
 

 

 99-98سال اول سال تحصیلی برنامه امتحانی نیم

1 

 دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 

 21/10/1398مقطع دکتری روز شنبه مورخ 

 نام درس
تعداد 
 واحد

 تعداد  
 دانشجو

 نام استاد شماره درس
ساعت 
 امتحان

 ناظر محل آزمون

8-10 دکتر حجازی  5101261 6 2 آموزش و پرورش چند فرهنگی )اختیاری(  303   
8-10 دکتر مقدم زاده 5101383 5 2 های آماری پیشرفتهروش  304   

8-10 دکتر توفیقی 5105188 5 2 گذاری در نظام آموزشیسیاست  امتحان ندارد 201 
10-12 دکتر پورنقاش 5106079 8 2 شناسی سالمتروان  امتحان ندارد 304 

13-15 دکتر ابیلی 5105299 10 2 مدیریت سازمان های یادگیرنده و دانایی محور  126   
13-15 ر غالمعلی لواسانیدکت 5101264 6 1 شناسی تربیتیسمینار در روان  304   

13-15 دکتر افروز 5101501 5 2 بخشی افراد عقب مانده ذهنیشاسی و توانروان  302   
 

 22/10/1398مقطع دکتری روز یکشنبه مورخ 

 نام درس
تعداد 
 واحد

 تعداد  
 دانشجو

 نام استاد شماره درس
ساعت 
 امتحان

 ناظر محل آزمون

4051020-03 1 2 فلسفه تطبیقی 8-10 دکتر شرفی   303   
8-10 دکتر حجازی/دکتر غالمعلی لواسانی 5101058 4 3 آمار استنباطی و روش تحقیق پیشرفته  302   

8-10 دکتر افروز 5101504 3 2 بخشی افراد نابیناروانشاسی و توان  304   
8-10 دکتر باقری 5102050 5 2 روش های تحقیق فلسفی  امتحان ندارد 306 

10-12 دکتر بهرامی 5106078 8 2 شناسی سالمتقیق در روانروش تح  302   
10-12 دکتر رحیمی نژاد 5106142 5 2 فرهنگ و سالمت  304   

10-12 دکتر میرکمالی 5105259 6 2 تئوری های مدیریت  306   
10-12 دکتر عزتی 5105232 4 3 تحلیل رفتار و روابط انسانی در مدیریت آموزشی  203   

10-12 دکتر ابیلی 5105300 9 2 عالی تطبیقی آموزش  303   
13-15 دکتر حسن زاده 5101403 3 2 رفتاری -اختالالت عاطفی  302   

13-15 دکتر عزتی 5105201 3 2 سمینار موضوعی مدیریت مالی آموزش عالی   306   
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2 

 دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 23/10/1398مقطع دکتری روز دوشنبه مورخ 

 نام درس
تعداد 

 واحد

 تعداد  

 دانشجو
 ناظر محل آزمون ساعت امتحان نام استاد شماره درس

5102040-02 3 2 فلسفه تطبیقی 8-10 دکتر شرفی   304   

13-15 موحددکتر حکیم زاده/دکتر صفایی 5103125 4 2 نظریه های برنامه درسی  330    

13-15 دکتر ایروانی 5102051 2 2 مبانی فلسفی آموزش و پرورش در ایران  304   
 

 24/10/1398شنبه مورخ کتری روز سهمقطع د

 نام درس
تعداد 

 واحد

 تعداد  

 دانشجو
 ناظر محل آزمون ساعت امتحان نام استاد شماره درس

8-10 دکتردرانی/ دکتر صفایی 5103087 6 2 های تحقیق در برنامه درسی با تاکید بر تحقیق کیفیروش  امتحان ندارد 302 

8-10 دکتر کردی 5109011 4 2 جبرخطی   306   

8-10 دکتر باقری 5102060 2 2 (2مکتب های فلسفی و آراء تربیتی)  امتحان ندارد 304 

10-12 دکترخدایی 5103085 4 2 های آماری در برنامه درسیکاربردهای روش  302   

10-12 دکتر مقدم زاده 5109017 3 2 های مقیاس سازیروش  304   

13-15 دکتر مقدم زاده 5109007 4 2 آموزشیهای گیرینظریه و روش کالسیک اندازه  302   

13-15 دکتر صالحی 5109018 3 - ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در نظام آموزشی  306   
 

 25/10/1398هارشنبه مورخ روز چ مقطع دکتری

 نام درس
تعداد 

 واحد

 تعداد  

 دانشجو
 ناظر محل آزمون ساعت امتحان نام استاد شماره درس

10-12 دکتر نارنجی 5105185  3 مشترک با برنامه کارشناسی ارشد ترم اول( -آموزشی )جبرایناصول مدیریت   امتحان ندارد 124 
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 دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 28/10/1398مقطع دکتری روز شنبه مورخ 

 تعداد واحد نام درس
 تعداد  

 دانشجو
 ناظر محل آزمون ساعت امتحان نام استاد شماره درس

8-10 دکتر حمیدی زاده 5105296 4 2 های اقتصادی برای مدیریت راهبردی آموزش عالیمبانی و روش  124   

8-10 نژاددکتر نادری/ دکتر گرایی 5105144 3 2 مالیه آموزش عالی و بودجه بندی  125   

10-12 ادیآبدکتر فتح -دکتر حاج حسینی 5101304 6 2 شناسی یادگیریروان نداردامتحان  304   

10-12 دکتر شکوهی یکتا 5101502 5 2 ناتوانی های یادگیری خاص  201   

13-15 دکتر محسنی تبریزی 5101282 6 2 شناسی اجتماعی در تعلیم و تربیتروان  304   

13-15 دکتر پورکریمی 5105295 9 2 روش تحقیق پیشرفته در آموزش عالی  124 
 

13-15 دکتر ابیلی/ دکتر پورکریمی 5105072 4 2 دیریتسمینار موضوعی در آموزش عالی گرایش م  303 
 

 

 29/10/1398شنبه مورخ  یک مقطع دکتری روز

 نام درس
تعداد 
 واحد

 تعداد  
 دانشجو

 نام استاد شماره درس
ساعت 
 امتحان

 ناظر محل آزمون

5105035-01  2 مشترک با برنامه کارشناسی ارشد ترم سوم(-بودجه بندی و مدیریت مالی )جبرانی 8-10 دکتر برزوئیان   306   

8-10 دکتر فرجادی 5105217 3 2 آموزش عالی بازار کار و کار آفرینی  304   

10-12 دکتر خدایاری فرد 5101154 4 2 شناسی روانیآسیب  302   

10-12 دکتر ارجمندنیا 5101321 5 2 ناتوانی های جسمانی و سالمت  304   

10-12 دکتر بازرگان 5101386 3 2 های ارزیابی و سنجشروش  303   

10-12 دکترحسینی 5102044 5 2 (1تاریخ اندیشه های تربیتی )  306   

10-12 دکتر نادری 5105211 3 2 اقتصاد دانشگاه کارآفرین و سازمان دانایی محور  203   

13-15 دکتر پورحسین 5106080 8 2 استرس  304   

13-15 دکتر پورنقاش تهرانی 5101103 4 2 لوژیشناسی فیزیولوژیک و نوروپسیکوروان  امتحان ندارد 303 
13-15 دکتر میرکمالی 5105274 8 2 مدیریت تغییر و نوآوری در سازمان های آموزشی  203   

13-15 پورکریمی دکتر 5105260 6 2 آمار پیشرفته  238   
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 دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 30/10/1398شنبه مورخ دو  مقطع دکتری روز

 نام درس
تعداد 

 واحد

 داد تع 

 دانشجو
 نام استاد شماره درس

ساعت 

 امتحان
 ناظر محل آزمون

10-12 دکتر مهرمحمدی 5102045 2 2 ریزی درسیرویکرد فلسفی در برنامه  302   

13-15 دکتر سجادیه 5102036 5 2 فلسفه معاصر  306   
 

 01/11/1398شنبه مورخ سهمقطع دکتری روز 

 نام درس
تعداد 

 واحد

 تعداد  

 دانشجو
 نام استاد ماره درسش

ساعت 

 امتحان
 ناظر محل آزمون

8-10 دکتر شرفی 5103084 4 2 مبانی فلسفی تربیت اسالم  302   

8-10 دکتر خدایی 5109020 3 2 سله مراتبیسلتحلیل مسیر و معادالت ساختاری و   امتحان ندارد 306 

10-12 دکتر پورشریفی 5106081 5 2 های مزمنسازگاری با بیماری  230    

10-12 دکتر دهقانی 5103141 6 2 سمینار در برنامه درسی  امتحان ندارد 306 

10-12 دکتر صالحی 5109009 4 3 های پیشرفته تحقیق کمی و کیفی درعلوم تربیتیروش  304   

13-15 دکتر جوادی پور 5103239 6 2 ریزی درسی در آموزش عالیبرنامه  امتحان ندارد 302 

13-15 دکتر خدایی 5109010 4 2 همبستگی رگرسیونی  امتحان ندارد 306 

 


