
نوع درسعملینظرینام درسکد درسترم

پایه/ اصلی 12مباحث اساسی در روانشناسی 1163101

پایه/ اصلی 2تاریخ ومکاتب روانشناسی ونقد آن2163103

پایه/ اصلی 2مبانی جامعه شناسی3163104

پایه/ اصلی 2آمار توصیفی4163106

پایه/ اصلی 2فیزیولوژی اعصاب و غدد5163109

پایه/ اصلی 2معرفت شناسی6163115

عمومی2(عرفان عملی در اسالم)اخالق و تربیت اسالمی 7163152

عمومی3فارسی8163156

پایه/ اصلی 22مباحث اساسی در روانشناسی 1163102

پایه/ اصلی 2روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان  مسلمان2163105

پایه/ اصلی (2h)21آمار استنباطی3163107

پایه/ اصلی 2احساس و ادراک4163110

پایه/ اصلی 2آشنایی با فلسفه اسالمی5163116

پایه/ اصلی 2روانشناسی اجتماعی6163122

عمومی2(آشنایی با قانون اساسی)انقالب اسالمی و ریشه های آن 7163153

عمومی3(1)زبان انگلیسی 8163157

پایه/ اصلی (2h)21(کمی وکیفی)روش تحقیق 1163108

پایه/ اصلی 2روانشناسی فیزیولوژیک2163111

پایه/ اصلی 12روانشناسی تحولی 3163113

پایه/ اصلی 2روانشناسی شناختی4163118

پایه/ اصلی 2فلسفه علم روانشناسی5163121

پایه/ اصلی 12متون روانشناسی به انگلیسی 6163123

پایه/ اصلی 12آموزه های روانشناختی در قران وحدیث 7163129

عمومی2(تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی)تاریخ اسالم 8163154

پایه/ اصلی 2انگیزش وهیجان1163112

پایه/ اصلی 22روانشناسی تحولی 2163114

پایه/ اصلی 2روانشناسی دین3163119

پایه/ اصلی (2h)11کاربرد کامپیوتر در روانشناسی4163120

پایه/ اصلی 22متون روانشناسی به انگلیسی 5163124

پایه/ اصلی (2h)11روان سنجی6163126

پایه/ اصلی 2روانشناسی یاد گیری7163127

پایه/ اصلی 22آموزه های روانشناختی در قران وحدیث 8163130

عمومی2(انسان در اسالم  ) (1)معارف اسالمی 9163150

سوم

                                             جمع واحد ها

چهارم

                                             جمع واحد ها

17

18

1631

اول

                                             جمع واحد ها

دوم

                                             جمع واحد ها

17

18

ترم بندی کارشناسی پیوسته روانشناسی



نوع درسعملینظرینام درسکد درسترم

پایه/ اصلی 2روانشناسی شخصیت1163117

پایه/ اصلی 2h)12روانشناسی تجربی2163125

پایه/ اصلی 2روانشناسی تربیتی3163128

پایه/ اصلی 12آسیب شناسی روانی 4163131

پایه/ اصلی 2مبانی راهنمایی ومشاوره5163133

تخصصی2آسیب شناسی روانی  کودک ونوجوان6163139

اختیاری2روانشناسی سالمندی7163164

عمومی2(تفسیر موضوعی قرآن)متون اسالمی 8163155

پایه/ اصلی 22آسیب شناسی روانی 1163132

تخصصی(2h)111آزمون های روانشناختی 2163134

تخصصی2روانشناسی و مشاوره خانواده3163140

تخصصی2نظریه های مشاوره وروان درمانی4163141

تخصصی2راهنمایی ومشاوره تحصیلی و شغلی5163143

تخصصی2سازمانی- روانشناسی صنعتی 6163146

تخصصی12روانشناسی کودکان با نیاز های ویژه 7163147

عمومی2(حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم) (2)معارف اسالمی 8163151

عمومی(2h) 1(1)تربیت بدنی 9163158

تخصصی(2h)211آزمون روانشناختی 1163135

تخصصی2اصول روانشناسی بالینی2163136

تخصصی2بهداشت روانی3163137

تخصصی2روانشناسی سالمت4163138

تخصصی(2h)11فنون مشاوره وروان درمانی 5163142

تخصصی2روانشناسی اجتماعی کاربردی6163144

تخصصی22روانشناسی کودکان با نیاز های ویژه 7163148

عمومی2دانش خانواده و جمعیت8163160

عمومی(2h) 1(2)تربیت بدنی 9163159

تخصصی2آسیب شناسی اجتماعی1163145

تخصصی(2h)2توانبخشی کودکان با نیازهای ویژه2163149

تخصصی(2h)11شیوهای اصالح وتغییر رفتار3163161

تخصصی(2h)3در روانشناسی (انفرادی- علمی )پژوهش 4163162

اختیاری2روانشناسی اعتیاد5163166

اختیاری2علوم اعصاب شناختی6163168

اختیاری2روانشناسی ورزش7163169

اختیاری2روانشناسی کار و مدیریت8163171

17

هشتم

                                             جمع واحد ها

پنجم

                                             جمع واحد ها

17

17

ششم

                                             جمع واحد ها

هفتم

                                             جمع واحد ها

17

 واحد22دروس عمومی                              

 واحد37دروس تخصصی                            

واحد10دروس اختیاری                            

 واحد138تعداد کل واحدهای درسی           

واحد69دروس پایه و اصلی                        



پیشنیاز

1مباحث اساسی در روانشاسی 

آمار توصیفی

فیزیولوژی اعصاب و غدد

معرفت شناسی

مبانی جامعه شناسی

آمار استنباطی

احساس و ادراک

1مباحث اساسی در روانشاسی 

 واحساس وادراک2مباحث اساسی در روانشناسی 

2مباحث اساسی در روانشناسی

1مباحث اساسی در روانشناسی 

2مباحث اساسی در روانشاسی 

روانشناسی فیزیولوژیک

1روانشناسی تحولی 

 2مباحث اساسی در روانشناسی 

(کمی وکیفی)روش تحقیق

1متون روانشناسی به انگلیسی

آمار استنباطی

2مباحث اساسی در روانشناسی

1آموزه های رواشناختی در قرآن وحدیث 



پیشنیاز

2روانشناسی تحولی 

روانشناسی فیز یو لوژیک

روانشناسی یاد گیری

2روانشناسی تحولی 

2روانشناسی تحولی 

2روانشناسی تحولی 

1آسیب شناسی روانی 

روانشناسی شناختی

روانشناسی شخصیت

مبانی راهنمایی و مشاوره_روانشناسی شخصیت

مبانی راهنمایی و مشاوره

2مباحث اساسی در روانشناسی 

2روانشناسی تحولی 

(انسان در اسالم  ) (1)معارف اسالمی 

1آزمون های روانشناختی 

2اسیب شناسی روانی 

2اسیب شناسی روانی 

2آسیب شناسی روانی 

نظریه های مشاوره وروان درمانی

روانشناسی اجتماعی

1روانشناسی کودکان با نیاز های ویژه 

(1)تربیت بدنی 

روانشناسی اجتماعی کاربردی

2روانشناسی کودکان با نیاز های ویژه

2آسیب شناسی روانی 

2آسیب شناسی روانی 

روانشناسی فیزیولوژیک

2روانشناسی تحولی 

سازمانی- روانشناسی صنعتی 


