
کارشناسی: مقطع مهندسی معماری:      رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزدکتر/ مدرسعملینظریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

9دوشنبه1199/11/27-9چهارشنبهثابت فرد20مصالح ساختمانی1250501101کارشناسیمعماری

9شنبه1699/11/25-14چهارشنبهشمس20ریاضیات و معماری1250519401کارشناسیمعماری

9سه شنبه1899/11/21-14سه شنبههاشمی-شوهانی۱05مقدمات طراحی معماری 1250501301کارشناسیمعماری

9یکشنبه2099/11/19-16جمعههاشمی-شوهانی۱11بیان معماری 1250528701کارشناسیمعماری

11چهارشنبه1899/11/29-16چهار شنبهبغزیان20مبانی کارآفرینی1252002502کارشناسیمعماری

13پنج شنبه1899/11/30-15 یکشنبهدانشورکیان30زبان فارسی1112001706کارشناسیمعماری

10پنج شنبه1299/11/16-10دوشنبهعلیدادی20آقا- (مبدا و معاد) ۱اندیشه اسالمی 1112000139کارشناسیمعماری

10پنج شنبه1299/11/16-10دوشنبهعلیدادی20خانم- (مبدا و معاد) ۱اندیشه اسالمی 1112000182کارشناسیمعماری

9سه شنبه1699/11/07-14پنجشنبهآب روش11ارایه معماری به کمك رایانه3۲۵۰۵۴۳۸01کارشناسیمعماری

14شنبه1899/10/27-16چهارشنبهشمس30مقاومت مصالح و سازه های فلزی3250535801کارشناسیمعماری

9دوشنبه1399/10/29-11پنجشنبهکبیر صابر20آشنایی با معماری جهان3250501901کارشناسیمعماری

9جمعه2099/11/03-18پنجشنبهاسدی خونساری۱11معماری معاصر 3250544001کارشناسیمعماری

14جمعه1699/11/03-9جمعهکسرایی۳05مقدمات طراحی معماری 3250535201کارشناسیمعماری

9یکشنبه2099/11/05-16جمعهکسرایی۳02بیان معماری 3250535101کارشناسیمعماری

11پنج شنبه18:3099/11/02-15:30شنبهزرین30زبان انگلیسی3112001806کارشناسیمعماری

9چهارشنبه2099/11/08-18دوشنبهاسدی خونساری20تاسیسات مکانیکی ساختمان5۲۵۰۵۲۸۶01کارشناسیمعماری

9شنبه1199/10/27-9چهارشنبهکبیر صابر۱21معماری اسالمی 5۲۵۰۵۳۵۴01کارشناسیمعماری

9دوشنبه1199/10/29-9پنجشنبهکبیر صابر21آشنایی با اصول حفاظت و مرمت5250544301کارشناسیمعماری

9جمعه2099/11/03-18پنجشنبهاسدی خونساری۱20معماری معاصر 5250544001کارشناسیمعماری

1399-1400برنامه درسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



9یکشنبه1199/11/05-9جمعهناصر نصیر20مبانی نظری معماری5250506401کارشناسیمعماری

9سه شنبه2099/11/07-11جمعهابراهیمی۲05طراحی معماری 5250510001کارشناسیمعماری

9سه شنبه1899/11/07-14چهارشنبهکبیر صابر۲20معماری اسالمی 7250535501کارشناسیمعماری

9یکشنبه1399/10/28-9پنجشنبهکسرایی201اسکیس 7250503801کارشناسیمعماری

9چهارشنبه1899/11/01-16پنجشنبهاسدی خونساری۲20معماری معاصر 7250509901کارشناسیمعماری

9یکشنبه1199/11/05-9جمعهناصر نصیر20مبانی نظری معماری7250506401کارشناسیمعماری

9جمعه2099/11/03-11جمعهابراهیمی305طراحی معماری 7۲۵۰۵۴۴۱01کارشناسیمعماری

13پنج شنبه1899/11/30-15یکشنبهدانشورکیان30زبان فارسی1112001706عمومیمعماری

13پنج شنبه1399/11/30-10سه شنبهدانشورکیان30زبان فارسی1112001707عمومیمعماری

10پنج شنبه1899/11/16-16دوشنبهعلیدادی20(مبدا و معاد) ۱اندیشه اسالمی 1112000181عمومیمعماری

11چهارشنبه1899/11/29-16چهار شنبهبغزیان20مبانی کارآفرینی1252002501عمومیمعماری

9پنج شنبه1899/11/09-16سه شنبهعلیدادی20تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی1112001409عمومیمعماری

14جمعه1699/11/03-14دوشنبهعلیدادی20انقالب اسالمی2112000944عمومیمعماری

11پنج شنبه18:3099/11/02-15:30شنبهزرین30زبان انگلیسی3112001806عمومیمعماری

11پنج شنبه1899/10/25-16یکشنبهعلیدادی20(نبوت و امامت) ۲اندیشه اسالمی 5112000241عمومیمعماری



کارشناسی: مقطع طراحی صنعتی:      رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزدکتر/ مدرسعملینظریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

9جمعه1299/11/17-10پنجشنبهآژند20آشنایی با تاریخ هنر1250536801کارشناسیطراحی صنعتی

9یکشنبه1299/11/19-9دوشنبه صامت حقیقی102کارگاه طراحی پایه 1250514201کارشناسیطراحی صنعتی

9سه شنبه1399/11/21-9شنبه صامت حقیقی12نقشه کشی صنعتی1250549001کارشناسیطراحی صنعتی

9جمعه19:3099/11/24-16شنبهصفاری112مبانی هنرهای تجسمی 1250515401کارشناسیطراحی صنعتی

9شنبه1699/11/25-14دوشنبه سقط چیان20ریاضی پیش دانشگاهی 1250520101کارشناسیطراحی صنعتی

13پنج شنبه1899/11/30-15 یکشنبهدانشورکیان30زبان فارسی1112001706کارشناسیطراحی صنعتی

13پنج شنبه1399/11/30-10سه شنبهدانشورکیان30زبان فارسی1112001707کارشناسیطراحی صنعتی

11چهارشنبه1899/11/29-16چهار شنبهبغزیان20مبانی کارآفرینی1252002501کارشناسیطراحی صنعتی

10پنج شنبه1899/11/16-16دوشنبهعلیدادی20(مبدا و معاد) ۱اندیشه اسالمی 1112000181کارشناسیطراحی صنعتی

9پنج شنبه1799/10/25-14شنبهصامت حقیقی302کارگاه طراحی پایه 3250544501کارشناسیطراحی صنعتی

9شنبه1699/10/27-14چهار شنبهاصل فالح20تاریخ طراحی صنعتی3250522501کارشناسیطراحی صنعتی

9چهارشنبه1299/11/08-10چهار شنبهاصل فالح220مبانی طراحی صنعتی 3250548501کارشناسیطراحی صنعتی

9چهارشنبه1899/11/01-16سه شنبهحجتی امامی120ارگونومی 3250549301کارشناسیطراحی صنعتی

9جمعه1899/11/03-16یکشنبه  سقط چیان220ریاضی 3250528401کارشناسیطراحی صنعتی

9یکشنبه1299/11/05-10یکشنبه ضیغمی20 ایستایی۱فیزیك 3250522001کارشناسیطراحی صنعتی

9دوشنبه14:3099/10/29-12دوشنبهرستم خانی11خالقیت و نوآوری3250549801کارشناسیطراحی صنعتی

9یکشنبه2099/10/28-18پنجشنبهشیخ پور20اجزاء ماشین5250538101کارشناسیطراحی صنعتی

9شنبه15:3099/10/27-13شنبهصفاری11طراحی بسته بندی5250539601کارشناسیطراحی صنعتی

9دوشنبه17:3099/10/29-15دوشنبهرستم خانی11خالقیت و طراحی5250539001کارشناسیطراحی صنعتی

9چهارشنبه16:3099/11/01-13:30یکشنبهمسدد20ارزیابی محصول5250538501کارشناسیطراحی صنعتی

1399-1400برنامه درسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



9جمعه1899/11/03-16سه شنبهسقط چیان20الکتریسیته و نور5250537401کارشناسیطراحی صنعتی

14یکشنبه1299/11/05-9سه شنبهچوپانکاره11طراحی محصول5250539401کارشناسیطراحی صنعتی

9سه شنبه1699/11/07-13:30چهارشنبه حجتی امامی11طراحی ارگونومیك5250539801کارشناسیطراحی صنعتی

9یکشنبه2099/10/28-18پنجشنبهشیخ پور20اجزاء ماشین7250538101کارشناسیطراحی صنعتی

9جمعه1299/11/03-9:30پنجشنبهعبدی11گرافیك طراحی صنعتی7250542501کارشناسیطراحی صنعتی

9دوشنبه12:3099/10/29-10چهار شنبهسلیمانی11طراحی محیط زیست7250539701کارشناسیطراحی صنعتی

9چهارشنبه19:3099/11/01-17شنبه صامت حقیقی11کامپیوتر، تکنیکهای ارائه7250542601کارشناسیطراحی صنعتی

9شنبه15:3099/10/27-13شنبهصفاری11طراحی بسته بندی7250539601کارشناسیطراحی صنعتی

9یکشنبه1299/11/05-9:30شنبهصفاری11طراحی داخلی7250540001کارشناسیطراحی صنعتی

9سه شنبه14:3099/11/07-12سه شنبهرستم خانی11بیودیزاین، گرین دیزاین7250542401کارشناسیطراحی صنعتی

13پنج شنبه1899/11/30-15یکشنبهدانشورکیان30زبان فارسی1112001706عمومیطراحی صنعتی

13پنج شنبه1399/11/30-10سه شنبهدانشورکیان30زبان فارسی1112001707عمومیطراحی صنعتی

10پنج شنبه1899/11/16-16دوشنبهعلیدادی20(مبدا و معاد) ۱اندیشه اسالمی 1112000181عمومیطراحی صنعتی

11چهارشنبه1899/11/29-16چهار شنبهبغزیان20مبانی کارآفرینی1252002501عمومیطراحی صنعتی

9پنج شنبه1899/11/09-16سه شنبهعلیدادی20تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی1112001409عمومیطراحی صنعتی

14جمعه1699/11/03-14دوشنبهعلیدادی20انقالب اسالمی3112000944عمومیطراحی صنعتی

11پنج شنبه18:3099/11/02-15:30شنبهزرین30زبان انگلیسی5112001806عمومیطراحی صنعتی

11پنج شنبه1899/10/25-16یکشنبهعلیدادی20(نبوت و امامت) ۲اندیشه اسالمی 5112000241عمومیطراحی صنعتی



کارشناسی ارشد: مقطع مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش:      رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزدکتر/ مدرسعملینظریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

9پنج شنبه1799/11/16-15 شنبهعلی دوست قهفرخی20روش تحقیق در مدیریت ورزشی1۲۵۰۱۲۸۸01ارشدمدیریت ورزشی

9دوشنبه1199/11/20-9چهارشنبهرجبی20اصول و مبانی بازاریابی ورزشی1۲۵۰۱۳۲۶01ارشدمدیریت ورزشی

9جمعه1499/11/24-12چهارشنبهسجادی20مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش1۲۵۰۱۰۹۳01ارشدمدیریت ورزشی

9سه شنبه1699/11/28-14پنج شنبهحمیدی20نظریه های سازمان و مدیریت1۲۵۰۱۴۰۳01ارشدمدیریت ورزشی

1399-1400برنامه درسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



دکتری: مقطع مدیریت ورزشی:      رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزدکتر/ مدرسعملینظریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

9پنج شنبه1399/11/16-11چهارشنبهرجبی20روش تحقیق کیفی در مدیریت ورزشی1۲۵۰۶۱۸۹01دکتریمدیریت ورزشی

9دوشنبه1699/11/20-14چهارشنبهسجادی20مدیریت اماکن و رویدادهای ورزشی1۲۵۰۶۱۸۷01دکتریمدیریت ورزشی

9جمعه1199/11/24-9پنج شنبههنری20مدیریت طراحی و نگهداری اماکن و تجهیزات ورزشی1۲۵۰۱۳۷۰01دکتریمدیریت ورزشی

9سه شنبه1899/11/28-16پنج شنبهحمیدی20مدیریت پیشرفته در ورزش1۲۵۰۱۶۴۹01دکتریمدیریت ورزشی

9جمعه1199/10/26-9پنجشنبهپورکیانی20مدیریت اوقات فراغت و ورزش3250619001دکتریمدیریت ورزشی

9سه شنبه1699/10/30-14چهارشنبهرجبی20مدیریت روابط عمومی و رسانه در ورزش3250619501دکتریمدیریت ورزشی

9شنبه1899/11/04-16چهارشنبهسجادی20مدیریت برند و تبلیغات در ورزش3۲۵۰۶۱۹۷01دکتریمدیریت ورزشی

9چهارشنبه2099/11/08-18چهارشنبهحمیدی20(جبرانی)مدیریت رفتار سازمانی 3250103101دکتریمدیریت ورزشی

ترم در انتظار برگزاری آزمون جامع 4دکتریمدیریت ورزشی

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله5دکتریمدیریت ورزشی

180رساله6250152001دکتریمدیریت ورزشی

1399-1400برنامه درسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



کارشناسی ارشد: مقطع حرکات اصالحی:      رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزدکتر/ مدرسعملینظریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

9پنج شنبه1499/11/16-12پنج شنبهشهبازی20آمار زیستی پیشرفته در علوم ورزشی1۲۵۰۱۶۱۵01ارشدحرکات اصالحی

9شنبه1199/11/18-9چهارشنبهنوری20فیزیولوژی پیشرفته دستگاه اعصاب مرکزی1۲۵۰۱۶۱۶01ارشدحرکات اصالحی

9دوشنبه1699/11/20-13شنبهدانشمندی20حرکت شناسی پیشرفته1۲۵۰۱۶۴۴01ارشدحرکات اصالحی

9پنج شنبه1499/11/23-12سه شنبهآکوچکیان11رایانه پیشرفته1۲۵۰۱۴۲۰01ارشدحرکات اصالحی

9یکشنبه1199/11/26-9سه شنبهنوری20فیزیولوژی ورزشی1۲۵۰۱۱۱۸01ارشدحرکات اصالحی

9سه شنبه1399/11/28-11دوشنبهرجبی20سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی1۲۵۰۱۱۳۱01ارشدحرکات اصالحی

9پنج شنبه1799/10/25-15پنجشنبهآکوچکیان- علیزاده20سمینار در حرکات اصالحی3250162201ارشدحرکات اصالحی

9دوشنبه1299/10/29-10جمعهدانشمندی20اصول برنامه ریزی تمرینات اصالحی3250145701ارشدحرکات اصالحی

9جمعه1299/11/03-10چهارشنبهآکوچکیان11آزمایشگاه حرکات اصالحی3250162401ارشدحرکات اصالحی

9سه شنبه1299/11/07-10سه شنبهآکوچکیان20مسائل معاصر در حرکات اصالحی3250169201ارشدحرکات اصالحی

9پنج شنبه1299/11/09-10پنجشنبهعلیزاده11بازتوانی پیشرفته آسیب های ورزشی3250162501ارشدحرکات اصالحی

9یکشنبه1599/11/05-13جمعهصاحب الزمانی02کارورزی3250198501ارشدحرکات اصالحی

9چهارشنبه1499/11/01-12چهارشنبهآکوچکیان02آمادگی جسمانی3250101501ارشدحرکات اصالحی

60پایان نامه4252003101ارشدحرکات اصالحی

1399-1400برنامه درسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



دکتری: مقطع حرکات اصالحی:       رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزدکتر/ مدرسعملینظریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

9پنج شنبه1199/11/16-9چهارشنبهآکوچکیان20عضالنی پیشرفته-کینزیوپاتولوژی دستگاه عصبی1250100901دکتریحرکات اصالحی

9دوشنبه1299/11/20-10سه شنبهشیرزاد عراقی20حرکت شناسی کاربردی پیشرفته1250112101دکتریحرکات اصالحی

9جمعه1499/11/24-12پنج شنبهصاحب الزمانی20آسیب شناسی ورزشی پیشرفته اندام فوقانی1250126801دکتریحرکات اصالحی

9سه شنبه1199/11/28-9دوشنبهعلیزاده20حرکات اصالحی پیشرفته اندام فوقانی1۲۵۰۱۱۶۶01دکتریحرکات اصالحی

9جمعه1499/10/26-12پنجشنبهعلیزاده20روش های پژوهشی پیشرفته در علوم ورزشی3250111401دکتریحرکات اصالحی

9سه شنبه1299/10/30-10پنجشنبهآکوچکیان11تجویز تمرین در افراد با نیازهای ویژه3250105201دکتریحرکات اصالحی

9شنبه1599/11/04-13جمعهدانشمندی20مطالعه هدایت شده3250138301دکتریحرکات اصالحی

9چهارشنبه1299/11/08-10جمعهصاحب الزمانی11حرکات اصالحی در پیش گیری از آسیب های ورزشی3250180301دکتریحرکات اصالحی

ترم در انتظار برگزاری آزمون جامع 4دکتریحرکات اصالحی

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله5دکتریحرکات اصالحی

180رساله 6250152001دکتریحرکات اصالحی

1399-1400برنامه درسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



دکتری: مقطع رفتار حرکتی :      رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزدکتر/ مدرسعملینظریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

9پنج شنبه1699/11/09-14پنج شنبهشیخ20سمینار3۲۵۰۱۳۶۱01دکتریرفتار حرکتی

ترم در انتظار برگزاری آزمون جامع 4دکتریرفتار حرکتی

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله5دکتریرفتار حرکتی

180رساله6250152001دکتریرفتار حرکتی

1399-1400برنامه درسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



دکتری: مقطع فیزیولوژی ورزشی:      رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزدکتر/ مدرسعملینظریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

9پنج شنبه1599/11/16-13چهارشنبهگائینی20سازگاری های سلولی و مولکولی با فعالیت ورزشی1۲۵۰۶۲۰۲01دکتری فیزیولوژی ورزشی

9دوشنبه1799/11/20-15چهارشنبهکردی20روش های آماری پیشرفته در فیزیولوژی ورزشی1250620601دکتری فیزیولوژی ورزشی

9جمعه1199/11/24-9پنج شنبهنوری20بیوشیمی ورزشی پیشرفته1250141601دکتری فیزیولوژی ورزشی

9سه شنبه1199/11/28-9جمعهرواسی20فیزیولوژی ورزشی پیشرفته1250173901دکتری فیزیولوژی ورزشی

9جمعه1899/10/26-16چهارشنبهکردی20عضالنی کاربردی در ورزش-سازگاری های عصبی 3۲۵۰۶۲۱۴01دکتری فیزیولوژی ورزشی

9سه شنبه1199/10/30-9پنجشنبهگائینی20تغذیه ورزشی3۲۵۰۱۵۳۹01دکتری فیزیولوژی ورزشی

9شنبه1599/11/04-13پنجشنبهنوری02آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی کاربردی3250620701دکتریفیزیولوژی ورزش

ترم در انتظار برگزاری آزمون جامع 4دکتری فیزیولوژی ورزشی

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله5دکتری فیزیولوژی ورزشی

180رساله6250152001دکتری فیزیولوژی ورزشی

1399-1400برنامه درسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



کارشناسی ارشد: مقطع روانشناسی عمومی:      رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزدکتر/ مدرسعملینظریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

9پنج شنبه1299/11/16-10پنجشنبهحمیدی20روان شناسی یادگیری و تفکر1250147901ارشدروانشناسی عمومی

9دوشنبه1899/11/20-15یکشنبهدهقانی آرانی30روان شناسی عمومی پیشرفته1250148101ارشدروانشناسی عمومی

9جمعه1299/11/24-10چهار شنبهحجازی موغاری20روان شناسی رشد پیشرفته1250154701ارشدروانشناسی عمومی

9سه شنبه1899/11/28-16پنجشنبهپورنقاش تهرانی20پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی1250155001ارشدروانشناسی عمومی

9پنج شنبه1599/11/30-13چهار شنبهعزیزی20انگیزش و هیجان1250169801ارشدروانشناسی عمومی

9پنج شنبه1299/11/16-10پنجشنبهارجمندنیا20مباحث جدید در آسیب شناسی روانی3250154601ارشدروانشناسی عمومی

9دوشنبه1599/11/20-13پنجشنبهفیروزی30روان شناسی عمومی پیشرفته3250148101ارشدروانشناسی عمومی

9جمعه1099/11/24-8یکشنبهحاتمی02روان شناسی تجربی3250148001ارشدروانشناسی عمومی

9سه شنبه1899/11/28-16چهار شنبهرحیمی نژاد20نظریه های شخصیت3250159401ارشدروانشناسی عمومی

40پایان نامه4252003001ارشدروانشناسی عمومی

1399-1400برنامه درسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



دکتری: مقطع روانشناسی :      رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزدکتر/ مدرسعملینظریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

9پنج شنبه1599/11/16-13پنج شنبهحاج حسینی20یادگیری1250184701دکتریروانشناسی

9دوشنبه1599/11/20-13سه شنبهپورحسین20روان شناسی اجتماعی1250184801دکتریروانشناسی

9جمعه1299/11/24-10سه شنبهحسن زاده20روان شناسی رشد با تاکید بر کودکان استثنایی1250602601دکتریروانشناسی

9سه شنبه1299/11/28-10چهار شنبهرفیع پور20روان شناسی فیزیولوژیك و نوروپسیکولوژی1250184301دکتریروانشناسی

9پنج شنبه1599/11/30-13چهار شنبهدهستانی20روان شناسی بالینی1250184601دکتریروانشناسی

ترم در انتظار برگزاری آزمون جامع 3دکتریروانشناسی

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله4دکتریروانشناسی

180رساله5250152001دکتریروانشناسی

1399-1400برنامه درسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



دکتری: مقطع روانشناسی سالمت:      رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزدکتر/ مدرسعملینظریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

9پنج شنبه1599/11/16-13سه شنبهپورنقاش تهرانی20روان شناسی سالمت1250616701دکتریروانشناسی سالمت

9دوشنبه1899/11/20-16سه شنبهپورحسین20استرس1250616801دکتریروانشناسی سالمت

9جمعه1599/11/24-13چهارشنبهافروز20خانواده و سالمت1250617101دکتریروانشناسی سالمت

9سه شنبه1299/11/28-10چهارشنبهبهرامی احسان21روش های تحقیق در روانشناسی سالمت1250616601دکتریروانشناسی سالمت

ترم در انتظار برگزاری آزمون جامع 3دکتریروانشناسی سالمت

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله4دکتریروانشناسی سالمت

180رساله5250152001دکتریروانشناسی سالمت

1399-1400برنامه درسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



دکتری: مقطع روانشناسی تربیتی:      رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزدکتر/ مدرسعملینظریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

9پنج شنبه1299/11/16-10چهارشنبهپورکریمی11روش تحقیق کیفی پیشرفته1250184101دکتریروانشناسی تربیتی

9دوشنبه1599/11/20-13چهارشنبهحمیدی20روان شناسی تربیتی1250242001دکتریروانشناسی تربیتی

9جمعه1299/11/24-10پنج شنبهحاج حسینی20روان شناسی یادگیری1250178301دکتریروانشناسی تربیتی

9سه شنبه1599/11/28-13پنج شنبهعزیزی20روان شناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت1250178501دکتریروانشناسی تربیتی

ترم در انتظار برگزاری آزمون جامع 3دکتریروانشناسی تربیتی

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله4دکتریروانشناسی تربیتی

180رساله5250152001دکتریروانشناسی تربیتی

1399-1400برنامه درسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



دکتری: مقطع روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی:      رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزدکتر/ مدرسعملینظریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

9پنج شنبه1799/11/16-15چهارشنبهافروز20روان شناسی و توانبخشی افراد آهسته گام1250158201دکتریروانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

9دوشنبه1299/11/20-10سه شنبهقاسم زاده20ناتوانی های یادگیری خاص1250159801دکتریروانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

9جمعه1599/11/24-13چهارشنبهحسن زاده20روان شناسی و توانبخشی افراد ناشنوا1250160101دکتریروانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

9سه شنبه1599/11/28-13سه شنبهفرامرزی20روان شناسی و توانبخشی افراد نابینا1250178901دکتریروانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

9پنج شنبه1799/11/30-15سه شنبه ارجمندنیا20ناتوانی های جسمانی و سالمت1250614601دکتریروانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

ترم در انتظار برگزاری آزمون جامع 3دکتریروانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله4دکتریروانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

180رساله5250152001دکتریروانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

1399-1400برنامه درسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



دکتری: مقطع سنجش و اندازه گیری:      رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزدکتر/ مدرسعملینظریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

9پنج شنبه1299/11/16-10سه شنبهاکبری20ساخت ابزار سنجش در اندازه گیری آموزشی 1250649001دکتریسنجش و اندازه گیری

9دوشنبه1599/11/20-13سه شنبهخدایی20نظریه و روش کالسیك اندازه گیری آموزشی1250648601دکتریسنجش و اندازه گیری

9جمعه1299/11/24-10چهارشنبهصالحی20ارزشیابی موسسه ها و برنامه ها1250649101دکتریسنجش و اندازه گیری

9سه شنبه1599/11/28-13چهارشنبهلواسانی30روش های پیشرفته تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی1250648701دکتریسنجش و اندازه گیری

ترم در انتظار برگزاری آزمون جامع 3دکتریسنجش و اندازه گیری

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله4دکتریسنجش و اندازه گیری

180رساله5250152001دکتریسنجش و اندازه گیری

1399-1400برنامه درسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 


