
 

 
 

های دانشگاهی در سراسر دنیا است. در ایران هم هرساله داوطلبان زیادی به رشته روانشناسی یکی از پرطرفدارترین رشته

های کشور ما در های رشته روانشناسی بصورت آکادمیک هستند. این رشته در دانشگاهدنبال تحصیل در یکی از گرایش

های سراسری بسیاز زیاد است. الزم به کارشناسی روانشناسی دانشگاهتمامی مقاطع پذیرش دانشجو دارد و رقابت بر سر 

های سراسری، فقط از طریق کنکور سراسری امکان پذیر ذکر است که تحصیل در مقطع کارشناسی روانشناسی در دانشگاه

در ایران  وانشناسیبهترین دانشگاه رشته ر مند تحصیل در رشته روانشناسی هستید، شاید بخواهید بدانیداست. اگر عالقه

ها برای رشته کنیم و همچنین بهترین دانشگاههای آن ارائه میکدام است. در این مقاله شرح مختصری از این رشته و گرایش

 .روانشناسی در کشور را نیز معرفی خواهیم کرد

ور نوع پذیرش هر کدام را های پذیرنده و همینطمندان رشته روانشناسی هستید، بهتر است لیست دانشگاهاگر جزو عالقه

های سراسری فقط از طریق کنکور امکان پذیر است، بد نیست بدانید. بعالوه از آنجایی که پذیرش در این رشته در دانشگاه

هایی که بدون کنکور در روانشناسی پذیرش از حد نصاب الزم برای پذیرش در هر دانشگاه اطالع داشته باشید و دانشگاه

توانید از حدنصاب الزم پذیرش در می 9099075307 اسید. با تماس با مرکز مشاوره ایران تحصیلدارند را هم بشن

با مشاوران ما تماس بگیرید تا تا در  .تا شانس قبولی خود را افزایش دهید برای روانشناسی مطلع شوید بهترین دانشگاه

 .نندتان کهای ایران برای روانشناسی راهنماییمعرفی بهترین دانشگاه

  

 معرفی رشته روانشناسی

گیری از روش ف روانشناسی آمده است، علمی که با بهرهدر تعری رشته روانشناسی چگونه است؟ شاد از خود بپرسید 

پردازد. روانشناسی به ها و فرایندهای ذهنی و رفتاری در انسان و دیگر جانوران میی حالتعلمی، به پژوهش و مطالعه

خر قرن شود. روانشناسی تا اواای جدید محسوب میهای علوم نظری و به طور خاص علوم انسانی، رشتهنسبت دیگر شاخه

  .شدای آکادمیک جدی گرفته نمیای از علم فلسفه بود و تا قبل از آن به عنوان رشتهنوزدهم شاخه

شناسی، زیست شناسی و مردم شناسی باعث شده  های دیگر علوم نظری مانند، عصبارتباط نزدیک روانشناسی با شاخه

افه شود. طبق اعالم انجمن روانشناسی ایاالت متحده های نوظهور و جدیدی به رشته روانشناسی اضاست هرساله گرایش

های گرایش/ها امروزه رشتهشاخه مختلف روانشناسی وجود دارد. بسیاری از این شاخه 53آمریکا، در حال حاضر بیش از 

 .ایمهای کشور را قرار دادههای روانشناسی موجد در دانشگاهاصلی روانشناسی هستند. در جدول زیر گرایش

 کارشناسی ارشد ناسیکارش

 روانشناسی عمومی روانشناسی آموزش کودکان استثنایی

 روانشناسی بالینی روانشناسی بالینی

 گیریسنجش و اندازه روانشناسی عمومی

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/


 

 
 

 روانشناسی صنعتی و سازمانی روانشناسی صنعتی و سازمانی

 روانشناسی بالینی کودک و نوجوان روانشناسی )بدون گرایش(

 روانشناسی اسالمی  

 روانشناسی آموزش کودکان استثنایی  

 روانشناسی تربیتی  

  

 .روی لینک آبی رنگ کلیک کنید رانرتبه قبولی روانشناسی دانشگاه ته برای کسب اطالع از آخرین

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/
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 [caption/]نحوه پذیرش در رشته روانشناسی

 نحوه پذیرش در رشته روانشناسی

تحصیل در رشته روانشناسی در مقطع کارشناسی هم از طریق بدون کنکور امکان پذیر است و هم از طریق کنکور 

های پرطرفدار در گروه آموزشی علوم انسانی است، متقاضی ورود باالیی سراسری. از آنجایی که روانشناسی یکی از رشته

های رسانیم که پذیرش در رشته روانشناسی دانشگاهآزاد دارد. به اطالع داوطلبان عزیز می های سراسری ودر دانشگاه

  .سراسری، بصورت روزانه و شبانه، فقط از طریق کنکور سراسری امکان پذیر است



 

 
 

اعی، های غیرانتفبایست شانس خود را برای ورود به یکی از دانشگاهبرای پذیرش بدون کنکور در رشته روانشناسی می

های علمی کاربردی، آزاد، پیام نور و مجازی امتحان کنید. الزم به ذکر است که جهت پذیرش در بهترین دانشگاه

طور که گفته روانشناسی ایران بصورت فراگیر پیام نور و غیرانتفاعی هم باید از طریق کنکور سراسری اقدام کنید. همان

های غیر سراسری هم رقابت باالیی بر سر قبولی وجود داشته دانشگاه شد، متقاضی باالی این رشته باعث شده است در

 .بایست مطابق با دفترچه ثبت نام بدون کنکور عمل کنیدمی روانشناسی بدون کنکور م رشتهثبت نا باشد. برای

 های ایران برای روانشناسیمعرفی بهترین دانشگاه

 های برتر ارائه کننده رشته کارشناسی روانشناسی، در ادامه لیست بهترین دانشگاهبرای آشنا شدن داوطلبان با دانشگاه

 .کینمهمراه با سطح هرکدام معرفی می روانشناسی ایران را

  

  ارائه کننده کارشناسی روانشناسی 1های سراسری سطح دانشگاه

 .است ها در جدول زیر قرار داده شدهاسامی این دانشگاه

 دانشگاه عالمه طباطبایی تهران دانشگاه اصفهان دانشگاه تهران

 دوسی مشهددانشگاه فر دانشگاه شهید بهشتی تهران دانشگاه تبریز

  

 ارائه کننده کارشناسی روانشناسی 2های سراسری سطح دانشگاه

 دانشگاه بیرجند دانشگاه بوعلی سینا همدان دانشگاه الزهرا تهران دانشگاه ارومیه

 دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشگاه زنجان دانشگاه رازی کرمانشاه دانشگاه خوارزمی

 دانشگاه گیالن دانشگاه کاشان دانشگاه هشید باهنر کرمان دانشگاه شهید چمران اهواز

       دانشگاه یزد

  

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/


 

 
 

 ارائه کننده کارشناسی روانشناسی 3های سراسری سطح دانشگاه

 دانشگاه بجنورد دانشگاه ایالم دانشگاه اراك
المللی امام خمینی دانشگاه بین

 قزوین

 دانشگاه زابل سمنان-دانشگاه دامغان دانشگاه خلیج فارس بوشهر دانشگاه حكیم سبزواری

 دانشگاه قم دانشگاه شهید مدنی تبریز دانشگاه شهركرد
-عصر رفسنجاندانشگاه ولی

 کرمان

 دانشگاه یاسوج دانشگاه هرمزگان دانشگاه لرستان دانشگاه كردستان

  

 .روی لینک آبی رنگ کلیک کنید تفاوت رشته مشاوره و روانشناسی برای آشنایی با

  

 ارائه کننده کارشناسی روانشناسی 4های سراسری سطح دانشگاه

هللا حائری دانشگاه آیت

 میبد
 دانشگاه تربت حیدریه دانشگاه بزرگمهر قائنات

دانشگاه حضرت 

 معصومه
دانشگاه سلمان فارسی 

 كازرون

الدین دانشگاه سید جمال

 اسدآبادی
 دانشگاه نیشابور دانشگاه نهاوند دانشگاه مالیر دانشگاه كوثر بجنورد

  

های سراسری ارائه دهنده رشته کارشناسی روانشناسی ارائه شد. بدیهی است که در جداول باال فهرست کاملی از دانشگاه

بندی وزارت علوم ها از رتبه و سطح باالتری برخوردارند. در ادامه رتبهکشور نسبت به باقی دانشگاه 1های سطح دانشگاه

 .شودرائه میهای ارائه دهنده روانشناسی ااز دانشگاه

رشته روانشناسی ایران به  کند، رتبه بندی بهترین دانشگاهبراساس آماری که وزارت علوم هر چند سال یک بار منتشر می

 .شرح زیر است

 دانشگاه تهران (1

https://irantahsil.org/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c/


 

 
 

 دانشگاه شهید بهشتی تهران (2

 دانشگاه عالمه طباطبایی تهران (3

 دانشگاه فردوسی مشهد (4

 دانشگاه اصفهان (5

 دانشگاه شیراز (6

 دانشگاه تبریز (7

 دانشگاه الزهرا (8

 دانشگاه خوارزمی (9

ها را منتشر ی علمی آنهای دنیا و رتبههای جهان هر ساله فهرستی از بهترین دانشگاهبندی دانشگاهانجمن جهانی رتبه

های ایران در رشته روانشناسی به ، رتبه جهانی دانشگاه2019کند. در فهرست رتبه بندی این سازمان مربوط به سال می

 .شرح زیر آمده است

 750-701دانشگاه تهران: رتبه محاسبه شده  ��

 1000-801دانشگاه شهید بهشتی: رتبه محاسبه شده  ��

 1000-801دانشگاه شیراز: رتبه محاسبه شده  ��

های ارائه ور در میان بهترین دانشگاهکش 2و  1های سطح دانشگاه از میان دانشگاه 9طور که با هم بررسی کردیم، همان

کننده روانشناسی در کشورف براساس رتبه بندی وزارت علوم قرار دارند. عالوه بر آن، سه واحد دانشگاهی از میان 

اند. حال اگر از شما های ارائه کننده روانشناسی نیز جای گرفته، در رتبه بندی جهانی برترین دانشگاه1های سطح دانشگاه

بندی توانید سه دانشگاهی را که در رتبهده شود بهترین دانشگاه رشته روانشناسی در ایران چه دانشگاهی است، میپرسی

 .جهانی نیز حضور دارند معرفی کنید

 ظرفیت سراسری روزانه رشته روانشناسی

شود. اما براساس یبطور کلی ظرفیت رشته کارشناسی روانشناسی در دفترچه کنکور سراسری هرساله دچار تغییراتی م

های سراسری، پیام نور صندلی برای کارشناسی روانشناسی در دانشگاه 16494اطالعات موجود تا این لحظه، جمعا تعداد 

نفر،  393نفر، شبانه یا نوبت دوم  1012و غیرانتفاعی کشور وجود دارد. از این میان سهم دانشگاه ملی در پذیرش روزانه 

 .نفر اعالم شده است 2519های غیرانتفاعی هم دانشگاهنفر و س 12570پیام نور 



 

 
 

[caption id="attachment_133214" align="aligncenter" width="700"]

 
 [caption/]ظرفیت سراسری روزانه رشته روانشناسی

 های رشته روانشناسیاخبار پیرامون بهترین دانشگاه

ارد! برای تحصیل رسانیم، امکان ادامه تحصیل از روانشناسی به رشته روانپزشکی وجود ندبه اطالع داوطلبان گرامی می

در رشته روانپزشکی، باید از همان ابتدا در کنکور پزشکی شرکت کنید و در تخصص روانپزشکی مشغول به تحصیل 

 .شوید

توانید بعد از گرفتن کارشناسی ارشد روانشناسی، در کنکور دکترای این رشته شرکت کنید و به عنوان یک بعالوه شما می

 .شوید دکتر روانشناس وارد بازار کار



 

 
 

های مختلف روانشناسی و در مقاطع هزار دانشجو در رشته 270به گزارش خبرگزاری ایسنا، در حال حاضر حدود 

 .درصد پسر هستند 18درصد از این دانشجویان دختر و  82هستند. حدود  کارشناسی، ارشد و دکتری مشغول به تحصیل

 خالصه مطلب

های علوم های علوم انسانی است. این رشته به نسبت دیگر شاخهدر رشته های پرطرفداررشته روانشناسی یکی از رشته

شود، اما با اینحال با استقبال روزافزون متقاضیان ورود به دانشگاه مواجه است. اکثر نظری، به نسبت جدید محسوب می

ادامه تحصیل در مقاطع بعدی  کنند، بعد از اتمام تحصیالت کارشناسی به دنبالافرادی که رشته روانشناسی را انتخاب می

بندی جهانی برای این عزیزان الزامی به نظر کشور و دارای رتبه 1های سطح هستند. به همین منظور تحصیل در ادانشگاه

بندی هر دانشگاه به های ایران برای روانشناسی با تفسیر رتبهرسد. در این مقاله سعی شد در معرفی بهترین دانشگاهمی

بهترین دانشگاه رشته  های الزم به ایشان داده شود. با مطالعه این صفحه قادر خواهید بودیز، راهنماییمتقاضیان عز

 .اید را انتخاب کنیدای که در کنکور کسب کردهبراساس رتبه روانشناسی

ایران با توجه به  توانید برای کسب اطالع از بهترین دانشگاه روانشناسیاگر بدنبال تحصیل در رشته روانشناسی هستید، می

تان تا مشاوران ما در انتخاب رشته راهنمایی 9099075307 رتبه کنکورتان، با مشاوران ایران تحصیل تماس بگیرید

کنند. با کسب مشاوره از کارشناسان ما قادر خواهید بود حتی در صورت عدم کسب رتبه عالی در کنکور سراسری، 

و بدون کنکور وارد رشته روانشناسی  ر در رشته روانشناسی دارند را پیدا کردههای برتری که پذیرش بدون کنکودانشگاه

 .شوید

 .کلیک کنید pdf برای دانلود مطالب این صفحه بصورت

 


