
 روانشناسی –آرایش ترمی دوره کارشناسی 
 

 نیمسال اول 
 ع3 زبان انگلیسی

 ع2 دانش خانواده و جمعیت

 ع2 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

 پ2 فیزیولوژی اعصاب و غدد

 پ2 آمار توصیفی

 پ2 مبانی جامعه شناسی

 پ2 (1مباحث اساسی در روانشناسی)

 پ2 معرفت شناسی

 واحد71 جمع واحد

 

 دومسال نیم
 پ2 (2مباحث اساسی در روانشناسی)

 پ2 فلسفه اسالمی

 پ2 احساس و ادراک

 پ2 انسان از دیدگاه اسالم

 پ3 آمار استنباطی

 پ2 مبانی مشاوره و راهنمایی

 پ2 روانشناسی اجتماعی

 ع2 (1اندیشه اسالمی )

 واحد71 جمع واحد

 

 سومنیمسال 
 پ2 (1روانشناسی تحولی )

 ت2 سازمانی -صنعتی روانشناسی 

 پ2 روانشناسی شناختی

 پ2 روانشناسی فیزیولوژیک

 الف2 روانشناسی اخالق

 پ2 روانشناسی یادگیری

 پ2 روانشناسی دین

 پ2 فلسفه علم روانشناسی

 پ2 روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان

 واحد71 جمع واحد

 

 چهارمنیمسال 
 پ2 (2روانشناسی تحولی)

 پ2 (1انشناسی به انگلیسی )متون رو

 پ2 انگیزش و هیجان

 پ2 آموزه های روانشناختی درقرآن

 پ3 روش تحقیق )کمی و کیفی(

 ع2 (2اندیشه اسالمی)

 ع3   زبان فارسی

 ع1 (1تربیت بدنی)

 ت2 (1آزمونهای روانشناختی)

 واحد79 جمع واحد

 پنجمنیمسال 

 پ3 روان سنجی

 پ2 (1آسیب شناسی روانی )

 پ2 کاربرد کامپیوتر در روانشناسی

 پ2 آموزه های روانشناختی در حدیث

 ت2 (1روانشناسی افراد با نیازهای خاص )

 پ2 روانشناسی شخصیت

 پ2 روانشناسی تربیتی

 الف2 نگرش و تغییر آن

 ع 2 اخالق و تربیت اسالمی

 واحد79 جمع واحد
 

 

 ششمنیمسال 

 پ2 (2متون روانشناسی به انگلیسی)

 پ3 روانشناسی تجربی

 پ2 تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن

 پ2 (2آسیب شناسی روانی )

 ت2 (2آزمون های روانشناختی)

 ت2 روانشناسی خانواده

 ت2 (2روانشناسی افراد با نیازهای خاص)

 ت2 حرفه ایمشاوره شغلی و

 الف2 پویایی گروه

 واحد79 جمع واحد
 

 نیمسال هفتم

 ت2 ناسی بالینیاصول روانش

 ت2 بهداشت روانی  

 ت2 روانشناسی سالمت

 ت2 روانشناسی اجتماعی کاربردی

 ت2 توانبخشی افراد با نیازهای خاص

 ت2 شیوه های اصالح و تغییر رفتار

 ت2 آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

 ع1 (2تربیت بدنی )

 ع2 انقالب اسالمی ایران

 واحد71 جمع واحد
 

 تمنیمسال هش
 ت3 انفرادی(در روانشناسی -پژوهشهای )علمی

 ت2 آسیب شناسی اجتماعی

 ت3 نظریه ها،اصول و فنون مشاوره و روان درمانی

 الف2 روانشناسی کار و مدیریت

 الف2 روانشناسی جنسیت

 ع2 تفسیر موضوعی قرآن

 واحد71 جمع واحد



 واحد 22دروس عمومی: 

کد 

 درس
 پیش نیاز واحد دروس عمومی

1221

11 

 - 2 (1اندیشه اسالمی )

1221

10 

 (1اندیشه اسالمی ) 2 (2اندیشه اسالمی)

1221

10 

 - 2 اخالق اسالمی

1221

10 

 - 2 انقالب اسالمی ایران

1221

11 

 - 2 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

1221

10 

 - 2 تفسیر موضوعی قرآن

1221

10 

 - 3 زبان فارسی

    

1221

21 

 - 3 زبان انگلیسی

1321

11 

 - 1 (1تربیت بدنی )

1321

12 

 (1تربیت بدنی ) 1 (2تربیت بدنی )

1221

11 

 - 2 دانش خانواده و جمعیت

 

 (واحد الزامی میباشد.11گذراندن حداقل واحد ) 41دروس اختیاری: 

 پیش نیاز واحد دروس اختیاری کد درس

 (2روانشناسی تحولی ) 2 روانشناسی جنسیت 110102

 (2روانشناسی تحولی ) 2 سی سالمندیروانشنا 110103

 (2آسیب شناسی روانی ) 2 مدیریت استرس)تنیدگی( 110100

 (2آسیب شناسی روانی ) 2 روانشناسی اعتیاد 110100

 روانشناسی اجتماعی 2 روانشناسی رفتار مصرف کننده 110100

 روان شناسی فیزیولوژیک 2 علوم اعصاب شناختی 110101

 (2روانشناسی تحولی) 2 ورزشروانشناسی  110101

 روانشناسی اجتماعی 2 پویایی گروه 110100

 سازمانی-روانشناسی صنعتی  2 روانشناسی کار و مدیریت 110101

 (2آسیب شناسی روانی ) 2 کلیات روانپزشکی 110101

 روانشناسی اجتماعی 2 روانشناسی تبلیغات و رسانه 110102

 سازمانی-سی صنعتیروانشنا 2 رفتار سازمانی 110103

 (2مباحث اساسی در روانشناسی ) 2 روانشناسی اخالق  110100

 روانشناسی تربیتی 2 ناتوانائی های یادگیری 110100

 روانشناسی اجتماعی 2 نگرش وتغییر آن 110100

 (2مباحث اساسی در روانشناسی) 2 روانشناسی نظامی)دفاع مقدس(  110101

 ( 2مباحث اساسی  درروانشناسی) 2 روانشناسی سیاسی 110101
 

 واحد 43دروس تخصصی: 

 پیش نیاز واحد دروس تخصصی کد درس

 روان شناسی شناختی 2 (1آزمون های روانشناختی) 110130

 (1آزمون های روانشناختی ) 2 (2آزمون های روانشناختی ) 110130

 (2آسیب شناسی روانی ) 2 اصول روانشناسی بالینی 110131

 (2آسیب شناسی روانی ) 2 بهداشت روانی 110131

 (2آسیب شناسی روانی) 2 روان شناسی سالمت 110130

 (2روانشناسی تحولی ) 2 آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان 110101

 روانشناسی شخصیت 2 روانشناسی خانواده 110101

 (2ی)آسیب شناسی روان 3 ،اصول و فنون مشاوره وروان درمانینظریه ها 110102

 مبانی مشاوره و راهنمایی 2 مشاوره شغلی و حرفه ای 110103

 روانشناسی اجتماعی 2 روانشناسی اجتماعی کاربردی 110100

 روانشناسی اجتماعی کاربردی 2 آسیب شناسی اجتماعی 110100

 (2مباحث اساسی در روانشناسی ) 2 سازمانی-روانشناسی صنعتی 110100

 (2روانشناسی تحولی ) 2 (1با نیازهای خاص) روانشناسی افراد 110101

 (1روانشناسی افراد با نیازهای خاص) 2 (2روانشناسی افراد با نیازهای خاص) 101101

 (2روانشناسی افراد با نیازهای خاص ) 2 توانبخشی افراد با نیازهای خاص 110100

 (2آسیب شناسی روانی ) 2 شیوهای اصالح و تغییر رفتار 110101

 - 3 انفرادی(درروانشناسی-پژوهشهای )علمی 110101

 واحد 12دروس پایه: 

 پیش نیاز واحد دروس پایه کد درس

 - 2 (1مباحث اساسی در روانشناسی) 110111

 (1مباحث اساسی در روانشناسی) 2 (2مباحث اساسی در روانشناسی ) 110112

 - 2 تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن 110113

 - 2 نسان از دیدگاه اسالما 110110

 (2مباحث اساسی درروانشناسی) 2 روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان 110110

 - 2 آمار توصیفی 110110

 آمارتوصیفی 3 آمار استنباطی 110111

 آمار استنباطی 3 روش تحقیق)کمی وکیفی( 110111

 - 2 اعصاب و غدد فیزیولوژی 110110

 فیزیولوژی اعصاب و غدد 2 راکاحساس و اد 110111

 احساس وادراک 2 روانشناسی فیزیولوژیک 110111

 روانشناسی فیزیولوژیک 2 انگیزش و هیجان 110112

 (2در روانشناسی) مباحث اساسی 2 (1روانشناسی تحولی) 110113

 (1روانشناسی تحولی) 2 (2روانشناسی تحولی) 110110

 - 2 معرفت شناسی 110110

 معرفت شناسی 2 لسفه اسالمیف 110110

 (2روانشناسی تحولی) 2 روانشناسی شخصیت 110111

( 2مباحث اساسی درروانشناسی ) 2 روانشناسی شناختی 110111

 واحساس وادراک

 (2در روانشناسی) مباحث اساسی 2 روانشناسی دین 110110

 (2مباحث اساسی در روانشناسی) 2 فلسفه علم روانشناسی 110121

 - 2 مبانی جامعه شناسی 110121

 مبانی جامعه شناسی 2 روانشناسی اجتماعی 110122

 (2مباحث اساسی در روانشناسی) 2 (1متون روانشناسی به انگلیسی ) 110123

 (1متون روانشناسی به انگلیسی) 2 (2متون روانشناسی به انگلیسی) 110120

 روانشناسی فیزیولوژیک 3 روانشناسی تجربی 110120

 آمار استنباطی 3 روان سنجی 110120

 (2) مباحث اساسی در روانشناسی 2 روانشناسی یادگیری 110121

 روانشناسی یادگیری 2 روانشناسی تربیتی 110121

 (2) مباحث اساسی در روانشناسی 2 آموزه های روانشناختی در قرآن 110120

 (2) انشناسیمباحث اساسی در رو 2 آموزه های روانشناختی درحدیث 110131

 (2روانشناسی تحولی ) 2 (1آسیب شناسی روانی ) 110131

 (1آسیب شناسی روانی ) 2 (2آسیب شناسی روانی ) 110132

 - 2 مبانی مشاوره و راهنمایی 110133

 آمار استنباطی 2 کاربرد کامپیوتر در روانشناسی 110130

 

 

 

 چارت درسی رشته روانشناسی مقطع کارشناسی



 واحد 711حدها:جمع کل وا

 2111کد گروه: 




