
 موسسه آموزش عالی آزاد ابن یمین
و علوم تربیتی، مشاوره    دپارتمان تخصصی روانشناسی     

 @phdravanshenasi لینک کانال دپارتمان          

www. ebneyamin.com آدرس سایت                  

 به نام او

      برنامه کالسهای ویژه آمادگی مصاحبه دکتری مجموعه روانشناسی )کد 2150(   برنامه کالسهای ویژه آمادگی مصاحبه دکتری مجموعه مشاوره )کد 2148(

 

 

 
 

 آمادگی مصاحبه دکتری ویژه(EPT/Tolimo/MSRT)زبان عمومی برنامه کالسهای

 نام درس نام استاد نام کد روز و ساعت برگزاری 

17-20پنجشنبه      21/2/96   

16-20   جمعه      22/2/96  

   17-20     پنجشنبه  28/2/96

 
A 
 

 

 

 دکتر سورانی

 

 آماروروش تحقیق
www.sourani.com 

16-20       پنجشنبه  4/3/96  

14-20      پنجشنبه  11/3/96  

 
B 

12-17پنجشنبه      21/2/96   

11-16     جمعه  29/2/96  

 
A 

 

 دکتر سیفی

 

 نظریه های مشاوره 
10-20    شنبه   سه  26/2/96  B 

8-13پنجشنبه          4/3/96   

   8-13     پنجشنبه   11/3/96

 
A دکتر قره داغی 

 

 مبانی و فنون مشاوره

16-20جمعه           29/2/96   

   14-19         جمعه     5/3/96

 
A 

 زبان تخصصی دکتر سیفی

 )ویژه مشاوره(

 نام درس نام استاد نام کد روز و ساعت برگزاری 

17-20پنجشنبه      21/2/96   

16-20جمعه        22/2/96  

   17-20پنجشنبه      28/2/96

 
A 

 
 

 

 

 دکتر سورانی

 

 آماروروش تحقیق
www.sourani.com 

16-20پنجشنبه      4/3/96  

14-20پنجشنبه      11/3/96  

B 

8-11جمعه          12/3/96   

8-11جمعه         2/96/ 29  

   8-11پنجشنبه          4/3/96

 
A 

 

 دکتر دریاافزون
 

رشد  روانشناسی  

 دکتر رحیمی B   10-20    پنجشنبه 25/3/96

16-20جمعه       29/2/96   

9-14پنجشنبه       11/3/96  

 
A 

 

 دکترپیری

 

 آسیب شناسی روانی 
 B   11-30/20  جمعه 12/3/96

11-16جمعه      22/2/96   

11-16پنجشنبه      4/3/96  

 
A 

 

 دکتر سیفی

 زبان تخصصی

)ویژه روانشناسی 

بالینی،عمومی و 

 سالمت(

10-20جمعه       19/3/96  B 

12-17پنجشنبه      21/2/96   

11-16     جمعه  29/2/96  

 
A 

 

سیفیدکتر   

 

 نظریه های رواندرمانی
10-20     شنبه   سه  26/2/96  B 

12-17پنجشنبه        28/2/96   

30/14-30/19   جمعه 5/3/96  

 
A 

 

 دکتر پیری

 

 روانشناسی فیزیولوژی
10-20پنجشبه    18/3/96  B 

14-20یکشبه     21/3/96   A  انصاریدکتر  روانشناسی سالمت 

میشودمتعاقبا اعالم   B 

  روز و ساعت برگزاری نام کد نام استاد نام درس

 

 زبان عمومی

MSRT / EPT/Tolimo 

 

 دکتر قاسمی

 

 

C 
 

8-12      پنجشنبه  21/2/96  

9-16      سه شنبه  26/2/96  

8-12      پنجشنبه   28/2/96  

 9-16    سه شنبه    2/3/96

 

 تحلیل پایان نامه ارشد

و مقاالت)ویژه جلسه مصاحبه(   

 دکتر سورانی

 دکتر شوقی

 

- 

 

 به صورت فردی

 



 موسسه آموزش عالی آزاد ابن یمین
و علوم تربیتی، مشاوره    دپارتمان تخصصی روانشناسی     

 @phdravanshenasi لینک کانال دپارتمان          

www. ebneyamin.com آدرس سایت                  

 به نام او

      برنامه کالسهای ویژه آمادگی مصاحبه دکتری روانشناسی تربیتی)کد 2144(    برنامه کالسهای ویژه آمادگی مصاحبه دکتری روانشناسی کودکان استثنایی)کد 2147(

 

 

 

"گروه آموزشی دکتر سورانی"  

 نام درس نام استاد نام کد روز و ساعت برگزاری 

17-20پنجشنبه      21/2/96   

16-20   جمعه      22/2/96  

   17-20     پنجشنبه   28/2/96

 
A 
 

 

 

 دکتر سورانی

 

 آماروروش تحقیق
www.sourani.com 

16-20    پنجشنبه    4/3/96  

14-20پنجشنبه      11/3/96  

B 

8-11جمعه          12/3/96   

8-11جمعه         2/96/ 29  

   8-11پنجشنبه          4/3/96

 
A 

 

 دکتر دریاافزون

 

 روانشناسی رشد

 دکتر رحیمی B   10-20    سه شنبه     2/3/96

11-16جمعه      22/2/96   

   12-17     پنجشنبه  28/2/96

11-16پنجشنبه      4/3/96  

A  

 

 دکتر سیفی

 

 

 زبان تخصصی

   12-17     پنجشنبه  28/2/96

10-20        جمعه 19/3/96  

B 

16-20جمعه       29/2/96   

9-14پنجشنبه       11/3/96  

 
A 

 

  دکترپیری

 

 آسیب شناسی روانی

 B   11-30/20جمعه        12/3/96

 نام درس نام استاد نام کد روز و ساعت برگزاری 

17-20پنجشنبه      21/2/96   

16-20جمعه        22/2/96  

   17-20     پنجشنبه  28/2/96

 
A 
 

 

 

 دکتر سورانی

 

 آماروروش تحقیق
www.sourani.com 

16-20   پنجشنبه    4/3/96  

14-20پنجشنبه      11/3/96  

 
B 

8-11جمعه          12/3/96   

8-11  جمعه       2/96/ 29  

   8-11پنجشنبه          4/3/96

 
A 

 

 دکتر دریاافزون

 

 روانشناسی رشد

 دکتر رحیمی B   10-20    سه شنبه     2/3/96

 زبان تخصصی دکتر سیفی A   12-17     پنجشنبه  28/2/96 
)ویژه روانشناسی 

 تربیتی(

11-16   جمعه    29/2/96   

9-14     جمعه   5/3/96  

 
A 

 

طباطباییدکتر   

 یادگیری

 روانشناسی تربیتی


