
کارشناسی: مقطع مهندسی معماری:      رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزدکتر/ مدرسعملینظریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

9جمعه161400/10/24-14چهار شنبهکریمی11معماری- طبیعت - انسان 1250502501کارشناسیمعماری

9یکشنبه181400/10/26-16چهار شنبهپورعبداهلل20مصالح ساختمانی1250501101کارشناسیمعماری

9سه شنبه131400/10/28-9پنج شنبهشوهانی زاد- کسرایی۱11بیان معماری 1250528701کارشناسیمعماری

9جمعه201400/11/01-14پنج شنبهشوهانی زاد- کسرایی۱05مقدمات طراحی معماری 1250501301کارشناسیمعماری

9یکشنبه111400/11/03-9جمعهشمس20ایستایی1250501201کارشناسیمعماری

9سه شنبه131400/11/05-11جمعهشمس20 ریاضیات و معماری1250519401کارشناسیمعماری

دروس عمومیکارشناسیمعماری

9جمعه131400/10/24-8چهار شنبهمرتهب- منصوری02 ۳بیان معماری 3۲۵۰۵۳۵۱01کارشناسیمعماری

9یکشنبه201400/10/26-14چهار شنبهمرتهب- منصوری05 ۳مقدمات طراحی معماری 3۲۵۰۵۳۵۲01کارشناسیمعماری

14سه شنبه101400/10/28-8سه شنبهمیررحیمی11 ارایه معماری به کمك رایانه3۲۵۰۵۴۳۸01کارشناسیمعماری

9جمعه181400/11/01-16سه شنبهپورمهابادیان20فرآیند طراحی در معماری3250528501کارشناسیمعماری

9یکشنبه161400/11/03-14جمعهپورعبداهلل30 مقاومت مصالح و سازه های فلزی3۲۵۰۵۳۵۸01کارشناسیمعماری

9سه شنبه181400/11/05-16پنج شنبهاسدی خوانساری۱21معماری اسالمی 3250535401کارشناسیمعماری

دروس عمومیکارشناسیمعماری

9جمعه101400/10/24-8چهار شنبهمحمدبیگی20 ۲ساختمان 5۲۵۰۵۴۴۲01کارشناسیمعماری

برنامه کالسی و امتحانات رشته خود را از جداول زیر مشاهده نمایید:  دانشجویان گرامی

.به اطالع می رساند ممکن است برخی از برنامه ها  و ساعات درسی تا زمان حذف و اضافه تغییر نماید

1400-1401برنامه درسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

براساس برنامه ریزی اداره کل دانشگاه تهران

براساس برنامه ریزی اداره کل دانشگاه تهران



9یکشنبه201400/10/26-14چهار شنبهمحمدبیگی05 ۲طراحی معماری 01	5۲۵۰۵۱۰۰کارشناسیمعماری

9سه شنبه161400/10/28-14سه شنبهپورمهابادیان02 مبانی برنامه ریزی فضاهای شهری5۲۵۰۵۴۳۹01کارشناسیمعماری

9جمعه131400/11/01-11پنج شنبهاسدی خوانساری۲20معماری اسالمی 5250535501کارشناسیمعماری

9یکشنبه181400/11/03-16پنج شنبهسروش20 (نور و صدا)تاسیسات الکتریکی 5۲۵۰۵۰۳۳01کارشناسیمعماری

9سه شنبه201400/11/05-16جمعهناصرنصیر20مبانی نظری معماری5250506401کارشناسیمعماری

دروس عمومیکارشناسیمعماری

9جمعه131400/10/24-10چهار شنبهمحمدبیگی03 طراحی فنی7۲۵۰۵۱۶۹01کارشناسیمعماری

9یکشنبه161400/10/26-14چهار شنبهپورعبداهلل11متره و برآورد7250508601کارشناسیمعماری

9سه شنبه131400/10/28-11سه شنبهپورمهابادیان21طراحی فضاهای شهری7۲۵۰۵۱۷۷01کارشناسیمعماری

9جمعه201400/11/01-14پنج شنبهمرتهب- جانی پور05 ۴طراحی معماری 7۲۵۰۵۱۴۱01کارشناسیمعماری

9یکشنبه131400/11/03-11پنج شنبهاسدی خوانساری۲20معماری اسالمی 7250535501کارشناسیمعماری

9سه شنبه161400/11/05-14سه شنبهپورمهابادیان21 آشنایی با اصول حفاظت و مرمت7۲۵۰۵۴۴۳01کارشناسیمعماری

دروس عمومیکارشناسیمعماری

06 طراحی نهایی8250505001کارشناسیمعماری

براساس برنامه ریزی اداره کل دانشگاه تهران

براساس برنامه ریزی اداره کل دانشگاه تهران



کارشناسی: مقطع طراحی صنعتی:      رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزدکتر/ مدرسعملینظریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

9جمعه161400/10/24-14پنج شنبه آژند20آشنایی با تاریخ هنر	1۲۵۰۵۳۶۸01کارشناسیطراحی صنعتی

9یکشنبه131400/04/26-10چهار شنبه یوسفی۱02کارگاه طراحی پایه 1250514201کارشناسیطراحی صنعتی

9سه شنبه131400/10/28-9سه شنبه  یاوری12نقشه کشی صنعتی1250549001کارشناسیطراحی صنعتی

9جمعه121400/11/01-9پنج شنبه صفاری۱12مبانی هنرهای تجسمی 1250515401کارشناسیطراحی صنعتی

9یکشنبه191400/11/03-17چهار شنبه خلیلی پیر20ریاضی پیش دانشگاهی1250520101کارشناسیطراحی صنعتی

9سه شنبه121400/11/05-9شنبه صادق الوعد۱11مواد و روش ساخت 	1۲۵۰۵۲۳۰01کارشناسیطراحی صنعتی

دروس عمومیکارشناسیطراحی صنعتی

9جمعه171400/10/24-14پنج شنبه یوسفی۳02کارگاه طراحی پایه 	3۲۵۰۵۴۴۵01کارشناسیطراحی صنعتی

9شنبه121400/10/25-10چهار شنبه اصل فالح20تاریخ طراحی صنعتی3250522501کارشناسیطراحی صنعتی

9دوشنبه101400/10/27-8چهار شنبه اصل فالح۲20مبانی طراحی صنعتی 3250548501کارشناسیطراحی صنعتی

9چهارشنبه121400/10/29-10سه شنبه  اریسیان۱20ارگونومی 3250549301کارشناسیطراحی صنعتی

9جمعه181400/11/01-16سه شنبه  سقط چیان۲20ریاضی 3250528401کارشناسیطراحی صنعتی

9شنبه161400/11/02-14یکشنبهضیغمی20 ایستایی۱فیزیك 3۲۵۰۵۲۲۰01کارشناسیطراحی صنعتی

9یکشنبه221400/11/03-20پنج شنبه رستم خانی11خالقیت و نوآوری	3۲۵۰۵۴۹۸01کارشناسیطراحی صنعتی

9سه شنبه121400/11/05-9یکشنبه صادق الوعد۱11مواد و روش ساخت 	3۲۵۰۵۲۳۰01کارشناسیطراحی صنعتی

9چهارشنبه121400/11/06-10 پنج شنبه آژند20اسالمی- طرح اشیاء در تمدن ایرانی 3۲۵۰۵۴۹۱01کارشناسیطراحی صنعتی

دروس عمومیکارشناسیطراحی صنعتی

	5۲۵۰۵۴۸۲01کارشناسیطراحی صنعتی 9جمعه161400/10/24-14دوشنبهضیغمی20اجزاء ماشین: ۲طراحی فنی 

براساس برنامه ریزی اداره کل دانشگاه تهران

براساس برنامه ریزی اداره کل دانشگاه تهران

1400-1401برنامه درسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



	5۲۵۰۵۴۸۷01کارشناسیطراحی صنعتی 9شنبه151400/10/25-13جمعهصفاری11طراحی بسته بندی: ۲پروژه 

9دوشنبه16:301400/10/27-13:30شنبهگلستانه21 ارزیابی محصوالت صنعتی5۲۵۰۵۵۰۵01کارشناسیطراحی صنعتی

9چهارشنبه181400/10/29-16 چهارشنبهسقط چیان20 الکتریسیته و نور : ۳فیزیك 5۲۵۰۵۴۹۲01کارشناسیطراحی صنعتی

9جمعه121400/11/01-9سه شنبه  چوپانکاره11طراحی محصول: ۱پروژه 5۲۵۰۵۴۸۶01کارشناسیطراحی صنعتی

14شنبه161400/11/02-13:30سه شنبه  اریسیان11 طراحی ارگونومیك5۲۵۰۵۴۸۸01کارشناسیطراحی صنعتی

9یکشنبه121400/11/03-10 چهارشنبهحاجی قاسمی20روش تحقیق و ارائه5۲۵۰۵۵۹۰01کارشناسیطراحی صنعتی

9سه شنبه121400/11/05-9دوشنبه سقائیان۲11مواد و روش ساخت 	5۲۵۰۵۲۳۱01کارشناسیطراحی صنعتی

9چهارشنبه171400/11/06-14پنج شنبهمزینانی02کارگاه حجم سازی	5۲۵۰۵۴۴۶01کارشناسیطراحی صنعتی

دروس عمومیکارشناسیطراحی صنعتی

9یکشنبه121400/04/26-9:30شنبهمهدوی11گرافیك طراحی صنعتی	7۲۵۰۵42501کارشناسیطراحی صنعتی

9سه شنبه111400/10/28-9یکشنبهرضوی ابراهیمی02کارگاه زبان تخصصی7۲۵۰۵۴2801کارشناسیطراحی صنعتی

9جمعه19:301400/11/01-18یکشنبهقلیچ نیا عمرانی11کامپیوتر، تکنیك های ارائه	7۲۵۰۵۴۲۶01کارشناسیطراحی صنعتی

9یکشنبه121400/11/03-10جمعهصفاری11طراحی داخلی	7۲۵۰۵۴۰۰02کارشناسیطراحی صنعتی

9سه شنبه151400/11/05-13چهارشنبهطلوعی11بیودیزاین، گرین دیزاین	7۲۵۰۵۴۲۴01کارشناسیطراحی صنعتی

دروس عمومیکارشناسیطراحی صنعتی

14جمعه11:301400/10/24-10سه شنبهخداداده01سمینار تخصصی9250543501کارشناسیطراحی صنعتی

9سه شنبه171400/10/28-15چهارشنبهرضوی ابراهیمی02کارگاه زبان تخصصی	9۲۵۰۵۴2801کارشناسیطراحی صنعتی

دروس عمومیکارشناسیطراحی صنعتی

براساس برنامه ریزی اداره کل دانشگاه تهران

براساس برنامه ریزی اداره کل دانشگاه تهران

براساس برنامه ریزی اداره کل دانشگاه تهران



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

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزدکتر/ مدرسعملینظریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

9جمعه151400/10/24-13چهارشنبهعلی دوست قهفرخی20 مدیریت بازار یابی جهانی3۲۵۰۱۳۲۸01ارشدمدیریت ورزشی

9یکشنبه131400/10/26-11چهارشنبهسجادی20 سمینار در بازار یابی ورزشی01	3۲۵۰۱۳۲۹ارشدمدیریت ورزشی

9سه شنبه151400/10/28-13پنج شنبهرجبی نوش آبادی02کارورزی در بازاریابی ورزشی3۲۵۰۱۳۳۰01ارشدمدیریت ورزشی

9جمعه131400/11/01-11پنج شنبهحمیدی20 و بليط فروشي در سازمان هاي ورزشي (برند)مديريت نشان 3۲۵۰۱۳۳۱01ارشدمدیریت ورزشی

9یکشنبه151400/11/03-13سه شنبهعلوی20 زبان تخصصی3۲۵۰۱۰۰۱01ارشدمدیریت ورزشی

40پایان نامه4252003001ارشدمدیریت ورزشی

 

1400-1401برنامه درسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



دکتری: مقطع مدیریت ورزشی:      رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزدکتر/ مدرسعملینظریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

9جمعه171400/10/24-15پنج شنبهحمیدی20مدیریت پیشرفته در ورزش1250164901دکتریمدیریت ورزشی

9دوشنبه151400/10/27-13چهارشنبهسجادی20مدیریت اماکن و رویدادهای ورزشی1250618701دکتریمدیریت ورزشی

9جمعه171400/11/01-15چهارشنبهرجبی نوش آبادی20روش تحقیق کیفی در مدیریت ورزشی1250618901دکتریمدیریت ورزشی

9سه شنبه151400/11/05-13پنج شنبهعسکریان20مدیریت طراحی و نگهداری اماکن و تجهیزات ورزشی1250137001دکتریمدیریت ورزشی

9جمعه151400/10/24-13پنج شنبهحمیدی20 مدیریت رفتار سازمانی01	3۲۵۰۱۰۳۱دکتریمدیریت ورزشی

9دوشنبه151400/10/27-13چهارشنبهرجبی نوش آبادی20 مدیریت روابط عمومی و رسانه در ورزش3۲۵۰۶۱۹۵01دکتریمدیریت ورزشی

9جمعه111400/11/01-9چهارشنبهسجادی20 مدیریت برند و تبلیغات در ورزش3۲۵۰۶۱۹۷01دکتریمدیریت ورزشی

9سه شنبه111400/11/05-9پنج شنبهاکبری یزدی20 مدیریت اوقات فراغت و ورزش3۲۵۰۶۱۹۰01دکتریمدیریت ورزشی

ترم در انتظار برگزاری آزمون جامع 4دکتریمدیریت ورزشی

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله5دکتریمدیریت ورزشی

180رساله 6250152001دکتریمدیریت ورزشی

1400-1401برنامه درسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



کارشناسی ارشد: مقطع آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی گرایش حرکات اصالحی:      رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزدکتر/ مدرسعملینظریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

9جمعه131400/10/24-11پنج شنبهشهبازی20 آمار زیستی پیشرفته در علوم ورزشی1۲۵۰۱۶۱۵01ارشدحرکات اصالحی

9یکشنبه111400/10/26-9 چهار شنبهنوری20 فیزیولوژی پیشرفته دستگاه اعصاب مرکزی1۲۵۰۱۶۱۶01ارشدحرکات اصالحی

9سه شنبه111400/10/28-9پنج شنبهدانشمندی11 حرکت شناسی پیشرفته01	1۲۵۰۱۶۴۴ارشدحرکات اصالحی

9جمعه151400/11/01-13پنج شنبهشهبازی11 رایانه پیشرفته1۲۵۰۱۴۲۰01ارشدحرکات اصالحی

9یکشنبه111400/11/03-9سه شنبهنوری20 فیزیولوژی ورزشی1۲۵۰۱۱۱۸01ارشدحرکات اصالحی

9سه شنبه131400/11/05-11سه شنبهرجبی نوش آبادی20 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی01	1۲۵۰۱۱۳۱ارشدحرکات اصالحی

9جمعه131400/10/24-11پنج شنبهآکوچکیان20 سمینار در حرکات اصالحی3۲۵۰۱۶۲۲01ارشدحرکات اصالحی

9یکشنبه151400/10/26-13پنج شنبهعلیزاده20 اصول برنامه ریزی تمرینات اصالحی3۲۵۰۱۴۵۷01ارشدحرکات اصالحی

9سه شنبه131400/10/28-11چهارشنبهآکوچکیان11 آزمایشگاه حرکات اصالحی01	3۲۵۰۱۶۲۴ارشدحرکات اصالحی

9جمعه131400/11/01-11جمعهعباسی20 مسائل معاصر در حرکات اصالحی3۲۵۰۱۶۹۲01ارشدحرکات اصالحی

9یکشنبه111400/11/03-9پنج شنبهزارعی11 بازتوانی پیشرفته آسیب های ورزشی3۲۵۰۱۶۲۵01ارشدحرکات اصالحی

9سه شنبه111400/11/05-9جمعهصاحب الزمانی02کارورزی01	3۲۵۰۱۹۸۵ارشدحرکات اصالحی

9چهارشنبه111400/11/06-9سه شنبهرجبی نوش آبادی02 آمادگی جسمانی3۲۵۰۱۰۱۵01ارشدحرکات اصالحی

60پایان نامه4252003101ارشدحرکات اصالحی

1400-1401برنامه درسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



دکتری: مقطع آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی:       رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزدکتر/ مدرسعملینظریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

9جمعه131400/10/24-11دوشنبهآکوچکیان20 عضالنی پیشرفته-کینزیوپاتولوژی دستگاه عصبی1۲۵۰۱۰۰۹01دکتریحرکات اصالحی

9دوشنبه131400/10/27-11 چهار شنبهشیرزاد20 حرکت شناسی کاربردی پیشرفته1۲۵۰۱۱۲۱01دکتریحرکات اصالحی

9جمعه111400/11/01-9پنج شنبهعلیزاده20 استراتژی های پیشگیری از آسیب های ورزشی1۲۵۰۱۲۶۷01دکتریحرکات اصالحی

9سه شنبه131400/11/05-11پنج شنبهدانشمندی20 حرکات اصالحی پیشرفته اندام فوقانی1۲۵۰۱۱۶۶01دکتریحرکات اصالحی

9جمعه131400/10/24-11جمعهصاحب الزمانی20 روش های پژوهشی پیشرفته در علوم ورزشی3۲۵۰۱۱۱۴01دکتریحرکات اصالحی

9دوشنبه111400/10/27-9سه شنبهآکوچکیان11 تجویز تمرین در افراد با نیازهای ویژه3۲۵۰۱۰۵۲01دکتریحرکات اصالحی

9جمعه131400/11/01-11پنج شنبهعلیزاده20 مطالعه هدایت شده3۲۵۰۱۳۸۳01دکتریحرکات اصالحی

9سه شنبه151400/11/05-13جمعهصاحب الزمانی11 حرکات اصالحی در پیش گیری از آسیب های ورزشی3۲۵۰۱۸۰۳01دکتریحرکات اصالحی

ترم در انتظار برگزاری آزمون جامع 4دکتریحرکات اصالحی

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله5دکتریحرکات اصالحی

180رساله 6250152001دکتریحرکات اصالحی

1400-1401برنامه درسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



دکتری: مقطع رفتار حرکتی :      رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزدکتر/ مدرسعملینظریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

9جمعه161400/10/24-15پنج شنبهشهبازی10روش های پژوهش پیشرفته در رفتار حرکتی1250650301دکتریرفتار حرکتی

9یکشنبه171400/10/26-16پنج شنبهشهبازی10روش های آماری پیشرفته در رفتار حرکتی1250650401دکتریرفتار حرکتی

9سه شنبه151400/10/28-13پنج شنبهشهبازی20یادگیری حرکتی پیشرفته1250199901دکتریرفتار حرکتی

9جمعه111400/11/01-9پنج شنبهشیخ20رشد جسمانی پیشرفته1250142101دکتریرفتار حرکتی

9یکشنبه131400/11/03-11پنج شنبهشیخ20تحلیل نظریه های رشد حرکتی1250650501دکتریرفتار حرکتی

ترم در انتظار برگزاری آزمون جامع 4دکتریرفتار حرکتی

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله5دکتریرفتار حرکتی

180رساله6250152001دکتریرفتار حرکتی

1400-1401برنامه درسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



دکتری: مقطع فیزیولوژی ورزشی:      رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزدکتر/ مدرسعملینظریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

9جمعه171400/10/24-15چهارشنبهگائینی20 سازگاری های سلولی و مولکولی با فعالیت ورزشی1۲۵۰۶۲۰۲01دکتری فیزیولوژی ورزشی

9دوشنبه171400/10/27-15پنج شنبهکردی20روش های پژوهش پیشرفته در فیزیولوژی ورزشی1250620501دکتری فیزیولوژی ورزشی

9جمعه191400/11/01-17پنج شنبهنوری20 بیوشیمی ورزشی پیشرفته1۲۵۰۱۴۱۶01دکتری فیزیولوژی ورزشی

9سه شنبه111400/11/05-9جمعهرواسی20 فیزیولوژی ورزشی پیشرفته1۲۵۰۱۷۳۹02دکتری فیزیولوژی ورزشی

9جمعه151400/10/24-13چهارشنبهگائینی20تغذیه ورزشی	3۲۵۰۱۵۳۹01دکتری فیزیولوژی ورزشی

9چهارشنبه151400/10/29-13پنج شنبهکردی20 عضالنی با فعالیت ورزشی-سازگاری های عصبی3۲۵۰۶۲۰۳01دکتری فیزیولوژی ورزشی

9دوشنبه131400/11/04-11پنج شنبهنوری20فیزیولوژی ورزشی کاربردی3۲۵۰۶۵۱۷01دکتری فیزیولوژی ورزشی

ترم در انتظار برگزاری آزمون جامع 4دکتری فیزیولوژی ورزشی

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله5دکتری فیزیولوژی ورزشی

180رساله6250152001دکتری فیزیولوژی ورزشی

1400-1401برنامه درسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



کارشناسی ارشد: مقطع روانشناسی عمومی:      رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزدکتر/ مدرسعملینظریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

9جمعه101400/10/24-8سه شنبهحمیدی20روان شناسی یادگیری و تفکر1250147901ارشدروانشناسی عمومی

9یکشنبه101400/10/26-8چهارشنبهعلوی نژاد-سجادی30روان شناسی عمومی پیشرفته1250148101ارشدروانشناسی عمومی

9سه شنبه121400/10/28-10سه شنبهلواسانی20روان شناسی رشد پیشرفته1250154701ارشدروانشناسی عمومی

9جمعه151400/11/01-13چهارشنبهپورنقاش20پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی1250155001ارشدروانشناسی عمومی

9یکشنبه121400/11/03-10جمعهعزیزی20انگیزش و هیجان1250169801ارشدروانشناسی عمومی

9جمعه151400/10/24-13شنبهدهستانی20مباحث جدید در آسیب شناسی روانی3250154601ارشدروانشناسی عمومی

9چهارشنبه121400/10/29-10چهارشنبهلواسانی21روش های تحقیق در روان شناسی3250154801ارشدروانشناسی عمومی

9دوشنبه151400/11/04-13چهارشنبهحاتمی02روان شناسی تجربی3250148001ارشدروانشناسی عمومی

40پایان نامه4252003001ارشدروانشناسی عمومی

1400-1401برنامه درسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



بین الملل مجازیکارشناسی ارشد : مقطع روانشناسی عمومی:      رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزدکتر/ مدرسعملینظریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

9جمعه121400/10/24-10چهارشنبهخداوردیان20روان شناسی یادگیری و تفکر1250147902ارشدروانشناسی عمومی

9یکشنبه121400/10/26-10سه شنبهفاطمی30روان شناسی عمومی پیشرفته1250148102ارشدروانشناسی عمومی

9سه شنبه151400/10/28-13چهارشنبهمعافی20روان شناسی رشد پیشرفته1250154702ارشدروانشناسی عمومی

9جمعه121400/11/01-10پنجشنبهنجمی20پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی1250155002ارشدروانشناسی عمومی

9یکشنبه101400/11/03-8چهارشنبهیاسر مدنی20انگیزش و هیجان1250169802ارشدروانشناسی عمومی

40پایان نامه4252003001ارشدروانشناسی عمومی

1400-1401برنامه درسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



دکتری: مقطع روانشناسی :      رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزدکتر/ مدرسعملینظریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

9جمعه101400/10/24-8چهارشنبهرفیعی پور20روان شناسی فیزیولوژیك و نوروپسیکولوژی1250184301دکتریروانشناسی

9یکشنبه121400/10/26-10چهارشنبهحاج حسینی20یادگیری1250184701دکتریروانشناسی

9سه شنبه171400/10/28-15شنبهدهستانی20روان شناسی بالینی1250184601دکتریروانشناسی

9جمعه171400/11/01-15چهارشنبهحسن زاده20روان شناسی رشد با تاکید بر کودکان استثنایی1250602601دکتریروانشناسی

9یکشنبه171400/11/03-15شنبهپورحسین20روان شناسی اجتماعی1250184801دکتریروانشناسی

ترم در انتظار برگزاری آزمون جامع 3دکتریروانشناسی

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله4دکتریروانشناسی

180رساله5250152001دکتریروانشناسی

1400-1401برنامه درسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



 بین المللدکتری: مقطع روانشناسی :      رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزدکتر/ مدرسعملینظریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

9جمعه101400/10/24-8شنبهحسین نجمی20روان شناسی فیزیولوژیك و نوروپسیکولوژی1250184302دکتریروانشناسی

9یکشنبه151400/10/26-13چهارشنبهحسن زاده-خداوردیان20یادگیری1250184702دکتریروانشناسی

9سه شنبه151400/10/28-13یکشنبههاشمیان20روان شناسی بالینی1250184602دکتریروانشناسی

9جمعه121400/11/01-10چهارشنبهحسن زاده20روان شناسی رشد با تاکید بر کودکان استثنایی1250602602دکتریروانشناسی

9یکشنبه171400/11/03-15چهارشنبهفاطمی20روان شناسی اجتماعی1250184802دکتریروانشناسی

ترم در انتظار برگزاری آزمون جامع 3دکتریروانشناسی

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله4دکتریروانشناسی

180رساله5250152001دکتریروانشناسی

1400-1401برنامه درسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



دکتری: مقطع روانشناسی سالمت:      رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزدکتر/ مدرسعملینظریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

9جمعه121400/10/24-10چهارشنبهپورنقاش20روان شناسی سالمت1250616701دکتریروانشناسی سالمت

9دوشنبه151400/10/27-13چهارشنبهبهرامی21 روش های تحقیق در روانشناسی سالمت1250637201دکتریروانشناسی سالمت

9جمعه151400/11/01-13شنبهافروز20 خانواده و سالمت1250617201دکتریروانشناسی سالمت

9سه شنبه171400/11/05-15شنبهپورحسین20استرس1۲۵۰۶۳۷۳01دکتریروانشناسی سالمت

ترم در انتظار برگزاری آزمون جامع 3دکتریروانشناسی سالمت

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله4دکتریروانشناسی سالمت

180رساله5250152001دکتریروانشناسی سالمت

1400-1401برنامه درسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



 بین المللدکتری: مقطع روانشناسی سالمت:      رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزدکتر/ مدرسعملینظریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

9جمعه101400/10/24-8چهارشنبهپورنقاش20روان شناسی سالمت1250616701دکتریروانشناسی سالمت

9دوشنبه151400/10/27-13چهارشنبهفاطمی21 روش های تحقیق در روانشناسی سالمت1۲۵۰۶۱۶۶01دکتریروانشناسی سالمت

9جمعه151400/11/01-13یکشنبهافروز20 خانواده و سالمت1۲۵۰۶۱۷۱01دکتریروانشناسی سالمت

9سه شنبه171400/11/05-15یکشنبههاشمیان20استرس1250616801دکتریروانشناسی سالمت

ترم در انتظار برگزاری آزمون جامع 3دکتریروانشناسی سالمت

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله4دکتریروانشناسی سالمت

180رساله5250152001دکتریروانشناسی سالمت

1400-1401برنامه درسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



دکتری: مقطع روانشناسی تربیتی:      رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزدکتر/ مدرسعملینظریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

9جمعه121400/10/24-10چهارشنبهعابدی20روان شناسی تربیتی کودکان سرآمد1250183801دکتریروانشناسی تربیتی

9یکشنبه121400/10/26-10سه شنبهحمیدی20روان شناسی تربیتی1250242001دکتریروانشناسی تربیتی

9سه شنبه151400/10/28-13سه شنبهصفاری نیا20روان شناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت1250178501دکتریروانشناسی تربیتی

9جمعه171400/11/01-15چهارشنبهحاج حسینی20روان شناسی یادگیری1250178301دکتریروانشناسی تربیتی

9یکشنبه171400/11/03-15سه شنبهصالحی11روش تحقیق کیفی پیشرفته1250184101دکتریروانشناسی تربیتی

ترم در انتظار برگزاری آزمون جامع 3دکتریروانشناسی تربیتی

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله4دکتریروانشناسی تربیتی

180رساله5250152001دکتریروانشناسی تربیتی

1400-1401برنامه درسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



بین المللدکتری : مقطع روانشناسی تربیتی:      رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزدکتر/ مدرسعملینظریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

9جمعه151400/10/24-13چهارشنبهعابدی20روان شناسی تربیتی کودکان سرآمد1250183802دکتریروانشناسی تربیتی

9یکشنبه101400/10/26-8چهارشنبهاسفندیاری20روان شناسی تربیتی1250242002دکتریروانشناسی تربیتی

9سه شنبه121400/10/28-10چهارشنبهفاطمی20روان شناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت1250178502دکتریروانشناسی تربیتی

9جمعه171400/11/01-15سه شنبهحسن زاده-خداوردیان20روان شناسی یادگیری1250178302دکتریروانشناسی تربیتی

9یکشنبه151400/11/03-13سه شنبهفروزان فر نیا11روش تحقیق کیفی پیشرفته1250184102دکتریروانشناسی تربیتی

ترم در انتظار برگزاری آزمون جامع 3دکتریروانشناسی تربیتی

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله4دکتریروانشناسی تربیتی

180رساله5250152001دکتریروانشناسی تربیتی

1400-1401برنامه 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

9جمعه171400/10/24-15یکشنبهافروز20روان شناسی و توانبخشی افراد آهسته گام1250158201دکتریروانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

9یکشنبه151400/10/26-13چهارشنبهقاسم زاده20ناتوانی های یادگیری خاص1250159801دکتریروانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

9سه شنبه151400/10/28-13سه شنبهحسن زاده20روان شناسی و توانبخشی افراد ناشنوا1250160101دکتریروانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

9جمعه171400/11/01-15چهارشنبهارجمندنیا20خانواده و کودك استثنایی1250607601دکتریروانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

9یکشنبه171400/11/03-15سه شنبهفرامرزی20روان شناسی و توانبخشی افراد نابینا1250178901دکتریروانشناسی 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

1400-1401برنامه درسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



بین المللدکتری : مقطع روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی:      رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزدکتر/ مدرسعملینظریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

9جمعه101400/10/24-8یکشنبهافروز20روان شناسی و توانبخشی افراد آهسته گام1250158202دکتریروانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

9یکشنبه121400/10/26-10چهارشنبهقاسم زاده20ناتوانی های یادگیری خاص1250159802دکتریروانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

9سه شنبه121400/10/28-10پنجشنبهحسن زاده20روان شناسی و توانبخشی افراد ناشنوا1250160102دکتریروانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

9جمعه151400/11/01-13چهارشنبهارجمندنیا20خانواده و کودك استثنایی1250607602دکتریروانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

9یکشنبه121400/11/03-10یکشنبهموللی-  افروز20روان شناسی و توانبخشی افراد نابینا1250178902دکتریروانشناسی 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

1400-1401برنامه درسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



دکتری: مقطع سنجش و اندازه گیری:      رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزدکتر/ مدرسعملینظریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

9جمعه121400/10/24-10چهارشنبهفتح آبادی30روش های پیشرفته تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی1250648701دکتریسنجش و اندازه گیری

9دوشنبه151400/10/27-13چهارشنبهخدایی20نظریه و روش کالسیك اندازه گیری آموزشی1250648601دکتریسنجش و اندازه گیری

9جمعه101400/11/01-8چهارشنبهاکبری20ساخت ابزار سنجش در اندازه گیری آموزشی1250649001دکتریسنجش و اندازه گیری

9سه شنبه101400/11/05-8سه شنبهصالحی20ارزشیابی موسسه ها و برنامه ها1۲۵۰۶۴۹۱01دکتریسنجش 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

1400-1401برنامه درسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 




































