
ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17
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بسمه تعالی

10:15:35ساعت:

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 پزشکي

کارآموزی طرح پویش )1( 

ارشد و دکتری
1000037400213  1

کارآموزی طرح پویش )2( 

ارشد و دکتری
1000047400214  2

10641139147400292پایان  نامه  3

کلیاتی در مورد درمانهای 

فیزیکی و دارویی در بیماریهای 

تخصصی

10641615487400253 کلس 214سه شنبه 08:00 تا 10:00 مسعود معتمدی4 

186100106677400247فنون مشاوره وروان درمانی یکشنبه 13:00 تا 15:00 هاجر ترکان5 

59861322407400250ژورنال کلب )1( کلس A( 318(دوشنبه 13:00 تا 15:00 غلمرضا منشئی6 

59861322417400208ژورنال کلب )2( کلس B( 320(سه شنبه 08:00 تا 10:00 غلمرضا منشئی7 

59861322417400222ژورنال کلب )2( کلس B( 319(سه شنبه 13:00 تا 15:00 غلمرضا منشئی8 

59861322417400233ژورنال کلب )2( کلس 215چهارشنبه 10:00 تا 12:00 غلمرضا منشئی9 

59861501407400202مصاحبه تشخیصی کلس B( 319(دوشنبه 15:00 تا 16:00 ایلناز سجادیان10 

59861501407400216مصاحبه تشخیصی کلس B( 319(دوشنبه 13:00 تا 14:00 ایلناز سجادیان11 

59861501407400227مصاحبه تشخیصی کلس 216چهارشنبه 13:00 تا 14:00 ایلناز سجادیان12 

59861853347400260پایان نامه  13

59861853347400291پایان نامه  14

روش ها و طرح های 

پژوهشی آزمایشی و کیفی
59862068107400209 کلس B( 318(سه شنبه 08:00 تا 10:00 زهرا یوسفی15 

روش ها و طرح های 

پژوهشی آزمایشی و کیفی
59862068107400210 کلس B( 318(سه شنبه 10:00 تا 12:00 زهرا یوسفی16 

روش ها و طرح های 

پژوهشی آزمایشی و کیفی
59862068107400226 کلس B( 318(سه شنبه 13:00 تا 15:00 زهرا یوسفی17 

آمار پیشرفته در روان 

شناسی بالینی
59862068117400244 کلس B( 319(یکشنبه 15:00 تا 17:00 زهرا یوسفی18 

آمار پیشرفته در روان 

شناسی بالینی
59862068117400251 یکشنبه 15:00 تا 17:00 19 

نوروسایکولوژی بالینی )عصب 

روانشناسی(
59862068127400252 کلس A( 213(دوشنبه 08:00 تا 10:00 الهام می20 

59862068137400255کلیات آسیب شناسی روانی کلس 215یکشنبه 10:00 تا 12:00 الهام می21 

کارورزی )اینترنی( آسیب 

شناسی روانی
59862068147400256 الهام می22 

نظریه های معاصر شخصیت و 

روان درمانی
59862068257400243 کلس B( 318(سه شنبه 15:00 تا 17:00 زهرا یوسفی23 

نظریه های معاصر شخصیت و 

روان درمانی
59862068257400254 سه شنبه 15:00 تا 17:00 24 

کارورزی )اینترنی( مصاحبه 

تشخیصی
59862068267400203 کلس 214پنج شنبه 08:00 تا 10:00 مینا مظاهری تهرانی25 

کارورزی )اینترنی( مصاحبه 

تشخیصی
59862068267400217 کلس 216چهارشنبه 08:00 تا 10:00 مینا مظاهری تهرانی26 

کارورزی )اینترنی( مصاحبه 

تشخیصی
59862068267400228 کلس 216شنبه 08:00 تا 10:00 مینا مظاهری تهرانی27 

کارورزی )اینترنی( ارزیابی 

بالینی )1(
59862068277400206 منصوره بهرامی 28 

پوراصفهانی

کلس 214شنبه 17:00 تا 19:00 

کارورزی )اینترنی( ارزیابی 

بالینی )1(
59862068277400220 منصوره بهرامی 29 

پوراصفهانی

کلس 214دوشنبه 17:00 تا 19:00 

کارورزی )اینترنی( ارزیابی 

بالینی )1(
59862068277400231 منصوره بهرامی 30 

پوراصفهانی

کلس 214چهارشنبه 17:00 تا 19:00 

ادامه دارد...
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59862068297400205ارزیابی بالینی )1( منصوره بهرامی 31 

پوراصفهانی

کلس 230دوشنبه 13:00 تا 15:00 

59862068297400219ارزیابی بالینی )1( منصوره بهرامی 32 

پوراصفهانی

کلس 215دوشنبه 10:00 تا 12:00 

59862068297400230ارزیابی بالینی )1( منصوره بهرامی 33 

پوراصفهانی

کلس 215چهارشنبه 08:00 تا 10:00 

اخلق حرفه ای در 

روانشناسی بالینی
59862068307400201 کلس B( 320(دوشنبه 08:00 تا 09:00 هاجر ترکان34 

اخلق حرفه ای در 

روانشناسی بالینی
59862068307400215 کلس B( 320(دوشنبه 09:00 تا 10:00 هاجر ترکان35 

اخلق حرفه ای در 

روانشناسی بالینی
59862068307400225 کلس 216سه شنبه 10:00 تا 11:00 هاجر ترکان36 

درمانهای رفتاری/ شناختی/ 

هیجانی
59862068357400207 کلس B( 318(دوشنبه 10:00 تا 12:00 هاجر ترکان37 

درمانهای رفتاری/ شناختی/ 

هیجانی
59862068357400221 کلس B( 212(دوشنبه 12:00 تا 13:30 هاجر ترکان38 

درمانهای رفتاری/ شناختی/ 

هیجانی
59862068357400232 کلس B( 319(سه شنبه 08:00 تا 10:00 هاجر ترکان39 

کارورزی ) اینترنی( درمانهای 

رفتاری/ شناختی/ هیجانی
59862068367400243 کلس 230یکشنبه 08:00 تا 10:00 هاجر ترکان40 

کارورزی ) اینترنی( درمانهای 

رفتاری/ شناختی/ هیجانی
59862068367400244 کلس 230یکشنبه 10:00 تا 11:30 هاجر ترکان41 

کارورزی ) اینترنی( درمانهای 

رفتاری/ شناختی/ هیجانی
59862068367400245 کلس 230یکشنبه 11:30 تا 13:00 هاجر ترکان42 

گزارش موارد بالینی )اینترنی( 

2
59862068417400241 کلس B( 318(شنبه 08:00 تا 10:00 مسعود معتمدی43 

59862068427400242کارورزی ) اینترنی( بالینی مسعود معتمدی44 

رشد 2 )روانشناسی تحولی 

)2
70000027157400248 کلس 113سه شنبه 08:00 تا 10:00 مریم می45 

70000027177400245آسیب شناسی روانی )2( کلس 214سه شنبه 10:00 تا 12:00 غلمرضا منشئی46 

70000027237400246اصول روانشناسی بالینی کلس 121دوشنبه 17:00 تا 19:00 دل آرام بلوچی47 

70000027247400247فنون مشاوره و روان درمانی کلس 215دوشنبه 17:00 تا 19:00 نادره سعادتی48 

70000027257400249آزمونهای روانی )1( کلس 222یکشنبه 08:00 تا 11:00 الهه طغیانی49 

پايان گزارش


