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 علوم تربیتی دانطکذه روانطناسی و                                                                                                       22222ترم یک   

 97علن اطالعات         هقطع کارضناسی                             ورودی          رضته             97-98جذول 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

                    - 0 0001222 ؿٌبػی همذهِ ای ثشػلن اعالػبت ٍ داًؾ

                    - 0 0001222 سٍاًـٌبػی اجتوبػی

                    1 1 0001221 هجبًی ًشم افضاس ٍ ػیؼتن ػبهل

                    - 0 0003032 ٍ هغبلؼِ جبهؼِ ؿٌبػی اٍلبت فشاغت

                    - 0 0001222 هجبًی استجبط ؿٌبػی

                    0 1 0000220 هذیشیت هجوَػِ ػبصی

                    - 3 1212 صثبى خبسجِ

           - 0 1221 1اًذیـِ اػالهی 

           2/2 2/2 1231 تشثیت ثذًی
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 علوم تربیتی  دانطکذه روانطناسی و                                                                                                                            22222ترم  سه      

 96   هقطع کارضناسی                             ورودی         علن اطالعات و دانص ضناسیرضته             97-98سال تحصیلی             اولجذول 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 تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

                    1 1 0001220 ؿٌبػی س همذهبتی دس ػلن اعالػبت ٍ داًؾآهب

                   0 1 0000132 هشجغ ؿٌبػی تخصصی

                    1 1 0001221 سٍؽ تحمیك همذهبتی دس ػلن اعالػبت ٍ داًؾ ؿٌبػی

                    1 1 0000222 (سدُ ثٌذی دیَیی) 0هَاد ػبصهبًذّی 

                    - 0 0001232 1هتَى اختصبصی اًگلیؼی 

           0 - 0001222 ٍاطُ پشداصی )فبسػی ،التیي(

            1 1 0000122 1صثبى ثشًبهِ ًَیؼی

           - 0 1221  آییي صًذگی )اخالق وبسثشدی(
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 طناسی و  علوم تربیتیدانطکذه روان                                                                                                                            22222ترم  سه      

 96رضته      علن اطالعات و دانص ضناسی       هقطع کارضناسی                             ورودی            97-98جذول 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 ساعت از

                    1 1 0001220 ؿٌبػی س همذهبتی دس ػلن اعالػبت ٍ داًؾآهب

                   0 1 0000132 هشجغ ؿٌبػی تخصصی

                    1 1 0001221 سٍؽ تحمیك همذهبتی دس ػلن اعالػبت ٍ داًؾ ؿٌبػی

                    1 1 0000222 (سدُ ثٌذی دیَیی) 0ػبصهبًذّی هَاد 

                    - 0 0001232 1هتَى اختصبصی اًگلیؼی 

           0 - 0001222 ٍاطُ پشداصی )فبسػی ،التیي(

            1 1 0000122 1صثبى ثشًبهِ ًَیؼی

           - 0 1221 ثشدی( آییي صًذگی )اخالق وبس
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 علوم تربیتی دانطکذه روانطناسی و                                                                                                                             22222   پنجترم  

                                                99 رضته      علن اطالعات و دانص ضناسی       هقطع کارضناسی                             ورودی                          97-98صیلی    جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال    اول         سال تح

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

 کالس
 ضواره کالس ساعت اهتحاى روز  اهتحاى تاریخ اهتحاى اعتتا س از ساعت

                   1 1 0000130 پبیگبُ دادُ

           1 1 0000132 ًَیؼی ٍ چىیذُ سٍؿْب ٍ فٌَى ًوبیِ ػبصی

                   - 0 0000131 اصَل خذهبت هشجغ

                   - 0 0001223 هجبًی آسؿیَ

                   - 0 0003202 3اًگلیؼی  تخصصیهتَى 

                   1 1 0000132 سػبًی اعالع عشاحی ٍ هذیشیت ٍثگبُ وتبثخبًِ ّب ٍ هشاوض

           0 - 0000121 1وبسآهَصی 

                   1 1 0000121 هذیشیت ًـشیبت ادٍاسی

           - 0 1231 داًؾ خبًَادُ ٍ جوؼیت
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 علوم تربیتی دانطکذه روانطناسی و                                                                                                                                22222هفتن    ترم 

                                          92رضته      علن اطالعات و دانص ضناسی       هقطع کارضناسی                             ورودی                           97-98جذول 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 وز  اهتحاىر تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

                   0 1 0000310 ای هٌبثغ ػبصهبًذّی سایبًِ

           - 0 0000131 ثبصاسیبثی خذهبت اعالػبتی

                   1 1 0000133 سػبًی ّب ٍ هشاوض اعالع خذهبت فشاًْبدی وتبثخبًِ

                   - 0 0001223 آؿٌبیی ثب هذیشیت داًؾ

                   1 1 0000123 عشاحی وتبثخبًِ دیجیتبل

           0 - 0000120 0وبسآهَصی 

                   - 0 00003203 ّبی تخصصی ٍ تَػؼِ ػبصهبًی وتبثخبًِ

           - 0 1223 اًمالة اػالهی ایشاى

           - 0 1210 تبسیخ تحلیلی صذس اػالم
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 علوم تربیتی دانطکذه روانطناسی و                                                                                                                                22222هفتن    ترم 

                                          92رضته      علن اطالعات و دانص ضناسی       هقطع کارضناسی                             ورودی                           97-98جذول 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 ز  اهتحاىرو تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

                   0 1 0000310 ای هٌبثغ ػبصهبًذّی سایبًِ

           - 0 0000131 ثبصاسیبثی خذهبت اعالػبتی

                   1 1 0000133 سػبًی ّب ٍ هشاوض اعالع خذهبت فشاًْبدی وتبثخبًِ

                   - 0 0001223 آؿٌبیی ثب هذیشیت داًؾ

                   1 1 0000123 عشاحی وتبثخبًِ دیجیتبل

           0 - 0000120 0وبسآهَصی 

                   - 0 00003203 ّبی تخصصی ٍ تَػؼِ ػبصهبًی وتبثخبًِ

           - 0 1223 اًمالة اػالهی ایشاى

           - 0 1210 تبسیخ تحلیلی صذس اػالم
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                      22222یک ترم 

 97 هقطع کارضناسی                       ورودی                           علوم تربیتیرضته                          97-98جذول 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

                    - 3 1211 فبسػی

                    - 3 1212  صثبى خبسجِ 

                   - 0 1221 1اًذیـِ اػالهی 

                    - 0002232 0آهبس تَصیفی

                    - 0 0001221 اػالم اص ػیش تحَل تؼلین ٍ تشثیت دس ایشاى لجل ٍ ثؼذ

           - 0 0002201 هذیشیت ػوَهی

           1 1 0002232 تىٌَلَطی آهَصؿی

           - 0 0001221 تؼلین ٍ تشثیت اصَل  هجبًی ٍ

           2/2 2/2 1231 تشثیت ثذًی
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                      22222ترم یک 

  97ارضناسی                       ورودی  رضته  علوم تربیتی                          هقطع ک                        97-98جذول 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

                    - 3 1211 فبسػی

                    - 3 1212 صثبى خبسجِ  

                   - 0 1221 1اًذیـِ اػالهی 

                    - 0002232 0آهبس تَصیفی

                    - 0 0001221 ػیش تحَل تؼلین ٍ تشثیت دس ایشاى لجل ٍ ثؼذ اص اػالم

           - 0 0002201 هذیشیت ػوَهی

           1 1 0002232 تىٌَلَطی آهَصؿی

           - 0 0001221 بًی ٍ اصَل  تؼلین ٍ تشثیتهج

           2/2 2/2 1231 تشثیت ثذًی
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                      22222ترم سه  

  96تربیتی                          هقطع کارضناسی                       ورودی  رضته  علوم                         97-98جذول 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

                    - 0 0001212 بى ٍ هتَػغِ دس ایشاىآهَصؽ ٍ پشٍسؽ پیؾ دثؼتبًی، دثؼت

                    - 0 0001212 ىآآهَصُ ّبی تشثیتی آیبت لش

                   - 0 1221 آییي صًذگی )اخالق وبسثشدی( 

                    - 0001212 0خبًَادُ دس اػالم

                    - 0 0002202 سٍاًـٌبػی تشثیتی

           - 0 0002203 سٍاًـٌبػی سؿذ

           - 0 0003232 سٍاًـٌبػی تفبٍتْبی فشدی

           - 0 0002233 عشاحی آهَصؿی

           - 0 0002231 هجبًی ٍ اصَل ثشًبهِ سیضی آهَصؿی

           - 0 0002221 هجبًی ساٌّوبیی ٍ هـبٍسُ
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                          22222ترم سه   

 96کارضناسی                       ورودی  رضته  علوم تربیتی                          هقطع                         97-98جذول 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

                    - 0 0001212 آهَصؽ ٍ پشٍسؽ پیؾ دثؼتبًی، دثؼتبى ٍ هتَػغِ دس ایشاى

                    - 0 0001212 آهَصُ ّبی تشثیتی آیبت لشآى

                   - 0 1221 آییي صًذگی )اخالق وبسثشدی( 

                    - 0001212 0خبًَادُ دس اػالم

                    - 0 0002202 سٍاًـٌبػی تشثیتی

           - 0 0002203 سٍاًـٌبػی سؿذ

           - 0 0003232 سٍاًـٌبػی تفبٍتْبی فشدی

           - 0 0002233 عشاحی آهَصؿی

           - 0 0002231 هجبًی ٍ اصَل ثشًبهِ سیضی آهَصؿی

           - 0 0002221 هجبًی ساٌّوبیی ٍ هـبٍسُ
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                          22222ترم سه    

 96 رضته  علوم تربیتی                          هقطع کارضناسی                       ورودی                         97-98جذول 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

                    - 0 0001212 آهَصؽ ٍ پشٍسؽ پیؾ دثؼتبًی، دثؼتبى ٍ هتَػغِ دس ایشاى

                    - 0 0001212 لشآىآهَصُ ّبی تشثیتی آیبت 

                   - 0 1221 آییي صًذگی )اخالق وبسثشدی( 

                    - 0001212 0خبًَادُ دس اػالم

                    - 0 0002202 سٍاًـٌبػی تشثیتی

           - 0 0002203 سٍاًـٌبػی سؿذ

           - 0 0003232 سٍاًـٌبػی تفبٍتْبی فشدی

           - 0 0002233 عشاحی آهَصؿی

           - 0 0002231 هجبًی ٍ اصَل ثشًبهِ سیضی آهَصؿی

           - 0 0002221 هجبًی ساٌّوبیی ٍ هـبٍسُ
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                         22222  پنجترم 

  99رضته  علوم تربیتی                          هقطع کارضناسی                       ورودی                          97-98جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال    اول             سال تحصیلی     

 کذ استاد م استادنا گروه عولی نظری کذ درس عنواى درس
روز تطکیل 

 کالس
 ساعت اهتحاى روز  اهتحاى تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

ضواره 

 کالس

                    - 0 0002222 اخالق حرفه ای در تعلیم و تربیت 

                    - 0 1220 0اًذیـِ اػالهی 

                   - 0 0002221 سواد اطالعاتی های ای و مهارت آموزش خذمات کتابخانه

                    - 0002222 0آهَصؽ تفىش ثِ وَدوبى ٍ ًَجَاًبى

                    - 0 0003223 ّبی اصالح سفتبس سٍؽ

           - 0 0002223 هتَى تخصصی

           - 0 0002221 هـبٍسُ تحصیلی ٍ ؿغلی

           - 0 0002222 آهَصؿی ًظبست ٍ ساٌّوبیی

           - 0 0001212 آهَصؽ ٍ پشٍسؽ پیؾ دثؼتبًی، دثؼتبى ٍ هتَػغِ دس ایشاى

           - 0 0002222 آهَصؽ ٍ پشٍسؽ تغجیمی
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                         22222ترم پنج   

  99رضته  علوم تربیتی                          هقطع کارضناسی                       ورودی                          97-98جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال    اول             سال تحصیلی     

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

 کالس
 ساعت اهتحاى روز  اهتحاى تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

ضواره 

 کالس

                    - 0 0002222 اخالق حرفه ای در تعلیم و تربیت 

                    - 0 1220 0اًذیـِ اػالهی 

                   - 0 0002221 های سواد اطالعاتی ای و مهارت آموزش خذمات کتابخانه

                    - 0002222 0آهَصؽ تفىش ثِ وَدوبى ٍ ًَجَاًبى

                    - 0 0003223 ّبی اصالح سفتبس سٍؽ

           - 0 0002223 هتَى تخصصی

           - 0 0002221 هـبٍسُ تحصیلی ٍ ؿغلی

           - 0 0002222 وبیی آهَصؿیًظبست ٍ ساٌّ

           - 0 0001212 آهَصؽ ٍ پشٍسؽ پیؾ دثؼتبًی، دثؼتبى ٍ هتَػغِ دس ایشاى

           - 0 0002222 آهَصؽ ٍ پشٍسؽ تغجیمی
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                         22222ترم پنج  

  99رضته  علوم تربیتی                          هقطع کارضناسی                       ورودی                          97-98جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال    اول             سال تحصیلی     

 کذ استاد تادنام اس گروه عولی نظری کذ درس عنواى درس
روز تطکیل 

 کالس
 ساعت اهتحاى روز  اهتحاى تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

ضواره 

 کالس

                    - 0 0002222 اخالق حرفه ای در تعلیم و تربیت 

                    - 0 1220 0اًذیـِ اػالهی 

                   - 0 0002221 د اطالعاتیهای سوا ای و مهارت آموزش خذمات کتابخانه

                    - 0002222 0آهَصؽ تفىش ثِ وَدوبى ٍ ًَجَاًبى

                    - 0 0003223 ّبی اصالح سفتبس سٍؽ

           - 0 0002223 هتَى تخصصی

           - 0 0002221 هـبٍسُ تحصیلی ٍ ؿغلی

           - 0 0002222 صؿیًظبست ٍ ساٌّوبیی آهَ

           - 0 0001212 آهَصؽ ٍ پشٍسؽ پیؾ دثؼتبًی، دثؼتبى ٍ هتَػغِ دس ایشاى

           - 0 0002222 آهَصؽ ٍ پشٍسؽ تغجیمی
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 کذه روانطناسی وعلوم تربیتیدانط                                                                                         22222ترم پنج  

  99رضته  علوم تربیتی                          هقطع کارضناسی                       ورودی                          97-98جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال    اول             سال تحصیلی     

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

 کالس
 ساعت اهتحاى روز  اهتحاى تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

ضواره 

 کالس

                    - 0 0002222 اخالق حرفه ای در تعلیم و تربیت 

                    - 0 1220 0اًذیـِ اػالهی 

                   - 0 0002221 تیهای سواد اطالعا ای و مهارت آموزش خذمات کتابخانه

                    - 0002222 0آهَصؽ تفىش ثِ وَدوبى ٍ ًَجَاًبى

                    - 0 0003223 ّبی اصالح سفتبس سٍؽ

           - 0 0002223 هتَى تخصصی

           - 0 0002221 هـبٍسُ تحصیلی ٍ ؿغلی

           - 0 0002222 ًظبست ٍ ساٌّوبیی آهَصؿی

           - 0 0001212 آهَصؽ ٍ پشٍسؽ پیؾ دثؼتبًی، دثؼتبى ٍ هتَػغِ دس ایشاى

           - 0 0002222 آهَصؽ ٍ پشٍسؽ تغجیمی
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 طناسی وعلوم تربیتیدانطکذه روان                                                                                         22222ترم پنج  

  99رضته  علوم تربیتی                          هقطع کارضناسی                       ورودی                          97-98جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال    اول             سال تحصیلی     

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

 کالس
 ساعت اهتحاى روز  اهتحاى تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

ضواره 

 کالس

                    - 0 0002222 اخالق حرفه ای در تعلیم و تربیت 

                    - 0 1220 0اًذیـِ اػالهی 

                   - 0 0002221 های سواد اطالعاتی ای و مهارت آموزش خذمات کتابخانه

                    - 0002222 0آهَصؽ تفىش ثِ وَدوبى ٍ ًَجَاًبى

                    - 0 0003223 ّبی اصالح سفتبس سٍؽ

           - 0 0002223 هتَى تخصصی

           - 0 0002221 هـبٍسُ تحصیلی ٍ ؿغلی

           - 0 0002222 ًظبست ٍ ساٌّوبیی آهَصؿی

           - 0 0001212 آهَصؽ ٍ پشٍسؽ پیؾ دثؼتبًی، دثؼتبى ٍ هتَػغِ دس ایشاى

           - 0 0002222 آهَصؽ ٍ پشٍسؽ تغجیمی
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 وانطناسی وعلوم تربیتیدانطکذه ر                                                                                                     2229 هفت ترم 

 92رضته  تکنولوشی     آهوزضی         هقطع کارضناسی                             ورودی                          97-98جذول 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

                    - 0 0002222 )اصلی( اخالق اػالهی

                    - 0 1220 0اًذیـِ اػالهی 

                    - 0 1231 داًؾ خبًَادُ ٍ جوؼیت

                    - 0 0000223 تَػغِسیضی دسػی ه ثشًبهِ

                    1 1 0000232 سادیَ ٍ تلَیضیَى آهَصؿی

           - 0 0000232 سیضی دسػی ٍ آهَصؿی ػویٌبس ثشًبهِ

           0 - 0000231 وبس ػولی فشدی

           3 - 0000232 وبس ػولی گشٍّی

           - 0 0000231 صثبى تخصصی تىٌَلَطی
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                     2229هفت  ترم 

 92تکنولوشی     آهوزضی         هقطع کارضناسی                             ورودی    رضته                        97-98جذول 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

                    - 0 0002222 )اصلی( اخالق اػالهی

                    - 0 1220 0اًذیـِ اػالهی 

                    - 0 1231 داًؾ خبًَادُ ٍ جوؼیت

                    - 0 0000223 سیضی دسػی هتَػغِ ثشًبهِ

                    1 1 0000232 سادیَ ٍ تلَیضیَى آهَصؿی

           - 0 0000232 آهَصؿی سیضی دسػی ٍ ػویٌبس ثشًبهِ

           0 - 0000231 وبس ػولی فشدی

           3 - 0000232 وبس ػولی گشٍّی

           - 0 0000231 صثبى تخصصی تىٌَلَطی
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                                 2226  هفتترم          

 92و برناهه ریسی آهوزضی              هقطع کارضناسی                 ورودی     هذیریترضته             97-98جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال      اول        سال تحصیلی         

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

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

                    - 3 0002221 ٍپشٍسؽ اثتذایی، ساٌّوبیی ٍ هتَػغِ آهَصؽ

                    - 0 0000222 هذیشیت اػالهی

                    - 0 0000201 ٍتشثیت دس تؼلین سٍاًـٌبػی اجتوبػی

                    1 0 0000221 پشٍطُ تحمیمبتی )ػویٌبس(

                    - 0 0000232 آهَصؽ ثضسگؼبالى

                    - 0 1231 داًؾ خبًَادُ ٍ جوؼیت

           0 - 0000220 وبس ػولی هذیشیت دس آهَصؿگبُ

           - 0 0003223 ؿٌبػی دس اػالم ؼبىاً

                    - 0 0002223 ٍپشٍسؽ اػالم ٍ ایشاى تبسیخ آهَصؽ

 



21 

 

            

 وانطناسی وعلوم تربیتیدانطکذه ر                                                                                                                 2226ترم هفت   

 92و برناهه ریسی آهوزضی              هقطع کارضناسی                 ورودی     هذیریترضته             97-98جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال      اول        سال تحصیلی         

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

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

                    - 3 0002221 ٍپشٍسؽ اثتذایی، ساٌّوبیی ٍ هتَػغِ آهَصؽ

                    - 0 0000222 هذیشیت اػالهی

                    - 0 0000201 ٍتشثیت سٍاًـٌبػی اجتوبػی دس تؼلین

                    1 0 0000221 پشٍطُ تحمیمبتی )ػویٌبس(

                    - 0 0000232 آهَصؽ ثضسگؼبالى

                    - 0 1231 داًؾ خبًَادُ ٍ جوؼیت

           0 - 0000220 وبس ػولی هذیشیت دس آهَصؿگبُ

           - 0 0003223 ؿٌبػی دس اػالم اًؼبى
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی 2227هفت ترم  

 92 هقطع کارضناسی                       ورودی                  دبستاى پیص وپرورش هوزشرضته آ           97-98جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال     اول       سال تحصیلی          

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

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

                   - 0 0000212 ّبی تشثیتی ٍ اجتوبػی آؿٌبیی ثب فؼبلیت

                   1 1 0000211  ٍسصؽ ٍ ثبصی ّبی دثؼتبًی -ی ثذًیتشثیت

                   - 0 0000223 ثْذاؿت ٍ تغزیِ هبدس ٍ وَدن

                   - 0 0000210 دثؼتبًی هذیشیت هشاوض پیؾ

                   3 - 0000212 3وبس ػولی 

                   - 0 0000212 ّبی اٍلیِ اصَل ثْذاؿت ٍ ووه

           - 0 1231 داًؾ خبًَادُ ٍ جوؼیت
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی 2227ترم هفت  

 92 هقطع کارضناسی                       ورودی                  دبستاى پیص وپرورش هوزشرضته آ           97-98جذول 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

                   - 0 0000212 ّبی تشثیتی ٍ اجتوبػی آؿٌبیی ثب فؼبلیت

                   1 1 0000211  ٍسصؽ ٍ ثبصی ّبی دثؼتبًی -ی ثذًیتشثیت

                   - 0 0000223 ثْذاؿت ٍ تغزیِ هبدس ٍ وَدن

                   - 0 0000210 دثؼتبًی هذیشیت هشاوض پیؾ

                   3 - 0000212 3وبس ػولی 

                   - 0 0000212 ّبی اٍلیِ اصَل ثْذاؿت ٍ ووه

           - 0 1231 داًؾ خبًَادُ ٍ جوؼیت
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی 2222یکترم 

 97رضته رواى ضناسی                 هقطع کارضناسی         ورودی                         97-98جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال        اول             سال تحصیلی            

 کذ استاد م استادنا گروه عولی نظری کذ درس عنواى درس
روز تطکیل 

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

                    - 0 0001221 1هجبحث اػبػی دس سٍاًـٌبػی 

                    - 0 0001221 آهبس تَصیفی

                    - 0 0001223 فیضیَلَطی اػصبة ٍ غذد

                    - 0 1221 1اًذیـِ اػالهی 

                    - 0 0001232 هجبًی هـبٍسُ ٍ ساٌّوبیی

                    - 3 1212 صثبى خبسجِ

                    - 0 0001212 ؿٌبػی هؼشفت

           2/2 2/2 1231 تشثیت ثذًی

           - 0 0001201 هجبًی جبهؼِ ؿٌبػی
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی 2222 ترم سه

 96رضته رواى ضناسی                 هقطع کارضناسی                ورودی                          97-98جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال        اول                 سال تحصیلی            

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

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

                   - 0 0001200  سٍاًـٌبػی اجتوبػی

                   1 1 0001201 سٍاًؼٌجی

                   - 0 0001203 1 ثِ اًگلیؼی هتَى سٍاًـٌبػی

                   - 0 0001211 سٍاًـٌبػی فیضیَلَطیه

                   1 0 0001222 دس سٍاًـٌبػیسٍؽ تحمیك 

                   - 0 1221 آییي صًذگی )اخالق وبسثشدی( 

          - 0 0001202 فلؼفِ ػلن سٍاًـٌبػی

          - 0 0001212 ٌبختیسٍاًـٌبػی ؿ

          - 0 0001213 1سٍاًـٌبػی تحَلی 
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی 2222ترم سه 

 96اسی                ورودی  رضته رواى ضناسی                 هقطع کارضن                        97-98جذول 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

                   - 0 0001200 سٍاًـٌبػی اجتوبػی 

                   1 1 0001201 سٍاًؼٌجی

                   - 0 0001203 1هتَى سٍاًـٌبػی ثِ اًگلیؼی 

                   - 0 0001211 سٍاًـٌبػی فیضیَلَطیه

                   1 0 0001222 سٍؽ تحمیك دس سٍاًـٌبػی

                   - 0 1221 آییي صًذگی )اخالق وبسثشدی( 

          - 0 0001202 فلؼفِ ػلن سٍاًـٌبػی

          - 0 0001212 سٍاًـٌبػی ؿٌبختی

          - 0 0001213 1سٍاًـٌبػی تحَلی 
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی 2222 پنجترم 

 99  ی            هقطع کارضناسی                ورودی  رضته رواى ضناس           97-98جذول 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

                    - 0 0000221  1 ٍیظُثب ًیبصّبی  وَدوبىسٍاًـٌبػی 

                    - 0 0000201 سٍاًـٌبػی ٍ هـبٍسُ خبًَادُ

                    0 1 0001202 سٍاًـٌبػی تجشثی

                    - 0 0001230 1آػیت ؿٌبػی سٍاًی 

                    - 0 0000002 دسهبًی ّبی هـبٍسُ ٍ سٍاى ًظشیِ

                    - 0 0001202 سٍاًـٌبػی تشثیتی

           - 0 0001203 1ٍ حذیث  دس لشآى ختیآهَصُ ّبی سٍاًـٌب

           - 0 0000001 ساٌّوبیی ٍ هـبٍسُ تحصیلی ٍ ؿغلی

           - 3 1211 فبسػی
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی 2222ترم پنج 

 99  رضته رواى ضناسی            هقطع کارضناسی                ورودی             97-98سال 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 روز  اهتحاى تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

                    - 0 0000221  1 ٍیظُثب ًیبصّبی  سٍاًـٌبػی وَدوبى

                    - 0 0000201 سٍاًـٌبػی ٍ هـبٍسُ خبًَادُ

                    0 1 0001202 سٍاًـٌبػی تجشثی

                    - 0 0001230 1آػیت ؿٌبػی سٍاًی 

                    - 0 0000002 دسهبًی اىّبی هـبٍسُ ٍ سٍ ًظشیِ

                    - 0 0001202 سٍاًـٌبػی تشثیتی

           - 0 0001203 1آهَصُ ّبی سٍاًـٌبختی دس لشآى ٍ حذیث 

           - 0 0000001 ساٌّوبیی ٍ هـبٍسُ تحصیلی ٍ ؿغلی

           - 3 1211 فبسػی
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 روانطناسی وعلوم تربیتی دانطکذه 2222ترم پنج 

 99  رضته رواى ضناسی            هقطع کارضناسی                ورودی             97-98جذول 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 تاز ساع

                    - 0 0000221  1 ٍیظُثب ًیبصّبی  سٍاًـٌبػی وَدوبى

                    - 0 0000201 سٍاًـٌبػی ٍ هـبٍسُ خبًَادُ

                    0 1 0001202 سٍاًـٌبػی تجشثی

                    - 0 0001230 1بػی سٍاًی آػیت ؿٌ

                    - 0 0000002 دسهبًی ّبی هـبٍسُ ٍ سٍاى ًظشیِ

                    - 0 0001202 سٍاًـٌبػی تشثیتی

           - 0 0001203 1آهَصُ ّبی سٍاًـٌبختی دس لشآى ٍ حذیث 

           - 0 0000001 ساٌّوبیی ٍ هـبٍسُ تحصیلی ٍ ؿغلی

           - 3 1211 فبسػی
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی 2222ترم پنج 

 99  رضته رواى ضناسی            هقطع کارضناسی                ورودی             97-98جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال        اول              سال تحصیلی            

 کذ استاد نام استاد گروه عولی نظری کذ درس رسعنواى د
روز تطکیل 

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

                    - 0 0000221  1 ٍیظُثب ًیبصّبی  سٍاًـٌبػی وَدوبى

                    - 0 0000201 سٍاًـٌبػی ٍ هـبٍسُ خبًَادُ

                    0 1 0001202 سٍاًـٌبػی تجشثی

                    - 0 0001230 1آػیت ؿٌبػی سٍاًی 

                    - 0 0000002 دسهبًی ّبی هـبٍسُ ٍ سٍاى ًظشیِ

                    - 0 0001202 سٍاًـٌبػی تشثیتی

           - 0 0001203 1 آهَصُ ّبی سٍاًـٌبختی دس لشآى ٍ حذیث

           - 0 0000001 ساٌّوبیی ٍ هـبٍسُ تحصیلی ٍ ؿغلی

           - 3 1211 فبسػی
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی 2222 هفتترم 

 92  ضناسی            هقطع کارضناسی                ورودی  رضته رواى            97-98جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال        اول              سال تحصیلی            

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

 کالس

از 

 ساعت

تا 

 ساعت
 تاریخ اهتحاى

روز  

 اهتحاى

ساعت 

 اهتحاى

ضواره 

 کالس

                    - 0 0000223 تَاًجخـی وَدوبى ثب ًیبصّبی ٍیظُ

                    - 0 0000213 سٍاًـٌبػی ػالهت

                    - 0 0000211 اصَل سٍاًـٌبػی ثبلیٌی

                    - 0 0000001 ساٌّوبیی ٍ هـبٍسُ تحصیلی ٍ ؿغلی

                    - 0 0000202 ؿٌبػی سٍاًی وَدن ٍ ًَجَاى آػیت

                    1 1 0000222 ٍ تغییش سفتبسّبی اصالح  ؿیَُ

                    - 0 0000212 ثْذاؿت سٍاًی

           - 0 0003223 سٍاًـٌبػی وبس ٍ هذیشیت

           - 0 0003222 اػتیبدسٍاًـٌبػی 

           1 1 0000001 دسهبًی فٌَى هـبٍسُ ٍ سٍاى

           3 - 0000221 بػیاًفشادی( دس سٍاًـٌ-پظٍّؾ )ػولی

           - 0 1212 تفؼیش هَضَػی لشآى
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی 2222ترم هفت 

 92  ورودی       رضته رواى ضناسی            هقطع کارضناسی                      97-98جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال        اول              سال تحصیلی            

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

 کالس

از 

 ساعت

تا 

 ساعت
 تاریخ اهتحاى

روز  

 اهتحاى

ساعت 

 اهتحاى

ضواره 

 کالس

                    - 0 0000223 تَاًجخـی وَدوبى ثب ًیبصّبی ٍیظُ

                    - 0 0000213 سٍاًـٌبػی ػالهت

                    - 0 0000211 اصَل سٍاًـٌبػی ثبلیٌی

                    - 0 0000001 ساٌّوبیی ٍ هـبٍسُ تحصیلی ٍ ؿغلی

                    - 0 0000202 ؿٌبػی سٍاًی وَدن ٍ ًَجَاى آػیت

                    1 1 0000222 ّبی اصالح ٍ تغییش سفتبس ؿیَُ

                    - 0 0000212 ثْذاؿت سٍاًی

           - 0 0003223 سٍاًـٌبػی وبس ٍ هذیشیت

           - 0 0003222 سٍاًـٌبػی اػتیبد

           1 1 0000001 دسهبًی فٌَى هـبٍسُ ٍ سٍاى

           3 - 0000221 اًفشادی( دس سٍاًـٌبػی-پظٍّؾ )ػولی

           - 0 1212 شآىتفؼیش هَضَػی ل
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی 2222ترم هفت 

 92  رضته رواى ضناسی            هقطع کارضناسی                ورودی             97-98جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال        اول              سال تحصیلی            

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

 کالس

از 

 ساعت

تا 

 ساعت
 تاریخ اهتحاى

روز  

 اهتحاى

ساعت 

 اهتحاى

ضواره 

 کالس

                    - 0 0000223 تَاًجخـی وَدوبى ثب ًیبصّبی ٍیظُ

                    - 0 0000213 سٍاًـٌبػی ػالهت

                    - 0 0000211 اصَل سٍاًـٌبػی ثبلیٌی

                    - 0 0000001 ساٌّوبیی ٍ هـبٍسُ تحصیلی ٍ ؿغلی

                    - 0 0000202 ؿٌبػی سٍاًی وَدن ٍ ًَجَاى آػیت

                    1 1 0000222 ّبی اصالح ٍ تغییش سفتبس ؿیَُ

                    - 0 0000212 ثْذاؿت سٍاًی

           - 0 0003223 سٍاًـٌبػی وبس ٍ هذیشیت

           - 0 0003222 سٍاًـٌبػی اػتیبد

           1 1 0000001 دسهبًی فٌَى هـبٍسُ ٍ سٍاى

           3 - 0000221 اًفشادی( دس سٍاًـٌبػی-پظٍّؾ )ػولی

           - 0 1212 تفؼیش هَضَػی لشآى
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                  22222ترم یک  

        97  رضته هطاوره                    هقطع کارضناسی             ورودی                        97-98جذول 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

           - 0 0001211 هجبحث اػبػی دس سٍاًـٌبػی

           - 0 0001221 آهبس تَصیفی

           - 0 0002022 ؿٌبػی هجبًی جبهؼِ

           - 0 0001213 اٌّوبیی ٍ هـبٍسُهجبًی س

           - 0 0001222 ؿٌبػی دس اػالم اًؼبى

           1 1 0003213 وبسثشد وبهپیَتش دس هـبٍسُ

           - 0 0001223 ٍپشٍسؽ اثتذایی ٍ هتَػغِ اٍل ٍ دٍم آهَصؽ

           - 3 1212 صثبى خبسجِ 

           2/2 2/2 1231 تشثیت ثذًی

           - 0 1221 1اًذیـِ اػالهی 
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                               22222   سهترم 

         96رضته هطاوره                    هقطع کارضناسی             ورودی                          97-98سال تحصیلی                 جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال        اول                

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

 کالس
 کالسضواره  ساعت اهتحاى روز  اهتحاى تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

           - 0 0001212 هجبًی ًظشی سٍؽ تحمیك دس هـبٍسُ

           - 0 0001212 (0سٍاى ؿٌبػی تحَلی )

           - 0 0001211 سٍاى ؿٌبػی ؿخصیت

           - 0 0001222 (1هتَى اًگلیؼی هـبٍسُ )

           1 - 0002213 توشیي فٌَى ساٌّوبیی ٍ هـبٍسُ

           - 0 0001210 ػٌجؾ ٍ اسصیبثی دس هـبٍسُ

           1 1 0002210 ساٌّوبیی ٍ هـبٍسُ تحصیلی

           1 1 0003213 وبسثشد وبهپیَتش دس هـبٍسُ

           1 0 0002221 ًظشیِ ّب ٍ فٌَى ساٌّوبیی ٍ هـبٍسُ ؿغلی

           - 0 1221 آییي صًذگی )اخالق وبسثشدی( 
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                               22222  ترم سه 

         96رضته هطاوره                    هقطع کارضناسی             ورودی                          97-98جذول 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

           - 0 0001212 ك دس هـبٍسُهجبًی ًظشی سٍؽ تحمی

           - 0 0001212 (0سٍاى ؿٌبػی تحَلی )

           - 0 0001211 سٍاى ؿٌبػی ؿخصیت

           - 0 0001222 (1هتَى اًگلیؼی هـبٍسُ )

           1 - 0002213 توشیي فٌَى ساٌّوبیی ٍ هـبٍسُ

           - 0 0001210 ػٌجؾ ٍ اسصیبثی دس هـبٍسُ

           1 1 0002210 ساٌّوبیی ٍ هـبٍسُ تحصیلی

           1 1 0003213 وبسثشد وبهپیَتش دس هـبٍسُ

           1 0 0002221 ًظشیِ ّب ٍ فٌَى ساٌّوبیی ٍ هـبٍسُ ؿغلی

           - 0 1221 آییي صًذگی )اخالق وبسثشدی( 
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                            22222            ترم یک   

 97انی                      هقطع کارضناسی ارضذ                        ورودی  رضته   آهوزش و پرورش پیص دبست            97-98جذول 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

                    - 0 0031112 هىبتت فلؼفی ٍ آساء تشثیتی 

                    - 0 0031120 دثؼتبًی ٍ دثؼتبًی هجبًی ٍ اصَل ثشًبهِ سیضی پیؾ

                    - 0 0031103 عشاحی فضبّبی آهَصؽ ٍ پشٍسؽ

                    1 - 0030222 تشثیت ثذًی ٍ ثبصیْبی پیؾ دثؼتبًی

           1 - 0030130 ثؼتبًی  فؼبلیتْبی ٌّشی وَدوبى پیؾ د
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                                22222ترم   یک       

 97ابتذایی                     هقطع کارضناسی ارضذ                   ورودی    پرورش و رضته   آهوزش            97-98وسال  اول                    سال تحصیلی جذول دروس ارائه ضذه در نی

 کذ استاد نام استاد گروه عولی نظری کذ درس عنواى درس

روز تطکیل 

 کالس

 ضواره کالس ساعت اهتحاى تحاىروز  اه تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

                    - 0 0031112 هىبتت فلؼفی ٍ آساء تشثیتی 

                    - 0 0031120 دثؼتبًی ٍ دثؼتبًی هجبًی ٍ اصَل ثشًبهِ سیضی پیؾ

                    - 0 0030121 سٍؿْبی پیـشفتِ تذسیغ

                    1 - 0030223 دثؼتبًیتشثیت ثذًی ٍ ثبصیْبی 

                    1 - 0030220 فؼبلیتْبی ٌّشی ٍ وبسدػتی وَدوبى دثؼتبًی  
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                      2222ترم یک  

 97درسی                      هقطع کارضناسی   ارضذ                            ورودی    ریسی رضته  برناهه            97-98حصیلی  جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال   اول                سال ت

 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

                    - 0 0032223 1هتَى تخصصی دس ثشًبهِ دسػی 

                    - 0 0031221 اصَل ٍ هجبًی ثشًبهِ سیضی دسػی

                    - 0 0030223 تبسیخ هغبلؼبت ثشًبهِ دسػی

                    - 0 0031223 سٍؿْبی تحمیك دس ثشًبهِ دسػی

هجبًی سٍاًـٌبختی ٍ اجتوبػی دس 

 ثشًبهِ دسػی

0031222 0 -                    

           - 0 0033201 ػبلیثشًبهِ سیضی دسػی دس آهَصؽ 
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                            2222ترم  یک           

 97پرورش               هقطع کارضناسی ارضذ                    ورودی    و آهوزش فلسفه و رضته     تاریخ            97-98جذول 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

                    - 3 0031301 تؼلین ٍ تشثیت اػالهی  

                    - 3 0032112 ًظشیبت تشثیتی هىبتت فلؼفی

                    - 3 0030232 آهَصؽ ٍ پشٍسؽ تغجیمی )پیـشفتِ(

                    - 3 0030111 سٍؿْبی تحمیك دس ػلَم تشثیتی)پیـشفتِ(
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                       2229ترم یک                  

 97آهوزضی                  هقطع کارضناسی ارضذ                            ورودی    رضته   تکنولوشی            97-98سال  اول                 سال تحصیلی    جذول دروس ارائه ضذه در نیو

 کذ استاد نام استاد گروه عولی نظری کذ درس عنواى درس

روز تطکیل 

 کالس

 ضواره کالس ساعت اهتحاى حاىروز  اهت تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

                    - 0 0030221 وبسثشد ًظشیِ ّبی یبدگیشی دس آهَصؽ هجبصی

                    1 1 0030220 سٍؿْبی آهبسی پیـشفتِ دس ػلَم تشثیتی

                    - 0 0030223 سٍیىشدّب ٍ ًظشیِ ّبی ثشًبهِ دسػی

           - 0 0033222 صی تىٌَلَطی آهَصؿی ثِ التیيهتَى تخص

                    - 0 0030222 ًظبم جبهغ یبدگیشی الىتشًٍیىی

                       

                        

 



43 

 

 

 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                               2229ترم یک                          

 97آهوزضی                  هقطع کارضناسی ارضذ                            ورودی    رضته   تکنولوشی            97-98جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال  اول                 سال تحصیلی    

 کذ استاد نام استاد گروه عولی نظری کذ درس رسعنواى د

روز تطکیل 

 کالس

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

                    - 0 0030221 وبسثشد ًظشیِ ّبی یبدگیشی دس آهَصؽ هجبصی

                    1 1 0030220 سٍؿْبی آهبسی پیـشفتِ دس ػلَم تشثیتی

                    - 0 0030223 سٍیىشدّب ٍ ًظشیِ ّبی ثشًبهِ دسػی

           - 0 0033222 هتَى تخصصی تىٌَلَطی آهَصؿی ثِ التیي

                    - 0 0030222 ًظبم جبهغ یبدگیشی الىتشًٍیىی
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                        2228ترم  یک               

 97بالینی                         هقطع کارضناسی ارضذ                    ورودی   ضناسی رضته  رواى            97-98جذول 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

                    - 0 0030223 ؿٌبػی سؿذ پیـشفتِسٍاى 

                    1 1 0032220 ؿٌبػی پیـشفتِ آػیت

                    - 0  سٍاًـٌبػی ػصت

           1 1 0032210 ؿٌبػی ّبی آهبسی ٍ پظٍّـی پیـشفتِ دس سٍاى اػتفبدُ اص سٍؽ

           - 0  ّب یِ ػیؼتنثب تأویذ ثش ًظش ًظشیِ ّبی سٍاى دسهبًی
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی  2226ترم یک 

 97ورودی    تربیتی                            هقطع کارضناسی   ارضذ                            ضناسی رضته  رواى            97-98جذول 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

                     - 0   0030111  ًظشیبت تشثیتی ٍ هىبتت فلؼفی 

                    1   0  0032222 آهبس اػتٌجبعی 

                     - 0   0032221 سٍاى ؿٌبػی تشثیتی 

                    -  0   0032121 ًظشیِ ّبی سؿذ 
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 تربیتی دانطکذه روانطناسی وعلوم  2226ترم یک 

 97تربیتی                            هقطع کارضناسی   ارضذ                            ورودی    ضناسی رضته  رواى          97-98جذول 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

                     - 0   0030111  ًظشیبت تشثیتی ٍ هىبتت فلؼفی 

                    1   0  0032222 آهبس اػتٌجبعی 

                     - 0   0032221 سٍاى ؿٌبػی تشثیتی 

                    -  0   0032121 ًظشیِ ّبی سؿذ 
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                                 2227ترم   یک                    

 97  عووهی                             هقطع کارضناسی ارضذ                             ورودی  ضناسی رضته  رواى            97-98جذول 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

                    - 0 0032220 سٍاًـٌبػی سؿذ پیـشفتِ

                   - 3 0032213 ؿٌبػی ػوَهی پیـشفتِ سٍاى

                    1 0 0032212 ؿٌبػی سٍؽ تحمیك دس سٍاى

           - 0 0032122 ؿٌبػی سٍاًی هجبحث جذیذ دس آػیت

           - 0 0032231 اًگیضؽ ٍ ّیجبى
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                               22222ترم یک                         

 97گیری                          هقطع کارضناسی   ارضذ                            ورودی    وانذازه رضته  سنجص            97-98جذول 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

                    -  0  0030122 (1سٍؽ ّبی آهبسی پیـشفتِ ) 

                   1 1 0030223 آصهَى ّبی پیـشفت تحصیلی

                    -  0  0030221 اسصؿیبثی آهَصؿی 

                    1 1 0030211 آصهَى ّبی َّؽ ٍاػتؼذاد تحصیلی

           - 0 0032021 )پیؾ ًیبص(  سیبضیبت 

            -  0 0032022 )پیؾ ًیبص(  آهبس ًظشی
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                           22222ترم یک             

 97گیری                          هقطع کارضناسی   ارضذ                            ورودی    وانذازه رضته  سنجص            97-98جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال   اول                   سال تحصیلی  

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

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

                    -  0  0030122 1سٍؽ ّبی آهبسی پیـشفتِ 

                   1 1 0030223 آصهَى ّبی پیـشفت تحصیلی

                    -  0  0030221 َصؿیاسصؿیبثی آه 

                    1 1 0030211 آصهَى ّبی َّؽ ٍاػتؼذاد تحصیلی

           - 0 0032021 )پیؾ ًیبص(  سیبضیبت 

           -  0 0032022 )پیؾ ًیبص( آهبس ًظشی
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 اسی وعلوم تربیتیدانطکذه روانطن                                                                                                 2229               ترم یک

 97استثنائی                       هقطع کارضناسی   ارضذ                            ورودی    رضته    کودکاى            97-98جذول 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

                     - 0   0031212 اصَل طًتیه  آؿٌبیی ثب

                    -  0   0030131 فشایٌذ ّبی تحَل سٍاًی 

                    1  0   0032121 سٍؽ ّبی تحمیك پیـشفتِ 

                    -  0   0030230 ثبصپشٍسی حشوتی 

                    -  1    اصالح سفتبس 
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی 22229ترم  یک     

 97   آهوزضی                        هقطع کارضناسی   ارضذ                            ورودی رضته  هذیریت            97-98جذول 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

                     -  3  0031222 تئَسی ّبی ػبصهبًی هذیشیت 

                    -   0  0030212 اصَل ثشًبهِ سیضی آهَصؿی 

                    -  3   0030131 وبسثشدآهبساػتٌجبعی دس دسهذیشیت آهَصؿی 

                    -  3   0030113 ًظبست ٍساٌّوبیی آهَصؿی 
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی 22229ترم  یک     

 97آهوزضی                        هقطع کارضناسی   ارضذ                            ورودی    رضته  هذیریت            97-98یوسال   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 اهتحاى  روز تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

                     -  3  0031222 تئَسی ّبی ػبصهبًی هذیشیت 

                    -   0  0030212 اصَل ثشًبهِ سیضی آهَصؿی 

                    -  3   0030131 وبسثشدآهبساػتٌجبعی دس دسهذیشیت آهَصؿی 

                    -  3   0030113 بیی آهَصؿیًظبست ٍساٌّو 
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                            22226                       ترم یک

 97توانبخطی                      هقطع کارضناسی   ارضذ                            ورودی    رضته  هطاوره            97-98جذول 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

                    - 0 0032203 آهبس اػتٌجبعی پیـشفتِ 

                    1 0 0032032 سٍؿْبی تحمیك پیـشفتِ دس ػلَم تشثیتی

                    - 3 0032133 دسهبًی ّبی پیـشفتِ هـبٍسُ ٍ سٍاى ًظشیِ 

                   - 0 0001211 ًیبص( ( )پیؾ1ؿٌبػی سٍاًی ) آػیت

           - 0 0002212 سٍؿْب ٍ فٌَى ساٌّوبیی ٍ هـبٍسُ )پیؾ ًیبص(

                   - 0 0002213 ( )پیؾ ًیبص(1دسهبًی ) ّبی هـبٍسُ ٍ سٍاى ًظشیِ
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                       22228         ترم یک

       97خانواده                     هقطع کارضناسی   ارضذ                      ورودی  رضته  هطاوره            97-98جذول 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

                    - 0 0032203 آهبس اػتٌجبعی پیـشفتِ 

                    1 0 0032032 سٍؿْبی تحمیك پیـشفتِ دس ػلَم تشثیتی

                    - 3 0032133 دسهبًی ّبی پیـشفتِ هـبٍسُ ٍ سٍاى ًظشیِ 

                    - 0 0001211 ًیبص( ( )پیؾ1ؿٌبػی سٍاًی ) آػیت

           - 0 0002212 ًیبص( سٍؿْب ٍ فٌَى ساٌّوبیی ٍ هـبٍسُ )پیؾ

           - 0 0002213 ًیبص( ( )پیؾ1دسهبًی ) ّبی هـبٍسُ ٍ سٍاى ًظشیِ
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                    22229                 ترم یک

 97ضغلی                   هقطع کارضناسی   ارضذ                            ورودی    رضته    هطاوره            97-98جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال    اول                سال تحصیلی  

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

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

                    - 0 0032203 آهبس اػتٌجبعی پیـشفتِ 

                    1 0 0032032 سٍؿْبی تحمیك پیـشفتِ دس ػلَم تشثیتی

                    - 3 0032133 دسهبًی یـشفتِ هـبٍسُ ٍ سٍاىّبی پ ًظشیِ 

                    - 0 0001211 ًیبص( ( )پیؾ1ؿٌبػی سٍاًی ) آػیت

           - 0 0002212 سٍؿْب ٍ فٌَى ساٌّوبیی ٍ هـبٍسُ )پیؾ ًیبص(

           - 0 0002213 ( )پیؾ ًیبص(1دسهبًی ) ّبی هـبٍسُ ٍ سٍاى ًظشیِ
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                           22222                     ترم یک

 97ورودی                     هذرسه                         هقطع کارضناسی ارضذ           رضته  هطاوره            97-98جذول 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

                    - 0 0032203 آهبس اػتٌجبعی پیـشفتِ 

                    1 0 0032032 َم تشثیتیسٍؿْبی تحمیك پیـشفتِ دس ػل

                    - 3 0032133 دسهبًی ّبی پیـشفتِ هـبٍسُ ٍ سٍاى ًظشیِ 

                    - 0 0001211 ًیبص( ( )پیؾ1ؿٌبػی سٍاًی ) آػیت

           - 0 0002212 ًیبص( سٍؿْب ٍ فٌَى ساٌّوبیی ٍ هـبٍسُ )پیؾ

                   - 0 0002213 ًیبص( ( )پیؾ1دسهبًی ) ّبی هـبٍسُ ٍ سٍاى ًظشیِ
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                  22226          ترم یک

 97رضته  علن اطالعات و دانص ضناسی  هقطع کارضناسی  ارضذ             ورودی               97-98سال 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 روز  اهتحاى تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

                    - 0 0031213 ؿٌبػی هجبًی ػلن اعالػبت ٍ داًؾ

                    - 0 0031222 سٍؽ تحمیك

                    - 0 0031211 ؿٌبػی آهبس دس ػلن اعالػبت ٍ داًؾ

                    1 1 0032223 سٍؽ ّبی ثبصًوبیی اعالػبت

     - 0 0031212 وتبثخبًِ ٍ جبهؼِ اعالػبتی
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                     22226                       ترم یک

 97رضته  علن اطالعات و دانص ضناسی  هقطع کارضناسی  ارضذ             ورودی               97-98دروس ارائه ضذه در نیوسال   اول        سال تحصیلی     جذول

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

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

                    - 0 0031213 ؿٌبػی هجبًی ػلن اعالػبت ٍ داًؾ

                    - 0 0031222 سٍؽ تحمیك

                    - 0 0031211 ؿٌبػی آهبس دس ػلن اعالػبت ٍ داًؾ

                    1 1 0032223 سٍؽ ّبی ثبصًوبیی اعالػبت

                    - 0 0031212 وتبثخبًِ ٍ جبهؼِ اعالػبتی
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 روانطناسی وعلوم تربیتیدانطکذه                                                                                                 22229        ترم یک

 97رضته  روانطناسی صنعتی و سازهانی                          هقطع کارضناسی  ارضذ             ورودی               97-98جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال   اول        سال تحصیلی    

 کذ استاد نام استاد گروه عولی نظری کذ درس عنواى درس
ل روز تطکی

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

                    - 0 0030221 ّبی ػبصهبًی ًظشیِ

                    - 0 0033221 ّب ٍ اًگیضؽ ؿغلی ًگشؽ

                    - 0 0030220 سٍاًـٌبػی هٌْذػی 

                    - 0 0030210 یـشفتِآهبس اػتٌجبعی پ
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                  22228      ترم یک

 97رضته  آهوزش و بهسازی هنابع انسانی                  هقطع کارضناسی  ارضذ             ورودی               97-98جذول 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

                    - 0 0032202 جبًی آهَصؽ ثضسگؼبالىه

                    - 0 0032201 هذیشیت هٌبثغ اًؼبًی

                    - 0 0032203 آهبس اػتٌجبعی پیـشفتِ

                    - 0 0032201 صثبى تخصصی

           - 0 0030231 خذهت ّبی آهَصؽ ضوي عشاحی ثشًبهِ
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                22227ترم یک                                       

 97رضته  تحقیقات آهوزضی                  هقطع کارضناسی  ارضذ             ورودی               97-98جذول 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

                    - 0 0030101 ٍپشٍسؽ فلؼفِ آهَصؽ

                    - 0 0030132 گیشی پیـشفت تحصیلی سٍاًـٌبػی تشثیتی ٍ اًذاصُ

           - 0 0032211 (1سٍؿْبی آهبسی )

                    1 0 0032213 سیبضیبت پبیِ

                    - 3 0032212 ( 1صثبى تخصصی )
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 علوم تربیتی دانطکذه روانطناسی و                                                                                                        22222ترم   سه              

 96دی  ابتذایی              هقطع کارضناسی ارضذ                ورو پرورش و رضته  آهوزش                        97-98جذول 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 0030111 سٍؿْب ٍ فٌَى تذسیغ سیبضیبت دٍسُ اثتذایی

                    - 1 0030110 دٍسُ اثتذایی سٍؿْب ٍ فٌَى تذسیغ ػلَم اجتوبػی

                    1 1 0032231 سٍاى ؿٌبػی سؿذ ٍ صثبى آهَصی

 ٍپشٍسؽ هتَى تخصصی دس آهَصؽ

  دثؼتبًی ٍ دثؼتبًی پیؾ

0031121 0 -           

           - 0 0030022 0ٍتشثیت اػالهی  تؼلین

                     2 - 0032221 پبیبى ًبهِ 
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                                22222ترم سه   

 96دبستانی                  هقطع کارضناسی ارضذ                 ورودی   پیص پرورش و رضته    آهوزش                        97-98ارائه ضذه در نیوسال   اول            سال تحصیلی   جذول دروس

 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 0030221 ادثیبت وَدوبى دس دٍسُ هؼبصش 

                    1 1 0030122 هجبًی ٍ سٍؿْبی استجبط ثب خبًَادُ 

ٍپشٍسؽ  هتَى تخصصی دس آهَصؽ

 دثؼتبًی ٍ دثؼتبًی پیؾ

0031121 0 -           

           - 0 0030022 0ٍتشثیت اػالهی  تؼلین

                     2 - 0032221 پبیبى ًبهِ 
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                                22222ترم سه   

 96دبستانی                  هقطع کارضناسی ارضذ                 ورودی   پیص پرورش و رضته    آهوزش                        97-98جذول 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 0030221 ادثیبت وَدوبى دس دٍسُ هؼبصش 

                    1 1 0030122 هجبًی ٍ سٍؿْبی استجبط ثب خبًَادُ 

ٍپشٍسؽ  هتَى تخصصی دس آهَصؽ

 دثؼتبًی ٍ دثؼتبًی پیؾ

0031121 0 -           

           - 0 0030022 0ٍتشثیت اػالهی  تؼلین

                     2 - 0032221 پبیبى ًبهِ 
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                   2222سه ترم 

 96درسی              هقطع کارضناسی   ارضذ                            ورودی   ریسی رضته   برناهه                        97-98جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال     اول            سال تحصیلی  

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

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

                     -  0 0030221 اصَل ٍ سٍؿْبی اسصؿیبثی ثشًبهِ دسػی

وبسثشد فٌبٍسی اعالػبت ٍ 

 استجبعبت دس ثشًبهِ دسػی

0030222 0 -           

                    -   0 0033201 ثشًبهِ سیضی دسػی دس آهَصؽ ػبلی

           1 1  0032222 ػویٌبس دس هؼبئل ثشًبهِ دسػی

                     2 - 0032221 پبیبى ًبهِ 
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                   2222ترم سه 

 96درسی              هقطع کارضناسی   ارضذ                            ورودی   ریسی رضته   برناهه                        97-98جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال     اول            سال تحصیلی  

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

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

                     -  0 0030221 اصَل ٍ سٍؿْبی اسصؿیبثی ثشًبهِ دسػی

وبسثشد فٌبٍسی اعالػبت ٍ 

 استجبعبت دس ثشًبهِ دسػی

0030222 0 -           

                    -   0 0033201 ثشًبهِ سیضی دسػی دس آهَصؽ ػبلی

           1 1  0032222 ػویٌبس دس هؼبئل ثشًبهِ دسػی

                     2 - 0032221 پبیبى ًبهِ 
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                              2222ترم   سه        

 96ورودی            پرورش                    هقطع کارضناسی ارضذ                   و آهوزش فلسفه و رضته  تاریخ                        97-98جذول 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

                    - 0 0030111 (0هٌغك لذین ٍ جذیذ )

                    - 0 0030112 ًظشیبت تشثیتی ائوِ اعْبس )ع(

                     2 - 0032221 پبیبى ًبهِ 
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                                      2229ترم  سه  

 96آهوزضی                   هقطع کارضناسی ارضذ                            ورودی   رضته  تکنولوشی                        97-98جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال  اول                 سال تحصیلی  

 کذ استاد نام استاد گروه عولی ظرین کذ درس عنواى درس

روز تطکیل 

 کالس

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

                    1 1 0030212 ؿجیِ ػبصی ٍ ثبصیْبی آهَصؿی

                    - 0 0030202 فٌبٍسیْبی ػیبس دس آهَصؽ ٍ یبدگیشی

                    - 0 0030201 حی  ٍ تَػؼِ آهَصؽ تؼبهلی هجتٌی ثش ٍةعشا

ػویٌبس سٍیىشدّبی ًَیي دس 

 تىٌَلَطی آهَصؿی

0033221 0 -           

                     2 - 0032221 پبیبى ًبهِ 
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                                      2229سه   ترم 

 96آهوزضی                   هقطع کارضناسی ارضذ                            ورودی   تکنولوشیرضته                          97-98جذول 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 0030212 آهَصؿیؿجیِ ػبصی ٍ ثبصیْبی 

                    - 0 0030202 فٌبٍسیْبی ػیبس دس آهَصؽ ٍ یبدگیشی

                    - 0 0030201 عشاحی  ٍ تَػؼِ آهَصؽ تؼبهلی هجتٌی ثش ٍة

ػویٌبس سٍیىشدّبی ًَیي دس 

 تىٌَلَطی آهَصؿی

0033221 0 -           

                     2 - 0032221 پبیبى ًبهِ 
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 تربیتی دانطکذه روانطناسی وعلوم                                                                                                              2228ترم    سه       

 96بالینی                    هقطع کارضناسی ارضذ                            ورودی   ضناسی رضته  رواى                        97-98جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال  اول                سال تحصیلی  

 کذ استاد نام استاد گروه عولی نظری کذ درس عنواى درس

یل روز تطک

 کالس

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

                    1 1 0032123 گشٍُ دسهبًی

                     0 - 0032023 دسهبًی)وبسآهَصی فشدی( وبسثشد سٍؿْبی سٍاى

           0 - 0031021 ّبی ػیٌی فشافىي دس سٍاًـٌبػی ثبلیٌی آصهَى

           - 1 0032002 سٍاًـٌبػی پضؿىی ٍ ًَسٍپؼیىَلَطی

           - 1 0032213 دسهبًی خبًَادُ

                       2    - 0032221 پبیبى ًبهِ 
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی     2226ترم سه 

 96رودی  تربیتی                        هقطع کارضناسی   ارضذ                        و ضناسی رضته رواى                        97-98 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

                    -  0  0032103 ػٌجؾ ٍاًذاصُ گیشی 

                    - 0 0032120 ّبی آهَصؽ ّب ٍ سٍؽ ًظشیِ

                    - 0 0033222 اختالالت یبدگیشی

                     - 0 0031211 سٍؿْبی تغییش ٍ اصالح سفتبس

                       2    - 0032221 پبیبى ًبهِ 

                                                                   

 

 

 

 

 

 



73 

 

 

 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی    2226ترم سه 

 96تربیتی                        هقطع کارضناسی   ارضذ                        ورودی   ضناسی رضته رواى                        97-98جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال  اول            سال تحصیلی  

 کذ استاد ستادنام ا گروه عولی نظری کذ درس عنواى درس
روز تطکیل 

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

                    -  0  0032103 ػٌجؾ ٍاًذاصُ گیشی 

                    - 0 0032120 ّبی آهَصؽ ّب ٍ سٍؽ ًظشیِ

                    - 0 0033222 اختالالت یبدگیشی

                     - 0 0031211 سٍؿْبی تغییش ٍ اصالح سفتبس

                       2    - 0032221 پبیبى ًبهِ 
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                                     2227ترم سه         

 96رضناسی ارضذ                      ورودی  عووهی                     هقطع کا ضناسی رضته    رواى                        97-98جذول 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

                    0 - 0032222 سٍاًـٌبػی تجشثی

           1 0 0032222 تثٌبییسٍاًـٌبػی وَدوبى اػ

           1 0 0032232 ّبی آهبسی پیـشفتِ سٍؽ

                    - 2 0032221 پبیبى ًبهِ 
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی 22222ترم سه

 96گیری                        هقطع کارضناسی   ارضذ                            ورودی   وانذازه رضته  سنجص                        97-98در نیوسال      اول             سال تحصیلی    جذول دروس ارائه ضذه

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

 کالس
 ضواره کالس ساعت اهتحاى روز  اهتحاى تاریخ اهتحاى ساعتتا  از ساعت

                    -   0030121  0ًظشیِ ّب ٍسٍؽ ّبی جذیذ دس اًذاصُ گیشی 

                    -   0030021  0گیشی ػویٌبس دس ػٌجؾ ٍاًذاصُ 

                    0030213  -  0گیشی اػتفبدُ اص وبهپیَتش دس اًذاصُ

           0 - 0030321 آصهًَْبی ؿخصیت

                      0032221   - 2پبیبى ًبهِ  
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی 22222ترم سه

 96گیری                        هقطع کارضناسی   ارضذ                            ورودی   وانذازه رضته  سنجص                        97-98اول             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 هتحاىتاریخ ا تا ساعت از ساعت

                    -   0030121  0ًظشیِ ّب ٍسٍؽ ّبی جذیذ دس اًذاصُ گیشی 

                    -   0030021  0گیشی ػویٌبس دس ػٌجؾ ٍاًذاصُ 

                    0030213  -  0گیشی اػتفبدُ اص وبهپیَتش دس اًذاصُ

           0 - 0030321 آصهًَْبی ؿخصیت

                      0032221   - 2پبیبى ًبهِ  
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی 22226ترم سه 

 96اسی                     هقطع کارضناسی   ارضذ                            ورودی  ضن ودانص اطالعات رضته علن                        97-98جذول 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 0032221 هؼوبسی پبیگبّْبی اعالػبتی

                    1 1 0033220 دادُ وبٍی

                    1 1 0032223 اسصؿیبثی ًظبهْب ٍ خذهبت اعالػبتی

                     1 -   0032212 پبیبى ًبهِ 
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی 22226ترم سه 

 96ضناسی                     هقطع کارضناسی   ارضذ                            ورودی   ودانص اطالعات رضته علن                        97-98جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال     اول            سال تحصیلی  

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

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

                    1 1 0032221 هؼوبسی پبیگبّْبی اعالػبتی

                    1 1 0033220 دادُ وبٍی

                    1 1 0032223 بت اعالػبتیاسصؿیبثی ًظبهْب ٍ خذه

                     1 -   0032212 پبیبى ًبهِ 
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                               2229 ترم سه

 96رودی  استثنائی                                 هقطع کارضناسی   ارضذ                            و رضته کودکاى                        97-98جذول 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 0031122 (0هجبًی ًظشی ٍوبسثشدآصهَى ّبی سٍاًی ) 

                    - 0 0030233 ت هبًذگبى رٌّیثشًبهِ سیضی آهَصؿی ٍتشثیتی ػم 

                    1 1 0031213 سٍاى ؿٌبػی ثبلیٌی وَدن 

                     2 - 0032221 پبیبى ًبهِ 
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                               2229 ترم سه

 96هقطع کارضناسی   ارضذ                            ورودی           استثنائی                         رضته کودکاى                        97-98جذول 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 0031122 (0هجبًی ًظشی ٍوبسثشدآصهَى ّبی سٍاًی ) 

                    - 0 0030233 ثشًبهِ سیضی آهَصؿی ٍتشثیتی ػمت هبًذگبى رٌّی 

                    1 1 0031213 سٍاى ؿٌبػی ثبلیٌی وَدن 

                    2 - 0032221 پبیبى ًبهِ 
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                             22229   ترم سه

 96آهوزضی                                 هقطع کارضناسی   ارضذ                            ورودی   رضته هذیریت                        97-98جذول 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

                     - 3  0030112  هذیشیت ًیشٍی اًؼبًی 

تجضیِ ٍ تحلیل ػیؼتن ّب ٍ  

 وبسثشدآى دس هذیشیت آهَصؿی

0030222  0   -                    

                     2  -   0032221 پبیبى ًبهِ 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

 

 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                             22229   ترم سه

 96آهوزضی                                 هقطع کارضناسی   ارضذ                            ورودی   رضته هذیریت                        97-98جذول 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

                     - 3  0030112  هذیشیت ًیشٍی اًؼبًی 

تجضیِ ٍ تحلیل ػیؼتن ّب ٍ  

 وبسثشدآى دس هذیشیت آهَصؿی

0030222  0   -                    

                     2  -   0032221 پبیبى ًبهِ 
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                               22226 ترم سه

 96هقطع کارضناسی   ارضذ                            ورودی                     توانبخطی     رضته  هطاوره                        97-98جذول 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

                    0 - 0032102  وبسٍسصی دس هـبٍسُ تَاًجخـی 

                    - 0  0032102 خبًَادُ ٍتَاًجخـی 

                    1 1 0032102 هـبٍسُ ثحشاى

           1 1 0030113 هـبٍسُ ثب ػبلوٌذاى

           2 -  0032221 پبیبى ًبهِ 
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                             22226   ترم سه

 96توانبخطی                       هقطع کارضناسی   ارضذ                            ورودی   رضته  هطاوره                        97-98جذول 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

                    0 - 0032102  وبسٍسصی دس هـبٍسُ تَاًجخـی 

                    - 0  0032102 خبًَادُ ٍتَاًجخـی 

                    1 1 0032102 هـبٍسُ ثحشاى

           1 1 0030113 هـبٍسُ ثب ػبلوٌذاى

           2 -  0032221 پبیبى ًبهِ 
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                            22228    ترم سه

 96خانواده                                 هقطع کارضناسی   ارضذ                            ورودی   رضته هطاوره                        97-98سال 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 روز  اهتحاى حاىتاریخ اهت تا ساعت از ساعت

                    -  0  0030102  ػویٌبسهؼبئل خبًَادُ ٍاصدٍاج 

                    3   -  0030122 وبسٍسصی دس هـبٍسُ خبًَادُ ٍ اصدٍاج 

                     1 0   0030102 ػٌجؾ ٍ اسصیبثی دس هـبٍسُ خبًَادُ 

           1 0 0002221 ًیبص( )پیؾ ّب ٍ فٌَى ساٌّوبیی ٍ هـبٍسُ ؿغلی ًظشیِ

                     2  -   0032221 پبیبى ًبهِ 
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 ه روانطناسی وعلوم تربیتیدانطکذ                                                                                                            22228    ترم سه

 96خانواده                                 هقطع کارضناسی   ارضذ                            ورودی   رضته هطاوره                        97-98جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال    اول          سال تحصیلی        

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

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

                    -  0  0030102  ػویٌبسهؼبئل خبًَادُ ٍاصدٍاج 

                    3   -  0030122 وبسٍسصی دس هـبٍسُ خبًَادُ ٍ اصدٍاج 

                     1 0   0030102 جؾ ٍ اسصیبثی دس هـبٍسُ خبًَادُػٌ 

           1 0 0002221 ًیبص( )پیؾ ّب ٍ فٌَى ساٌّوبیی ٍ هـبٍسُ ؿغلی ًظشیِ

                     2  -   0032221 پبیبى ًبهِ 
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                           22229    ترم سه

 96ورودی                          ضغلی                                هقطع کارضناسی   ارضذ     رضته  هطاوره                        97-98جذول 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

                     -  0 0030100  ػویٌبسهؼبئل ساٌّوبیی ٍهـبٍسُ ؿغلی 

                    3  -   0030121 صی دسهـبٍسُ ؿغلیوبسٍس 

ػبصهبًذّی ٍهذیشیت خذهبت  

 ساٌّوبیی ٍهـبٍسُ ؿغلی

0030112   0 1                     

                     2  -   0032221 پبیبى ًبهِ 
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                           22229    سهترم 

 96لی                                هقطع کارضناسی   ارضذ                            ورودی  ضغ رضته  هطاوره                        97-98جذول 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

                     -  0 0030100  بیی ٍهـبٍسُ ؿغلیػویٌبسهؼبئل ساٌّو 

                    3  -   0030121 وبسٍسصی دسهـبٍسُ ؿغلی 

ػبصهبًذّی ٍهذیشیت خذهبت  

 ساٌّوبیی ٍهـبٍسُ ؿغلی

0030112   0 1                     

                    2  -   0032221 پبیبى ًبهِ 
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                                          22222 ترم سه    

 96هذرسه                                هقطع کارضناسی ارضذ                             ورودی   رضته  هطاوره                        97-98اول                          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 تاریخ اهتحاى تا ساعت تاز ساع

ػویٌبسهؼبئل ساٌّوبیی ٍهـبٍسُ  

 دسآهَصؽ ٍپشٍسؽ

0030101  0  -                    

                    0  -  0030120 وبسٍسصی دس هـبٍسُ هذسػِ 

                    - 0 0030213 سٍاثظ ٍهٌبػجبت اًؼبًی دس هذسػِ

           - 0 0030213 خذهبت هـَستی دس هذسػِ 

             2  -  0032221 پبیبى ًبهِ 
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                        دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                   22222 ترم سه    

 96هذرسه                                هقطع کارضناسی  ارضذ                            ورودی   رضته  هطاوره                        97-98جذول 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

ػویٌبسهؼبئل ساٌّوبیی ٍهـبٍسُ  

 دسآهَصؽ ٍپشٍسؽ

0030101  0  -                    

                    0  -  0030120 وبسٍسصی دس هـبٍسُ هذسػِ 

                    - 0 0030213 سٍاثظ ٍهٌبػجبت اًؼبًی دس هذسػِ

           - 0 0030213 خذهبت هـَستی دس هذسػِ 

             2  -  0032221 پبیبى ًبهِ 
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                                                                        22227 ترم سه    

  96طع کارضناسی  ارضذ                            ورودی  رضته  تحقیقات آهوزضی                                هق             97-98جذول 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

                    - 0 0032320 سٍؿْبی تذسیغ پیـشفتِ

                    - 0 0030133 ویٌبس پظٍّؾ دس هؼبئل تؼلین ٍ تشثیتػ

                    - 0 0032211 (0سٍؿْبی تحمیك دس ػلَم تشثیتی )

           - 0 0033222 ّبی ویفی دس تحمیمبت آهَصؿی ؿیَُ

             - 0 0033221 ّبی سٍاًی هجبًی ًظشی ٍ وبسثشد آصهَى
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                                                                      22228     ترم سه

  96هقطع کارضناسی  ارضذ                            ورودی       آهوزش و بهسازی هنابع انسانیرضته               97-98    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

                    - 0 0032202 سفتبس ػبصهبًی

                    - 0 0030120 آهَصؽ ٍ ثْؼبصی هٌبثغ اًؼبًی دس وـَسّبی پیـشفتِ

آهَصؽ اص ساُ دٍس ٍ وبسثشد آى دس آهَصؽ ٍ 

 ثْؼبصی هٌبثغ اًؼبًی

0030103 0 -                    

           - 0 0030123 وبسٍسصی دس آهَصؽ ثْؼبصی

             2  0032221 ًبهِ  پبیبى
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                                                                    22229 ترم سه    

  96هقطع کارضناسی  ارضذ                            ورودی  روانطناسی صنعتی و سازهانی     رضته               97-98روس ارائه ضذه در نیوسال     اول                  سال تحصیلی    جذول د

 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

                    - 0 0030221 اػالهی دس هحیظ وبس -هٌبػجبت اًؼبًی

                    - 0 0030221 سٍاًـٌبػی صٌؼتی )وبسوٌبى(

                    - 0 0030212 سٍاًـٌبػی ػبصهبًی

           - 0 0030213 ی پیـشفتِسٍاًـٌبػی اجتوبػ

           0 - 0030221 0وبسٍسصی دس سٍاًـٌبػی صٌؼتی ٍ ػبصهبًی 

             2 - 0032221 ًبهِ  پبیبى
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 2دکتری ترم 
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                     2229ترم   یک                   

 97هقطع دکتری                          ورودی                         رواى ضناسی و آهوزش کودکاى استثناییرضته                  97-98جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال    اول      سال تحصیلی    

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

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

                    - 0 0020121 اختالل ّبی سفتبسی ٍػبعفی

                    1 1 0020120 سٍؽ ّبی ًَیي اصالح سفتبس

                    - 0 0020123 آهبس پیـشفتِ ٍ سٍؿْبی تحمیك پیـشفتِسٍؿْبی 

            - 0 0022122 اصَل ًَسٍپؼیىَلَطی
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                     2222ترم    یک                       

 97ورودی                  هقطع دکتری                                  تکنولوشی آهوزضیرضته                           97-98جذول 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 0022221 آهَصؽ اص ساُ دٍس ثب تبویذ ثش آهَصؽ الىتشًٍیىی

                    1 1 0022220 ّبی تىٌَلَطی آهَصؿی سٍؿْبی تحمیك دس صهیٌِ وبسثشد

                    1 1 0022223 ّب ٍتجبسة یبدگیشی عشاحی هحیظ
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                   2222ترم   یک                    

 97 هقطع دکتری              ورودی                             روانطناسی تربیتیرضته                            97-98جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال        اول                        سال تحصیلی                

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

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

                  - 3 0022200 سٍاًـٌبػی تشثیتی

                  - 0 0022220 آصهًَْبی پیـشفت تحصیلی

                  - 3 0020201 یسٍاًـٌبػی یبدگیش

                    -  0  0022211  سٍؽ تحمیك ثب تأویذ ثش سػبلِ 
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                               2222ترم   یک             

    97هقطع دکتری                             ورودی               روانطناسیرضته                            97-98جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال         اول                      سال تحصیلی        

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

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

                  - 0 0022232 آهبس اػتٌجبعی ٍ سٍؽ تحمیك پیـشفتِ

                  - 0 0022230 ػلن الٌفغ

                  - 0  تحَلیسٍاًـٌبػی 
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                  2227ترم  یک             

 97 هقطع دکتری                             ورودی                  هذیریت آهوزش عالیرضته                           97-98ذول دروس ارائه ضذه در نیوسال     اول                 سال تحصیلی            ج

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

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

                    -  0 0022232 ًظبهْبی آهَصؽ ػبلی دس جْبى

                    -  0 0022231 پظٍّؾ ّبی ووی ٍ ویفی دس آهَصؽ ػبلی

                    -  0 0022230 بلیعشاحی ٍ هذیشیت ػیؼتن ّبی اعالػبتی دس آهَصؽ ػ
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 اسی وعلوم تربیتیدانطکذه روانطن                                                                                                               2226ترم یک 

 97هقطع دکتری                             ورودی               رضته  سنجص وانذازه گیری                          97-98جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال      اول       سال تحصیلی     

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

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

هجبًی ٍ تىٌیىْبی ًظشیِ 

 والػیه اًذاصُ گیشی

0022332 0 -                    

ػبخت ٍ اػتفبدُ اص اثضاسّبی ػٌجؾ 

 ٍیظگیْبی ؿٌبختی ٍ ؿخصیتی

0022211 0 -                    

                     - 0 0022222 آهبس ًظشی

                     -  0  0022211  سٍؽ تحمیك ثب تأویذ ثش سػبلِ 
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                                2228ترم  یک      

 97ورودی  دکتری                              هقطع                              هذیریت آهوزضیرضته                 97-98جذول دروس ارائه ضذه در  نیوسال اول                      سال تحصیلی        

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

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

                - 0 0022221 تئَسیْبی هذیشیت ٍػبصهبى دس جْبى اهشٍص

                - 0 0022222 سٍؽ ّبی پظٍّؾ دس هذیشیت

                - 0 0022223 وبسثشد ػیؼتن ّبی اعالػبتی دس هذیشیت آهَصؿی
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                                     2222ترم یک  

 97دکتری                             ورودی   هقطع                    برناهه ریسی درسیرضته                        97-98دروس ارائه ضذه در  نیوسال  اول                    سال  تحصیلی              جذول 

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

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

                  - 0 0022222 هجبًی فلؼفی تشثیت اػالهی

سٍؿْبی تحمیك دس ثشًبهِ دسػی 

 ثب تبویذ ثش تحمیك ویفی

0022221 0 -                  

اصَل ٍ سٍؿْبی عشاحی اجشا ٍ 

 شًبهِ دسػیاسصؿیبثی ث

0022221 0 -                  
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                                         22222ترم  یک 

 97 دکتری                             ورودی   هقطع             فلسفه تعلین و تربیترضته                        97-98سال تحصیلی            جذول دروس ارائه ضذه در  نیوسال اول             

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

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

                    - 0 0022201 (1تبسیخ اًذیـِ ّبی تشثیتی )

                    - 0 0020210 فلؼفِ تشثیتی اػالم

                    - 0 0022212 سٍؿْبی تحمیك فلؼفی
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                        2229ترم یک                    

 97 ورودی                    هقطع دکتری               هطاوره                          رضته                           97-98جذول 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

                    - 0 0022222 اًؼبى ؿٌبػی دس اػالم

ثشسػی همبیؼِ ای ًظشیِ ّبی 

 دسهبًی بٍسُ ٍ سٍاىهـ

0022221 3 -                    

                    - 0 0022232 عشح ّبی تجشثی تحمیك ٍ تحلیل اعالػبت
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 2ترم  دکتری
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 نطناسی وعلوم تربیتیدانطکذه روا                                                                                           2229ترم سه         

 96هقطع دکتری            ورودی                   رواى ضناسی و آهوزش کودکاى استثناییرضته                         97-98جذول 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

                    - 0 0020122 ًبتَاًی یبدگیشی خبف

                    - 0 0020121 سٍاى ؿٌبػی ٍتَاًجخـی افشاد ًبثیٌب

، حشوتی افشاد ثب ًبتَاًی ّبی جؼوی

 ٍچٌذهؼلَلیتی

0020121 0 -                    
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                                                   2222ترم   سه      

 96هقطع دکتری                             ورودی                                تکنولوشی آهوزضیرضته                            97-98جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال      اول                سال تحصیلی              

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

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

                   1 1 0022212 وبسثشد تىٌَلَطی آهَصؿی دس آهَصؽ ٍیظُ

                   1 1 0022212 وبسٍسصی دس تىٌَلَطی آهَصؿی

                   1 1 0022213 ػویٌبس دس هجبحث تىٌَلَطی آهَصؿی
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                        2229ترم   سه            

 96هقطع دکتری                             ورودی    هطاوره                          رضته                        97-98جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال            اول                   سال تحصیلی          

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

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

ًظشیِ ّبی سٍاًؼٌجی ٍ وبسثشد 

 آصهًَْب دس هـبٍسُ

0022231 0 -                    

ثشسػی همبیؼِ ای ًظشیِ ّب ٍ سٍؿْبی 

 هـبٍسُ تحصیلی ٍ ؿغلی

0022222 0 -                    
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 ناسی وعلوم تربیتیدانطکذه روانط                                                                                                              2222ترم    سه          

 96 هقطع دکتری                             ورودی                  روانطناسی تربیتیرضته                           97-98جذول 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

                  - 0 0022222 اًؼب ى ؿٌبػی دس اػالم

                  - 0 0022222 سٍؽ ّبی آهَصؿی
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                          2222ترم سه    

 96هقطع دکتری                             ورودی              روانطناسی رضته                           97-98ذول دروس ارائه ضذه در نیوسال           اول                   سال تحصیلی                ج

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

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

                  - 0 0022210 سٍاًـٌبػی فیضیَلَطیه ٍ ًَسٍپیؼیىَلَطی

                  - 0 0022211 تفىش ٍ صثبى

                  - 0 0022213 سٍاًـٌبػی اجتوبػی
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 طکذه روانطناسی وعلوم تربیتیدان                                                                                                                           2227ترم  سه  

 96هقطع دکتری                             ورودی                  هذیریت آهوزش عالیرضته                           97-98جذول 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

                    - 0  0020112  هذیشیت داًـگبّْب ٍهَػؼبت آهَصؽ ػبلی

                    - 0  0020111 سفتبس ػبصهبًی دس آهَصؽ ػبلی 

                     - 0 0022233 هبلی تـىیالتی ٍ وبلجذی دس آهَصؽ ػبلی  هذیشیت  
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                                         2226ترم  سه     

 96هقطع دکتری                             ورودی               رضته  سنجص وانذازه گیری                          97-98جذول دروس ارائه ضذه در نیوسال     اول         سال تحصیلی      

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

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

                     - 0 0022213 تحلیل ػبهلی ٍ هذلْبی ػبختبسی

                     - 0 0022202 سٍؿْبی آهبسی چٌذ هتغیشی

                     - 0 0022233 تحلیل دادُ ّبی گؼؼتِ
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 ارضذ پردیس کارضناسی
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 اسی وعلوم تربیتی                                       دانطکذه روانطن                                                                                                             22229     2ترم 

  96ورودی                             )پردیس(هقطع کارضناسی  ارضذ روانطناسی عووهی     رضته               97-98جذول 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

 - 3 0032213 سٍاى ؿٌبػی ػوَهی پیـشفتِ
                   

 - 0 0032211 سٍاى ؿٌبػی اجتوبػی پیـشفتِ
                   

 1 0 0032212  سٍاًـٌبػیْبی تحمیك دس سٍؿ
                   

 - 0 0032222 سٍاى ؿٌبػی یبدگیشی ٍ تفىش
          

ؿٌبػی سٍاًی هجبحث جذیذ دس آػیت  0032122 0 - 
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                                                              2226       2ترم 

  96ورودی                             )پردیس(هقطع کارضناسی  ارضذ روانطناسی تربیتی    رضته               97-98جذول 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

 - 3 0032222 سٍؽ تحمیك 
                   

 - 0 0032111 ًظشیِ ّبی یبدگیشی وبسثشدی
                   

ّبی اًگیضؽ دس آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ًظشیِ  0032132 0 - 
                   

 - 0 0033231 سٍاًـٌبػی اجتوبػی
          

 - 0 0032222 تؼلین ٍ تشثیت اػالهی پیـشفتِ
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 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                                                                2229    2ترم 

  96رودی  و                           )پردیس(هقطع کارضناسی  ارضذ کودکاى استثنایی    رضته               97-98جذول 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

(1هجبًی ًظشی ٍ وبسثشد آصهًَْبی سٍاًی)  0031123 1 1 
                   

 - 0 0031110 ًبسػبئی ٍیظُ یبدگیشی
                   

 - 0 0030203 اصَل ٍ سٍؿْبی آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ػمت هبًذگبى رٌّی
                   

 - 0 0030233 ثبصپشٍسی ؿغلی ٍ حشفِ ای
          

ّبی دسػی سٍؽ تْیِ ٍ تٌظین هَاد ٍ ثشًبهِ  0030231 0 - 
          

 - 0 0032112 ػویٌبس  دس هؼبئل وَدوبى ػمت هبًذُ رٌّی
          

 



117 

 

 

 دانطکذه روانطناسی وعلوم تربیتی                                                                                                                               22228                  2ترم 

  96ورودی                             )پردیس(هقطع کارضناسی  ارضذ هطاوره خانواده    رضته               97-98سال 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 روز  اهتحاى تاریخ اهتحاى تا ساعت از ساعت

 - 0 0031133 ّذایت ٍ هـَست دس اػالم
                   

 1 0 0030112 هـبٍسُ اصدٍاج
                   

 1 0 0030123 ًظشیِ ّب ٍ سٍؿْبی هـبٍسُ خبًَادُ
                   

 1 0 0030122 ًظشیِ ّب ٍ سٍؿْبی هـبٍسُ گشٍّی
          

س آصهبیـگبُتوشیي ٍ فٌَى هـبٍسُ د  0031213 - 1 
          

 



118 

 

 

 دکتری پردیس
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 داًـىذُ سٍاًـٌبػی ٍ ػلَم تشثیتی                                                                                               0021تشم دٍم     

 تؼذاد4 –جٌؼیت4 هـتشن )پشدیغ(   31هذیشیت آهَصؽ ػبلی  ٍسٍدی ِ همغغ دوتشی سؿت 13 -23ػبل تحصیلی  اٍلدسٍع اسائِ ؿذُ دس ًیوؼبل 

 اص ػبػت تب ػبػت تبسیخ اهتحبى سٍص ػبػت ؿوبسُ والع
سٍص تـىیل 

 والع
ولیػ گشٍُ ًبم اػتبد وذ اػتبد ظشیً   ػٌَاى دسع وذ دسع 

 تحلیل تئَسی ّبی ػبصهبى ٍ هذیشیت دس آهَصؽ ػبلی 0020232 0 -          

 ػیبػتگزاسی ٍ ثشًبهِ سیضی دس آهَصؽ ػبلی 0020232 0 -          

 هذیشیت هٌبثغ اًؼبًی دس آهَصؽ ػبلی 0020233 0 -          

 



121 

 

 

 داًـىذُ سٍاًـٌبػی ٍ ػلَم تشثیتی                                                                                           0022تشم دٍم     

 تؼذاد4 –جٌؼیت4 هـتشن )پشدیغ(   31ٍسٍدی   سٍاًـٌبػیهمغغ دوتشی سؿتِ  13 -23ػبل تحصیلی  اٍلاسائِ ؿذُ دس ًیوؼبل دسٍع 

 اص ػبػت تب ػبػت تبسیخ اهتحبى سٍص ػبػت ؿوبسُ والع
سٍص تـىیل 

 والع

وذ 

 اػتبد
ولیػ گشٍُ ًبم اػتبد ظشیً   ػٌَاى دسع وذ دسع 

ی سٍاًی ثب تَجِ ثِ هؼبئل خبف فشٌّگ ایشاىآػیت ؿٌبػ 0022221 0 -            

 سٍاى ؿٌبػی ثبلیٌی 0022201 0 -          

 سٍاى ؿٌبػی ؿخصیت 0022202 0 -          
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 تشثیتی داًـىذُ سٍاًـٌبػی ٍ ػلَم                                                                                          0023تشم دٍم     

 تؼذاد4 –جٌؼیت4 هـتشن )پشدیغ(   31ٍسٍدی   هـبٍسُهمغغ دوتشی سؿتِ  13 -23ػبل تحصیلی  اٍلدسٍع اسائِ ؿذُ دس ًیوؼبل 

 اص ػبػت تب ػبػت تبسیخ اهتحبى سٍص ػبػت ؿوبسُ والع
سٍص تـىیل 

 والع
ولیػ گشٍُ ًبم اػتبد وذ اػتبد ظشیً   ػٌَاى دسع وذ دسع 

 تحلیل همبیؼِ ای ًظشیِ ّب ٍ سٍؿْبی هـبٍسُ خبًَادُ 0020213 0 1          

 ثشسػی همبیؼِ ای ًظشیِ ٍ سٍؿْبی هـبٍسُ گشٍّی 0022223 0 -          

 وبسٍسصی پیـشفتِ 0022233 - 0          
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 داًـىذُ سٍاًـٌبػی ٍ ػلَم تشثیتی                                                                                         0023تشم دٍم     

 تؼذاد4 –جٌؼیت4 هـتشن )پشدیغ(   31ٍسٍدی   سٍاًـٌبػی تشثیتیهمغغ دوتشی سؿتِ  13 -23ػبل تحصیلی  اٍلدسٍع اسائِ ؿذُ دس ًیوؼبل 

 اص ػبػت تب ػبػت تبسیخ اهتحبى سٍص ػبػت ؿوبسُ والع
سٍص تـىیل 

 والع
ولیػ گشٍُ ًبم اػتبد وذ اػتبد ظشیً   ػٌَاى دسع وذ دسع 

ّبی تغییش ٍ اصالح سفتبس سٍؽ 0022223 0 -            

 سٍاًـٌبػی سؿذ 0022203 0 -          

 عشح ّبی آصهبیـی 0022231 0 -          
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 داًـىذُ سٍاًـٌبػی ٍ ػلَم تشثیتی                                                                                   0020تشم دٍم          

 تؼذاد4 –جٌؼیت4 هـتشن )پشدیغ(   31ٍسٍدی   تىٌَلَطی آهَصؿیهمغغ دوتشی سؿتِ  13 -23ػبل تحصیلی  اٍلدسٍع اسائِ ؿذُ دس ًیوؼبل 

 اص ػبػت تب ػبػت تبسیخ اهتحبى سٍص ػبػت ؿوبسُ والع
سٍص تـىیل 

 والع
ولیػ گشٍُ ًبم اػتبد وذ اػتبد ظشیً   ػٌَاى دسع وذ دسع 

 عشاحی ٍ تَلیذ چٌذ سػبًِ ای ّبی آهَصؿی 0022212 1 1          

 عشاحی آهَصؿی هجتٌی ثش ٍة 0022211 1 1          

 ؿجیِ ػبصی ٍ ثبصی ّبی آهَصؿی 0022211 1 1          

 



124 

 

 

 داًـىذُ سٍاًـٌبػی ٍ ػلَم تشثیتی                                                                              0022تشم دٍم            

 تؼذاد4 –جٌؼیت4 هـتشن )پشدیغ(   31ٍسٍدی سٍاًـٌبػی ٍ آهَصؽ وَدوبى اػتثٌبیی همغغ دوتشی سؿتِ  13 -23ػبل تحصیلی  اٍلدسٍع اسائِ ؿذُ دس ًیوؼبل 

 اص ػبػت تب ػبػت تبسیخ اهتحبى سٍص ػبػت ؿوبسُ والع
سٍص تـىیل 

 والع
اػتبدوذ  ولیػ گشٍُ ًبم اػتبد  ظشیً   ػٌَاى دسع وذ دسع 

 سٍاى ؿٌبػی ٍ تَاًجخـی افشاد ػمت هبًذُ رٌّی 0020122 0 -          

 سٍاى ؿٌبػی ٍ تَاًجخـی افشاد ًبؿٌَا 0020123 0 -          

 سٍاى ؿٌبػی افشاد تیض َّؽ ٍ خالق 0020112 0 -          

ُ ٍ وَدن اػتثٌبئیخبًَاد 0020111 0 -            

 


