
روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزمدرسعملینظریدرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

14پنجشنبه181401/04/02-16دوشنبهدكتر قهرمان عبدلی 220اقتصاد خرد پیشرفته 2250144101دكتریبخش عمومی

220اقتصاد كالن پیشرفته 2250144201دكتریبخش عمومی
دكتر سجاد برخورداری 

دورباش
14شنبه201401/04/11-18چهارشنبه

14چهارشنبه201401/04/15-18دوشنبهدكتر قهرمان عبدلی 120اقتصاد مالی 2250158801دكتریبخش عمومی

11-08پنجشنبهدكتر ماجد130اقتصاد خرد پیشرفته1250618501دكتریبخش عمومی

120اقتصاد كالن پیشرفته 1250618601دكتریبخش عمومی
دكتر سجاد برخورداری 

دورباش
18-15پنجشنبه

13-11پنجشنبهدكتر ماجد120اقتصاد بخش عمومی پیشرفته1250611501دكتریبخش عمومی

4دكتریعلوم اقتصادی 

5دكتریعلوم اقتصادی 

18رساله6250152001دكتریعلوم اقتصادی 

1400-1401برنامه درسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

دكتری: مقطع علوم اقتصاد                                                      :     رشته تحصیلی

مهلت و سنوات مجاز ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

 دكتری پس از واریز شهریه ترم از طریق سامانه 5و4   استثناً انتخاب واحد فقط برای دانشجویان ترم برای شركت دانشجو درارزیابی جامع حداكثر تا پایان 

.  با كارشناس مربوطه انجام می گیرد its3.ut.ac.irتیکت گذاری پردیس به آدرس  ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

. خود دفاع كند(پروپوزال)دانشجو مقطع دكتری تخصصی موظف است حداكثرشش ماه پس از ارزیابی جامع و حداكثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله  :توجه



مدیریت ورزشی:      رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزمدرسعملینظریدرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

9پنجشنبه111401/04/02-9پنجشنبهدكتر نصراهلل سجادی20مدیریت راهبردی پیشرفته در ورزش2250619101دكتریمدیریت ورزشی

2250619601دكتریمدیریت ورزشی
مدیریت و ارزیابی عملکرد در سازمان 

های ورزشی
9شنبه181401/04/04-16یکشنبهدكتر مهرزاد حمیدی20

9دوشنبه131401/04/06-11یکشنبهدكتر حسین رجبی20مدیریت بازاریابی در ورزش2250618801دكتریمدیریت ورزشی

9چهارشنبه111401/04/08-9چهارشنبه دكتر فریبا عسکریان20(جبرانی)نظریه های سازمان و مدیریت2250140301دكتریمدیریت ورزشی

ترم در انتظار برگزاری آزمون جامع 4دكتریمدیریت ورزشی

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله5دكتریمدیریت ورزشی

180رساله 6250152001دكتریمدیریت ورزشی

دكتری: مقطع 

1400-1401برنامه درسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزمدرسعملینظریدرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

9پنجشنبه101401/04/16-8یکشنبهدكتر رضا نوری20(جبرانی)فیزیولوژی ورزشی4250114601ارشدمدیریت ورزشی

9شنبه91401/04/04-7سه شنبهدكتر رضا نوری20(جبرانی)تغذیه ورزشی و كنترل وزن4250656901ارشدمدیریت ورزشی

60پایان نامه4252003101ارشدمدیریت ورزشی

كارشناسی ارشد:مقطع 

1400-1401برنامه درسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی:      رشته تحصیلی



آسیب شناسی ورزشی و حركات اصالحی گرایش حركات اصالحی:      رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزمدرسعملینظریدرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

7-9شنبهرواسیفیزیولوژی  پیشرفته دستگاه اعصاب مركزی12501616ارشدحركات اصالحی

7-9یکشنبهنوریفیزیولوزی ورزشی 12501146ارشدحركات اصالحی

13-11سه شنیهاكوچکیانرایائه پیشرفته12501420ارشدحركات اصالحی

11-9چهارشنبهرجبیسنجش و اندازه گیری12501131ارشدحركات اصالحی

13-11چهارشنبهشهربانیانامار زیستی در علوم ورزشی 12501615ارشدحركات اصالحی

11-9پنج شنبهدانشمندیحركت شناسی پیشرفته12501644ارشدحركات اصالحی

9سه شنبه111401/04/07-9سه شنبهدكترمهدیه آكوچکیان20پاتوكینزیولژی دستگاه عصبی عضالنی2250161901ارشدحركات اصالحی

9پنجشنبه111401/04/09-9چهارشنبهدكترمهدیه آكوچکیان11حركات اصالحی پیشرفته2250161801ارشدحركات اصالحی

9شنبه111401/04/11-9پنجشنبهدكتر محمدحسین علیزاده20امدادگر ورزشی پیشرفته2250162101ارشدحركات اصالحی

9دوشنبه151401/04/13-13پنجشنبهدكتر شهناز شهربانیان20(جبرانی)زبان تخصصی2250100101ارشدحركات اصالحی

9چهارشنبه131401/04/15-11پنجشنبهدكتر منصورصاحب زمانی20روش تحقیق در علوم ورزشی2250161701ارشدحركات اصالحی

9پنجشنبه111401/04/02-9دوشنبهدكتر حسین رجبی20(جبرانی)مدیریت سازمان های ورزشی2250657001ارشدحركات اصالحی

9شنبه91401/04/04-7سه شنبهرضا نوری20(جبرانی)تغذیه ورزشی و كنترل وزن2250656901ارشدحركات اصالحی

60پایان نامه4252003101ارشدحركات اصالحی

1400-1401برنامه درسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

كارشناسی ارشد: مقطع 



آسیب شناسی ورزشی و حركات اصالحی:       رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزمدرسعملینظریدرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

9پنجشنبه111401/04/09-9چهارشنبهدكتر رضا رجبی-دكتر مینو نژاد02كارورزی2250156101دكتریحركات اصالحی

2250145701دكتریحركات اصالحی
اصول برنامه ریزی تمرینات 

(جبرانی)اصالحی
9شنبه131401/04/11-11پنجشنبهدكترحسن دانشمندی20

2250180201دكتریحركات اصالحی
بازتوانی پیشرفته اسیب شناسی 

(جبرانی)ورزشی
9دوشنبه111401/04/13-9پنجشنبهدكتر منصور صاحب الزمانی11

9چهارشنبه131401/04/15-11چهارشنبهدكترمهدیه آكوچکیان20ارزیابی سیستم حركتی2250111701دكتریحركات اصالحی

ترم در انتظار برگزاری آزمون جامع 4دكتریحركات اصالحی

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله5دكتریحركات اصالحی

180رساله 6250152001دكتریحركات اصالحی

دكتری: مقطع 

1400-1401برنامه درسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



آسیب شناسی ورزشی و حركات اصالحی:       رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزمدرسعملینظریدرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

9سه شنبه111401/04/07-9پنجشنبهدكتر آكوچکیان20عضالنی پیشرفته-كینزیوپاتولوژی دستگاه عصبی2250100901دكتریحركات اصالحی

9پنجشنبه151401/04/09-13چهارشنبهدكتر دانشمندی11تجویز تمرین در افراد با نیازهای ویژه2250105201دكتریحركات اصالحی

9شنبه151401/04/11-13پنجشنبهدكتر صاحب الزمانی02كارورزی2250156102دكتریحركات اصالحی

9دوشنبه131401/04/13-11پنجشنبهدكتر علیزاده20جبرانی)اصول برنامه ریزی تمرینات اصالحی2250145702دكتریحركات اصالحی

9چهارشنبه131401/04/15-11چهارشنبهدكتر علیزاده-دكترمینو نژاد11(جبرانی)بازتوانی پیشرفته اسیب های ورزشی2250180202دكتریحركات اصالحی

ترم در انتظار برگزاری آزمون جامع 4دكتریحركات اصالحی

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله5دكتریحركات اصالحی

180رساله 6250152001دكتریحركات اصالحی

1400-1401برنامه درسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

بین المللدكتری : مقطع 



دكتری: مقطع رفتار حركتی :      رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزمدرسعملینظریدرسگروهكد درسترممفطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

9چهارشنبه111401/04/15-09پنحشنبهدكتر مهدی شهبازی20كنترل حركتی پیشرفته2250651101دكتریرفتار حركتی

9دوشنبه161401/04/13-14چهارشنبهدكتر محمود شیخ20رشد حركتی پیشرفته2250145401دكتریرفتار حركتی

9شنبه121401/04/11-10جهارشنبهدكتر مقدس تبریزی20مبانی عصب شناسی حركت انسان2250199701دكتریرفتار حركتی

4دكتریرفتار حركتی

5دكتریرفتار حركتی

180رساله6250152001دكتریرفتار حركتی

1400-1401برنامه درسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

ترم در انتظار برگزاری آزمون جامع 

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله



دكتری: مقطع فیزیولوژی ورزشی:      رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزمدرسعملینظریدرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

9پنجشنبه131401/04/09-11جمعهدكتر رواسی20سازگارهای هورمونی با فعالیت ورزشی2250621701دكتری فیزیولوژی ورزشی

9یکشنبه91401/04/05-7چهارشنبهدكتر نوری20اصول تئوری و طراحی برنامه های  ورزشی2250148401دكتری فیزیولوژی ورزشی

9سه شنبه151401/04/07-13چهارشنبهدكتر گائینی20سازگاری قلبی عروقی با فعالیت ورزشی2250620401دكتری فیزیولوژی ورزشی

ترم در انتظار برگزاری آزمون جامع 4دكتری فیزیولوژی ورزشی

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله5دكتری فیزیولوژی ورزشی

180رساله6250152001دكتری فیزیولوژی ورزشی

1400-1401برنامه درسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



كارشناسی ارشد: مقطع روانشناسی عمومی:      رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزمدرسعملینظریدرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

15-13یکشنبهمسعود لواسانی20روانشناسی رشد پیشرفته1250154701ارشدروانشناسی عمومی

10-08پنجشنبهعلوی نژاد-سجادی30روانشناسی عمومی پیشرفته1250148101ارشدروانشناسی عمومی

12-10شنبهدكترپورنقاش20پسیکولوژی و توروپسیکولوژی1250155001ارشدروانشناسی عمومی

17-15شنبه دكترعزیزی20انگبزش و هیجان1250169801ارشدروانشناسی عمومی

فاطمه نیکخواختالالت روانی و حركتی1ارشدروانشناسی عمومی

9پنجشنبه101401/04/02-8شنبهدكتر سجادی/دكتر افروز 11روانشناسی كودكان استثنایی2250169601ارشدروانشناسی عمومی

9شنبه191401/04/04-15دوشنبهدكتر عزیزی20روانشناسی اجتماعی پیشرفته2250169701ارشدروانشناسی عمومی

9دوشنبه201401/04/06-18شنبهدكتر نصری20روش های آماری پیشرفته2250148201ارشدروانشناسی عمومی

9چهارشنبه201401/04/08-18چهارشنبهدكتر شاه مرادی21نظریه های شخصیت2250159401ارشدروانشناسی عمومی

40پایان نامه4252003001ارشدروانشناسی عمومی

1400-1401برنامه درسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



روانشناسی عمومی:      رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزمدرسعملینظریدرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

9پنجشنبه211401/04/09-19یکشنبهدكتر نصری2250148202advanced Statistical Methods21ارشدروانشناسی عمومی

9شنبه161401/04/11-14چهارشنبهدكتر دهستانی2250169702Advanced Social Psychology20ارشدروانشناسی عمومی

9دوشنبه181401/04/06-16چهارشنبهدكتر فاطمی2250159402Theories of Personality21ارشدروانشناسی عمومی

9چهارشنبه101401/04/08-8چهارشنبهدكتر سجادی-دكتر افروز2250169602Psychology of Exceptional Children11ارشدروانشناسی عمومی

1400-1401برنامه درسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

بین الملل مجازیكارشناسی ارشد : مقطع 



دكتری: مقطع روانشناسی :      رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزمدرسعملینظریدرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

15-13پنجشنبهدكتر حاج حسینی20یادگیری1250184701دكتریروانشناسی

20-18چهارشنبهدكتر دهستانی20روانشناسی بالینی1250184601دكتریروانشناسی

1250602601دكتریروانشناسی
روانشناسی رشد با تایید بر كودكان 

استثنایی
11-09سه شنبهدكتر حسن زاده20

13-11سه شنبهدكتر پورحسین20روان شناسی اجتماعی1250184801دكتریروانشناسی

1250184301دكتریروانشناسی
روانشناسی فیزیولوژیک و نورو 

پسیکولوژی
19-17سه شنبهدكتر علی پور20

9پنجشنبه201401/04/02-18یکشنبهدكتر حسن زاده20روانشناسی یادگیری و تفکر2250147901دكتریروانشناسی

2250184401دكتریروانشناسی
آسیب شناسی روانی با توجه به مسائل 

خاص فرهنگ ایران
9شنبه181401/04/04-16چهارشنبهدكتر دهستانی20

9دوشنبه171401/04/06-15یکشنبهدكتر رحیمی نژاد20روانشناسی شخصیت2250183501دكتریروانشناسی

2250602701دكتریروانشناسی
روانشناسی كودكان  استثنائی با تاكید 

شخصیت بر كودكان استثنائی
9چهارشنبه101401/04/08-8یکشنبهدكتر سجادی/دكتر افروز 20

11-8شنبه171401/04/11-15سه شنبهدكتر لواسانی20آمار استنباطی و روش تحقیق پیشرفته2250602501دكتریروانشناسی

ترم در انتظار برگزاری آزمون جامع 3دكتریروانشناسی

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله4دكتریروانشناسی

180رساله5250152001دكتریروانشناسی

1400-1401برنامه درسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



 بین المللدكتری: مقطع روانشناسی :      رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزمدرسعملینظریدرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

9پنجشنبه201401/04/16-18یکشنبهدكتر حسن زاده2250147902Thinking and Language 20دكتریروانشناسی

 2250602702Psychology andدكتریروانشناسی

ExceptionalChildren
9شنبه101401/04/04-8سه شنبهدكتر سجادی/دكتر افروز 20

9دوشنبه161401/04/06-14چهارشنبهدكتر فاطمی2250183502Psychology of Personality20دكتریروانشناسی

9چهارشنبه121401/04/08-10پنجشنبهدكتر دهستانی2250184402Psychopathology20دكتریروانشناسی

9شنبه141401/04/11-12پنجشنبهدكترعباس بازرگان2250602502Advanced Research Methods20دكتریروانشناسی

ترم در انتظار برگزاری آزمون جامع 3دكتریروانشناسی

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله4دكتریروانشناسی

180رساله5250152001دكتریروانشناسی

1400-1401برنامه درسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



دكتری: مقطع روانشناسی سالمت:      رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزمدرسعملینظریدرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

15-13یکشنبهدكتر پورحسین20استرس و روش های مقابله1250637301دكتریروانشناسی سالمت

12-10سه شنبهدكتر پورنقاش 20روانشناسی سالمت1250616701دكتریروانشناسی سالمت

17-15چهارشنبهدكتر افروز20فرهنگ و سالمت1250617201دكتریروانشناسی سالمت

18-16سه شنبهخجسته مهر31روش های تحقیق در روان شناسی سالمت1250637201دكتریروانشناسی سالمت

17-15یکشنبهدكتر عاشوری20روان شناسی كودكان استثنایی1250636901دكتریروانشناسی سالمت

9پنجشنبه121401/04/02-10شنبهدكتر افروز20سالمندی و سالمت2250618101دكتریروانشناسی سالمت

9شنبه101401/04/04-8شنبهدكتر بشارت20درمان های تسکینی و مقابله با سوگ2250637401دكتریروانشناسی سالمت

2250637501دكتریروانشناسی سالمت
آموزش مهارت های فردی و اجتماعی در 

سالمت
9دوشنبه161401/04/06-14پنجشنبهدكترنجمی20

3250638301دكتریروانشناسی سالمت
مداخله روان شناختی در درمان بیماری 

های جسمی
9چهارشنبه181401/04/08-16پنجشنبهدكتر پورحسین20

اساتید گروه اموزشی01دستیاری پژوهش2۲۵۰۶۳۷۱01دكتریروانشناسی سالمت

ترم در انتظار برگزاری آزمون جامع 3دكتریروانشناسی سالمت

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله4دكتریروانشناسی سالمت

180رساله5250152001دكتریروانشناسی سالمت

1400-1401برنامه درسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



 بین المللدكتری: مقطع روانشناسی سالمت:      رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزمدرسعملینظریدرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

9پنجشنبه151401/04/09-13یکشنبهدكتر افروز2250618102Aging and Health20دكتریروانشناسی سالمت

 2250638302psychological intervention inدكتریروانشناسی سالمت

Somatic Diseases
9شنبه111401/04/11-10یکشنبهدكتر  پورنقاش20

9دوشنبه181401/04/13-16شنبهدكترزهرا طاهرفر2250637402Palliative Care and Coping toGrief20دكتریروانشناسی سالمت

 2250637502Teaching individual and Social Skillsدكتریروانشناسی سالمت

in Health
9چهارشنبه161401/04/15-14شنبهدكترحسین نجمی20

اساتید گروه اموزشی2250637102Research Assistant10دكتریروانشناسی سالمت

ترم در انتظار برگزاری آزمون جامع 3دكتریروانشناسی سالمت

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله4دكتریروانشناسی سالمت

180رساله5250152001دكتریروانشناسی سالمت

1400-1401برنامه درسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



دكتری: مقطع روانشناسی تربیتی:      رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزمدرسعملینظریدرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

17-15شنبهدكترفریده حمیدی20روانشناسی تربیتی1250242002دكتریروانشناسی تربیتی

دكتر عزیزی-دكتر صفاری نیا20روانشناسی اجتماعی در تعلیم وتربیت1250178501دكتریروانشناسی تربیتی

18-15پنجشنبهدكتر حاج حسینی20روانشناسی یادگیری1250178301دكتریروانشناسی تربیتی

16-14دوشنبهدكتر محققی20روانشناسی تربیتی كودكان سرآمد1250183801دكتریروانشناسی تربیتی

18-16سه شنبه دكتر پوركریمی20روش تحقیق كیفی پیشرفته1250184101دكتریروانشناسی تربیتی

9شنبه171401/04/11-15یکشنبهدكتر افروز11سمینار در روانشناسی تربیتی2250183601دكتریروانشناسی تربیتی

9دوشنبه171401/04/12-15یکشنبهدكتر حجازی20روانشناسی شناختی2250178401دكتریروانشناسی تربیتی

9چهارشنبه171401/04/15-15جمعهدكتر نصری11روان سنجی با تاكید بر تحلیل عاملی2250184201دكتریروانشناسی تربیتی

2250178201دكتریروانشناسی تربیتی
روش های پژوهش در روان شناسی 

تربیتی
9دوشنبه171401/04/06-15پنجشنبهدكتر لواسانی11

ترم در انتظار برگزاری آزمون جامع 3دكتریروانشناسی تربیتی

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله4دكتریروانشناسی تربیتی

180رساله5250152001دكتریروانشناسی تربیتی

1400-1401برنامه درسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



دكتری: مقطع روانشناسی و آموزش كودكان استثنایی:      رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزمدرسعملینظریدرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

روانشناسی و آموزش كودكان 

استثنایی
1250158201دكتری

روان شناسی و توان بخشی افراد اهسته 

گام
19-17چهارشنبهدكتر افروز20

روانشناسی و آموزش كودكان 

استثنایی
13-11سه شنبهدكتر حسن زاده20 روانشناسی و توانبخشی افراد ناشنوا1250160101دكتری

روانشناسی و آموزش كودكان 

استثنایی
17-15سه شنبهدكتر قاسم زاده20 ناتوانی های یادگیری خاص1250159801دكتری

روانشناسی و آموزش كودكان 

استثنایی
19-17جمعهدكتر ارجمند نیا20ناتوانی های جسمانی و سالمت1250614602دكتری

روانشناسی و آموزش كودكان 

استثنایی
18-16دوشنبهدكتر محققی20روش تحقیق پیشرفته1250611402دكتری

روانشناسی و آموزش كودكان 

استثنایی
9پنجشنبه171401/04/09-16چهارشنبهدكتردیبا سیف20روان شناسی و آموزش افراد تیزهوش2250615001دكتری

روانشناسی و آموزش كودكان 

استثنایی
9شنبه151401/04/11-13جمعهدكتر ارجمند نیا20ناتوانی جسمانی و سالمت2250614601دكتری

روانشناسی و آموزش كودكان 

استثنایی
2250611401دكتری

روش تحقیق پیشرفته با تاكید بر مسایل 

(جبرانی)كودكان استثنایی
9دوشنبه151401/04/13-13چهارشنبهدكتر نصرتی/دكتر غباری 20

روانشناسی و آموزش كودكان 

استثنایی
9چهارشنبه121401/04/15-10یکشنبهدكتر افروز20سمینار در مسایل كودكان استثنایی2250160501دكتری

روانشناسی و آموزش كودكان 

استثنایی
اساتید گروه آموزشی02كارورزی كسب تجارب بالینی2250601201دكتری

روانشناسی و آموزش كودكان 

استثنایی
ترم در انتظار برگزاری آزمون جامع 3دكتری

روانشناسی و آموزش كودكان 

استثنایی
ترم در انتظار تصویب موضوع رساله4دكتری

روانشناسی و آموزش كودكان 

استثنایی
180رساله5250152001دكتری

1400-1401برنامه درسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



دكتری: مقطع سنجش و اندازه گیری:      رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزمدرسعملینظریدرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

9جمعه161401/04/03-14چهارشنبهدكتر مقدم زاده20 پاسخ- نظریه سوال 2۲۵۰۶۴۸۹01دكتریسنجش و اندازه گیری

9یکشنبه191401/04/05-17یکشنبهدكتر نصری20 روش های آماری چند متغیری2۲۵۰۶۴۸۸01دكتریسنجش و اندازه گیری

9سه شنبه191401/04/07-17یکشنبهدكتر افروز20 سنجش نگرش2۲۵۰۶۴۹۴01دكتریسنجش و اندازه گیری

9جمعه161401/04/10-14پنجشنبهدكتر صالحی01كاربرد كامپیوتر در تحلیل داده ها2250649601دكتریسنجش و اندازه گیری

9یکشنبه181401/04/12-16پنجشنبهدكتر حاج حسینی20روان شناسی تربیتی2250242001دكتریسنجش و اندازه گیری

9سه شنبه191401/04/14-17جمعهدكتر نصری20 روش های مقیاس سازی2۲۵۰۶۴۹۷01دكتریسنجش و اندازه گیری

ترم در انتظار برگزاری آزمون جامع 3دكتریسنجش و اندازه گیری

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله4دكتریسنجش و اندازه گیری

180رساله5250152001دكتریسنجش و اندازه گیری

1400-1401برنامه درسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 


