
آموزشیهمنیازپیشنیازواحد

نوع درسعناوين دروس همنیازعناوين دروس پیشنیازكلنامكد

پایه-2(1)مباحث اساسي در روانشناسي 11620101

پایه-2تاریخ و مکاتب روانشناسي و نقد آن11620103

پایه-2مباني جامعه شناسي11620104

پایه-2آمار توصيفي11620106

پایه-2فيزیولوژي اعصاب و غدد11620109

پایه-2معرفت شناسي11620115

عمومي-2(1)اندیشه اسالمي199009002

جبراني-3زبان پيش دانشگاهي488008002

17مجموع

پایه(1)مباحث اساسي در روانشناسي 2(2)مباحث اساسي در روانشناسي 11620102

پایهآمار توصيفي3آمار استنباطي11620107

پایهفيزیولوژي اعصاب و غدد2احساس و ادراک11620110

پایهمعرفت شناسي2آشنایي با فلسفه اسالمي11620116

پایه-2مباني راهنمایي و مشاوره11620133

پایه-2روانشناسي ازدیدگاه اندیشمندان مسلمان11620105

عموميزبان پيش دانشگاهي3زبان انگليسي عمومي199009013

عمومي-2دانش خانواده و جمعيت199009014

18مجموع

پایه(2)مباحث اساسي در روانشناسي 2(1)روانشناسي تحولي11620113

پایهآمار استنباطي2روانسنجي11620126

پایهاحساس و ادراک2روانشناسي فيزیولوژیک11620111

پایه(2)مباحث اساسي در روانشناسي 2روانشناسي دین11620119

پایهاحساس و ادراک&(2)مباحث اساسي در روانشناسي 2روانشناسي شناختي11620118

پایه(2)مباحث اساسي در روانشناسي 2فلسفه علم روانشناسي11620121

پایه(2)مباحث اساسي در روانشناسي 2(1)متون روانشناسي به انگليسي11620123

عمومي-2تاریخ اسالم199009010

عمومي-1(1)تربيت بدني199009004

17مجموع

پایه(1)روانشناسي تحولي2(2)روانشناسي تحولي 11620114

پایهروانشناسي فيزیولوژیک2انگيزش و هيجان11620112

پایه(2)مباحث اساسي در روانشناسي 2(1)آموزه هاي روانشناختي درقرآن و حدیث11620129

پایه(2)مباحث اساسي در روانشناسي 2روانشناسي یادگيري11620127

پایهتاریخ و مکاتب روانشناسي و نقد آن&(2)مباحث اساسي در روانشناسي &مباني جامعه شناسي2روانشناسي اجتماعي11620122

پایه(1)متون روانشناسي به انگليسي2(2)متون روانشناسي به انگليسي11620124

پایهآمار استنباطي3(کمي و کيفي)روش تحقيق11620108

عمومي-3فارسي199009001

18مجموع

پایه(2)روانشناسي تحولي 2(1)آسيب شناسي رواني 11620131

پایه(2)روانشناسي تحولي 2روانشناسي شخصيت11620117

پایهروانشناسي فيزیولوژیک3روانشناسي تجربي11620125

پایه(1)آموزه هاي روانشناختي درقرآن و حدیث2(2)آموزه هاي روانشناختي درقرآن و حدیث11620130

تخصصي(2)روانشناسي تحولي 2آسيب شناسي رواني کودک ونوجوان11620306

تخصصيمباني راهنمایي و مشاوره2راهنمایي و مشاوره تحصيلي و شغلي11620310

تخصصيروانشناسي اجتماعي2روانشناسي اجتماعي کاربردي11620311

عمومي(1)اندیشه اسالمي2(2)اندیشه اسالمي199002001

عمومي(1)تربيت بدني1(2)تربيت بدني199002002

18مجموع

پایه(1)آسيب شناسي رواني 2(2)آسيب شناسي رواني11620132

پایه(کمي و کيفي)روش تحقيق2کاربرد کامپيوتر در روانشناسي11620120

پایهروانشناسي یادگيري2روانشناسي تربيتي11620128

تخصصيروانشناسي شخصيت2روانشناسي و مشاوره خانواده11620307

تخصصيمباني راهنمایي و مشاوره&روانشناسي شخصيت2نظریه هاي مشاوره و روان درماني11620308

تخصصي(2)روانشناسي تحولي 2(1)روانشناسي کودکان با نيازهاي ویژه11620314

تخصصي(2)مباحث اساسي در روانشناسي 2سازماني-روانشناسي صنعتي11620313

تخصصيروانشناسي اجتماعي کاربردي2آسيب شناسي اجتماعي11620312

عمومي-2اخالق و تربيت اسالمي199009003

18مجموع

تخصصي(2)آسيب شناسي رواني2(1)آزمون هاي روانشناختي11620301

تخصصي(2)آسيب شناسي رواني2اصول روانشناسي باليني11620303

تخصصي(2)آسيب شناسي رواني2بهداشت رواني11620304

تخصصي(2)آسيب شناسي رواني2روانشناسي سالمت11620305

تخصصينظریه هاي مشاوره و روان درماني2فنون مشاوره و روان درماني11620309

تخصصي(1)روانشناسي کودکان با نيازهاي ویژه2(2)روانشناسي کودکان بانيازهاي ویژه11620315

اختياريروانشناسي اجتماعي2پویایي گروه11620408

اختياريروانشناسي اجتماعي2روانشناسي تبليغات و رسانه11620411

عمومي-2اتقالب اسالمي و ریشه هاي آن199009010

18مجموع

تخصصيترم آخر3در روانشناسي(انفرادي-علمي)پژوهش11620322

تخصصي(1)آزمون هاي روانشناختي2(2)آزمون هاي روانشناختي11620302

تخصصي(2)روانشناسي کودکان بانيازهاي ویژه2توانبخشي کودکان با نيازهاي ویژه11620316

تخصصي(2)آسيب شناسي رواني2شيوه هاي اصالح و تغيير رفتار11620321

اختياريفنون مشاوره و روان درماني2اخالق حرفه اي11620414

اختياري(2)آسيب شناسي رواني2مدیریت استرس11620403

اختياري(2)آسيب شناسي رواني2روانشناسي اعتياد11620404

عمومي-2تفسير موضوعي قرآن199009011

17مجموع
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