
ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

122

بسمه تعالی

10:13:08ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي روان شناسي

کارآموزی طرح پویش )1( 

کاردانی و کارشناسی
10000099988800 منصوره بهرامی 1 

پوراصفهانی

کارآموزی طرح پویش )2( 

کاردانی و کارشناسی
10000199977700 منصوره بهرامی 2 

پوراصفهانی

کارآموزی طرح پویش )1( 

ارشد و دکتری
100003400214  3

کارآموزی طرح پویش )1( 

ارشد و دکتری
100003840026  4

کارآموزی طرح پویش )2( 

ارشد و دکتری
100004400215  5

کارآموزی طرح پویش )2( 

ارشد و دکتری
100004840025  6

21911095645400320انگیزش و هیجان کلس 223چهارشنبه 08:00 تا 10:00 سیما عندلیب7 

21911095645400327انگیزش و هیجان کلس 323یکشنبه 15:00 تا 17:00 جواد درستکار8 

21911095645400335انگیزش و هیجان کلس 233یکشنبه 17:00 تا 19:00 جواد درستکار9 

21911095645400343انگیزش و هیجان کلس 234سه شنبه 15:00 تا 17:00 پریسا آقاگدی10 

21911095645400351انگیزش و هیجان کلس 219سه شنبه 08:00 تا 10:00 پریسا آقاگدی11 

21911095645400359انگیزش و هیجان کلس 323سه شنبه 10:00 تا 12:00 پریسا آقاگدی12 

21911095645400367انگیزش و هیجان کلس 223چهارشنبه 10:00 تا 12:00 سیما عندلیب13 

21911095645400375انگیزش و هیجان کلس 122سه شنبه 13:00 تا 15:00 پریسا آقاگدی14 

2191127022400226روانشناسی تحولی 2  15

روش تحقیق ) کمیی و کیفی 

)
21911280935400389  16

روش تحقیق ) کمیی و کیفی 

)
21911280935400397 سه شنبه 08:00 تا 10:00 محبوبه هادی پور17 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 223

روش تحقیق ) کمیی و کیفی 

)
21911280935400397 سه شنبه 08:00 تا 10:00 محبوبه هادی پور18 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 223

روش تحقیق ) کمیی و کیفی 

)
21911280935400405 چهارشنبه 08:00 تا 10:00 محبوبه هادی پور19 

 

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 226

روش تحقیق ) کمیی و کیفی 

)
21911280935400405 چهارشنبه 08:00 تا 10:00 محبوبه هادی پور20 

 

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 226

روش تحقیق ) کمیی و کیفی 

)
21911280935400413  21

روش تحقیق ) کمیی و کیفی 

)
21911280935400421 سه شنبه 08:00 تا 10:00 الهه عنايتي22 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 224

روش تحقیق ) کمیی و کیفی 

)
21911280935400421 سه شنبه 08:00 تا 10:00 الهه عنايتي23 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 224

روش تحقیق ) کمیی و کیفی 

)
21911280935400429 شنبه 08:00 تا 10:00 الهه عنايتي24 

 

شنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 233

روش تحقیق ) کمیی و کیفی 

)
21911280935400429 شنبه 08:00 تا 10:00 الهه عنايتي25 

 

شنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 233

روش تحقیق ) کمیی و کیفی 

)
21911280935400437 شنبه 13:00 تا 15:00 مسلم رخ فرد26 

 

شنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 223

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

222

بسمه تعالی

10:13:08ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي روان شناسي

روش تحقیق ) کمیی و کیفی 

)
21911280935400437 شنبه 13:00 تا 15:00 مسلم رخ فرد27 

 

شنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 223

2191141044400227فیزیولوژی اعصاب و غدد مریم می28 

آمار استنباطی و روش تحقیق 

پیشرفته
21921076818400203 کلس A( 319(یکشنبه 13:00 تا 16:00 محسن گل پرور29 

آمار استنباطی و روش تحقیق 

پیشرفته
21921076818400205  30

آمار استنباطی و روش تحقیق 

پیشرفته
2192107681840023 یکشنبه 13:00 تا 17:00 31 

آمار استنباطی و روش تحقیق 

پیشرفته
2192107681840028 کلس A( 320(سه شنبه 13:00 تا 17:00 محسن گل پرور32 

2192119542840024تفکر و زبان کلس A( 320(دوشنبه 10:00 تا 12:00 غلمرضا منشئی33 

2192126325840060رساله دکتری  34

2192126904840021روانشناسی اجتماعی کلس A( 118(دوشنبه 08:00 تا 10:00 علی مهداد35 

2192127174840022روانشناسی شخصیت کلس A( 320(یکشنبه 08:00 تا 10:00 سید حمید آتش پور36 

2192127174840027روانشناسی شخصیت کلس 330سه شنبه 10:00 تا 12:00 سید حمید آتش پور37 

2195107687400201آمار استنباطی پیشرفته کلس B( 318(یکشنبه 08:00 تا 10:00 محسن گل پرور38 

2195107687400202آمار استنباطی پیشرفته کلس B( 318(یکشنبه 10:00 تا 12:00 محسن گل پرور39 

2195110811400211بالندگی سازمانی کلس B( 319(شنبه 15:00 تا 17:00 هادی فرهادی40 

21951108117400218بالندگی سازمانی کلس A( 319(شنبه 13:00 تا 15:00 هادی فرهادی41 

219511391440022200پایان  نامه  42

2195113914400285پایان  نامه  43

2195127162400210روانشناسی سازمانی کلس A( 213(شنبه 13:00 تا 15:00 محسن گل پرور44 

2195127162400217روانشناسی سازمانی کلس A( 319(شنبه 15:00 تا 17:00 محسن گل پرور45 

روانشناسی صنعتی 

)کارکنان(
2195127198400245 کلس A( 118(دوشنبه 10:00 تا 12:00 علی مهداد46 

2195154947400209نگرش ها و انگیزش شغلی کلس 216شنبه 10:00 تا 12:00 علی مهداد47 

2195154947400216نگرش ها و انگیزش شغلی کلس A( 319(شنبه 08:00 تا 10:00 علی مهداد48 

کارورزی در روانشناسی 

صنعتی و سازمانی 2
2195164401400221 علی مهداد49 

30411095640000504انگیزش و هیجان پنج شنبه 15:00 تا 17:00 سیما عندلیب50 

3041109564400223انگیزش و هیجان کلس 323یکشنبه 08:00 تا 10:00 فلور خیاطان51 

3041109564400229انگیزش و هیجان کلس 323شنبه 08:00 تا 10:00 فلور خیاطان52 

3041109564400235انگیزش و هیجان کلس 214چهارشنبه 10:00 تا 12:00 فلور خیاطان53 

30411139140000515پایان  نامه  54

3041113914400238پایان  نامه  55

3041113914424140پایان  نامه  56

پسیکوفیریولوژی و 

نوروپسیکولوژی
30411153370000508 جمعه 10:00 تا 12:00 منوچهر ستاری نائینی57 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

322

بسمه تعالی

10:13:08ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي روان شناسي

پسیکوفیریولوژی و 

نوروپسیکولوژی
30411153370000513 جمعه 08:00 تا 10:00 منوچهر ستاری نائینی58 

پسیکوفیریولوژی و 

نوروپسیکولوژی
3041115337400225 کلس B( 220(شنبه 13:00 تا 15:00 ایلناز سجادیان59 

پسیکوفیریولوژی و 

نوروپسیکولوژی
3041115337400231 کلس 214شنبه 15:00 تا 17:00 ایلناز سجادیان60 

پسیکوفیریولوژی و 

نوروپسیکولوژی
3041115337400237 کلس 214دوشنبه 10:00 تا 12:00 ایلناز سجادیان61 

30411270170000506روانشناسی تجربی پنج شنبه 13:00 تا 17:00 مریم مهری آدریانی62 

30411270170000511روانشناسی تجربی پنج شنبه 17:00 تا 21:00 مریم مهری آدریانی63 

3041127017400633روانشناسی تجربی یکشنبه 13:00 تا 15:00 64 

 

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 216

3041127017400633روانشناسی تجربی یکشنبه 13:00 تا 15:00 65 

 

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 216

30411270890000501روانشناسی رشد پیشرفته شنبه 13:00 تا 15:00 مریم فولدوند66 

30411273430000505روانشناسی کودکان استثایی جمعه 13:00 تا 15:00 مسلم رخ فرد67 

 

شنبه 17:00 تا 18:00 

30411273430000505روانشناسی کودکان استثایی جمعه 13:00 تا 15:00 مسلم رخ فرد68 

 

شنبه 17:00 تا 18:00 

30411273430000510روانشناسی کودکان استثایی پنج شنبه 14:00 تا 17:00 مسلم رخ فرد69 

3041127343602روانشناسی کودکان استثایی جمعه 15:00 تا 17:00 مسلم رخ فرد70 

 

شنبه 18:00 تا 19:00 

3041127343602روانشناسی کودکان استثایی جمعه 15:00 تا 17:00 مسلم رخ فرد71 

 

شنبه 18:00 تا 19:00 

30411274010000507روانشناسی یادگیری و تفکر الهام طباطبائی 72 

کاشانی

شنبه 10:00 تا 12:00 

30411274010000512روانشناسی یادگیری و تفکر الهام طباطبائی 73 

کاشانی

جمعه 10:00 تا 12:00 

3041127401400632روانشناسی یادگیری و تفکر کلس B( 318(شنبه 13:00 تا 15:00 مژگان عارفی74 

روشهای تحقیق در 

روانشناسی
3041129138400206 کلس B( 212(یکشنبه 08:00 تا 12:00 مژگان عارفی75 

روشهای تحقیق در 

روانشناسی
3041129138400207 کلس B( 318(یکشنبه 13:00 تا 17:00 مژگان عارفی76 

روشهای تحقیق در 

روانشناسی
3041129138400208 کلس B( 318(دوشنبه 13:00 تا 17:00 هادی فرهادی77 

مباحث جدید در 

آسیب شناسی روانی
30411435500000503 زهره اسماعیلیان 78 

اردستانی

شنبه 10:00 تا 12:00 

مباحث جدید در 

آسیب شناسی روانی
3041143550400224 کلس 214یکشنبه 10:00 تا 12:00 سید حمید آتش پور79 

مباحث جدید در 

آسیب شناسی روانی
3041143550400230 کلس B( 318(شنبه 10:00 تا 12:00 سید حمید آتش پور80 

مباحث جدید در 

آسیب شناسی روانی
3041143550400236 زهره اسماعیلیان 81 

اردستانی

کلس 214چهارشنبه 08:00 تا 10:00 

30411535410000509نظریه های شخصیت پریناز سادات 82 

سجادیان

شنبه 15:00 تا 17:00 

30411535410000514نظریه های شخصیت پریناز سادات 83 

سجادیان

شنبه 17:00 تا 19:00 

3041153541400630نظریه های شخصیت کلس 215شنبه 08:00 تا 10:00 سید حمید آتش پور84 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

422

بسمه تعالی

10:13:08ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي روان شناسي

47421030215400230آزمون های روانشناختی 1 کلس 222یکشنبه 08:00 تا 11:00 الهه طغیانی85 

47421030215400236آزمون های روانشناختی 1 یکشنبه 11:00 تا 12:00 الهه طغیانی86 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 223

47421030215400236آزمون های روانشناختی 1 یکشنبه 11:00 تا 12:00 الهه طغیانی87 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 223

47421030215400242آزمون های روانشناختی 1 کلس 223دوشنبه 08:00 تا 11:00 آرزو خالقیان88 

47421030215400248آزمون های روانشناختی 1 دوشنبه 11:00 تا 12:00 آرزو خالقیان89 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 234

47421030215400248آزمون های روانشناختی 1 دوشنبه 11:00 تا 12:00 آرزو خالقیان90 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 234

47421030215400254آزمون های روانشناختی 1 کلس 223شنبه 08:00 تا 11:00 مريم بقولي کرماني91 

47421030215400260آزمون های روانشناختی 1 شنبه 11:00 تا 12:00 مريم بقولي کرماني92 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 226

47421030215400260آزمون های روانشناختی 1 شنبه 11:00 تا 12:00 مريم بقولي کرماني93 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 226

47421030215400266آزمون های روانشناختی 1 کلس 233یکشنبه 08:00 تا 11:00 علی راکی94 

47421030215400272آزمون های روانشناختی 1 یکشنبه 11:00 تا 12:00 علی راکی95 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 226

47421030215400272آزمون های روانشناختی 1 یکشنبه 11:00 تا 12:00 علی راکی96 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 226

47421030225400599آزمون های روانشناختی 2 سه شنبه 13:00 تا 15:00 زهرا جعفری97 

 

سه شنبه 15:00 تا 16:00 

کلس 226

47421030225400599آزمون های روانشناختی 2 سه شنبه 13:00 تا 15:00 زهرا جعفری98 

 

سه شنبه 15:00 تا 16:00 

کلس 226

47421030225400770آزمون های روانشناختی 2 سیدحسن حسینی 99 

دستجردی

دوشنبه 16:00 تا 18:00 

 

دوشنبه 18:00 تا 19:00 

کلس 232

47421030225400770آزمون های روانشناختی 2 سیدحسن حسینی 100 

دستجردی

دوشنبه 16:00 تا 18:00 

 

دوشنبه 18:00 تا 19:00 

کلس 232

47421030225400771آزمون های روانشناختی 2 سیدحسن حسینی 101 

دستجردی

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

 

دوشنبه 15:00 تا 16:00 

کلس 226

47421030225400771آزمون های روانشناختی 2 سیدحسن حسینی 102 

دستجردی

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

 

دوشنبه 15:00 تا 16:00 

کلس 226

47421033095400782آسب شناسی اجتماعی یکشنبه 13:00 تا 15:00 زهرا جعفری103 

47421033095400783آسب شناسی اجتماعی یکشنبه 15:00 تا 17:00 زهرا جعفری104 

47421036665400283آسیب شناسی روانی 1  105

47421036665400290آسیب شناسی روانی 1 کلس B( 320(سه شنبه 15:00 تا 17:00 لیل جوکار106 

47421036665400297آسیب شناسی روانی 1 کلس B( 320(سه شنبه 13:00 تا 15:00 لیل جوکار107 

47421036665400304آسیب شناسی روانی 1 کلس 217سه شنبه 10:00 تا 12:00 لیل جوکار108 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

522

بسمه تعالی

10:13:08ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي روان شناسي

47421036665400311آسیب شناسی روانی 1 کلس 223یکشنبه 17:00 تا 19:00 لیلی نوریان109 

47421036665400318آسیب شناسی روانی 1 کلس B( 220(یکشنبه 15:00 تا 17:00 لیلی نوریان110 

4742103670400228آسیب شناسی روانی 2 کلس 214سه شنبه 10:00 تا 12:00 غلمرضا منشئی111 

47421036705400231آسیب شناسی روانی 2 کلس 323سه شنبه 08:00 تا 10:00 م اکبری112 

47421036705400237آسیب شناسی روانی 2 کلس 226سه شنبه 10:00 تا 12:00 م اکبری113 

47421036705400243آسیب شناسی روانی 2 کلس 223یکشنبه 08:00 تا 10:00 نادره سعادتی114 

47421036705400249آسیب شناسی روانی 2 کلس 226یکشنبه 10:00 تا 12:00 نادره سعادتی115 

47421036705400255آسیب شناسی روانی 2 کلس 230یکشنبه 15:00 تا 17:00 زهرا ادیبی116 

47421036705400261آسیب شناسی روانی 2 کلس 230یکشنبه 17:00 تا 19:00 زهرا ادیبی117 

47421036705400267آسیب شناسی روانی 2 سه شنبه 13:00 تا 15:00 سارا مرادی118 

47421036705400273آسیب شناسی روانی 2 سه شنبه 15:00 تا 17:00 سارا مرادی119 

4742103670600آسیب شناسی روانی 2 زهره اسماعیلیان 120 

اردستانی

آسیب شناسی روانی 

کودکان و نوجوانان
47421036965400232 کلس 121شنبه 17:00 تا 19:00 ازاده بهرامی کرچی121 

آسیب شناسی روانی 

کودکان و نوجوانان
47421036965400238 کلس 121شنبه 15:00 تا 17:00 ازاده بهرامی کرچی122 

آسیب شناسی روانی 

کودکان و نوجوانان
47421036965400244 کلس 121یکشنبه 10:00 تا 12:00 ازاده بهرامی کرچی123 

آسیب شناسی روانی 

کودکان و نوجوانان
47421036965400250 کلس 121یکشنبه 08:00 تا 10:00 ازاده بهرامی کرچی124 

آسیب شناسی روانی 

کودکان و نوجوانان
47421036965400256 شیوا لهراسبی 125 

ننادگانی

کلس 114چهارشنبه 17:00 تا 19:00 

آسیب شناسی روانی 

کودکان و نوجوانان
47421036965400262 شیوا لهراسبی 126 

ننادگانی

کلس 114چهارشنبه 15:00 تا 17:00 

آسیب شناسی روانی 

کودکان و نوجوانان
47421036965400268 کلس 121شنبه 10:00 تا 12:00 ازاده بهرامی کرچی127 

آسیب شناسی روانی 

کودکان و نوجوانان
47421036965400274 کلس 121شنبه 08:00 تا 10:00 ازاده بهرامی کرچی128 

47421053795400201اصول روانشناسی بالینی کلس 323دوشنبه 08:00 تا 10:00 دل آرام بلوچی129 

47421053795400207اصول روانشناسی بالینی کلس 325دوشنبه 10:00 تا 12:00 دل آرام بلوچی130 

47421053795400213اصول روانشناسی بالینی کلس 85دوشنبه 13:00 تا 15:00 دل آرام بلوچی131 

47421053795400219اصول روانشناسی بالینی کلس 215دوشنبه 15:00 تا 17:00 دل آرام بلوچی132 

4742105379540025اصول روانشناسی بالینی کلس 121دوشنبه 17:00 تا 19:00 دل آرام بلوچی133 

474210768335400478آمار استنباطی سه شنبه 13:00 تا 15:00 راضیه ربیعي134 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 322

474210768335400478آمار استنباطی سه شنبه 13:00 تا 15:00 راضیه ربیعي135 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 322

47421077435400591آمار توصیفی سیدحسن حسینی 136 

دستجردی

کلس 223سه شنبه 17:00 تا 19:00 

47421095645400586انگیزش و هیجان کلس B( 118(یکشنبه 17:00 تا 19:00 پریسا آقاگدی137 

47421125795400780بهداشت روانی کلس 114سه شنبه 13:00 تا 15:00 م اکبری138 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

622

بسمه تعالی

10:13:08ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي روان شناسي

47421125795400781بهداشت روانی کلس B( 220(سه شنبه 15:00 تا 17:00 م اکبری139 

پژوهش  )عملی-انفرادی( در 

روانشناسی
47421152005400900 منصوره بهرامی 140 

پوراصفهانی

پژوهش  )عملی-انفرادی( در 

روانشناسی
47421152005400901 فلور خیاطان141 

پژوهش  )عملی-انفرادی( در 

روانشناسی
47421152005400902 هاجر ترکان142 

پژوهش  )عملی-انفرادی( در 

روانشناسی
47421152005400903 زهرا یوسفی143 

پژوهش  )عملی-انفرادی( در 

روانشناسی
47421152005400904 مژگان عارفی144 

پژوهش  )عملی-انفرادی( در 

روانشناسی
47421152005400905 علی مهداد145 

پژوهش  )عملی-انفرادی( در 

روانشناسی
47421152005400906 غلمرضا منشئی146 

پژوهش  )عملی-انفرادی( در 

روانشناسی
47421152005400907 هادی فرهادی147 

پژوهش  )عملی-انفرادی( در 

روانشناسی
47421152005400908 ایلناز سجادیان148 

پژوهش  )عملی-انفرادی( در 

روانشناسی
47421152005400909 سید حمید آتش پور149 

پژوهش  )عملی-انفرادی( در 

روانشناسی
47421152005400910 محسن گل پرور150 

پژوهش  )عملی-انفرادی( در 

روانشناسی
47421152005400911 الهام غفرالهی151 

پژوهش  )عملی-انفرادی( در 

روانشناسی
47421152005400912 مریم فولدوند152 

پژوهش  )عملی-انفرادی( در 

روانشناسی
47421152005400913 ارام خبازشیرازی153 

پژوهش  )عملی-انفرادی( در 

روانشناسی
47421152005400914 سمیه پورمیدانی154 

پژوهش  )عملی-انفرادی( در 

روانشناسی
47421152005400915 طیبه قاسمی دهنوی155 

پژوهش  )عملی-انفرادی( در 

روانشناسی
47421152005400916 ازاده بهرامی کرچی156 

پژوهش  )عملی-انفرادی( در 

روانشناسی
47421152005400917 سمیه رهنمایی157 

پژوهش  )عملی-انفرادی( در 

روانشناسی
47421152005400918 نرگس سعیدیان 158 

خوراسگانی

پژوهش  )عملی-انفرادی( در 

روانشناسی
47421152005400989 فریبا کریمی159 

پژوهش  )عملی-انفرادی( در 

روانشناسی
47421152005400999 محبوبه سادات فدوی160 

47421265975400284رفتار سازمانی کلس 322سه شنبه 08:00 تا 10:00 منیژه کمالی161 

47421265975400291رفتار سازمانی شنبه 08:00 تا 10:00 سارا مرادی162 

47421265975400298رفتار سازمانی کلس 322سه شنبه 10:00 تا 12:00 منیژه کمالی163 

47421265975400305رفتار سازمانی شنبه 10:00 تا 12:00 سارا مرادی164 

47421265975400312رفتار سازمانی یکشنبه 08:00 تا 10:00 سارا مرادی165 

47421265975400319رفتار سازمانی یکشنبه 10:00 تا 12:00 سارا مرادی166 

47421268975400279روانشناسی  تربیتی  کلس 121یکشنبه 13:00 تا 15:00 منیژه جمشیدی167 

47421268975400286روانشناسی  تربیتی  کلس B( 319(سه شنبه 10:00 تا 12:00 زهرا کیانی پیکانی168 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

722

بسمه تعالی

10:13:08ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي روان شناسي

47421268975400293روانشناسی  تربیتی   169

47421268975400300روانشناسی  تربیتی  کلس 216سه شنبه 08:00 تا 10:00 زهرا کیانی پیکانی170 

47421268975400307روانشناسی  تربیتی  کلس 121یکشنبه 15:00 تا 17:00 منیژه جمشیدی171 

47421268975400314روانشناسی  تربیتی  کلس 217یکشنبه 08:00 تا 10:00 زهرا کیانی پیکانی172 

47421269014002120روانشناسی  یادگیری  شنبه 11:30 تا 13:00 مژگان عارفی173 

47421269045400598روانشناسی اجتماعی کلس 223شنبه 15:00 تا 17:00 طیبه قاسمی دهنوی174 

روانشناسی اجتماعی 

کاربردی
47421269185400596 سه شنبه 08:00 تا 10:00 رومینا امیری175 

روانشناسی از دیدگاه 

اندیشمندان مسلمان
474212693135400442 کلس B( 118(پنج شنبه 15:00 تا 17:00 ابراهیم ترابی176 

47421269495400205روانشناسی اعتیاد کلس 121شنبه 13:00 تا 15:00 علی راکی177 

47421269495400211روانشناسی اعتیاد کلس 130شنبه 08:00 تا 10:00 علی راکی178 

47421269495400217روانشناسی اعتیاد کلس 323شنبه 10:00 تا 12:00 علی راکی179 

47421269495400223روانشناسی اعتیاد کلس 112سه شنبه 15:00 تا 17:00 علی راکی180 

47421269495400229روانشناسی اعتیاد کلس 224سه شنبه 17:00 تا 19:00 علی راکی181 

47421270175400282روانشناسی تجربی شنبه 08:00 تا 10:00 مژگان کاشانی زاده182 

 

شنبه 10:00 تا 12:00 

 

شنبه 13:00 تا 14:00 

آزمایشگاه روانشناسی )117(

47421270175400282روانشناسی تجربی شنبه 08:00 تا 10:00 مژگان کاشانی زاده183 

 

شنبه 10:00 تا 12:00 

 

شنبه 13:00 تا 14:00 

آزمایشگاه روانشناسی )117(

47421270175400282روانشناسی تجربی شنبه 08:00 تا 10:00 مژگان کاشانی زاده184 

 

شنبه 10:00 تا 12:00 

 

شنبه 13:00 تا 14:00 

آزمایشگاه روانشناسی )117(

47421270175400289روانشناسی تجربی یکشنبه 08:00 تا 10:00 مژگان کاشانی زاده185 

 

یکشنبه 10:00 تا 12:00 

 

یکشنبه 13:00 تا 14:00 

آزمایشگاه روانشناسی )117(

47421270175400289روانشناسی تجربی یکشنبه 08:00 تا 10:00 مژگان کاشانی زاده186 

 

یکشنبه 10:00 تا 12:00 

 

یکشنبه 13:00 تا 14:00 

آزمایشگاه روانشناسی )117(

47421270175400289روانشناسی تجربی یکشنبه 08:00 تا 10:00 مژگان کاشانی زاده187 

 

یکشنبه 10:00 تا 12:00 

 

یکشنبه 13:00 تا 14:00 

آزمایشگاه روانشناسی )117(

47421270175400296روانشناسی تجربی الهام طباطبائی 188 

کاشانی

دوشنبه 08:00 تا 10:00 

 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

 

دوشنبه 13:00 تا 14:00 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

822

بسمه تعالی

10:13:08ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي روان شناسي

47421270175400296روانشناسی تجربی الهام طباطبائی 189 

کاشانی

دوشنبه 08:00 تا 10:00 

 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

 

دوشنبه 13:00 تا 14:00 

47421270175400296روانشناسی تجربی الهام طباطبائی 190 

کاشانی

دوشنبه 08:00 تا 10:00 

 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

 

دوشنبه 13:00 تا 14:00 

47421270175400303روانشناسی تجربی چهارشنبه 08:00 تا 10:00 منیژه کمالی191 

 

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

 

چهارشنبه 13:00 تا 14:00 

کلس 230

47421270175400303روانشناسی تجربی چهارشنبه 08:00 تا 10:00 منیژه کمالی192 

 

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

 

چهارشنبه 13:00 تا 14:00 

کلس 230

47421270175400303روانشناسی تجربی چهارشنبه 08:00 تا 10:00 منیژه کمالی193 

 

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

 

چهارشنبه 13:00 تا 14:00 

کلس 230

47421270175400310روانشناسی تجربی دوشنبه 08:00 تا 10:00 خدیجه بلکامه194 

 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

 

دوشنبه 13:00 تا 14:00 

کلس 224

47421270175400310روانشناسی تجربی دوشنبه 08:00 تا 10:00 خدیجه بلکامه195 

 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

 

دوشنبه 13:00 تا 14:00 

کلس 224

47421270175400310روانشناسی تجربی دوشنبه 08:00 تا 10:00 خدیجه بلکامه196 

 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

 

دوشنبه 13:00 تا 14:00 

کلس 224

47421270175400317روانشناسی تجربی سه شنبه 08:00 تا 10:00 خدیجه بلکامه197 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 13:00 تا 14:00 

کلس 234

47421270175400317روانشناسی تجربی سه شنبه 08:00 تا 10:00 خدیجه بلکامه198 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 13:00 تا 14:00 

کلس 234

47421270175400317روانشناسی تجربی سه شنبه 08:00 تا 10:00 خدیجه بلکامه199 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 13:00 تا 14:00 

کلس 234

47421270205400597روانشناسی تحولی 1 فاطمه ثابت 200 

ورنامخواستی

کلس 114شنبه 17:00 تا 19:00 

474212702235400391روانشناسی تحولی 2 کلس 216یکشنبه 08:00 تا 10:00 پریسا آقاگدی201 

47421270224002260روانشناسی تحولی 2 کلس B( 212(شنبه 08:00 تا 10:00 نادره سعادتی202 

47421270695400235روانشناسی دین شنبه 15:00 تا 17:00 رضا تقیان ورزنه203 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

922

بسمه تعالی

10:13:08ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي روان شناسي

47421270695400241روانشناسی دین شنبه 17:00 تا 19:00 رضا تقیان ورزنه204 

47421270695400247روانشناسی دین کلس 94یکشنبه 15:00 تا 17:00 م موحدیان عطار205 

47421270695400253روانشناسی دین هادی دهقانی 206 

نیستانی

کلس 232یکشنبه 17:00 تا 19:00 

47421270695400259روانشناسی دین کلس 232چهارشنبه 15:00 تا 17:00 ابراهیم ترابی207 

47421270695400265روانشناسی دین فاطمه السادات شاه 208 

زیدی

کلس 234سه شنبه 17:00 تا 19:00 

47421270695400271روانشناسی دین کلس 120سه شنبه 15:00 تا 17:00 سید علی امیریان209 

47421270695400277روانشناسی دین کلس 233چهارشنبه 17:00 تا 19:00 فرشاد مرادی210 

47421271715400202روانشناسی سلمت کلس 326شنبه 08:00 تا 10:00 الهام السادات بیننده211 

47421271715400208روانشناسی سلمت کلس 323دوشنبه 10:00 تا 12:00 اعظم اعرابی212 

47421271715400214روانشناسی سلمت کلس 323شنبه 13:00 تا 15:00 الهام السادات بیننده213 

47421271715400220روانشناسی سلمت کلس 219سه شنبه 17:00 تا 19:00 اعظم اعرابی214 

47421271715400226روانشناسی سلمت کلس 436سه شنبه 15:00 تا 17:00 اعظم اعرابی215 

47421271745400588روانشناسی شخصیت کلس 98سه شنبه 10:00 تا 12:00 دل آرام بلوچی216 

47421271895400589روانشناسی شناختی کلس 128دوشنبه 15:00 تا 17:00 مسعود هاشمی217 

روانشناسی صنعتی 

-سازمانی
474212719235400326 کلس 122پنج شنبه 17:00 تا 19:00 امین عسگری مبارکه218 

روانشناسی صنعتی 

-سازمانی
47421271925400587 کلس 234پنج شنبه 13:00 تا 15:00 زهرا ادیبی219 

474212724935400424روانشناسی فیزیولوژیک کلس 324دوشنبه 13:00 تا 15:00 الهام رسولی جزی220 

47421280935400278روش تحقیق )کمیی و کیفی( دوشنبه 08:00 تا 10:00 مریم فولدوند221 

 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 232

47421280935400278روش تحقیق )کمیی و کیفی( دوشنبه 08:00 تا 10:00 مریم فولدوند222 

 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 232

47421280935400285روش تحقیق )کمیی و کیفی( دوشنبه 08:00 تا 10:00 نادره سعادتی223 

 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 226

47421280935400285روش تحقیق )کمیی و کیفی( دوشنبه 08:00 تا 10:00 نادره سعادتی224 

 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 226

47421280935400292روش تحقیق )کمیی و کیفی(  225

47421280935400299روش تحقیق )کمیی و کیفی( دوشنبه 13:00 تا 15:00 نادره سعادتی226 

 

دوشنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 232

47421280935400299روش تحقیق )کمیی و کیفی( دوشنبه 13:00 تا 15:00 نادره سعادتی227 

 

دوشنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 232

47421280935400306روش تحقیق )کمیی و کیفی( شنبه 08:00 تا 10:00 محبوبه هادی پور228 

 

شنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 222

47421280935400306روش تحقیق )کمیی و کیفی( شنبه 08:00 تا 10:00 محبوبه هادی پور229 

 

شنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 222

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1022

بسمه تعالی

10:13:08ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي روان شناسي

47421280935400313روش تحقیق )کمیی و کیفی( دوشنبه 08:00 تا 10:00 مریم نجفی230 

 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 222

47421280935400313روش تحقیق )کمیی و کیفی( دوشنبه 08:00 تا 10:00 مریم نجفی231 

 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 222

47421365845400200شیوه های اصلح و تغییر رفتار کلس 224یکشنبه 08:00 تا 11:00 شراره ضرابی232 

47421365845400206شیوه های اصلح و تغییر رفتار یکشنبه 11:00 تا 12:00 شراره ضرابی233 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 234

47421365845400206شیوه های اصلح و تغییر رفتار یکشنبه 11:00 تا 12:00 شراره ضرابی234 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 234

47421365845400212شیوه های اصلح و تغییر رفتار یکشنبه 10:00 تا 12:00 مريم بقولي کرماني235 

 

یکشنبه 13:00 تا 14:00 

کلس 232

47421365845400212شیوه های اصلح و تغییر رفتار یکشنبه 10:00 تا 12:00 مريم بقولي کرماني236 

 

یکشنبه 13:00 تا 14:00 

کلس 232

47421365845400218شیوه های اصلح و تغییر رفتار کلس 224شنبه 08:00 تا 11:00 شراره ضرابی237 

47421365845400224شیوه های اصلح و تغییر رفتار شنبه 11:00 تا 12:00 شراره ضرابی238 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 232

47421365845400224شیوه های اصلح و تغییر رفتار شنبه 11:00 تا 12:00 شراره ضرابی239 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 232

474214027835400323فلسفه علم روانشناسی کلس 215دوشنبه 13:00 تا 15:00 منیژه کمالی240 

474214104435400906فیزیولوژی اعصاب و غدد کلس 233شنبه 13:00 تا 15:00 مریم می241 

4742141044354009066فیزیولوژی اعصاب و غدد کلس 219شنبه 13:00 تا 15:00 منوچهر ستاری نائینی242 

مباحث اساسی در 

روانشناسی 2
47421433765400593 کلس 124یکشنبه 17:00 تا 19:00 اعظم اعرابی243 

47421447925400595مبانی جامعه شناسی کلس 87یکشنبه 13:00 تا 15:00 امیرحسین پوره244 

متون روانشناسی به 

انگلیسی ) 1(
474214674335400394 محسن محمودی 245 

دهکی

کلس 94دوشنبه 15:00 تا 17:00 

متون روانشناسی به 

انگلیسی )2(
474214674435400340 سیدحسن پورعابدی 246 

نائینی

کلس 222پنج شنبه 10:00 تا 12:00 

متون روانشناسی به 

انگلیسی )2(
474214674435400380 سیدحسن پورعابدی 247 

نائینی

کلس 232پنج شنبه 15:00 تا 17:00 

47421483405400204مدیریت استرس دوشنبه 15:00 تا 17:00 ارام خبازشیرازی248 

47421483405400210مدیریت استرس دوشنبه 17:00 تا 19:00 ارام خبازشیرازی249 

47421483405400216مدیریت استرس سه شنبه 10:00 تا 12:00 سارا مرادی250 

47421483405400222مدیریت استرس سه شنبه 08:00 تا 10:00 سارا مرادی251 

47421483405400228مدیریت استرس دوشنبه 13:00 تا 15:00 ارام خبازشیرازی252 

47421504625400594معرفت شناسی کلس 219چهارشنبه 13:00 تا 15:00 م موحدیان عطار253 

47421549525400234نگرش و تغییر آن کلس 121سه شنبه 10:00 تا 12:00 علیرضا ترکان254 

47421549525400240نگرش و تغییر آن کلس 114سه شنبه 08:00 تا 10:00 علیرضا ترکان255 

47421549525400246نگرش و تغییر آن کلس 120سه شنبه 13:00 تا 15:00 منیژه جمشیدی256 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1122

بسمه تعالی

10:13:08ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي روان شناسي

47421549525400252نگرش و تغییر آن کلس B( 118(سه شنبه 15:00 تا 17:00 منیژه جمشیدی257 

47421549525400258نگرش و تغییر آن کلس 94یکشنبه 10:00 تا 12:00 الهام مبلیان258 

47421549525400264نگرش و تغییر آن کلس 124یکشنبه 08:00 تا 10:00 الهام مبلیان259 

47421549525400270نگرش و تغییر آن کلس 87سه شنبه 10:00 تا 12:00 الهام مبلیان260 

47421549525400276نگرش و تغییر آن کلس 124سه شنبه 08:00 تا 10:00 الهام مبلیان261 

تاریخ و مکاتب روانشناسی و 

نقد آن
47421654095400590 سه شنبه 13:00 تا 15:00 ارام خبازشیرازی262 

474216545335400385آشنایی با فلسفه اسلمی سیدمعلی 263 

میرصانعی

کلس B( 212(سه شنبه 08:00 تا 10:00 

474216545335400417آشنایی با فلسفه اسلمی دوشنبه 15:00 تا 17:00 رضا تقیان ورزنه264 

آموزه های روانشناختی در 

قرآن و حدیث 1
474216549935400404 کلس 93دوشنبه 08:00 تا 10:00 سید علی امیریان265 

آموزه های روانشناختی در 

قرآن و حدیث 2
474216550235400325 شنبه 13:00 تا 15:00 لیل لندی اصفهانی266 

آموزه های روانشناختی در 

قرآن و حدیث 2
474216550235400333 هادی دهقانی 267 

نیستانی

کلس 325شنبه 08:00 تا 10:00 

آموزه های روانشناختی در 

قرآن و حدیث 2
474216550235400357 هادی دهقانی 268 

نیستانی

کلس 437دوشنبه 08:00 تا 10:00 

توانبخشی کودکان با نیازهای 

ویژه
47421655445400600  269

47421841485400592احساس و ادراک الهام طباطبائی 270 

کاشانی

کلس 81یکشنبه 15:00 تا 17:00 

48151093025400585انسان از دیدگاه اسلم کلس 322پنج شنبه 13:00 تا 15:00 ابراهیم ترابی271 

ریاضیات و آمار )پیش نیاز 

دانشگاهی(
550091511070 شنبه 10:00 تا 12:00 نرگس توسلی کجانی272 

ریاضیات و آمار )پیش نیاز 

دانشگاهی(
550091511071 شنبه 13:00 تا 15:00 نرگس توسلی کجانی273 

ریاضیات و آمار )پیش نیاز 

دانشگاهی(
550091511072 شنبه 15:00 تا 17:00 نرگس توسلی کجانی274 

ریاضیات و آمار )پیش نیاز 

دانشگاهی(
550091511073 سه شنبه 10:00 تا 12:00 نرگس توسلی کجانی275 

ریاضیات و آمار )پیش نیاز 

دانشگاهی(
550091511074 سه شنبه 13:00 تا 15:00 نرگس توسلی کجانی276 

ریاضیات و آمار )پیش نیاز 

دانشگاهی(
550091511075 سه شنبه 15:00 تا 17:00 نرگس توسلی کجانی277 

ریاضیات و آمار )پیش نیاز 

دانشگاهی(
550091511084 دوشنبه 13:00 تا 15:00 فروغ نصیری278 

مباحث جدید در روان 

شناسی تربیتی
5807205597840029 کلس A( 319(چهارشنبه 13:00 تا 15:00 مژگان عارفی279 

روان شناسی تحولی در 

آموزش
5807205598840030 کلس A( 319(چهارشنبه 08:00 تا 10:00 فلور خیاطان280 

5807205599840031روش های آماری چند متغیری م علی نادی 281 

خوراسگانی

کلس 330چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

5807205605840032روان شناسی مدرسه منصوره بهرامی 282 

پوراصفهانی

کلس A( 318(شنبه 08:00 تا 10:00 

5816185334400222پایان نامه  283

5816185334400241پایان نامه  284

596610302135400266آزمون های روانشناختی 1 کلس 233یکشنبه 08:00 تا 11:00 علی راکی285 

596610366635400311آسیب شناسی روانی 1 کلس 223یکشنبه 17:00 تا 19:00 لیلی نوریان286 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1222

بسمه تعالی

10:13:08ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي روان شناسي

596610367035400231آسیب شناسی روانی 2 کلس 323سه شنبه 08:00 تا 10:00 م اکبری287 

59661076835400443آمار استنباطی سه شنبه 08:00 تا 10:00 زینب ساکتی288 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 233

59661076835400443آمار استنباطی سه شنبه 08:00 تا 10:00 زینب ساکتی289 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 233

59661076835400450آمار استنباطی سه شنبه 13:00 تا 15:00 زینب ساکتی290 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 222

59661076835400450آمار استنباطی سه شنبه 13:00 تا 15:00 زینب ساکتی291 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 222

59661076835400457آمار استنباطی دوشنبه 08:00 تا 10:00 سمیه پورمیدانی292 

 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 233

59661076835400457آمار استنباطی دوشنبه 08:00 تا 10:00 سمیه پورمیدانی293 

 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 233

59661076835400464آمار استنباطی دوشنبه 13:00 تا 15:00 سمیه پورمیدانی294 

 

دوشنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 233

59661076835400464آمار استنباطی دوشنبه 13:00 تا 15:00 سمیه پورمیدانی295 

 

دوشنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 233

59661076835400471آمار استنباطی سه شنبه 08:00 تا 10:00 راضیه ربیعي296 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 230

59661076835400471آمار استنباطی سه شنبه 08:00 تا 10:00 راضیه ربیعي297 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 230

59661076835400478آمار استنباطی سه شنبه 13:00 تا 15:00 راضیه ربیعي298 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 322

59661076835400478آمار استنباطی سه شنبه 13:00 تا 15:00 راضیه ربیعي299 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 322

59661076835400485آمار استنباطی چهارشنبه 08:00 تا 10:00 زینب ساکتی300 

 

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 233

59661076835400485آمار استنباطی چهارشنبه 08:00 تا 10:00 زینب ساکتی301 

 

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 233

59661076835400492آمار استنباطی چهارشنبه 13:00 تا 15:00 مسلم رخ فرد302 

 

چهارشنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 233

59661076835400492آمار استنباطی چهارشنبه 13:00 تا 15:00 مسلم رخ فرد303 

 

چهارشنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 233

59661077435400905آمارتوصیفی کلس 230پنج شنبه 08:00 تا 10:00 راضیه ربیعي304 

59661077435400910آمارتوصیفی کلس 323پنج شنبه 10:00 تا 12:00 راضیه ربیعي305 

59661077435400915آمارتوصیفی کلس 233پنج شنبه 13:00 تا 15:00 راضیه ربیعي306 

59661077435400920آمارتوصیفی سیدحسن حسینی 307 

دستجردی

کلس 223سه شنبه 13:00 تا 15:00 

59661077435400925آمارتوصیفی سیدحسن حسینی 308 

دستجردی

کلس 230سه شنبه 15:00 تا 17:00 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1322

بسمه تعالی

10:13:08ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي روان شناسي

59661077435400930آمارتوصیفی سیدحسن حسینی 309 

دستجردی

کلس 223سه شنبه 17:00 تا 19:00 

596612659735400291رفتار سازمانی شنبه 08:00 تا 10:00 سارا مرادی310 

596612689735400293روانشناسی تربیتی   311

59661269045400445روانشناسی اجتماعی کلس 223شنبه 15:00 تا 17:00 طیبه قاسمی دهنوی312 

59661269045400452روانشناسی اجتماعی شنبه 08:00 تا 10:00 رومینا امیری313 

59661269045400459روانشناسی اجتماعی شنبه 10:00 تا 12:00 رومینا امیری314 

59661269045400466روانشناسی اجتماعی کلس 222شنبه 13:00 تا 15:00 طیبه قاسمی دهنوی315 

59661269045400473روانشناسی اجتماعی کلس 429یکشنبه 15:00 تا 17:00 طیبه قاسمی دهنوی316 

59661269045400480روانشناسی اجتماعی کلس 432یکشنبه 08:00 تا 10:00 الهام غفرالهی317 

59661269045400487روانشناسی اجتماعی کلس 421یکشنبه 10:00 تا 12:00 الهام غفرالهی318 

59661269045400494روانشناسی اجتماعی کلس 17یکشنبه 13:00 تا 15:00 طیبه قاسمی دهنوی319 

روانشناسی اجتماعی 

کاربردی
59661269185400387 سه شنبه 15:00 تا 17:00 320 

روانشناسی اجتماعی 

کاربردی
59661269185400395 کلس 59دوشنبه 13:00 تا 15:00 امیرحسین پوره321 

روانشناسی اجتماعی 

کاربردی
59661269185400403 کلس 98دوشنبه 15:00 تا 17:00 امیرحسین پوره322 

روانشناسی اجتماعی 

کاربردی
59661269185400411 کلس 68شنبه 10:00 تا 12:00 امیرحسین پوره323 

روانشناسی اجتماعی 

کاربردی
59661269185400419 کلس 68شنبه 08:00 تا 10:00 امیرحسین پوره324 

روانشناسی اجتماعی 

کاربردی
59661269185400427 کلس 65سه شنبه 10:00 تا 12:00 زهرا جعفری325 

روانشناسی اجتماعی 

کاربردی
59661269185400435 سه شنبه 08:00 تا 10:00 رومینا امیری326 

روانشناسی از دیدگاه 

اندیشمندان مسلمان
5966126931335400442 کلس B( 118(پنج شنبه 15:00 تا 17:00 ابراهیم ترابی327 

روانشناسی از دیدگاه 

اندیشمندان مسلمان
59661269315400442 کلس 418چهارشنبه 10:00 تا 12:00 مرضا شمشیری328 

روانشناسی از دیدگاه 

اندیشمندان مسلمان
59661269315400449 کلس 429چهارشنبه 08:00 تا 10:00 مرضا شمشیری329 

روانشناسی از دیدگاه 

اندیشمندان مسلمان
59661269315400456 کلس 219سه شنبه 15:00 تا 17:00 مرضا شمشیری330 

روانشناسی از دیدگاه 

اندیشمندان مسلمان
59661269315400463 کلس 324سه شنبه 13:00 تا 15:00 مرضا شمشیری331 

روانشناسی از دیدگاه 

اندیشمندان مسلمان
59661269315400470 کلس 430چهارشنبه 15:00 تا 17:00 فرشاد مرادی332 

روانشناسی از دیدگاه 

اندیشمندان مسلمان
59661269315400477 کلس 429چهارشنبه 13:00 تا 15:00 ابراهیم ترابی333 

روانشناسی از دیدگاه 

اندیشمندان مسلمان
59661269315400484 کلس 122سه شنبه 10:00 تا 12:00 مرضا شمشیری334 

روانشناسی از دیدگاه 

اندیشمندان مسلمان
59661269315400491 کلس 122سه شنبه 08:00 تا 10:00 مرضا شمشیری335 

596612701735400296روانشناسی تجربی الهام طباطبائی 336 

کاشانی

دوشنبه 08:00 تا 10:00 

 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

 

دوشنبه 13:00 تا 14:00 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1422

بسمه تعالی

10:13:08ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي روان شناسي

596612701735400296روانشناسی تجربی الهام طباطبائی 337 

کاشانی

دوشنبه 08:00 تا 10:00 

 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

 

دوشنبه 13:00 تا 14:00 

596612701735400296روانشناسی تجربی الهام طباطبائی 338 

کاشانی

دوشنبه 08:00 تا 10:00 

 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

 

دوشنبه 13:00 تا 14:00 

59661270205400444روانشناسی تحولی 1 فاطمه ثابت 339 

ورنامخواستی

کلس 124شنبه 10:00 تا 12:00 

59661270205400451روانشناسی تحولی 1 فاطمه ثابت 340 

ورنامخواستی

کلس 122شنبه 13:00 تا 15:00 

59661270205400458روانشناسی تحولی 1 فاطمه ثابت 341 

ورنامخواستی

کلس 114شنبه 15:00 تا 17:00 

59661270205400465روانشناسی تحولی 1 فاطمه ثابت 342 

ورنامخواستی

کلس 114شنبه 17:00 تا 19:00 

59661270205400472روانشناسی تحولی 1 کلس 116یکشنبه 10:00 تا 12:00 مریم تفنگ چی343 

59661270205400479روانشناسی تحولی 1 کلس 114یکشنبه 13:00 تا 15:00 مریم تفنگ چی344 

59661270205400486روانشناسی تحولی 1 کلس 124یکشنبه 15:00 تا 17:00 مریم تفنگ چی345 

59661270205400493روانشناسی تحولی 1 کلس 114یکشنبه 17:00 تا 19:00 مریم تفنگ چی346 

59661270225400383روانشناسی تحولی 2 کلس B( 220(یکشنبه 13:00 تا 15:00 پریسا آقاگدی347 

59661270225400391روانشناسی تحولی 2 کلس 216یکشنبه 08:00 تا 10:00 پریسا آقاگدی348 

59661270225400399روانشناسی تحولی 2 کلس 436یکشنبه 10:00 تا 12:00 پریسا آقاگدی349 

59661270225400407روانشناسی تحولی 2 کلس 219شنبه 08:00 تا 10:00 مریم می350 

59661270225400415روانشناسی تحولی 2 کلس 219شنبه 10:00 تا 12:00 مریم می351 

59661270225400423روانشناسی تحولی 2 کلس 113سه شنبه 08:00 تا 10:00 مریم می352 

59661270225400431روانشناسی تحولی 2 کلس 94سه شنبه 10:00 تا 12:00 مریم می353 

59661270695400322روانشناسی دین یکشنبه 08:00 تا 10:00 رضا تقیان ورزنه354 

59661270695400329روانشناسی دین یکشنبه 10:00 تا 12:00 رضا تقیان ورزنه355 

59661270695400337روانشناسی دین هادی دهقانی 356 

نیستانی

کلس 30یکشنبه 13:00 تا 15:00 

59661270695400345روانشناسی دین کلس 124سه شنبه 13:00 تا 15:00 سید علی امیریان357 

59661270695400353روانشناسی دین فاطمه السادات شاه 358 

زیدی

کلس 130سه شنبه 15:00 تا 17:00 

59661270695400361روانشناسی دین کلس 222سه شنبه 08:00 تا 10:00 م موحدیان عطار359 

59661270695400369روانشناسی دین هادی دهقانی 360 

نیستانی

کلس 232یکشنبه 15:00 تا 17:00 

59661270695400377روانشناسی دین فاطمه السادات شاه 361 

زیدی

کلس 324سه شنبه 10:00 تا 12:00 

59661271745400321روان شناسی شخصیت کلس 323یکشنبه 10:00 تا 12:00 دلرام بدیعی362 

59661271745400328روان شناسی شخصیت کلس 323یکشنبه 13:00 تا 15:00 دلرام بدیعی363 

ادامه دارد...
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گروه آموزشي روان شناسي

59661271745400336روان شناسی شخصیت کلس 224یکشنبه 15:00 تا 17:00 دلرام بدیعی364 

59661271745400344روان شناسی شخصیت کلس 222سه شنبه 17:00 تا 19:00 دلرام بدیعی365 

59661271745400352روان شناسی شخصیت کلس 222سه شنبه 10:00 تا 12:00 دلرام بدیعی366 

59661271745400360روان شناسی شخصیت کلس 83دوشنبه 13:00 تا 15:00 پریسا آقاگدی367 

59661271745400368روان شناسی شخصیت کلس 325یکشنبه 17:00 تا 19:00 دلرام بدیعی368 

59661271745400376روان شناسی شخصیت کلس 113سه شنبه 15:00 تا 17:00 دلرام بدیعی369 

59661271895400390روانشناسی شناختی کلس 88یکشنبه 10:00 تا 12:00 مسعود هاشمی370 

59661271895400398روانشناسی شناختی کلس 128یکشنبه 13:00 تا 15:00 مسعود هاشمی371 

59661271895400406روانشناسی شناختی کلس 116یکشنبه 15:00 تا 17:00 مسعود هاشمی372 

59661271895400414روانشناسی شناختی کلس 94دوشنبه 10:00 تا 12:00 مسعود هاشمی373 

59661271895400422روانشناسی شناختی کلس B( 319(دوشنبه 08:00 تا 10:00 مسعود هاشمی374 

59661271895400430روانشناسی شناختی کلس 128دوشنبه 15:00 تا 17:00 مسعود هاشمی375 

59661271895400438روانشناسی شناختی کلس B( 213(دوشنبه 13:00 تا 15:00 مسعود هاشمی376 

روان شناسی صنعتی 

-سازمانی
59661271925400326 کلس 122چهارشنبه 10:00 تا 12:00 خدیجه بلکامه377 

روان شناسی صنعتی 

-سازمانی
59661271925400334 کلس 226چهارشنبه 13:00 تا 15:00 خدیجه بلکامه378 

روان شناسی صنعتی 

-سازمانی
59661271925400342 کلس 323پنج شنبه 08:00 تا 10:00 امین عسگری مبارکه379 

روان شناسی صنعتی 

-سازمانی
59661271925400350 کلس 219پنج شنبه 10:00 تا 12:00 امین عسگری مبارکه380 

روان شناسی صنعتی 

-سازمانی
59661271925400358 کلس 232پنج شنبه 13:00 تا 15:00 امین عسگری مبارکه381 

روان شناسی صنعتی 

-سازمانی
59661271925400366 کلس 323پنج شنبه 15:00 تا 17:00 امین عسگری مبارکه382 

روان شناسی صنعتی 

-سازمانی
59661271925400374 کلس 122چهارشنبه 08:00 تا 10:00 خدیجه بلکامه383 

روان شناسی صنعتی 

-سازمانی
59661271925400382 کلس 122پنج شنبه 17:00 تا 19:00 امین عسگری مبارکه384 

روان شناسی صنعتی 

-سازمانی
596612719254003820 کلس 234پنج شنبه 13:00 تا 15:00 زهرا ادیبی385 

59661272495400384روانشناسی فیزیولوژیک کلس 234یکشنبه 08:00 تا 10:00 الهام رسولی جزی386 

59661272495400392روانشناسی فیزیولوژیک کلس 219یکشنبه 10:00 تا 12:00 الهام رسولی جزی387 

59661272495400400روانشناسی فیزیولوژیک کلس 224یکشنبه 13:00 تا 15:00 الهام رسولی جزی388 

59661272495400408روانشناسی فیزیولوژیک کلس 94دوشنبه 08:00 تا 10:00 الهام رسولی جزی389 

59661272495400416روانشناسی فیزیولوژیک کلس 81دوشنبه 10:00 تا 12:00 الهام رسولی جزی390 

59661272495400424روانشناسی فیزیولوژیک کلس 324دوشنبه 13:00 تا 15:00 الهام رسولی جزی391 

59661272495400432روانشناسی فیزیولوژیک کلس B( 213(دوشنبه 15:00 تا 17:00 الهام رسولی جزی392 

59661402785400323فلسفه علم روانشناسی کلس 128شنبه 08:00 تا 10:00 علی قربانی393 

59661402785400331فلسفه علم روانشناسی کلس 88شنبه 10:00 تا 12:00 علی قربانی394 

ادامه دارد...
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گروه آموزشي روان شناسي

59661402785400339فلسفه علم روانشناسی کلس 322شنبه 13:00 تا 15:00 علی قربانی395 

59661402785400347فلسفه علم روانشناسی کلس 86دوشنبه 08:00 تا 10:00 الهه طغیانی396 

59661402785400355فلسفه علم روانشناسی کلس 86دوشنبه 10:00 تا 12:00 منیژه کمالی397 

59661402785400363فلسفه علم روانشناسی کلس 233شنبه 15:00 تا 17:00 الهه طغیانی398 

59661402785400371فلسفه علم روانشناسی دوشنبه 13:00 تا 15:00 فرشاد مرادی399 

59661402785400379فلسفه علم روانشناسی کلس 322دوشنبه 15:00 تا 17:00 الهه طغیانی400 

59661410445400906فیزیولوژی اعصاب و غدد کلس 219شنبه 13:00 تا 15:00 منوچهر ستاری نائینی401 

59661410445400911فیزیولوژی اعصاب و غدد کلس 232شنبه 15:00 تا 17:00 منوچهر ستاری نائینی402 

59661410445400916فیزیولوژی اعصاب و غدد کلس 232شنبه 17:00 تا 19:00 منوچهر ستاری نائینی403 

59661410445400921فیزیولوژی اعصاب و غدد حمید عزیزی ملک 404 

آبادی

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

59661410445400926فیزیولوژی اعصاب و غدد حمید عزیزی ملک 405 

آبادی

کلس 96یکشنبه 17:00 تا 19:00 

59661410445400931فیزیولوژی اعصاب و غدد حمید عزیزی ملک 406 

آبادی

کلس 96یکشنبه 15:00 تا 17:00 

مباحث اساسی در 

روان شناسی 1
59661433735400903 کلس 60پنج شنبه 10:00 تا 12:00 اکرم صادقی407 

مباحث اساسی در 

روان شناسی 1
59661433735400908 کلس 124پنج شنبه 08:00 تا 10:00 اکرم صادقی408 

مباحث اساسی در 

روان شناسی 1
59661433735400913 کلس 96یکشنبه 08:00 تا 10:00 منیژه کمالی409 

مباحث اساسی در 

روان شناسی 1
59661433735400918 کلس 24یکشنبه 10:00 تا 12:00 لیلی نوریان410 

مباحث اساسی در 

روان شناسی 1
59661433735400923 کلس 96یکشنبه 13:00 تا 15:00 لیلی نوریان411 

مباحث اساسی در 

روان شناسی 1
59661433735400928 کلس 97یکشنبه 10:00 تا 12:00 منیژه کمالی412 

مباحث اساسی در 

روانشناسی 2
596614337635400439 کلس 124یکشنبه 17:00 تا 19:00 اعظم اعرابی413 

مباحث اساسی در 

روانشناسی 2
59661433765400439 کلس 132شنبه 13:00 تا 15:00 زهرا جعفری414 

مباحث اساسی در 

روانشناسی 2
59661433765400446 کلس 226شنبه 15:00 تا 17:00 زهرا جعفری415 

مباحث اساسی در 

روانشناسی 2
59661433765400453 کلس 98شنبه 08:00 تا 10:00 زهرا جعفری416 

مباحث اساسی در 

روانشناسی 2
59661433765400460 کلس 86شنبه 10:00 تا 12:00 زهرا جعفری417 

مباحث اساسی در 

روانشناسی 2
59661433765400467 کلس 219یکشنبه 17:00 تا 19:00 مریم فولدوند418 

مباحث اساسی در 

روانشناسی 2
59661433765400474 کلس 91یکشنبه 15:00 تا 17:00 مریم فولدوند419 

مباحث اساسی در 

روانشناسی 2
59661433765400481 کلس 226یکشنبه 08:00 تا 10:00 مریم فولدوند420 

مباحث اساسی در 

روانشناسی 2
59661433765400488 کلس 326یکشنبه 10:00 تا 12:00 مریم فولدوند421 

5966144792400919مبانی جامعه شناسی کلس 92یکشنبه 08:00 تا 10:00 امیرحسین پوره422 

59661447925400904مبانی جامعه شناسی کلس 323چهارشنبه 15:00 تا 17:00 علیرضا سوادکوهی423 

59661447925400909مبانی جامعه شناسی کلس 323چهارشنبه 17:00 تا 19:00 علیرضا سوادکوهی424 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1722

بسمه تعالی

10:13:08ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي روان شناسي

59661447925400914مبانی جامعه شناسی کلس 233یکشنبه 10:00 تا 12:00 امیرحسین پوره425 

59661447925400924مبانی جامعه شناسی کلس 219یکشنبه 15:00 تا 17:00 امیرحسین پوره426 

59661447925400929مبانی جامعه شناسی کلس 87یکشنبه 13:00 تا 15:00 امیرحسین پوره427 

متون روانشناسی به 

انگلیسی 1
59661467435400386 محسن محمودی 428 

دهکی

کلس B( 212(دوشنبه 08:00 تا 10:00 

متون روانشناسی به 

انگلیسی 1
59661467435400394 محسن محمودی 429 

دهکی

کلس 94دوشنبه 15:00 تا 17:00 

متون روانشناسی به 

انگلیسی 1
59661467435400402 محسن محمودی 430 

دهکی

کلس 97دوشنبه 13:00 تا 15:00 

متون روانشناسی به 

انگلیسی 1
59661467435400410 کلس 222شنبه 15:00 تا 17:00 فاطمه فرهمندی431 

متون روانشناسی به 

انگلیسی 1
59661467435400418 شنبه 13:00 تا 15:00 شیوا گرامی432 

متون روانشناسی به 

انگلیسی 1
59661467435400426 محسن محمودی 433 

دهکی

کلس 97دوشنبه 10:00 تا 12:00 

متون روانشناسی به 

انگلیسی 1
59661467435400434 کلس 322دوشنبه 17:00 تا 19:00 شیوا گرامی434 

متون روانشناسی به 

انگلیسی ) 2 (
59661467445400324 کلس 223چهارشنبه 13:00 تا 15:00 ممسعود آزادنیا435 

متون روانشناسی به 

انگلیسی ) 2 (
59661467445400332 کلس 222چهارشنبه 10:00 تا 12:00 ممسعود آزادنیا436 

متون روانشناسی به 

انگلیسی ) 2 (
59661467445400340 سیدحسن پورعابدی 437 

نائینی

کلس 222پنج شنبه 10:00 تا 12:00 

متون روانشناسی به 

انگلیسی ) 2 (
59661467445400348 سیدحسن پورعابدی 438 

نائینی

کلس B( 320(پنج شنبه 08:00 تا 10:00 

متون روانشناسی به 

انگلیسی ) 2 (
59661467445400356 کلس 223پنج شنبه 17:00 تا 19:00 فاطمه فرهمندی439 

متون روانشناسی به 

انگلیسی ) 2 (
59661467445400364 کلس 323پنج شنبه 13:00 تا 15:00 نیکو فرهادیان440 

متون روانشناسی به 

انگلیسی ) 2 (
59661467445400372 کلس 122چهارشنبه 15:00 تا 17:00 ممسعود آزادنیا441 

متون روانشناسی به 

انگلیسی ) 2 (
59661467445400380 سیدحسن پورعابدی 442 

نائینی

کلس 232پنج شنبه 15:00 تا 17:00 

59661504625400441معرفت شناسی کلس 219چهارشنبه 08:00 تا 10:00 ابراهیم ترابی443 

59661504625400448معرفت شناسی کلس 219چهارشنبه 10:00 تا 12:00 ابراهیم ترابی444 

59661504625400455معرفت شناسی کلس 219چهارشنبه 13:00 تا 15:00 م موحدیان عطار445 

59661504625400462معرفت شناسی کلس 433سه شنبه 15:00 تا 17:00 فرشاد مرادی446 

59661504625400469معرفت شناسی کلس 46سه شنبه 13:00 تا 15:00 فرشاد مرادی447 

59661504625400476معرفت شناسی کلس 219چهارشنبه 15:00 تا 17:00 م موحدیان عطار448 

59661504625400483معرفت شناسی سه شنبه 08:00 تا 10:00 رضا تقیان ورزنه449 

59661504625400490معرفت شناسی سه شنبه 10:00 تا 12:00 رضا تقیان ورزنه450 

596615495235400240نگرش و تغییر آن کلس 114سه شنبه 08:00 تا 10:00 علیرضا ترکان451 

59661587875400322کاربرد کامپیوتر در روانشناسی پنج شنبه 08:00 تا 10:00 سمیه رهنمایی452 

 

پنج شنبه 10:00 تا 11:00 

کلس 223

59661587875400322کاربرد کامپیوتر در روانشناسی پنج شنبه 08:00 تا 10:00 سمیه رهنمایی453 

 

پنج شنبه 10:00 تا 11:00 

کلس 223

ادامه دارد...
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59661587875400330کاربرد کامپیوتر در روانشناسی پنج شنبه 11:00 تا 12:00 سمیه رهنمایی454 

 

پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 223

59661587875400330کاربرد کامپیوتر در روانشناسی پنج شنبه 11:00 تا 12:00 سمیه رهنمایی455 

 

پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 223

59661587875400338کاربرد کامپیوتر در روانشناسی سه شنبه 13:00 تا 15:00 سمیه رهنمایی456 

 

سه شنبه 15:00 تا 16:00 

کلس 224

59661587875400338کاربرد کامپیوتر در روانشناسی سه شنبه 13:00 تا 15:00 سمیه رهنمایی457 

 

سه شنبه 15:00 تا 16:00 

کلس 224

59661587875400346کاربرد کامپیوتر در روانشناسی فهیمه السادات 458 

محمودی

شنبه 13:00 تا 15:00 

 

شنبه 15:00 تا 16:00 

کلس 224

59661587875400346کاربرد کامپیوتر در روانشناسی فهیمه السادات 459 

محمودی

شنبه 13:00 تا 15:00 

 

شنبه 15:00 تا 16:00 

کلس 224

59661587875400354کاربرد کامپیوتر در روانشناسی فهیمه السادات 460 

محمودی

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

 

یکشنبه 15:00 تا 16:00 

کلس 233

59661587875400354کاربرد کامپیوتر در روانشناسی فهیمه السادات 461 

محمودی

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

 

یکشنبه 15:00 تا 16:00 

کلس 233

59661587875400362کاربرد کامپیوتر در روانشناسی فهیمه السادات 462 

محمودی

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

 

دوشنبه 15:00 تا 16:00 

کلس 223

59661587875400362کاربرد کامپیوتر در روانشناسی فهیمه السادات 463 

محمودی

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

 

دوشنبه 15:00 تا 16:00 

کلس 223

59661587875400370کاربرد کامپیوتر در روانشناسی فهیمه السادات 464 

محمودی

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

 

سه شنبه 15:00 تا 16:00 

کلس 232

59661587875400370کاربرد کامپیوتر در روانشناسی فهیمه السادات 465 

محمودی

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

 

سه شنبه 15:00 تا 16:00 

کلس 232

59661587875400378کاربرد کامپیوتر در روانشناسی فهیمه السادات 466 

محمودی

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

 

چهارشنبه 15:00 تا 16:00 

کلس 224

59661587875400378کاربرد کامپیوتر در روانشناسی فهیمه السادات 467 

محمودی

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

 

چهارشنبه 15:00 تا 16:00 

کلس 224

تاریخ و مکاتب روانشناسی و 

نقد آن
59661654095400907 کلس 122چهارشنبه 13:00 تا 15:00 جواد درستکار468 

تاریخ و مکاتب روانشناسی و 

نقد آن
59661654095400912 کلس 112چهارشنبه 15:00 تا 17:00 جواد درستکار469 

تاریخ و مکاتب روانشناسی و 

نقد آن
59661654095400917 کلس 223پنج شنبه 15:00 تا 17:00 منیژه کمالی470 

تاریخ و مکاتب روانشناسی و 

نقد آن
59661654095400922 سه شنبه 15:00 تا 17:00 ارام خبازشیرازی471 

تاریخ و مکاتب روانشناسی و 

نقد آن
59661654095400927 سه شنبه 17:00 تا 19:00 ارام خبازشیرازی472 

تاریخ و مکاتب روانشناسی و 

نقد آن
59661654095400932 سه شنبه 13:00 تا 15:00 ارام خبازشیرازی473 

59661654535400385آشنایی با فلسفه اسلمی سیدمعلی 474 

میرصانعی

کلس B( 212(سه شنبه 08:00 تا 10:00 

59661654535400393آشنایی با فلسفه اسلمی کلس 215دوشنبه 08:00 تا 10:00 فرشاد مرادی475 

59661654535400401آشنایی با فلسفه اسلمی کلس B( 118(دوشنبه 10:00 تا 12:00 فرشاد مرادی476 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1922

بسمه تعالی

10:13:08ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي روان شناسي

59661654535400409آشنایی با فلسفه اسلمی دوشنبه 13:00 تا 15:00 رضا تقیان ورزنه477 

59661654535400417آشنایی با فلسفه اسلمی دوشنبه 15:00 تا 17:00 رضا تقیان ورزنه478 

59661654535400425آشنایی با فلسفه اسلمی کلس 96سه شنبه 13:00 تا 15:00 م موحدیان عطار479 

59661654535400433آشنایی با فلسفه اسلمی کلس B( 213(سه شنبه 15:00 تا 17:00 م موحدیان عطار480 

آموزه های روانشناختی در 

قرآن و حدیث 1
59661654995400388 هادی دهقانی 481 

نیستانی

کلس 219سه شنبه 10:00 تا 12:00 

آموزه های روانشناختی در 

قرآن و حدیث 1
59661654995400396 کلس 98دوشنبه 10:00 تا 12:00 سید علی امیریان482 

آموزه های روانشناختی در 

قرآن و حدیث 1
59661654995400404 کلس 93دوشنبه 08:00 تا 10:00 سید علی امیریان483 

آموزه های روانشناختی در 

قرآن و حدیث 1
59661654995400412 محسن نیل فروش 484 

زاده

کلس B( 118(دوشنبه 15:00 تا 17:00 

آموزه های روانشناختی در 

قرآن و حدیث 1
59661654995400420 محسن نیل فروش 485 

زاده

کلس 92دوشنبه 13:00 تا 15:00 

آموزه های روانشناختی در 

قرآن و حدیث 1
59661654995400428 محسن نیل فروش 486 

زاده

کلس 214سه شنبه 15:00 تا 17:00 

آموزه های روانشناختی در 

قرآن و حدیث 1
59661654995400436 محسن نیل فروش 487 

زاده

کلس 215سه شنبه 13:00 تا 15:00 

آموزه های روانشناختی در 

قرآن و حدیث 2
59661655025400325 هادی دهقانی 488 

نیستانی

کلس 436شنبه 10:00 تا 12:00 

آموزه های روانشناختی در 

قرآن و حدیث 2
59661655025400333 هادی دهقانی 489 

نیستانی

کلس 325شنبه 08:00 تا 10:00 

آموزه های روانشناختی در 

قرآن و حدیث 2
59661655025400341 شنبه 15:00 تا 17:00 لیل لندی اصفهانی490 

آموزه های روانشناختی در 

قرآن و حدیث 2
59661655025400349 هادی دهقانی 491 

نیستانی

کلس 66دوشنبه 10:00 تا 12:00 

آموزه های روانشناختی در 

قرآن و حدیث 2
59661655025400357 هادی دهقانی 492 

نیستانی

کلس 437دوشنبه 08:00 تا 10:00 

آموزه های روانشناختی در 

قرآن و حدیث 2
59661655025400365 شنبه 13:00 تا 15:00 لیل لندی اصفهانی493 

آموزه های روانشناختی در 

قرآن و حدیث 2
59661655025400373 دوشنبه 15:00 تا 17:00 لیل لندی اصفهانی494 

آموزه های روانشناختی در 

قرآن و حدیث 2
59661655025400381 دوشنبه 13:00 تا 15:00 لیل لندی اصفهانی495 

روانشناسی کودکان با 

نیازهای ویژه 1
596616553235400309 سیدحسن حسینی 496 

دستجردی

کلس B( 220(شنبه 15:00 تا 17:00 

596618414835400440احساس و ادراک یکشنبه 15:00 تا 17:00 497 

59661841485400440احساس و ادراک کلس 234شنبه 08:00 تا 10:00 اکرم احمدی498 

59661841485400447احساس و ادراک کلس 325شنبه 10:00 تا 12:00 اکرم احمدی499 

59661841485400454احساس و ادراک کلس 234شنبه 13:00 تا 15:00 اکرم احمدی500 

59661841485400461احساس و ادراک کلس 234شنبه 15:00 تا 17:00 اکرم احمدی501 

59661841485400468احساس و ادراک الهام طباطبائی 502 

کاشانی

کلس 219یکشنبه 08:00 تا 10:00 

59661841485400475احساس و ادراک الهام طباطبائی 503 

کاشانی

کلس 86یکشنبه 10:00 تا 12:00 

59661841485400482احساس و ادراک الهام طباطبائی 504 

کاشانی

کلس 85یکشنبه 13:00 تا 15:00 

59661841485400489احساس و ادراک الهام طباطبائی 505 

کاشانی

کلس 81یکشنبه 15:00 تا 17:00 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

2022

بسمه تعالی

10:13:08ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي روان شناسي

7000000602840063رساله )2 واحد(  506

7000000603840062رساله )3 واحد(  507

7000000608840061رساله )8 واحد(  508

7000000618840060رساله )18 واحد(  509

70000006194002999رساله )19 واحد(  510

70000006198400350رساله )19 واحد(  511

رساله-پژوهش محور)31 

واحد(
70000006314002996  512

آموزه های روانشناختی در 

قرآن
700000190335400388 هادی دهقانی 513 

نیستانی

کلس 219سه شنبه 10:00 تا 12:00 

آموزه های روانشناختی در 

حدیث
700000190435400341 شنبه 15:00 تا 17:00 لیل لندی اصفهانی514 

فناوری اطلعات در 

روانشناسی
700000190535400346 فهیمه السادات 515 

محمودی

شنبه 13:00 تا 15:00 

 

شنبه 15:00 تا 16:00 

کلس 224

فناوری اطلعات در 

روانشناسی
700000190535400346 فهیمه السادات 516 

محمودی

شنبه 13:00 تا 15:00 

 

شنبه 15:00 تا 16:00 

کلس 224

فناوری اطلعات در 

روانشناسی
700000190535400362 فهیمه السادات 517 

محمودی

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

 

دوشنبه 15:00 تا 16:00 

کلس 223

فناوری اطلعات در 

روانشناسی
700000190535400362 فهیمه السادات 518 

محمودی

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

 

دوشنبه 15:00 تا 16:00 

کلس 223

فناوری اطلعات در 

روانشناسی
700000190535400370 فهیمه السادات 519 

محمودی

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

 

سه شنبه 15:00 تا 16:00 

کلس 232

فناوری اطلعات در 

روانشناسی
700000190535400370 فهیمه السادات 520 

محمودی

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

 

سه شنبه 15:00 تا 16:00 

کلس 232

70000019065400203روانشناسی خانواده کلس 55دوشنبه 10:00 تا 12:00 الهام مبلیان521 

70000019065400209روانشناسی خانواده کلس 423دوشنبه 08:00 تا 10:00 الهام مبلیان522 

70000019065400215روانشناسی خانواده کلس 324سه شنبه 08:00 تا 10:00 مریم نجفی523 

70000019065400221روانشناسی خانواده کلس 232سه شنبه 10:00 تا 12:00 مریم نجفی524 

70000019065400227روانشناسی خانواده کلس 423دوشنبه 15:00 تا 17:00 مریم نجفی525 

70000019065400784روانشناسی خانواده کلس 431دوشنبه 13:00 تا 15:00 الهام مبلیان526 

نظریه ها،اصول و فنون 

مشاوره و روان درمانی
70000019075400772 پنج شنبه 13:00 تا 15:00 علیرضا ترکان527 

 

پنج شنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 222

نظریه ها،اصول و فنون 

مشاوره و روان درمانی
70000019075400772 پنج شنبه 13:00 تا 15:00 علیرضا ترکان528 

 

پنج شنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 222

نظریه ها،اصول و فنون 

مشاوره و روان درمانی
70000019075400773 چهارشنبه 13:00 تا 15:00 علیرضا ترکان529 

 

چهارشنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 222

نظریه ها،اصول و فنون 

مشاوره و روان درمانی
70000019075400773 چهارشنبه 13:00 تا 15:00 علیرضا ترکان530 

 

چهارشنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 222

70000019095400774مشاوره شغلی و حرفه ای کلس 88شنبه 08:00 تا 10:00 حسین رحیمی531 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

2122

بسمه تعالی

10:13:08ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي روان شناسي

70000019095400775مشاوره شغلی و حرفه ای کلس 96شنبه 10:00 تا 12:00 حسین رحیمی532 

70000019095400776مشاوره شغلی و حرفه ای کلس 91شنبه 13:00 تا 15:00 حسین رحیمی533 

روانشناسی افراد با نیازهای 

خاص )1(
700000191035400281 یکشنبه 15:00 تا 17:00 534 

روانشناسی افراد با نیازهای 

خاص )1(
70000019105400281 یکشنبه 15:00 تا 17:00 535 

روانشناسی افراد با نیازهای 

خاص )1(
70000019105400288 کلس B( 212(شنبه 10:00 تا 12:00 سمیرا مطیعیان536 

روانشناسی افراد با نیازهای 

خاص )1(
70000019105400295  537

روانشناسی افراد با نیازهای 

خاص )1(
70000019105400302 شنبه 08:00 تا 10:00 538 

روانشناسی افراد با نیازهای 

خاص )1(
70000019105400309 سیدحسن حسینی 539 

دستجردی

کلس B( 220(شنبه 15:00 تا 17:00 

روانشناسی افراد با نیازهای 

خاص )1(
70000019105400316 سیدحسن حسینی 540 

دستجردی

کلس 93شنبه 13:00 تا 15:00 

روانشناسی افراد با نیازهای 

خاص )2(
70000019115400233 کلس 432شنبه 13:00 تا 15:00 نسرین می نسب541 

روانشناسی افراد با نیازهای 

خاص )2(
70000019115400239 کلس 223شنبه 10:00 تا 12:00 نسرین می نسب542 

روانشناسی افراد با نیازهای 

خاص )2(
70000019115400245 کلس 326سه شنبه 15:00 تا 17:00 سمیرا مطیعیان543 

روانشناسی افراد با نیازهای 

خاص )2(
70000019115400251 کلس 226سه شنبه 17:00 تا 19:00 سمیرا مطیعیان544 

روانشناسی افراد با نیازهای 

خاص )2(
70000019115400257 کلس 224یکشنبه 17:00 تا 19:00 سمیرا مطیعیان545 

روانشناسی افراد با نیازهای 

خاص )2(
70000019115400263 کلس 433یکشنبه 15:00 تا 17:00 سمیرا مطیعیان546 

روانشناسی افراد با نیازهای 

خاص )2(
70000019115400269 کلس 226شنبه 08:00 تا 10:00 نسرین می نسب547 

روانشناسی افراد با نیازهای 

خاص )2(
70000019115400275 کلس 219سه شنبه 13:00 تا 15:00 سمیرا مطیعیان548 

توانبخشی افراد با نیازهای 

خاص
70000019125400601 دوشنبه 17:00 تا 19:00 آرزو خالقیان549 

 

دوشنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 224

توانبخشی افراد با نیازهای 

خاص
70000019125400601 دوشنبه 17:00 تا 19:00 آرزو خالقیان550 

 

دوشنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 224

توانبخشی افراد با نیازهای 

خاص
70000019125400778 چهارشنبه 08:00 تا 10:00 سمیرا مطیعیان551 

 

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 224

توانبخشی افراد با نیازهای 

خاص
70000019125400778 چهارشنبه 08:00 تا 10:00 سمیرا مطیعیان552 

 

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 224

توانبخشی افراد با نیازهای 

خاص
70000019125400779 دوشنبه 08:00 تا 10:00 ازاده بهرامی کرچی553 

 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 324

توانبخشی افراد با نیازهای 

خاص
70000019125400779 دوشنبه 08:00 تا 10:00 ازاده بهرامی کرچی554 

 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 324

70000019205400280مبانی مشاوره و راهنمایی سه شنبه 13:00 تا 15:00 555 

70000019205400287مبانی مشاوره و راهنمایی سه شنبه 17:00 تا 19:00 556 

70000019205400294مبانی مشاوره و راهنمایی سه شنبه 15:00 تا 17:00 557 

70000019205400301مبانی مشاوره و راهنمایی سه شنبه 13:00 تا 15:00 558 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

2222

بسمه تعالی

10:13:08ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي روان شناسي

70000019205400308مبانی مشاوره و راهنمایی کلس 33یکشنبه 10:00 تا 12:00 راضیه ربیعي559 

70000019205400315مبانی مشاوره و راهنمایی کلس 120یکشنبه 17:00 تا 19:00 منیژه جمشیدی560 

7000002171603زبان تخصصی پنج شنبه 15:00 تا 17:00 سمانه یزدانی561 

70000041020000502روش های آماری پیشرفته شنبه 17:00 تا 19:00 لیدا هاشمی562 

علم النفس دانشمندان 

اسلمی و مقایسه آن با 

روانشناسی

7000004103400200485 کلس 215شنبه 10:00 تا 12:00 مرضا شمشیری563 

علم النفس دانشمندان 

اسلمی و مقایسه آن با 

روانشناسی

7000004103601 شنبه 13:00 تا 15:00 مرضا شمشیری564 

999999991840033آزمون جامع  565

پايان گزارش


