موسسهآموزشعالیآزادابنیمین
دپارتمانتخصصیروانشناسیوعلومتربیتی
به نام خدا
برنامه کالسهای دوره سراسری کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی و بالینی(کد)1133ترم پاییز

نام درس

نام استاد

نام کد

روز و ساعت برگزاری

آمارو روش تحقیق
www.sourani.com

دکتر سورانی

A

پنج شنبه 11 -14

B

سه شنبه 17-20

زبان تخصصی

دکتر سیفی

A

پنج شنبه 14 -17

B

سه شنبه 14-17

روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی

دکتر پیری

A

پنج شنبه 8 -11

علم النفس

دکتر فرهمند

A

پنج شنبه 17/30 -19/30

B

چهارشنبه 14 -20

روانشناسی رشد

دکتر رحیمی

A

فیزیولوژی و انگیزش هیجان

دکتر پیری

A

پنج شنبه 11 -14

B

جمعه 17 -20

روانشناسی عمومی

دکترمنوچهری

A

جمعه 14 -17

روانشناسی بالینی

دکتر رحیمی

A

جمعه 11 -14

جمعه 8 -11
(درتاریخهایآزمونبرگزارنمیگردد)

کانال لینک کانال دپارتمان @arshadravanshenasii
آدرس  :میدان فاطمی – خیابان جویبار -کوچه میر هادی شرقی– پالک  22موسسه ابن یمین

www.ebneyamin.com

تلفن تماس88917446- 88901622 .

موسسهآموزشعالیآزادابنیمین
دپارتمانتخصصیروانشناسیوعلومتربیتی

نام خدا
برنامه کالسهای دوره سراسری کارشناسی ارشد مشاوره (کد  )1134ترم پاییز

نام درس

نام استاد

نام کد

روز و ساعت برگزاری

آمارو روش تحقیق

دکتر سورانی

A

پنج شنبه 11 -14

B

سه شنبه 17-20

A

پنج شنبه 14 -17

B

سه شنبه 14-17
پنج شنبه 17 -20

www.sourani.com
زبان تخصصی

دکتر سیفی

روانشناسی شخصیت

دکتر سیفی

A

نظریه های رواندرمانی

دکتر سیفی

A

پنج شنبه 17 -20

کاربرد آزمونها

دکترشعبانی

A

جمعه 8 -11

مبانی و فنون مشاوره

دکتر قره داغی

A

(درتاریخهایآزمونبرگزارنمیگردد)



چهارشنبه 16-20

شروع دوره آذر ماه می باشد .
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آدرس  :میدان فاطمی – خیابان جویبار -کوچه میر هادی شرقی– پالک  22موسسه ابن یمین

www.ebneyamin.com
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موسسهآموزشعالیآزادابنیمین
دپارتمانتخصصیروانشناسیوعلومتربیتی
با نام خدا
برنامه کالسهای دوره سراسری کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی (کد  )1134ترم پاییز

نام درس

نام استاد

نام کد

روز و ساعت برکزاری

آمارو روش تحقیق

دکتر سورانی

A

پنج شنبه 11 -14

B

سه شنبه 17-20

A

پنج شنبه 14 -17

B

سه شنبه 14-17
جمعه 8 -11

www.sourani.com
زبان تخصصی

دکتر سیفی

روانشناسی رشد

دکتر رحیمی

A

روانشناسی عمومی

دکترمنوچهری

A

جمعه 14 -17

روانشناسی تربیتی

دکترطباطبایی

A

جمعه 17 -20

(درتاریخهایآزمونبرگزارنمیگردد)



شروع دوره آذر ماه می باشد .
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موسسهآموزشعالیآزادابنیمین
دپارتمانتخصصیروانشناسیوعلومتربیتی
با نام خدا
برنامه کالسهای دوره سراسری کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنایی (کد )1118ترم پاییز

نام درس

نام استاد

نام کد

روز و ساعت برگزاری

آمارو روش تحقیق

دکتر سورانی

A

پنج شنبه 11 -14

B

سه شنبه 17-20

A

پنج شنبه 14 -17

B

سه شنبه 14-17
پنج شنبه 8 -11
جمعه 8 -11

www.sourani.com
زبان تخصصی

دکتر سیفی

کودکان استثنایی

دکتر پیری

A

روانشناسی رشد

دکتر دریا افزون

A

سنجش و اندازه گیری

دکتر سورانی

A

متعاقبا اعالم میگردد

روانشناسی عمومی

دکترمنوچهری

A

جمعه 14 -17

روانشناسی تربیتی

دکتر طباطبایی

A

جمعه 17 -20

(درتاریخهایآزمونبرگزارنمیگردد)



شروع دوره آذر ماه می باشد
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موسسهآموزشعالیآزادابنیمین
دپارتمانتخصصیروانشناسیوعلومتربیتی
بانام خدا
برنامه کالسهای دوره سراسری کارشناسی ارشد روانسنجی (کد )1133ترم پاییز
نام درس

نام استاد

نام کد

روز و ساعت برگزاری

آمارو روش تحقیق

دکتر سورانی

A

پنج شنبه 11 -14

B

سه شنبه 17-20

A

پنج شنبه 14 -17

B

سه شنبه 14-17
جمعه 8 -11
جمعه 8 -11

www.sourani.com
زبان تخصصی

دکتر سیفی

آزمونهای هوش و استعداد

دکتر شعبانی

A

روانشناسی رشد

دکتر رحیمی

A

سنجش و اندازه گیری

دکتر سورانی

A

متعاقبا اعالم میگردد

روانشناسی عمومی

دکترمنوچهری

A

جمعه 14 -17

روانشناسی مرضی و کودکان استثایی

دکتر پیری

A

(درتاریخهایآزمونبرگزارنمیگردد)

پنج شنبه 8 -11
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