
 

 

 88-89سال اول سال تحصیلی برنامه امتحانی نیم

1 

 دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 12/21/2931کارشناسی روز شنبه مورخ  مقطع

 تعداد واحد نام درس
 تعداد 

 دانشجو
 ناظر محل آزمون ساعت امتحان نام استاد شماره درس

   راهرو اول جنوبی 9-01 دکتر عزیزی/دکتر حسینی 3160155.-60 94 2 فیزیولوژی اعصاب و غدد

   918 9-01 آقای بنی اسدی 3160250-60 95 2 روان سنجی

   سالن طبقه اول 9-01 دکتر بشارت 3161215-65 31 2 1آسیب شناسی روانی 

   912 9-01 دکتر عباسی 3160251-65 53 1 فنون مشاوره و روان درمانی

1126611-55 51 5 زبان فارسی    219 9-01 خانم لیال کرمی 

  راهرو اول شمالی 9-01 سیده صدیقه حسینی 1126611-69 13 5 زبان فارسی

   912 9-01 دکتر خدایاری فرد/دکترآسایش 5101423-01 25 2 اخالق حرفه ای در مشاوره

3161923-61 59 2 آشنایی با مبانی فلسفه ذهن و روان    918 01-09 آقای آزاد محمدی 

   912 01-09 دکتر فردوسی 3161311-62 25 2 شناسی عمومیروان

   سالن طبقه اول 02-02 آقای غریبی 3160142-60 39 2 شناسی و نقد آنتاریخ و مکاتب روان

   919 02-02 نژادخانم علوی 3160215-65 51 2 1شناسی کودکان با نیازهای ویژه روان

   912 02-02 دکتر بهرامی/ آقای بسطامی 3160149-60 93 2 شناسیروش تحقیق در روان
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 88-89سال اول سال تحصیلی برنامه امتحانی نیم
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 دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 11/21/2931کارشناسی روز یکشنبه مورخ  مقطع

 تعداد واحد درسنام 
 تعداد  

 دانشجو
 ناظر محل آزمون ساعت امتحان نام استاد شماره درس

   راهرو اول شمالی 9-01 آقای مصلحی 3160265-65 31 2 2آموزه های روان شناختی در قرآن و حدیث 

3160150-61 36 2 مبانی راهنمایی و مشاوره    سالن طبقه اول 9-01 دکتر جواهری 

3161936-61 53 2 آسیب شناسی خانواده     918 9-01 دکتر آسایش  

   919 9-01 آقای زیوری رحمان 3161313-62 55 2 آمار توصیفی

   912 9-01 آقای کریمیان 3165243-61 95 2 تربیت رسانه ای

   912 9-01 دکتر دهقانی 3165520-63 16 2 دبستان و دبستانریزی درسی دوره پیشبرنامه

   912 01-09 دکتر رضازاده 3160119-60 96 2 شناسی اجتماعیروان

   سالن طبقه اول 01-09 دکتر عالی 3160143-60 31 2 شناسیفلسفه علم روان

   918 01-09 خانم سپهرنوش مرادی 5101422-01 23 2 سنجش و ارزیابی در مشاوره

   919 01-09 دکتر صالحی 3165232-62 16 2 سنجش و اندازه گیری

3161910-61 55 2 شناسیمباحث اساسی در روان    918 02-02 دکتر آسایش 

3161924-61 59 2 مشاوره بهداشت روانی     912 02-02 خانم الهامه اشتهاد 

   919 02-02 دکتر اسماعیل عظیمی 3165203-61 29 2 تکنولوژی آموزشی

   912 02-02 پوررضائیانخانم  3161124-63 10 2 شناسی یادگیری )اختیاری(روان

  922 02-02 فردکتر مدنی 3165243-69 24 2 تربیت رسانه ای
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 دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 19/21/2931کارشناسی روز دوشنبه مورخ  مقطع

 تعداد واحد نام درس
 تعداد  

 دانشجو
 ناظر محل آزمون ساعت امتحان نام استاد شماره درس

   912 9-01 غریبیآقای  3160211-60 54 2 شناسی اجتماعی کاربردیروان

   912 9-01 دکتر عالی 3160143-65 14 2 فلسفه علم روان شناسی

   912 9-01 دکتر شاهمرادی 5101417-01 23 2 حقوق خانواده در اسالم و ایران و کاربرد آن در مشاوره

   918 9-01 دکتر خدایی 3165232-69 55 2 سنجش و اندازه گیری

   219 9-01 دکتر ابیلی/خانم شفائی 3165563-63 25 2 متون تخصصی

   سالن طبقه اول 01-09 آقای کارسازی 3160263-60 36 2 1آزمون های روان شناختی

   919 01-09 آقای تعدادی 3161606-65 15 2 بهداشت روانی

3161953-61 51 1 مشاوره اصالح رفتار    912 01-09 دکتر قاسم زاده 

   918 01-09 دکتر ابدی 3161636-62 50 2 جامعه شناسی آموزش و پرورش

   912 02-02 آقای تعدادی 3160263-65 92 2 1آزمون های روان شناختی 

   سالن طبقه اول 02-02 آقای کارساز 3161313-60 91 2 آمار توصیفی

   919 02-02 دکتر اسماعیل عظیمی 3165244-62 20 1 تولید برنامه رادیویی و تلویزیونی

 امتحان ندارد 918 02-02 دکتر باقری 3165215-61 56 2 تربیتی آیات قرآنآموزه های 

   912 02-02 آقای مزاری 3165213-63 10 2 های تدریسالگوها و روش
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 دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 12/21/2931شنبه مورخ کارشناسی روز سه مقطع

 تعداد واحد نام درس
 تعداد  

 دانشجو
 ناظر محل آزمون ساعت امتحان نام استاد شماره درس

   919 9-01 دکتر اسماعیل عظیمی 3165244-69 26 1 تولید برنامه رادیویی و تلویزیونی
  212 9-01 آقای دکتر نوروزی 1126613-23 50 5 زبان انگلیسی
  219 9-01 خانم قادرپناهی 1126613-21 96 5 زبان انگلیسی

  سالن طبقه اول 9-01 دکتر سجادیه 3160111-60 99 2 آشنایی با فلسفه اسالمی
   سالن طبقه اول 01-09 دکتر رضازاده 3160152 35 2 1شناسیمباحث اساسی در روان

   912 01-09 دکتر دهقانی آرانی 3160111-65 51 2 شناسی بالینیاصول روان
   919 01-09 دکتر جواهری  01-5101443 23 2 ها و فنون راهنمایی و مشاورهروش

3161213-61 51 2 (2آسیب شناسی روانی )    918 01-09 دکتر شاهمرادی  
   912 01-09 دکتر حسینی 3165521-61 11 2 مسائل آموزش و پرورش

   919 02-02 دکتر جواهری  01-5101444 23 2 تمرین و فنون راهنمایی و مشاوره
   918 02-02 دکتر ایرجی 3165563-62 20 2 متون تخصصی علوم تربیتی

   912 02-02 دکتر سجادیه 3165524-62 24 2 نمایش خالق)اختیاری(قصه گویی و 
 

 12/21/2931شنبه مورخ چهارکارشناسی روز  مقطع

 تعداد واحد نام درس
 تعداد  

 دانشجو
 ناظر محل آزمون ساعت امتحان نام استاد شماره درس

   918 9-01 دکتر بهنودی 3165560-62 26 1 کارورزی

  919 9-01 دکتر الهیاری 3163600-61 51 2 سازمان و قوانین آموزش و پرورش

   919 01-09 آقای مرادی 3165212-63 14 2 تربیت اخالقی

   سالن طبقه اول 02-02 دکتر کورش اسماعیلی 3160212-60 93 2 شناسی صنعتی سازمانیروان

 

 16/21/2931شنبه مورخ کارشناسی روز پنج مقطع
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 دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 تعداد واحد نام درس
 تعداد  

 دانشجو
 ناظر محل آزمون ساعت امتحان نام استاد شماره درس

   212 9-01 دکتر رضا وحید 1126614-64 96 2 دانش خانواده برادران

   219 9-01 دکتر خلیلی 1126614-63 59 2 دانش خانواده خواهران

   918 01-09 آقای بلباسی 1126664-63 13 2 اسالمیانقالب 

 

 11/21/2931شنبه مورخ کارشناسی روز  مقطع

 تعداد واحد نام درس
 تعداد 

  دانشجو
 ناظر محل آزمون ساعت امتحان نام استاد شماره درس

3161391-61 59 2 مبانی جامعه شناسی    918 9-01 دکتر روزخوش 

   سالن طبقه اول 01-09 دکترپورحسین 3160115-60 94 2 1شناسی تحولیروان

   راهرو شمالی 01-09 دکتر بشارت 3161215-60 31 2 1آسیب شناسی روانی 

   918 01-09 دکتر قاسمی 3160145-65 14 2 شناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمانروان

  919 01-09 پوردکتر جوادی 3165214-61 29 2 ریزی درسیمبانی و اصول برنامه

   912 02-02 آقای سجادی 3160213-65 51 - بخشی کودکان با نیاز های ویژهتوان

   سالن طبقه اول 02-02 خانم آقائی 3161391-60 91 2 مبانی جامعه شناسی

   راهرو شمالی 02-02 نژادخانم علوی 3160215-62 31 2 1روان شناسی کودکان با نیازهای ویژه 

   918 02-02 دکتر دادرس 3165204-62 59 2 تعلیم و تربیتمبانی و اصول 

   919 02-02 دکترفالح 3165239-62 25 2 اخالق حرفه ای در تعلیم و تربیت
 

 

 13/21/2931شنبه مورخ یککارشناسی روز  مقطع



 

 

 88-89سال اول سال تحصیلی برنامه امتحانی نیم

0 

 دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 نام درس
تعداد 

 واحد

 تعداد  

 دانشجو
 نام استاد شماره درس

ساعت 

 امتحان
 ناظر محل آزمون

   918 9-01 دکتر مریم قاسمی 3160265-60 50 2 2های روان شناختی در قرآن و حدیثآموزه 

3161929-61 59 2 آموزه های مشاوره ای در قرآن و احادیث    219 9-01 آقای حامد مصلحی 

   919 9-01 دکتر دهقانی 3165211-61 21 2 آموزش و پرورش پیش دبستانی، دبستانی و متوسطه ایران

   912 01-09 دکتر عباسی 3160266-65 21 2 2شناسیروانمتون 

   سالن طبقه اول 01-09 دکتر پورحسین 3160261-65 93 2 آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

   912 01-09 دکتر نقش 5101434-01 99 1 کاربرد آزمون های رغبت، خانواده و شخصیت در مشاوره

   919 01-09 دکتر ایروانی 3165203-63 22 2 قبل و بعد از اسالمسیر تحول تعلیم و تربیت در ایران 

   سالن طبقه اول 02-02 دکتر حاتمی 3160113-60 31 2 شناسی یادگیریروان

   219 02-02 آقای غریبی 3160211-62 20 2 شناسی اجتماعی کاربردیروان

   212 02-02 دکتر ارجمندنیا 3160251-64 23 2 ناتوانی های یادگیری

   918 02-02 دکتر سجادی 3160251-62 53 2 ناتوانی های یادگیری

3161201-61 55 2 آمار توصیفی    919 02-02 آقای عابد مهدوی 

   912 02-02 دکتر جواهری  5101426-02 20 2 (1متون مشاوره انگلیسی )

   912 02-02 دکتر نارنجی 3163131-62 51 2 مدیریت عمومی

   922 02-02 دکتر حکیم زاده 3161696-62 25 2 پرورش تطبیقیآموزش و 

   912 02-02 دکترچارباشلو 3161696-69 23 2 آموزش و پرورش تطبیقی
 

 

 

 91/21/2931شنبه مورخ کارشناسی روز دو مقطع

 ناظر محل آزمون ساعت امتحان نام استاد شماره درس تعداد   تعداد واحد نام درس



 

 

 88-89سال اول سال تحصیلی برنامه امتحانی نیم

1 

 دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 دانشجو

   سالن طبقه اول 9-01 دکترجواهری 3160150-60 36 2 راهنمایی و مشاورهمبانی 

   راهروی اول شمالی 9-01 دکتر رضا پورحسین 3160223-65 15 2 شناسی تبلیغات و رسانهروان

3161951-61 53 1 راهنمایی و مشاوره تحصیلی     918 9-01 دکتر افضلی   

   سالن طبقه اول 01-09 دکترعباسی 3160266-60 32 2  2شناسیمتون روان

   918 01-09 دکتر حسینی 3160142-65 25 2 شناسی و نقد آنتاریخ و مکاتب روان

   919 01-09 دکتر حسن افتخار اردبیلی 5101062-01 26 2 بهداشت و کمک های اولیه

   912 01-09 دکتر فراهانی 3165236-63 21 2 شناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژهروان

   219 02-02 فردکتر طاهری 3160210-65 59 1 شیوه های اصالح و تغییر رفتار

3161616-61 53 2 آسیب شناسی اجتماعی    918 02-02 دکتر زهره نجفی 

   912 02-02 خانم قرائیان 3161334-62 54 2 شناسی تربیتیروان

   919 02-02 دکتر رها عابدی 3165569-62 26 1 آشنایی با برنامه نویسی کامپیوتر

   سالن طبقه اول 02-02 دکتر عزتی+ آقای دمیرچی 3165239-61 94 2 اخالق حرفه ای در تعلیم و تربیت
 

 

 

 

 

 

 

 12/22/2931شنبه مورخ سهکارشناسی روز مقطع
 ناظر محل آزمون ساعت امتحان نام استاد شماره درس  دانشجوتعداد تعداد واحد نام درس
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 دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

9-01 دکتر کشاورز  5101117-01 53 2 شناسی شخصیتروان  912   
9-01 خانم نورزاد 3165663-61 25 2 ارزشیابی آموزشی  918   

01-09 دکتر نصرتی 3160215-60 16 2 1شناسی کودکان با نیاز های ویژهروان  912   
01-09 خانم نوزاد 3165663-62 13 2 ارزشیابی آموزشی  919   

01-09 آقای زیوری رحمان 3165663-69 23 2 آموزشیارزشیابی   918   

291 01-09 دکتر اسماعیل عظیمی 3165203-62 52 2 تکنولوژی آموزشی   
02-02 دکتر نوروزی 1126613-20 35 2 زبان انگلیسی    سالن طبقه اول 

02-02 دکتر فیروزی 3165242-65 93 2 شناسی سالمتروان    راهرو جنوبی 
3160143-61 56 2 (2تحولی ) شناسیروان 02-02 دکتر آسایش     918   

3161993-61 51 2 (1نظریه های مشاوره و روان درمانی ) 02-02 دکتر جواهری    912   
  

 11/22/2931شنبه مورخ چهارکارشناسی روز  مقطع

 ناظر محل آزمون ساعت امتحان نام استاد شماره درس ودانشجتعداد   تعداد واحد نام درس
9-01 دکتر وحدت 3160151-60 91 2 معرفت شناسی   سالن طبقه اول 

9-01 دکتر آقابابایی 3160256-65 15 2 شناسی اخالقروان  918   
9-01 دکتر رها عابدی 3165569-69 21 1 آشنایی با برنامه نویسی کامپیوتر  912   

  919 9-01 زادهدکتر قاسم 3116663-61 23 2 اصول و روش های بازی و هنر درمانی)اختیاری(
01-09 دکتر قاسمی 3160145-60 26 2 شناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمانروان  919   
02-02 دکتر اسماعیلی 3160212-65 21 2 شناسی صنعتیروان  912   

02-02 دکتر ابدی 3165562-62 14 2 آموزش از دور  919   
02-02 دکتر ابدی 3165562-69 21 2 آموزش از دور  918   

   912 02-02 دکتر نارنجی 3165231-63 26 2 کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت

 

 

 19/22/2931شنبه مورخ پنجمقطع کارشناسی روز 

 تعداد واحد نام درس
 تعداد  

 دانشجو
 ناظر محل آزمون ساعت امتحان نام استاد شماره درس
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 دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

   912 9-01 عباس قربانی 1126661-24 51 2 1اندیشه اسالمی 

   219 9-01 حمیدرضا شاملو 1126612-10 50 2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم

  919 9-01 مهدی طاهریان 1126662-15 55 2 2اندیشه اسالمی

   918 9-01 سیدعلی اکبر فاطمی 1126661-30 52 2 1اندیشه اسالمی 

   سالن طبقه اول 9-01 سید مرتضی مرتضوی مقدم 1126661-33 93 2 1اندیشه اسالمی 

 


