
 

 

 99-98سال اول سال تحصیلی برنامه امتحانی نیم

1 

 دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 21/10/1398مقطع کارشناسی ارشد روز شنبه مورخ 

 نام درس
تعداد 

 واحد

 تعداد 

  دانشجو
 نام استاد شماره درس

ساعت 

 امتحان

محل 

 آزمون
 ناظر

  124 8-10 دکتر معین الغربا 5106131 14 2 فنون گروه درمانی

  125 8-10 دکتر گودرزی 5103344 8 2 نظریه های آموزش بزرگساالن

  124 10-12 دکتر نوفرستی 5106165 16 2 رفتاری -فنون روان درمانی شناختی

  124 13-15 دکتر حاتمی/ دکترنیلی/دکترمرادی 5106170 15 2 مبانی علوم شناختی

  125 13-15 صالحیدکتر  5103347 8 2 های تحقیق در آموزش بزرگساالنروش

  236 13-15 دکتر جوادی پور 5103165 11 2 نظریه های یادگیری و روش تدریس

 

 22/10/1398شنبه مورخ یکمقطع کارشناسی ارشد روز 

 نام درس
تعداد 

 واحد

 تعداد  

 دانشجو
 نام استاد شماره درس

ساعت 

 امتحان
 ناظر محل آزمون

  125 8-10 دکتر سرابی 5106160 15 2 روشهای آماری در علوم شناختی

  124 8-10 دکتر دهقانی آرانی/ دکتر حاتمی 5106066 13 2 نظریه های شخصیت

  126 8-10 دکتر دادرس 5101276  2 متون تخصصی

  204 13-15 دکتر نقش 5101027 14 2 آمار استنباطی

  202 13-15 دکتر مقدم زاده 5103242 10 3 (1های آماری)روش

  201 13-15 دکتر سجادیه 5103145 11 2 تربیتی اسالم و داللت های آن در برنامه درسیفلسفه 

  125 13-15 دکتر لیاقت 5103241 9 2 های ارزشیابی در برنامه درسیروش

  126 13-15 دکتر جوادی پور 5103342 7 2 مدیریت دانش در سازمان های آموزشی

 

 



 

 

 99-98سال اول سال تحصیلی برنامه امتحانی نیم

2 

 دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 23/10/1398مقطع کارشناسی ارشد روز دوشنبه مورخ 

 نام درس
تعداد 
 واحد

 تعداد  
 دانشجو

 نام استاد شماره درس
ساعت 
 امتحان

 ناظر محل آزمون

   202 8-10 آرانیدکتررستمی/دکتردهقانی 5106149 16 2 آسیب شناسی روانی پیشرفته

   201 8-10 دکتر رضوی 5106186 11 2 اصول زبان شناسی شناختی

   125 8-10 دکتر دهقانی 5103144 11 2 درسیریزی های برنامهاصول و روش

   126 8-10 دکتر ایروانی 5102067 12 2 تاریخ تعلیم و تربیت در اسالم و ایران

 امتحان ندارد 124 8-10 دکتر باقری 5102015 9 3 نظریات تربیتی و مکاتب فلسفی

   302 8-10 شفائیدکتر ابیلی/خانم 5103305  2 متون تخصصی )مشترک با برنامه کارشناسی ترم سوم( )جبرانی(

  302 8-10 ابیلیدکتر  5103226-03 8 2 تخصصیزبان 

  302 8-10 ابیلیکتر د 5105107-05 9 2 1آموزشتخصصی متون 

 امتحان ندارد 306 8-10 دکتر کشاورز 5101554 15 3 کارورزی در مشاوره خانواده و ازدواج

 امتحان ندارد 207 10-12 دکتر حاج حسینی 5101550 12 2 کارورزی در مشاوره مدرسه

   125 10-12 دکتر زمانی 5106062 11 2 شناسی یادگیری و تفکرروان

   124 10-12 دکتر نصرتی 5106021 14 2 شناسی کودکان استثناییروان

   126 10-12 دکتر رستمی/ دکتر کاظمی 5106181-03 8 2 مبانی علوم اعصاب شناختی

   202 10-12 دکتر حسن زاده 5101182 14 2 فرایند های تحول روانی

   125 13-15 دکتر عبدالحسین وهابی 5106190 11 2 علوم اعصاب شناختی و فرایندهای عالی ذهن

   126 13-15 فرد/دکترآسایشدکترخدایاری 5101528 14 3 نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی

   124 13-15 دکتر غالمعلی لواسانی 5101052 16 2 انگیزش و هیجان د تعلیم و تربیت

   202 13-15 دکتر قاسم زاده 5101134-03 14 2 ریزی درسیروش تهیه و تنظیم مواد و برنامه

   201 13-15 دکتر مقدم زاده 5103224 6 1 سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی

   234 13-15 دکتر چارباشلو 5103213 9 2 های طراحی تدوین و سازمان دهی و اجرای برنامه درسیروش

   203 13-15 دکتر موسوی 5103343 7 2 کاربرد فناوری های نوین در آموزش بزرگساالن

   238 13-15 دکتر دادرس 5102094 12 2 تاریخ فلسفه کالسیک 

  302 13-15 دکتر اژه ای 5101096  2 شناسی اجتماعیروان



 

 

 99-98سال اول سال تحصیلی برنامه امتحانی نیم

3 

 دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 24/10/1398شنبه مورخ مقطع کارشناسی ارشد روز سه

 نام درس
تعداد 
 واحد

 تعداد  
 دانشجو

 نام استاد شماره درس
ساعت 
 امتحان

 ناظر محل آزمون

   124 8-10 دکتر کرمدوست 5106151 16 1 شناسی بالینیهای آماری پیشرفته در روانروش
   125 8-10 دکتر فیروزی 5106068 11 3 شناسی عمومی پیشرفتهروان
   202 8-10 دکتر حجازی 5101106 15 2 شناسی تربیتیروان
   201 8-10 دکتر فرزاد 5103233 6 2 های آزمایشی تحقیق در علوم تربیتیروش

   124 10-12 دکتر نقش 5101526-02 13 2 آمار استنباطی پیشرفته
   124 10-12 دکتر نقش 5101526-01 15 2 آمار استنباطی پیشرفته

   125 10-12 دکتر حاج حسینی 5101375 15 2 های آموزشنظریه و روش
   126 10-12 ارجمندنیا/ دکتر افروزدکتر  5110021-03 8 2 شناسی شناختیروان
   202 10-12 دکتر قاسم زاده 5101041 14 2 شناسی و آموزش کودکان استثناییروان

  201 10-12 دکتر باقری/ دکتر حسینی 5102042 9 2 سمینار درمسائل تربیتی
 امتحان ندارد 204 10-12 دکتر کشاورز 5101551 12 2 سمینار مسائل راهنمایی و مشاوره در آموزش و پرورش

   202 13-15 دکتر شاهمرادی 5101556 15 2 مشاوره ازدواج
   124 13-15 دکتر مجید نیلی 5106188 11 1 سازی شناختیمدل
 125 13-15 دکتر ارجمندنیا 5101588-03 14 2 شناسی بالینی کودکروان

 
 126 13-15 پورکریمیدکتر  5105253 14 3 کاربرد آمار استنباطی در مدیریت

 
 

 25/10/1398مقطع کارشناسی ارشد روز چهارشنبه مورخ 

 نام درس
تعداد 

 واحد

 تعداد  

 دانشجو
 نام استاد شماره درس

ساعت 

 امتحان
 ناظر محل آزمون

   124 8-10 دکتر نارنجی 5105011 11 2 اصول و روش های ارزشیابی آموزشی )جبرانی(

  126 10-12 ایدکتر اژه 5101533 15 2 هدایت و مشورت در اسالم

   124 13-15 دکتر ابیلی 5105115-05 12 3 مدیریت نیروی انسانی در آموزش و پرورش

 



 

 

 99-98سال اول سال تحصیلی برنامه امتحانی نیم

4 

 دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 28/10/1398مقطع کارشناسی ارشد روز شنبه مورخ 

 نام درس
تعداد 

 واحد

 تعداد  

 دانشجو
 نام استاد درسشماره 

ساعت 

 امتحان
 ناظر محل آزمون

   124 10-12 فر/دکتر دهقانیدکتر نوفرستی/دکتر طاهری 5106167 14 - های روان درمانیکارورزی روش

   125 10-12 دکتر رستمی 5106161 14 2 مبانی علوم اعصاب

   209 13-15 دکتر دادرس 5103269-03  2 اصول تعلیم و تربیت )جبرانی(مبانی و

   125 13-15 دکتر عاطف وحید 5106166 14 - شناسی بالینیکاربرد آزمون های عینی، فرافکن و شناختی در روان

 

 29/10/1398مقطع کارشناسی ارشد روز یکشنبه مورخ 

 نام درس
تعداد 

 واحد

 تعداد  

 دانشجو
 نام استاد شماره درس

ساعت 

 امتحان
 ناظر محل آزمون

   306 8-10 دکتر برزوئیان 5105035 25 2 مالی بودجه بندی و مدیریت

   124 10-12 دکتر حاتمی 5106171 14 2 1شناسی شناختی روان

   125 10-12 لواسانیدکتر غالمعلی 5106065 13 2 انگیزش و هیجان

   126 10-12 دکتر جوادی پور 5103345 8 2 نیازسنجی آموزشی

   202 10-12 دکتر سجادیه 5102068 12 2 تعلیم و تربیت اسالمی

 امتحان ندارد 124 13-15 دکتر باقری 5106185 14 2 مبانی شناخت در فلسفه اسالمی و فلسفه ذهن

   125 13-15 دکتر فردوسی 5103016 9 2 شناسی تربیتیروان

   126 13-15 دکتر صالحی 5103192 7 2 کاربرد کامپیوتر در تحقیقات آموزشی

   234 13-15 دکتر جوادی پور 5103240 9 2 در آموزش عالیریزی درسی برنامه

   201 13-15 دکتر حکیم زاده 5103340 7 2 شناسی و مشاوره بزرگساالنروان

   205 13-15 دکتر نارنجی 5105151  2 مدیریت عمومی )مشترک با برنامه کارشناسی ترم سوم()جبرانی(

 



 

 

 99-98سال اول سال تحصیلی برنامه امتحانی نیم

5 

 دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 30/10/1398مقطع کارشناسی ارشد روز دوشنبه مورخ 

 نام درس
تعداد 

 واحد

 تعداد  

 دانشجو
 نام استاد شماره درس

ساعت 

 امتحان
 ناظر محل آزمون

  208 8-10 دکتر نارنجی 5105185 12 3 اصول مدیریت آموزشی

   124 8-10 دکتر کرمدوست 5106072 11 2 های آماری پیشرفتهروش

   125 8-10 دکتر حاج حسینی 5101549 13 2 خدمات مشورتی در مدرسه

   126 8-10 دکتر پورنقاش تهرانی 5101223 12 2 شناسی تربیتیمتون تخصصی روان

   302 8-10 دکتر مدنی 5101411 14 2 راهنمایی و مشاوره )اختیاری(

 نداردامتحان  207 10-12 دکتر جهانی تابش 5106184 10 2 مبانی شناختی آسیب شناسی روانی

   124 10-12 دکترکشاورز/دکترآسایش 5101520 15 2 های مشاوره در خانوادهنظریه ها و روش

   125 10-12 دکتر شکوهی یکتا 5101220-03 16 1 2مبانی نظری و کاربرد آزمون های روانی

   126 10-12 دکتر درانی 5103182 6 2 سمینار در مسائل تعلیم و تربیت

   202 10-12 دکتر کرمدوست 5103152 11 2 های آماری پیشرفتهروش

   201 10-12 دهقانی دکتر 5103349 7 2 الگو های طراحی آموزش بزرگساالن

   236 10-12 دکتر اصالحی 5101022  2 اقتصاد تعلیم و تربیت )جبرانی(

   124 13-15 دکتر رضازاده 5106022 13 2 شناسی اجتماعی پیشرفتهروان

   125 13-15 دکتر حسن زاده 5106189-03 8 2 شناسی رشد شناختیروان

   126 13-15 دکتر نقش 5101027 14 2 آمار استنباطی

   202 13-15 دکتر صالحی 5103227 9 2 های توصیفی تحقیق در علوم تربیتیروش

   203 13-15 حکیم زاده+دکتر چارباش لودکتر  5103231 12+6 2 مطالعه تطبیقی نظام های آموزشی

   236 13-15 دکتر موسوی 5103234 11 2 فناوری های جدید برنامه درسی

   234 13-15 دکتر دهقانی 5103216 9 2 ریزی درسی)با تاکید کارورزی(سمینار در برنامه 

   201 13-15 دکتر حسینی 5102096-02 7 2 مبانی و اصول آموزش و پرورش )جبرانی(

   238 13-15 دکتر شرفی 5102020 11 2 مقدمه ای بر فلسفه اسالمی

 



 

 

 99-98سال اول سال تحصیلی برنامه امتحانی نیم

6 

 دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 01/11/1398شنبه مورخ مقطع کارشناسی ارشد روز سه

 نام درس
تعداد 
 واحد

 تعداد  
 دانشجو

 نام استاد شماره درس
ساعت 
 امتحان

 ناظر محل آزمون

   124 8-10 دکتر شاهمرادی 5101537 14 2 اصول و روش های راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی
   125 8-10 دکتر نقش 5101299 15 2 سنجش و اندازه گیری 

   126 8-10 دکتر فالح 5101015 15 2 اصول ژنتیک و مشاوره ژنتیک
   202 8-10 دکتر ایروانی 5102016 9 2 فلسفه تاریخ

 207 8-10 دکتر مدنی  5101536  2 سمینار مسائل خانواده و ازدواج
 

   124 10-12 دکتر پورنقاش 5106155 16 2 روان داروشناسی
   125 10-12 دکتر پورحسین 5106189 10 2 شناسی رشد شناختیروان

   126 10-12 دکتر مدنی 5101530 15 2 های مشاوره گروهیها و روشنظریه 
   202 10-12 دکتر بازرگان 5101131-03 14 2 روش تحقیق پیشرفته

   201 10-12 دکتر عزتی 5105134 12 2 نظارت و راهنمایی آموزش
   124 13-15 دکتر جوادی/ دکتر رضاپور/ دکتر کاظمی 5106067 12 - شناسی تجربیروان

   125 13-15 دکتر حاج حسینی/ دکتر غالمعلی لواسانی 5101370 13 3 روش تحقیق
   126 13-15 دکتر نصرتی 5101262 14 2 هوش و عقب ماندگی ذهنی

 207 13-15 دکتر جواهری 5101529  1 تمرین فنون مشاوره در آزمایشگاه
 

 

 02/11/1398مقطع کارشناسی ارشد روز چهارشنبه مورخ 

 درسنام 
تعداد 

 واحد

 تعداد  

 دانشجو
 نام استاد شماره درس

ساعت 

 امتحان
 ناظر محل آزمون

   208 8-10 راد/خانم حسنیفردتر خدایاریدک 5101552 1 2 تهیه و کاربرد آزمون های روانی در مشاوره مدرسه

 124 10-12 دکتر الهیاری 5105027 12 2 ریزی آموزشیاصول برنامه
 

  201 10-12 دکتر رضا کاظمی 5106161-03 8 2 اعصابمبانی علوم 

 


