
 

 1398/03/26برنامه امتحانی دوره کارشناسی روز یکشنبه مورخ:    

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

   209-اول 10:00-08:00 29 نقش زهرا کارشناسی  SPSS 5101419_01 2آمار استنباطی و کاربرد 

   208-اول 10:00-08:00 23 عسکري زاده فلورا کارشناسی  2 03_5103294 منطق

   306-دوم 10:00-08:00 24 شرفی جم محمدرضا کارشناسی  2 02_5105045 تعليم و تربيت اسالمی

   302-دوم 12:00-10:00 37 شاهمرادي سميه کارشناسی  2 01_5101273 1آسيب شناسی روانی 

   205-اول 12:00-10:00 43 مصلحی حامد کارشناسی  2 02_5106202 1آموزه هاي روان شناختی در قرآن و حدیث 

   209-اول 12:00-10:00 43 کارسازي حسين کارشناسی  2 05_5106204 فناوري اطالعات در روان شناسی

   306-دوم 12:00-10:00 36 ارجمندنيا علی اکبر کارشناسی  2 05_5106214 2روان شناسی افراد با نيازهاي ویژه 

   306-دوم 16:00-14:00 27 ابدي فاطمه کارشناسی  2 01_5101080 جامعه شناسی آموزش و پرورش

   204-اول 16:00-14:00 21 خانزاده علی کارشناسی  2 01_5101559 روان شناسی تربيتی

   208-اول 16:00-14:00 25 صالحی کيوان کارشناسی  2 02_5103282 سنجش و اندازه گيري

   207-اول 16:00-14:00 19 دادرس محمد کارشناسی  2 03_5103286 آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان

   302-دوم 16:00-14:00 25 سجادیه نرگس سادات کارشناسی  2 04_5103286 آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان

   209 16:00-14:00 26 دهقانی آرانی فاطمه کارشناسی  2 01_5106199 1متون روان شناسی 

   209-(،اولDراهروي طبقه اول جنوبی )سالن  16:00-14:00 44 دهقانی آرانی فاطمه کارشناسی  2 02_5106199 1متون روان شناسی 

 

 

 

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

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

   209-اول 10:00-08:00 36 بشارت محمدعلی کارشناسی  2 05_5101278 2آسيب شناسی روانی 

   (E) 1سالن طبقه اول  10:00-08:00 51 شاهمرادي سميه کارشناسی  2 05_5101372 شخصيت روانشناسی

   (E) 2سالن طيقه اول  10:00-08:00 6 شاهمرادي سميه کارشناسی  2 06_5101372 روانشناسی شخصيت

   124-همکف 10:00-08:00 15 طاهري فر زهرا کارشناسی  2 02_5106225 پویایی گروه

   205-اول 12:00-10:00 38 آسایش محمدحسن کارشناسی  2 01_5101432 در مسائل و مشکالت تحصيلیمشاوره 

   205اول 16:00-14:00 45 رضاپور تارا کارشناسی  2 02_5106196 روان شناسی شناختی

   209-اول 16:00-14:00 35 جواهري محمدي عباس کارشناسی  2 01_5101427 2متون مشاوره انگليسی 

   302-دوم 16:00-14:00 23 جواهري محمدي عباس کارشناسی  2 03_5106136 مبانی راهنمایی و مشاوره

   125-همکف 16:00-14:00 17 شاهمرادي سميه کارشناسی  2 04_5106136 مبانی راهنمایی و مشاوره

   (E) 1سالن طبقه اول  16:00-14:00 49 بسطامی کتولی مالك کارشناسی  2 02_5106204 فناوري اطالعات در روان شناسی

   126-همکف 16:00-14:00 18 رضازاده سيدمحمدرضا کارشناسی  2 05_5106211 روان شناسی اجتماعی کاربردي



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

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

   208-اول 10:00-08:00 22 طاهري فر زهرا کارشناسی  2 05_5101060 بهداشت روانی

   209-اول 10:00-08:00 28 خدایاري فرد محمد کارشناسی  2 01_5101309 و جوانان مسایل نوجوانان

   207-اول 10:00-08:00 27 عالی مرضيه کارشناسی  2 01_5106011 انسان شناسی در اسالم

   205-اول 10:00-08:00 42 فيروزي منيژه کارشناسی  2 02_5106138 2مباحث اساسی در روان شناسی 

    208 12:00-10:00 12 رضاپور تارا کارشناسی  2 01_5106196 شناسی شناختیروان 

   205-اول 12:00-10:00 39 آذربایجانی مسعود کارشناسی  2 05_5106197 روان شناسی دین

   209-اول 12:00-10:00 14 پورنقاش تهرانی سيدسعيد کارشناسی  2 05_5106200 2متون روان شناسی 

   207-اول 16:00-14:00 26 کرامتی محمد رضا کارشناسی  2 01_5101425 ابتدایی و متوسطه اول و دومآموزش و پرورش 

   302-دوم 16:00-14:00 23 خانزاده علی کارشناسی  2 02_5101559 روان شناسی تربيتی

   306-دوم 16:00-14:00 25 دهقانی مرضيه کارشناسی  2 03_5103271 آموزش و پرورش پيش دبستانی، دبستان و متوسطه در ایران

   306 16:00-14:00 19 دهقانی مرضيه کارشناسی  2 04_5103271 آموزش و پرورش پيش دبستانی، دبستان و متوسطه در ایران

   208-اول 16:00-14:00 28 قاسم زاده سوگند کارشناسی  2 02_5103280 روان شناسی و آموزش کودکان با نيازهاي ویژه

   203-اول 16:00-14:00 2 نادري روشناوند ابوالقاسم کارشناسی  2 02_5105094 اقتصاد کليات

   209-اول 16:00-14:00 29 عظيمی زینب کارشناسی  2 02_5106107 روان شناسی تربيتی

   205-اول 16:00-14:00 32 تعدادي یاسر کارشناسی  2 05_5106206 2آزمون هاي روانشناختی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

   208-اول 10:00-08:00 16 ایروانی شهين کارشناسی  2 03_5103274 خانواده در اسالم

   205-اول 10:00-08:00 34 فيروزي منيژه کارشناسی  2 02_5103292 روان شناسی سالمت

   209-اول 10:00-08:00 38 رضازاده سيدمحمدرضا کارشناسی  2 05_5106208 روان شناسی و مشاوره خانواده

   209-اول 12:00-10:00 25 قاسم زاده سوگند کارشناسی  2 03_5103293 اختالل هاي رفتاري و هيجانی

   302-دوم 12:00-10:00 22 نصرتی فاطمه کارشناسی  2 04_5103293 هاي رفتاري و هيجانی اختالل

   205-اول 12:00-10:00 43 فردوسی طيبه کارشناسی  2 02_5106136 مبانی راهنمایی و مشاوره

   207-اول 12:00-10:00 29 غالمعلی لواسانی مسعود کارشناسی  2 01_5106173 1روان شناسی تحولی 

   (E) 1سالن طبقه اول  12:00-10:00 49 پورحسين رضا کارشناسی  2 02_5106195 2روان شناسی تحولی 

   306-دوم 12:00-10:00 40 نورزاد بهار کارشناسی  2 05_5106236 روان سنجی

   209-اول 16:00-14:00 24 دادرس محمد کارشناسی  2 05_5103269 مبانی و اصول تعليم و تربيت

   204-اول 16:00-14:00 12 کرامتی محمد رضا کارشناسی  2 02_5103278 و اصول برنامه ریزي آموزشی مبانی

   206-اول 16:00-14:00 21 محمدحسنی نسرین کارشناسی  2 03_5103291 توليد محتواي الکترونيکی

   208-اول 16:00-14:00 24 عظيمی یانچشمه اسماعيل کارشناسی  2 04_5103291 توليد محتواي الکترونيکی

   (E) 1سالن طبقه اول  16:00-14:00 54 عظيمی زینب کارشناسی  2 05_5106107 روان شناسی تربيتی

   205-اول 16:00-14:00 27 پوررضائيان هدي کارشناسی  2 05_5106219 روان شناسی سالمندي

 

1398/03/29مورخ:     چهارشنبهامتحانی دوره کارشناسی روز  برنامه  

 نام ناظر امتحان مکان امتحان ساعت امتحان باامتحان کل نام استاد دوره درس واحد گروه درسشماره و  نام درس

  209-اول 10:00-08:00 26 27 ميري محمد کارشناسی پيوسته 2 01_5120050 تفسير موضوعی قرآن

  (E) 1سالن طبقه اول  10:00-08:00 50 54 کشور دوست جوبنه سمانه کارشناسی پيوسته 2 01_5120062 دانش خانواده و جمعيت

  208-اول 10:00-08:00 22 25 احمدي کاشانی ابوالفضل کارشناسی پيوسته 2 02_5120062 دانش خانواده و جمعيت

  (E) 1سالن طبقه اول  12:00-10:00 48 48 رهنمائی حسين کارشناسی پيوسته 2 01_5120037 )نبوت و امامت( 2اندیشه اسالمی

  (E) 1سالن طبقه اول  16:00-14:00 50 50 رهنمائی حسين کارشناسی پيوسته 2 02_5120037 )نبوت و امامت( 2اندیشه اسالمی

  208-اول 16:00-14:00 12 12 ميرعظيمی سيدحميدرضا کارشناسی پيوسته 2 03_5120037 )نبوت و امامت( 2اندیشه اسالمی

 

 

 

 

 



 1398/04/01شنبه مورخ:     روزبرنامه امتحانی دوره کارشناسی 

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

   209-اول 10:00-08:00 26 کشاورز افشار حسين کارشناسی  2 04_5103290 مشاوره تحصيلی و شغلی

   205-اول 10:00-08:00 25 رضارستمی  کارشناسی  2 05_5106227 کليات روان پزشکی

   208-اول 12:00-10:00 22 نجفی اصل زهره کارشناسی  2 02_5106040 آسيب شناسی اجتماعی

   205-اول 12:00-10:00 45 پورنقاش تهرانی سيدسعيد کارشناسی  2 02_5106141 روان شناسی فيزیولوژیك

   306-دوم 12:00-10:00 47 رضاپورحسين  کارشناسی  2 05_5106195 2روان شناسی تحولی 

   306-دوم 16:00-14:00 29 کشاورز افشار حسين کارشناسی  2 01_5101443 روش ها و فنون راهنمایی و مشاوره

   306 16:00-14:00 11 کشاورز افشار حسين کارشناسی  2 02_5101443 روش ها و فنون راهنمایی و مشاوره

   205-اول 16:00-14:00 30 اللهياري رحمت اله کارشناسی  2 05_5106212 سازمانی -روان شناسی صنعتی 

 

 

 1398/04/02مورخ:     یکشنبهروز برنامه امتحانی دوره کارشناسی 
 نام ناظر امتحان  مکان امتحان ساعت امتحان کل نام استاد دوره درس واحد شماره و گروه درس نام درس

   205-اول 10:00-08:00 3 رحيمی نژاد عباس کارشناسی  2 02_5101117 روانشناسی شخصيت

   2-205 10:00-08:00 38 رحيمی نژاد عباس کارشناسی  2 02_5101372 روانشناسی شخصيت

   209-اول 10:00-08:00 37 اژه اي جواد کارشناسی  2 01_5101430 کاربرد آزمون هاي هوش و استعداد در مشاوره
   208-اول 10:00-08:00 31 عالی مرضيه کارشناسی  2 05_5106198 روان شناسیفلسفه علم 

   306-دوم 10:00-08:00 32 مصلحی حامد کارشناسی  2 05_5106202 1آموزه هاي روان شناختی در قرآن و حدیث 
   306-دوم 12:00-10:00 28 اژه اي جواد کارشناسی  2 01_5101096 روانشناسی اجتماعی

 امتحان ندارد   12:00-10:00 26 کشاورز افشار حسين کارشناسی پيوسته 1 01_5101444 فنون راهنمایی و مشاورهتمرین 

  امتحان ندارد  12:00-10:00 12 کشاورز افشار حسين کارشناسی پيوسته 1 02_5101444 تمرین فنون راهنمایی و مشاوره

   209-اول 12:00-10:00 25 بهنودي مریم کارشناسی  2 03_5103265 تکنولوژي آموزشی
   208-اول 12:00-10:00 24 دادرس محمد کارشناسی  2 02_5103270 مکتب هاي فلسفی و نظریه هاي تربيتی

   207-اول 12:00-10:00 17 صفائی موحد سعيد کارشناسی  2 03_5103287 کاربرد رایانه در تعليم و تربيت

   205-اول 12:00-10:00 45 زهراباطنی  کارشناسی  2 02_5106137 معرفت شناسی

    209 16:00-14:00 36 مصلحی حامد کارشناسی  2 06_5106202 1آموزه هاي روان شناختی در قرآن و حدیث 

   205-اول 16:00-14:00 46 درانی کمال کارشناسی  2 02_5106211 روان شناسی اجتماعی کاربردي

   306-دوم 16:00-14:00 11 فر زهراطاهري  کارشناسی  2 05_5106225 پویایی گروه

 

 

 

 

 



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

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

   205-اول 10:00-08:00 42 آسایش محمدحسن کارشناسی  2 02_5103290 مشاوره تحصيلی و شغلی

   (E) 1سالن طبقه اول  10:00-08:00 47 رضاپور تارا کارشناسی  2 05_5106196 روان شناسی شناختی

   (E) 2سالن طيقه اول  12:00-10:00 24 طاهري فر زهرا کارشناسی  2 03_5101117 روانشناسی شخصيت

   (E) 1سالن طبقه اول  12:00-10:00 23 زهراطاهري فر  کارشناسی  2 04_5101117 روانشناسی شخصيت

   208-اول 12:00-10:00 29 افتخاراردبيلی حسن کارشناسی  2 01_5101418 فيزیولوژي انسان )اعصاب و غدد(

   205-اول 12:00-10:00 45 کارسازي حسين کارشناسی  3 02_5106020 آمار استنباطی

   209-اول 16:00-14:00 25 پورکریمی جواد کارشناسی  2 01_5101575 آمار توصيفی

   205-اول 16:00-14:00 34 صادقی فسائی سهيال کارشناسی  2 05_5106040 آسيب شناسی اجتماعی

   306-دوم 16:00-14:00 45 عباسی سورشجانی مریم کارشناسی  2 05_5106237 فنون مشاوره و روان درمانی

 

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

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

   (E) 1سالن طبقه اول  10:00-08:00 47 غریبی حميدرضا کارشناسی  2 05_5106233 روان شناسی سياسی

   205-اول 12:00-10:00 36 نقش زهرا کارشناسی  2 01_5101420 مبانی نظري روش تحقيق در مشاوره

   208-اول 12:00-10:00 26 دهقانی مرضيه کارشناسی  3 02_5103275 الگوها و روش هاي تدریس

   207-اول 12:00-10:00 23 نارنجی ثانی فاطمه کارشناسی  2 03_5103277 مبانی و اصول مدیریت آموزشی

   209-اول 12:00-10:00 33 نوفرستی اعظم کارشناسی  2 05_5106209 روان درمانی نظریه هاي مشاوره و

   205-اول 16:00-14:00 35 نقش زهرا کارشناسی  1 01_5101421 تمرین عملی روش تحقيق در مشاوره

   208-اول 16:00-14:00 21 محمدحسنی نسرین کارشناسی  2 03_5103303 مبانی چند رسانه اي آموزشی

   209-اول 16:00-14:00 24 عظيمی یانچشمه اسماعيل کارشناسی  2 04_5103303 مبانی چند رسانه اي آموزشی

   (E) 1سالن طبقه اول  16:00-14:00 50 نورزاد بهار کارشناسی  2 02_5106236 روان سنجی
 

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

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

  (E) 1سالن طبقه اول  10:00-08:00 29 آل یمين حامد کارشناسی 2 01_5120051 تاریخ تحليلی صدر اسالم
  (E) 2سالن طيقه اول  10:00-08:00 35 آل یمين حامد کارشناسی 2 02_5120051 تاریخ تحليلی صدر اسالم

  208-اول 12:00-10:00 18 سلمانی عباسعلی کارشناسی 2 01_5120080 آشنایی با ارزش هاي دفاع مقدس

  207-اول 16:00-14:00 13 ميرعظيمی سيدحميدرضا کارشناسی 2 01_5120031 اخالق اسالمی )مبانی و مفاهيم(

  (E) 1سالن طبقه اول  16:00-14:00 50 علی کتابی امير کارشناسی 2 02_5120031 اخالق اسالمی )مبانی و مفاهيم(

  (F 1راهروي طبقه اول شمالی) 16:00-14:00 53 نائينی علی کارشناسی 2 01_5120061 انقالب اسالمی ایران

  236 16:00-14:00 47 نائينی علی کارشناسی 2 02_5120061 انقالب اسالمی ایران

209-اول 16:00-14:00 25 بسطامی کتولی مالك کارشناسی  2 02_5103287 کاربرد رایانه در تعليم و تربيت    

 


