
 
 
 
 
 

 

 قابل توجه کلیه دانشجویان محترم :

  تغییرات متعاقباً در برنامه قابل رویت خواهد بود.* برنامه اساتید ،روز ارائه و ساعت کالس طبق برنامه گروه تا زمان حذف و اضافه متغیر و 

 درس جبرانی دانشجویان غیرمرتبط در حذف و اضافه قابل اخذ و در همین قسمت روز و ساعت قابل رویت خواهد بود.*
 

شناسی و علوم تربیتی  دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
9911-9911سال دوم سال تحصیلی  نیم  

 

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیاز پیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

 21/83/55 71-71  230 71-71 دوشنبه زاده دکتر سعید حسن 7982051 - 2 مرضی کودک شناسی روان  .1

 7982881 7 7 (7)روانی هاي وکاربردآزمون نظري مبانی  .2
دکتر محسن 

 یکتا شکوهی
 82/81/55 78-72  282 78-72 دوشنبه

 7982593 - 2 بازپروري حرکتی  .3
اکبر  دکتر علی

 ارجمندنیا
 21/83/55 71-71  287 71-71 شنبه سه

 83/81/55 78-0  721 78-0 شنبه سه دکتر غالمعلی افروز 7982792 - 2 مانده ذهنی سمینار در مسائل کودکان عقب  .4

 

 : )ص(اکرمرسول 
زماانش انجاام   در و  بودفرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

 .شوددچار حزن و اندوه می نشد فرد
 :)ع(حضرت علی

 .کنمکارها سفارش میریزی در شما را به تقوای الهی و نظم و برنامه
 :توماس ادیسون

های جهانگیر خود را مدیون اندیشه منظم و یادداشات بارداری دقیا      تمام پیشرفت
 .هستم

 و آموزش کودکان استثنایی شناسی روانگروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 و آموزش کودکان استثنایی  شناسی روانرشته تحصیلی: 

 89ورودی: ترم: دوم



 
 
 
 
 

 

 قابل توجه کلیه دانشجویان محترم :

  تغییرات متعاقباً در برنامه قابل رویت خواهد بود.* برنامه اساتید ،روز ارائه و ساعت کالس طبق برنامه گروه تا زمان حذف و اضافه متغیر و 

 درس جبرانی دانشجویان غیرمرتبط در حذف و اضافه قابل اخذ و در همین قسمت روز و ساعت قابل رویت خواهد بود.*
 

شناسی و علوم تربیتی  دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
9911-9911سال دوم سال تحصیلی  نیم  

 

 شماره ساعت روز نام استاد شماره درس تعداد واحد نام درس ردیف
 کالس

درس 
 نیاز پیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

       اساتید گروه 7928887  1 پایان نامه  .1

 

 

 

 

 

 : )ص(اکرمرسول 
زماانش  در و  باود فرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

 .شوددچار حزن و اندوه می نشد فردانجام 
 :)ع(حضرت علی

 .کنمریزی در کارها سفارش میشما را به تقوای الهی و نظم و برنامه
 :توماس ادیسون

مدیون اندیشاه مانظم و یادداشات بارداری     های جهانگیر خود را  تمام پیشرفت
 .دقی  هستم

 و آموزش کودکان استثنایی شناسی روانگروه آموزشی: 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 و آموزش کودکان استثنایی  شناسی روانرشته تحصیلی: 

 89ورودی: ترم: چهارم



 
 
 
 
 

 

 قابل توجه کلیه دانشجویان محترم :

  تغییرات متعاقباً در برنامه قابل رویت خواهد بود.* برنامه اساتید ،روز ارائه و ساعت کالس طبق برنامه گروه تا زمان حذف و اضافه متغیر و 

 درس جبرانی دانشجویان غیرمرتبط در حذف و اضافه قابل اخذ و در همین قسمت روز و ساعت قابل رویت خواهد بود.*
 

شناسی و علوم تربیتی  دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
9911-9911سال دوم سال تحصیلی  نیم  

 

شماره  ساعت روز نام استاد شماره درس تعداد واحد نام درس ردیف
 کالس

درس 
 نیاز پیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظري امتحان

دکتر  -دکتر میرکمالی 7982875  3 فلسفه مدیریت آموزشی  .1

 یانهنچآ

 55/83/29 71-71  287 71-71 یکشنبه

 55/83/21 71-71  721 71-71 دوشنبه دکتر نارنجی ثانی 7982871  3 مدیریتهاي سازمانی  تئوري  .2

 55/81/82 78-0  287 78-0 دوشنبه دکتر پورکریمی 7982877  3 روش تحقیق در مدیریت آموزشی  .3

 55/81/87 72-78  721 78-72 یکشنبه دکتر عزتی 7982258  2 نظارت و راهنمایی آموزشی  .4

 

 

 

 : )ص(اکرمرسول 
نشاد  زمانش انجام در و  بودفرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

 .شوددچار حزن و اندوه می فرد
 :)ع(حضرت علی

 .کنمریزی در کارها سفارش میبه تقوای الهی و نظم و برنامهشما را 
 :توماس ادیسون

 .های جهانگیر خود را مدیون اندیشه منظم و یادداشت برداری دقی  هستم تمام پیشرفت

 ریزی آموزشی گروه آموزشی: مدیریت و برنامه

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی

 89ورودی: دومترم: 



 
 
 
 
 

 

 قابل توجه کلیه دانشجویان محترم :

  تغییرات متعاقباً در برنامه قابل رویت خواهد بود.* برنامه اساتید ،روز ارائه و ساعت کالس طبق برنامه گروه تا زمان حذف و اضافه متغیر و 

 درس جبرانی دانشجویان غیرمرتبط در حذف و اضافه قابل اخذ و در همین قسمت روز و ساعت قابل رویت خواهد بود.*
 

شناسی و علوم تربیتی  دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
9911-9911سال دوم سال تحصیلی  نیم  

 

شماره  ساعت روز نام استاد شماره درس تعداد واحد نام درس ردیف
 کالس

ساعت 
 امتحان

 تاریخ امتحان
 عملی نظری

      اساتید گروه 7928887 1  نامه پایان  .1

 

 

 

 

 

 : )ص(اکرمرسول 
زمانش انجام در و  بودفرصت برای انجام کار اگر  ؛کاری در گرو زمان خودش استهر 

 .شوددچار حزن و اندوه می نشد فرد
 :)ع(حضرت علی

 .کنمریزی در کارها سفارش میشما را به تقوای الهی و نظم و برنامه
 :توماس ادیسون

رداری دقیا   های جهانگیر خود را مدیون اندیشه منظم و یادداشت با  تمام پیشرفت
 .هستم

 ریزی آموزشی گروه آموزشی: مدیریت و برنامه

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی

 89ورودی: ترم: چهارم



 
 
 
 
 

 

 قابل توجه کلیه دانشجویان محترم :

  تغییرات متعاقباً در برنامه قابل رویت خواهد بود.* برنامه اساتید ،روز ارائه و ساعت کالس طبق برنامه گروه تا زمان حذف و اضافه متغیر و 

 درس جبرانی دانشجویان غیرمرتبط در حذف و اضافه قابل اخذ و در همین قسمت روز و ساعت قابل رویت خواهد بود.*
 

شناسی و علوم تربیتی  دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
9911-9911سال دوم سال تحصیلی  نیم  

 

شماره  ساعت روز نام استاد شماره درس تعداد واحد نام درس ردیف
 کالس

درس 
 نیاز پیش

ساعت 
 امتحان

 تاریخ امتحان

 عملی نظری

    281 0-78 دوشنبه حسینی دکتر منصوره حاج 7981213 - 2 روابط و مناسبات انسانی در مدرسه  .1

روشهاي تحقیق پیشرفته در علوم   .2

 تربیتی و  روان شناسی
 دکتر زهرا نقش 7981211 1 2

 212 78-73 شنبه سه
   

    283 71-71 دوشنبه دکتر حسین کشاورزافشار 7981215 1 2 نظریه ها و روشهاي مشاوره گروهی  .3

   - 217 78-0 شنبه سه اي دکتر جواد اژه 7981211 - 2 هدایت و مشورت در اسالم  .4

 29/83/55 71-71 9787771 729 71-71 یکشنبه دکتر سمیه شاهمرادي 7982885 -  ()پیشنیاز(7شناسی روانی ) آسیب .5

 

 

 

 : )ص(اکرمرسول 
 نشاد فارد  زمانش انجاام  در و  بودفرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

 .شوددچار حزن و اندوه می
 :)ع(حضرت علی

 .کنمریزی در کارها سفارش میشما را به تقوای الهی و نظم و برنامه
 :توماس ادیسون

 .های جهانگیر خود را مدیون اندیشه منظم و یادداشت برداری دقی  هستم تمام پیشرفت

 شناسی تربیتی و مشاوره گروه آموزشی: روان

 ارشد مقطع تحصیلی: کارشناسی

 پردیس البرز -رشته تحصیلی: مشاوره مدرسه

 1389ورودی:  ترم: دوّم



 
 
 
 
 

 

 قابل توجه کلیه دانشجویان محترم :

  تغییرات متعاقباً در برنامه قابل رویت خواهد بود.* برنامه اساتید ،روز ارائه و ساعت کالس طبق برنامه گروه تا زمان حذف و اضافه متغیر و 

 درس جبرانی دانشجویان غیرمرتبط در حذف و اضافه قابل اخذ و در همین قسمت روز و ساعت قابل رویت خواهد بود.*
 

شناسی و علوم تربیتی  دانشکده روان  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
9911-9911سال دوم سال تحصیلی  نیم  

 

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد شماره درس
شماره 
 کالس

درس 
 نیاز پیش

ساعت 
 امتحان

تاریخ 
 عملی نظری امتحان

    218 1-2 یک شنبه دکتر بهرامی احسان 7982151  2 هاي بالینی روش تحقیق پیشرفته در پژوهش 1

    383 0-77 شنبه سه دکتر نیما قربانی 7982327 7 2 درمانی ها و کاربرد روان نظریه 2

    کلینیک 78-72 یکشنبه دکتر بشارت 7982213 2  بالینی  شناسی روانفنون مصاحبه تشخیصی در  3

       استادان گروه 7982329 2  دستیار پژوهشی* 4

     78-0  یکشنبه دهقانی آرانیدکتر  7982717  2 شخصیت و مفاهیم و پژوهشها 5

 29/83/55 71-71 9787771 729 71-71 یکشنبه دکتر سمیه شاهمرادي 7982151   ()پیشنیاز(7شناسی روانی ) آسیب 6

 87/81/55 0-78  721 0-78 یکشنبه دکتر فاطمه کشوري 7981292   شناسی شناختی)پیشنیاز( روان 9

خواهد  انتخابی منجر به حذف درس فرم به کارشناس آموزشالزامی می باشد،عدم ارائه  با تایید مدیر گروه و استاد انتخابی درس دستیاری پژوهشی ارائه فرم گروه آموزشی *

-دهقانی آرانی فاطمهدکتر -حاتمی جواددکتر -پورنقاش تهرانی سیدسعیددکتر -قربانی نیمادکتر -رحیمی نژاد عباسدکتر -رضازاده سیدمحمدرضا دکتر)اساتید گروه: شد

 .(نوفرستی اعظمدکتر-احسان هادی بهرامیدکتر-بشارت محمدعلیدکتر-پورحسین رضادکتر -رستمی رضادکتر -طاهری فر زهرادکتر 

 : )ص(اکرمرسول 
دچار حازن و انادوه    نشد فردزمانش انجام در و  بودفرصت برای انجام کار اگر  ؛هر کاری در گرو زمان خودش است

 .شودمی
 :)ع(حضرت علی

 .کنمریزی در کارها سفارش میشما را به تقوای الهی و نظم و برنامه
 :توماس ادیسون

 .جهانگیر خود را مدیون اندیشه منظم و یادداشت برداری دقی  هستم های تمام پیشرفت

 شناسی گروه آموزشی: روان

 ارشد مقطع تحصیلی: کارشناسی

 پردیس البرزشناسی بالینی  رشته تحصیلی: روان

 89ورودی: ترم: دوم


