
تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - روانشناسي17گروه آموزشي :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - روانشناسي اسالمي گرايش روانشناسي مثبت گرا11رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 215صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی4مباحث جدیددرآسیب شناسی روانی ( آموزش 21217080

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1روانشناسی دین31217285

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان تخصصی41217286

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1هوش هیجانی51217287

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1كلیات و مفاهیم61217288

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2سلامت و شادكامی71217289

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2روش تحقیق پیشرفته81217290

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی3انگیزش درونی91217291

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2صفات و انگیزه های مثبت101217292

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2)1حدیث و روانشناسی مثبت (111217293

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1تاریخ و منابع حدیث121217294

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1روش فهم روانشناختی متون دینی131217295

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1انسان شناسی تطبیقی141217296

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1مبانی فهم متون (قرآن و حدیث)151217297

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3روابط مثبت161217311

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3بازسازی مثبت ، مشاوره و روان درمانی مثبت171217312

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3)2حدیث و روانشناسی مثبت (181217313

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی3روانشناسی اخلاق191217314

تشریحی4سمینار201217315

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)211217316

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 221220658

...

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - روانشناسي17گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - روانشناسي باليني كودك و نوجوان14رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 216صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی4مباحث جدیددرآسیب شناسی روانی ( آموزش 21217080

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1آمار و روش تحقیق پیشرفته31217319

تشریحی1روش های مصاحبه و گزارش نویسی41217320

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1پیشرفت های نوین در روانشناسی تحولی51217321

تشریحی1مشاهدات بالینی61217322

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی2روانشناسی حقوق كودک و نوجوان71217323

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1سازگاری كودک با آموزشگاه81217324

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1كاربرد آزمون های تشخیصی در كودكان و نو91217325

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی2تشخیص،درمان و توانبخشی،عقب ماندگی ذه101217326

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2تشخیص و درمان اختلالات اضطرابی و خلقی111217327

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تشخیص و درمان اختلالات رفتار ایذایی121217328

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی2اصول اخلاقی در كار بالینی با كودكان و خان131217329

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1متون روانشناسی بالینی كودک به زبان انگلی141217330

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1كاربرد كامپیوتر در تجزیه و تحلیل آماری151217331

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1روانشناسی مرضی تحولی161217332

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1روش تحقیق در روانشناسی بالینی171217333

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1روانشناسی فیزیولوژیک181217334

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2نروسایكولوژی بالینی كودک و نوجوان191217335

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3روش های روان درمانی در كودكان و نوجوانان201217343

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3تشخیص و درمان اختلالات یادگیری211217344

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3خانواده درمانی و آموزش والدین221217345

تشریحیCase report( 3گزارش مطالعات موردی( 231217346

تشریحی3كاربرد بازی و هنر در درمان كودكان و نوجوا241217347

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)251217349

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 261220658

...

...

...

...

...

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - روانشناسي17گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - روانشناسي شخصيت15رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 217صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3روانشناسی شناختی21217082

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١1روانشناسی تحولی31217216

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1روانشناسی شخصیت41217238

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1روش تحقیق (كمی و كیفی)51217254

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1نظریه ها و فنون مشاوره و روان درمانی61217259

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1روانشناسی عمومی پیشرفته71217339

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1روانشناسی رشد81217340

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1انگیزش و هیجان پیشرفته91217341

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1بررسی تفصیلی نظریه ها و مكاتب شخصیت101217342

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2آمار پیشرفته111217354

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2علم النفس و مقایسه آن با روانشناسی جدید121217355

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2آسیب شناسی روانی (با توجه ویژه به اختلال131217356

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2هوش و استعداد و سنجش آن141217357

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی2پسیكوفیزیولوژی و نوروپسیكولوژی151217358

تشریحی3كاربرد آزمونهای شخصیت161217359

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3روش تحقیق پیشرفته171217360

تشریحی3سمینار یافته های جدید در روانشناسی شخص181217361

ل بهداشت روانی در ایران و جهان191217362 11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی3بررسی مسا

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)201217363

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی4رشد شخصیت (آموزش محور)211217364

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 221220658

...

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - روانشناسي17گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي(عقب مانده ذهني)16رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 218صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی4مباحث جدیددرآسیب شناسی روانی ( آموزش 21217080

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١1روانشناسی تحولی31217216

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1روانشناسی یادگیری41217221

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢1روانشناسی تحولی 51217226

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1روش تحقیق (كمی و كیفی)61217254

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1هوش و عقب ماندگی ذهنی (كودنی)71217336

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1اختلالات یادگیری81217337

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1نظریات تربیتی مكاتب فلسفی91217338

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی2اصول و روشهای آموزش و پرورش عقب ماندگا101217350

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی2بازپروری حركتی111217351

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2روشهای تحقیق پیشرفته121217352

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2بازپروری تكلمی و اكتسابهای آموزشگاهی131217353

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3مبانی نظری و كاربرد آزمونهای روانی141217365

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی3آمار استنباطی (پیشرفته)151217366

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی3آشنایی با اصول ژنتیک161217367

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3بازپروری شغلی و حرفه ای171217368

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4روانشناسی بالینی كودک181217369

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)191217370

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1نظریه های رشد201217372

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 211220658

...

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - روانشناسي17گروه آموزشي :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - روانشناسي تربيتي18رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 219صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١1روانشناسی تحولی21217216

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1روانشناسی یادگیری31217221

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1روانشناسی تربیتی41217236

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1روش تحقیق (كمی و كیفی)51217254

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1روانشناسی تربیتی61217268

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1نظریات تربیتی و مكاتب فلسفی71217269

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1نظریه های رشد81217270

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته91217271

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی2روانشناسی اجتماعی101217280

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی3آمار استنباطی111217281

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3روش تحقیق121217282

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2نظریه های یادگیری كاربردی131217283

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2روانشناسی شخصیت پیشرفته141217284

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی2نظریه های انگیزش در آموزش و پرورش151217298

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3فنون ارزیابی روانی-تربیتی161217299

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی3سنجش و اندازه گیری171217300

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3نظریه و روشهای آموزش181217301

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)191217302

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی4روانشناسی شناختی (آموزش محور)201217303

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 211220658

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - روانشناسي17گروه آموزشي :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - روانشناسي باليني19رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 220صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1روش تحقیق درروان شناسی21217011

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1شخصیت (نظریه هاومفاهیم )31217014

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2نظریه های شخصیت41217076

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1بررسی مقدماتی نظریه های روان درمانی51217087

تشریحی1كاربردمقدماتی روشهای درمان مصاحبه61217089

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1روانشناسی رشد پیشرفته71217265

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1نظریه های روان درمانی81217267

تشریحی1آزمونهای شناختی در روانشناسی بالینی91217274

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2كلیاتی درباره درمانهای فیزیكی و دارویی در101217275

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی2استفاده از روشهای آماری و پژوهشی پیشرفت111217276

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی2روانشناسی پزشكی و نوروپسیكولوژی121217277

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2آسیب شناسی پیشرفته131217278

تشریحی2فنون مصاحبه تشخیصی141217279

تشریحی3آزمونهای عینی فرافكن در روانشناسی بالینی151217304

تشریحی3كاربرد روشهای روان درمانی (كارآموزی فردی)161217305

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3گروه درمانی171217306

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی3خانواده درمانی181217307

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی3رفتار درمانی191217308

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)201217309

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی4روانشناسی سلامت پیشرفته ( آموزش محور)211217434

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 221220658

...

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - روانشناسي17گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - روانشناسي عمومي20رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 221صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1روشهای آماری پیشرفته21117008

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1متون تخصصی31217070

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1روانشناسی عمومی پیشرفته41217071

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1روانشناسی رشدپیشرفته51217072

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2روشهای تحقیق پیشرفته61217074

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی2انگیزش وهیجان71217075

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2نظریه های شخصیت81217076

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2روانشناسی كودكان استثنایی91217077

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی2پسیكوفیزیولوژی ونوروپسیكولوژی101217078

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی3روانشناسی سلامت پیشرفته111217079

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی3نظریه های یادگیری121217081

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3روانشناسی شناختی131217082

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1روان شناسی اجتماعی پیشرفته141217083

تشریحی4سمینار(آموزش محور)151217188

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)161217189

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی١1آسیب شناسی روانی 171217231

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1روانشناسی شخصیت181217238

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1روش تحقیق (كمی و كیفی)191217254

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1نظریه ها و فنون مشاوره و روان درمانی201217259

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی4بازسازی مثبت مشاوره و روان درمانی مثبت 211217432

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3مباحث جدید در آسیب شناسی روانی221217433

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 231220658

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - روانشناسي17گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - روانشناسي29رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 222صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1روشهای آماری پیشرفته21117008

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1متون تخصصی31217070

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1روانشناسی عمومی پیشرفته41217071

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1روانشناسی رشدپیشرفته51217072

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2روشهای تحقیق پیشرفته61217074

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی2انگیزش وهیجان71217075

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2نظریه های شخصیت81217076

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2روانشناسی كودكان استثنایی91217077

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی2پسیكوفیزیولوژی ونوروپسیكولوژی101217078

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی3روانشناسی سلامت پیشرفته111217079

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی3نظریه های یادگیری121217081

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3روانشناسی شناختی131217082

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1روان شناسی اجتماعی پیشرفته141217083

تشریحی4سمینار(آموزش محور)151217188

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)161217189

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی١1آسیب شناسی روانی 171217231

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1روانشناسی شخصیت181217238

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1روش تحقیق (كمی و كیفی)191217254

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1نظریه ها و فنون مشاوره و روان درمانی201217259

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی4بازسازی مثبت مشاوره و روان درمانی مثبت 211217432

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3مباحث جدید در آسیب شناسی روانی221217433

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 231220658

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰




