
 لیتحص  ران ی| ا یبروزرسان  ن ی+ آخر  1401 یچارت انتخاب واحد رشته روانشناس

  شهیکار دارد، هم یکه با روان آدم یرشته روانشناس  تیماه  لیجهان است. به دل  ی رشته ها  ن یاز پرطرفدار تر  یکی یرشته روانشناس

قدرت و صنا در این مقاله به برسی چارت انتخاب واحد رشته  غلبه بر دشمنان بوده است و  ی برا  ینظام  عیمورد توجه صاحبان 

آن،  یو درون انسان م  ی است که به شناخت بعد معنو  یعلم ی.علم روانشناسروانشناسی پرداخته شده است پردازد و حوزه مطالعات 

  اریآن بس  ی که انسان و ابعاد وجود ییانسان است. از آن جا  یذهن  ی ها  ندیآن و فرآ  ی ریشکل گ  ی ها  زهیرفتار انسان ها و علل و انگ

حفظ سالمت روان است که   ی آموزش مهارت ها یرشته روانشناس  تیمز  ن یدارد.مهم تر  ی اریوسعت بس  زیعلم ن  ن یگسترده است، ا

 یمراجعان کمک م یانبه روند درمان رو یوقت  ن یاستفاده کرد. همچن  ان یخود و اطراف  یروزمره و شخص یتوان از آن در زندگ یم

 .دیببر  ی اریو اعتماد به نفس آن لذت بس  تیاز احساس رضا  دیتوان یم  د،یکن

 

 معرفی رشته روانشناسی 

این رشته با توجه به شرایط زندگی پر استرس کنونی انسان از اهمیت باالیی برخوردار است با این حال هنوز در برخی از شهر های  

پذیرش باال و تعداد زیاد  ایران، شناخت چندانی نسبت به   مردم واقع شده است.همچنین  در بین  آن وجود نداشته و مورد بی اعتمادی 

ی این رشته از جمله دولتی، آزاد، پیام نور موجب اشباع شدن بازار کار این رشته شده است از سوی دیگر   .دانشگاه های ارائه دهنده 

درآمد های باالیی در جامعه ی    .روانشناسان مشاهده می شوددر شهر های پرجمعیت 

های شخصی آن   مهارت وتوانمندی  با وجود بازارکار اشباع در این رشته، از مواردی که فارغ التحصیالن را از هم متمایز می نماید 

ها در این زمینه است. از جمله مواردی که موجب موفقیت یک روانشناس در بازار کار می شود می توان به آگاهی از روش های  

ان درمانی مدذن، برخورداری از سالمت روان شخصی، دارا بودن هوش هیجانی باال برای حفظ آرامش خود در شرایط مختلف و رو

ارتباطی موثر اشاره کرد.  برخورداری از مهارت های 

 

 وظایف یک روانشناس چیست؟

با بساده و آسان است، بل  اریروانشناسان بس  ی و حوزه کار یتوان گفت رشته روانشناس  ینم است روانشناسان   یروان  ماران یکه ممکن 

کار  یرشته ها،  سخت  گریو به نسبت د یکل  یدر نگاه  ن ی. با وجود ادیآ  دیآن ها پد  ی برا  ی اریبس یروح  ی ها یمواجه شوند و فرسودگ

روانشناسان می پردازیم: آن کمتر است. درآمدنسبت به   یرشته روانشناس  در ادامه به بررسی برخی از وظایف 

 مراجعه کنندگان   یو روان درمان مشاوره  ،ییراهنما

مورد ن  یپرونده روانشناخت  لیتکم و ثبت اطالعات   ازیمراجعه کنندگان 

 نوع مشکل  ن ییو تع  صیتشخ ،یابی،ارز  یروان شناخت  مصاحبه

جهت بهبود وضع ای  لیتعد  ر،ییتغ ندیفرا  ی و اجرا  ی زیر  برنامه  ان یدانشجو یبهداشت روان  تیدرمان 

 ی و رفتار یروان  ی ها  بیآس  دیاز بروز تشد  ی ریشگیپ  ی طرح ها  ی در ارائه  مشارکت

 یروان  ی ها  ی ماریاز بروز ب  ی ریشگیو پ یحفظ سالمت روان  ی مربوط به بهداشت روان برا  ی برنامه ها  میو تنظ   هیته

آزمون هوش یروان  ی آزمون ها انجام  دافرا  ی استعدادها  ن ییو تع  تیشخص-مانند 

 کیآکادم  ی در فضاها  ژهیمربوطه به و  ی نارهایجهت ارائه در سم  یمقاالت علم  هیو ته یروان سنج  نهیبا روانپزشک در زم  ی همکار

  ی حرفه ا  نهیبه اطالعات روز در زم  یابیدست  ی مرتبط برا  ی ها  شیو هما  ی بازآموز  ی دوره ها و کارگاه ها  ی زیدر برنامه ر مشارکت

 .یروانشناس

شامل دعوا  ی ها  نهیدر زم  ی فرد  ی مشاوره ها انجام کودک، برنامه    یفرزندان، روانشناس  تیمشاوره طالق، ترب ،ییزناشو  ی گوناگون 

 ... و  ،یعشق و رابطه عاطف  ،یو مشکالت روح  یافسردگ  ،یلیو تحص یدرس  ی زیر

 یگروه  ی مشاوره ها انجام



 یروند رفع مشکل اجتماع  یخانواده ها جهت بررس آموزش

 و ...  ،ی ریپذ  تیمسئول ،یبهداشت  ی اریخود ،یمشتمل بر وقت شناس  ی عادات کار  ی مهارت ها آموزش

 

 یچارت انتخاب واحد رشته روانشناس

ترم می باشد و دانشجویان این رشته ملزم به گذراندن   8سال است که معادل   4دوره تحصیلی رشته روانشناسی در مقطع کارشناسی 

در جداول زیر واحد های درسی و جزئیات هریک از آن ها قرار داده شده است.  145  واحد درسی می باشند. 

 

 

 تعداد واحد نوع درس

 عمومي
 

 واحد  26

واحد  72 پایه  

 

واحد  37 تخصصي  

 

واحد  10 اختیاري   

 

 واحد 145 جمع واحدهاي دوره

 

به بعد، در   1388سازمان مركزي دانشگاه، دانشجویان ورودي    23/10/87مورخ   356474/36نكته مهم: به استناد بخشنامه شماره 

درسي   و در صورت ضرورت و الازدروس معارف اس)دو واحد(  یك نیم سال تحصیلي فقط یك عنوان  انتخاب نمایند؛  مي را میتوانند 

اس اخذ كنند.  (واحد  4) اكثر دو درسمي حدالبا نظر مساعد گروه معارف   میتوانند 

 

 »نكات مهمي از آیین نامه آموزشي «

حضرت امام   اندیشه»و  «قرائت و روانخواني قرآن كریم»دروس  در هر ترمي مازاد بر تعداد واحد مجاز  «  ها و وصایاي  میتوانند 

 .اخذ گردند

 .نیاز دروس، الزامي است  رعایت پیش نیاز و همنامه آموزشي،   آیین   14ماده   4و  3به استناد بندهاي  

درس  .اخذ شود B بایستي گذرانده شود و سپس درس A است، یعني درس B پیش نیاز درس A مثال براي پیش نیاز: 

درس   گرفته B قباًل گذرانده نشده، بایستي همراه با A ،چنانچه B است، یعني براي اخذ درس B هم نیاز درس A مثال براي همنیاز: 

 .شود

و یا برابر با آیین نامه آموزشي، در صورتي كه دانشجو از یك یا چند درس پیش نیاز نمره قبولي كسب ننماید    23به استناد ماده  

شركت نمودهالس  مقررات در ك اما سرانجام آنها را حذف نموده باشد، مي تواند با نظر گروه آموزشي   هاي درس یا دروس پیشنیاز 

در درس یامربوطه آن درس یا در چنانچه نتواند  بعد انتخاب و بگذراند؛    وس را با درس یا دروس وابسته در یكي از نیمسال هاي 

و همچنین نمره درس یا دروس وابسته    )اعمدروس پیشنیاز نمره قبولي كسب كند و یا آن را حذف نماید، نمره درس یا دروس پیشنیاز 

 .حذف نمیگردد(  از قبولي یا ردي 

نیاز درسپی A مثال: درس ا ست؛ طبق ماده   A ا ست، دان شجو درس B ش  فوقالذكر، میتواند    23را انتخاب واحد دا شته ولي نگذرانده 

اگر درس Bرا در ترم بعد، همزمان با درس A درس  .حذف نمیشود B را نگذراند درس A اخذ نماید؛ولیكن 



حداكثر آیین نامه آموزشي، در مواردي كه دانش  19ماده   2به استناد تبصره   واحد درسي باقیمانده    24جو براي فراغت از تحصیل 

واحدهاي درسي باقي  داشته باشد، حتي اگر در ترم قبل مشروط شده باشد با مانده را، ولو اینكه در    نظر گروه آموزشي میتواند تمام 

وجود داشته باشد در یك نیم آنها دروس پیشنیاز   .سال انتخاب و بگذراند  بین 

ب 4-2به استناد بند   نامه كارآموزي، وقتي دانشجو كارآموزي را انتخاب مینماید،   واحد درس  14غیر از دو واحد كارآموزي فقط ه آیین 

اخذ كند    (  كارآموزي  واحد 2ی +واحد درس 14)دیگر میتواند 

نمراتش در یك نیمسال كمتر از   45به استناد ماده   باشد، مشروط به حساب آمده و اجازه   12آیین نامه آموزشي، دانشجویي كه میانگین 

 .نماید  واحد درسي انتخاب 14ندارد در ترم بعد بیشتر از 

 

 

ی رشته ی روانشناسی در ایران   دانشگاه های ارائه دهنده 

  ی نور، و دانشگاه ها  امیپ  ی دانشگاه ها  ،یرانتفاع یغ   ی از دانشگاه ها  ی اریدر بس یروانشناس یروزانه، کارشناس  ی عالوه بر دانشگاه ها

 در ادامه لیستی از دانشگاه های روزانه ای که رشته ی روانشناسی را ارائه می دهند قرار داده شده است. شود.  یارائه م  یآزاد اسالم

 دانشگاه اراک

 دانشگاه اردکان 

 هیدانشگاه اروم

 اصفهان   دانشگاه

)و –الزهرا )س(   دانشگاه  خواهران( ژهیتهران 

 بجنورد  دانشگاه

 همدان  -  نایس  یبوعل  دانشگاه

 رجندیب  دانشگاه

 ن یقزو -)ره(   ینیامام خم  یالملل  ن یب  دانشگاه

 زیتبر  دانشگاه

 تهران   دانشگاه

 بوشهر -فارس   ج یخل  دانشگاه

 واحد کرج(  لیتهران )محل تحص - یخوارزم  دانشگاه

 کرمانشاه -  ی راز  دانشگاه

 زنجان   دانشگاه

 ون کازر  -  یسلمان فارس  دانشگاه

 شهر(  ی مهد  یتیو علوم ترب یدانشکده روان شناس  لیسمنان )محل تحص  دانشگاه

 زاهدان   -و بلوچستان    ستان یس  دانشگاه

 تهران  -شاهد    دانشگاه



 شهرکرد  دانشگاه

 کرمان  -باهنر    دیشه  دانشگاه

 تهران  -  یبهشت  دیشه  دانشگاه

 اهواز -چمران   دیشه  دانشگاه

 زیتبر -  جان یآذربا  یمدن  دیشه  دانشگاه

 تهران  -  ی مطهر  دیشه  دانشگاه

 رازیش  دانشگاه

 تهران  -  ییعالمه طباطبا  دانشگاه

 تهران   - یو توانبخش  یستیعلوم بهز  دانشگاه

 مشهد یفردوس  دانشگاه

 کاشان   دانشگاه

 سنندج -کردستان    دانشگاه

 رشت -  الن یگ  دانشگاه

 خرم آباد -لرستان    دانشگاه

 پلدختر(  یمرکز آموزش عال  لیخرم آباد )محل تحص -لرستان    دانشگاه

 نورآباددلفان(  یمرکز آموزش عال  لیخرم آباد )محل تحص -لرستان    دانشگاه

 بابلسر -مازندران    دانشگاه

 لیاردب - یلیمحقق اردب  دانشگاه

 مراغه  دانشگاه

 ریمال  دانشگاه

 بندرعباس -هرمزگان    دانشگاه

 اسوجی  دانشگاه

 زدی  دانشگاه

 دیاقل  یآموزش عال مرکز

  

 کارشناسی ارشد رشته ی روانشناسی

روانشناسی بالینی، روانشناسی عمومی، روانسنجی، روانشناسی صنعتی سازمانی،    گرایش های کارشناسی ارشد این رشته شامل

رشته ی روانشناسی ا استثنائی می شود. همچنین  و آموزش وپرورش کودکان  ز رشته های پرطرفدار برای  روانشناسی تربیتی 

روانشناسان با دارا  در این رشته دانشجو می پذیرند. همچنین  از دانشگاه های برتر جهان در کلیه مقاطع  مهاجرت است و بسیاری 

 بودن مدرک کارشناسی ارشد و گذراندن دوره کارورزی می توانند اقدام به تاسیس مطب روانشناسی نمایند.

 



 آخرین اخبار روانشناسی

 برنامه درسی روانشناسی عمومی مقطع کارشناسی ارشد به تصویب رسید.

رسید. در این خصوص  به نقل از شوزرای عالی انقالب فرهنگی برنامه درسی روانشناسی عمومی مقطع کارشناسی ارشد به تصویب 

در درس   ن یاست ا  یاست لذا مقتض  یاسالم  یدر روانشناس  نفکیدو جز ال یو نفس شناس یحدادعادل اظهار داشت: علم شناس مبنا 

دروس    ق یتلف  یاسالم  یروانشناس  یمبان  ن ییاساس در ادامه جلسه مصوب شد؛ در خصوص تب  ن یاصالح شود. بر ا یاسالم یروانشناس

اهد خو  یتحول و ارتقا علوم انسان ی شورا  بیآن مورد تصو  جهیشود و نت  ییو نها یبررس  هکارگرو  کیدر  ۲و   ۱ یاسالم یروانشناس

 بود.

 

روانشناسی در مورد خبر سازمان نظام   .است«  یدچار خالء قانون ی»انتخابات سازمان نظام روانشناس توضیح 

سازمان نظام روانشناسی در جوابیه ای اعالم کرد: نامه انتخابات مصوب    ن ی»بر اساس آئ  رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات 

روانشناس  ن یدر پنجم  ی نظارت مرکز  أتیه  سینامبرده رئ،  ۱۴۰۰  ی د  ۲۰مورخ    ی مرکز ی شورا و  یدوره انتخابات سازمان نظام 

 .صادر نشده است  ی و  ی برا  ی مرکز  أتیه  استیبر ر  یمبن  یو حکم  باشدیمشاوره نم

 

در جر  ن یانتخابات ا  ،ی و  ی هاخالف گفته  بر  یشده در روند انتخابات، به خاطر مشکالت جادیا  ریشدن است و تأخ  ییاجرا  ان یسازمان 

 ی انتخابات شورا یینظارت و اجرا  ی هاأتیه  ی کرده است. هم اکنون احکام اعضا جادیمسئوالنه ا  ریاست که نامبرده به صورت غ 

  ن یهترسازمان در ب  ن یاست که ا  ح یالزم به توض .گرددیانتخابات برگزار م  ی است و به زود  دهبازرسان صادر ش  أتیو ه  ی مرکز

شده توسط آقا  ان یدر جر  یامور سازمان به صورت قانون  یاست، تمام ریاخ  ی هاسال یممکن در ط   ط یشرا  ی است. مطالب عنوان 

 صحت ندارد.« ،بر دخالت در امور  یمبن  یمینع  میابراه

 خالصه مطالب

 

رو رقابت در بازار کار و اشباع شدن آن    ن یباشد. از ا یم  یانسان  الن یفارغ التحص  ن یپرطرفدار در ب  ی از رشته ها یرشته روانشناس

و   ایمزا ،یروانشناس  ی رشته   فیبر تعر  ی مقاله مزوز  ن یدر ا  ن یخورد. بنابرا  یمختلق به چشم م  ی به سبب ارائه در دانشگاه ها

 ارشد پرداخته شد. یو کارشناس  یکارشناس یو چارت انتخاب واحد روانشناس  ازیموردن  ی رشته، بازار کار و مهارت ها  ن یا  بیمعا


