
نوع نوع 

جمععملینظریدرسجمععملینظریدرس

1232032مباحث اساسی در روانشناسیپایه2مباحث اساسی در روانشناسی2320321پایه1مباحث اساسی در روانشناسی1

232032فيزیولوژی اعصاب و غددپایهاحساس و ادراک2320322پایهفيزیولوژی اعصاب و غدد2

3323264آمار توصيفیپایهآمار استنباطی2320323پایهآمار توصيفی3

232032مبانی جامعه شناسیپایهروانشناسی اجتماعی2320324پایهمبانی جامعه شناسی4

232032معرفت شناسیپایهآشنایی با فلسفه اسالمی2320325پایهمعرفت شناسی5

1232032مباحث اساسی در روانشناسیپایه1روانشناسی تحولی3480486عمومیزبان انگليسی6

1232032مباحث اساسی در روانشناسیپایه1متون روانشناسی به انگليسی3480487عمومیزبان فارسی7

132032عمومی2تربيت بدنی1320328عمومی1تربيت بدنی8

232032پایهتاریخ و مکاتب روانشناسی و نقدآن1728802889

1828832320

نوع نوع 

جمععملینظریدرسجمععملینظریدرس

2232032روانشناسی تحولیپایهروانشناسی شخصيت12320321روانشناسی تحولیپایه2روانشناسی تحولی1

2163248آمار استنباطیپایهروان سنجی12320322متون روانشناسی به انگليسیپایه2متون روانشناسی به انگليسی2

232032روانشناسی اجتماعی کاربردیتخصصیآسيب شناسی اجتماعی2320323احساس و ادراکپایهروانشناسی فيزیولوژیک3

2163248(کمی و کيفی)روش تحقيقپایهکاربرد کامپيوتر در روانشناسی33232644آمار استنباطیپایه(کمی و کيفی)روش تحقيق4

2232032مباحث اساسی در روانشناسیپایهروانشناسی دین2320325روانشناسی اجتماعیتخصصیروانشناسی اجتماعی کاربردی5

232032احساس و ادراک/2مباحث اساسیپایهروانشناسی شناختی22320326مباحث اساسی در روانشناسیپایهروانشناسی یادگيری6

232032روانشناسی فيزیولوژیکپایهانگيزش و هيجان2320327پایهروانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان7

2232032روانشناسی تحولیپایه1آسيب شناسی روانی2320328روانشناسی اجتماعیاختياریروانشناسی رفتار مصرف کننده8

232032عمومی(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمی2320329عمومی(مبدأ و معاد)1اندیشه اسالمی9

19288323201825664320

نوع نوع 

جمععملینظریدرسجمععملینظریدرس

1232032روانشناسی کودکان با نيازهای ویژهتخصصی2روانشناسی کودکان با نيازهای ویژه22320321روانشناسی تحولیتخصصی1روانشناسی کودکان با نيازهای ویژه1

2163248روانشناسی شناختیتخصصی1آموزه های روانشناختی31664802روانشناسی فيزیولوژیکپایهروانشناسی تجربی2

2232032آسيب شناسی روانیاختياریمدیریت استرس12320323آسيب شناسی روانیپایه2آسيب شناسی روانی3

232032مبانی راهنمایی و مشاوره/روانشناسی شخصيتتخصصینظریه های مشاوره و روان درمانی2320324پایهمبانی راهنمایی و مشاوره4

2232032مباحث اساسی در روانشناسیپایهفلسفه علم روانشناسی2320325روانشناسی یادگيریپایهروانشناسی تربيتی5

1232032آموزه های روانشناس در قرآن و حدیثپایه2آموزه های روانشناس در قرآن و حدیث22320326مباحث اساسی در روانشناسیپایه1آموزه های روانشناس در قرآن و حدیث6

232032روانشناسی شخصيتتخصصیروانشناسی و مشاوره خانواده22320327مباحث اساسی در روانشناسیتخصصیسازمانی- روانشناسی صنعتی 7

2232032روانشناسی تحولیاختياریروانشناسی جنسيت22320328روانشناسی تحولیاختياریروانشناسی سالمندی8

232032عمومیانقالب اسالمی2320329عمومی(مبانی و مفاهيم)اخالق اسالمی9

19272643361827232304

نوع نوع 

جمععملینظریدرسجمععملینظریدرس

22163248آسيب شناسی روانیتخصصیشيوه های اصالح و تغيير رفتار121632481آموزه های روانشناختیتخصصی2آموزه های روانشناختی1

2232032آسيب شناسی روانیتخصصیبهداشت روانی22640642روانشناسی کودکان با نيازهای ویژهتخصصیتوانبخشی کودکان با نيازهای ویژه2

2232032آسيب شناسی روانیتخصصیروانشناسی سالمت21632483نظریه های مشاوره و روان درمانیتخصصیفنون مشاوره و روان درمانی3

2232032روانشناسی تحولیتخصصیآسيب شناسی روانی کودک و نوجوان22320324آسيب شناسی روانیتخصصیاصول روانشناسی بالينی4

232032فنون مشاوره و روان درمانیاختياریاخالق حرفه ای2320325مبانی راهنمایی و مشاورهتخصصیراهنمایی و مشاوره تحصيلی و شغلی5

232032عمومیدانش خانواده و جمعيت3960966تخصصیدر روانشناسی (انفرادی- عملی )پژوهش6

232032عمومیتفسير موضوعی قرآن2320327عمومیتاریخ تحليلی صدر اسالم7

15288643521420832240

جمع کل

واحددروس
67138

سیر ارائه ی دروس رشته روانشناسی ـ مقطع کارشناسی ـ دانشگاه قرآن و حدیث پردیس تهران
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(واحد15معادل)جمع
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(واحد22معادل)جمع

نیمسال پنجم
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