
 رياوشىاسيبروامٍ  َفتگي داوشجًيان گريٌ آمًزشي;

 داوشكدٌ علًم اوساوي 24:3يريدي      

 24:5-6:در ويمسال ايل /ديم  سالتحصيلي
      

 21-9 23-21 41/26-41/24 41/28-41/26 41/2:-41/28 

      شىبٍ  

          

    2سی روانی آسیب شنا روانشناسی راهنمایی و مشاوره يكشىبٍ

       105ک. د.الهی 215ک. د.ابراهیمی

     ××روانشناسی یادگیری ديشىبٍ

 *2آسیب شناسی روانی 
  روانشناسی کودکان استثنایی   *ارزشیابی شخصیت

   215ک. د.امیری   215ک. د.یوسفی 105ک. د.الهی

 سٍ شىبٍ 
 روانشناسی یادگیری

روانشناسی راهنمایی و 

 مشاوره)ع(
  )ع(ارزشیابی شخصیت فکر وزبانت

   215ک. .یوسفید 215ک. د.صالحی 215ک. د.ابراهیمی 215ک. د. الهی

 چُارشىبٍ 

 

   )ع(ارزشیابی شخصیت (روانشناسی کودکان استثنایی) ع (روانشناسی کودکان استثنایی) ع

     215ک. .یوسفید 117ک. د.امیری 117ک. د.امیری

 پىجشىبٍ
     

          

   بٍ مىسلٍ يك َفتٍ در ميان شريع از َفتٍ ايل ترم × 

 بٍ مىسلٍ يك َفتٍ در ميان شريع از َفتٍ ديم ترم ×× 

گريٌ
 

 ساعت امتحان  تاريخ امتحان پيش وياز  تعداد  ياحد وام درس شمارٌ درس

    ع ن

 8:30-10 29/3/95 2روانشناسی رشذ  2 2 روانشناسی کودکان استثنایی 4301231 

 - 3 روانشناسی یادگیری 4301212 
 2روانشناسی عمومی 

 روانشناسی تجربی
31/3/95 10-8:30 

 8:30-10 2/4/95 شخصیت نظریه ها و مفاهیم 2 1 ارزشیابی شخصیت 4301221 

 8:30-10 5/4/95 1آسیب شناسی روانی 1 2 روانشناسی راهنمایی و مشاوره 4301201 

 8:30-10 7/4/95 2شناسی رشذ روان - 2 تفکر وزبان 2435127 

 8:30-10 9/4/95 1آسیب شناسی روانی - 3 0آسیب شناسی روانی  2435118 

     18   جمع



 رياوشىاسي بروامٍ  َفتگي داوشجًيان گريٌ آمًزشي;

 داوشكدٌ علًم اوساوي  24:4يريدي       

 24:5-6:در ويمسال ايل /ديم  سالتحصيلي; 
        

 21-9 23-21 41/26-41/24 41/28-41/26 41/2:-41/28 

      شىبٍ  

          

 يكشىبٍ
 نگرشها و تغییر آن روانشناسی پویایی گروه

 *2متون روانشناسی 

 روانسنجی * *

 
  

     117ک. د.صالحی د.یوسفی 117ک. د.مروتی 117ک. د.الهی

  *2روانشناسی رشذ  روانشناسی احساس وادراک   روانسنجی ديشىبٍ

   215ک. د.ابراهیمی آز د. صالحی   215ک. د.یوسفی

   کاربرد کامپیوتر)ع( روانشناسی پویایی گروه)ع( کاربرد کامپیوتر سٍ شىبٍ 

     218ک. د.امیری 117ک. د.الهی 218ک. د.امیری

 چُارشىبٍ 

 

    *2متون روانشناسی   2روانشناسی رشذ 

     117ک. د. صالحی   215ک. د.ابراهیمی

 پىجشىبٍ
     

          

   بٍ مىسلٍ يك َفتٍ در ميان شريع از َفتٍ ايل ترم  × 

 بٍ مىسلٍ يك َفتٍ در ميان شريع از َفتٍ ديم ترم ×× 

گريٌ
 

 ساعت امتحان  تاريخ امتحان پيش وياز  تعداد  ياحد وام درس شمارٌ درس

    ع ن

 - 2 روانشناسی احساس وادراک 4301200 1
 و یولوزی عمومیفیس

 2روانشناسی عمومی 
30/3/95 13-11 

 11-13 1/4/95 1متون روانشناسی - 3 2متون روانشناسی  4301233 1

 11-13 3/4/95 آمار استنباطی - 3 روانسنجی 4301241 1

 11-13 5/4/95 1روانشناسی رشذ - 3 0روانشناسی رشذ  4301232 1

 11-13 7/4/95 صیفیآمار تو 1 2 کاربرد کامپیوتر 4301211 1

 11-13 9/4/95 مبانی جامعه شناسی - 2 نگرشها و تغییر آن 4301204 

 11-13 10/4/95 اسی اجتماعیروانشن 1 2 روانشناسی پویایی گروه 4301203 1

1        
  19     

 



 رياوشىاسيبروامٍ  َفتگي داوشجًيان گريٌ آمًزشي;

 كدٌ علًم اوساوي داوش 24:5يريدي       

 24:5-6:در ويمسال ايل /ديم  سالتحصيلي; 
        

 21-9 23-21 41/26-41/24 41/28-41/26 41/2:-41/28 

      شىبٍ  

          

   آشنایی با فلسفه اسالمی 1روانشناسی تحولی روانشناسی اجتماعی يكشىبٍ

     211ک. د.کاظمی ک. د.امیری 211ک. د.صالحی

مباحث اساسی در  بٍديشى

 2روانشناسی
   روانشناسی فیسیولوشیک 

     105ک. د.مروتی   215ک. د.ابراهیمی

    آمار استنباطی  سٍ شىبٍ 

        د.یوسفی  

 چُارشىبٍ 

 
 )ع(آمار استنباطی

روانشناسی از دیذگاه 

 انذیشمنذان مسلمان
   

       105ک. د.کاظمی  د.یوسفی

 پىجشىبٍ
     

          

   بٍ مىسلٍ يك َفتٍ در ميان شريع از َفتٍ ايل ترم  × 
 بٍ مىسلٍ يك َفتٍ در ميان شريع از َفتٍ ديم ترم ×× 

گريٌ
 

 ساعت امتحان  تاريخ امتحان پيش وياز  تعداد  ياحد وام درس شمارٌ درس

    ع ن

 - 2 1روانشناسی تحولی 4301231 1
مباحث اساسی در 

 1روانشناسی
29/3/95 16-14 

 14-16 31/3/95 معرفت شناسی - 2 آشنایی با فلسفه اسالمی 4301234 1

 - 2 0مباحث اساسی در روانشناسی 4301231 1
مباحث اساسی در 

 1روانشناسی
2/4/95 16-14 

 14-16 5/2/95 فیسیولوشی عمومی - 3 روانشناسی فیسیولوشیک 4301233 1

 14-16 7/4/95 یفیآمار توص 1 2 آمار استنباطی 4301221 1

1 4301230 
روانشناسی از دیذگاه انذیشمنذان 

 مسلمان
2 - 

مباحث اساسی در 

 1روانشناسی
9/4/95 16-14 

 14-16 12/4/95 مبانی جامعه شناسی - 2 روانشناسی اجتماعی 2435188 

 



 رياوشىاسي ارشدبروامٍ  َفتگي داوشجًيان گريٌ آمًزشي;

 داوشكدٌ علًم اوساوي  24:5يريدي      

 24:5-6:در ويمسال ايل /ديم  سالتحصيلي; 
        

 21-9 23-21 41/26-41/24 41/28-41/26 41/2:-41/28 

      شىبٍ  

          

      يكشىبٍ

          

      ديشىبٍ

          

  روانشناسی تجربی  انگیسش و هیجان  سٍ شىبٍ 

   آز د.مروتی   222ک. د.مروتی .  

 چُارشىبٍ 

 
 روانشناسی تجربی احساس و ادراک آسیب شناسی روانی

سمینار در مسائل 

 روانشناسی
 

   220ک. د. کاظمی آز د.مروتی آز د.صالحی 220ک. د. الهی

 پىجشىبٍ
     

          

   بٍ مىسلٍ يك َفتٍ در ميان شريع از َفتٍ ايل ترم  × 

  ىسلٍ يك َفتٍ در ميان شريع از َفتٍ ديم ترمبٍ م×× 

گريٌ
 

 ساعت امتحان  تاريخ امتحان پيش وياز  تعداد  ياحد وام درس شمارٌ درس

    ع ن

 11-13 29/3/95  - 2 مباحث جذیذ در آسیب شناسی روانی 1324711 

 11-13 31/3/95  - 2 احساس و ادراک 1324706 

 11-13 2/4/95  0 - تجربیروانشناسی  1324708 

 11-13 3/4/55  - 2 سمینار در مسائل روانشناسی 1324214 

 8330-10 5/4/55  - 2 انگیسش و هیجان 1324205 

     10   جمع



 رياوشىاسيبروامٍ  َفتگي داوشجًيان گريٌ آمًزشي;

 داوشكدٌ علًم اوساوي  24:5 بُمه يريدي      

 24:5-6:تحصيلي; در ويمسال ايل /ديم  سال
        

 21-9 23-21 41/26-41/24 41/28-41/26 41/2:-41/28 

      شىبٍ  

          

 يكشىبٍ
 

مباحث اساسی در 

 1روانشناسی
  آمار توصیفی فیسیولوشی عمومی

   215ک. د.یوسفی  د. مروتی 215ک. د.ابراهیمی  

     مبانی جامعه شناسی ديشىبٍ

          د.کاظمی

   انسان از دیدگاه اسالم معرفت شناسی  سٍ شىبٍ 

     117ک. د.کاظمی 215ک. د.امیری  

 چُارشىبٍ 

 

     

          

 پىجشىبٍ
     

          

   بٍ مىسلٍ يك َفتٍ در ميان شريع از َفتٍ ايل ترم  × 

 بٍ مىسلٍ يك َفتٍ در ميان شريع از َفتٍ ديم ترم ×× 

گريٌ
 

 ساعت امتحان  تاريخ امتحان پيش وياز  تعداد  ياحد وام درس شمارٌ درس

    ع ن

 8:30-10 30/3/95 - - 2 فیسیولوشی عمومی 1324264 1

   - - 3 فارسی عمومی 9917221 1

   - - 3 زبان عمومی 9917222 1

 8:30-10 1/4/95 - - 2 معرفت شناسی 1324272 1

 8:30-10 3/4/95 - - 2 1مباحث اساسی در روانشناسی 1324258 1

 8:30-10 5/4/95 - - 2 آمار توصیفی 1324221 1

 8:30-10 7/4/95 - - 2 مبانی جامعه شناسی 1324276 1

8:30-10 2 انسان از دیدگاه اسالم 1324261

 واحد19  

 


