
کارشناسی : مقطع مهندسی معماری:      رشته تحصیلی

نظریعملیدرسکد درسترممقطعرشته تحصیلی
دک/مدرس

تر
ساعت امتحانتاریخ امتحانهفته برگزاریمکانساعت روز

1098/03/23آتلیه 13-9چهارشنبههاشمی-شوهانی۱۱0اسکیس 2۲۵۰۵۰۲۴کارشناسیمعماری

1098/03/25آتلیه 15-13چهارشنبهپورعبداهلل20سیستم های ساختمانی22505035کارشناسیمعماری

198/03/27آتلیه 13-9پنج شنبهکسرایی۲۲0بیان معماری 2۲۵۰۵۰۱۶کارشناسیمعماری

98/03/30زوج4آتلیه 17:30-14پنج شنبهابراهیمی۱1مدیریت و تشکیالت کارگاه2۲۵۰۵۰۸۵کارشناسیمعماری

1098/03/31آتلیه 17-15سه شنبهپورعبداهلل۰2فناوری های نوین ساختمان2۲۵۰۵۲۵۲کارشناسیمعماری

198/03/31آتلیه 18-9جمعهکسرایی۲۵0مقدمات طراحی معماری 2۲۵۰۵۰۱۵کارشناسیمعماری

1198/04/03آتلیه 20-18جمعهمرتهب02تنظیم شرایط محیطی22505042کارشناسیمعماری

98/03/28زوج10آتلیه 13-9پنجشنبهثابت فرد202ساختمان 42505442کارشناسیمعماری

498/03/30آتلیه 17:30-14پنج شنبهابراهیمی۱1مدیریت و تشکیالت کارگاه4۲۵۰۵۰۸۵کارشناسیمعماری

198/04/06آتلیه 21-17:30پنج شنبهکسرایی۲۱0اسکیس 4۲۵۰۵۰۳۸کارشناسیمعماری

1198/04/06آتلیه 18-9جمعههاشمی رفسنجایی/مرتهب۱۵0طراحی معماری 4۲۵۰۵۳۵۷کارشناسیمعماری

98/03/31زوج4آتلیه 20-18جمعهابراهیمی21طراحی فضاهای شهری42505177کارشناسیمعماری

98/03/31زوج4آتلیه 20-18 پنجشنبهابراهیمی21طراحی فضاهای شهری42505177کارشناسیمعماری

98/04/03زوج4آتلیه 18-14جمعهابراهیمی۰2فرایند طراحی در معماری4۲۵۰۵۲۸۵کارشناسیمعماری

1098/03/23آتلیه 13-9چهارشنبههاشمی-شوهانی۱۱0اسکیس 5۲۵۰۵۰۲۴کارشناسیمعماری

1098/04/04آتلیه 18-16چهارشنبهپورعبداهلل11نقشه برداری52505010کارشناسیمعماری

98/03/24زوج2آتلیه 16-9-پنج شنبهآبروش۲۵0طراحی معماری 5۲۵۰۵۱۰۰کارشناسیمعماری

198/04/06آتلیه 21-17:30پنج شنبهکسرایی۲۱0اسکیس 5۲۵۰۵۰۳۸کارشناسیمعماری

98/03/28فرد202کالس 13-9جمعهکبیرصابر۱۱2معماری اسالمی 5۲۵۰۵۳۵۴کارشناسیمعماری

98/03/27فرد202کالس 18-14جمعهکبیرصابر۱2آشنایی با اصول حفاظت و مرمت5۲۵۰۵۴۴۳کارشناسیمعماری

98-99برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



98/03/31زوج4آتلیه 20-18جمعه ابراهیمی21طراحی فضاهای شهری52505177کارشناسیمعماری

98/03/31زوج4آتلیه 20-18 پنجشنبهابراهیمی21طراحی فضاهای شهری52505177کارشناسیمعماری

4آتلیه 18-15شنبهمحمد زرین03زبان انگلیسی61120018کارشناسیمعماری

1098/03/23آتلیه 18-16چهارشنبهپورعبداهلل11نقشه برداری62505010کارشناسیمعماری

798/04/05آتلیه 18-9پنج شنبهفرضیان505طراحی معماری 62505151کارشناسیمعماری

98/03/30فرد202کالس 13-9جمعهکبیرصابر۱۱2معماری اسالمی 6۲۵۰۵۳۵۴کارشناسیمعماری

498/03/28آتلیه 18-14یک هفته در میان-جمعهابراهیمی۰2فرایند طراحی در معماری6۲۵۰۵۲۸۵کارشناسیمعماری

1098/04/03آتلیه 20-18جمعهخونساری۲0مبانی برنامه ریزی فضاهای شهری۲۵۰۵۴۳۹کارشناسیمعماری

498/03/31آتلیه 20-18جمعهابراهیمی21طراحی فضاهای شهری62505177کارشناسیمعماری

898/04/02آتلیه 16-14پنج شنبهپورعبداهلل۰2مبانی مهندسی زلزله برای معماران8۲۵۰۵۱۸۴کارشناسیمعماری

1098/04/03آتلیه 16-14چهارشنبهپورعبداهلل۰2فناوری های نوین ساختمان8۲۵۰۵۲۵۲کارشناسیمعماری

98/03/27فرد202کالس 18-14جمعهکبیرصابر۱2آشنایی با اصول حفاظت و مرمت8۲۵۰۵۴۴۳کارشناسیمعماری

12:30-10:30 شنبهآکوچکیان02(دختران)1ورزش1120025عمومیکارشناسیمعماری

14:30-13سه شنبهنوری02(پسران)تربیت بدنی1120020عمومیکارشناسیمعماری

16:30-14:30سه شنبهرجبی02(پسران)1ورزش1120021عمومیکارشناسیمعماری

16:30-14:30شنبهرجبی02(پسران)1ورزش1120021عمومیکارشناسیمعماری

19-17سه شنبهآلبرت 02مبانی کارآفرینی1120027عمومیکارشناسیمعماری

17-13چهارشنبهعلیدادی02(مبانی و مفاهیم)اخالق اسالمی 1120006عمومیکارشناسیمعماری

21-17چهارشنبهعلیدادی02(مبدا و معاد) ۱اندیشه اسالمی 1120001عمومیکارشناسیمعماری

19-15پنجشنبهگل محمدی02(دختران)دانش خانواده و جمعیت1120019عمومیکارشناسیمعماری

18-15شنبهمحمد زرین03زبان انگلیسی1120018عمومیکارشناسیمعماری



کارشناسی : مقطع طراحی صنعتی:     رشته تحصیلی

درسکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 

عملی

واحد 

نظری

دک/مدرس

تر
ساعت امتحانتاریخ امتحانهفته برگزاریمکانساعت روز

چهارشنبه998/03/23آتلیه 17-14جمعهصامت حقیقی۲۲0کارگاه طراحی پایه 2۲۵۰۵۴۴۴کارشناسیطراحی صنعتی

21798/03/24کالس 16-14یکشنبهسقط چیان۱۰2ریاضی 2۲۵۰۵۱۶۰کارشناسیطراحی صنعتی

(یک هفته در میان)شنبه و یکشنبهصفاری۲21مبانی هنرهای تجسمی 22505203کارشناسیطراحی صنعتی 198/03/27آتلیه 16-20

298/03/28آتلیه 11-9جمعهصامت حقیقی02هندسه ترسیمی22505140کارشناسیطراحی صنعتی

398/03/30آتلیه 12-9چهارشنبهمزینانی20کارگاه حجم سازی22505446کارشناسیطراحی صنعتی

21798/03/31کالس 16-14سه شنبهمرتضوی02هنر و تمدن اسالمی22505216کارشناسیطراحی صنعتی

21798/04/03کالس12-9سه شنبهنیری۲11مواد و روش ساخت 22505231کارشناسیطراحی صنعتی

98/04/04کارگاه16-14چهارشنبهاصل فالح۱02مبانی طراحی صنعتی 22505478کارشناسیطراحی صنعتی

21798/04/01کالس 18-16سه شنبهمرتضوی02اسالمی- طرح اشیاء در تمدن ایرانی 22505491کارشناسیطراحی صنعتی

21798/03/24کالس18-16شنبهسقط چیان02دینامیک : ۲فیزیک 42505484کارشناسیطراحی صنعتی

22298/03/27کالس 13-11جمعهصامت حقیقی02فرآیند طراحی صنعتی42505499کارشناسیطراحی صنعتی

21798/04/01کالس 18-16سه شنبهمرتضوی02اسالمی- طرح اشیاء در تمدن ایرانی 42505491کارشناسیطراحی صنعتی

21798/03/31کالس 16-14سه شنبهمرتضوی02هنر و تمدن اسالمی42505216کارشناسیطراحی صنعتی

(یک هفته در میان)شنبه و یکشنبهصفاری11فرم و فضا42505211کارشناسیطراحی صنعتی 198/03/23آتلیه 9-12

298/04/03آتلیه 11-9چهارشنبهاصل فالح02مبانی طراحی صنعتی42505389کارشناسیطراحی صنعتی

298/04/04آتلیه 16-14چهارشنبهخداداده۲02ارگونومی 42505494کارشناسیطراحی صنعتی

98/04/05کالس17-9پنجشنبه یک هفته  در میانمحمودنژاد۲20مدل سازی 42505365کارشناسیطراحی صنعتی

98/03/28کارگاه -18-16-16-14یک هفته در میان-جمعه فردمتاجی02مقاومت مصالح42505380کارشناسیطراحی صنعتی

98/03/24کالس13-11چهارشنبهاصل فالح02مدیریت طراحی62505392کارشناسیطراحی صنعتی

98-99برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



-پنجشنبهفاطمی نیا11طراحی محصول62505394کارشناسیطراحی صنعتی 98/03/27زوج3آتلیه 19-16-16-13-ی

(یک هفته در میان)شنبه و یکشنبهصفاری11طراحی المان های مبلمان و نورپردازی62505395کارشناسیطراحی صنعتی 198/03/28آتلیه 13-16

398/03/31 یا 2آتلیه 13-10سه شنبهخداداده11طراحی ارگونومیک62505398کارشناسیطراحی صنعتی

398/03/23 یا 2آتلیه 15-13جمعهخداداده02روش تحقیق در طراحی صنعتی62505388کارشناسیطراحی صنعتی

21798/04/01کالس 18-16سه شنبهمرتضوی02اسالمی- طرح اشیاء در تمدن ایرانی 62505491کارشناسیطراحی صنعتی

21798/04/04کالس 16-14سه شنبهمرتضوی02هنر و تمدن اسالمی62505216کارشناسیطراحی صنعتی

10:3098/03/31-9سه شنبهآکوچکیان02(دختران)تربیت بدنی1120024عمومیکارشناسیطراحی صنعتی

12:30-10:30سه شنبهآکوچکیان02(دختران)1ورزش1120025عمومیکارشناسیطراحی صنعتی

12:30-10:30 شنبهآکوچکیان02(دختران)1ورزش1120025عمومیکارشناسیطراحی صنعتی

14:30-13سه شنبهرضا نوری02(پسران)تربیت بدنی1120020عمومیکارشناسیطراحی صنعتی

16:30-14:30سه شنبهرجبی02(پسران)1ورزش1120021عمومیکارشناسیطراحی صنعتی

16:30-14:30شنبهرجبی02(پسران)1ورزش1120021عمومیکارشناسیطراحی صنعتی

19-17سه شنبهبغزیان 02مبانی کارآفرینی1120027عمومیکارشناسیطراحی صنعتی

17-13چهارشنبهعلیدادی 02(مبانی و مفاهیم)اخالق اسالمی 1120006عمومیکارشناسیطراحی صنعتی

21-17چهارشنبهعلیدادی 02(مبدا و معاد) ۱اندیشه اسالمی 1120001عمومیکارشناسیطراحی صنعتی

19-15پنجشنبهگل محمدی02(دختران)دانش خانواده و جمعیت1120019عمومیکارشناسیطراحی صنعتی

18-15شنبهمحمد زرین03زبان انگلیسی1120018عمومیکارشناسیطراحی صنعتی



دکتری: مقطع مدیریت ورزشی:     رشته تحصیلی

درسکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 

نظری

واحد 

عملی

دک/مدرس

تر
ساعت امتحانتاریخ امتحانهفته برگزاریمکانساعت روز

98/03/23فرد112کالس 12-9پنجشنبهسجادی20مدیریت راهبردی پیشرفته در ورزش22506191دکتریمدیریت ورزشی

98/03/24فرد113کالس 17-14جمعهرجبی20روش تحقیق کیفی در مدیریت ورزشی22506189دکتریمدیریت ورزشی

98/03/27فرد113کالس 17-14پنجشنبهرجبی20مدیریت بازاریابی در ورزش22506188دکتریمدیریت ورزشی

98/03/28فرد113کالس 12-9جمعهحمیدی20اصول و مبانی مدیریت22501323دکتریمدیریت ورزشی

3دکتریمدیریت ورزشی

4دکتریمدیریت ورزشی

دکتریمدیریت ورزشی
۵،۶،۷،

8
18رساله2501520

.خود دفاع نماید (پروپوزال)دانشجویان مقطع دکتری تخصصی موظف است حداکثر شش ماه پس از ارزیابی جامع و حداکثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله : توجه 

98-99برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

مهلت سنوات مجاز برای  ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

شرکت دانشجو در ارزیابی جامع حداکثر تا پایان نمیسال چهارم 
 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و 4 و 3استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.تماس با کارشناس مربوطه انجام می گیرد  ترم در انتظار تصویب موضوع رساله



دکتری: مقطع حرکات اصالحی:       رشته تحصیلی

درسکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 

عملی

واحد 

نظری

دک/مدرس

تر
ساعت امتحانتاریخ امتحانهفته برگزاریمکانساعت روز

98/03/23فردآز فیزیو12-9پنجشنبهآکوچکیان02ارزیابی سیستم حرکتی22501117دکتریحرکات اصالحی

21598/03/24کالس 19-16پنجشنبهدانشمندی02حرکات اصالحی پیشرفته اندام فوقانی22501166دکتریحرکات اصالحی

98/03/27آز آسیب16 -13پنجشنبهعلیزاده02اصول برنامه ریزی تمرینات اصالحی22501457دکتریحرکات اصالحی

98/03/28آز آسیب12-9جمعهصاحب الزمانی20کارورزی22501561دکتریحرکات اصالحی

3دکتریحرکات اصالحی

4دکتریحرکات اصالحی

دکتریحرکات اصالحی
۵،۶،۷،

8
18رساله2501520

98-99برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

مهلت سنوات مجاز برای  ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

شرکت دانشجو در ارزیابی جامع حداکثر تا پایان نمیسال چهارم 
 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و ۳،۴،۵استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.تماس با کارشناس مربوطه انجام می گیرد  ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

.خود دفاع نماید (پروپوزال)دانشجویان مقطع دکتری تخصصی موظف است حداکثر شش ماه پس از ارزیابی جامع و حداکثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله : توجه 



دکتری: مقطع رفتار حرکتی :      رشته تحصیلی

درسکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 

عملی

واحد 

نظری

دک/مدرس

تر
ساعت امتحانتاریخ امتحانهفته برگزاریمکانساعت روز

24698/03/23کالس 12-9پنجشنبهشهبازی02کنترل حرکتی پیشرفته22506511دکتریرفتار حرکتی

25598/03/24کالس 17-14چهارشنبه شیخ02رشد حرکتی پیشرفته22501454دکتریرفتار حرکتی

24398/03/27کالس 12-9جمعه مقدس تبریزی02مبانی عصب شناسی حرکت انسان22501997دکتریرفتار حرکتی

24698/03/28کالس 16-13پنجنشبهشهبازی02ادراک و حرکت22501998دکتریرفتار حرکتی

24698/03/30کالس 19-16پنجشنبهشیخ02تحلیل نظریه های رشد حرکتی22506505دکتریرفتار حرکتی

3دکتریرفتار حرکتی

4دکتریرفتار حرکتی

دکتریرفتار حرکتی
۵،۶،۷،

8
18رساله2501520

98-99برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

مهلت سنوات مجاز برای  ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

شرکت دانشجو در ارزیابی جامع حداکثر تا پایان نمیسال چهارم 
 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و 4 و 3استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.تماس با کارشناس مربوطه انجام می گیرد  ترم در انتظار تصویب موضوع رساله



دکتری: مقطع فیزیولوژی ورزشی:      رشته تحصیلی

درسکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 

عملی

واحد 

نظری

دک/مدرس

تر
ساعت امتحانتاریخ امتحانهفته برگزاریمکانساعت روز

11298/03/23کالس 17-14پنجشنبه نوری02(نسخه نویسی)اصول تئوری و طراحی برنامه های ورزشی 22501484دکتری فیزیولوژی ورزشی

11098/03/24کالس 12-9پنجشنبهگائینی02عروقی با فعالیت ورزشی-سازگاری های قلبی 22506204دکتری فیزیولوژی ورزشی

11298/03/27کالس 17- 14جمعهنوری02موضوعات پیشرفته در فیزیولوژی ورزشی22501778دکتریفیزیولوژی ورزش

11298/03/28کالس 12-9جمعهرواسی02سازگاری های هورمونی با فعالیت ورزشی22506217دکتری فیزیولوژی ورزشی

3دکتری فیزیولوژی ورزشی

4دکتری فیزیولوژی ورزشی

دکتری فیزیولوژی ورزشی
۵،۶،۷،

8
18رساله2501520

98-99برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

مهلت سنوات مجاز برای  ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

شرکت دانشجو در ارزیابی جامع حداکثر تا پایان نمیسال چهارم 
 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و 4 و 3استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.تماس با کارشناس مربوطه انجام می گیرد  ترم در انتظار تصویب موضوع رساله



ارشد : مقطع آسیب شناسی و حرکات اصالحی:      رشته تحصیلی

درسکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 

عملی

واحد 

نظری

دک/مدرس

تر
ساعت امتحانتاریخ امتحانهفته برگزاریمکانساعت روز

21698/03/23کالس 19-16پنجشنبهصاحب الزمانی02روش تحقیق در علوم ورزشی22501617ارشدحرکات اصالحی

98/03/24آز آسیب11-9چهارشنبهآکوچکیان11حرکات اصالحی پیشرفته22501618ارشدحرکات اصالحی

98/03/27آز آسیب12-9پنجشنبه علیزاده00امدادگر ورزشی پیشرفته22501621ارشدحرکات اصالحی

98/03/28آز آسیب12-9جمعهآکوچکیان02عضالنی- پاتوکینزیولوژی دستگاه عصبی 22501619ارشدحرکات اصالحی

98/03/30آز فیزیو16-13پنجشنبهدکتر حسن 02زبان تخصصی22501001ارشدحرکات اصالحی

21598/03/31کالس 13-11چهارشنبهنوری02پیش نیاز/ تغذیه ورزشی22501128ارشدحرکات اصالحی

98/04/04آز آسیب16-14چهارشنبهرجبی02پیش نیاز/ مدیریت طرز اجرای مسابقات ورزشی 22501095ارشدحرکات اصالحی

98-99برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



ارشد : مقطع روانشناسی عمومی:      رشته تحصیلی

درسکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 

عملی

واحد 

نظری

دک/مدرس

تر
ساعت امتحانتاریخ امتحانهفته برگزاریمکانساعت روز

1298/03/23-8تهران-چهارشنبه حاتمی20روان شناسی تجربی22501480ارشدروانشناسی عمومی

24498/03/24کالس16-12پنجشنبهعزیزی02روان شناسی اجتماعی پیشرفته22501697ارشدروانشناسی عمومی

25198/03/27کالس12-8پنجشنبهلواسانی12روش های تحقیق در روان شناسی22501548ارشدروانشناسی عمومی

27398/03/28کالس20-16پنج شنبهفتح آبادی02روان شناسی یادگیری و تفکر22501479ارشدروانشناسی عمومی

98-99برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



دکتری: مقطع روانشناسی عمومی :      رشته تحصیلی

درسکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 

عملی

واحد 

نظری

دک/مدرس

تر
ساعت امتحانتاریخ امتحانهفته برگزاریمکانساعت روز

98/03/23آزروانشناسی11-8چهارشنبهافروز02روان شناسی کودکان استثنایی با تاکید بیشتر بر شخصیت کودکان استثنایی22506027دکتریروانشناسی عمومی

26298/03/24کالس 12-8پنج شنبهحسن زاده02تفکر و زبان22501849دکتریروانشناسی عمومی

1626798/03/27-12پنج شنبههاشمیان02روان شناسی شخصیت22501835دکتریروانشناسی عمومی

1698/03/28-12-8-194-12ماهی یک بار-چهارشنبهاورکی02آسیب شناسی روانی با توجه به مسائل خاص فرهنگ ایران22501844دکتریروانشناسی عمومی

24498/03/30کالس18-16پنج شنبهعزیزی02روان شناسی اجتماعی22501848دکتریروانشناسی عمومی

- صفاری نیا02روان شناسی اجتماعی22501848دکتریروانشناسی عمومی 1698/03/30-12-8-2734کالس 18-9ماهی یک بار/جمعه

3دکتریروانشناسی عمومی

4دکتریروانشناسی عمومی

دکتریروانشناسی عمومی
۵،۶،۷،

8
18رساله

98-99برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

مهلت سنوات مجاز برای  ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

شرکت دانشجو در ارزیابی جامع حداکثر تا پایان نمیسال چهارم 
 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و 4 و 3استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.تماس با کارشناس مربوطه انجام می گیرد  ترم در انتظار تصویب موضوع رساله



دکتری: مقطع روانشناسی سالمت:      رشته تحصیلی

درسکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 

عملی

واحد 

نظری

دک/مدرس

تر
ساعت امتحانتاریخ امتحانهفته برگزاریمکانساعت روز

98/03/23-14-10-2676کالس 13-9ماهی یک  بار-جمعهپورحسین02سازگاری با بیماری های مزمن22506169دکتریروانشناسی سالمت

23698/03/24کالس 13-9پنج شنبههاشمیان02جنبه های روانی و اجتماعی پزشکی22506170دکتریروانشناسی سالمت

1698/03/27-12-8-2674کالس 18-14ماهی یک  بار-جمعهعلی پور02سایکونوروایمونولوژی22506173دکتریروانشناسی سالمت

98/03/28آز روانشناسی17-13پنج شنبهافروز02فرهنگ و سالمت22506172دکتریروانشناسی سالمت

98/03/30تهرانی-پورحسین-افروز-هاشمیان10دستیاری پژوهشی32506182دکتریروانشناسی سالمت

3دکتریروانشناسی سالمت

4دکتریروانشناسی سالمت

دکتریروانشناسی سالمت
۵،۶،۷،

8
18رساله

98-99برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

مهلت سنوات مجاز برای  ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

شرکت دانشجو در ارزیابی جامع حداکثر تا پایان نمیسال چهارم 
 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و 4 و 3استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.تماس با کارشناس مربوطه انجام می گیرد  ترم در انتظار تصویب موضوع رساله



دکتری: مقطع روانشناسی تربیتی:      رشته تحصیلی

درسکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 

عملی

واحد 

نظری

دک/مدرس

تر
ساعت امتحانتاریخ امتحانهفته برگزاریمکانساعت روز

21798/03/23کالس 13-9جمعهفرامرزی02روان شناسی یادگیری22501783دکتریروانشناسی تربیتی

98/03/24پنج شنبهارجمندنیا02روان شناسی شناختی22501784دکتریروانشناسی تربیتی

26198/03/27کالس 13-9پنج شنبهاکبری11روان سنجی با تاکید بر تحلیل عاملی22501842دکتریروانشناسی تربیتی

25198/03/28کالس18-14پنج شنبهلواسانی11روش تحقیق کیفی پیشرفته22501841دکتریروانشناسی تربیتی

یکشنبه98/03/30آز روانشناسی18-14چهارشنبهافروز11سمینار در روان شناسی تربیتی2۲۵۰۱۸۳۶دکتریروانشناسی تربیتی

3دکتریروانشناسی تربیتی

4دکتریروانشناسی تربیتی

دکتریروانشناسی تربیتی
۵،۶،۷،

8
18رساله

98-99برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

مهلت سنوات مجاز برای  ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

شرکت دانشجو در ارزیابی جامع حداکثر تا پایان نمیسال چهارم 
 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و 4 و 3استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.تماس با کارشناس مربوطه انجام می گیرد  ترم در انتظار تصویب موضوع رساله



دکتری: مقطع روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی:      رشته تحصیلی

درسکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 

عملی

واحد 

نظری

دک/مدرس

تر
ساعت امتحانتاریخ امتحانهفته برگزاریمکانساعت روز

یکشنبه21798/03/23کالس 18-14جمعهفرامرزی02روان شناسی و توانبخشی افراد نابینا22501789دکتریروانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

98/03/24آز روانشناسی13-9پنج شنبهافروز02سمینار در مسایل کودکان استثنایی22501605دکتریروانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

26298/03/27کالس 17-13پنج شنبهحسن زاده02روش های نوین اصالح رفتار22506232دکتریروانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

98/03/28پنج شنبهارجمندنیا02ناتوانی های جسمانی و سالمت22506146دکتریروانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

2098/03/30(کسب تجارب بالینی)کارورزی 22506012دکتریروانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

3دکتریروانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

4دکتریروانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

دکتریروانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
۵،۶،۷،

8
18رساله

98-99برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

مهلت سنوات مجاز برای  ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

شرکت دانشجو در ارزیابی جامع حداکثر تا پایان نمیسال چهارم 
 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و 4 و 3استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.تماس با کارشناس مربوطه انجام می گیرد  ترم در انتظار تصویب موضوع رساله



دکتری: مقطع روانشناسی سنجش و اندازه گیری:      رشته تحصیلی

درسکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 

عملی

واحد 

نظری

دک/مدرس

تر
ساعت امتحانتاریخ امتحانهفته برگزاریمکانساعت روز

26198/03/23کالس 18-14پنج شنبهاکبری02ساخت ابزار سنجش در اندازه گیری آموزشی22506490دکتریروانشناسی سنجش و اندازه گیری

25498/03/24کالس 13-9چهارشنبهمقدم زاده02پاسخ- نظریه سوال 22506489دکتریروانشناسی سنجش و اندازه گیری

98/03/27آز روانشناسی19-15چهارشنبهافروز02سنجش نگرش22506494دکتریروانشناسی سنجش و اندازه گیری

27398/03/28کالس13-9پنج شنبهفتح آبادی02ارزشیابی موسسه ها و برنامه ها22506491دکتریروانشناسی سنجش و اندازه گیری

25498/03/30کالس 15-13چهارشنبهمقدم زاده10کاربرد کامپیوتر در تحلیل داده ها22506496دکتریروانشناسی سنجش و اندازه گیری

3دکتریروانشناسی سنجش و اندازه گیری

4دکتریروانشناسی سنجش و اندازه گیری

دکتریروانشناسی سنجش و اندازه گیری
۵،۶،۷،

8
18رساله

98-99برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

مهلت سنوات مجاز برای  ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

شرکت دانشجو در ارزیابی جامع حداکثر تا پایان نمیسال چهارم 
 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و 4 و 3استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.تماس با کارشناس مربوطه انجام می گیرد  ترم در انتظار تصویب موضوع رساله


