
ػولیًظریػولیًظری

1پایِ/اصلی21آهار استٌثاطی8661006پایِ/اصلی20آهار تَصیفی1661001

2پایِ/اصلی20احساض ٍ ادران9661007پایِ/اصلی20فیسیَلَشی اػصاب ٍ غذد2661002

3پایِ/اصلی20ضٌاسی اجتواػیرٍاى10661008پایِ/اصلی20هثاًی جاهؼِ ضٌاسی3661003

11661004پایِ/اصلی20هؼرفت ضٌاسی4661009
رٍاًطٌاسی از دیذگاُ 

داًطوٌذاى اسالهی
پایِ/اصلی20

5661005
هثاًی اساسی در رٍاًطٌاسی 

1
12661010پایِ/اصلی20

هثاحث  اساسی در 

2ضٌاسی رٍاى
5پایِ/اصلی20

5پایِ/اصلی120ضٌاسی تحَلی رٍاى13661011ػوَهی30فارسی ػوَهی6113

14661012ػوَهی30زتاى اًگلیسی ػوَهی7114
ضٌاسی تاریخ ٍ هىاتة رٍاى

ٍ ًمذ آى
پایِ/اصلی20

پایِ/اصلی20هثاًی راٌّوایی ٍ هطاٍر15661013ُ

ػوَهی120اًذیطِ اسالهی 16906

ػولیًظریػولیًظری

10پایِ/اصلی2رٍاًطٌاسی ضخصیت826661022پایِ/اصلی21(ووی ٍ ویفی)رٍش تحمیك 17661014

18پایِ/اصلی2اًگیسش ٍ ّیجاى927661023پایِ/اصلی20رٍاًطٌاسی فیسیَلَشیه18661015

1تخصصی2سازهاًی- رٍاًطٌاسی صٌؼتی 1028661024تخصصی20رٍاًطٌاسی اجتواػی وارتردی19661016

1229661025پایِ/اصلی20فلسفِ ػلن رٍاًطٌاسی20661017
وارترد واهپیَتر در 

رٍاًطٌاسی
17پایِ/اصلی11

12پایِ/اصلی2رٍاًطٌاسی یادگیری430661026پایِ/اصلی20آضٌایی تا فلسفِ اسالهی21661018

22پایِ/اصلی12آسیة ضٌاسی رٍاًی 1331661027پایِ/اصلی220رٍاًطٌاسی تحَلی 22661019

23661020
هتَى رٍاًطٌاسی تِ اًگلیسی 

1
532661028پایِ/اصلی20

هتَى رٍاًطٌاسی تِ اًگلیسی 

2
23پایِ/اصلی2

12 ٍ 9پایِ/اصلی2رٍاًطٌاسی ضٌاختی833661029پایِ/اصلی20رٍاى سٌجی24661021

34903ػوَهی220اًذیطِ اسالهی 25907
تاریخ ٍ فرٌّگ توذى اسالم 

ٍ ایراى
ػوَهی2

(1صفحِ )برنامه دوره چهارساله کارشناسی پیوسته رشته روانشناسی 
: ضوارُ تازًگری 

:وذ فرم 

نیمسال دوم –سال اول نیمسال اول –سال اول 

پیص ًیاز ًام درضضوارُ درضردیف
تؼذاد ٍاحذ

ًام درضضوارُ درضردیفپیص ًیازًَع درض
تؼذاد ٍاحذ

ًَع درض

نیمسال دوم –سال دوم نیمسال اول –سال دوم 

19

ًام درضضوارُ درضردیف
تؼذاد ٍاحذ

ًام درضضوارُ درضردیفپیص ًیازًَع درض
تؼذاد ٍاحذ

18جوغ ٍاحذ19جوغ ٍاحذ

جوغ ٍاحذجوغ ٍاحذ 16

پیص ًیازًَع درض



ػولیًظریػولیًظری

19تخصصی20آسیة ضٌاسی اجتواػی3044661038پایِ/اصلی20رٍاًطٌاسی ترتیتی35661030

40تخصصی20اصَل رٍاًطٌاسی تالیٌی3345661039تخصصی111آزهًَْای رٍاى ضٌاختی 36661031

37661032
رٍاًطٌاسی وَدواى تا 

1ًیازّای ٍیصُ 
2246661040تخصصی20

رٍاًطٌاسی وَدواى تا 

2ًیازّای ٍیصُ 
37تخصصی20

38661033
ًظریِ ّای هطاٍرُ ٍ رٍاى 

درهاًی
36تخصصی220آزهًَْای رٍاى ضٌاختی 2647661041 ٍ 17تخصصی20

39661034
آهَزُ ّای رٍاى ضٌاختی در 

1لرآى ٍ حذیث 
1248661042پایِ/اصلی20

آهَزُ ّای رٍاى ضٌاختی در 

2لرآى ٍ حذیث 
39پایِ/اصلی20

18پایِ/اصلی12رٍاًطٌاسی تجرتی3149661043پایِ/اصلی220آسیة ضٌاسی رٍاًی 40661035

40تخصصی20رٍاًطٌاسی سالهت2650661044تخصصی20رٍاًطٌاسی ٍ هطاٍرُ خاًَاد41661036ُ

40اختیاری20(تٌیذگی)رٍاًطٌاسی استرض 1251661045پایِ/اصلی20رٍاًطٌاسی دیي42661037

ػوَهی20تفسیر هَضَػی لرآى43904

ػولیًظریػولیًظری

22اختیاری20رٍاًطٌاسی سالوٌذی3860661052تخصصی20فٌَى هطاٍرُ ٍ رٍاى درهاًی52661046

53661047
اًفرادی در -پصٍّطْای ػلوی

رٍاًطٌاسی
61661053تخصصی03

راٌّوایی ٍ هطاٍرُ تحصیلی 

ٍ ضغلی
17تخصصی20

54661048
آسیة ضٌاسی رٍاًی وَدن 

ٍ ًَجَاى
2262661054تخصصی20

تَاًثخطی وَدواى تا 

ًیازّای ٍیصُ
46تخصصی20

55661049
ضیَُ ّای اصالح ٍ تغییر 

رفتار
22اختیاری20رٍاًطٌاسی ٍرزضی*** 4063661055تخصصی11

28اختیاری20رفتار سازهاًی*** 4064661056تخصصی20تْذاضت رٍاًی56661050

40اختیاری20رٍاًطٌاسی اػتیاد3565661057اختیاری20ًاتَاًی ّای یادگیری57661051

ػوَهی20اخالق اسالهی66956ػوَهی20اًمالب اسالهی ایراى58912

ػوَهی20داًص خاًَادُ ٍ جوؼیت6711277ػوَهی01ترتیت تذًی59205

ػوَهی101ٍرزش 68210

.فمط یه درض اًتخاب گردد (64 ٍ 63ردیفْای )از ردیفْای ستارُ دار  (ترم ّطتن)در ًیوسال دٍم سال چْارم *** 

نیمسال دوم –سال سوم نیمسال اول –سال سوم 

ًام درضضوارُ درضردیف
تؼذاد ٍاحذ

ًَع درض

 واحذ138: جمع کل واحذها/   واحذ  10: دروس اختیاری/   واحذ  37: دروس تخصصی/   واحذ  69: پایه/ دروس اصلی/   واحذ  22: دروس عمومی

نیمسال دوم –سال چهارم نیمسال اول –سال چهارم 

ًام درضضوارُ درضردیف
تؼذاد ٍاحذ

ضوارُ درضردیفپیص ًیازًَع درض

ًام درضضوارُ درضردیف

جوغ ٍاحذجوغ ٍاحذ

جوغ ٍاحذجوغ ٍاحذ

ًام درض

1817

1615

(2صفحِ )برنامه دوره چهارساله کارشناسی پیوسته رشته روانشناسی 
:وذ فرم 

: ضوارُ تازًگری 

تؼذاد ٍاحذ
پیص ًیازًَع درض

تؼذاد ٍاحذ
پیص ًیازًَع درض پیص ًیاز


