
 
 دانشکده علوم تربیتی و  روانشناسیهای  برنامه درسی دانشجویان رشتهلیست دروس و 

 د بهشتییمرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه شه 
 

  

 95 ورودی -مدیریت آموزشیرشته  دروس دانشجویان

 نام استاد شماره درس نام درس
هفته 

 ارائه
 ساعت ارائه روز ارائه

تاریخ وزمان 

 امتحان

 1395/10/11 18-20 شنبهیک  فرد دکتر نظری هاشمی 18-11-807-10 اصول برنامه ریزی آموزشی
13-16 

متون زبان خارجه در تئوریهای 

 سازمانی مدیریت
10- 815-11-18 

14-16 یک شنبه فرد دکتر ابوالقاسمی  
1395/10/13 

13-16 
 18-20 شنبه زوج خانم سلیمانی

رفتار و روابط انسانی در سازمانهای 

 اموزشی
10-820-11-18 

 1395/10/15 13-15 دوشنبه فرد پرداختچی دکتر
 13-15 دوشنبه زوج آقای وفایی زاده 13-16

 18-11-892-10 تئوریهای سازمانی مدیریت

 فرد دکتر قهرمانی

 1395/10/18 15-18 شنبه

13-16 
 زوج آقای وفایی زاده

کاربرد آمار استنباطی در مدیریت 

 آموزشی
10-970-11-18 

 18-20 دوشنبه فرد دکتر پاینده
1395/10/21 
09-12 

16-18 چهارشنبه زوج آقای نیکبخت  
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 د بهشتییمرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه شه 
 

 
  

 94 ورودی -مدیریت آموزشیرشته  دروس دانشجویان

 نام استاد شماره درس نام درس
هفته 

 ارائه
 ساعت ارائه روز ارائه

تاریخ وزمان 

 امتحان

 18-11-969-10 نظارت و راهنمایی آموزشی
 12/10/1395 17-19 سه شنبه فرد دکتر پرداختچی

 16-18 یک شنبه زوج خانم زین الدینی 16-13

 17-19 دوشنبه فرد دکترخراسانی 18-11-822-10 سمینار در مسائل مدیریت آموزشی
14/10/1395 

16-13 

 17-19 سه شنبه زوج دکترحقانی 18-11-896-10 مدیریت آموزش عالی
19/10/1395 

12-09 

 18-11-957-10 ارزشیابی دوره های آموزشی
 22/10/1395 15-17 دوشنبه فرد دکتر خراسانی

 13-15 سه شنبه زوج آقای گوازی 16-13

 18-11-955-10 مدیریت آموزش و بهسازی منابع انسانی
 فرد دکتر پرداختچی

 15-17 سه شنبه
20/10/1395 

 زوج خانم بندعلی 12-09

روشهای تدریس در آموزش و بهسازی 

 منابع انسانی
 17-19 چهارشنبه فرد زادهدکتر طالب  10-958-11-18

11/10/1395 

12-09 

 18-12-032-11 کاربرد کامپیوتر در تجزیه و تحلیل آماری
 دکتر حیدری

 هرهفته
16:30-18 شنبه  20/10/1395 

13-14:30 دوشنبه آقای منصوری 16-13  

)مخصوص دانشجویان تبدیل  پایان نامه

 پژوهشی-وضعیت شده به آموزشی
12-709-10-90 
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  95 ورودی - روانشناسی تربیتی رشته  دروس دانشجویان

 ساعت ارائه روز ارائه هفته ارائه نام استاد شماره درس نام درس
تاریخ وزمان 

 امتحان

 15-13 دوشنبه زوج دکتر محمدی 11-710-12-18 نظریات تربیتی و مکاتب فلسفی

1395/10/
11 

09-12 

 11-817-12-18 آمار استنباطی

 حیدریدکتر 
 هرهفته

 18:30-17 چهارشنبه
1395/10/13 

09-12 
13-14:30 سه شنبه آقای منصوری  

 

 نظریه های رشد
های این درس در  تاریخ برگزاری کالس *

 تاالر اخبار آن اعالم شده است

 

18-12-777-11 

/1395/10 15-13 دو شنبه فرد * دکتر پاکدامن
18 

12-09 15-17 چهارشنبه زوج * خانم میرزایی   

نظریه های انگیزش در آموزش و 

 پرورش
18-12-711-11 

 دکتر شکری

 

 زوج
  یکشنبه

10-12 1395/10/21 

13-16 
 11-09 یک شنبه فرد خانم رویایی 
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 94 ورودی - روانشناسی تربیتی رشته  دروس دانشجویان  

 ارائهساعت  روز ارائه هفته ارائه نام استاد شماره درس نام درس
تاریخ وزمان 

 امتحان

18-12-783-11 روشهای تغییر و اصالح رفتار 16-18 دوشنبه زوج دالوریان دکتر   
12/10/1395  

12-09  

18-12-717-11 روانشناسی شخصیت پیشرفته  
 زوج دکتر پورشهریار

 شنبه

 
20-18  14/10/1395  

12-09  
18-20 شنبه فرد خانم ابراهیمی  

 آموزشنظریه ها و روشهای 

 روش تحقیق
11-714-12-18 16-18 دوشنبه فرد دالوریان دکتر   

19/10/1395  

16-13  

18-12-778-11 روش تحقیق  
 حیدریدکتر 

 هرهفته

17-18:30 یکشنبه  
22/10/1395  

12-09 14:30-16 سه شنبه    
 آقای منصوری

کاربرد کامپیوتر در تجزیه و تحلیل 

 آماری
11-032-12-18 

 حیدریدکتر 
 هرهفته

16:30-18 شنبه  20/10/1395 

13-14:30 دوشنبه آقای منصوری 16-13  

)مخصوص دانشجویان تبدیل  پایان نامه

 پژوهشی-وضعیت شده به آموزشی
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  95 ورودی - آموزش و بهسازی منابع انسانی رشته  دروس دانشجویان 

 ساعت ارائه روز ارائه هفته ارائه نام استاد شماره درس نام درس
تاریخ وزمان 

 امتحان

 12-971-11-18 مدیریت منابع انسانی
 1395/10/11 19-17 دو شنبه فرد دکترپرداختچی

17-19 سه شنبه زوج آقای وفایی زاده 13-16  

 

 مبانی آموزش بزرگساالن

 

 دکتر طالب زاده 18-11-882-12
 زوج

 

 چهارشنبه

 
19-17  

 

1395/10/15 

09-12 

 

 12-880-11-18 متون تخصصی

 

 دکتر پرداختچی
 فرد

 

 دوشنبه

 
 

15-17 1395/10/18 

16-13  
15-17 سه شنبه زوج آقای وفایی زاده  

 

 

طراحی برنامه های آموزش ضمن 

 خدمت
18-11-956-12 

دکتر نظری 

 هاشمی

 
 فرد

 

 یک شنبه
 

16-18 
1395/10/20 

13-16 

18-11-824-12 آمار استنباطی پیشرفته 14-16 یک شنبه زوج دکتر ابوالقاسمی   
22/10/1395  

16-13  


