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نیمسال اول
 

 پیشنیاز نوع درس واحد عنوان درس کددرس

ن
یمسال دوم

 

 پیشنیاز نوع درس واحد عنوان درس کددرس
 03233 اصلی 2 2مباحث اساسی درروانشناسی 03233 ندارد عمومی 0 فارسی عمومی 03203

 ندارد اصلی 2 تاریخ مکاتب روانشناسی ونقد 03233 ندارد عمومی 2 انقالب اسالمی 03230

 ندارد اصلی 2 فیزیولوژی اعصاب وغدد 03233 ندارد عمومی 0 زبان انگلیسی 03203

 ندارد عمومی 2 دانش خانواده و جمعیت 23333 ندارد اصلی 2 شناسی مبانی جامعه 03233

 03232 اصلی 0 آمار استنباطی 03230 ندارد اصلی 2 آمارتوصیفی 03232

 ندارد اصلی 2 معرفت شناسی 03223 ندارد اصلی 2 مقدمه ای برجامعه شناسی 03223

 03233 اصلی 2 روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان 03233 ندارد اصلی 2 مبانی راهنمایی ومشاوره 03203

 ندارد عمومی 2 3اندیشه اسالمی 03233 ندارد اصلی 2 3مباحث اساسی درروانشناسی 03233

 ندارد الزامی-اختیاری 2 ارزشهای دفاع مقدس 2333     

          

 33 مجموع واحد 33 مجموع واحد

 
 

نیمسال سوم
 

 پیشنیاز نوع درس واحد عنوان درس کددرس

نیمسال چهارم
 

 پیشنیاز نوع درس واحد عنوان درس کددرس
 03203 تخصصی 2 راهنمایی ومشاوره تحصیلی وشغلی 03202 03233 اصلی 2 3روانشناسی تحولی 03233

 03233 تخصصی 2 سازمانی-روانشناسی صنعتی 03200 03233 اصلی 2 احساس و ادراک 03233

 03233 &03233 اصلی 2 روانشناسی شناختی 03220 03233 اصلی 2 روانشناسی یادگیری 03200

 03233 اصلی 2 2روانشناسی تحولی 03223 03233 اصلی 2 3آموزه های روانشناختی درقران 03203

 03230 اصلی 0 روش تحقیق در روانشناسی 03230 03233 اصلی 2 روانشناسی دین 03223

 03233 عمومی 2 2اندیشه اسالمی 03232 03233 اصلی 2 روانشناسی فیزیولوژیک 03233

 03200 اصلی 2 روانشناسی تربیتی 03200 03233 اصلی 2 علم روانشناسیفلسفه  03223

 03230 اصلی 2 روانسنجی 03202 ندارد اصلی 2 3متون روانشناسی به انگلیسی 03223

 ندارد عمومی 2 تفسیر موضوعی قران کریم 03233 ندارد عمومی 2 تاریخ تحلیلی صدراسالم 03233

       عمومی 3 3تربیت بدنی 03233

 33 مجموع واحد 33 مجموع واحد

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

نیمسال پنجم
 

 پیشنیاز نوع درس واحد عنوان درس کددرس

نیمسال ششم
 

 پیشنیاز نوع درس واحد عنوان درس کددرس
 03203 اصلی 2 2آسیب شناسی روانی 03203 03233 اصلی 0 روانشناسی تجربی 03203

 03223 تخصصی 2 روانشناسی اجتماعی کاربردی 03203 03203 اصلی 2 2آموزه های روانشناختی درحدیث 03203

 03223 اصلی 2 2انگلیسیمتون روانشناسی به  03203 03223 تخصصی 2 3روانشناسی کودکان بانیازهای ویژه 03230

 03220 تخصصی 2 روانشناسی و مشاوره خانواده 03203 03223 اصلی  2 3آسیب شناسی روانی 03203

 03230 تخصصی 2 2روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه 03203 03233&03233 اصلی 2 روانشناسی اجتماعی 03223

 03223 تخصصی 2 آسیب شناسی روانی کودک ونوجوان 03203 03223 اصلی 2 آشنایی با فلسفه اسالمی 03222

 03233 اختیاری 2 علوم اعصاب شناختی 03233 03230 اصلی 2 کاربرد کامپیوتر درروانشناسی 03220

 03220 تخصصی 2 3نظریه های مشاوره وروان درمانی 03232 ندارد الزامی-اختیاری 2 مدیریت بحران 2330

 ندارد عمومی 2 (اخالق کاربردی)آیین زندگی 2330 03223 اصلی 2 شخصیتروانشناسی  03220

          

 33 مجموع واحد 33 مجموع واحد

 
 

نیمسال هفتم
 

 پیشنیاز نوع درس واحد عنوان درس کددرس

نیمسال هشتم
 

 پیشنیاز نوع درس واحد عنوان درس کددرس
 03233 تخصصی 2 2آزمون های روانشناختی 03233 03203 تخصصی 2 3آموزه های  روانشناختی 03233

 03203 تخصصی 2 اصول روانشناسی بالینی 03233 03203 اختیاری 2 کلیات روان پزشکی 03232

 03203 تحصصی 2 بهداشت روانی 03233 03203 تخصصی 2 توانبخشی کودکان با نیازهای ویژه 03230

 03203 تخصصی 2 روانشناسی سالمت 03233 03203 تخصصی 2 شیوه های اصالح وتغییر رفتار 03230

 ندارد عملی-تخصصی 0 درروانشناسی(انفرادی-عملی)پژوهش 03230 03203 تخصصی 2 آسیب شناسی اجتماعی 03233

 03233 اختیاری 2 اخالق حرفه ای 03233 03203 اختیاری 2 روانشناسی اعتیاد 03233

 ندارد عمومی 2 2تربیت بدنی 23333 03223&03203 اختیاری 2 ناتوانایی های یادگیری 03233

      03233 اصلی 2 انگیزش وهیجان 03233

      03232 تخصصی 2 فنون مشاوره و روان درمانی 03233

          

 30 مجموع واحد 33 مجموع واحد

 

211مجموع واحد   
   واحد12اصلی:   12کد                     واحد 11عمومی  :  23کد

واحد21الزامی-اختیاری :  12کدواحد               31تخصصی :  32کد  


