
 واحد 31 تعداد کل واحد:  کارشناسی ارشدمقطع: روانشناسی : نام رشته

 

 ترم:اول

 واحد 9

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترم:دوم

 واحد9

 ترم:سوم 

 واحد 9

 

 

 

 

 ترم:چهارم

 واحد 4

 آزمون های شناختینام درس:

 واحد 2تعداد واحد نظری: 

 -تعداد واحد عملی: 

 اصلینوع درس: 

 -نياز:پيش 

 

 روش تحقيق پيشرفتهنام درس: 

 واحد 2تعداد واحد نظری:

 1تعداد واحد عملی: 

 اصلینوع درس: 

 پيش نياز: 

 

روانشناسی کودکان نام درس: 

 استثنایی

 واحد 2تعداد واحد نظری: 

 1تعداد واحد عملی: 

 اصلینوع درس: 

 -پيش نياز: 

 

 نام درس:پایان نامه

 -تعداد واحد نظری: 

 واحد 4تعداد واحد عملی: 

 اصلینوع درس: 

 پيش نياز:

 

 روانشناسی احساس و ادراکنام درس: 

 واحد 2تعداد واحد نظری: 

 -تعداد واحد عملی: 

 اصلینوع درس: 

 -پيش نياز:

 

 نظریه های شخصيتنام درس: 

 واحد 2تعداد واحد نظری: 

 -تعداد واحد عملی: 

 اصلینوع درس: 

 -پيش نياز:

 

پسيکوفيزیولوژی و نام درس: 

 نوروپسيکولوژی

 واحد 2تعداد واحد نظری: 

 -تعداد واحد عملی: 

 اصلینوع درس: 

 -پيش نياز:

 

 

  روش های آماری پيشرفتهنام درس: 

 واحد 2تعداد واحد نظری: 

 1تعداد واحد عملی: 

 اصلینوع درس: 

 -پيش نياز:

 

 

 انگيزش و هيجاننام درس: 

 واحد 2تعداد واحد نظری: 

 -تعداد واحد عملی: 

 اصلینوع درس: 

 -پيش نياز:

 

مباحث جدید در آسيب نام درس: 

 شناسی روانی

 واحد 2تعداد واحد نظری: 

 -تعداد واحد عملی: 

 نوع درس: پایه

 -پيش نياز:

 

 

روانشناسی اجتماعی نام درس: 

 پيشرفته

 واحد 2تعداد واحد نظری: 

 -تعداد واحد عملی: 

 اصلینوع درس: 

 -پيش نياز:

 

 روانشناسی یادگيری و تفکرنام درس: 

 واحد 2تعداد واحد نظری: 

 -تعداد واحد عملی: 

 اصلینوع درس: 

 -پيش نياز:

 

روانشناسی رشد نام درس: 

 پيشرفته

 واحد 2تعداد واحد نظری: 

 -تعداد واحد عملی: 

 اصلینوع درس: 

 -پيش نياز:

 

 

 متون زبان تخصصینام درس: 

 -تعداد واحد نظری: 

 -تعداد واحد عملی: 

 پيش نياز اجبارینوع درس: 

 -پيش نياز:

 

آسيب شناسی روانی کودک و نام درس: 

 نوجوان

 -تعداد واحد نظری: 

 -تعداد واحد عملی: 

 پيش نياز اجبارینوع درس: 

 -پيش نياز:

 

 نظریه های روان درمانینام درس: 

 واحد 2تعداد واحد نظری: 

 -واحد عملی: تعداد 

 اصلینوع درس: 

 -پيش نياز:

 

 

 روانشناسی عمومینام درس: 

 -تعداد واحد نظری: 

 -تعداد واحد عملی: 

 پيش نياز اجبارینوع درس: 

 -پيش نياز:

 

 روانشناسی فيزیلوژیکنام درس:  

 -تعداد واحد نظری: 

 -تعداد واحد عملی: 

 پيش نياز اجبارینوع درس: 

 -پيش نياز:

 

 

 0دروس پایه: 

 واحد31اصلی:دروس 

 دروس اختياری: 

 واحد4پایان نامه:
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