
1399- 1400مقطع کارشناسی در نیمسال اول سالتحصیلی  –رشته روانشناسی  99برنامه کالسی و امتحانی ورودي هاي   

 

 

 

 برنامه کلی درس امتحان_زمان امتحان_تاریخ درس_گروه درس_نام درس_کد

 فنی انسانی ) ، استاد:( خانم دکتر زهره هاشمی )  -206) ، کالس:( کالس  9:30تا  8:0شنبه:(   00:00 1399/10/07 9911 1مباحث اساسی در روانشناسی  313101

 فنی انسانی ) ، استاد:( دکتر احمد اسمعلی  )  -206) ، کالس:( کالس  14:30تا  13:0شنبه:(   00:00 1399/10/23 9911 تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن 313103

 فنی انسانی ) ، استاد:( دکتر عیسی حکمتی حسین آباد )  -206) ، کالس:( کالس  9:45تا  8:0سه شنبه:(   00:00 1399/10/09 9911 آمار توصیفی 313106

 فنی انسانی ) ، استاد:( خانم دکتر زهره هاشمی )  -206) ، کالس:( کالس  9:30تا  8:0چهارشنبه:(   00:00 1399/10/16 9911 فیزیولوژي اعصاب و غدد 313109

 )    صفرزادهفنی انسانی ) ، استاد:( حاج آقا -206) ، کالس:( کالس  9:45تا  8:0دوشنبه:(   00:00 1399/10/21 9911 معرفت شناسی 313115

 فنی انسانی ) ، استاد:( آقاي دکتر علی افشاري )  -206) ، کالس:( کالس  11:15تا  9:45یکشنبه:(   00:00 1399/10/14 9911 مبانی جامعه شناسی 313121

 فنی انسانی ) ، استاد:( خانم دکتر زهره هاشمی )  -206) ، کالس:( کالس  14:30تا  13:0سه شنبه:(   00:00 1399/10/25 9911 مبانی مشاوره و راهنمایی 313133

 00:00 1399/10/08 9919 فارسی 8888248
 فنی انسانی ) ، استاد:( فاطمه حیدري )  -208) ، کالس:( کالس  16:30تا  14:45سه شنبه:(  

 فنی انسانی ) ، استاد:( فاطمه حیدري )  -208) ، کالس:( کالس  16:30تا  14:45چهارشنبه:( 

 00:00 1399/10/15 9922 زبان خارجی (انگلیسی) 8888256
 فنی انسانی ) ، استاد:( خانم فرزانه نجفی  ) -206) ، کالس:( کالس  18:0تا  16:45سه شنبه:(  
 فنی انسانی ) ، استاد:( خانم فرزانه نجفی  )  -206) ، کالس:( کالس  18:0تا  16:45چهارشنبه:(  



 

1399-1400مقطع کارشناسی در نیمسال اول سالتحصیلی  –رشته روانشناسی  98امتحانی ورودي هاي  برنامه کالسی و  

 

 

 

 

 درسبرنامه کلی  امتحان_زمان امتحان_تاریخ درس_گروه درس_نام درس_کد

 فنی انسانی ) ، استاد:( دکتر عیسی حکمتی حسین آباد )  -208) ، کالس:( کالس  11:15تا  9:45سه شنبه:(   00:00 1399/10/23 9811 روش تحقیق در روانشناسی 313108

 فنی انسانی ) ، استاد:( خانم دکتر زهره هاشمی )  -205) ، کالس:( کالس  11:15تا  9:45یکشنبه:(   00:00 1399/10/14 9811 روانشناسی فیزیولوژیک 313111

 فنی انسانی ) ، استاد:( دکتر احمد اسمعلی  )  -206) ، کالس:( کالس  11:15تا  9:45چهارشنبه:(   00:00 1399/10/21 9811 2روانشناسی تحولی 313114

 )    صفرزادهفنی انسانی ) ، استاد:( حاج آقا -206) ، کالس:( کالس  14:30تا  13:0دوشنبه:(   00:00 1399/10/07 9811 روانشناسی دین 313119

 فنی انسانی ) ، استاد:( آقاي دکتر علی افشاري )  -206) ، کالس:( کالس  14:30تا  13:0یکشنبه:(   00:00 1399/10/22 9811 2متون روانشناسی 313124

 فنی انسانی ) ، استاد:( آقاي دکتر علی افشاري )  -206) ، کالس:( کالس  16:30تا  14:45شنبه:(   00:00 1399/10/16 9811 روانشناسی تجربی 313125

 فنی انسانی ) ، استاد:( آقاي دکتر علی افشاري )  -205) ، کالس:( کالس  14:30تا  13:0سه شنبه:(   00:00 1399/10/25 9811 سازمانی -روانشناسی صنعتی  313146

 فنی انسانی ) ، استاد:( دکتر عیسی حکمتی حسین آباد )  -206) ، کالس:( کالس  11:15تا  9:45دوشنبه:(   00:00 1399/10/09 9811 فلسفه علم روانشناسی 313171



 

1399- 1400مقطع کارشناسی در نیمسال اول سالتحصیلی  –رشته روانشناسی  97برنامه کالسی و امتحانی ورودي هاي  

 

 

 

 برنامه کلی درس امتحان_زمان امتحان_تاریخ درس_گروه درس_نام درس_کد

 فنی انسانی ) ، استاد:( آقاي دکتر علی افشاري )  -206) ، کالس:( کالس  11:15تا  9:45شنبه:(   00:00 1399/10/07 9711 روانشناسی شخصیت 313117

 فنی انسانی ) ، استاد:( خانم دکتر زهره هاشمی )  -205) ، کالس:( کالس  14:30تا  13:0یکشنبه:(   00:00 1399/10/23 9711 روانشناسی شناختی 313118

 فنی انسانی ) ، استاد:( آقاي دکتر علی افشاري )  -206) ، کالس:( کالس  11:15تا  9:45سه شنبه:(   00:00 1399/10/14 9711 1متون روانشناسی 313123

 )  صفرزاده فنی انسانی ) ، استاد:( حاج آقا -206) ، کالس:( کالس  16:30تا  14:45دوشنبه:(   00:00 1399/10/09 9711 2روانشناختی در قرآن و حدیث آموزه هاي  313130

 فنی انسانی ) ، استاد:( دکتر احمد اسمعلی  )  -208) ، کالس:( کالس  9:45تا  8:0سه شنبه:(   00:00 1399/10/21 9711 1آسیب شناسی روانی 313131

 فنی انسانی ) ، استاد:( دکتر عیسی حکمتی حسین آباد )  -206) ، کالس:( کالس  14:30تا  13:0چهارشنبه:(   00:00 1399/10/16 9711 ناتوانایی هاي یادگیري 313165



1399- 1400مقطع کارشناسی در نیمسال اول سالتحصیلی  –رشته روانشناسی  96امتحانی ورودي هايبرنامه کالسی و   

 

 

 برنامه کلی درس امتحان_زمان امتحان_تاریخ درس_گروه درس_نام درس_کد

 فنی انسانی ) ، استاد:( دکتر احمد اسمعلی  )  - 206) ، کالس:( کالس  16:30تا  14:45چهارشنبه:(   00:00 1399/10/23 9611 2آزمونهاي روانشناختی 313136

 فنی انسانی ) ، استاد:( خانم دکتر زهره هاشمی )  -206) ، کالس:( کالس  18:0تا  16:45یکشنبه:(   00:00 1399/10/25 9611 اصول روانشناسی بالینی 313137

 فنی انسانی ) ، استاد:( دکتر احمد اسمعلی  )  -205) ، کالس:( کالس  11:15تا  9:45شنبه:(   00:00 1399/10/07 9611 بهداشت روانی 313138

 فنی انسانی ) ، استاد:( دکتر احمد اسمعلی  )  -208) ، کالس:( کالس  14:30تا  13:0سه شنبه:(   00:00 1399/10/16 9611 روانشناسی سالمت 313139

 فنی انسانی ) ، استاد:( خانم دکتر زهره هاشمی )  -205) ، کالس:( کالس  9:45تا  8:0یکشنبه:(   00:00 1399/10/10 9611 آسیب شناسی روانی کودك و نوجوان 313140

 فنی انسانی ) ، استاد:( خانم دکتر زهره هاشمی )  -206) ، کالس:( کالس  18:0تا  16:45شنبه:(   00:00 1399/10/21 9611 نظریه هاي مشاوره و روان درمانی 313142

 فنی انسانی ) ، استاد:( دکتر عیسی حکمتی حسین آباد )  -206) ، کالس:( کالس  16:30تا  14:45سه شنبه:(   00:00 1399/10/15 9611 شناسی اجتماعیآسیب  313145

 فنی انسانی ) ، استاد:( آقاي دکتر علی افشاري )  -206) ، کالس:( کالس  16:30تا  14:45یکشنبه:(   00:00 1399/10/14 9611 2روانشناسی کودکان با نیازهاي ویژه  313148

 فنی انسانی ) ، استاد:( دکتر عیسی حکمتی حسین آباد )  -206) ، کالس:( کالس  18:0تا  16:45دوشنبه:(   00:00 1399/10/09 9611 روانشناسی اعتیاد 313155



 

 

 

               رشته آموزش زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی99امتحانی دروس ارائه شده براي ورودي هايبرنامه کالسی و 

 

 

 

 

 

 

 برنامه کلی درس امتحان_زمان امتحان_تاریخ درس_گروه درس_نام درس_کد

 00:00 1399/10/07 9911 1خواندن و درك مطلب  314101
  )  خانم شادمانفنی انسانی ) ، استاد:( -209) ، کالس:( کالس  9:45تا  8:0شنبه:(  

 )    خانم شادمانفنی انسانی ) ، استاد:(-209) ، کالس:( کالس  18:0تا  16:30دوشنبه:(  

 00:00 1399/10/14 9911 1دستور نگارش  314102
  فنی انسانی ) ، استاد:( آقاي محمد خادم نبی  )  -209) ، کالس:( کالس  11:15تا  9:45شنبه:(  

 فنی انسانی ) ، استاد:( آقاي محمد خادم نبی  )  -209) ، کالس:( کالس  16:30تا  14:45دوشنبه:( 

 00:00 1399/10/21 9911 1گفت و شنود  314103
  فنی انسانی ) ، استاد:( دکتر مصطفی جانبی عنایت )  -209) ، کالس:( کالس  14:45تا  13:0یکشنبه:(  

 فنی انسانی ) ، استاد:( دکتر مصطفی جانبی عنایت )  -209) ، کالس:( کالس  18:0تا  16:30یکشنبه:( 

 فنی انسانی ) ، استاد:( خانم دکتر فاطمه پورابراهیم )  -209) ، کالس:( کالس  16:30تا  14:45یکشنبه:(   00:00 1399/10/25 9911 فنون و یادگیري 314104



 

             رشته آموزش زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی98برنامه کالسی و امتحانی دروس ارائه شده براي ورودي هاي

 

 برنامه کلی درس امتحان_زمان امتحان_تاریخ درس_گروه درس_نام درس_کد

 00:00 1399/10/14 9811 3خواندن و درك مطلب  314110
  )    خانم شادمانفنی انسانی ) ، استاد:(-209) ، کالس:( کالس  16:30تا  14:45سه شنبه:(  

 )   خانم شادمانفنی انسانی ) ، استاد:( -209) ، کالس:( کالس  16:30تا  14:45چهارشنبه:( 

 فنی انسانی ) ، استاد:( آقاي  دکتر اصغر سلیمی امیر غائب )  -209) ، کالس:( کالس  11:15تا  9:45دوشنبه:(   00:00 1399/10/07 9811 دستور زبان پیشرفته 314111

 00:00 1399/10/21 9811 3گفت و شنود  314112
  فنی انسانی ) ، استاد:( خانم نغمه فضل زاده ) -209) ، کالس:( کالس  11:15تا  9:45چهارشنبه:(  
 فنی انسانی ) ، استاد:( خانم نغمه فضل زاده )  -209) ، کالس:( کالس  14:30تا  13:0چهارشنبه:(  

 فنی انسانی ) ، استاد:( آقاي دکتر فرهاد مظلوم )  -209) ، کالس:( کالس  18:0تا  16:45سه شنبه:(   00:00 1399/10/25 9811 )1کلیات زبان شناسی( 314113

 فنی انسانی ) ، استاد:( آقاي محمد خادم نبی  )  -209) ، کالس:( کالس  14:45تا  13:0دوشنبه:(   00:00 1399/10/16 9811 ترجمهاصول روش  314114



              رشته آموزش زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی 97 دروس ارائه شده براي ورودي هايبرنامه کالسی و امتحانی 

 

 برنامه کلی درس امتحان_زمان امتحان_تاریخ درس_گروه درس_نام درس_کد

 فنی انسانی ) ، استاد:( آقاي دکتر فرهاد مظلوم )  -209) ، کالس:( کالس  9:30تا  8:0سه شنبه:(   00:00 1399/10/14 9711 جامعه شناسی آموزش و پرورش 314120

 فنی انسانی ) ، استاد:( دکتر مصطفی جانبی عنایت )  -209) ، کالس:( کالس  14:30تا  13:0سه شنبه:(   00:00 1399/10/21 9711 نامه نگاري 314122

 فنی انسانی ) ، استاد:( خانم نغمه فضل زاده )  -209) ، کالس:( کالس  9:30تا  8:0چهارشنبه:(   00:00 1399/10/23 9711 1درآمدي بر ادبیات 314124

 فنی انسانی ) ، استاد:( آقاي  دکتر اصغر سلیمی امیر غائب )  -209) ، کالس:( کالس  11:15تا  9:45چهارشنبه:(   00:00 1399/10/25 9711 زبانشناسی مقابله اي و تحلیل خطاها 314125

 فنی انسانی ) ، استاد:(  )  -209) ، کالس:( کالس  11:15تا  9:45سه شنبه:(   00:00 1399/10/16 9711 واژه شناسی 314127

 فنی انسانی ) ، استاد:( آقاي محمد خادم نبی  )  -208) ، کالس:( کالس  11:15تا  9:45دوشنبه:(   00:00 1399/10/09 9711 ترجمه پیشرفته 314129

 فنی انسانی ) ، استاد:( خانم دکتر فاطمه پورابراهیم )  -208) ، کالس:( کالس  9:30تا  8:0دوشنبه:(   00:00 1399/10/07 9711 2بیان شفاهی داستان  314130



               رشته آموزش زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی96کالسی و امتحانی دروس ارائه شده براي ورودي هايبرنامه 
 

 

 

 

 

 

 برنامه کلی درس امتحان_زمان امتحان_تاریخ درس_گروه درس_نام درس_کد

 فنی انسانی ) ، استاد:( خانم دکتر بهروزي زاد )  -209) ، کالس:( کالس  14:30تا  13:0شنبه:(   00:00 1399/10/07 9611 تهیه مطالب درسی راهنمایی 314135

 فنی انسانی ) ، استاد:( خانم دکتر فاطمه پورابراهیم )  -209) ، کالس:( کالس  18:0تا  16:45شنبه:(   00:00 1399/10/16 9611 ) راهنمایی1تدریس عملی( 314136

 فنی انسانی ) ، استاد:( دکتر مصطفی جانبی عنایت )  -209) ، کالس:( کالس  16:30تا  14:45شنبه:(   00:00 1399/10/09 9611 تهیه مطالب کمک آموزشی  314137

 فنی انسانی ) ، استاد:( آقاي  دکتر اصغر سلیمی امیر غائب )  -208) ، کالس:( کالس  16:30تا  14:45دوشنبه:(   00:00 1399/10/25 9611 بررسی کتابهاي درسی راهنمایی 314138

 00:00 1399/10/14 9611 روشهاي تدریس مهارتهاي زبان 314139
  فنی انسانی ) ، استاد:( دکتر مصطفی جانبی عنایت )  -209) ، کالس:( کالس  9:30تا  8:0یکشنبه:(  

 فنی انسانی ) ، استاد:( دکتر مصطفی جانبی عنایت )  -208) ، کالس:( کالس  18:0تا  16:45دوشنبه:( 

 فنی انسانی ) ، استاد:( آقاي محمد خادم نبی  )  -209) ، کالس:( کالس  11:15تا  9:45یکشنبه:(   00:00 1399/10/21 9611 خواندن متون مطبوعاتی 314140

 فنی انسانی ) ، استاد:( آقاي دکتر فرهاد مظلوم )  -208) ، کالس:( کالس  14:30تا  13:0دوشنبه:(   00:00 1399/10/23 9611 ارزیابیسنجش و  314141



ارشد              رشته آموزش زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی99برنامه کالسی و امتحانی دروس ارائه شده براي ورودي هاي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامه کلی درس امتحان_زمان امتحان_تاریخ درس_گروه درس_نام درس_کد

 فنی انسانی ) ، استاد:( دکتر مصطفی جانبی عنایت )  -210) ، کالس:( کالس  14:30تا  13:0شنبه:(   00:00 1399/10/25 9911 اصول و روش تدریس زبانهاي خارجی 315506

 فنی انسانی ) ، استاد:( آقاي دکتر فرهاد مظلوم )  -210) ، کالس:( کالس  11:15تا  9:45شنبه:(   00:00 1399/10/14 9911 انگلیسی براي اهداف ویژه 315512

 فنی انسانی ) ، استاد:( خانم دکتر فاطمه پورابراهیم )  -210) ، کالس:( کالس  16:30تا  14:45شنبه:(   00:00 1399/10/18 9911 زبانشناسی در آموزش زبان 315515

 فنی انسانی ) ، استاد:( آقاي  دکتر اصغر سلیمی امیر غائب )  -210) ، کالس:( کالس  9:30تا  8:0یکشنبه:(   00:00 1399/10/16 9911 بررسی آموزش زبان در ایران 315517

 فنی انسانی ) ، استاد:( خانم دکتر بهروزي زاد )  -210) ، کالس:( کالس  11:15تا  9:45یکشنبه:(   00:00 1399/10/21 9911 نگارش متون علمی دانشگاهی 315521



ارشد  رشته آموزش زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی98برنامه کالسی و امتحانی دروس ارائه شده براي ورودي هاي  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 برنامه کلی درس امتحان_زمان امتحان_تاریخ درس_گروه درس_نام درس_کد

 فنی انسانی ) ، استاد:( دکتر مصطفی جانبی عنایت )  -210) ، کالس:( کالس  9:30تا  8:0دوشنبه:(   00:00 1399/10/14 9811 سنجش و ارزشیابی زبان 315508

 فنی انسانی ) ، استاد:( آقاي  دکتر اصغر سلیمی امیر غائب )-210) ، کالس:( کالس  14:30تا  13:0یکشنبه:(   00:00 1399/10/25 9811 سمینار در مسائل آموزش زبان 315509

 فنی انسانی ) ، استاد:( خانم دکتر فاطمه پورابراهیم )  -210) ، کالس:( کالس  11:15تا  9:45دوشنبه:(   00:00 1399/10/18 9811 درآمدي بر تحلیل گفتمان 315514

 فنی انسانی ) ، استاد:( آقاي دکتر فرهاد مظلوم )-210) ، کالس:( کالس  16:30تا  14:45یکشنبه:(  00:00 1399/10/21 9811 تدریس عملی 315520



ارشد  رشته آموزش زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی97و  96برنامه کالسی و امتحانی دروس ارائه شده براي ورودي هاي  

 

 فنی انسانی ) ، استاد:( آقاي دکتر فرهاد مظلوم )  -210) ، کالس:( کالس  18:0تا  16:30یکشنبه:(   00:00 1399/10/21 9711 نامهپایان  315523

 00:00 1399/10/21 9611 پایان نامه 315523

  
  غائب )فنی انسانی ) ، استاد:( آقاي  دکتر اصغر سلیمی امیر -210) ، کالس:( کالس  18:0تا  16:30دوشنبه:( 
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