
هشت ترمی رشته    روانشناسی        گروه   روانشناسی       دانشکده   علو تربیتی و روانشناسی/برنامه هفت

عملینظریعملینظری

2پایه21712101 - 211722101مباحث اساسی در روانشناسی 2 پایه1مباحث اساسی در  روانشناسی  
3پایه21712104 - 11722106آمار استنباطی2 پایهآمار توصیفی

2پایه  21712105-11722109روانشناسی احساس و ادراک2پایهفیزیولوژی اعصاب و غدد
2پایه11722121 - 21712107روانشناسی اجتماعی2پایهمبانی جامعه شناسی

2پایهتاریخ مکاتب روانشناسی و نقد 2عمومیانسان از دیدگاه اسالم
2پایه11722101 - 121712101روانشناسی تحولی  2پایهمعرفت شناسی

2پایه11722115آشنایی با فلسفه اسالمی2عمومیتفسیرموضوعی قرآن 
2اختیاری11722101روانشناسی سیاسی3عمومیزبان عمومی
3عمومیفارسی عمومی1عمومی1تربیت بدنی 

2عمومیاخالق اسالمی
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عملینظریعملینظری
2پایه11722114روانشناسی شخصیت11پایه11722107 - 21712110فناوری اطالعات در 

21پایه11722107 - 21712110روان سنجی3پایه11722107 - 21712110روش تحقیق
2پایه11722111 - 21712112انگیزش و هیجان2پایه11722109 - 21712105روانشناسی فیزیولوژیک

2تخصصی11722144آسیب شناسی اجتماعی2تخصصی11722122 - 21712118روانشناسی اجتماعی کاربردی
2پایه11722101 - 21712101روانشناسی یادگیری2پایه211722113روانشناسی تحولی 

2پایه &(11722110-21712108)روانشناسی شناختی2اختیاری11722122- 21712118پویایی گروه
2پایه11722101 - 21712101آموزه های روانشناختی در قرآن2پایه11722101 - 21712101فلسفه علم روانشناسی

2عمومی(اخالق کاربردی)آیین زندگی2عمومی1اندیشه اسالمی 
12پایه11722111 - 21712112روانشناسی تجربی1عمومی1تربیت بدنی 2تربیت بدنی 

2پایه11722101 - 21712101روانشناسی دین
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برنامه ترم اول

برنامه ترم سوم
تعداد واحد

برنامه ترم دوم

نوع درسنام درس

برنامه ترم چهارم



هشت ترمی رشته    روانشناسی        گروه   روانشناسی       دانشکده   علو تربیتی و روانشناسی/برنامه هفت

عملینظریعملینظری
2تخصصی11722147روانشناسی افراد با نیازهای خاص 2تخصصی11722114روانشناسی افراد با نیازهای خاص  

11تخصصی211722135آزمونهای روانشناختی 11تخصصی111722118آزمونهای روانشناختی 
2پایهمبانی مشاوره و راهنمایی2پایه111722114آسیب شناسی روانی  

2پایه11722131 - 221712122آسیب شناسی روانی 2پایه11722101 - 21712101روانشناسی از دیدگاه ندیشمندان 
2تخصصی11722101سازمانی- روانشناسی صنعتی2پایه11722127 - 21712116روانشناسی تربیتی

2تخصصی11722132 - 21712126روانشناسی سالمت2پایه11722101 - 21712101آموزه های روانشناسی 
2پایه11722123 - 221712109متون روانشناسی به انگلیسی2پایه11722101 - 121712101متون روانشناسی به انگلیسی
2عمومیتاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی2عمومیتاریخ تحلیلی صدر اسالم

2اختیاری11722132 - 21712126روانشناسی اعتیاد2عمومیدانش خانواده
2اختیاری11722114روانشناسی ورزش2اختیاری11722114روانشناسی سالمندی
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عملینظریعملینظری
2تخصصی11722148توانبخشی افراد با 
2تخصصی11722117روانشناسی خانواده

21اختصاصی11722132 - 21712126نظریه ها، اصول و فنون مشاوره و 
2تخصصی11722132 - 21712126اصول روانشناسی بالینی

2تخصصی11722133مشاوره شغلی و حرفه ای
2تخصصی11722114آسیب شناسی روانی کودک و 

11تخصصی11722132 - 21712126شیوه های اصالح رفتار
2تخصصی11722132 - 21712126بهداشت روانی

4تخصصی21712122پژوهشهای انفرادی
دروس معارف
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:توضیحات

:توضیحات

پیش نیاز

پیش نیاز نام درس

برنامه ترم هشتم برنامه ترم هفتم

برنامه ترم پنجم

نوع درس
تعداد واحد

تعداد واحد
نوع درسپیش نیازنام درس


