
یتعال بسمه  

1140-2140یلیسالتحص اول مسالین امتحانات برنامه  

پلدختر یعال آموزش مرکز  

( ترم انیپا امتحانات خصوص در یآموزش مهم نکات ) 

 مورخ شنبه روز از 1140-2140یلیسالتحص اول مسالین امتحانات*

.گردند یم برگزار 5/11/1401تیلغا17/10/1401  

 

.باشد یم یالزام انیدانشجو عموم یبرا امتحان جلسه در انضباط و نظم تیرعا * 

 

نصورتیا ریغ در باشد یم یالزام( 428  گزارش)بجلسه ورود کارت داشتن همراه * 

.دیآ یم بعمل ممانعت امتحان جلسه در ازحضور  

 

.دیفرمائ یخوددار جدا   ادداشتی گونه هر و ف،جزوهیهمراه،کتاب،ک تلفن داشتن همراه از * 

 

.شد خواهند یمعرف یانضباط تهیکم به و برخورد یآموزش مقررات و نیقوان برابر نیمتقلب با*  

.باشد داشته حضور آزمون محل در امتحان شروع از قبل قهیدق30 ستیبا یم دانشجو * 

آموزش واحد به امتحان شروع از قبل ساعت کی دارند یامتحان تداخل که یانیدانشجو * 

ندینما یرسان اطالع .  

محسوب بیغا نصورتیا ریغ د،دریا نموده امضا را آزمون صورتجلسه که دیشو مطمئن  * 

از آزمون جلسه ترک از قبل حتما   لذانمره صفر ثبت میگردد، و شد دیخواه   

.دینما ارائه شما به امضا جهت را صورتجلسه تا دیبخواه مراقب  

 

 

 

 

 



 

 1402-1401 تحصیلی سالاول  نیمسال امتحانات برنامه

 98ورودیمهندسی کامپیوتر  رشته

 تاریخ امتحان ساعت امتحان امتحانروز  واحد مدرس گروه و درس کد درس نام

 1712079-60 مهندسی اینترنت
دکتر احسان 

 نریمانی
 8-10 شنبه 3

17/10/1401 
 

 روشهای رسمی در 
 مهندسی نرم افزار

60-1712092 
دکتر مجتبی 

 رشیدی
 چهارشنبه 3

10-8 
 

21/10/1401  
 

 1712091-60 تعامل انسان و کامپیوتر
 احسان دکتر

 یمانیرن
 شنبه 3

10-8 
 

1/11/1401  
 

 طراحی زبانهای 
 برنامه سازی

 شنبه 3 بهمن بابایی 60-1712077
10-8 

 
24/10/1401  

 

 1710006-60 2اندیشه اسالمی
دکتر محسن 

 دیناروند
 چهارشنبه 2

 
10-8 

28/10/1401  
 

 1712089-60 مبانی داده کاوی
 یمجتب دکتر
 یدیرش

 سه شنبه 3
 
10-8 

27/10/1401  
 

 

 1401-1402 تحصیلی سال اول نیمسال امتحانات برنامه

 99 ورودی مهندسی کامپیوتر  رشته

 تاریخ امتحان امتحان ساعت امتحانروز  واحد مدرس گروه و درس کد درس نام

 10-12 شنبه 3 رویا فیلی 1712126-60 سیستم های عامل
17/10/1401  

 

 اصول طراحی پایگاه 

 هاداده 
 10-12 پنجشنبه 3 علی چراغی نیا 60-1712133

22/10/1401 
 

 ریزپردازنده و زبان 
 اسمبلی

 10-12 دوشنبه 3 صدیقه نوریان 60-1712124
19/10/1401 
 

 1710005-60 1اندیشه اسالمی
دکتر محسن 

 دیناروند
 10-12 یکشنبه 2

25/10/1401 
 

 مبانی و کاربردهای 
 مصنوعی هوش

 10-12 دوشنبه 3 رویا فیلی 60-1712150
26/10/1401 
 
 

 10-12 چهارشنبه 2 یلیف ایرو 1712131-60 روش پژوهش و ارائه
28/10/1401 
 

 

 

 

 



 

 

 

 1401-1402 تحصیلی سال اول نیمسال امتحانات برنامه

 1400 ورودی  وتریکامپ یمهندس رشته

 تاریخ امتحان امتحان ساعت امتحان روز واحد مدرس گروه و درس کد درس نام

 ساختمان داده ها 
 و الگوریتم ها

 10-12 شنبه سه 3 این یچراغ یعل 60-1712116
20/10/1401 
 

 10-12 پنجشنبه 3 نسترن میرزایی 1712180-60 نظریه گراف
22/10/1401 
 

 10-12 یکشنبه 3 امیر محمدی مقدم 1712105-60 معادالت دیفرانسیل
18/10/1401 
 

 10-12 شنبه 3 نسترن میرزایی 1712114-60 مدارهای منطقی
24/10/1401 
 

مدارهای الکتریکی و 
 الکترونیکی

 10-12 دوشنبه 3 انینور قهیصد 60-1712117
26/10/1401 
 

 

 1401-1402 تحصیلی سالاول  نیمسال امتحانات برنامه

 1401 ورودی   وتریکامپ یمهندس  رشته

 تاریخ امتحان امتحان ساعت امتحان روز واحد مدرس گروه و درس کد درس نام

 مبانی کامپیوتر و 
 برنامه نویسی

60-1712109 
 یمجتب دکتر
 یدیرش

 13-15 چهارشنبه 3
21/10/1401 
 

 13-15 شنبه 3 حدیث ولی خانی 1712101-60 1ریاضی عمومی
24/10/1401  

 

 13-15 دوشنبه 3 یمحمود زهرا دکتر 1712103-60 1فیزیک
26/10/1401  

 

 13-15 شنبه 3 مسعود محمدی 1710001-60 زبان انگلیسی عمومی
17/10/1401  

 

 8-10 دوشنبه 3 فاطمه فرزانه 1710002-60 فارسی عمومی
19/10/1401  

 

 

 

 

 

 



 

 1401-1402 تحصیلی سال اول یمسالن امتحانات برنامه

  98 ورودی  حسابداری رشته

 تاریخ امتحان امتحان ساعت امتحان روز واحد مدرس گروه و درس کد درس نام

 1713086-60 2زبان تخصصی
دکتر احمدرضا 
 جمشیدی پور

 8-10 شنبه سه 2
20/10/1401  

 

 8-10 پنجشنبه 2 شیوا عزیزی 1713089-60 حسابداری موارد خاص
22/10/1401  

 

 8-10 شنبه 2 علی امیدی 1713090-60 حسابداری ابزار
24/10/1401  

 

 8-10 شنبه سه 2 یدیام یعل 1713057-60 روش تحقیق
27/10/1401  

 

نرم افزار کاربردی در 
 حسابداری

 8-10 دوشنبه 3 حلیمه احمدپور 60-1713070
26/10/1401  

 

 8-10 شنبه 2 شهناز ناصری 1713088-60 2مالیاتی
17/10/1401  

 

 13-15 چهارشنبه 3 فهیمه پورملکیان 1713065-60 تحقیق در عملیات
5/11/1401  

 

 8-10 دوشنبه 2 قدرت دیناروند 1710007-60 دانش خانواده و جمعیت
2/11/1401  

 

 

 1401-1402 تحصیلی سالاول  نیمسال امتحانات برنامه

 99 ورودی   یحسابدار  رشته

 تاریخ امتحان امتحان ساعت امتحان روز واحد مدرس گروه و درس کد درس نام

 10-12 شنبه 3 حسینی افسانه 1713078-60 1حسابداری پیشرفته
17/10/1401  

 

 10-12 شنبه 3 انیپورملک مهیفه 1713068-60 2مالی
24/10/1401 
 

 مبانی حسابداری
 مدیریت 

 10-12 دوشنبه 3 احمدپور مهیحل 60-1713077
26/10/1401 
 

 10-12 دوشنبه 3 محمود حقی زاده 1713081-60 1اصول حسابرسی
19/10/1401 
 

 مبانی حسابداری 
 بخش عمومی

 10-12 شنبه 3 یزیعز وایش 60-1713083
1/11/1401 
 

 10-12 چهارشنبه 2 یناصر شهناز 1713087-60 1مالیاتی
21/10/1401 
 

 1710012-60 آئین زندگی
محسن دکتر 

 دیناروند
 8-10 چهارشنبه 2

28/10/1401 
 

 

 



 

 1401-1402 تحصیلی سالاول  نیمسال امتحانات برنامه

 1400 ورودی   یحسابدار  رشته

 تاریخ امتحان امتحان ساعت امتحان روز واحد مدرس گروه و درس کد درس نام

 8-10 شنبه 4 ینیحس افسانه 1713073-60 1حسابداری میانه
24/10/1401 
 

 8-10 شنبه 2 الهام امیریان 1713055-60 1آمار کاربردی
17/10/1401  

10-8 

 8-10 چهارشنبه 2 یناصر شهناز 1713062-60 مالیه عمومی
21/10/1401  

 

 10-12 چهارشنبه 3 یناصر شهناز 1713060-60 پول و ارز و بانکداری
28/10/1401  

 

 8-10 دوشنبه 3 زاده یحق محمود 1713075-60 1بهایابی
26/10/1401  

 

 8-10 کشنبهی 2 بهمن غالمی 1710010-60 انقالب اسالمی
18/10/1401  

 

 8-10 دوشنبه 3 فرزانه فاطمه 1710002-60 فارسی عمومی
19/10/1401  

 

 

 1401-1402 تحصیلی سال اول نیمسال امتحانات برنامه

 1401 ورودی  یحسابدار رشته

 تاریخ امتحان امتحان ساعت امتحان روز واحد مدرس گروه و درس کد درس نام

 13-15 چهارشنبه 4 یزیعز وایش 1713071-60 (1اصول حسابداری)
21/10/1401  

 

 13-15 شنبه 3 یناصر شهناز 1713058-60 اقتصاد خرد
24/10/1401  

 

 13-15 شنبه 3 انیریام الهام 1713053-60 (1ریاضی کاربردی)
17/10/1401  

 

 13-15 دوشنبه 3 فرد نواب کریمی 1713066-60 حقوق تجارت
26/10/1401  

 

 10-12 چهارشنبه 2 انیپورملک مهیفه 1713052-60 روانشناسی سازمانی
28/10/1401  

 

 1710005-60 (1اندیشه اسالمی)
دکتر محسن 

 دیناروند
 8-10 کشنبهی 2

25/10/1401  
 

 

 

 

 



 1401-1402 تحصیلی سال اول نیمسال امتحانات برنامه

 98 ورودی آموزش زبان انگلیسی رشته

 امتحان ساعت امتحان روز واحد مدرس گروه و درس کد درس نام
تاریخ 
 امتحان

 تهیه مطالب درسی
 راهنمایی 

 10-12 شنبه سه 2 یمحمد مسعود 60-1715035
20/10/1401  

 

 تدریس عملی
 راهنمایی1

 10-12 دوشنبه 2 یمحمد مسعود 60-1715036
3/11/1401  

 

 10-12 پنجشنبه 2 دکتر محمد احمدی 1715037-60 تهیه مطالب کمک آموزشی
22/10/1401  

 

بررسی کتابهای درسی 
 راهنمایی

60-1715038 
 احمدرضا دکتر

 پور یدیجمش
 10-12 کشنبهی 2

18/10/1401  
 

 10-12 دوشنبه 2 یاحمد محمد دکتر 1715040-60 خواندن متون مطبوعاتی
26/10/1401  

 

 1715041-60 سنجش و ارزیابی
دکتر جمشید 

 مشهدی
 10-12 شنبه 2

24/10/1401  
 

 1710012-61 آئین زندگی
 محسندکتر 

 ناروندید
 8-10 چهارشنبه 2

28/10/1401  
 

 کاربرد کامپیوتر در آموزش
 زبان 

60-1715046 
 دیجمش دکتر

 یمشهد
 10-12 یکشنبه 2

2/11/1401  
 

 10-12 شنبهچهار 2 یمحمد مسعود 1715047-60 دوزبانگی
5/11/1401  

 

 1401-1402 تحصیلی سال اول نیمسال امتحانات برنامه

 99 ورودی  یسیانگل زبان آموزش  رشته

 تاریخ امتحان امتحان ساعت امتحان روز واحد مدرس گروه و درس کد درس نام

 زبانشناسی مقابله ای 
 و تحلیل خطاها

60-1715025 
 احمدرضا دکتر

 پور یدیجمش
 10-12 شنبه 2

17/10/1401  
 

 10-12 شنبه سه 2 یاحمد محمد دکتر 1715027-60 واژه شناسی
20/10/1401  

 

 1715026-60 روش تحقیق
 دیجمش دکتر

 یمشهد
 10-12 شنبه سه 2

27/10/1401  
 

 10-12 کشنبهی 2 مهرانا عیدی نژاد 1715021-60 ترجمه متون ساده
25/10/1401 
 

 1715022-60 نامه نگاری
 دیجمش دکتر

 یمشهد
 10-12 شنبهچهار 2

5/11/1401 
 

 بیان شفاهی 
 (1داستان)

 10-12 کشنبهی 2 نژاد یدیع مهرانا 60-1715023
2/11/1401 
 

 10-12 پنجشنبه 2 نژاد یدیع مهرانا 1715024-60 1درآمدی بر ادبیات
22/10/1401 
 

 8-10 کشنبهی 2 یغالم بهمن 1710010-61 انقالب اسالمی
18/10/1401 
 

 10-12 شنبه سه 2 نژاد یدیع مهرانا 1715028-60 شعر ساده
4/11/1401 
 



 

 1401-1402 تحصیلی سالاول  نیمسال امتحانات برنامه

 1400 ورودی یسیانگل زبان آموزش  رشته

 تاریخ امتحان امتحان ساعت امتحان روز واحد مدرس گروه و درس کد درس نام

 10-12 کشنبهی 4 زیور دیناروند 1715010-60 3خواندن و درک مطلب
25/10/1401 
 

 10-12 کشنبهی 2 دکتر بهروز کالنتری 1715011-60 دستور زبان پیشرفته
18/10/1401 
 

 10-12 چهارشنبه 4 یاحمد محمد دکتر 1715012-60 3گفت و شنود
5/11/1401 
 

 10-12 شنبه سه 2 ناروندید وریز 1715009-60 روانشناسی تربیتی
27/10/1401 
 

 1715013-60 1کلیات زبانشناسی
 احمدرضا دکتر

 پور یدیجمش
 10-12 شنبه سه 2

20/10/1401 
 

 جامعه شناسی
 آموزش و پرورش 

 10-12 شنبه 2 یمحمد مسعود 60-1715020
1/11/1401 
 

 22/10/1401 8-10 پنجشنبه 2 یغالم بهمن 1710009-60 تاریخ تحلیلی 

 

 1401-1402 تحصیلی سالاول  نیمسال امتحانات برنامه

 1401 ورودی یسیانگل زبان آموزش رشته

 تاریخ امتحان امتحان ساعت امتحان روز واحد مدرس گروه و درس کد درس نام

 1715001-60 1خواندن و درک مطلب
 دیجمش دکتر

 یمشهد
 13-15 شنبه 4

24/10/1401 
 

 1715002-60 1دستور نگارش
 احمدرضا دکتر

 پور یدیجمش
 13-15 چهارشنبه 4

21/10/1401 
 

 10-12 شنبه سه 4 یکالنتر بهروز دکتر 1715003-60 1گفت و شنود
20/10/1401 
 

 13-15 شنبه 2 ناروندید وریز 1715004-60 یادگیریفنون 
17/10/1401 
 

 8-10 دوشنبه 3 فرزانه فاطمه 1710002-61 فارسی عمومی
19/10/1401 
 

 1710005-61 1اندیشه اسالمی
دکتر محسن 

 دیناروند
 8-10 کشنبهی 2

25/10/1401 
 

 

 

 

 



 1401-1402 تحصیلی سالاول  نیمسال امتحانات برنامه

  98ورودی ورزشیعلوم  رشته

 تاریخ امتحان امتحان ساعت امتحان روز واحد مدرس گروه و درس کد درس نام

 تغذیه ورزشی و 
 کنترل وزن

 10-12 کشنبهی 2 دکتر هادی کرندی 60-1711107
18/10/1401  

 

 اصول و روش
 شناسی تمرین 

 8-10 شنبه سه 2 یکرند یهاد دکتر 60-1711112
20/10/1401  

 

 8-10 کشنبهی 1+1 دکتر عزیز زینیوند 1711147-60 علوم ورزشیآزمایشگاه 
2/11/1401  

 

 مقدمات جامعه 
 شناسی ورزشی

 8-10 شنبه 2 رضا نظری 60-1711106
24/10/1401  

 

 8-10 پنجشنبه 2 یغالم بهمن 1710009-60 تاریخ تحلیلی
22/10/1401  

 

 

 1401-1402 تحصیلی سال اول نیمسال امتحانات برنامه

 99 ورودی  یورزش علوم رشته

 تاریخ امتحان امتحان ساعت امتحان روز واحد مدرس گروه و درس کد درس نام

 مقدمات روانشناسی 
 ورزشی

 10-12 دوشنبه 2 میرکاظم فریدونی 60-1711104
19/10/1401  

 

 مبانی استعدادیابی
 ورزشی 

 10-12 چهارشنبه 2 یکرند یهاد دکتر 60-1711105
21/10/1401  

 

 10-12 شنبه 2 وندینیز زیعز دکتر 1711136-60 معلولینورزش 
24/10/1401 
 

 8-10 کشنبهی 2 یغالم بهمن 1710010-60 انقالب اسالمی
18/10/1401 
 

 8-10 شنبه 2 ینظر رضا 1711113-60 مدیریت اوقات فراغت
17/10/1401 
 

 8-10 کشنبهی 2 قدرت دیناروند 1710007-61 دانش خانواده و جمعیت
2/11/1401 
 

 

 

 

 

 

 



 1401-1402 تحصیلی سالاول  نیمسال امتحانات برنامه

 1400 ورودی یورزش علوم رشته

 تاریخ امتحان امتحان ساعت امتحان روز واحد مدرس گروه و درس کد درس نام

 تاریخ تربیت بدنی و 
 ورزش

 10-12 کشنبهی 2 ینظر رضا 60-1711101
18/10/1401 
 

 8-10 شنبه سه 2 یکرند یهاد دکتر 1711095-60 فیزیولوژی ورزشی
20/10/1401 
 

 8-10 شنبه 2 ینظر رضا 1711113-60 مدیریت اوقات فراغت
17/10/1401 
 

 کار با دستگاههای 
 ورزشی

 8-10 شنبه 2 وندینیز زیعز دکتر 60-1711167
24/10/1401 
 

 8-10 کشنبهی 2 قدرت دیناروند 1710007-60 دانش خانواده و جمعیت
2/11/1401 
 

 1710006-60 2اندیشه اسالمی
دکتر محسن 

 دیناروند
 8-10 چهارشنبه 2

28/10/1401 
 

 

 1401-1402 تحصیلی سالاول  نیمسال امتحانات برنامه

 1401 ورودی یورزش علوم رشته

 تاریخ امتحان امتحان ساعت امتحان روز واحد مدرس گروه و درس کد درس نام

آمار و ریاضی در علوم 
 ورزشی

 13-15 چهارشنبه 2 وندینیز زیعز دکتر 60-1711084
21/10/1401 
 

 8-10 شنبه سه 2 یمراد یمجتب 1711086-60 آناتومی انسان
27/10/1401 
 

 مبانی و فلسفه 
 ورزش وتربیت بدنی 

 8-10 شنبه 2 وندینیز زیعز دکتر 60-1711082
24/10/1401 
 

 8-10 دوشنبه 2 ینظر رضا 1711089-60 مبانی مدیریت
26/10/1401 
 

 ایمنی و بهداشت 
 فردی در ورزش

 8-10 شنبه 2 یدونیفر رکاظمیم 60-1711085
1/11/1401 
 

 8-10 دوشنبه 3 فرزانه فاطمه 1710002-61 فارسی عمومی
19/10/1401 
 

 13-15 شنبه 3 مهرانا عیدی نژاد 1710001-61 زبان انگلیسی عمومی 
17/10/1401 
 

 

 

 

 



 1401-1402 تحصیلی سال اول نیمسال امتحانات برنامه

 98 ورودیروانشناسی  رشته

 امتحان ساعت امتحان روز واحد مدرس گروه و درس کد درس نام
تاریخ 
 امتحان

 1710008-60 تفسیر موضوعی قرآن
دکتر محسن 

 دیناروند
 10-12 شنبه 2

17/10/1401 
 

 8-10 شنبه سه 2 صبا سروی 1714038-60 روانشناسی اعتیاد
20/10/1401 
 

 8-10 کشنبهی 2 قدرت دیناروند 1710007-60 دانش خانواده و جمعیت
2/11/1401 
 

 10-8 چهارشنبه 2+1 دکتر مرتضی مرادی 1714025-60 روانشناسی تجربی
21/10/1401 
 

 8-10 شنبه سه 2 اروندیسات فاطمه 1714055-60 بهداشت روانی
27/10/1401 
 

 روانشناسی صنعتی 
 سازمانی

60-1714063 
محمدحسین 

 سلیمانی
 13-15 شنبهچهار 2

5/11/1401 
 

 فنون مشاوره و روان 
 درمانی

 10-12 شنبه سه 1+1 صبا سروی 60-1714097
4/11/1401 
 

 توانبخشی افراد با 
 نیازهای خاص

60-1714066 
دکتر حسین 
 شاهمرادی

2 
 کشنبهی

 
12-10 

25/10/1401 
 

 8-10 کشنبهی 2 یدریح مینس 1714044-60 کلیات روان پزشکی
18/10/1401 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1401-1402 تحصیلی سال اول نیمسال امتحانات برنامه

 99 ورودی یروانشناس رشته

 امتحان ساعت امتحان روز واحد مدرس گروه و درس کد درس نام
تاریخ 
 امتحان

 8-10 پنجشنبه 2 یغالم بهمن 1710009-61 تاریخ تحلیلی
22/10/1401 
 

 فلسفه علم 
 روانشناسی

 13-15 یکشنبه 2 یسرو صبا 60-1714019
18/10/1401 
 

 8-10 شنبه سه 2 یدریح مینس 1714032-60 2آسیب شناسی روانی
20/10/1401 
 

 8-10 چهارشنبه 1+1 دکتر محمد شفیعی 1714052-60 1آزمونهای روان شناختی
21/10/1401 
 

 آسیب شناسی روانی
 کودک و نوجوان 

 10-12 شنبه سه 2 یدریح مینس 60-1714057
4/11/1401 
 

 10-12 شنبهیک 2 فاطمه ساتیاروند 1714058-60 شناسی خانوادهروان
2/11/1401 
 

  افرادروان شناسی 
 1با نیازهای خاص

60-1714064 
 اروندیسات فاطمه

 
 10-12 شنبه 2

1/11/1401 
 

فناوری اطالعات در 
 روانشناسی

 10-12 کشنبهی 1+1 یمراد یمرتض دکتر 60-1714034
25/10/1401 
 

 8-10 شنبه سه 2 نسیم حیدری 1714035-60 روانشناسی جنسیت
27/10/1401 
 

 13-15 دوشنبه 2 دکتر محسن صبا 1714047-60 روانشناسی اخالق
26/10/1401 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1401-1402 تحصیلی سال اول نیمسال امتحانات برنامه

 1400 ورودیروانشناسی  رشته

 امتحان ساعت امتحان روز واحد مدرس گروه و درس کد درس نام
تاریخ 
 امتحان

 1710012-61 آئین زندگی
محسن دکتر 

 دیناروند
 8-10 چهارشنبه 2

28/10/1401 
 

 روش تحقیق
 )کمی و کیفی(

 10-12 کشنبهی 2+1 دکتر هوشنگ گراوند 60-1714008
18/10/1401 
 

 10-12 شنبه سه 2 دکتر مرتضی مرادی 1714011-60 فیزیولوژیکروانشناسی 
4/11/1401 
 

 10-12 کشنبهی 2 دکتر محمد شفیعی 1714014-60 2تحولی یروانشناس
2/11/1401 
 

 1714023-60 1متون روانشناسی
دکتر حسین 
 شاهمرادی

 10-12 شنبهچهار 2
5/11/1401 
 

 13-15 دوشنبه 2 صبا سروی 1714027-60 روانشناسی یادگیری
26/10/1401 
 

اجتماعی  یروانشناس
 کاربردی

 13-15 شنبه 2 صبا سروی 60-1714061
24/10/1401 
 

 8-10 چهارشنبه 1+1 یمراد رتضیم دکتر 1714092-60 روان سنجی
21/10/1401 
 

آموزه های روان شناختی در 

 1قرآن و حدیث
 10-12 دوشنبه 2 دکتر محسن صبا 60-1714093

19/10/1401 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1401-1402 تحصیلی سال اول نیمسال امتحانات برنامه

 1401 ورودیروانشناسی  رشته

 امتحان ساعت امتحان روز واحد مدرس گروه و درس کد درس نام
تاریخ 
 امتحان

 1710005-61 1اندیشه اسالمی
دکتر محسن 

 دیناروند
 8-10 یکشنبه 2

25/10/1401 
 

 3 فاطمه فرزانه دکتر 1710002-62 فارسی عمومی
 دوشنبه

 
 

10-8 
19/10/1401 
 

 10-12 دوشنبه 3 زیور دیناروند 1710001-62 زبان انگلیسی عمومی
3/11/1401 
 

مباحث اساسی در 
 1روانشناسی

60-1714001 
 نیمحمدحس

 یمانیسل
 8-10 کشنبهی 2

2/11/1401 
 

 تاریخ و مکاتب 
 روانشناسی و نقد آن

60-1714003 
 نیمحمدحس

 یمانیسل
 10-12 شنبه سه 2

27/10/1401 
 

 13-15 چهارشنبه 2 دکتر هوشنگ گراوند 1714006-60 آمار توصیفی
21/10/1401 
 

 13-15 کشنبهی 2 یمراد یمرتض دکتر 1714009-60 فیزیولوژی اعصاب و غدد
18/10/1401 
 

 1714015-60 معرفت شناسی
حجت االسالم 

 رشیدی
 13-15 شنبه 2

17/10/1401 
 

 8-10 پنجشنبه 2 قدرت دیناروند 1714022-60 شناسی مبانی جامعه
22/10/1401 
 

 

 

 


