
 (1041)ترم تابستانها ویژه تمامی رشتهکالس های آنالین دکتری 

 تاریخ شروع دوره روز و ساعت برگزاری کالس تعداد ساعت برگزاری نام استاد نام درس

 11/40/1041 0:44-13:24پنج شنبه  04 مهندس لقمانی استعداد تحصیلی

 11/40/1041 11:44-34:44شنبه پنج 04 استاد اصفهانی عمومیزبان 

 

 

 باشد. بندی، مرور خالصه درس و رفع اشکال میجز برای رشته زبان( و استعداد تحصیلی شامل جمعکالس زبان عمومی )به 

 صورت شده کالس را بهتوانید ضبطها، میدرصورت عدم حضور در هریک از جلسات کالسoffline  در دفعات نامحدود تا زمان برگزارری

 کنکور سازمان سنجش همان دوره مالحظه نمایید. 

 برخوردار خواهید شد.حداکثری هر بازه زمانی نام در کلیه دروس هر رشته، از تخفیف صورت ثبتدر 

 باشند. های کارشناسی ارشد و دکتری میترین اساتید بوده و دارای سابقه طوالنی در تدریس آزمونها از مجرباساتید کالس 

 34               کارشناسی ارشد و دکتری یک رتبه 34

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 (1041کالس های آنالین دکتری  روانشناسی )ترم تابستان 

 اعت برگزاری کالسروز و س تعداد ساعت برگزاری نام استاد نام درس
 تاریخ شروع دوره

 34/40/1041 18:44-31:44شنبه یک 04 استاد خدامرادی شناسی رشد  روان

 24 استاد خدامرادی شخصیتشناسی  روان
 32/40/1041 10-11چهارشنبه

 آمار و روش تحقیق

 14/40/1041 10:44-34:44شنبه سه  44 دکتر یعقوب نژاد آمیخته(-کیفی-)کمی

 10/40/1041 10:24 -31:24شنبه  04 دکتر یعقوب نژاد ی روانی )مرضی(شناس آسیب

 33/40/1041  10:44-44: 34شنبه دو 04 دکتر خدامرادی نوروسایکولوژی



 (1041)ترم تابستانها ویژه تمامی رشتهکالس های آنالین دکتری 

 تاریخ شروع دوره روز و ساعت برگزاری کالس تعداد ساعت برگزاری نام استاد نام درس

 11/40/1041 0:44-13:24پنج شنبه  04 مهندس لقمانی استعداد تحصیلی

 11/40/1041 11:44-34:44شنبه پنج 04 استاد اصفهانی عمومیزبان 

 

 

 باشد. بندی، مرور خالصه درس و رفع اشکال میجز برای رشته زبان( و استعداد تحصیلی شامل جمعکالس زبان عمومی )به 

 صورت شده کالس را بهتوانید ضبطها، میدرصورت عدم حضور در هریک از جلسات کالسoffline  در دفعات نامحدود تا زمان برگزارری

 کنکور سازمان سنجش همان دوره مالحظه نمایید. 

 برخوردار خواهید شد.حداکثری هر بازه زمانی نام در کلیه دروس هر رشته، از تخفیف صورت ثبتدر 

 باشند. های کارشناسی ارشد و دکتری میترین اساتید بوده و دارای سابقه طوالنی در تدریس آزمونها از مجرباساتید کالس 

 33               کارشناسی ارشد و دکتری یک رتبه 33

 

 

 

 

 

 (1041کالس های آنالین دکتری  روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی )ترم تابستان 

 روز و ساعت برگزاری کالس ریتعداد ساعت برگزا نام استاد نام درس
 تاریخ شروع دوره

 آمار و روش تحقیق
 آمیخته(-کیفی-)کمی

 14/40/1041 10:44-34:44شنبه سه  44 دکتر یعقوب نژاد

شناسی و کودکان روان
 استثنایی

+ 
 شناسی روانی کودکآسیب

  متعاقبا اعالم میشود 04 نژاددکتر یعقوب


