
 

 

 

 9/21/99تا تاریخ روانطناسی و آموزش کودکان استثناییظرفیت راهنمائی رساله و پایان نامه اعضای گروه 

 

 
 

 دکتری ارشذ هرتبِ علوی ًام استاد

 ٍرٍدی

99 

 ٍرٍدی

99 

99 99 99 99 

  9 9 9 6 9 استاد آقای دکتر علیسادُ

  1 1 5/9 7  استاد آقای دکتر شریفی درآهذی

     9  استادیار رضائیآقای دکتر 

     1  استادیار دکتر دستجردی



 

 

 9/21/99تا تاریخ   آموزش و پرورشظرفیت راهنمائی رساله و پایان نامه اعضای گروه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارشذ هرتبِ علوی ًام استاد

99 99 

 9  استادیار خاًن دکتر عالی



 

 9/21/99تا تاریخ  روانطناسی بالینی و عمومیرفیت راهنمائی رساله و پایان نامه اعضای گروه ظ

 هرتبِ علوی ًام استاد
 دکتری ارشذ

99 99 99 99 99 99 

   9  7 6 داًشیار آقای دکتر اسکٌذری

   5/9  6 99 استاد آقای دکتر سْرابی

   5/9 5/9 8 9 داًشیار آقای دکتر برجعلی

     9 9 داًشیار دکتر هعتوذی آقای

       داًشیار آقای دکترعیسی هراد

     9  استادیار خاًن دکتر حسیي ثابت

     9  استادیار آقای دکتر خاًجاًی

     9  استادیار خاًن دکتر رافضی



 

 

 9/21/99تا تاریخ  برنامه ریسی درسیظرفیت راهنمائی رساله و پایان نامه اعضای گروه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 دکتری ارشذ هرتبِ علوی ًام استاد

99 99 99 91 99 99 

    9   استادیار خاًن دکتر خسرٍی

   9/9 9 9  استاد آقای دکتر هلکی

    9 1  استادیار آقای دکتر صادقی



 

 9/21/99تا تاریخ  تکنولوشی آموزضیظرفیت راهنمائی رساله و پایان نامه اعضای گروه 

 هرتبِ علوی ًام استاد
 دکتری ارشذ

99 99 99 99 99 

 5/9 5/9 5/9 9 9 داًشیار خاًن دکتر علی آبادی

 5/9 9  9 9 داًشیار آقای دکتر ًیلی احوذآبادی

  1 5/9 6 1 داًشیار زٍارکی  آقای دکتر زارعی

      استادیار خاًن دکتر جعفرخاًی

      استادیار آقای دکتر ٍاحذی

     1 استادیار خاًن دکتر جاهِ بسرگ

 5/9   9 9 استادیار آقای دکتر پَررٍستایی اردکاًی

      استادیار آقای دکتر هقاهی



 

 

  

 7/22/99تا تاریخ  سنجص و اندازه گیریظرفیت راهنمائی رساله و پایان نامه اعضای گروه 

 

 

 هرتبِ علوی ًام استاد
 دکتری ارشذ

99 99 99 99 99 

 5/9   9 9 داًشیار آقای دکتر فرخی

 1 1 5/9 9 9 استاد آقای دکتر دالٍر

 5/9    9 داًشیار آقای دکتر فلسفی ًژاد

    9 1 داًشیار آقای دکتر یًَسی

    1 1 استادیار آقای دکتر هیٌائی

    9 1 داًشیار آقای دکتر هحوذ عسگری



 

 

 

 9/21/99تا تاریخ  ضناسیعلم اطالعات و دانص ظرفیت راهنمائی رساله و پایان نامه اعضای گروه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هرتبِ علوی ًام استاد

 ارشذ

99 99 

 9 9 استادیار خاًن دکتر صویعی

 1 9 داًشیار آقای دکتر جاللی دیسجی

 9 9 استادیار آقای دکتر هْذی طاّری

 9 9 استادیار خاًن دکتر هَهٌی

 1  استادیار خاًن دکتر گلیٌی هقذم

   استادیار آقای رضا هلکی

 9  استادیار دکتر علیپَر حافظیآقای 



 

 

 9/21/99تا تاریخ  فلسفه تعلیم و تربیت اسالمیظرفیت راهنمائی رساله و پایان نامه اعضای گروه 
  

 
 

 دکتری ارشذ هرتبِ علوی ًام استاد

99 99 99 99 99 

  1 9 9 1 استاد آقای دکتر بْشتی

   1 1 1 داًشیار آقای دکتر شریعتی

  1 1 9 9 داًشیار خاًن دکتر فیاض

      استادیار خاًن دکتر برّوي

      داًشیار آقای دکتر سلحشَری



 

 9/21/99تا تاریخ  مطاورهظرفیت راهنمائی رساله و پایان نامه اعضای گروه 

 هرتبِ علوی ًام استاد
 دکتری ارشذ

99 99 99 99 99 99 

   9  9 9 داًشیار آقای دکتر فرحبخش

   1 5/9 9 1 استاد آقای دکتر شفیع آبادی

       استادیار آقای دکتر کالًتر کَشِ

     9 1 استادیار آقای دکتر ًعیوی

       داًشیار آقای دکتر سلیوی بجستاًی

     9  استادیار خاًن دکتر شریعتوذار

     9 9 استادیار خاًن دکتر کالًتر ّرهسی

     9 9 استادیار خاًن دکتر کاظویاى

     9 1 داًشیار خاًن دکتر اسوعیلی



 

 

 9/21/99تا تاریخ  مدیریت و برنامه ریسی آموزضیظرفیت راهنمائی رساله و پایان نامه اعضای گروه 

 هرتبِ علوی ًام استاد
 دکتری ارشذ

99 99 99 99 99 99 

  1 9 5/9 1  داًشیار آقای دکتر عباس پَر

   1/9 5/9 1  داًشیار آقای دکتر رحیویاى

   1  9  داًشیار آقای دکتر عبذاللْی

     9  استادیار آقای دکتر هرتضی طاّری

   1/9   1 استادیار آقای دکتر ًعوتی

       استادیار ًذٍشي آقای دکتر غیاثی

   5/9  1 9 استادیار طاسکَُ آقای دکتر خَرسٌذی

     9 1 استادیار آقای دکتر برزٍیاى



 

 

 9/21/99تا تاریخ  روانطناسی تربیتیظرفیت راهنمائی رساله و پایان نامه اعضای گروه 

 

 

 

 دکتری ارشذ هرتبِ علوی ًام استاد

99 99 99 99 99 99 

  5/9 5/9 5/9 9 9 داًشیار خاًن دکتر ابراّیوی قَام

  1   9  استاد آقای دکتر درتاج

  1  5/9 9 9 داًشیار آقای دکتر سعذی پَر

     9 9 داًشیار آقای دکتر اسذ زادُ

       استادیار آقای دکتر شیًَذی


