
 واحد 831تعداد کل واحد:                                  پیوسته شناسيکارمقطع:                                       روانشناسي: نام رشته      

 ترم:اول
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 ترم:دوم

 واحد81

 سوم ترم: 

 واحد18

 

 

 

 

 ترم:چهارم

 واحد18
 1مباحث اساسي در روان شناسينام درس:

 واحد2تعداد واحد: 

 پايهنوع درس:

 -:نیازپیش

 -:نیازهم

 2مباحث اساسي در روان شناسي نام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 پايهنوع درس:

 1مباحث اساسي در روان شناسي: نیازپیش

 -:نیازهم

 روان شناسي يادگیري نام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 پايهنوع درس:

 2مباحث اساسي در روانشناسي: نیازپیش

 -:نیازهم

 روان شناسي تجربينام درس: 

 واحد 3تعداد واحد: 

 پايهنوع درس:

 روان شناسي فیزيولوژيك: نیازپیش

 -:نیازهم

 فیزيولوژي اعصاب و غددنام درس:
 واحد 2تعداد واحد:

 پايهنوع درس:

 -:نیازپیش

 -:نیازهم

 1به انگلیسي متون روان شناسينام درس: :

 واحد 2تعداد واحد:

 پايهنوع درس:

 1مباحث اساسي در روان شناسي:نیازپیش

 -: نیازهم

 روان سنجينام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 پايهنوع درس:

 آمار استنباطي:نیازپیش

 -:نیازهم

 روان شناسي تربیتينام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 پايهنوع درس:

 يادگیريروان شناسي : نیازپیش

 -:نیازهم
 مباني جامعه شناسينام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 پايهنوع درس: :

 -:نیازپیش

 -:نیازهم

 آمار استنباطينام درس:

 واحد3تعداد واحد:

 پايهنوع درس:

 آمار توصیفي: نیازپیش

 -:نیازهم

 روان شناسي فیزيولوژيكنام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 پايهنوع درس:

 احساس و ادراك:نیازپیش

 -: نیازهم

 روان شناسي شخصیتنام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 پايه نوع درس:

 2وانشناسي تحولير:نیازپیش

 -:نیازهم
 فارسيزبان نام درس:

 واحد 3تعداد واحد:

 عمومينوع درس:

 -:نیازپیش

 -:نیازهم

 روان شناسي از ديدگاه دانشمندان مسلماننام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 پايهنوع درس:

 -:نیازپیش

 -: نیازهم

 2متون روان شناسي به انگلیسينام درس:

 واحد 2:تعداد واحد

 :پايهنوع درس

 1انگلیسي به روانشناسي متون:نیازپیش

 -:نیازهم

 روان شناسي شناختينام درس: 

 واحد 2تعداد واحد:

 پايهنوع درس:

مباحث اساسي در روان :نیازپیش

 ادراكاحساس و /2شناسي

 -: نیازهم
 زبان انگلیسينام درس: 

 واحد 3تعداد واحد: 

 عمومينوع درس:

 -:نیازپیش

 -: نیازهم

 روان شناسي اجتماعينام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 پايهنوع درس:

 مباني جامعه شناسي:نیازپیش

 -:نیازهم

 روان شناسي ديننام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 :پايهنوع درس

 2مباحث اساسي در روان شناسي :نیازپیش

 -:نیازهم

 انگیزش و هیجاننام درس:

 واحد 2تعداد واحد: 

 پايهنوع درس:

 روان شناسي فیزيولوژيك :نیازپیش

 -:نیازهم

 تاريخ و مكاتب روان شناسي و نقدآننام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 پايهنوع درس:

 -:نیازپیش

 -:نیازهم

 احساس و ادراكنام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 پايهنوع درس:

 فیزيولوژي اعصاب و غدد:نیازپیش

 -:نیازهم

 فلسفه علم روانشناسينام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 پايهنوع درس:

 2مباحث اساسي در روان شناسي :نیازپیش

 :نیازهم

 1آسیب شناسي روانينام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 پايهنوع درس:

 2تحوليروانشناسي :نیازپیش

 -:نیازهم

 آمار توصیفينام درس:
 واحد 2تعداد واحد:

 اصلينوع درس:

 -:نیازپیش

 -:نیازهم

 1روان شناسي تحولينام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 پايهنوع درس:

 1مباحث اساسي روان شناسي:نیازپیش

 -:نیازهم

 2روانشناسي تحولينام درس:

 واحد2تعداد واحد:

 پايهنوع درس:

 1روانشناسي تحولي: نیازپیش

 -:نیازهم

 نام درس: روش تحقیق)كمي وكیفي( 

 واحد 3تعداد واحد:

 نوع درس:پايه

 آمار استنباطي:نیازپیش

 -:نیازهم

 1تربیت بدنينام درس:

 واحد 1تعداد واحد:

 عمومينوع درس:

 -:نیازپیش

 -:نیازهم

 2تربیت بدنينام درس:

 واحد 1تعداد واحد:

 عمومينوع درس: 

 1ربیت بدنيت :نیازپیش

 -:نیازهم

 1اسالمي انديشهنام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 عمومينوع درس: 

 -: نیازپیش

 -:نیازهم

 تاريخ اسالمنام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 :عمومي نوع درس

 -:نیازپیش

 -:نیازهم
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 اخالق كاربردينام درس: 

 واحد 2تعداد واحد:

 درس: عمومينوع 

 -:نیازپیش

 -:نیازهم

 نام درس:انقالب اسالمي ايران 

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: عمومي

 -: نیازپیش

 -:نیازهم

  



 ترم: پنجم

 واحد18

 ششمترم: 

 واحد81

 هفتمترم: 

 واحد31

 هشتمترم: 

 واحد81

 1كودكان با نیازهاي ويژه روانشناسينام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 تخصصينوع درس: 

 2روانشناسي تحولي:نیازپیش

 -:نیازهم

 1آزمون هاي روان شناختينام درس: 

 واحد 2تعداد واحد:

 تخصصي نوع درس:

 شناختي سيروان شنا:نیازپیش

 -:نیازهم

 مشاوره وروان درماني نظريه هاينام درس: 

 واحد 2تعداد واحد:

 تخصصينوع درس:

مباني راهنمايي و مشاوره و :نیازپیش

 روانشناسي شخصیت

 -:نیازهم

 با نیازهاي خاص كودكان  توان بخشينام درس: 

 واحد2تعداد واحد:

 تخصصينوع درس:

 2با نیازهاي خاص كودكانروان شناسي :نیازپیش

 -:نیازهم

 2آسیب شناسي روانينام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 پايهنوع درس:

 1آسیب شناسي رواني:نیازپیش

 -:نیازهم

 روان شناسي بالینياصول نام درس: 

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: تخصصي

 2آسیب شناسي رواني:نیازپیش

 -:نیازهم

 انفرادي(درروان شناسي-پژوهش)علمينام درس: 

 واحد 3تعداد واحد:

 نوع درس:تخصصي

 -:نیازپیش

 -:نیازهم

 پويايي گروه نام درس: 

 واحد2تعداد واحد:

 اختیاري تخصصينوع درس:

 روانشناسي اجتماعي:نیازپیش

 -:نیازهم

 1و حديث آموزه هاي روان شناختي درقراننام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 پايهنوع درس:

 2مباحث اساسي در روان شناسي:نیازپیش

 -:نیازهم

 سازماني-روان شناسي صنعتينام درس: 

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس:تخصصي

 2مباحث اساسي در روان شناسي:نیازپیش

 -:نیازهم

 2آزمون هاي روانشناختينام درس: 

 واحد2تعداد واحد:

 تخصصينوع درس:

 1آزمون هاي روانشناختي:نیازپیش

 -:نیازهم

 خانواده سي و مشاورهروانشنانام درس: 

 واحد 2تعداد واحد:

 تخصصينوع درس:

 روانشناسي شخصیت:نیازپیش

 -:نیازهم

 2حديثقرآن و آموزه هاي روان شناختي در :نام درس

 واحد 2تعداد واحد:

 پايهنوع درس:

 -:نیازپیش

 1درقران روانشناختي هاي آموزه :نیازهم

 روان شناسي اجتماعي كاربردينام درس: 

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: تخصصي

 روانشناسي اجتماعي:نیازپیش

 -:نیازهم

 آسیب شناسي اجتماعي نام درس: 

 واحد 2تعداد واحد:

 درس:تخصصينوع 

 :روانشناسي اجتماعينیازپیش

 -:نیازهم

 نام درس:روانشناسي سالمت 

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس:تخصصي

 2:آسیب شناسي روانينیازپیش

 -:نیازهم

 مباني مشاوره وراهنمايينام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 پايهنوع درس:

 -:نیازپیش

 -:نیازهم

 2با نیازهاي خاص كودكانروانشناسي  نام درس: 

 واحد 2تعداد واحد:

 تخصصينوع درس:

 1با نیازهاي خاص اندكوروان شناسي :نیازپیش

 -:نیازهم

 بهداشت رواني نام درس: 

 واحد 2تعداد واحد:

 تخصصينوع درس:

 2آسیب شناسي رواني:نیازپیش

 -:نیازهم

 نام درس:تفسیر موضوعي قران 

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس:عمومي

 -:نیازپیش

 -:نیازهم

 در روان شناسي كاربرد كامپیوترنام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 پايهنوع درس:

 روش تحقیق:نیازپیش

 -:نیازهم

 روان شناسي جنسیت نام درس: 

 واحد 2تعداد واحد:

 اختیارينوع درس:

 2مباحث اساسي در روانشناسي:نیازپیش

 -:نیازهم

 ايمشاوره شغلي و حرفه  نام درس: 

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس:تخصصي

 :مباني مشاوره و راهنمايينیازپیش

 -:نیازهم

 2:انديشه اسالمي  نام درس 

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس:عمومي

 1انديشه اسالمي  :نیازپیش

 -:نیازهم

 معرفت شناسينام درس:

 واحد2تعداد واحد:

 پايهنوع درس:

 -نیاز: پیش

 -:نیازهم

 آسیب شناسي رواني كودك و نوجواننام درس: 

 واحد 2تعداد واحد:

 تخصصينوع درس:

 2روان شناسي تحولينیاز: پیش

 -:نیازهم

 فنون مشاوره و روان درماني نام درس:   

 واحد 2تعداد واحد:

 تخصصينوع درس:

 نظريه هاي مشاوره و روان درمانينیاز: پیش

 -:نیازهم

 روانشناسي اخالقنام درس:

 واحد2واحد:تعداد 

 نوع درس:اختیاري

 2مباحث اساسي در روان شناسي:نیازپیش

 -:نیازهم

 نام درس: علوم اعصاب شناختي 

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس:اختیاري

 روانشناسي فیزيولوژيك:نیازپیش

 -:نیازهم

 آشنايي با فلسفه اسالمي:درس نام   

 واحد 2:تعدادواحد

 پايه:نوعدرس

 شناسيمعرفت :نیازپیش

 -:نیازهم

 نام درس:كلیات روان پزشكي

 واحد2تعداد واحد:

 نوع درس:اختیاري

 2نیاز:آسیب شناسي رواني پیش

 -:نیازهم

 نام درس:دانش خانواده و جمعیت 

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس:عمومي

 -نیاز: پیش

 -:نیازهم

 شیوه اصالح و تغییر رفتار:درس نام   

 واحد 2:تعدادواحد

 تخصصي:نوعدرس

آسیب كودك و نوجوان  و :نیاز پیش

 2روانشناسي كودكان ويژه

 -:نیازهم

 تعداد واحد درسي
 واحد 72دروس پايه:

 واحد 36دروس تخصصي

 واحد 22دروس عمومي:

 واحد 10:ختیاريدروس ا

      

واحد مي توانند انتخاب نمايند.سقف واحد  24و فارغ التحصیالن نهايتا  17واحد و دانشجويان با معدل باالي  20واحد انتخاب نمايد.دانشجوي عادي  14دانشجوي مشروط در نیسال بعد نهايتا مي تواند  -1

 .واحد است 6در ترم تابستان 

 بعهده خود دانشجو مي باشد. نیازهمو يا  نیازپیشرعايت سقف واحد و  -2

 تشخیص مدير گروه تغییر نماديد.دروس ذكر شده در هر ترم بصورت پیشنهادي است و ممكن است به  -3

 توصیه مي شود دانشجويان قبل از انتخاب واحد با مسئولین گروه خود مشورت نمايند تا از صحت انتخاب واحد خود مطمئن گردند. -4

 

 2/12/1397تاريخ ويرايش:                دروس برعهده دانشجو است. نیازهمو نیازپیش*مسئولیت رعایت 


