
 1398/03/25برنامه امتحانی دوره کارشناسی ارشد روز شنبه مورخ:    

  نام ناظر امتحان  مكان امتحان ساعت امتحان کل نام استاد دوره درس واحد شماره و گروه درس نام درس
   125.1 10:00-08:00 12 افروز غالمعلی کارشناسی ارشد 2 05_5101164 سمينار در مسايل کودکان عقب مانده ذهنی

 
   125-همكف 12:00-10:00 13 رحيمی نژاد عباس کارشناسی ارشد 3 06_5106017 روش تحقيق

 
   208-اول 16:00-14:00 11 مقدم زاده علی کارشناسی ارشد 3 05_5101027 آمار استنباطی

 
 

 1398/03/26برنامه امتحانی دوره کارشناسی ارشد روز يكشنبه مورخ:    

 مكان امتحان ساعت امتحان کل نام استاد دوره درس واحد ه درسشماره و گرو نام درس
نام ناظر 

  امتحان 
   202-اول 10:00-08:00 17 حاج حسينی منصوره کارشناسی ارشد 2 01_5101249 نظريه هاي يادگيري کاربردي

 

   204-لاو 10:00-08:00 9 باقري نوعپرست خسرو کارشناسی ارشد 3 02_5102035 تعليم و تربيت اسالمی
 

   201-اول 10:00-08:00 9 پورکريمی جواد کارشناسی ارشد 3 05_5105238 روش هاي تحقيق در مديريت آموزشی
 

   202-اول 12:00-10:00 11 حسن زاده سعيد کارشناسی ارشد 2 05_5101127 روانشناسی مرضی کودك
 

   124-همكف 12:00-10:00 13 دنی ياسرم کارشناسی ارشد 3 01_5101530 نظريه ها و روش هاي مشاوره گروهی
 

   125-همكف 12:00-10:00 15 حاج حسينی منصوره کارشناسی ارشد 3 01_5101535 روش هاي تحقيق پيشرفته در علوم تربيتی و روان شناسی
 

   126-همكف 12:00-10:00 14 بهرامی احسان هادي کارشناسی ارشد 2 02_5106158 روش تحقيق پيشرفته در پژوهش هاي بالينی
 

   205-همكف 16:00-14:00 44 جهانی تابش عذرا کارشناسی ارشد 2 02_5101410 احساس و ادارك
 

   238-اول 16:00-14:00 7 دهقانی مرضيه کارشناسی ارشد 2 03_5103348 روش هاي تدريس و بهسازي منابع انسانی
 

   125-همكف 16:00-14:00 9 نجی ثانی فاطمهنار کارشناسی ارشد 3 05_5105272 تئوري هاي سازمانی مديريت
 

  امتحان ندارد 126-همكف 16:00-14:00 12 جهانی تابش عذرا کارشناسی ارشد  2 02_5106183 روش هاي آزمايشگاهی در روان شناسی شناختی
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1398/03/27برنامه امتحانی دوره کارشناسی ارشد روز دوشنبه مورخ:    

  نام ناظر امتحان  مكان امتحان ساعت امتحان کل نام استاد دوره درس واحد گروه درسشماره و  نام درس
   124-همكف 10:00-08:00 8 کرمدوست نوروزعلی کارشناسی ارشد 3 03_5103033 و نمونه گيري2روش هاي آماري 

 

   125-همكف 10:00-08:00 9 درانی کمال کارشناسی ارشد 2 03_5103146 روش هاي تحقيق در برنامه درسی
 

   126-همكف 10:00-08:00 13 پورحسين رضا کارشناسی ارشد 2 06_5106061 روان شناسی رشد پيشرفته
 

   125-همكف 12:00-10:00 9 باقري نوعپرست خسرو کارشناسی ارشد 2 03_5103190 برنامه درسی و تربيت دينی، داللت هاي تربيتی متن دينی و سيره
 

   124-همكف 12:00-10:00 7 جوادي پور محمد کارشناسی ارشد 2 03_5103341 رسی در محيط کاريادگيري و برنامه د
 

   124-همكف 16:00-14:00 19 حجازي موغاري الهه کارشناسی ارشد 2 01_5101242 نظريه هاي رشد
 

   126-همكف 16:00-14:00 15 حاج حسينی منصوره کارشناسی ارشد 2 01_5101538 روابط و مناسبات انسانی در مدرسه
 

 امتحان ندارد    16:00-14:00 1 باقري نوعپرست خسرو کارشناسی ارشد 2 02_5102010 زبان تخصصی
 

   125-همكف 16:00-14:00 13 شرفی جم محمدرضا کارشناسی ارشد 3 02_5102027 تربيت در نهج البالغه
 

ارشدکارشناسی  3 02_5106157 نظريه ها و کاربردهاي روان درمانی    202-اول 16:00-14:00 14 دهقانی آرانی فاطمه 
 

   238-اول 16:00-14:00 10 جهانی تابش عذرا کارشناسی ارشد 2 02_5106180 2روان شناسی شناختی 
 

   236 17:00-14:00 14 خداياري فرد محمد کارشناسی ارشد 3 01_5101528 نظريه هاي پيشرفته مشاوره و روان درمانی
 

 

  1398/03/28متحانی دوره کارشناسی ارشد روز سه شنبه مورخ:    برنامه ا
  نام ناظر امتحان  مكان امتحان ساعت امتحان کل نام استاد دوره درس واحد شماره و گروه درس نام درس

   202-اول 10:00-08:00 7 سجاديه نرگس سادات کارشناسی ارشد 2 02_5102001 فلسفه معاصر
 

 

  1398/03/29ره کارشناسی ارشد روز چهارشنبه مورخ:    برنامه امتحانی دو
  نام ناظر امتحان  مكان امتحان ساعت امتحان کل نام استاد دوره درس واحد شماره و گروه درس نام درس

   124-همكف 16:00-14:00 6 مقدم زاده علی کارشناسی ارشد 2 03_5103215 مبانی نظري و کاربرد آزمون هاي روانی
 

 

 

 

 

 

 

 



 1398/04/01مه امتحانی دوره کارشناسی ارشد روز شنبه مورخ:    برنا

  نام ناظر امتحان  مكان امتحان ساعت امتحان کل نام استاد دوره درس واحد شماره و گروه درس نام درس
   125.1 12:00-10:00 11 شكوهی يكتا محسن کارشناسی ارشد 2 05_5101219 1مبانی نظري و کاربرد آزمون هاي روانی 

 
   126-همكف 16:00-14:00 7 صالحی کيوان کارشناسی ارشد 2 03_5103347 روش هاي تحقيق در آموزش بزرگساالن

 
   125-همكف 16:00-14:00 15 پورنقاش تهرانی سيدسعيد کارشناسی ارشد 2 06_5106024 پسيكوفيزيولوژي و نوروپسيكولوژي

 
 

 1398/04/02:    مورخ يكشنبه روز ارشد کارشناسی دوره امتحانی برنامه

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

   125.1 10:00-08:00 11 غباري بناب باقر کارشناسی ارشد  2 05_5101055 بازپروري شغلی و حرفه اي

   124-همكف 10:00-08:00 14 بشارت محمدعلی کارشناسی ارشد  2 02_5106156 فنون مصاحبه تشخيصی در روان شناسی بالينی

   204-اول 12:00-10:00 18 قاسم زاده سوگند کارشناسی ارشد  2 01_5101390 اختالالت يادگيري

   124-همكف 12:00-10:00 8 حسينی دهشيري افضل السادات کارشناسی ارشد  3 02_5102022 سير آراء تربيتی غرب

   202-اول 12:00-10:00 7 صالحی کيوان کارشناسی ارشد  2 03_5103228 رزشيابی نظام هاي آموزشیا

   201-اول 12:00-10:00 7 حكيم زاده رضوان کارشناسی ارشد  2 03_5103350 تحوالت جهانی و مطالعات تطبيقی در آموزش بزرگساالن

شناسی ارشد کار 2 06_5106063 مباحث جديد در آسيب شناسی روانی    126-همكف 12:00-10:00 14 بشارت محمدعلی 

   125-همكف 12:00-10:00 11 رستمی رضا کارشناسی ارشد  2 02_5106181 مبانی علوم اعصاب شناختی

   207-اول 15:00-14:00 13 مدنی ياسر کارشناسی ارشد  1 01_5101529 تمرين فنون مشاوره در آزمايشگاه

   204-اول 16:00-14:00 11 ارجمندنيا علی اکبر کارشناسی ارشد  2 05_5101054 بازپروري حرکتی

   208-اول 16:00-14:00 16 حسينی دهشيري افضل السادات کارشناسی ارشد  2 01_5101376 آراء تربيتی و مكاتب فلسفی

   201-اول 16:00-14:00 13 اژه اي جواد کارشناسی ارشد  2 01_5101533 هدايت و مشورت در اسالم

   202-اول 16:00-14:00 9 حكيم زاده رضوان کارشناسی ارشد  2 03_5103263 مطالعات تطبيقی در برنامه درسی

  امتحان ندارد 125-همكف 16:00-14:00 10 حاتمی جواد کارشناسی ارشد  2 02_5106187 ذهن و آگاهی
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1398/04/03مورخ:     برنامه امتحانی دوره کارشناسی ارشد روز دوشنبه

 نام درس
شماره و گروه 

 درس
 مكان امتحان ساعت امتحان کل نام استاد دوره درس واحد

نام ناظر 
 امتحان 

   124-همكف 10:00-08:00 16 اژه اي جواد کارشناسی ارشد  2 01_5101373 تعليم و تربيت اسالمی پيشرفته

   126-همكف 10:00-08:00 13 غالمعلی لواسانی مسعود کارشناسی ارشد  3 02_5101535 تی و روان شناسیروش هاي تحقيق پيشرفته در علوم تربي

   204-اول 10:00-08:00 14 شاهمرادي سميه کارشناسی ارشد  3 01_5101540 سنجش و ارزيابی در مشاوره خانواده و ازدواج
   202-اول 10:00-08:00 10 دادرس محمد کارشناسی ارشد  2 02_5102023 فلسفه برنامه ريزي آموزشی

   125-همكف 10:00-08:00 14 نوفرستی اعظم کارشناسی ارشد  2 02_5106165 رفتاري -فنون روان درمانی شناختی 
   125-همكف 12:00-10:00 9 دهقانی مرضيه کارشناسی ارشد  2 03_5103189 نظريه هاي برنامه ريزي درسی و تاريخ تحوالت برنامه هاي درسی در ايران و جهان

   126-همكف 12:00-10:00 7 درانی کمال کارشناسی ارشد  2 03_5103214 شيوه هاي کيفی در تحقيقات
   124-همكف 12:00-10:00 10 صفوي منش فرزانه کارشناسی ارشد  2 02_5106182 روش هاي تحقيق در علوم شناختی

   124-همكف 16:00-14:00 7 صفائی موحد سعيد کارشناسی ارشد  2 03_5103339 ارزشيابی اثربخشی برنامه هاي آموزش بزرگساالن

   125-همكف 16:00-14:00 9 ابوالقاسمنادري  کارشناسی ارشد  2 05_5105035 بودجه بندي و مديريت مالی
 

 

 1398/04/04ی دوره کارشناسی ارشد روز سه شنبه مورخ:    برنامه امتحان

  نام ناظر امتحان  مكان امتحان ساعت امتحان کل نام استاد دوره درس واحد شماره و گروه درس نام درس
   124-همكف 12:00-10:00 8 عالی مرضيه کارشناسی ارشد ناپيوسته 2 02_5102025 جامعه شناسی تعليم و تربيت )پيشرفته(

 
 

 1398/04/05برنامه امتحانی دوره کارشناسی ارشد روز چهارشنبه مورخ:    

  نام ناظر امتحان  مكان امتحان ساعت امتحان کل نام استاد دوره درس واحد شماره و گروه درس نام درس
   202-اول 16:00-14:00 11 عزتی ميترا کارشناسی پيوسته 2 05_5105179 رفتار و روابط انسانی در سازمان هاي آموزشی

 
 


