
 به بعد 1394برنامه تحصيلي دوره كارشناسي روان شناسي 

 
 دروس اختصاصی

 

 نيم سال اول مهر

 ردیف
شماره 

 درس
 عنوان درس

تعداد 
 واحد

 درس پيش نياز وضعيت نوع واحد

 - اصلی/ پایه نظری 2 1مباحث اساسی روانشناسي  21413365 1

 - اصلی/ پایه نظری 2 آمار توصيفي 21413412 2

 - اصلی/ پایه نظری 2 فيزيولوژي اعصاب وغدد 21413445 3

 - اصلی/ پایه نظری 2 مبانی جامعه شناسی 21410264 4

روان شناسی از دیدگاه  21413401 5

 دانشمندان مسلمان

 - اصلی/ پایه نظری 2

   10    

 

 نيم سال دوم بهمن

 ردیف
شماره 

 درس
 عنوان درس

تعداد 
 واحد

 پيش نيازدرس  وضعيت نوع واحد

 21413365 اصلی/ پایه نظری 2 2مباحث اساسی روانشناسي  21413376 1

 21413412 اصلی/ پایه عملی -نظری 3 آمار استنباطی 21413423 2

 21413445 اصلی/ پایه نظری 2 احساس و ادراک 21413456 3

 21410264 اصلی/ پایه نظری 2 روان شناسی اجتماعی 21410275 4

تاریخ و مکاتب روان شناسی و  21413387 5
 نقد آن

 - اصلی/ پایه نظری 2

 21413365 اصلی/ پایه نظری 2 1روان شناسی تحولی  21410184 6

 - اصلی/ پایه نظری 2 معرفت شناسی 21410208 7

 21413365 اصلی/ پایه نظری 2 1متون روان شناسی  21410286 8

   17    

 

 نيم سال سوم مهر

 ردیف
شماره 

 درس
 عنوان درس

تعداد 
 واحد

 درس پيش نياز وضعيت نوع واحد

 21413423 اصلی/ پایه عملی -نظری 2 فناوری اطالعات در روانشناسي  21410253 1

 21413423 اصلی/ پایه عملی -نظری 3 روش تحقيق 21413434 2

 21413445 اصلی/ پایه نظری 2 روان شناسی فيزیولوژیک 21410162 3

 21410275 تخصصی نظری 2 شناسی اجتماعی کاربردیروان  21412293 4

 21413365 اصلی/ پایه نظری 2 فلسفه علم روان شناسی  21413398 5

 21410184 اصلی/ پایه نظری 2 2روان شناسی تحولی  21410195 6

 21410208 اصلی/ پایه نظری 2 آشنایی با فلسفه اسالمی 21410219 7

 21410286 اصلی/ پایه نظری 2 2متون روان شناسی  21410297 8

   17    

 

 نيم سال چهارم بهمن
 درس پيش نياز وضعيت نوع واحد تعداد واحد عنوان درس شماره درس ردیف

 21410195 اصلی/ پایه نظری 2 روانشناسي شخصيت 21410220 1

 21413423 اصلی/ پایه عملی -نظری 2 روان سنجی 21410311 2

 21410162 اصلی/ پایه نظری 2 هيجانانگيزش و  21410173 3

 21412293 تخصصی نظری 2 آسيب شناسی اجتماعی  21412306 4

 21410195 اختياری نظری 2 روان شناسی سالمندی 21413478 5

 21413365 اصلی/ پایه نظری 2 روان شناسی یادگيری 21410322 6

 21413365 اصلی/ پایه نظری 2 روان شناسی دین 21410242 7

/ 21413365 اصلی/ پایه نظری 2 روان شناسی شناختی 21410231 8
21413456 

   16    

 

 



 نيم سال پنجم مهر
 

 عنوان درس شماره درس ردیف
تعداد 
 واحد

 درس پيش نياز وضعيت نوع واحد

روانشناسي افراد با نيازهای خاص  21412328 1
1 

 21410195 تخصصی نظری 2

 21410231 تخصصی عملی -نظری 2 1آزمون های شناختی  21412191 2

 21410162 اصلی/ پایه عملی -نظری 3 روان شناسی تجربی 21410300 3

 21410195 اصلی/ پایه نظری 2  1آسيب شناسی روانی  21410366 4

 - اصلی/ پایه نظری 2 مبانی مشاوره و راهنمایی 21410388 5

 21410322 اصلی/ پایه نظری 2 روان شناسی تربيتی 21410333 6

آموزه های روانشناختی در قرآن و  21410344 7
 1حدیث 

 21413365 اصلی/ پایه نظری 2

8 21413569 
21413525 

  روان شناسی تبليغات و رسانه/
 روان شناسی ورزش/ * 

2 
2 

 نظری
 نظری

 اختياری
 اختياری

21410275 
21410195 

    17 انتخاب شود 8*یک درس از ردیف   

 

 بهمننيم سال ششم 
 

 عنوان درس شماره درس ردیف
تعداد 
 واحد

 درس پيش نياز وضعيت نوع واحد

 21412328 تخصصی نظری 2 2روانشناسي افراد با نيازهای خاص  21412339 1

 21412191 تخصصی عملی -نظری 2 2آزمون های شناختی  21412204 2

3 21412260
  

 21410388 تخصصی نظری 2 نظریه های مشاوره و روان درمانی

 21410366 اصلی/ پایه نظری 2  2آسيب شناسی روانی  21410377 4

 21413365 تخصصی نظری 2 روان شناسی صنعتی و سازمانی 21412317 5

 21410220 تخصصی نظری 2 روان شناسی مشاوره خانواده 21412259 6

آموزه های روانشناختی در قرآن و  21410355 7
 2حدیث 

 21410344 اصلی/ پایه نظری 2

 21410366 اختياری نظری 2 روان شناسی اعتياد 21413490 8

   16    

 

 نيم سال هفتم مهر
 

 ردیف
شماره 

 درس
 عنوان درس

تعداد 
 واحد

 درس پيش نياز وضعيت نوع واحد

 21412339 تخصصی عملی 2 توان بخشی افراد با نيازهای خاص  21412340 1

 21410377 تخصصی نظری 2 روان شناسی سالمت 21412237 2

 21412260 تخصصی عملی -نظری 2 فنون مشاوره و روان درمانی 21412271 3

 21410377 تخصصی نظری 2 اصول روان شناسی بالينی  21412215 4

 - تخصصی عملی 3 انفرادی -پژوهش های عملی 21412362 5

آسيب شناسی روانی کودک و  21412248 6
 نوجوان

 21410195 تخصصی نظری 2

7 21413514 
21413547 

 علوم اعصاب شناختی
 روان شناسی کار و مدیریت

2 
2 

 نظری
 نظری

 اختياری
 اختياری

21410162 
21412317 

    14 انتخاب شود 7*یک درس از ردیف   

 

 نيم سال هشتم بهمن
 

 ردیف
شماره 

 درس
 عنوان درس

تعداد 
 واحد

 درس پيش نياز وضعيت نوع واحد

 21410377 تخصصی عملی -نظری 2 شيوه های اصالح و تغيير رفتار 21412351 1

 21410377 تخصصی نظری 2 بهداشت روانی 21412226 2

 21410333 اختياری نظری 2 ناتوانی های یادگيری 21413605 3

 21410388 تخصصی نظری 2 مشاوره تحصيلی و شغلی 21412282 4

   9    



 اطالعيه دروس عمومی

 
 عمومی مطابق با جداول زیرواحد دروس  22

 دروس عمومی گروه معارف( یعنی 1)واحد از دروس عمومی مطابق با جدول  12الف(  

 (2مطابق با جدول ) واحد باقيمانده 10ب(  
 

 دروس عمومی گروه معارف (:1جدول )
 

شماره  گرایش 
 درس

 توضيحات واحد عنوان درس

 511 مبانی نظری اسالم 1
512 
513 
514 

  1اندیشه اسالمی 
  2اندیشه اسالمی 
 انسان در اسالم

 حقوق اجتماعی و سياسی در اسالم

2 
2 
2 
2 

درس از این گروه باید  2
 انتخاب و گذرانده شود

 521 اخالق اسالمی 2
522 
523 
524 

 فلسفه اخالق
 اخالق اسالمی

 آیين زندگی
 عرفان عملی در اسالم

2 
2 
2 
2 

درس از این گروه باید  1
 و گذرانده شود انتخاب

 531 انقالب اسالمی  3
532 
533 

 انقالب اسالمی ایران
آشنایی با قانون اساسی جمهوری 

 اسالمی ایران
 اندیشه سياسی امام خمينی)ره(

2 
2 
2 

درس از این گروه باید  1
 انتخاب و گذرانده شود

تاریخ و تمدن  4
 اسالمی

541 
542 
543 

 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی
 تحليلی صدر اسالمتاریخ 

 تاریخ امامت

2 
2 
2 

درس از این گروه باید  1
 انتخاب و گذرانده شود

آشنایی با منابع  5
 اسالمی

551 
552 

 تفسير موضوعی قرآن
 تفسير موضوعی نهج البالغه

2 
2 

درس از این گروه باید  1
 انتخاب و گذرانده شود

 

 دروس عمومی (: مابقی2جدول )
 

 واحد درسعنوان  شماره درس ردیف

 3 فارسی عمومی 250 1

 3 زبان عمومی 251 2

 1 تربيت بدنی  220 3

 1 1ورزش  221 4

 2 دانش خانواده و جمعيت 525 5

 10 جمع  

 
مجموع کل واحدهای دوره کارشناسی روان شناسی برای فارغ التحصيلی) اعم از اصلی، پایه، 

 واحد 138   تخصصی، اختياری و عمومی( عبارت است از:


