2 ی آزمایشی تحقیق در علوم تربیتیهاروش  .1  10-8  303 10-8  24/10/98  

شنبهیک دکتر مقدم زاده 5103224 1 1 سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی  .2  18-16  302 15-13  23/10/98  

10-12 دوشنبه دکتر درانی 5103182 - 2 مسائل تعلیم و تربیتسمینار در   .3  306 12-10  30/10/98  

15-17 دوشنبه دکتر حکیم زاده 5103231 - 2 مطالعه تطبیقی نظام های آموزشی  .4  125 15-13  30/10/98  

13-15 یکشنبه دکتر صالحی 5103192 - 2 کاربرد کامپیوتر در تحقیقات آموزشی  .5  204 15-13  29/10/98  

 

 

 

 

 : )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 هستمپیشرفتتمام 

 درسی و آموزشی ریزیبرنامهو  هاروشگروه آموزشی: 

 ارشد مقطع تحصیلی: کارشناسی

 تحقیقات آموزشیرشته تحصیلی: 

 97ورودی: سوم ترم:



 
 

 
 
 

 

44 

 

شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
شماره  تعداد واحد

 درس
 ساعت روز نام استاد

شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 - - - - - - 5120085 - 6 پایان نامه  .1

 

 

 

 

 

 

 : )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

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

 درسی و آموزشی ریزیبرنامهو  هاروشگروه آموزشی: 

 ارشد مقطع تحصیلی: کارشناسی

 تحقیقات آموزشیرشته تحصیلی: 

 96ورودی: پنجم ترم:
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
شماره  واحدتعداد 

 درس
 ساعت روز نام استاد

شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

13-15 یکشنبه دکتر سجادیه 5103145 - 2 فلسفه تربیتی اسالم و داللت های آن در برنامه درسی  .1  234 15-13  22/10/98  

10-12 دوشنبه دکتر کرمدوست 5103152 - 2 ی آماری پیشرفتههاروش  .2  241 12-10  30/10/98  

13-15 دوشنبه دکتر جوادی پور 5103165 - 2 نظریه های یادگیری و روش تدریس  .3  234 15-13  23/10/98  

موسویدکتر صفایی/ دکتر  5103234 - 2 فناوری های جدید برنامه درسی  .4 15-17 دوشنبه   201 15-13  30/10/98  

8-10 دوشنبه دکتر دهقانی 5103144 - 2 درسی ریزیبرنامهی هاروشاصول و   .5 8-10 اتاق گروه   23/10/98  

 

 

 

 : )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

 .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

 درسی و آموزشی ریزیبرنامهو  هاروشگروه آموزشی: 

 ارشد مقطع تحصیلی: کارشناسی

 درسی ریزیبرنامهرشته تحصیلی: 

 98ورودی: اول ترم:



 
 

 
 
 

 

46 

 

شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
 شماره تعداد واحد

 درس
 ساعت روز نام استاد

شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

شنبهدو دکتر چارباشلو 5103213 - 2 ی طراحی تدوین و سازمان دهی و اجرای برنامه درسیهاروش  .1  15-13  302 15-13  23/10/98  

شنبهیک دکتر لیاقت 5103241 - 2 ی ارزشیابی در برنامه درسیهاروش  .2  15-13  304 15-13  22/10/98  

15-17 دوشنبه دکتر دهقانی 5103216 - 2 مه ریزی درسی)با تاکید کارورزی(سمینار در برنا  .3  204 15-13  30/10/98  

15-17 یکشنبه دکتر جوادی پور 5103240 - 2 درسی در آموزش عالی ریزیبرنامه  .4  205 15-13  29/10/98  

 

 

 

 

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

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

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

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

 درسی و آموزشی ریزیبرنامهو  هاروشگروه آموزشی: 

 ارشد مقطع تحصیلی: کارشناسی

 درسی ریزیبرنامهرشته تحصیلی: 

 97ورودی: سوم ترم:
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
شماره  تعداد واحد

 درس
 ساعت روز نام استاد

شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 - - - - - - 5120085 - 6 نامهپایان   .1

 

 

 

 

 

 

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

 .شوددچار حزن و اندوه می فرد
 :)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

 درسی و آموزشی ریزیبرنامهو  هاروشگروه آموزشی: 

 ارشد مقطع تحصیلی: کارشناسی

 درسی ریزیبرنامهرشته تحصیلی: 

 96ورودی: پنجم ترم:
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
شماره  تعداد واحد

 درس
 ساعت روز نام استاد

شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

13-15 یکشنبه دکتر جوادی پور 5103342 - 2 مدیریت دانش در سازمان های آموزشی  .1  242 15-13  22/10/98  

شنبهیک دکتر حکیم زاده 5103340 - 2 شناسی و مشاوره بزرگساالنروان  .2  17-15  124 15-13  29/10/98  

13-15 دوشنبه دکتر موسوی-دکتر صفایی 5103343 - 2 های نوین در آموزش بزرگساالن کاربرد فناوری  .3  306 15-13  23/10/98  

شنبهدو دکتر دهقانی 5103349 - 2 الگو های طراحی آموزش بزرگساالن  .4  12-10  201 12-10  30/10/98  

 

 

 

 

 : )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 هستمپیشرفتتمام 

 درسی و آموزشی ریزیبرنامهو  هاروشگروه آموزشی: 

 ارشد مقطع تحصیلی: کارشناسی

 آموزش بزرگساالنرشته تحصیلی: 

 97ورودی: سوم ترم:



 
 

 
 
 

 

49 

 

شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
شماره  تعداد واحد

 درس
 ساعت روز نام استاد

شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 - - - - - - 5103210 - 4 پایان نامه  .1

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

 درسی و آموزشی ریزیبرنامهو  هاروشگروه آموزشی: 

 ارشد مقطع تحصیلی: کارشناسی

 آموزش بزرگساالنرشته تحصیلی: 

 96ورودی: پنجم ترم:
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

شنبهسه دکتر شرفی 5103084 - 2 مبانی فلسفی تربیت اسالم  .1  10-8  304 10-8  01/11/98  

شنبهسه دکترخدایی 5103085 - 2 ی آماری در برنامه درسیهاروشکاربردهای   .2  12-10  227 12-10  24/10/98  

13-15 دوشنبه دکتر حکیم زاده 5103125 - 2 نظریه های برنامه درسی  .3  233 15-13  23/10/98  

 

 

 

 

 

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

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

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

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

 آموزشی و درسی ریزیبرنامه و هاروش گروه آموزشی:
 مقطع تحصیلی: دکتری

 درسی ریزیبرنامهرشته تحصیلی: 

 98ورودی: ترم: اول
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
شماره  تعداد واحد

 درس
 ساعت روز نام استاد

شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

شنبهسه دکتر دهقانی 5103141 - 2 سمینار در برنامه درسی  .1  21-01  313 12-10  01/11/98  

شنبهسه دکتردرانی/ دکتر صفایی 5103087 - 2 تحقیق کیفی ی تحقیق در برنامه درسی با تاکید برهاروش  .2  10-8  242 10-8  24/10/98  

شنبهسه دکتر جوادی پور 5103239 - 2 درسی در آموزش عالی ریزیبرنامه  .3  17-15  304 15-13  01/11/98  

 

 

 

 

 

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

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

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

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

 آموزشی و درسی ریزیبرنامه و هاروش گروه آموزشی:
 مقطع تحصیلی: دکتری

 درسی ریزیبرنامهرشته تحصیلی: 

 97ورودی: ترم: سوم



 
 

 
 
 

 

52 

 

شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 - - - - - - 5103246 - 18 رساله  .1

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

 آموزشی و درسی ریزیبرنامه و هاروش گروه آموزشی:
 مقطع تحصیلی: دکتری

 درسی ریزیبرنامهرشته تحصیلی: 

 96ورودی: ترم: پنجم



 
 

 
 
 

 

53 

 

شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
شماره  تعداد واحد

 درس
 ساعت روز نام استاد

شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

شنبهسه دکتر مقدم زاده 5109007 - 2 های آموزشیگیرینظریه و روش کالسیک اندازه  .1  17-15  303 15-13  24/10/98  

0099510 - 3 ی پیشرفته تحقیق کمی و کیفی درعلوم تربیتیهاروش  .2 شنبهسه دکتر صالحی   13-10  233 12-10  01/11/98  

شنبهسه دکتر خدایی 5109010 - 2 همبستگی رگرسیونی  .3  15-13  303 15-13  01/11/98  

شنبهسه دکتر کردی 5109011 - 2 جبرخطی   .4  19-17  306 10-8  24/10/98  

 

 

 

 

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

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

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

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

 آموزشی و درسی ریزیبرنامه و هاروش گروه آموزشی:
 مقطع تحصیلی: دکتری

 رشته تحصیلی: سنجش آموزشی

 98ورودی: ترم: اول
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

شنبهسه دکتر مقدم زاده 5109017 - 2 ی مقیاس سازیهاروش  .1  12-10  206 12-10  24/10/98  

شنبهسه دکتر صالحی 5109018 1 - یابی پیشرفت تحصیلی در نظام آموزشیشارز  .2  15-14  203 15-31  24/10/98  

خداییدکتر  5109020 - 2 تحلیل مسیر و معادالت ساختاری و سلسسله مراتبی  .3 شنبهسه   10-8  203 10-8  01/11/98  

 

 

 

 

 

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

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

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

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

 آموزشی و درسی ریزیبرنامه و هاروش گروه آموزشی:
 مقطع تحصیلی: دکتری

 رشته تحصیلی: سنجش آموزشی

 97ورودی: ترم: سوم
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 - - - - - - 5109025 - 18 رساله  .1

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

 آموزشی و درسی ریزیبرنامه و هاروش گروه آموزشی:
 مقطع تحصیلی: دکتری

 رشته تحصیلی: سنجش آموزشی

 96ورودی: ترم: پنجم
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

رد
 یف

 نام درس
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 23/10/98 13-15 125 13-15 شنبهدو دکتر باقری 5103273-07 - 2 آموزه های تربیتی آیات قرآن  .1

 29/10/98 8-10 201 10-12 یکشنبه دکتر دهقانی 5103271-07 - 2 آموزش و پرورش پیش دبستانی، دبستانی و متوسطه ایران  .2

 24/10/98 10-12 302 10-12 نبهشسه حسینیدکتر  5103327-07 - 2 مسائل آموزش و پرورش  .3

 30/10/98 13-15 209 15-17 شنبهدو + آقای دمیرچیدکتر عزتی 5103284-07 - 2 اخالق حرفه ای در تعلیم و تربیت  .4

 22/10/98 8-10 125 8-10 شنبهیک آقای کریمیان 5103295-07 - 2 تربیت رسانه ای  .5

 22/10/98 13-15 239 13-15 شنبهیک اسماعیل عظیمیدکتر  5103265-07 - 2 تکنولوژی آموزشی  .6

 01/11/98 8-10 125 8-10 شنبهسه خانم نورزاد 5103005-07 - 2 ارزشیابی آموزشی  .7

 23/10/98 8-10 201 8-10 شنبهدو دکتر الهیاری 5105066-07 - 2 سازمان و قوانین آموزش و پرورش  .8

 01/11/98 13-15 204 13-15 شنبهسه پوردکتر جوادی 5103279-07 - 2 درسی ریزیبرنامهمبانی و اصول   .9

 29/10/98 13-15 207 15-17 یکشنبه زادهدکتر قاسم 5110008-07 - 2 )اختیاری(اصول و روش های بازی و هنر درمانی  .10
 

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

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

 گروه آموزشی: مبانی فلسفی و اجتماعی آموزش و پرورش

 مقطع تحصیلی: کارشناسی

 علوم تربیتی رشته تحصیلی: 

 96ورودی: پنجم ترم:
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

دادرسدکتر  5101276 - 2 متون تخصصی  .1 8-10 یکشنبه   126 10-8  22/10/98  

شنبهدو دکتر دادرس 5102094 - 2 تاریخ فلسفه کالسیک   .2  17-15  126 15-13  23/10/98  

8-10 دوشنبه دکتر ایروانی 5102067 - 2 تاریخ تعلیم و تربیت در اسالم و ایران  .3  242 10-8  23/10/98  

6851020 - 2 تعلیم و تربیت اسالمی  .4 10-12 یکشنبه دکتر سجادیه   306 12-10  29/10/98  

5102096-20 - 2 آموزش و پرورش )جبرانی(مبانی و اصول   .5 13-15 دو شنبه دکتر حسینی   207 15-13  30/10/98  

 

 

 

 : )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

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

 گروه آموزشی: مبانی فلسفی و اجتماعی آموزش و پرورش

 ارشد مقطع تحصیلی: کارشناسی

 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشرشته تحصیلی: 

 98ورودی: اول ترم:
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
شماره  تعداد واحد

 درس
 ساعت روز نام استاد

شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

شنبهسه دکتر باقری/ دکتر حسینی 5102042 - 2 تربیتیسمینار درمسائل   .1 10-11و  14-13   304 12-10  24/10/98  

 دکتر باقری 5102015 - 3 نظریات تربیتی و مکاتب فلسفی  .2
شنبهدو  

شنبهسه  

10-8  

15-13  
234 10-8  23/10/98  

شنبهسه دکتر ایروانی 5102016 - 2 فلسفه تاریخ  .3  10-8  238 10-8  01/11/98  

13-15 دوشنبه دکتر شرفی 5102020 - 2 مقدمه ای بر فلسفه اسالمی  .4  239 15-13  30/10/98  

 

 

 

 

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

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

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

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

 مبانی فلسفی و اجتماعی آموزش و پرورشگروه آموزشی: 

 ارشد مقطع تحصیلی: کارشناسی

 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشرشته تحصیلی: 

 97ورودی: سوم ترم:
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
شماره  تعداد واحد

 درس
 ساعت روز نام استاد

شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 - - - - - - 5120084 - 4 پایان نامه  .1

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

 گروه آموزشی: مبانی فلسفی و اجتماعی آموزش و پرورش

 ارشد مقطع تحصیلی: کارشناسی

 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشرشته تحصیلی: 

 96ورودی: پنجم ترم:
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

باقریدکتر  5102050 - 2 روش های تحقیق فلسفی  .1 شنبهیک   10-8  303 10-8  22/10/98  

5102040-02 - 2 فلسفه تطبیقی  .2 شنبهدو دکتر شرفی   10-8 8-10 اتاق گروه   23/10/98  

13-15 دوشنبه دکتر سجادیه 5102036 - 2 فلسفه معاصر  .3 13-15 اتاق گروه   30/10/98  

10-12 یکشنبه دکترحسینی 5102044 - 2 (1تاریخ اندیشه های تربیتی )  .4  236 12-10  29/10/98  

 

 

 

 

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

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

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

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

 پرورش و آموزش اجتماعی و فلسفی مبانی گروه آموزشی:
 تحصیلی: دکتری مقطع

 رشته تحصیلی: فلسفه تعلیم و تربیت

 98ورودی: ترم: اول
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

شنبهدو دکتر مهرمحمدی 5102045 - 2 درسی ریزیبرنامهرویکرد فلسفی در   .1  12-10 10-12 اتاق گروه   30/01/98  

5102040-03 - 2 فلسفه تطبیقی  .2 شنبهیک دکتر شرفی   10-8 8-10 اتاق گروه   22/10/93  

13-15 دوشنبه دکتر ایروانی 5102051 - 2 مبانی فلسفی آموزش و پرورش در ایران  .3  206 15-13  23/10/98  

شنبهسه دکتر باقری 5102060 - 2 (2مکتب های فلسفی و آراء تربیتی)  .4  10-8  303 10-8  24/10/98  

 

 

 

 

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

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

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

 .ت برداری دقیق هستمهای جهانگیر خود را مدیون اندیشه منظم و یادداشتمام پیشرفت

 پرورش و آموزش اجتماعی و فلسفی مبانی گروه آموزشی:
 مقطع تحصیلی: دکتری

 رشته تحصیلی: فلسفه تعلیم و تربیت

 97ورودی: ترم: سوم
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 - - - - - - 5102057 - 18 رساله  .1

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 کنم.ریزی در کارها سفارش میتقوای الهی و نظم و برنامهشما را به 
 توماس ادیسون:

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

 پرورش و آموزش اجتماعی و فلسفی مبانی گروه آموزشی:
 مقطع تحصیلی: دکتری

 رشته تحصیلی: فلسفه تعلیم و تربیت

 96ورودی پنج ترم:
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 29/10/98 10-12 302 10-12 شنبهیک  دکتر ایروانی 5103268-05 - 2 سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران قبل و بعد از اسالم  .1

 آقای مزاری 5103275-05 1 2 ی تدریسهاروشالگوها و   .2
 یکشنبه
 دوشنبه

16.5-15 
16.5-15 

209 
306 

15-13 23/10/98 

 25/10/98 10-12 302 10-12 نبهشچهار آقای مرادی 5103272-05 - 2 تربیت اخالقی  .3

 22/10/98 13-15 205 13-15 شنبهیک خانم پوررضائیان 5101129-05 - 2 شناسی یادگیری )اختیاری(روان  .4

 23/10/98 8-10 124 8-10 شنبهدو شفائی خانم/ابیلی دکتر 5103305-05 - 2 متون تخصصی  .5

 02/11/98 13-15 306 13-15 شنبهچهار دکتر نارنجی 5103287-05 - 2 کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت  .6

 30/10/98 10-12 207 10-12 شنبهدو دکتر فراهانی 5103280-05 - 2 نیازهای ویژهشناسی و آموزش کودکان با روان  .7

 01/11/98 10-12 239 10-12 شنبهسه دکتر قاسمی 5103318-05 1 1 شناسی و آموزش کودکان تیزهوش و خالقروان  .8

 22/10/98 8-10 208 8-10 یکشنبه دکتر دهقانی 5103326-05 - 2 دبستان و دبستانریزی درسی دوره پیشبرنامه  .9

 

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

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

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

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

 ریزی آموزشیمدیریت و برنامهگروه آموزشی: 

 کارشناسی مقطع تحصیلی:

 علوم تربیتی رشته تحصیلی: 

 97ورودی: سوم ترم:
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
شماره  تعداد واحد

 درس
 ساعت روز نام استاد

شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

شنبهسه دکتر پورکریمی 5105253 - 3 کاربرد آمار استنباطی در مدیریت  .5  81-15  201 51-31  24/10/98  

نبهشسه دکتر نارنجی 5105185 - 3 اصول مدیریت آموزشی  .6  51-31  238 12-10  25/10/98  

شنبهسه برزوئیاندکتر  5105035 - 2 جه بندی و مدیریت مالیبود  .7  10-8  234 10-8  29/10/98  

8-10 دوشنبه شفائیخانم/ابیلی دکتر 5103305 - 2 متون تخصصی )مشترک با برنامه کارشناسی ترم سوم( )جبرانی(  .8  124 10-8  23/10/98  

رنجیدکتر نا 5105151 - 2 مدیریت عمومی )مشترک با برنامه کارشناسی ترم سوم()جبرانی(  .9 شنبهدو   71-51  124 15-13  29/10/98  

10-12 دوشنبه دکتر اصالحی 5101022 - 2 رانی(اقتصاد تعلیم و تربیت )جب  .10  206 12-10  30/10/98  

 

 

 

 : )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

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

 ریزی آموزشیمدیریت و برنامهگروه آموزشی: 

 ارشد مقطع تحصیلی: کارشناسی

 مدیریت آموزشیرشته تحصیلی: 

 98ورودی: اول ترم:
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
شماره  تعداد واحد

 درس
 ساعت روز نام استاد

شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

نبهچهارش دکتر ابیلی 5105115 - 3 مدیریت نیروی انسانی در آموزش و پرورش  .1  15-13  202 15-13  25/10/98  

شنبهسه دکتر عزتی 5105134 - 2 نظارت و راهنمایی آموزش  .2  12-10  203 12-10  01/11/98  

شنبهچهار دکتر الهیاری 5105027 - 2 ریزی آموزشیاصول برنامه  .3  17-15  201 12-10  02/11/98  

8-10 چهارشنبه دکتر نارنجی 5105011 - 2 )جبرانی( ارزشیابی آموزشیاصول و روش های   .4  202 10-8  25/10/98  

 

 

 

 

 : )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 میتقوای الهی و نظم و برنامه شما را به
 :توماس ادیسون

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

 ریزی آموزشیمدیریت و برنامهگروه آموزشی: 

 ارشد مقطع تحصیلی: کارشناسی

 مدیریت آموزشیرشته تحصیلی: 

 97ورودی: سوم ترم:
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
شماره  تعداد واحد

 درس
 ساعت روز نام استاد

شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 - - - - - - 5120084 4 - پایان نامه  .1

 

 

 

 

 

 

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

 .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 برنامهگروه آموزشی: 

 ارشد مقطع تحصیلی: کارشناسی

 مدیریت آموزشیرشته تحصیلی: 

 96ورودی: پنجم ترم:
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

10-12 یکشنبه دکتر میرکمالی 5105259 - 2 تئوری های مدیریت  .1  241 12-10  22/10/98  

شنبهیک دکترپورکریمی 5105260 - 2 آمار پیشرفته  .2  17-15  303 15-13  29/01/98  

15-17 شنبه دکتر ابیلی 5105299 - 2 های یادگیرنده و دانایی محورسازمانمدیریت   .3  303 15-13  21/10/98  

4.  
 با مشترک -بودجه بندی و مدیریت مالی )جبرانی

 (سوم ترم ارشد کارشناسی برنامه
شنبهسه دکتر برزوئیان 5105035 - 2  10-8  342  10-8  29/10/98  

5.  
مشترک با  -اصول مدیریت آموزشی )جبراین

 برنامه کارشناسی ارشد ترم اول(
نبهشسه دکتر نارنجی 5105185 - 3  15-13  238 12-10  25/10/98  

 

 

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

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

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

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

 ریزی آموزشیگروه آموزشی: مدیریت و برنامه
 مقطع تحصیلی: دکتری

 رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی

 98ورودی: ترم: اول



 
 

 
 
 

 

68 

 

شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 شماره کالس ساعت روز نام استاد شماره درس
ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

10-13 یکشنبه دکتر عزتی 5105232 - 3 تحلیل رفتار و روابط انسانی در مدیریت آموزشی  .1  234 21-10  22/10/98  

میرکمالی دکتر 5105274 - 2 سازمان های آموزشی در مدیریت تغییر و نوآوری  .2 نبهیکش   15-13 13-15 اتاق گروه   29/01/98  

 انتخابی
 سیاستگذاری در نظام آموزشی

2 - 
8-10 شنبه دکتر توفیقی 5105188  420  10-8  21/10/98  

10-12 شنبه دکتر نادری 5105275 مالیه در آموزش  303 12-10  28/10/98  

 

 

 

 

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

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

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

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

 ریزی آموزشیگروه آموزشی: مدیریت و برنامه
 مقطع تحصیلی: دکتری

 رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی

 97ورودی: ترم: سوم
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 - - - - - - 5105250 20 - رساله  .1

 

 

 

 

 

 

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

 شود.دچار حزن و اندوه می 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 هستمتمام پیشرفت

 ریزی آموزشیگروه آموزشی: مدیریت و برنامه
 مقطع تحصیلی: دکتری

 رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی

 96ورودی: ترم: پنجم
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

پورکریمیدکتر  5105295 - 2 روش تحقیق پیشرفته در آموزش عالی  .1 15-17 شنبه   125 15-13  28/10/98  

شنبهیک دکتر ابیلی 5105300 - 2 آموزش عالی تطبیقی  .2  12-10  206 12-10  22/01/98  

8510518 - 2 سیاستگذاری در آموزس عالی  .3 8-10 شنبه دکتر توفیقی   420  10-8  21/10/98  

شنبهسه دکتر برزوئیان 5105035 - 2 (بودجه بندی و مدیریت مالی )جبرانی  .4  10-8  342  10-8  29/10/98  

نبهشسه دکتر نارنجی 5105185 - 3 مشترک با برنامه کارشناسی ارشد ترم اول( -اصول مدیریت آموزشی )جبراین  .5  15-13  238 12-10  25/10/98  

 

 

 

 

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

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

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

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

 ریزی آموزشیو برنامه گروه آموزشی: مدیریت
 مقطع تحصیلی: دکتری

 رشته تحصیلی: آموزش عالی

 98ورودی: ترم: اول
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
شماره  تعداد واحد

 درس
 شماره کالس ساعت روز نام استاد

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

10-12 شنبه دکتر ابیلی 5105299 - 2 مدیریت سازمان های یادگیرنده و دانایی محور  .1  203 12-10  21/10/98  

7205105 - 2 سمینار موضوعی در آموزش عالی گرایش مدیریت  .2 13-15 شنبه دکتر ابیلی/ دکتر پورکریمی   126 15-13  28/10/98  

13-15 یکشنبه دکتر میر کمالی 5105274 - 2 مدیریت تغییر و نوآوری در سازمان های آموزشی  .3 13-15 اتاق گروه   29/10/98  

 انتخابی
 آموزش عالیالیه م

2 - 
نژاددکترنادری/ دکتر گرایی 5105144 8-10 شنبه   304 10-8  21/10/98  

8-10 شنبه دکتر حمیدی زاده 5105296 ریت راهبردی آموزش عالیی اقتصادی برای مدیهاروشمبانی و   303 10-8  28/10/98  

 

 

 

 

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

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

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

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

 ریزی آموزشیگروه آموزشی: مدیریت و برنامه
 دکتریمقطع تحصیلی: 

 رشته تحصیلی: آموزش عالی گرایش مدیریت

 97ورودی: ترم: سوم
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
شماره  تعداد واحد

 درس
 شماره کالس ساعت روز نام استاد

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

13-15 یکشنبه دکتر عزتی 5105201 - 2 سمینار موضوعی مدیریت مالی آموزش عالی   .1  206 15-13  22/10/98  

نژادنادری/ دکتر گرایی دکتر 5105144 - 2 مالیه آموزش عالی و بودجه بندی  .2 8-10 شنبه   304 10-8  28/10/98  

8-10 یکشنبه دکتر فرجادی 5105217 - 2 آموزش عالی بازار کار و کار آفرینی  .3  203 10-8  29/10/98  

 انتخابی
 آموزش عالی و اقتصاد دانایی محور 

2 - 
5105194 

10-12 یکشنبه دکتر نادری 10-12 اتاق گروه   29/10/98  
 5105211 اقتصاد دانشگاه کارآفرین و سازمان دانایی محور

 

 

 

 

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

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

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

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

 ریزی آموزشیامهگروه آموزشی: مدیریت و برن
 مقطع تحصیلی: دکتری

 رشته تحصیلی: آموزش عالی گرایش اقتصاد

 97ورودی: ترم: سوم
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شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1398-1399سال اول سال تحصیلی نیم  

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 - - - - - - 5105250 20 - رساله . 1

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

 ریزی آموزشیگروه آموزشی: مدیریت و برنامه
 دکتریمقطع تحصیلی: 

 رشته تحصیلی: آموزش عالی گرایش مدیریت و اقتصاد

 96ورودی: ترم: پنجم


