
روان شناسیرشته شناسیرکاسیالبس
دومنیمسالنیمسال اول

تعداد نام درسشماره درس
واحد

نوع پیش نیاز
درس

تعداد نام درسشماره درس
واحد

نوع پیش نیاز
درس

پایه1روانشناسی عمومی 22روانشناسی عمومی 18-12-105پایه -----12روانشناسی عمومی 101-12-18

پایهآمارتوصیفی3آمار استنباطی18-12-106پایه-----3مبانی جامعه شناسی102-12-18

علم النفس از دیدگاه دانشمندان 18-12-107پایه-----2رتوصیفیآما103-12-18
اسالمی

پایه1روانشناسی عمومی 2

1نشناسی عمومی روا3روانشناسی اجتماعی18-12-108پایه-----3کلیات فلسفه104-12-18
مبانی جامعه شناسی

پایه

پایه-----3فیزیولوژي اعصاب وغدد18-12-109عمومی -----3زبان عمومی070-14-12

اختیاريمبانی جامعه شناسی2آسیب شناسی اجتماعی18-12-401عمومی-----3فارسی عمومی070-12-12

اختیاري-----2روانشناسی اعتیادسبب شناسی ودرمان ان18-12-404عمومی-----12اندیشه اسالمی 015-18-12

عمومی-----11تربیت بدنی 080-16-81
عمومی-----2تاریخ تحلیلی صدر اسالم 12-18-042عمومی-----2اخالق اسالمی022-18-12

واحد20واحد20

منیمسال چهارنیمسال سوم
تعداد نام درسرسشماره د

واحد
نوع پیش نیاز

درس
تعداد نام درسشماره درس

واحد
نوع پیش نیاز

درس
پایه1روانشناسی رشد 23روانشناسی رشد18-12-111پایه 2روانشناسی عمومی 13روانشناسی رشد 110-12-18

پایهزبان عمومی13تون روانشناسی عمومی م18-12-116پایهآمار استنباطی3روش تحقیق در روانشناسی112-12-18
پایهآمار استنباطی2روانسنجی18-12-117پایه2روانشناسی عمومی 3روانشناسی تربیتی113-12-18

فیزیولوژي اعصاب 3روانشناسی فیزیولوژیک114-12-18
وغدد

روانشناسی احساس و 4روانشناسی تجربی18-12-118پایه
ادراك

تنباطیآمار اس

پایه

2روانشناسی عمومی 2روانشناسی احساس و ادراك115-12-18
فیزیولوژي اعصاب و غدد

تخصصیروانشناسی فیزیولوژیک2مقدمات نوروپسیکولوژي18-12-301پایه

کاربردکامپیوتردرتحلیلهاي 402-12-18
آماري

آمار استنباطی3
آمارتوصیفی

تخصصیروانشناسی اجتماعی3ویائی گروهروانشناسی پ18-12-302اختیاري

تخصصیروانشناسی اجتماعی2روانشناسی جنایی18-12-303عمومی1اندیشه اسالمی 22اندیشه اسالمی 016-18-12
عمومی1تربیت بدنی 1)2تربیت بدنی ) (1ورزش (18-16-083واحد19

واحد20

ششمنیمسال نیمسال پنجم
تعداد درسنامشماره درس

واحد
نوع پیش نیاز

درس
تعداد نام درسشماره درس

واحد
نوع پیش نیاز

درس
پایه1آسیب شناسی روانی 3بهداشت روانی18-12-123پایه 2روانشناسی رشد3شخصیت ، نظریه ها و مفاهیم119-12-18
پایه2روانشناسی عمومی2ریخچه و مکاتب روانشناسیتا18-12-124پایه2روانشناسی رشد13آسیب شناسی روانی 120-12-18

تخصصی1آسیب شناسی روانی 23اسیب شناسی روانی 18-12-306پایه2روانشناسی عمومی3روانشناسی یادگیري نظریه ها121-12-18
1شناسی روانی آسیب 3ارزشیابی شخصیت18-12-307پایهروانشناسی فیزیولوژیک3انگیزش و هیجان122-12-18

روانسنجی
تخصصی

متون روانشناسی 23متون روانشناسی 304-12-18
1عمومی 

تخصصی1آسیب شناسی روانی 2روانشناسی مشاوره و راهنمایی18-12-308تخصصی

تخصصی2روانشناسی رشد2تفکر و زبان18-12-312تخصصی2روانشناسی رشد4روانشناسی کودکان استثنایی305-12-18
عمومی------2تفسیر موضوعی قرآن12-18-051واحد19

-اختیاري ------2آشنایی با دفاع مقدس050-18-12
اجباري

عمومی-- -- - 2و جمعیتخانوادهدانش056-18-12
واحد19

١٤٠نیمسال هفتم
٣٥٦٩
٤٢٦١٠-+٢٢

واحد می باشـد  14فقط مجاز به انتخاب حداکثر باشد در نیمسال بعد12دانشجویانی که معدل نیمسال آنها کمتر از -
واحد انتخاب نمایند. 24باشد در نیمسال بعد می توانند تا سقف 17و دانشجویانی که معدل نیمسال آنها حداقل 

انتخاب واحد نموده و بگذرانند .4را تا نیمسال 2و1دانشجویان باید تربیت بدنی -
ان نامه را اخذ می کنند تا پایان بهمن ماه همان نیمسال فرصت دارند تا نمره دانشجویانی که در نیمسال اول پای- 

پایان نامه خود را ثبت نمایند. 
دانشجویانی که در نیمسال دوم پایان نامه را اخذ می کنند تا پایان شهریورماه همان  نیمسال فرصت دارند تا نمره - 

پایان نامه خود را ثبت نمایند. 
و بعد از آن الزامی می باشد.90فاع مقدس براي ورودي درس آشنایی با د

تعداد نام درسشماره درس
واحد

نوع پیش نیاز
درس

پایه2اسیب شناسی روانی 3روانشناسی مرضی کودك125-12-18

تخصصی2روانشناسی رشد2اختالالت یادگیري309-12-18

خصصیتروانسنجی3روانشناسی هوش و سنجش310-12-18
تخصصی2اسیب شناسی روانی 2سمینار در روانشناسی311-12-18

1آسیب شناسی روانی4پژوهشهاي عملی314-12-18
روش تحقیق در روانشناسی

تخصصی

اختیاري1آسیب شناسی روانی3مددکاري اجتماعی403-12-18

عمومی-----2انقالب اسالمی031-18-12

عمومی-- -- - 2رهنگ و تمدن اسالم و ایرانف053-18-12
واحد19



دروس اختیاري
واحد این گروه 14دانشجو موظف است از پیش نیازتعداد واحدکد درس نام درس اختیاري 

طی دوره کارشناسی اخذ نماید.واحد را 10 18-12-182102-12-401آسیب شناسی اجتماعی 
--- - 182-12-404روان شناسی اعتیاد

18-12-183103-12-402اجباري )–کاربرد کامپیوتر در تحلیل هاي آماري (اختیاري 
18-12-182111-12-405تفاوت هاي فردي

18-12-183120-12-403اجباري )–(اختیاري اجتماعیمددکاري
18-12-182108-12-406نگرشها و تغییر ان

18-12-182111-12-407روان شناسی کودکان تیز هوش و آزمونهاي آن

گروه معارفدروس عمومی
مالحظات تعداد واحد عناوین دروس اختیاري کد درس گروه درسی 

12-18-015مبانی نظري اسالم
016-18-12
017-18-12
018-18-12

(مبدا و معاد)1اندیشه اسالمی 
و امامت)(نبوت 2اندیشه اسالمی 
انسان در اسالم

حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم

2
2
2
2

واحد را طی 4واحد این گروه 8دانشجو موظف است از 
دوره کاردانی وکارشناسی اخذ نماید.

12-18-021اخالق اسالمی
022-18-12
023-18-12
024-18-12
-18 -12

فلسفه اخالق (با تکیه بر مباحث تربیتی)
ق اسالمی (مبانی و مفاهیم)اخال

آیین زندگی (اخالق کاربردي)
عرفان عملی اسالم

اخالق خانواده 

2
2
2
2
2

واحد را طی 2واحد این گروه 10دانشجو موظف است از 
دوره کاردانی وکارشناسی اخذ نماید.

12-18-031انقالب اسالمی
032-18-12
033-18-12

انقالب اسالمی ایران
با قانون اساسی جمهوري اسالمیآشنایی

اندیشه سیاسی امام خمینی

2
2
2

واحد را طی 2واحد این گروه 6دانشجو موظف است از 
دوره کاردانی وکارشناسی اخذ نماید.

12-18-041تاریخ و تمدن اسالمی
042-18-12
043-18-12

تاریخ وفرهنگ و تمدن اسالمی
تاریخ تحلیلی صدر اسالم

مامتتاریخ ا

2
2
2

واحد را طی 2واحد این گروه 6دانشجو موظف است از 
دوره کاردانی وکارشناسی اخذ نماید.

12-18-051آشنایی با منابع اسالمی
052-18-12

تفسیر موضوعی قرآن
تفسیر موضوعی نهج البالغه

2
2

واحد را طی 2واحد این گروه 4دانشجو موظف است از 
سی اخذ نماید.دوره کاردانی وکارشنا

اجباري-اختیاري دروس 
فرهنگ و تمدن اسالم 

و ایران
و بعد از آن الزامی است .87براي ورودي هاي 2فرهنگ و تمدن اسالم و ایران053-18-12

و بعد از آن الزامی است .90براي ورودي هاي 2آشنایی با دفاع مقدس12-18-050آشنایی با دفاع مقدس

میس عموودر
3فارسی عمومی070-12-12
3زبان عمومی070-14-12
11تربیت بدنی 080-16-18
1)2( تربیت بدنی 1ورزش 083-16-18
2دانش و جمعیت خانواده056-18-12


