
دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۴-۹۳گروه آموزشي :۱۷ - روانشناسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۴-۹۳رشته :۱۱ - روانشناسي اسالمي گرايش روانشناسي مثبت گرا

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۲۱۸ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٤..مباحث جدیددرآسیب شناسی روانی ( آموزش٢١٢١٧٠٨٠

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١روانشناسی دین٣١٢١٧٢٨٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١زبان تخصصی٤١٢١٧٢٨٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١هوش هیجانی٥١٢١٧٢٨٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١كلیات و مفاهیم٦١٢١٧٢٨٨

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٢سلامت و شادكامی٧١٢١٧٢٨٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٢روش تحقیق پیشرفته٨١٢١٧٢٩٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٣انگیزش درونی٩١٢١٧٢٩١

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تشریحی٢صفات و انگیزه هاى مثبت١٠١٢١٧٢٩٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٢حدیث و روانشناسی مثبت (١)١١١٢١٧٢٩٣

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١تاریخ و منابع حدیث١٢١٢١٧٢٩٤

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١روش فهم روانشناختی متون دینی١٣١٢١٧٢٩٥

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١انسان شناسی تطبیقی١٤١٢١٧٢٩٦

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١مبانی فهم متون (قرآن و حدیث)١٥١٢١٧٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٣روابط مثبت١٦١٢١٧٣١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٣...بازسازى مثبت ، مشاوره و روان درمانی مثب١٧١٢١٧٣١٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٣حدیث و روانشناسی مثبت (٢)١٨١٢١٧٣١٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٣روانشناسی اخلاق١٩١٢١٧٣١٤

تشریحی٤سمینار٢٠١٢١٧٣١٥

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)٢١١٢١٧٣١٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٢١٢٢٠٦٥٨
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۱۷ - روانشناسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۱۴ - روانشناسي باليني كودك و نوجوان

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۲۱۹ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٤..مباحث جدیددرآسیب شناسی روانی ( آموزش٢١٢١٧٠٨٠

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری١آمار و روش تحقیق پیشرفته٣١٢١٧٣١٩

تشریحی١روش هاى مصاحبه و گزارش نویسی٤١٢١٧٣٢٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١پیشرفت هاى نوین در روانشناسی تحولی٥١٢١٧٣٢١

تشریحی١مشاهدات بالینی٦١٢١٧٣٢٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٢روانشناسی حقوق كودك و نوجوان٧١٢١٧٣٢٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١سازگارى كودك با آموزشگاه٨١٢١٧٣٢٤

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١...كاربرد آزمون هاى تشخیصی در كودكان و ن٩١٢١٧٣٢٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٢...تشخیص،درمان و توانبخشی،عقب ماندگی ذ١٠١٢١٧٣٢٦

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٢تشخیص و درمان اختلالات اضطرابی و خلقی١١١٢١٧٣٢٧

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٢تشخیص و درمان اختلالات رفتار ایذایی١٢١٢١٧٣٢٨

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٢...اصول اخلاقی در كار بالینی با كودكان و خ١٣١٢١٧٣٢٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١..متون روانشناسی بالینی كودك به زبان انگ١٤١٢١٧٣٣٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١كاربرد كامپیوتر در تجزیه و تحلیل آمارى١٥١٢١٧٣٣١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١روانشناسی مرضی تحولی١٦١٢١٧٣٣٢

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١روش تحقیق در روانشناسی بالینی١٧١٢١٧٣٣٣

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١روانشناسی فیزیولوژیك١٨١٢١٧٣٣٤

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٢نروسایكولوژى بالینی كودك و نوجوان١٩١٢١٧٣٣٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٣روش هاى روان درمانی در كودكان و نوجوانان٢٠١٢١٧٣٤٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٣تشخیص و درمان اختلالات یادگیرى٢١١٢١٧٣٤٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٣خانواده درمانی و آموزش والدین٢٢١٢١٧٣٤٥

٢٣١٢١٧٣٤٦( Case report )تشریحی٣گزارش مطالعات موردى

تشریحی٣...كاربرد بازى و هنر در درمان كودكان و نوجو٢٤١٢١٧٣٤٧

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)٢٥١٢١٧٣٤٩

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٦١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۱۷ - روانشناسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۱۵ - روانشناسي شخصيت

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۲۲۰ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٣روانشناسی شناختی٢١٢١٧٠٨٢

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١روانشناسی تحولی٣١٢١٧٢١٦١

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١روانشناسی شخصیت٤١٢١٧٢٣٨

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١روش تحقیق (كمی و كیفی)٥١٢١٧٢٥٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١نظریه ها و فنون مشاوره و روان درمانی٦١٢١٧٢٥٩

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١روانشناسی عمومی پیشرفته٧١٢١٧٣٣٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١روانشناسی رشد٨١٢١٧٣٤٠

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١انگیزش و هیجان پیشرفته٩١٢١٧٣٤١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١بررسی تفصیلی نظریه ها و مكاتب شخصیت١٠١٢١٧٣٤٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٢آمار پیشرفته١١١٢١٧٣٥٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٢علم النفس و مقایسه آن با روانشناسی جدید١٢١٢١٧٣٥٥

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٢...آسیب شناسی روانی (با توجه ویژه به اختل١٣١٢١٧٣٥٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٢هوش و استعداد و سنجش آن١٤١٢١٧٣٥٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٢پسیكوفیزیولوژى و نوروپسیكولوژى١٥١٢١٧٣٥٨

تشریحی٣كاربرد آزمونهاى شخصیت١٦١٢١٧٣٥٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٣روش تحقیق پیشرفته١٧١٢١٧٣٦٠

تشریحی٣...سمینار یافته هاى جدید در روانشناسی شخ١٨١٢١٧٣٦١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٣...بررسی مسا�ل بهداشت روانی در ایران و ج١٩١٢١٧٣٦٢

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)٢٠١٢١٧٣٦٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٤رشد شخصیت (آموزش محور)٢١١٢١٧٣٦٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٢١٢٢٠٦٥٨
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۱۷ - روانشناسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۱۶ - روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي(عقب مانده ذهني)

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۲۲۱ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٤..مباحث جدیددرآسیب شناسی روانی ( آموزش٢١٢١٧٠٨٠

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١روانشناسی تحولی٣١٢١٧٢١٦١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١روانشناسی یادگیرى٤١٢١٧٢٢١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١روانشناسی تحولی ٥١٢١٧٢٢٦٢

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١روش تحقیق (كمی و كیفی)٦١٢١٧٢٥٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١هوش و عقب ماندگی ذهنی (كودنی)٧١٢١٧٣٣٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١اختلالات یادگیرى٨١٢١٧٣٣٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١نظریات تربیتی مكاتب فلسفی٩١٢١٧٣٣٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٢..اصول و روشهاى آموزش و پرورش عقب ماندگ١٠١٢١٧٣٥٠

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٢بازپرورى حركتی١١١٢١٧٣٥١

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٢روشهاى تحقیق پیشرفته١٢١٢١٧٣٥٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٢بازپرورى تكلمی و اكتسابهاى آموزشگاهی١٣١٢١٧٣٥٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٣مبانی نظرى و كاربرد آزمونهاى روانی١٤١٢١٧٣٦٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٣آمار استنباطی (پیشرفته)١٥١٢١٧٣٦٦

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٣آشنایی با اصول ژنتیك١٦١٢١٧٣٦٧

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٣بازپرورى شغلی و حرفه اى١٧١٢١٧٣٦٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٤روانشناسی بالینی كودك١٨١٢١٧٣٦٩

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)١٩١٢١٧٣٧٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١نظریه هاى رشد٢٠١٢١٧٣٧٢

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢١١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۴-۹۳گروه آموزشي :۱۷ - روانشناسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۴-۹۳رشته :۱۸ - روانشناسي تربيتي

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۲۲۲ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١روانشناسی تحولی٢١٢١٧٢١٦١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١روانشناسی یادگیرى٣١٢١٧٢٢١

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١روانشناسی تربیتی٤١٢١٧٢٣٦

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١روش تحقیق (كمی و كیفی)٥١٢١٧٢٥٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١روانشناسی تربیتی٦١٢١٧٢٦٨

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١نظریات تربیتی و مكاتب فلسفی٧١٢١٧٢٦٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١نظریه هاى رشد٨١٢١٧٢٧٠

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته٩١٢١٧٢٧١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٢روانشناسی اجتماعی١٠١٢١٧٢٨٠

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری٣آمار استنباطی١١١٢١٧٢٨١

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٣روش تحقیق١٢١٢١٧٢٨٢

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٢نظریه هاى یادگیرى كاربردى١٣١٢١٧٢٨٣

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٢روانشناسی شخصیت پیشرفته١٤١٢١٧٢٨٤

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٢نظریه هاى انگیزش در آموزش و پرورش١٥١٢١٧٢٩٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٣فنون ارزیابی روانی-تربیتی١٦١٢١٧٢٩٩

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٣سنجش و اندازه گیرى١٧١٢١٧٣٠٠

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣نظریه و روشهاى آموزش١٨١٢١٧٣٠١

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)١٩١٢١٧٣٠٢

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٤روانشناسی شناختی (آموزش محور)٢٠١٢١٧٣٠٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢١١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۴-۹۳گروه آموزشي :۱۷ - روانشناسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۴-۹۳رشته :۱۹ - روانشناسي باليني

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۲۲۳ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١روش تحقیق درروان شناسی٢١٢١٧٠١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١شخصیت (نظریه هاومفاهیم )٣١٢١٧٠١٤

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٢نظریه هاى شخصیت٤١٢١٧٠٧٦

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١بررسی مقدماتی نظریه هاى روان درمانی٥١٢١٧٠٨٧

تشریحی١كاربردمقدماتی روشهاى درمان مصاحبه٦١٢١٧٠٨٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١روانشناسی رشد پیشرفته٧١٢١٧٢٦٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١نظریه هاى روان درمانی٨١٢١٧٢٦٧

تشریحی١آزمونهاى شناختی در روانشناسی بالینی٩١٢١٧٢٧٤

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٢...كلیاتی درباره درمانهاى فیزیكی و دارویی ١٠١٢١٧٢٧٥

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٢...استفاده از روشهاى آمارى و پژوهشی پیشرف١١١٢١٧٢٧٦

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٢روانشناسی پزشكی و نوروپسیكولوژى١٢١٢١٧٢٧٧

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٢آسیب شناسی پیشرفته١٣١٢١٧٢٧٨

تشریحی٢فنون مصاحبه تشخیصی١٤١٢١٧٢٧٩

تشریحی٣آزمونهاى عینی فرافكن در روانشناسی بالینی١٥١٢١٧٣٠٤

تشریحی٣كاربرد روشهاى روان درمانی (كارآموزى فردى)١٦١٢١٧٣٠٥

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٣گروه درمانی١٧١٢١٧٣٠٦

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٣خانواده درمانی١٨١٢١٧٣٠٧

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٣رفتار درمانی١٩١٢١٧٣٠٨

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)٢٠١٢١٧٣٠٩

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٤روانشناسی سلامت پیشرفته ( آموزش محور)٢١١٢١٧٤٣٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٢١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه : --دانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۱۷ - روانشناسي

ترم اعمال :ترم اول سال تحصيلي ۸۷-۸۶رشته :۲۰ - روانشناسي عمومي

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۲۲۴ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١روشهاى آمارى پیشرفته٢١١١٧٠٠٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١متون تخصصی٣١٢١٧٠٧٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١روانشناسی عمومی پیشرفته٤١٢١٧٠٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١روانشناسی رشدپیشرفته٥١٢١٧٠٧٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٢روشهاى تحقیق پیشرفته٦١٢١٧٠٧٤

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٢انگیزش وهیجان٧١٢١٧٠٧٥

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٢نظریه هاى شخصیت٨١٢١٧٠٧٦

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢روانشناسی كودكان استثنایی٩١٢١٧٠٧٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٢پسیكوفیزیولوژى ونوروپسیكولوژى١٠١٢١٧٠٧٨

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣روانشناسی سلامت پیشرفته١١١٢١٧٠٧٩

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٣نظریه هاى یادگیرى١٢١٢١٧٠٨١

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٣روانشناسی شناختی١٣١٢١٧٠٨٢

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١روان شناسی اجتماعی پیشرفته١٤١٢١٧٠٨٣

تشریحی٤سمینار(آموزش محور)١٥١٢١٧١٨٨

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)١٦١٢١٧١٨٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١آسیب شناسی روانی ١٧١٢١٧٢٣١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١روانشناسی شخصیت١٨١٢١٧٢٣٨

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١روش تحقیق (كمی و كیفی)١٩١٢١٧٢٥٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١نظریه ها و فنون مشاوره و روان درمانی٢٠١٢١٧٢٥٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٤...بازسازى مثبت مشاوره و روان درمانی مثبت٢١١٢١٧٤٣٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٣مباحث جدید در آسیب شناسی روانی٢٢١٢١٧٤٣٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٣١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵گروه آموزشي :۱۷ - روانشناسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵رشته :۲۹ - رو انشناسي

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۲۲۵ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١روشهاى آمارى پیشرفته٢١١١٧٠٠٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١متون تخصصی٣١٢١٧٠٧٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١روانشناسی عمومی پیشرفته٤١٢١٧٠٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١روانشناسی رشدپیشرفته٥١٢١٧٠٧٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٢روشهاى تحقیق پیشرفته٦١٢١٧٠٧٤

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٢انگیزش وهیجان٧١٢١٧٠٧٥

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٢نظریه هاى شخصیت٨١٢١٧٠٧٦

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢روانشناسی كودكان استثنایی٩١٢١٧٠٧٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٢پسیكوفیزیولوژى ونوروپسیكولوژى١٠١٢١٧٠٧٨

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣روانشناسی سلامت پیشرفته١١١٢١٧٠٧٩

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٣نظریه هاى یادگیرى١٢١٢١٧٠٨١

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٣روانشناسی شناختی١٣١٢١٧٠٨٢

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١روان شناسی اجتماعی پیشرفته١٤١٢١٧٠٨٣

تشریحی٤سمینار(آموزش محور)١٥١٢١٧١٨٨

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)١٦١٢١٧١٨٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١آسیب شناسی روانی ١٧١٢١٧٢٣١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١روانشناسی شخصیت١٨١٢١٧٢٣٨

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١روش تحقیق (كمی و كیفی)١٩١٢١٧٢٥٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١نظریه ها و فنون مشاوره و روان درمانی٢٠١٢١٧٢٥٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٤...بازسازى مثبت مشاوره و روان درمانی مثبت٢١١٢١٧٤٣٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٣مباحث جدید در آسیب شناسی روانی٢٢١٢١٧٤٣٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٣١٢٢٠٦٥٨
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