
 

 

 

        برنامه درسي دوره دو ساله         

            روانشناسي عمومي کارشناسي ارشد 

  T-TU-05/45کذ فزم:

 01 : ضمارٌ تاسوگزی

 تزم  ايل دريس ضمارٌ درس ردیف
 ياحذ تعذاد

 تزم   ديم دريس ضمارٌ درس ردیف پیص ویاس
 ياحذ تعذاد

 پیص ویاس
 ع ن ع ن

 -- -- 2 وظزیٍ َای ضخصیت  699695 6 -- -- 3 طزفتٍیپ یعمًم یرياوطىاس 699696 1

 -- -- 2 اوگیشش ي َیجان 699696 7 -- -- 2 ي تفکز یزیادگی یرياوطىاس 699692 2

3 699693 
ي  یًلًصیشیکًفیپس

 یکًلًصیوًريپس
 -- -- 2 مثاحث جذیذ در آسیة ضىاسی رياوی 699697 8 -- -- 2

 -- 6 2 ريش َای تحمیك در رياوطىاسی  699698 9 -- 6 2 طزفتٍیپ یآمار یريضُا 699694 4

5 699622 
آسیة ضىاسی رياوی  ***

 )جثزاوی(
2 -- -- 11 699629 

اصًل رياوطىاسی تالیىی  ***

 )جثزاوی(
2 -- -- 

      11 699626 
کارتزد کامپیًتز در رياوطىاسی  ***

 )جثزاوی(
6 6 -- 

 )بدون دروس جبزاني( 9:  جمع واحد جبزاني()بدون دروس  11:  جمع واحد

 *** دروس جبزاني فقط بزاي دانشجويان با مدرك كارشناسي غيز مزتبط *** دروس جبزاني فقط بزاي دانشجويان با مدرك كارشناسي غيز مزتبط

 تزم   سًم دريس ضمارٌ درس ردیف

 ياحذ تعذاد

 تزم   چُارم دريس ضمارٌ درس ردیف پیص ویاس

 ياحذ تعذاد

 پیص ویاس

 ع ن ع ن

 -- 4 -- پایان وامٍ 699664 17 -- -- 2 وظزیٍ َای ريان درماوی 699699 12

       -- -- 2 رياوطىاسی رضذ 699669 13

       -- -- 2 رياوطىاسی کًدکان استثىایی  699666 14

       -- -- 2 آسمًوُای رياوطىاختی 699662 15

       -- -- 2 پیطزفتٍرياوطىاسی اجتماعی  699663 16

 4:  جمع واحد  11:  جمع واحد

 واحد )بدون دروس جبزاني( 33جمع كل واحد ها : 

 مي باشند. واحد دروس جبزاني  6 ملزم به گذراندن **  دارندگان مدرك كارشناسي رشته هاي غيزمزتبط*

 ( رعایت پیص ویاس تٍ عُذٌ داوطجًست ، لذا دلت دراوتخاب ياحذ دريس الشامی می تاضذ. 2 تاضذ.ياحذ درسی  64تا  8( تعذاد ياحذَای اوتخاتی درَزویمسال تایذ  تیه 6

 می تاضذ . 62( حذالل ومزٌ لثًلی تزای کلیٍ دريس ومزٌ 4 تاضذ . 64گزدد کٍ میاوگیه ومزات تزمی اي کمتز اس ( داوطجًی مطزيط تٍ داوطجًیی اطالق می 3

 تاضذ  داوطجً اس ادامٍ تحصیل محزيم خًاَذ ضذ . 64کمتز يچىاوچٍ میاویگیه دي ویمسال تحصیلی کمتز اس  64وثایستی اس  ( میاوگیه ومزات در َز تزم 5

 


