
روان شناسی عمومی رشته پیوسته برنامه هشت ترمی دوره کارشناسی  

(پلدختر عالی آموزش مرکز)    

 واحد 18نیمسال اول : 

 پیشنیاز نوع درس واحد کد درس عنوان درس ردیف

  پایه 2 1714001 1مباحث اساسی در روان شناسی  1

  پایه 2 1714004 انسان از دیدگاه اسالم 2

  پایه 2 1714006 آمار توصیفی 3

  پایه 2 1714009 فیزیولوژی اعصاب و غدد 4

  پایه 2 1714015 معرفت شناسی 5

  پایه 2 1714022 مبانی جامعه شناسی 6

  عمومی 3 1714082 فارسی عمومی 7

  عمومی 3 1714083 زبان انگلیسی عمومی 8

 واحد 18نیمسال دوم: 

 پیشنیاز نوع درس واحد کد درس عنوان درس ردیف

 1مباحث اساسی در روان شناسی  پایه 2 1714002 2مباحث اساسی در روان شناسی  1

 آمار توصیفی پایه 3 1714007 آمار استنباطی 2

 فیزیولوژیک اعصاب و غدد پایه 2 1714011 روان شناسی فیزیولوژیک 3

 1مباحث اساسی درروان شناسی پایه 2 1714013 1روان شناسی تحولی  4

 معرفت شناسی پایه 2 1714016 آشنایی با فلسفه اسالمی 5

 مبانی جامعه شناسی پایه 2 1714021 روان شناسی اجتماعی 6

روانشناسی ازدیدگاه دانشمندان  7
 اسالمی

 1مباحث اساسی در روان شناسی پایه 2 1714005

  عمومی 2 1714069 1اندیشه اسالمی  8

  عمومی 1 1714084 1تربیت بدنی  9

 واحد 19نیمسال سوم :

 پیشنیاز نوع درس واحد کد درس عنوان درس واحد

 فیزیولوژی اعصاب و غدد پایه 2 1714010 احساس و ادراک 1

 1روان شناسی تحولی  پایه 2 1714014 2روان شناسی تحولی  2

 1مباحث  اساسی در روان شناسی  پایه 2 1714019 فلسفه علم روان شناسی 3

 آمار استنباطی پایه 3 1714008 روش تحقیق 4

 1مباحث  اساسی در روان شناسی  پایه 2 1714027 روان شناسی یادگیری 5

 1مباحث  اساسی در روان شناسی  پایه 2 1714029 آموزه های روان شناختی در قران 6

  پایه 2 1714033 مبانی مشاوره و راهنمایی 7

 روان شناسی اجتماعی تخصصی 2 1714061 روان شناسی اجتماعی کاربردی 8

  عمومی 2 1714070 2اندیشه اسالمی  9

 واحد 17نیمسال چهارم : 

 پیشنیاز نوع درس واحد کد درس عنوان درس ردیف

 1مباحث  اساسی در روان شناسی  پایه 2 1714023 1متون روان شناسی  1

 روان شناسی فیزیولوژیک پایه 2 1714012 انگیزش و هیجان 2

 2روان شناسی تحولی  پایه 2 1714017 شناسی شخصیتروان  3

مباحث  اساسی  -احساس و ادراک  پایه 2 1714018 روان شناسی شناختی 4
 1در روان شناسی 

 1مباحث  اساسی در روان شناسی  پایه 2 1714020 روان شناسی دین 5

 1روان شناسی مباحث  اساسی در  تخصصی 2 1714030 آموزه های روان شناختی در حدیث 6

 روان شناسی اجتماعی تخصصی 2 1714062 آسیب شناسی اجتماعی 7

 1تربیت بدنی عمومی 1 1714085 2تربیت بدنی  8

  عمومی 2 1714075 )اخالق کاربردی(آیین زندگی 9



 واحد 19 :نیمسال پنجم

 پیشنیاز نوع درس واحد کد درس عنوان درس ردیف

نقد تاریخچه ومکاتب روانشناختی و  1
 آن

 -------- پایه 2 1714003

 آمار استنباطی پایه 3 1714026 روان سنجی 2

 روان شناسی یادگیری پایه 2 1714028 روان شناسی تربیتی 3

 2روان شناسی تحولی  پایه 2 1714031 1آسیب شناسی روانی  4

 آمار استنباطی پایه 2 1714034 فناوری اطالعات در روان شناسی 5

 روان شناسی شناختی تخصصی 2 1714052 1های روان شناختی آزمون  6

 روان شناسی شخصیت تخصصی 2 1714058 روان شناسی خانواده 7

 روان شناسی فیزیولوژیک اختیاری 2 1714040 علوم اعصاب شناختی 8

  عمومی 2 1714077 ایران انقالب اسالمی 9

 واحد 17 :نیمسال ششم

 پیشنیاز نوع درس واحد کد درس عنوان درس ردیف

 1متون روانشناسی پایه 2 1714024 2متون روان شناسی  1

 روان شناسی فیزیولوژیک پایه 3 1714025 روان شناسی تجربی 2

 1آسیب شناسی روانی  پایه 2 1714032 2آسیب شناسی روان  3

 1آزمون های روان شناختی تخصصی 2 1714053 2آزمون های روان شناختی  4

 1مباحث  اساسی در روان شناسی  تخصصی 2 1714063 شناسی صنعتی سازمانیروان  5

روان شناسی افراد با نیازهای  6
 1خاص

 2روان شناسی تحولی تخصصی 2 1714064

 1مباحث  اساسی در روان شناسی  اختیاری 2 1714047 روان شناسی اخالق 7

  عمومی 2 1714079 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 8

 

 واحد 16هفتم:نیمسال 

 پیشنیاز نوع درس واحد کد درس عنوان درس ردیف

 روان شناسی شناختی تخصصی 2 1714054 اصول روان شناسی بالینی 1

 2روان شناسی تحولی  تخصصی 2 1714057 آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان 2

نظریه ها اصول فنون مشاوره و  3
 روان درمانی

 2روانی آسیب شناسی  تخصصی 3 1714059

روان شناسی افراد با نیاز های  4
 2خاص

 1روان شناسی افرادبانیازهای خاص تخصصی 2 1714065

پژوهش عملی انفرادی در روان  5
 شناسی

 ------  تخصصی 3 1714068

 2آسیب شناسی روانی  اختیاری 2 1714044 کلیات روان پزشکی 6

  عمومی 2 1710007 دانش خانواده و جمعیت 7

 

 واحد 14نیمسال هشتم : 

 پیشنیاز نوع درس واحد کد درس عنوان درس ردیف

 2آسیب شناسی روانی  تخصصی 2 1714055 بهداشت روانی  1

 2آسیب شناسی روانی  تخصصی 2 1714056 روان شناسی سالمت 2

 2روان شناسی افراد بانیازهای خاص تخصصی 2 1714066 توانبخشی افراد با نیازهای خاص 3

 2آسیب شناسی روانی تخصصی 2 1714067 شیوه های اصالح و تغییر رفتار 4

 2آسیب شناسی روانی  اختیاری 2 1714038 روان شناسی اعتیاد 5

 روان شناسی تربیتی اختیاری 2 1714035 روان شناسی جنسیت 6

  عمومی 2 1714081 تفسیر موضوعی قرآن 7

 (138جمع کل واحدها:)


