
 

 

 99-98سال اول سال تحصیلی برنامه امتحانی نیم
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 دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 21/10/1398مورخ شنبه روز  ارشد مجازی کارشناسی

 تعداد واحد نام درس
 تعداد 

 دانشجو
 ناظر محل آزمون ساعت امتحان نام استاد شماره درس

   240 13-15 دکتر کیوان صالحیآقای  510323323 12 2 روش های آزمایشی تحقیق در علوم تربیتی

   241 13-15 آقای دکتر سیدمحمد میرکمالی 510508722 12 3 فلسفه مدیریت آموزشی

   242 13-15 آقای دکتر خدایار ابیلی 510511522 14 3 مدیریت نیروی انسانی در آموزش و پرورش

   239 13-15 فرتاشخانم دکتر سهیال  510105225 15 2 انگیزش و هیجان در تعلیم و تربیت

   238 13-15 خانم دکتر سعیده باقری 510204224 12 2 سمینار در مسائل تربیتی
 

 23/10/1398مورخ دوشنبه روز  ارشد مجازی کارشناسی

 نام درس
تعداد 

 واحد

 تعداد 

 دانشجو
 استادنام  شماره درس

ساعت 

 امتحان
 ناظر محل آزمون

   240 13-15 صادق جوجیلیآقای دکتر میثم  510322423 12 3 سنجش و اندازه گیری و پیشرفت تحصیلی

   241 13-15 آقای دکتر جواد پورکریمی 510525322 12 3 کاربرد آمار استنباطی در مدیریت

   242 13-15 نارنجیخانم دکتر  510523722 14 2 یادگیری الکترونیکی

   239 13-15 خانم دکتر نسرین بنکداری 510137525 15 2 نظریه ها و روش های آموزش

   236 13-15 آقای دکتر یوسف شاهی 510109625 9 2 روان شناسی اجتماعی

   306 13-15 آقای دکتر محمد دادرس 510201524 12 3 نظریات تربیتی و مکاتب فلسفی

   امتحان ندارد 13-15 خانم دکتر سمیرا حیدری 510209424 4 2 تاریخ فلسفه کالسیک
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 دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 25/10/1398مورخ چهارشنبه روز  ارشد مجازی کارشناسی

 تعداد واحد نام درس
 تعداد 

 دانشجو
 ناظر محل آزمون امتحانساعت  نام استاد شماره درس

   240 13-15 آقای دکتر مهدی فراهانی 510319223 12 2 کاربرد کامپیوتر در تحقیقات آموزشی

   241 13-15 خانم دکتر نارنجی 510518522 12 3 اصول مدیریت آموزشی

   242 13-15 آقای دکتر نادری 510523022 14 2 اقتصاد )تامین مالی( مدرسه

   239 13-15 خانم دکتر لیال افضلی 510126425 15 2 شناسی تربیتی سمینار در روان

   238 13-15 خانم دکتر نسرین بنکداری 510136025 15 2 روش های تغییر و اصالح رفتار

   236 13-15 خانم دکتر نرگس باباخانی 510122325 9 3 متون تخصصی روان شناسی تربیتی

   209 13-15 دکتر مرضیه عالیخانم  510201624 12 2 فلسفه تاریخ

   209 13-15 خانم دکتر مرضیه عالی 510127624 4 2 متون تخصصی

   209 13-15 خانم دکتر مرضیه عالی 510206724 4 2 تاریخ تعلیم و تربیت در اسالم و ایران

 

 28/10/1398شنبه مورخ روز  ارشد مجازی کارشناسی

 تعداد واحد نام درس
 تعداد 

 دانشجو
 ناظر محل آزمون ساعت امتحان نام استاد شماره درس

   242 13-15 آقای دکتر محمد جوادی پور 510304123 3 2 برنامه ریزی آموزشی و درسی

   241 13-15 آقای دکتر گودرزی 510502722 15 2 اصول برنامه ریزی آموزشی

   240 13-15 خانم دکتر زینب ربانی 510129925 15 2 سنجش و اندازه گیری

   239 13-15 خانم دکتر زینب ربانی 510102725 9 3 آمار استنباطی

   238 13-15 خانم دکتر نیره حاج علیان 510202024 12 2 مقدمه ای بر فلسفه اسالمی

   236 13-15 خانم دکتر سجادیه 510206824 5 2 تعلیم و تربیت اسالمی

   234 13-15 خانم سمیه لیاقت 510303323 5 3 نمونه گیری و 2روش های آماری 
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 دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 30/10/1398مورخ  دوشنبهروز  ارشد مجازی کارشناسی

 تعداد واحد نام درس
 تعداد 

 دانشجو
 ناظر محل آزمون ساعت امتحان نام استاد شماره درس

   240 13-15 خانم دکتر دهقانی 510325523 12 2 روش تدریس پیشرفته

   241 13-15 آقای دکتر سیروس جبارزاده تبریزی 510524022 14 1 زبان تخصصی

   242 13-15 خانم دکتر زینب ربانی 510137025 8 3 روش تحقیق پیشرفته

   239 13-15 مدنی فرمحمدرضا آقای دکتر  510209724 4 2 روش تحقیق کمی و کیفی

 

 2/11/1398مورخ  روز چهارشنبه ارشد مجازی کارشناسی

 تعداد واحد نام درس
 تعداد 

 دانشجو
 ناظر محل آزمون ساعت امتحان نام استاد شماره درس

   240 13-15 حسین چهارباشلو آقای دکتر 510323123 12 2 مطالعه تطبیقی نظام های آموزشی

   241 13-15 آقای دکتر جواد پورکریمی 510506222 14 3 روش تحقیق و کاربرد کامپیوتر در تحقیقات تربیتی

   242 13-15 خانم دکتر نسرین بنکداری 510124225 9 2 نظریه های رشد

   239 13-15 خانم معصومه رمضانی 510209624 5 2 مبانی و اصول تعلیم و تربیت

 


