
 و بعد از آن  98چارت دروس کارشناسی روان شناسی  ورودی مهر

 

 ترم اول

 پیشنیاز عملی نظری شرح درس  کددرس نوع درس

   2 (1اندیشه اسالمی)  عمومی

   3 فارسی  عمومی

   3 خارجهزبان   عمومی

   2 فیزیولوژی اعصاب غدد  پایه

   2 مبانی جامعه شناسی  پایه

   2 معرفت شناسی  پایه

   2 آمار توصیفی  پایه

   2 (1مباحث اساسی در روانشناسی )  پایه

   1 امام )ره( حضرت  وصایایاندیشه ها و   عمومی

   19   جمع واحد

 ترم دوم

 پیشنیاز عملی نظری شرح درس  کددرس نوع درس

  5/0 5/0 تربیت بدنی  عمومی

 (1اندیشه اسالمی )  2 (2اندیشه اسالمی )  عمومی

   1 کریمآشنایی با قرائت وروخوانی قرآن   عمومی

 (1مباحث اساسی در روانشناسی )  2 (2مباحث اساسی در روانشناسی )  پایه

 (1مباحث اساسی در روانشناسی)  2 (1روان شناسی تحولی)  پایه

 آمار توصیفی 1 2 آمار استنباطی  پایه

 مبانی جامعه شناسی  2 روانشناسی اجتماعی  پایه

 معرفت شناسی  2 آشنایی با فلسفه اسالمی  پایه

 فیزیولوژی اعصاب غدد  2 احساس و ادراک  پایه

      

  5/1 5/15   جمع واحد

 ترم سوم

 پیشنیاز عملی نظری شرح درس  کددرس نوع درس

   2 و ایران تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم  عمومی

 تربیت بدنی 1  (1ورزش  )  عمومی

روان شناسی از دیدگاه اندیشمندان   پایه 

 مسلمان

2   

 آمار استنباطی 1 2 روش تحقیق )کمی و کیفی(  پایه

 احساس وادراک  2 روانشناسی فیزیولوژی  پایه

 (1روانشناسی  تحولی )  2 (2روانشناسی تحولی )  پایه

 (2مباحث اساسی در روانشناسی )  2 فلسفه  علم روانشناسی  پایه

 (1مباحث اساسی در روانشناسی)  2 (1روانشناسی به انگلیسی ) متون  پایه

 (2مباحث اساسی در روانشناسی )  2 روانشناسی یادگیری  پایه

  2 11   جمع واحد

 



 ترم چهارم

 پیشنیاز عملی نظری شرح درس  کددرس نوع درس

   2 اخالق اسالمی  عمومی

 روانشناسی  فیزیولوژیک  2 انگیزش و هیجان  پایه

 روش تحقیق )کمی و کیفی( 1 1 کاربرد کامپیوتر در روانشناسی  پایه

آموزه های روانشناختی در قرآن   پایه

 (1وحدیث)

 (2مباحث اساسی در روانشناسی)  2

 -(2مباحث اسالمی در روانشناسی )  2 روانشناسی شناختی  پایه

 احساس و ادارک

 (1روانشناسی به انگلیسی)متون   2 (2متون روانشناسی به انگلیسی )  پایه

 روانشناسی یادگیری  2 روانشناسی تربیتی  پایه

 آمار استنباطی 1 1 روانسنجی  پایه

   2 انقالب اسالمی ایران  عمومی

  2 11   جمع واحد

 

 ترم پنجم

 پیشنیاز عملی نظری شرح درس  کددرس نوع درس

 روانشناسی اجتماعی  2 روانشناسی اجتماعی کاربردی  تخصصی

 (2روانشناسی  تحولی )  2 روانشناسی شخصیت  پایه

 روانشناسی فیزیولوژیک 2 1 روانشناسی تجربی  پایه

   2 مبانی مشاوره و راهنمایی  پایه

 (2روانشناسی تحولی )  2 (1آسیب شناسی روانی )  پایه

 (2روانشناسی تحولی )  2 کودک ونوجوانآسیب شناسی روانی   تخصصی

 (2روانشناسی تحولی )  2 روانشناسی سالمندی  اختیاری

 (2روانشناسی تحولی )  2 (1روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه )  تخصصی

  2 15   جمع واحد

 
 

 ترم ششم

 پیشنیاز عملی نظری شرح درس  کددرس نوع درس

   2 تفسیر موضوعی قرآن کریم  عمومی

 (1آسیب شناسی روانی )  2 (2آسیب شناسی روانی )  پایه

 روانشناسی شخصیت  2 روانشناسی و مشاوره خانواده  تخصصی

 مبانی مشاوره و راهنمایی  2 راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی  تخصصی

 روانشناسی اجتماعی کاربردی  2 آسیب شناسی اجتماعی  تخصصی

 (1روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه )  2 (2کودکان با نیازهای ویژه )روانشناسی   تخصصی

روانشناسی شخصیت مبانی مشاوره و   2 نظریه های مشاوره و روان درمانی  تخصصی

 راهنمایی

 روان شناسی فیزیولوژیک  2 علوم اعصاب شناختی  اختیاری

   11   واحدجمع 

 

 



 ترم هفتم

 پیشنیاز عملی نظری شرح درس  کددرس نوع درس

 (2آسیب شناسی روانی )  2 مدیریت استرس   اختیاری

 روانشناسی شناختی 1 1 (1آزمون های روانشناختی )  تخصصی

 (2آسیب شناسی روانی )  2 اصول روانشناسی بالینی  تخصصی

 (2روانی )آسیب شناسی   2 بهداشت روانی  تخصصی

   2 تاریخ ومکاتب روانشناسی ونقد آن  پایه

 نظریه های مشاوره و روان درمانی 1 1 فنون مشاوره و روان درمانی  تخصصی

 (2روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه ) 2  توانبخشی کودکان با نیازهای ویژه  تخصصی

 (2آسیب شناسی روانی )  2 روانشناسی اعتیاد  اختیاری

   2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم  عمومی

  1 11   جمع واحد

 

 ترم هشتم

 پیشنیاز عملی نظری شرح درس  کددرس نوع درس

 (1آزمون های روانشناختی ) 1 1 (2آزمون های روانشناختی)  تخصصی

 (2آسیب شناسی روانی ) 1 1 شیوه های اصالح و تغییر رفتار  تخصصی

در قرآن آموزه های روانشناختی   پایه

 (2وحدیث )

آموزه های روانشناسی در قرآن   2

 وحدیث

 (2آسیب شناسی روانی )  2 کلیات روان پزشکی  اختیاری

 (2آسیب شناسی روانی )  2 روانشناسی سالمت  تخصصی

 (2مباحث اساسی در روانشناسی )  2  روانشناسی دین  پایه

 (2در روانشناسی )مباحث اساسی   2 سازمانی-روانشناسی صنعتی  تخصصی

انفرادی در –پژوهشهای عملی   تخصصی

 روانشناسی

 گذراندن دروس تخصصی 3 

   2 دانش خانواده و جمعیت  عمومی

  5 11   جمع واحد

 

 :نکات ضروری

 

دانشجویان گرامی الزم است دروس انتخابی خود را با رعایت پیشنیاز  و با  اطمینان از قبولی  در درس 

 انتخاب نمائید.پیشنیاز 

انتخاب بیش از یک درس اسالمی در یک ترم مجاز نیست ؛ضمناً الزم است این  دروس طوری انتخاب 

 واحد از آنها  باقی بماند  2حداکثر  ترم آخرشوند که برای 

 می باشد. 12توجه شود نمره قبولی در درس آشنایی با قرآن 

 

واحدهای           10واحدهای اختیاری :             33واحدهای تخصصی:          19واحدهای پایه:  

     21عمومی:

 112جمع کل واحدها :   
 



 


