
                                              
 

                                                                           )مقطع كارشناسي پيوسته( روانشناسي رشته  8-7-6-5-٤-٣-٢-١دروس پيشنهادي ترم هاي    
 دوم تــــــــرم  اول  تــــــــرم 

تعداد  نوع درس نام درس كد درس دروس پيش نياز تعداد واحد درسنوع  نام درس كد درس

 واحد

 دروس پيش نياز

 

 (1مباحث اساسی روانشناسی ) 2 پایه (2مباحث اساسی روانشناسی ) 22002 ---- 2 پایه (1مباحث اساسی روانشناسی ) 22001

 2 عملی-نظري-پایه  آمار استنباطی 22007 ---- 2 پایه آمار توصيفی 22006

 آمار توصيفی 3 ساعته

 فيزیولوژي  اعصاب و غدد 2 پایه احساس و ادراك 22010 ---- 2 اصلی فيزیولوژي  اعصاب و غدد 22009

 مبانی جامعه شناسی 2 پایه روانشناسی اجتماعی 22022 ---- 2 پایه انسان از دیدگاه اسالم 22070

 ---- 2 اصلی اتب روانشناسی و نقد آنتاریخ و مک 22003 ---- 2 پایه مبانی جامعه شناسی 22004

 (1مباحث اساسی روانشناسی ) 2 اصلی 1روانشناسی تحولی  22013 ---- 3 عمومی عمومی زبان 33201

 ---- 2 پایه معرفت شناسی 22015 ---- 3 عمومی عمومی فارسی 33202

 (1مباحث اساسی روانشناسی ) 2 صلیا 1متون روانشناسی به انگليسی  22023 ---- 2 عمومی 1اندیشه اسالمی  33204

 ----- 2 عمومی اخالق اسالمی 33203     

  19  جمع واحد   18  جمع واحد 
 

  
      

 چهارم  تــــــــرم  سوم  تــــــــرم 

 تعداد  نوع درس نام درس كد درس دروس پيش نياز تعداد واحد نوع درس نام درس كد درس

 واحد

 دروس پيش نياز

 

 2روانشناسی تحولی  2 پایه روانشناسی شخصيت 22017 ---- 2 عمومی دانش خانواده و جمعيت 33403

 آمار استنباطی 2 ساعته 2عملی  -پایه روان سنجی 22026 آمار استنباطی 3 ساعته 2عملی -پایه روش تحقيق ) کمی و کيفی( 22008

 روانشناسی فيزیولوژیک 2 پایه يزش و هيجانانگ 22012 احساس و ادراك 2 پایه روانشناسی فيزیولوژیک 22011

 روانشناسی اجتماعی کاربردي 2 تخصصی آسيب شناسی اجتماعی 22045 روانشناسی اجتماعی 2 تخصصی روانشناسی اجتماعی کاربردي 22044

مباحث اساسی روانشناسی  2 اصلی فلسفه علم روانشناسی 22021

(2) 

 2روانشناسی تحولی  2 اختياري-پایه سالمندي روانشناسی 22053

 (2مباحث اساسی روانشناسی ) 2 اصلی یادگيريروانشناسی  22028 1روانشناسی تحولی  2 اصلی 2روانشناسی تحولی  22014

 (2مباحث اساسی روانشناسی ) 2 اصلی روانشناسی دین 22019 معرفت شناسی 2 پایه آشنایی با فلسفه اسالمی 22016

متون روانشناسی به انگليسی  2 اصلی 2ليسی متون روانشناسی به انگ 22024

1 

 احساس و ادراك --(2مباحث اساسی روانشناسی ) 2 اصلی روانشناسی شناختی 22018

 ---- 2 عمومی آشنایی با منابع اسالمی) متون( 33208 ---- 1 عملی 1تربيت بدنی  33401

  18  جمع واحد   18  جمع واحد 

 



 

 )مقطع كارشناسي پيوسته( روانشناسيرشته  8-7-6-5-٤-٣-٢-١دروس پيشنهادي ترم هاي 

 تــــــــرم ششم تــــــــرم پنجم

تعداد  نوع درس نام درس كد درس دروس پيش نياز تعداد واحد نوع درس نام درس كد درس

 واحد

 دروس پيش نياز

 

 1کودکان با نيازهاي خاص روانشناسی  2 تخصصی 2کودکان با نيازهاي خاص روانشناسی  22048 2روانشناسی تحولی  2 تخصصی 1کودکان با نيازهاي خاص روانشناسی  22047

 2عملی  -تخصصی 1آزمونهاي  روانشناختی  22034

عملی  -تخصصی 2آزمونهاي  روانشناختی  22035 روانشناسی شناختی 2 ساعته

 ساعته 2
 1آزمونهاي  روانشناختی  2

 ---- 2 اصلی  مبانی مشاوره و راهنمایی 22033 روانشناسی فيزیولوژیک 3 عتهسا4عملی  -پایه روانشناسی تجربی 22025

 1آسيب شناسی روانی  2 تخصصی 2آسيب شناسی روانی  22032 2روانشناسی تحولی  2 پایه  1آسيب شناسی روانی  22031

روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان  22005

 مسلمان

 (2مباحث اساسی روانشناسی ) 2 تخصصی زمانیسا -روانشناسی صنعتی 22046 ---- 2 اصلی

 روانشناسی شخصيت 2 تخصصی روانشناسی  و مشاوره خانواده 22040 روانشناسی یادگيري 2 پایه روانشناسی تربيتی 22027

 1آموزه هاي روانشناسی در قرآن و حدیث  2 اصلی 2ن و حدیث آموزه هاي روانشناسی در قرآ 22030 (2مباحث اساسی روانشناسی ) 2 اصلی 1آموزه هاي روانشناسی در قرآن و حدیث  22029

 روانشناسی اجتماعی 2 اختياري-پایه  روانشناسی تبليغات و رسانه 22062 روش تحقيق ) کمی و کيفی( 2 ساعته 2عملی  -پایه کاربرد کامپيوتر در روانشناسی 22020

 ---- 2 عمومی تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی 33209     

  18  جمع واحد   17  مع واحدج 
 

      

 تــــــــرم هشتم تــــــــرم هفتم

 تعداد  نوع درس نام درس كد درس دروس پيش نياز تعداد واحد نوع درس نام درس كد درس

 واحد

 دروس پيش نياز

 

توان بخشی کودکان با نيازهاي  22049

 خاص

 -تخصصی
 ساعته 4عملی 

اي کودکان با نيازهروانشناسی  2

 2خاص 
-تخصصی شيوه هاي اصالح و تغيير رفتار 22050

 ساعته 2عملی 
 2آسيب شناسی روانی  2

 2آسيب شناسی روانی  2 تخصصی بهداشت  روانی 22037 2آسيب شناسی روانی  2 تخصصی روانشناسی سالمت 22038

فنون مشاوره و  و نظریه ها و اصول 22041

 روان درمانی

مبانی  -روانشناسی شخصيت 3 تخصصی

 مشاوره و راهنمایی

انفرادي در  -پژو هشهاي عملی 22051

 روانشناسی

-تخصصی

 ساعته 6عملی 
3 ---- 

 1اندیشه اسالمی  2 عمومی 2اندیشه اسالمی  33205 2آسيب شناسی روانی  2 تخصصی اصول روانشناسی بالينی 22036
 2آسيب شناسی روانی  2 اختياري-پایه  روانشناسی اعتياد 22055 و راهنماییمبانی مشاوره  2 تخصصی راهنمایی و مشاوره تحصيلی و شغلی 22043

 سازمانی-روانشناسی صنعتی  2 اختياري-پایه  روانشناسی کارو مدیریت 22060 2روانشناسی تحولی  2 تخصصی آسيب شناسی روانی کودك و نوجوان 22039

 1تربيت بدنی  1 عملی 2تربيت بدنی  33402 ی تربيتیروانشناس 2 اختياري-پایه  نا توانایی هاي یادگيري 22066

 -تخصصی فنون مشاوره و روان درمانی  ---- 2 عمومی انقالب اسالمی ایران 33206

 ساعته 2عملی 
 نظریه ها و اصول و فنون مشاوره و روان درمانی 2

  16  جمع واحد   17  جمع واحد 

 



  


