
مقطع کارشناسی –دروس رشته روان شناسی  چارت  

 نیمسال شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز

1مباحث اساسی در روانشناسی 2 اصلی/ پایه -  101 

 نیمسال

 اول

 جمع واحد

11 

 101 آمار توصیفی 2 اصلی/ پایه -

 101 فیزیولوژی اعصاب و غدد 2 اصلی/ پایه -

 101 مبانی جامعه شناسی 2 اصلی/ پایه -

 101 روان شناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان 2 اصلی/ پایه -

) مبدأ و معاد( 1اندیشه اسالمی 2 عمومی -   

  زبان انگلیسی 3 عمومی -

  دانش خانواده و جمعیت 2 عمومی -

2مباحث اساسی در روانشناسی 2 اصلی/ پایه 101  102 

 نیمسال

 دوم

 جمع واحد

20 

 101 آمار استنباطی 3 اصلی/ پایه 101

 110 احساس و ادراک 2 اصلی/ پایه 101

 103 تاریخ و مکاتب روان شناسی و نقد آن 2 اصلی/پایه -

 111 معرفت شناسی 2 اصلی/پایه -

 111 روان شناس دین 2 اصلی/پایه 102

  زبان فارسی 3 عمومی -

1اندیشه اسالمی )نبوت و امامت( 2اسالمی اندیشه  2 عمومی    

  انقالب اسالمی ایران 2 عمومی -

 101 روش تحقیق ) کمی و کیفی( 3 اصلی/ پایه 101

 نیمسال 

 سوم

 جمع واحد

11 

 111 روان شناسی فیزیولوژیک 2 اصلی/ پایه 110

 121 فلسفه علم روان شناسی 2 اصلی/ پایه 102

اسالمیآشنایی با فلسفه  2 اصلی/ پایه 111  111 

1متون روان شناسی به زبان انگلیسی 2 اصلی/ پایه 102  123 

103و  102  122 روان شناسی اجتماعی 2 اصلی/ پایه 

1روانشناسی تحولی 2 اصلی/ پایه 102  113 

 121 روانسنجی 2 اصلی/ پایه 101

 112 انگیزش و هیجان 2 اصلی/ پایه 111

 نیمسال

 چهارم

 جمع واحد

11 

 121 روانشناسی یادگیری 2 اصلی/ پایه 102

2متون روانشناسی به زبان انگلیسی  2 اصلی/ پایه 123  121 

102و  110  111 روان شناسی شناختی 2 اصلی/ پایه 

 120 کاربرد کامپیوتر در روانشناسی  2 اصلی/ پایه 101

2روان شناسی تحولی  2 اصلی/ پایه 113  111 

راهنمایی و مشاورهمبانی  2 اصلی/ پایه -  133 

 111 روان شناسی اجتماعی کاربردی 2 تخصصی 122

  تربیت بدنی  1 عمومی -

 

 

 



کارشناسیمقطع  –سرفصل دروس رشته روان شناسی   

 نیمسال شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز

1روان شناسی کودکان با نیازهای ویژه  2 تخصصی 111  111 

 نیمسال

 پنجم

 جمع واحد

11 

 121 روان شناسی تجربی 3 اصلی/ پایه 111

 121 روان شناسی تربیتی 2 اصلی/ پایه 121

1آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث  2 اصلی/ پایه 102  121 

 112 تبلیغات رسانه 2 اختیاری 122

 112 روانشناسی جنسیت 2 اختیاری 111

شخصیتروان شناسی  2 اصلی/ پایه 111  111 

 111 آسیب شناسی اجتماعی 2 تخصصی 111

111و  111 1آسیب شناسی روانی 2 اصلی/ پایه   131 

 نیمسال

 ششم

 جمع واحد

11 

2روان شناسی کودکان با نیازهای ویژه 2 تخصصی 111  111 

سازمانی -روان شناسی صنعتی 2 تخصصی 102  111 

 110 روان شناسی و مشاوره خانواده 2 تخصصی 111

2آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث 2 اصلی/پایه 121   130  

توانایی های یادگیرینا  2 اختیاری 121  111 

  تفسیر موضوعی قرآن 2 عمومی 

  ورزش 1  تربیت بدنی

2آسیب شناسی روانی 2 اصلی/ پایه 131  132 

 نیمسال

 هفتم

 جمع واحد

11 

نیازهای ویژهتوانبخشی کودکان با  2 تخصصی 111  111 

 111 نظریه های مشاوره و روان درمانی 2 تخصصی 111

 113 راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی 2 تخصصی 133

 131 آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان 2 تخصصی 111

انفرادی( در روان شناسی -پژوهش ) علمی 3 تخصصی -  111 

  اخالق اسالمی 2 عمومی -

اسالمتاریخ  2 عمومی -   

1آزمونهای روانشناختی 2 تخصصی 132  131 

 نیمسال

 هشتم

واحد 11  

 131 روان شناسی سالمت 2 تخصصی 132

 111 روانشناسی اعتیاد 2 اختیاری 132

 131 بهداشت روانی 2 تخصصی 132

 111 نگرش و تغییر آن 2 اختیاری 122

 110 شیوه های اصالح و تغییر رفتار 2 تخصصی 132

 131 اصول روان شناسی بالینی 2 تخصصی 132

 112 فنون مشاوره و روان درمانی 2 تخصصی 111

2آزمون های روانشناختی 2 تخصصی 131  131 

واحد 2واحد، پویایی گروه  2دروس اختیاری: علوم اعصاب شناختی  

واحد 2واحد، روان شناسی اعتیاد  2ناتوانایی های یادگیری   

واحد 2 کلیات روانپزشکی  

واحد 131تعداد کل واحدهای درسی:   

واحد 31واحد، دروس تخصصی:  11دروس اصلی و پایه:   

واحد 22واحد، دروس عمومی:  10دروس اختیاری:   

 


