
 

 دانشکده علوم انسانی

 برنامه هفتگی دانشجویان گروه آموزشی: روانشناسی

ورودی:        98-99ی لیتحصسالدر نیمسال اول/دوم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/19-30/17  30/17-30/15  30/15-30/13  10-12 10-8   

 شنبه یادگیری و تفکر روانشناسی شخصیت روانشناسی اجتماعی  
     107  107  107 

 یکشنبه     
          

 دوشنبه     
          

 سه شنبه     
          

 چهارشنبه     
          

شنبه پنج       
          

 



 

 دانشکده علوم انسانی

 برنامه هفتگی دانشجویان گروه آموزشی: روانشناسی

ورودی:        98-99ی لیتحصسالدر نیمسال اول/دوم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/19-30/17  30/17-30/15  30/15-30/13  10-12 10-8   

 شنبه     
          

 یکشنبه     
          

 دوشنبه     
          

شناسی اجتماعیروان  شناسی شخصیتروان   سه شنبه   
   107  107     

گیریسنجش و اندازه    های ها و روشنظریه 

 آموزشی
 چهارشنبه

       108  108 

شنبه پنج       
          

 



 

 دانشکده علوم انسانی

 برنامه هفتگی دانشجویان گروه آموزشی: روانشناسی

ورودی:        98-99ی لیتحصسالدر نیمسال اول/دوم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/19-30/17  30/17-30/15  30/15-30/13  10-12 10-8   

شناسی عمومی روان  

 پیشرفته

 شنبه  روش تحقیق

     108  108   

شناسی شخصیتروان انگیزش و هیجان روش تحقیق  شناسی عمومی روان 

 پیشرفته
 یکشنبه

   107  108  108  108 

 دوشنبه     
          

 سه شنبه     
          

 چهارشنبه     
          

شنبه پنج       
          

 



 

 دانشکده علوم انسانی

 برنامه هفتگی دانشجویان گروه آموزشی: روانشناسی

ورودی:        98-99ی لیتحصسالدر نیمسال اول/دوم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/19-30/17  30/17-30/15  30/15-30/13  10-12 10-8   

 شنبه     
          

 یکشنبه     
          

 دوشنبه     
          

نظریات تربیتی و  آمار استنباطی 

 مکاتب فلسفی

 سه شنبه  

)سایت(219      221     

شناسی روان  

 تربیتی

تعلیم و تربیت 

 اسالمی پیشرفته

 چهارشنبه آمار استنباطی

)سایت(219  221  221       

شنبه پنج       
          

 



 

 دانشکده علوم انسانی

 برنامه هفتگی دانشجویان گروه آموزشی: روانشناسی

ورودی:        98-99ی لیتحصسالدر نیمسال اول/دوم   

 

 

 

 

 

 

 

30/19-30/17  30/17-30/15  30/15-30/13  10-12 10-8   

 شنبه     
          

شناسیفنون مشاوره و روان شناسی روان مشاوره خانواده 

سازمانی-صنعتی  

توانبخشی کودکان 

 ویژه

شناسی سالمتروان  یکشنبه 

 216  114  104  114  216 

شناسیفنون مشاوره و روان  دوشنبه    اصالح و تغییر رفتار 
 216  107       

اصالح و تغییر   

 رفتار )ع(

توانبخشی کودکان  بهداشت روانی

 ویژه
 سه شنبه

     117  221  114 

شناسی اصول روان    

 بالینی
 چهارشنبه

         114 

شنبه پنج       
          

 



 

 دانشکده علوم انسانی

 برنامه هفتگی دانشجویان گروه آموزشی: روانشناسی

ورودی:        98-99ی لیتحصسالدر نیمسال اول/دوم   

 

 

 

 

 

 

 

30/19-30/17  30/17-30/15  30/15-30/13  10-12 10-8   

 شنبه     
          

شناسی تجربی )ن(روان  های مشاورهنظریه  2شناسی روانیآسیب  توانبخشی کودکان  

 ویژه
 یکشنبه

   108  107  216  114 

شناسی تجربی )ع(روان   تاریخ تحلیلی صدر  

 اسالم

)ن( 1های روانیآزمون  دوشنبه 

     108    117 

شناسی تجربی )ع(روان   شناسی اجتماعیآسیب توانبخشی   سه شنبه 
     108  108  117 

)ع( 1های روانیآزمون   شناسی کودک و آسیب 

 نوجوان

2های روانیآموزه  چهارشنبه 

     104  216  216 

شنبه پنج       
          

 



 

 دانشکده علوم انسانی

 برنامه هفتگی دانشجویان گروه آموزشی: روانشناسی

ورودی:        98-99ی لیتحصسالدر نیمسال اول/دوم   

 

 

 

 

 

 

 

 

30/19-30/17  30/17-30/15  30/15-30/13  10-12 10-8   

 شنبه     
          

شناسی آسیب آموزههای روانی 

1روانی  

 یکشنبه  

   216  117     

-علوم اعصاب 

 شناختی

سنجیروان تاریخ تحلیلی صدر  

 اسالم

های یادگیریناتوانی  دوشنبه 

   115  114    216 

شناسی اخالقروان  های مشاورهنظریه  شناسی شناختیروان   سه شنبه  
   114  114 117    

سنجیروان   چهارشنبه   نیازهای ویژه 
   114  216     

شنبه پنج       
          

 



 

 دانشکده علوم انسانی

 برنامه هفتگی دانشجویان گروه آموزشی: روانشناسی

ورودی:        98-99ی لیتحصسالدر نیمسال اول/دوم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/19-30/17  30/17-30/15  30/15-30/13  10-12 10-8   

 شنبه     
          

 یکشنبه  تاریخچه و مکاتب متون تخصصی کاربرد کامپیوتر)ن( 
   102  216  سایت   

شناسی رفتار روان 

کنندهمصرف  

تربیتی شناسیروان  دوشنبه  تفسیر موضوعی قرآن 

   114  216     

1نیازهای ویژه    سه شنبه کاربرد کامپیوتر)ع( انگیزش و هیجان 
 سایت  216  2156     

شناسی دینروان   شناسی شخصیتروان   چهارشنبه  
     117  114   

شنبه پنج       
          

 



 

 دانشکده علوم انسانی

 برنامه هفتگی دانشجویان گروه آموزشی: روانشناسی

ورودی:        98-99ی لیتحصسالدر نیمسال اول/دوم   

 

 

 

 

 

 

 

30/19-30/17  30/17-30/15  30/15-30/13  10-12 10-8   

 شنبه     
          

شناسی از دیدگاه روان  

 اندیشمندان مسلمان

شناسی روان

 فیزیولوژیک

شناسی یادگیریروان  یکشنبه 

     114  204  107 

2شناسی تحولیروان    دوشنبه روش تحقیق )ع( اخالق اسالمی 
     103    104 

راهنمایی و مشاوره   

تحصیلی -شغلی  

1تربیت بدنی متون تخصصی  سه شنبه 

     116  115   

شناسی اجتماعی روان روش تحقیق )ن(  

 کاربردی

 چهارشنبه 

     114  117   

شنبه پنج       
          

 



 

 دانشکده علوم انسانی

 برنامه هفتگی دانشجویان گروه آموزشی: روانشناسی

ورودی:        98-99ی لیتحصسالدر نیمسال اول/دوم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/19-30/17  30/17-30/15  30/15-30/13  10-12 10-8   

 شنبه     
          

 یکشنبه  احساس و ادراک آمار استنباطی )ع(  
   107  سایت     

شناسیفلسفه علم روان   دوشنبه فلسفه اسالمی  روان شناسی اجتماعی 
   117  107    107 

 سه شنبه مباحث اساسی آمار استنباطی )ن(   
 216  سایت       

1تربیت بدنی   2اندیشه اسالمی  شناسی تحولیروان   چهارشنبه 
         117 

شنبه پنج       
          

 



 

 دانشکده علوم انسانی

 برنامه هفتگی دانشجویان گروه آموزشی: روانشناسی

ورودی:        98-99ی لیتحصسالدر نیمسال اول/دوم   

 

 

30/19-30/17  30/17-30/15  30/15-30/13  10-12 10-8   

شناسی معرفت    شنبه  مباحث اساسی 
    114  114    

 یکشنبه فیزیولوژی عمومی زبان عمومی فارسی  
         117 

مبانی راهنمایی و   

 مشاوره

 دوشنبه فارسی زبان عمومی

          

1اندیشه اسالمی  1اندیشه اسالمی مبانی جامعه شناسی آمار توصیفی   سه شنبه 
  خواهران 114  102   برادران  

 چهارشنبه     
          

شنبه پنج       
          

 


