
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واحد ( 10) جدول دروس اختياري

 تعداد واحد نام درس
 نيازهم نيازپيش

 عملي نظري

 --- 2روانشناسي تحولي   2 روانشناسي جنسيت 
 --- روانشناسي اجتماعي  2 روانشناسي تبليغات و رسانه 

 --- روانشناسي تربيتي  2 تواني هاي يادگيري نا
 --- 2آسيب شناسي رواني   2 ليات روانپزشكيك

 --- 2آسيب شناسي رواني   2 رو.انشناسي اعتياد 

 --- مباني راهنمايي و مشاوره  2 مديريت استرس

 --- روانشناسي تربيتي  2 ناتواني هاي يادگيري

 --- فنون مشاوره و روان درماني  2 اخالق حرفه اي

 --- عيروانشناسي اجتما  2 پويايي گروه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد

 بعد( و 1392)ورودي   روانشناسيليست دروس رشته كارشناسي پيوسته 

 واحد( 72) دول دروس پايهج

 نيازهم نيازپيش تعداد واحد نام درس

 ---   2 مباني راهنمايي و مشاوره
 ---   2 مباني جامعه شناسي

 ---   2 معرفت شناسي
 ---   2 ژي اعصاب و غددفيزيولو

 ---   2 ار توصيفيآم
 ---   2 1  شناسي روان در اساسي مباحث

 ---   2 تاريخ و مكاتب روانشناسي و نقد آن
2مباحث اساسي در روانشناسي   2 2  شناسي روان در اساسي مباحث  --- 

 --- توصيفي آمار 1 2 استنباطي آمار
 --- 1  شناسي روان در اساسي مباحث  2 1روانشناسي تحولي 

 --- -  2 مسلمان انديشمندان ديدگاه از نشناسيروا
 --- غدد و اعصاب فيزيولوژي  2 ادراک و احساس

 --- 2  شناسي روان در اساسي مباحث  2 1آموزه هاي روانشناختي در قرآن و حديث 
 --- معرفت شناسي  2 آشنايي با فلسفه اسالمي

 --- 1تحولي روانشناسي   2 2روانشناسي تحولي 
 --- 2  شناسي روان در اساسي مباحث  2 ناسي دينروانش

 --- 2  شناسي روان در اساسي مباحث  2 فلسفه علم روانشناسي
 --- مباني جامعه شناسي  2 روانشناسي اجتماعي

 --- احساس و ادراک  2 روانشناسي فيزيولوژيك
2مباحث اساسي روانشناسي   2 رروانشناسي يادكيري   

  1  شناسي روان در اساسي مباحث  2 1زبان انگليسي متون روانشناسي به 
آموزه هاي روانشناسي در قرآن و حديث    2 2حديث قران و  هاي روانشناختي در آموزه

1  

  روانشناسي يادگيري  2 روانشناسي تربيتي
  آمار استنباطي 1 1 روان سنجي

  2روانشناسي تحولي   2 روانشناسي سالمندي )اختياري(
  روانشناسي فيزيولوژيك  2 زش و هيجانانگي

  2تحولي روانشناسي    2 روانشناسي شخصيت
2مباحث اساسي روانشناسي   2 روانشناسي شناختي  

 احساس و ادراک
 

  روانشناسي فيزيولوژيك 2 1 روانشناسي تجربي
  آمار استنباطي 1 2 روش تحقيق )كمي و كيفي(
  2  شناسي روان در اساسي مباحث  2 روانشناسي صنعتي سازماني

متون روانشناسي به زبان انگليسي   2 2متون روانشناسي به زبان انگليسي 

1 
 

  روش تحقيق 1 1 كاربرد كامپيوتر در روانشناسي

  2روانشناسي تحولي   2 1آسيب شناسي رواني 

  1رواني  شناسي سيبآ  2 2آسيب شناسي رواني 

 

 واحد ( 37) تخصصيجدول دروس 

 نام درس
 تعداد واحد

 نيازهم نيازپيش
 عملي نظري

 --- مباني راهنمايي و مشاوره  2 شغليو  راهنمايي و مشاوره تحصيلي
 --- 2روانشناسي تحولي   2 رواني كودک و نوجوانشناسي آسيب 

 --- روانشناسي اجتماعبي   2 ي كاربرديروانشناسي اجتماع
 --- 2روانشناسي تحولي   2 1روانشناسي كودكان با نيازهاي ويژه 

مباحث اساسي در   2 روانشناسي صنعتي و سازماني

 روانشناسي
--- 

روانشناسي اجتماعي   2 آسيب شناسي اجتماعي

 كاربردي
--- 

روانشناسي كودكان با   2 2ژه روانشناسي كودكان با نيازهاي وي

 1نيازهاي ويژه 
--- 

 --- صيتروانشناسي شخ  2 روانشناسي و مشاوره خانواده
روانشناسي كودكان با  2  توانبخشي كودكان با نيازهاي ويژه

 2نيازهاي ويژه 
--- 

 --- روانشناسي شناختي 1 1 1هاي روانشناختي آزمون
 روانشناسي شخصيت  2 هاي مشاوره و روان درمانينظريه

 مباني راهنمايي و مشاوره
--- 

 2رواني شناسي سيب آ  2 روانشناسي سالمت

--- 

 --- تخصصي 3  در روانشناسي (عملي انفرادي)هاي ژوهشپ
هاي مشاوره و روان نظريه 1 1 فنون مشاوره و روان درماني

 درماني
--- 

 --- 2آسيب شناسي رواني   2 بهداشت رواني
 --- 2آسيب شناسي رواني   2 اصول روانشناسي باليني

 --- 2آسيب شناسي رواني  1 1 شيوه هاي اصالح و تغيير رفتار
 --- 1هاي روانشناختي آزمون 1 1 2هاي روانشناختي آزمون

 

 تعداد واحد نوع درس

 واحد 26 عمومي

 واحد 72 پايه

 واحد 37 تخصصي

 واحد 10 اختياري

 145 جمع واحدهاي دوره
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شماره       مهم:نكته  ستناد بخشنامه  شجويان ورودي      23/10/87مورخ  356474/36به ا شگاه، دان سي )دو واحد(    به بعد، در يك نيم 1388سازمان مركزي دان از  سال تحصيلي فقط يك عنوان در

 كنند. اخذتوانند واحد( مي 4توانند انتخاب نمايند؛ و در صورت ضرورت و با نظر مساعد گروه معارف اسالمي حداكثر دو درس )دروس معارف اسالمي را مي

 

 «نكات مهمي از آيين نامه آموزشي »
 توانند در هر ترمي مازاد بر تعداد واحد مجاز اخذ گردند.مي« ))ره امام حضرت وصاياي و هاشهاندي»و « قرائت و روانخواني قرآن كريم»دروس 

 رعايت پيش نياز و همنياز دروس، الزامي است. نامه آموزشي،آيين 14ماده  4و  3به استناد بندهاي 

 اخذ شود.  Bو سپس درس بايستي گذرانده شود  Aاست، يعني درس   Bپيش نياز درس  Aدرس  مثال براي پيش نياز:

 گرفته شود. Bقبالً گذرانده نشده، بايستي همراه با   A، چنانچه Bاست، يعني براي اخذ درس   Bهم نياز درس  Aدرس  نياز:مثال براي هم

موده هاي درس يا دروس پيشنياز شركت ن  رابر مقررات در كالسدر صورتي كه دانشجو از يك يا چند درس پيش نياز نمره قبولي كسب ننمايد و يا ب    آيين نامه آموزشي،  23به استناد ماده  

هاي بعد انتخاب و بگذراند؛ چنانچه نتواند در درس يا تواند با نظر گروه آموزشي مربوطه آن درس يا دروس را با درس يا دروس وابسته در يكي از نيمسال   اما سرانجام آنها را حذف نموده باشد، مي  
 گردد.نياز و همچنين نمره درس يا دروس وابسته )اعم از قبولي يا ردي( حذف نميكسب كند و يا آن را حذف نمايد، نمره درس يا دروس پيش دروس پيشنياز نمره قبولي

شجو درس      Bپيش نياز درس  Aدرس  مثال: ست، دان ست؛ طبق ماده     Aا شته ولي نگذرانده ا اخذ نمايد؛   Bترم بعد، همزمان با درسرا در  Aتواند درس الذكر، ميفوق  23را انتخاب واحد دا

 شود.حذف نمي Bرا نگذراند درس  Aوليكن اگر درس 

واحد درسي باقيمانده داشته باشد، حتي اگر در ترم قبل مشروط شده باشد با         24در مواردي كه دانشجو براي فراغت از تحصيل حداكثر    آيين نامه آموزشي،  19ماده  2به استناد تبصره   

 تواند تمام واحدهاي درسي باقيمانده را، ولو اينكه در بين آنها دروس پيشنياز وجود داشته باشد در يك نيمسال انتخاب و بگذراند.وزشي مينظر گروه آم

ستناد بند   واحد  2واحد درسججي    14تواند اخذ كند )واحد درسججي ديگر مي 14نمايد، بغير از دو واحد كارآموزي فقط وقتي دانشجججو كارآموزي را انتخاب مي  آيين نامه كارآموزي، 4-2به ا

 واحد كارآموزي( اخذ نمايد. 2واحد درسي  22واحد ) 24تواند مجموعاً كارآموزي( در مورد دانشجويان ترم آخر، دانشجو مي

واحد درسي انتخاب   14باشد، مشروط به حساب آمده و اجازه ندارد در ترم بعد بيشتر از      12نگين نمراتش در يك نيمسال كمتر از  دانشجويي كه ميا  آيين نامه آموزشي،  45به استناد ماده  

 نمايد.

 واحد( 26جدول دروس عمومي )

 نام درس
 كه واحدي تعداد تعداد واحد

 شود بايد پاس
 نياز پيش

 عملي نظري
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 واحد 26


