
 1398/03/25برنامه امتحانی دوره دکتری روز شنبه مورخ:    

 نام ناظر امتحان  مكان امتحان ساعت امتحان کل نام استاد دوره درس واحد شماره و گروه درس نام درس

   304دوم  10:00-08:00 6 نقش زهرا دکتری 2 01_5101286 روان سنجی با تاکيد بر تحليل عاملی

   302-دوم 12:00-10:00 8 نادری روشناوند ابوالقاسم دکتری 2 05_5105292 مباحث پيشرفته در اقتصاد آموزش عالی

 امتحان ندارد  304دوم  16:00-14:00 5 پورکريمی جواد دکتری 2 05_5105260 آمار پيشرفته در مديريت آموزشی

  امتحان ندارد 238-اول 16:00-14:00 4 پورکريمی جواد دکتری 2 05_5105295 روش تحقيق پيشرفته در آموزش عالی

   302-دوم 18:00-16:00 4 ابيلی خدايار دکتری 2 01_5105299 مديريت سازمان های يادگيرنده و دانايی محور
 

 1398/03/26برنامه امتحانی دوره دکتری روز يكشنبه مورخ:    

 نام ناظر امتحان  مكان امتحان ساعت امتحان کل نام استاد دوره درس واحد شماره و گروه درس نام درس

   304دوم  10:00-08:00 3 افروز غالمعلی دکتری 2 05_5101389 سمينار در مسايل کودکان استثنايی

   302-دوم 10:00-08:00 5 رستمی رضا دکتری 2 02_5106094 اعتياد

  ندارد امتحان 238-اول 12:00-10:00 6 دهقانی مرضيه دکتری 2 03_5103140 های طراحی، اجرا و ارزشيابی برنامه های درسیاصول و روش 

   236 16:00-14:00 3 حسن زاده سعيد دکتری 2 05_5101503 روانشناسی و توانبخشی افراد ناشنوا

 امتحان ندارد  201-اول 16:00-14:00 6 حكيم زاده رضوان دکتری 2 03_5103236 مطالعات تطبيقی در برنامه درسی

   202-اول 16:00-14:00 7 ابيلی خدايار دکتری 2 05_5105074 ارزيابی در آموزش عالی

  ندارد امتحان 304دوم  16:00-14:00 4 کرامتی محمد رضا دکتری 2 05_5105236 2زبان تخصصی 

 

 1398/03/27روز دوشنبه مورخ:    برنامه امتحانی دوره دکتری 

 نام ناظر امتحان  مكان امتحان ساعت امتحان کل نام استاد دوره درس واحد شماره و گروه درس نام درس

   304دوم  10:00-08:00 2 شرفی جم محمدرضا دکتری 2 02_5102059 1مكتب های فلسفی و آراء تربيتی 

   302-دوم 10:00-08:00 3 خدائی ابراهيم دکتری 2 03_5109013 متغيریروش های آماری چند 

   303-دوم 16:00-14:00 3 صالحی کيوان دکتری 2 03_5109016 ارزشيابی موسسه ها و برنامه ها

 1398/03/28برنامه امتحانی دوره دکتری روز سه شنبه مورخ:    

 نام ناظر امتحان  مكان امتحان ساعت امتحان کل نام استاد دوره درس واحد شماره و گروه درس نام درس

  امتحان ندارد 304دوم  10:00-08:00 2 باقری نوعپرست خسرو دکتری 2 02_5102050 روش های تحقيق فلسفی

  امتحان ندارد   12:00-10:00 1 باقری نوعپرست خسرو دکتری 2 02_5102036 فلسفه معاصر

  امتحان ندارد 304دوم  16:00-14:00 6 دهقانی آرانی فاطمه دکتری 2 02_5106091 سايكونوروايمونولوژی

   304 16:00-14:00 6 زارع حسين دکتری 2 01_5101294 روانشناسی شناختی

 
 



 

 1398/04/01برنامه امتحانی دوره دکتری روز شنبه مورخ:    

 نام ناظر امتحان  مكان امتحان ساعت امتحان کل نام استاد دوره درس واحد شماره و گروه درس درسنام 

   304دوم  10:00-08:00 7 توفيقی جعفر دکتری 2 05_5105187 سياستگذاری آموزش عالی و توسعه علمی

   304دوم  12:00-10:00 6 حاج حسينی منصوره دکتری 2 01_5101508 روانشناسی تربيتی

   302-دوم 12:00-10:00 1 ميرکمالی سيدمحمد دکتری 3 05_5105232 تحليل رفتار و روابط انسانی در مديريت آموزشی

   302-دوم 16:00-14:00 3 غباری بناب باقر دکتری 2 05_5101407 روش تحقيق پيشرفته

   304 16:00-14:00 3 نادری روشناوند ابوالقاسم دکتری 2 01_5105295 روش تحقيق پيشرفته در آموزش عالی

 

 1398/04/02برنامه امتحانی دوره دکتری روز يكشنبه مورخ:    

 نام ناظر امتحان  مكان امتحان ساعت امتحان کل نام استاد دوره درس واحد شماره و گروه درس نام درس

   304، دوم 304 10:00-08:00 3 فرزاد ولی اله دکتری 2 03_5109015 ساخت ابزار سنجش در اندازه گيری آموزشی

   203-اول 12:00-10:00 3 شكوهی يكتا محسن دکتری 2 05_5101379 روانشناسی و آموزش افراد تيزهوش

  امتحان ندارد 303-دوم 12:00-10:00 1 کرامتی محمد رضا دکتری 2 05_5105065 مديريت و برنامه ريزی استراتژيك در آموزش عالی

   302-دوم 12:00-10:00 4 نادری روشناوند ابوالقاسم دکتری 2 05_5105268 اقتصاد آموزش و پرورش

 امتحان ندارد  304دوم  12:00-10:00 6 حاتمی جواد دکتری 2 02_5106093 سالمندی و سالمت

 امتحان ندارد    16:00-14:00 6 حجازی موغاری الهه دکتری 2 01_5101338 روش های پژوهش

 امتحان ندارد  304، دوم 304 16:00-14:00 6 جوادی پور محمد دکتری 2 03_5103119 روش های تدريس و کاربرد فناوری های نوين در آموزش

 

 1398/04/03برنامه امتحانی دوره دکتری روز دوشنبه مورخ:    

 نام ناظر امتحان  مكان امتحان ساعت امتحان کل نام استاد درسدوره  واحد شماره و گروه درس نام درس

 امتحان ندارد    10:00-08:00 1 حسينی دهشيری افضل السادات دکتری 2 02_5102044 1تاريخ انديشه های تربيتی 

   302-دوم 12:00-10:00 3 مقدم زاده علی دکتری 2 03_5109014 پاسخ -نظريه سوال 

   302-دوم 16:00-14:00 2 حسينی دهشيری افضل السادات دکتری 2 02_5102058 مبانی فلسفی نظريه های يادگيری و تدريس
 

 1398/04/04برنامه امتحانی دوره دکتری روز سه شنبه مورخ:    

 نام ناظر امتحان  مكان امتحان ساعت امتحان کل نام استاد دوره درس واحد شماره و گروه درس نام درس

   304دوم  10:00-08:00 1 شرفی جم محمدرضا دکتری 2 02_5102040 فلسفه تطبيقی

   302-دوم 12:00-10:00 2 ايروانی شهين دکتری 2 02_5102049 2تاريخ انديشه های تربيتی 
 


