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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                            22322ترم یک               

 98رورش پیص دبستانی                      هقطع کارضناسی ارضذ                        ورودی  رضته   آهوزش و پ            98-99جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال  اول                   سال تحصیلی       

 کذ استاد نام استاد گروه عولی نظری کذ درس عنواى درس

روز تطکیل 

 کالس

 ضواره کالس ساعت اهتحاى روز  اهتحاى تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

                    - 2 2231322 اظبض هؼرفت ؼٌبظی اظالهی( رفلعفِ ثرای کَدکبى )ث

                    - 2 2231152 دثعتبًی ٍ دثعتبًی هجبًی ٍ اصَل ثرًبهِ ریسی پیػ

                    - 2 2231129 عراحی فضبّبی آهَزغ ٍ پرٍرغ

                    1 - 2232355 ترثیت ثذًی ٍ ثبزیْبی پیػ دثعتبًی

           1 - 2232132 فؼبلیتْبی ٌّری کَدکبى پیػ دثعتبًی  
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 انطناسی وعلوم تربیتیدانطکذه رو                                                                                                                22322ترم   یک       

 98ابتذایی                     هقطع کارضناسی ارضذ                   ورودی    پرورش و رضته   آهوزش            98-99جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال  اول                    سال تحصیلی 

 کذ استاد نام استاد گروه عولی نظری کذ درس عنواى درس

طکیل روز ت

 کالس

 ضواره کالس ساعت اهتحاى روز  اهتحاى تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

                    - 2 2231322 اظبض هؼرفت ؼٌبظی اظالهی( فلعفِ ثرای کَدکبى )ثر

                    - 2 2231152 دثعتبًی ٍ دثعتبًی هجبًی ٍ اصَل ثرًبهِ ریسی پیػ

                    1 1 2231323 درضالض هذیریت ک

                    1 - 2232353 ترثیت ثذًی ٍ ثبزیْبی دثعتبًی

                    1 - 2232352 فؼبلیتْبی ٌّری ٍ کبردظتی کَدکبى دثعتبًی  
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 طناسی وعلوم تربیتیدانطکذه روان                      2232ترم یک  

 98درسی                      هقطع کارضناسی   ارضذ                            ورودی    ریسی رضته  برناهه            98-99جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال   اول                سال تحصیلی  

 کذ استاد نام استاد گروه عولی نظری کذ درس عنواى درس
تطکیل  روز

 کالس
 ضواره کالس ساعت اهتحاى روز  اهتحاى تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

                    - 2 2235333 1هتَى تخصصی در ثرًبهِ درظی 

                    - 2 2231331 اصَل ٍ هجبًی ثرًبهِ ریسی درظی

                    - 2 2232349 تبریخ هغبلؼبت ثرًبهِ درظی

                    - 2 2231333 رٍؼْبی تحقیق در ثرًبهِ درظی

                    - 2 2231334 هجبًی رٍاًؽٌبختی ٍ اجتوبػی در ثرًبهِ درظی

           - 2 2233321 ػبلیثرًبهِ ریسی درظی در آهَزغ 

                                                                                

 

 



4 

 

 

 

 

 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                            2233ترم  یک           

 98پرورش               هقطع کارضناسی ارضذ                    ورودی    و آهوزش فلسفه و رضته     تاریخ            98-99ی   جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال  اول                   سال تحصیل

 کذ استاد نام استاد گروه عولی نظری کذ درس عنواى درس

روز تطکیل 

 کالس

 ضواره کالس ساعت اهتحاى روز  اهتحاى تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

                    - 3 2231926 تؼلین ٍ ترثیت اظالهی  

                    - 3 2234175 ًظریبت ترثیتی هکبتت فلعفی

                    - 3 2232333 آهَزغ ٍ پرٍرغ تغجیقی )پیؽرفتِ(

                    - 3 2232177 رٍؼْبی تحقیق در ػلَم ترثیتی)پیؽرفتِ(
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 ذه روانطناسی وعلوم تربیتیدانطک                                                                                                       2232ترم یک                  

 98آهوزضی                  هقطع کارضناسی ارضذ                            ورودی    رضته   تکنولوشی            98-99جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال  اول                 سال تحصیلی    

 کذ استاد نام استاد گروه عولی نظری کذ درس عنواى درس

روز تطکیل 

 کالس

 ضواره کالس ساعت اهتحاى روز  اهتحاى تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

                    - 2 2232331 کبرثرد ًظریِ ّبی یبدگیری در آهَزغ هجبزی

                    1 1 2232332 رٍؼْبی آهبری پیؽرفتِ در ػلَم ترثیتی

                    - 2 2232333 ثرًبهِ درظیرٍیکردّب ٍ ًظریِ ّبی 

           - 2 2233334 هتَى تخصصی تکٌَلَشی آهَزؼی ثِ التیي

                    - 2 2232335 ًظبم جبهغ یبدگیری الکترًٍیکی

                       

                        

 



6 

 

 

              

 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                        2238ترم  یک               

 98هقطع کارضناسی ارضذ                    ورودی           بالینی                 ضناسی رضته  رواى            98-99جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال  اول                 سال تحصیلی    

 کذ استاد نام استاد گروه عولی نظری کذ درس عنواى درس

روز تطکیل 

 کالس

 ضواره کالس ساعت اهتحاى روز  اهتحاى تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

                    - 2 2232389 رٍاى ؼٌبظی رؼذ پیؽرفتِ

                    1 1 2234332 ؼٌبظی پیؽرفتِ آظیت

                    - 2  رٍاًؽٌبظی ػصت

           1 1 2234312 ؼٌبظی ّبی آهبری ٍ پصٍّؽی پیؽرفتِ در رٍاى اظتفبدُ از رٍغ

           - 2  ّب ثب تأکیذ ثر ًظریِ ظیعتن ًظریِ ّبی رٍاى درهبًی
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 انطکذه روانطناسی وعلوم تربیتید  2232ترم یک 

 98تربیتی                            هقطع کارضناسی   ارضذ                            ورودی    ضناسی رضته  رواى            98-99جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال   اول               سال تحصیلی   

 کذ استاد استادنام  گروه عولی نظری کذ درس عنواى درس
روز تطکیل 

 کالس
 ساعت اهتحاى روز  اهتحاى تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

ضواره 

 کالس

                    - 2  2232176  ًظریبت ترثیتی ٍ هکبتت فلعفی 

                    1 2  2234334 آهبر اظتٌجبعی 

                    - 2  2234381 رٍاى ؼٌبظی ترثیتی 

                    - 2  2234187 ًظریِ ّبی رؼذ 
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                          2232ترم   یک                    

 98عووهی                             هقطع کارضناسی ارضذ                             ورودی    ضناسی رضته  رواى            98-99جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال   اول                    سال تحصیلی  

 کذ استاد نام استاد هگرو عولی نظری کذ درس عنواى درس
روز تطکیل 

 کالس
 ضواره کالس ساعت اهتحاى روز  اهتحاى تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

                    - 2 2234382 رٍاًؽٌبظی رؼذ پیؽرفتِ

                   - 3 2234313 ؼٌبظی ػوَهی پیؽرفتِ رٍاى

                    1 2 2234314 ؼٌبظی تحقیق در رٍاى ْبیرٍؼ

           - 2 2234144 ؼٌبظی رٍاًی هجبحث جذیذ در آظیت

           - 2 2234331 اًگیسغ ٍ ّیجبى
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                               22322ترم یک                         

 98گیری                          هقطع کارضناسی   ارضذ                            ورودی    انذازه و رضته  سنجص            98-99جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال   اول                   سال تحصیلی  

 کذ استاد نام استاد وهگر عولی نظری کذ درس عنواى درس
روز تطکیل 

 کالس
 ضواره کالس ساعت اهتحاى روز  اهتحاى تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

                    - 2 2232133 (1رٍغ ّبی آهبری پیؽرفتِ ) 

                   1 1 2232339 آزهَى ّبی پیؽرفت تحصیلی

                    - 2 2232337 ارزؼیبثی آهَزؼی 

                    1 1 2232311 ذاد تحصیلیاظتؼ آزهَى ّبی َّغ ٍ

           - 2 2235241 )پیػ ًیبز(  ریبضیبت 

           - 2 2235235 )پیػ ًیبز(  آهبر ًظری
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                 2239               ترم یک

 98ی             هقطع کارضناسی   ارضذ                            ورودی   استثنائ کودکاى روانطناسی و آهوزشرضته           98-99جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال   اول                 سال تحصیلی     

 کذ استاد نام استاد گروه عولی نظری کذ درس عنواى درس
روز تطکیل 

 کالس
 ضواره کالس ساعت اهتحاى روز  اهتحاى تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

                    - 2  2231318 اصَل شًتیک  آؼٌبیی ثب

                    - 2  2232131 فرایٌذ ّبی تحَل رٍاًی 

                    1 2  2234131 رٍغ ّبی تحقیق پیؽرفتِ 

                    - 2  2232332 ثبزپرٍری حرکتی 

                    - 1 2234322  اصالح رفتبر 
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی 22322ترم  یک     

 98آهوزضی                        هقطع کارضناسی   ارضذ                            ورودی    ه  هذیریترضت            98-99جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال   اول                 سال تحصیلی 

 کذ استاد نام استاد گروه عولی نظری کذ درس عنواى درس
روز تطکیل 

 کالس
 ضواره کالس ساعت اهتحاى روز  اهتحاى تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

                     -  3  2231353 ظبزهبًی هذیریتتئَری ّبی  

                    -   2  2232315 اصَل ثرًبهِ ریسی آهَزؼی 

                    -  3   2232137 هذیریت آهَزؼی اظتٌجبعی در کبرثردآهبر 

                    -  3   2232173 راٌّوبیی آهَزؼی ًظبرت ٍ 
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                            22322                       ترم یک

 98توانبخطی                      هقطع کارضناسی   ارضذ                            ورودی    رضته  هطاوره            98-99ی جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال   اول                   سال تحصیل

 کذ استاد نام استاد گروه عولی نظری کذ درس عنواى درس
روز تطکیل 

 کالس
 ضواره کالس ساعت اهتحاى روز  اهتحاى تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

                    - 2 2234329 آهبر اظتٌجبعی پیؽرفتِ 

                    1 2 2234233 رٍؼْبی تحقیق پیؽرفتِ در ػلَم ترثیتی

                    - 3 2234193 درهبًی ّبی پیؽرفتِ هؽبٍرُ ٍ رٍاى ًظریِ 

                   - 2 2221377 ًیبز( ( )پیػ1ؼٌبظی رٍاًی ) آظیت

           - 2 2224378 رٍؼْب ٍ فٌَى راٌّوبیی ٍ هؽبٍرُ )پیػ ًیبز(

                   - 2 2224363 ( )پیػ ًیبز(1درهبًی ) ّبی هؽبٍرُ ٍ رٍاى ًظریِ
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                       22328         ترم یک

       98خانواده                     هقطع کارضناسی   ارضذ                      ورودی  رضته  هطاوره            98-99جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال   اول                    سال تحصیلی 

 کذ استاد نام استاد گروه عولی نظری کذ درس عنواى درس
روز تطکیل 

 کالس
 ضواره کالس ساعت اهتحاى روز  اهتحاى تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

                    - 2 2234329 آهبر اظتٌجبعی پیؽرفتِ 

                    1 2 2234233 رٍؼْبی تحقیق پیؽرفتِ در ػلَم ترثیتی

                    - 3 2234193 درهبًی ّبی پیؽرفتِ هؽبٍرُ ٍ رٍاى ریًِظ 

                    - 2 2221377 ًیبز( ( )پیػ1ؼٌبظی رٍاًی ) آظیت

           - 2 2224378 ًیبز( رٍؼْب ٍ فٌَى راٌّوبیی ٍ هؽبٍرُ )پیػ

           - 2 2224363 ًیبز( ( )پیػ1درهبًی ) ّبی هؽبٍرُ ٍ رٍاى ًظریِ
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                    22329                 ترم یک

 98ضغلی                   هقطع کارضناسی   ارضذ                            ورودی    رضته    هطاوره            98-99جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال    اول                سال تحصیلی  

 کذ استاد نام استاد گروه عولی نظری کذ درس عنواى درس
روز تطکیل 

 کالس
 ضواره کالس ساعت اهتحاى روز  اهتحاى تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

                    - 2 2234329 اظتٌجبعی پیؽرفتِ آهبر 

                    1 2 2234233 رٍؼْبی تحقیق پیؽرفتِ در ػلَم ترثیتی

                    - 3 2234193 درهبًی ّبی پیؽرفتِ هؽبٍرُ ٍ رٍاى ًظریِ 

                    - 2 2221377 ًیبز( ( )پیػ1ؼٌبظی رٍاًی ) آظیت

           - 2 2224378 ؼْب ٍ فٌَى راٌّوبیی ٍ هؽبٍرُ )پیػ ًیبز(رٍ

           - 2 2224363 ( )پیػ ًیبز(1درهبًی ) ّبی هؽبٍرُ ٍ رٍاى ًظریِ
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                           22322                     ترم یک

 98هذرسه                         هقطع کارضناسی ارضذ                            ورودی    رضته  هطاوره            98-99یوسال   اول                  سال تحصیلی    جذول دروس ارائه ضذه در ن

 کذ استاد نام استاد گروه عولی نظری کذ درس عنواى درس
روز تطکیل 

 کالس
 ضواره کالس ساعت اهتحاى وز  اهتحاىر تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

                    - 2 2234329 آهبر اظتٌجبعی پیؽرفتِ 

                    1 2 2234233 رٍؼْبی تحقیق پیؽرفتِ در ػلَم ترثیتی

                    - 3 2234193 درهبًی ّبی پیؽرفتِ هؽبٍرُ ٍ رٍاى ًظریِ 

                    - 2 2221377 ًیبز( ( )پیػ1رٍاًی )ؼٌبظی  آظیت

           - 2 2224378 ًیبز( رٍؼْب ٍ فٌَى راٌّوبیی ٍ هؽبٍرُ )پیػ

                   - 2 2224363 ًیبز( ( )پیػ1درهبًی ) ّبی هؽبٍرُ ٍ رٍاى ًظریِ
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                  22322          ترم یک

 98هقطع کارضناسی  ارضذ             ورودی     )گرایص هذیریت اطالعات( رضته  علن اطالعات و دانص ضناسی            98-99جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال   اول        سال تحصیلی    

 کذ استاد نام استاد گروه عولی نظری کذ درس درس عنواى
روز تطکیل 

 کالس
 ضواره کالس ساعت اهتحاى روز  اهتحاى تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

                    - 2 2231319 ؼٌبظی هجبًی ػلن اعالػبت ٍ داًػ

                    - 2 2231338 رٍغ تحقیق

                    - 2 2231317 ؼٌبظی ن اعالػبت ٍ داًػآهبر در ػل

                    1 1 2234333 رٍغ ّبی ثبزًوبیی اعالػبت

                    - 2 2231315 کتبثخبًِ ٍ جبهؼِ اعالػبتی
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                       ترم یک

 98هقطع کارضناسی  ارضذ   ورودی     های دیجیتال( رضته  علن اطالعات و دانص ضناسی )گرایص هذیریت کتابخانه    98-99جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال   اول      سال تحصیلی    

 کذ استاد نام استاد گروه عولی نظری کذ درس عنواى درس
روز تطکیل 

 کالس
 ضواره کالس ساعت اهتحاى روز  اهتحاى تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

                    - 2  ؼٌبظی هجبًی ػلن اعالػبت ٍ داًػ

                    - 2  اعالػبتی ّب ٍ جبهؼِ کتبثخبًِ

                    1 1  ّبی دیجیتبل ظبزی در کتبثخبًِ هجوَػِ

                    1 1  ًظبم هذیریت هحتَا

                    - 2  هعبئل حقَقی هحیظ دیجیتبلی
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                22329        ترم یک

 98رضته  روانطناسی صنعتی و سازهانی                          هقطع کارضناسی  ارضذ             ورودی               98-99جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال   اول        سال تحصیلی    

 کذ استاد نام استاد گروه عولی نظری کذ درس عنواى درس
روز تطکیل 

 کالس
 ضواره کالس ساعت اهتحاى روز  اهتحاى تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

                    - 2 2232381 ّبی ظبزهبًی ًظریِ

                    - 2 2233346 ّب ٍ اًگیسغ ؼغلی ًگرغ

                    - 2 2232157 ػَاهل اًعبًی ٌبظی هٌْذظی رٍاًؽ

                    - 2 2232362 آهبر اظتٌجبعی پیؽرفتِ
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 ی وعلوم تربیتیدانطکذه روانطناس                                                                                                  22328      ترم یک

 98رضته  آهوزش و بهسازی هنابع انسانی                  هقطع کارضناسی  ارضذ             ورودی               98-99جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال   اول        سال تحصیلی    

 کذ استاد نام استاد گروه عولی نظری کذ درس عنواى درس
روز تطکیل 

 کالس
 ضواره کالس ساعت اهتحاى روز  اهتحاى تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

                    - 2 2234321 هذیریت هٌبثغ اًعبًی

                    - 2 2232144 آهَزؼیعراحی 

                    - 2 2233354 ّبی ًَیي یبدگیری کبرثرد فٌبٍری

                    - 2 2233353 تحلیل رفتبر ظبزهبًی

           - 2 2233357 یبدگیری ثسرگعبالى

              

                       

                                                                

                                                          



21 

 

                                                      

        

 علوم تربیتی دانطکذه روانطناسی و                                                                                    22322ترم یک              

 98ه  تحقیقات آهوزضی                  هقطع کارضناسی  ارضذ             ورودی   رضت            98-99جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال   اول        سال تحصیلی    

 کذ استاد نام استاد گروه عولی نظری کذ درس عنواى درس
روز تطکیل 

 کالس
 ضواره کالس ساعت اهتحاى روز  اهتحاى تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

                    - 2 2232126 ٍپرٍرغ فلعفِ آهَزغ

                    - 2 2232133 گیری پیؽرفت تحصیلی رٍاًؽٌبظی ترثیتی ٍ اًذازُ

           - 2 2234317 (1رٍؼْبی آهبری )

                    1 2 2235313 ریبضیبت پبیِ

                    - 3 2235313 ( 1زثبى تخصصی )

 



21 

 

 

 

 علوم تربیتی دانطکذه روانطناسی و                                                                                                        22322ترم   سه              

 92ابتذایی              هقطع کارضناسی ارضذ                ورودی   ورشپر و رضته  آهوزش                        98-99جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال  اول                        سال تحصیلی   

 کذ استاد نام استاد گروه عولی نظری کذ درس عنواى درس

روز تطکیل 

 کالس

 ضواره کالس ساعت اهتحاى روز  اهتحاى تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

                    - 1 2232111 رٍؼْب ٍ فٌَى تذریط ریبضیبت دٍرُ اثتذایی

                    - 1 2232112 رٍؼْب ٍ فٌَى تذریط ػلَم اجتوبػی دٍرُ اثتذایی

                    1 1 2234391 رٍاى ؼٌبظی رؼذ ٍ زثبى آهَزی

 ٍپرٍرغ هتَى تخصصی در آهَزغ

  دثعتبًی ٍ دثعتبًی پیػ

2231157 2 -           

           - 2 2232238 2الهی ٍترثیت اظ تؼلین

                     4 - 2234346 پبیبى ًبهِ 
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                                22322ترم سه   

 92دبستانی                  هقطع کارضناسی ارضذ                 ورودی   پیص پرورش و رضته    آهوزش                        98-99جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال   اول            سال تحصیلی  

 کذ استاد نام استاد گروه عولی رینظ کذ درس عنواى درس

روز تطکیل 

 کالس

 ضواره کالس ساعت اهتحاى روز  اهتحاى تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

                    1 1 2232336 ادثیبت کَدکبى در دٍرُ هؼبصر 

                    1 1 2232154 هجبًی ٍ رٍؼْبی ارتجبط ثب خبًَادُ 

ٍپرٍرغ  َى تخصصی در آهَزغهت

 دثعتبًی ٍ دثعتبًی پیػ

2231157 2 -           

           - 2 2232238 2ٍترثیت اظالهی  تؼلین

                     4 - 2234346 پبیبى ًبهِ 
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                   2232ترم سه 

 92درسی              هقطع کارضناسی   ارضذ                            ورودی   ریسی رضته   برناهه                        98-99جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال     اول            سال تحصیلی  

 کذ استاد ام استادن گروه عولی نظری کذ درس عنواى درس
روز تطکیل 

 کالس
 ضواره کالس ساعت اهتحاى روز  اهتحاى تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

                     - 2 2232357 اصَل ٍ رٍؼْبی ارزؼیبثی ثرًبهِ درظی

کبرثرد فٌبٍری اعالػبت ٍ 

 ارتجبعبت در ثرًبهِ درظی

2232358 2 -           

ریسی درظی در آهَزغ  هِثرًب

 ثسرگعبالى

2233325 2 -                    

           1 1 2234345 ظویٌبر در هعبئل ثرًبهِ درظی

                     4 - 2234346 پبیبى ًبهِ 
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                              2233ترم   سه        

 92پرورش                    هقطع کارضناسی ارضذ                            ورودی   و آهوزش فلسفه و رضته  تاریخ                        98-99جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال   اول          سال تحصیلی  

 کذ استاد نام استاد گروه عولی نظری کذ درس عنواى درس

روز تطکیل 

 کالس

 ضواره کالس ساعت اهتحاى روز  اهتحاى تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

                    - 2 2232171 (2هٌغق قذین ٍ جذیذ )

                    - 2 2232178 ًظریبت ترثیتی ائوِ اعْبر )ع(

                     4 - 2234346 پبیبى ًبهِ 
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                                      2232ترم  سه  

 92ارضذ                            ورودی   آهوزضی                   هقطع کارضناسی رضته  تکنولوشی                        98-99جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال  اول                 سال تحصیلی  

 کذ استاد نام استاد گروه عولی نظری کذ درس عنواى درس

روز تطکیل 

 کالس

 ضواره کالس ساعت اهتحاى روز  اهتحاى تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

                    1 1 2232318 ؼجیِ ظبزی ٍ ثبزیْبی آهَزؼی

                    - 2 2232325 ی ظیبر در آهَزغ ٍ یبدگیریفٌبٍریْب

                    - 2 2232327 عراحی  ٍ تَظؼِ آهَزغ تؼبهلی هجتٌی ثر ٍة

ظویٌبر رٍیکردّبی ًَیي در 

 تکٌَلَشی آهَزؼی

2233337 2 -           

                     4 - 2234346 پبیبى ًبهِ 
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                                      2232ترم  سه  

 92آهوزضی                   هقطع کارضناسی ارضذ                            ورودی   رضته  تکنولوشی                        98-99سال تحصیلی                جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال  اول   

 کذ استاد نام استاد گروه عولی نظری کذ درس عنواى درس

روز تطکیل 

 کالس

 ضواره کالس ساعت اهتحاى ىروز  اهتحا تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

                    1 1 2232318 ؼجیِ ظبزی ٍ ثبزیْبی آهَزؼی

                    - 2 2232325 فٌبٍریْبی ظیبر در آهَزغ ٍ یبدگیری

                    - 2 2232327 عراحی  ٍ تَظؼِ آهَزغ تؼبهلی هجتٌی ثر ٍة

َیي در ظویٌبر رٍیکردّبی ً

 تکٌَلَشی آهَزؼی

2233337 2 -           

                    4 - 2234346 پبیبى ًبهِ 
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                              2238ترم    سه       

 92بالینی                    هقطع کارضناسی ارضذ                            ورودی   ضناسی رضته  رواى                        98-99جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال  اول                سال تحصیلی  

 کذ استاد نام استاد گروه عولی نظری کذ درس عنواى درس

روز تطکیل 

 کالس

 ضواره کالس ساعت اهتحاى روز  اهتحاى تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

           - 2 2234133 الٌفط از دیذگبُ داًؽوٌذاى اظالهی ػلن

           2 - 2234231 ّبی ؼٌبختی در رٍاًؽٌبظی ثبلیٌی آزهَى

                    1 1 2234143 درهبًی گرٍُ

                    2 - 2234233 درهبًی)کبرآهَزی فردی( کبرثرد رٍؼْبی رٍاى

                       4    - 2234346 پبیبى ًبهِ 
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی  2232ترم سه 

 92ورودی                    تربیتی                        هقطع کارضناسی   ارضذ       ضناسی رضته رواى                        98-99 جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال  اول            سال تحصیلی

 کذ استاد نام استاد گروه عولی نظری کذ درس عنواى درس
روز تطکیل 

 کالس
 ضواره کالس ساعت اهتحاى روز  اهتحاى تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

                    - 2  2234123 ظٌجػ ٍاًذازُ گیری 

                    - 2 2234182 ّبی آهَزغ ّب ٍ رٍغ ًظریِ

                    - 2 2233335 اختالالت یبدگیری

                    - 2 2231361 رٍؼْبی تغییر ٍ اصالح رفتبر

                       4    - 2234346 پبیبى ًبهِ 
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی    2232ترم سه 

 92تربیتی                        هقطع کارضناسی   ارضذ                        ورودی   ضناسی رضته رواى                        98-99جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال  اول            سال تحصیلی  

 کذ استاد نام استاد گروه عولی ینظر کذ درس عنواى درس
روز تطکیل 

 کالس
 ضواره کالس ساعت اهتحاى روز  اهتحاى تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

                    -  2  2234123 ظٌجػ ٍاًذازُ گیری 

                    - 2 2234182 ّبی آهَزغ ّب ٍ رٍغ ًظریِ

                    - 2 2233335 اختالالت یبدگیری

                    - 2 2231361 رٍؼْبی تغییر ٍ اصالح رفتبر

                       4    - 2234346 پبیبى ًبهِ 
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                                     2232ترم سه         

 92هقطع کارضناسی ارضذ                      ورودی            عووهی            ضناسی رضته    رواى                        98-99جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال  اول                  سال تحصیلی       

 کذ استاد نام استاد گروه عولی نظری کذ درس عنواى درس
روز تطکیل 

 کالس
 ضواره کالس ساعت اهتحاى روز  اهتحاى تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

                    2 - 2234383 رٍاًؽٌبظی تجرثی

           - 2 2232163 الٌفط از دیذگبُ داًؽوٌذاى هعلوبى نػل

                    - 4 2234346 پبیبى ًبهِ 
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی 22322ترم سه

 92گیری                        هقطع کارضناسی   ارضذ                            ورودی   وانذازه رضته  سنجص                        98-99اول             سال تحصیلی    جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال     

 کذ استاد نام استاد گروه عولی نظری کذ درس عنواى درس
روز تطکیل 

 کالس
 ضواره کالس ساعت اهتحاى روز  اهتحاى اىتاریخ اهتح تا ساعت از ساعت

                    -   2232186  2ًظریِ ّب ٍرٍغ ّبی جذیذ در اًذازُ گیری 

                    -   2232236  2گیری ظویٌبر در ظٌجػ ٍاًذازُ 

                    2232313  -  2گیری اظتفبدُ از کبهپیَتر در اًذازُ

           2 - 2232351 آزهًَْبی ؼخصیت

                      2234346   - 4پبیبى ًبهِ  
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی 22322ترم سه 

 92هقطع کارضناسی   ارضذ           ورودی       )گرایص هذیریت اطالعات( ضناسی دانص و اطالعات رضته علن       98-99تحصیلی  جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال     اول    سال 

 کذ استاد نام استاد گروه عولی نظری کذ درس عنواى درس
روز تطکیل 

 کالس
 ضواره کالس ساعت اهتحاى روز  اهتحاى تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

                    1 1 2234337 هؼوبری پبیگبّْبی اعالػبتی

                    1 1 2233332 دادُ کبٍی

                    1 1 2234339 ارزؼیبثی ًظبهْب ٍ خذهبت اعالػبتی

                     6 -   2234313 پبیبى ًبهِ 
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی 22322ترم سه 

 92هقطع کارضناسی   ارضذ          ورودی        )گرایص هذیریت اطالعات( ضناسی دانص و اطالعات رضته علن        98-99جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال     اول      سال تحصیلی  

 کذ استاد نام استاد گروه عولی نظری کذ درس سعنواى در
روز تطکیل 

 کالس
 ضواره کالس ساعت اهتحاى روز  اهتحاى تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

                    1 1 2234337 هؼوبری پبیگبّْبی اعالػبتی

                    1 1 2233332 دادُ کبٍی

                    1 1 2234339 خذهبت اعالػبتیارزؼیبثی ًظبهْب ٍ 

                     6 -   2234313 پبیبى ًبهِ 
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                               2239 ترم سه

 92استثنائی          هقطع کارضناسی   ارضذ                 ورودی   کودکاى روانطناسی و آهوزش رضته           98-98جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال  اول        سال تحصیلی       

 کذ استاد نام استاد گروه عولی نظری کذ درس عنواى درس
روز تطکیل 

 کالس
 ضواره کالس ساعت اهتحاى روز  اهتحاى تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

                    1 1 2231148 (2هجبًی ًظری ٍکبرثردآزهَى ّبی رٍاًی ) 

                    - 2 2232175 تَاًجخؽی ٍ هؽبٍرُ خبًَادُ ٍ کَدک ثب ًیبزّبی ٍیصُ 

                    1 1 2231379 رٍاى ؼٌبظی ثبلیٌی کَدک 

                     4 - 2234346 پبیبى ًبهِ 
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                             22322   ترم سه

 92ورودی                          آهوزضی                                 هقطع کارضناسی   ارضذ     رضته هذیریت                        98-99جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال  اول          سال تحصیلی    

 کذ استاد نام استاد گروه عولی نظری کذ درس عنواى درس
روز تطکیل 

 کالس
 ضواره کالس ساعت اهتحاى روز  اهتحاى تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

                    - 3 2232163  هذیریت ًیرٍی اًعبًی 

ب ٍ تجسیِ ٍ تحلیل ظیعتن ّ 

 کبرثردآى در هذیریت آهَزؼی

2232354  2 -                    

           - 2 2232148 ّبی آهَزؼی هذیریت تغییر در ظبزهبى

                     4 -   2234346 پبیبى ًبهِ 
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                             22322   ترم سه

 92هقطع کارضناسی   ارضذ                            ورودی                         آهوزضی           رضته هذیریت                        98-99جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال  اول          سال تحصیلی    

 کذ استاد نام استاد گروه عولی نظری کذ درس عنواى درس
روز تطکیل 

 کالس
 ضواره کالس ساعت اهتحاى روز  اهتحاى تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

                   - 3 2232163  هذیریت ًیرٍی اًعبًی 

تجسیِ ٍ تحلیل ظیعتن ّب ٍ  

 کبرثردآى در هذیریت آهَزؼی

2232354  2 -                   

           - 2 2232148 ّبی آهَزؼی هذیریت تغییر در ظبزهبى

                   4 -   2234346 پبیبى ًبهِ 
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                               22322 سه ترم

 92توانبخطی                       هقطع کارضناسی   ارضذ                            ورودی   اورهرضته  هط                        98-99جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال     اول               سال تحصیلی      

 کذ استاد نام استاد گروه عولی نظری کذ درس عنواى درس
روز تطکیل 

 کالس
 ضواره کالس ساعت اهتحاى روز  اهتحاى تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

                    2 - 2234125  رُ تَاًجخؽیکبرٍرزی در هؽبٍ 

                    - 2  2234124 خبًَادُ ٍتَاًجخؽی 

                    1 1 2234123 هؽبٍرُ ثحراى

           1 1 2232119 هؽبٍرُ ثب ظبلوٌذاى

           4 -  2234346 پبیبى ًبهِ 
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                            22328    ترم سه

 92خانواده                                 هقطع کارضناسی   ارضذ                            ورودی   رضته هطاوره                        98-99 جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال    اول          سال تحصیلی       

 کذ استاد نام استاد گروه عولی نظری کذ درس عنواى درس
روز تطکیل 

 کالس
 اىساعت اهتح روز  اهتحاى تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

ضواره 

 کالس

                    - 2 2232123  ظویٌبرهعبئل خبًَادُ ٍازدٍاج 

                    3 -  2232143 کبرٍرزی در هؽبٍرُ خبًَادُ ٍ ازدٍاج 

                    1 2  2232124 ٍ ازدٍاج ظٌجػ ٍ ارزیبثی در هؽبٍرُ خبًَادُ 

                     4  -   2234346 پبیبى ًبهِ 
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                           22329    ترم سه

 92ضغلی                                هقطع کارضناسی   ارضذ                            ورودی   رضته  هطاوره                        98-99جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال    اول             سال تحصیلی    

 کذ استاد نام استاد گروه عولی نظری کذ درس عنواى درس
روز تطکیل 

 کالس
 سضواره کال ساعت اهتحاى روز  اهتحاى تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

                    - 2 2232122  ظویٌبرهعبئل راٌّوبیی ٍهؽبٍرُ ؼغلی 

                    3 -  2232141 کبرٍرزی درهؽبٍرُ ؼغلی 

ظبزهبًذّی ٍهذیریت خذهبت  

 راٌّوبیی ٍهؽبٍرُ ؼغلی

2232114  2 1                    

                    4  -   2234346 پبیبى ًبهِ 
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                                          22322 ترم سه    

 92هذرسه                                هقطع کارضناسی ارضذ                             ورودی   رضته  هطاوره                        98-99ول دروس ارائه ضذه در نیوسال     اول                          سال تحصیلی    جذ

 استادکذ  نام استاد گروه عولی نظری کذ درس عنواى درس
روز تطکیل 

 کالس
 ضواره کالس ساعت اهتحاى روز  اهتحاى تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

ظویٌبرهعبئل راٌّوبیی ٍهؽبٍرُ  

 درآهَزغ ٍپرٍرغ

2232121  2  -                    

                    2  -  2232142 کبرٍرزی در هؽبٍرُ هذرظِ 

                    - 2 2232373 عبًی در هذرظِرٍاثظ ٍهٌبظجبت اً

           - 2 2232369 خذهبت هؽَرتی در هذرظِ 

            4  -  2234346 پبیبى ًبهِ 
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                                                                        22322 ترم سه    

  92ورودی                    رضته  تحقیقات آهوزضی                                هقطع کارضناسی  ارضذ                       98-99جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال     اول                          سال تحصیلی    

 کذ استاد نام استاد گروه عولی نظری کذ درس عنواى درس
روز تطکیل 

 کالس
 ضواره کالس ساعت اهتحاى روز  اهتحاى تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

                    - 2 2234352 رٍؼْبی تذریط پیؽرفتِ

                    - 2 2232139 ٍ ترثیتظویٌبر پصٍّػ در هعبئل تؼلین 

                    - 2 2234316 (2رٍؼْبی تحقیق در ػلَم ترثیتی )

           - 2 2233344 ّبی کیفی در تحقیقبت آهَزؼی ؼیَُ

            - 2 2233341 ّبی رٍاًی هجبًی ًظری ٍ کبرثرد آزهَى
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                                                                      22328 ترم سه    

 92هقطع کارضناسی  ارضذ                            ورودی       آهوزش و بهسازی هنابع انسانی رضته              98-99جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال     اول                  سال تحصیلی    

 کذ استاد نام استاد گروه عولی نظری کذ درس عنواى درس
روز تطکیل 

 کالس
 ضواره کالس ساعت اهتحاى روز  اهتحاى تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

                    - 2 2234325 رفتبر ظبزهبًی

                    - 2 2232132 آهَزغ ٍ ثْعبزی هٌبثغ اًعبًی در کؽَرّبی پیؽرفتِ

آهَزغ از راُ دٍر ٍ کبرثرد آى در آهَزغ ٍ 

 ثْعبزی هٌبثغ اًعبًی

2232123 2 -                    

           - 2 2232143 کبرٍرزی در آهَزغ ثْعبزی

             4  2234346 ًبهِ  پبیبى
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                                                                    22329 ترم سه    

  92رضته  روانطناسی صنعتی و سازهانی     هقطع کارضناسی  ارضذ                            ورودی               98-99اول                  سال تحصیلی     جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال    

 کذ استاد نام استاد گروه عولی نظری کذ درس عنواى درس
روز تطکیل 

 کالس
 ضواره کالس اعت اهتحاىس روز  اهتحاى تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

                    - 2 2232346 اظالهی در هحیظ کبر -هٌبظجبت اًعبًی

                    - 2 2232347 ؼٌبظی رٍاًی در کبر آظیت

                    - 2 2232368 رٍاًؽٌبظی ظبزهبًی

           - 2 2232379 ؼٌبظی اجتوبػی در ظبزهبى کبرثرد رٍاى

           2 - 2232386 2کبرٍرزی در رٍاًؽٌبظی صٌؼتی ٍ ظبزهبًی 

             4 - 2234346 ًبهِ  پبیبى

 



44 

 

 وعلوم تربیتیدانطکذه روانطناسی                                                                                                        22328         ترم یک

       98رضته  هطاوره خانواده                     هقطع کارضناسی   ارضذ  )پردیس(                    ورودی             98-99جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال   اول                    سال تحصیلی 

 کذ استاد نام استاد گروه عولی نظری کذ درس عنواى درس
تطکیل روز 

 کالس
 ضواره کالس ساعت اهتحاى روز  اهتحاى تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

                    - 2 2234329 آهبر اظتٌجبعی پیؽرفتِ 

                    1 2 2234233 رٍؼْبی تحقیق پیؽرفتِ در ػلَم ترثیتی

                    - 3 2234193 درهبًی ّبی پیؽرفتِ هؽبٍرُ ٍ رٍاى ًظریِ 

                    - 2 2221377 ًیبز( ( )پیػ1ؼٌبظی رٍاًی ) آظیت

           - 2 2224378 ًیبز( رٍؼْب ٍ فٌَى راٌّوبیی ٍ هؽبٍرُ )پیػ

           - 2 2224363 ًیبز( ( )پیػ1درهبًی ) ّبی هؽبٍرُ ٍ رٍاى ًظریِ
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                                 2232             ترم   یک       

 98ضناسی عووهی                   هقطع کارضناسی ارضذ  )پردیس(                            ورودی   رضته  رواى             98-99جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال   اول                    سال تحصیلی  

 کذ استاد نام استاد گروه عولی نظری کذ درس عنواى درس
روز تطکیل 

 کالس
 ضواره کالس ساعت اهتحاى روز  اهتحاى تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

                    - 2 2234382 پیؽرفتِرٍاًؽٌبظی رؼذ 

                   - 3 2234313 ؼٌبظی ػوَهی پیؽرفتِ رٍاى

                    1 2 2234314 ؼٌبظی رٍؼْبی تحقیق در رٍاى

           - 2 2234144 ؼٌبظی رٍاًی هجبحث جذیذ در آظیت

           - 2 2234331 اًگیسغ ٍ ّیجبى
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی  2232ک ترم ی

 98رضته  رواى ضناسی تربیتی                            هقطع کارضناسی   ارضذ    )پردیس(                        ورودی             98-99جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال   اول               سال تحصیلی   

 کذ استاد نام استاد گروه عولی نظری کذ درس عنواى درس
روز تطکیل 

 کالس
 ساعت اهتحاى روز  اهتحاى تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

ضواره 

 کالس

                    - 2  2232176  ًظریبت ترثیتی ٍ هکبتت فلعفی 

                    1 2  2234334 آهبر اظتٌجبعی 

                    - 2  2234381 رٍاى ؼٌبظی ترثیتی 

                    - 2  2234187 ًظریِ ّبی رؼذ 
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی    2232ترم سه 

 92هقطع کارضناسی   ارضذ )پردیس(                     ورودی      رضته رواى ضناسی تربیتی                                            98-99جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال  اول            سال تحصیلی 

 کذ استاد نام استاد گروه عولی نظری کذ درس عنواى درس
روز تطکیل 

 کالس
 ضواره کالس ساعت اهتحاى روز  اهتحاى تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

                    - 2  2234123 ظٌجػ ٍاًذازُ گیری 

                    - 2 2234182 ّبی آهَزغ ّب ٍ رٍغ ًظریِ

                    - 2 2233335 اختالالت یبدگیری

                    - 2 2231361 رٍؼْبی تغییر ٍ اصالح رفتبر

                       4    - 2234346 پبیبى ًبهِ 
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                                     2232ترم سه         

 92هقطع کارضناسی ارضذ )پردیس(                      ورودی          رضته    رواى ضناسی عووهی                        98-99جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال  اول                  سال تحصیلی       

 کذ استاد نام استاد گروه عولی نظری کذ درس عنواى درس
روز تطکیل 

 کالس
 ضواره کالس ساعت اهتحاى روز  اهتحاى تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

                    2 - 2234383 رٍاًؽٌبظی تجرثی

           - 2 2232163 الٌفط از دیذگبُ داًؽوٌذاى هعلوبى ػلن

                    - 4 2234346 پبیبى ًبهِ 
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                            22328    ترم سه

 92ورودی       رضته هطاوره خانواده                  هقطع کارضناسی   ارضذ )پردیس(                                              98-99جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال    اول          سال تحصیلی        

 کذ استاد نام استاد گروه عولی نظری کذ درس عنواى درس
روز تطکیل 

 کالس
 ساعت اهتحاى روز  اهتحاى تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

ضواره 

 کالس

                    - 2 2232123  ظویٌبرهعبئل خبًَادُ ٍازدٍاج 

                    3 -  2232143 اجکبرٍرزی در هؽبٍرُ خبًَادُ ٍ ازدٍ 

                    1 2  2232124 ظٌجػ ٍ ارزیبثی در هؽبٍرُ خبًَادُ ٍ ازدٍاج 

                     4  -   2234346 پبیبى ًبهِ 

 


