
 2003واحد/ کالس  18بیک/ آ /1ترم   /98روانشناسی ورودی  کارشناسی 

 

 

 امتحانات :

 22/10/1398 شنبهفیزیولوژی اعصاب و غدد /  /1

 24/10/1398چهارشنبه  /آمار توصیفی  /2

 26/10/1398پنجشنبه  /زبان عمومی  /3

 29/10/1398یکشنبه  /1مباحث اساسی در روانشناسی عمومی  /4

 01/11/1398سه شنبه روانشناسی از دیدگاه دانشمندان اسالمی/  /5

 02/11/1398پنجشنبه مبانی جامعه شناسی/  /6

 

 

 روز 10-8 12-10 15-13

 واحد( 3فارسی عمومی)

خانم جانی ، گروه  

1014 

 14-17ساعت 

 1اندیشه اسالمی 

 آقای محمد پور  واحد(2)

 1017. گروه 

 واحد(2مار توصیفی)آ

 دکتر رحمانیآقای  

 شنبه

 واحد(3زبان عمومی ) 

 البرز

مباحث اساسی در  

 2) 1عمومی روانشناسی 

 واحد(

 دکتر زهرا قنبری

 یکشنبه

روانشناسی از دیدگاه 

)   دانشمندان اسالمی

 واحد(2

دکترهوشنگ  داداش 

 زاده

مبانی جامعه شناسی ) 

 واحد(2

دکتر  هوشنگ داداش 

 زاده

 فیزیولوژی اعصاب و غدد

 واحد( 2) 

 دکتر لیال ترابیان 

 دوشنبه



 2004واحد/ کالس  20ابیک/  /3ترم   /97کارشناسی روانشناسی ورودی 

 روز 10-8 12-10 15-13

روانشناسی به متون 

 2) 2انگلیسی  زبان

 واحد(

 دکتر سارا اقایی

 14-16ساعت 

 واحد(3روش تحقیق)

 دکتر سارا اقایی

 11-14ساعت 

 

 واحد(3روان سنجی)

 دکتر سارا اقایی

 8-11ساعت 

 

 شنبه

 واحد(2گروه)پویایی 

 دکتر زهرا قنبری

 2) 2روانشناسی تحولی 

 واحد(

 دکتر زهرا قنبری

فلسفه علم روان 

 واحد( 2شناسی) 

 ویسا نجیمیآدکتر 

 یکشنبه

روان شناسی اجتماعی 

 واحد(2کاربردی) 

 دکتر لیال ترابیان

روان شناسی 

 واحد(2فیزیولوژیک) 

 دکتر لیال ترابیان

 2)2اندیشه اسالمی 

 واحد(

 1021گروه 

 آقای حاج محمدی

 دوشنبه

 

 امتحانات

 21/10/1398شنبه روانشناسی فیزیولوژیک / /1

  23/10/1398دوشنبه متون زبان/  /2

 25/10/1398چهارشنبه  /روان سنجی  /3

 28/10/1398شنبه  /2روانشناسی تحولی  /4

 30/10/1398دوشنبه  روش تحقیق /  /5

 1/11/1398سه شنبه پویایی گروه /  / 6

 03/11/1398پنجشنبه روانشناسی اجتماعی کاربردی/  /7

 29/10/98یکشنبه  فلسفه علم روان شناختی /  /8

 



 411واحد/ کالس 18محمدیه/  /5ترم  /96کارشناسی روانشناسی ورودی 

 15-17 13-15 10-12 8-10 روز

روان شناسی افراد با  شنبه

 2) 1نیاز های خاص 

 خانم نظری واحد( 

روان شناسی 

 شناختی

 واحد(2)  

 خانم نظری

آموزه های 

روانشناختی در قران 

 واحد( 2) 

خانم دکتر 

 کالهدوزها

 اسالمتاریخ 

 2)( 1044گروه ) 

 واحد(

 دکتر خانم

 کالهدوزها

روانشناسی تجربی )   یکشنبه

 واحد(3

 دکتر لیال ترابیان

الی  30/10ساعت 

30/13 

روان شناسی تبلیغات 

 واحد ( 2و رسانه ) 

 دکتر لیال ترابیان

 16الی  14

 

 دخترانتربیت بدنی   دوشنبه

 (1065گروه  )

8-9/30 

 تربیت بدنی پسران

 ( 1066 گروه ( 

9,30-11 

 آسیب شناسی روانی 

 واحد(2) 2

 دکتر زهرا قنبری

11-12,30 

مبانی مشاوره و 

 واحد(2راهنمایی )

 دکتر زهرا قنبری

13-15 
 

 

 امتحانات

 21/10/1398شنبه / /  2آسیب شناسی روانی  /1

 23/10/1398دوشنبه /  1روانشناسی افراد با نیاز های خاص  /2

  25/10/1398 /  چهارشنبه/مبانی مشاوره و راهنمایی  /3

  28/10/1398/  شنبه / شناسی شناختیروان /4

 30/10/1398 /شنبهدو /روانشناسی تبلیغات  /5

 29/10/1398یکشنبه/   / تجربیروان شناسی  /6

 03/11/1398پنجشنبه/  / آموزه های روانشناختی در قران /7


