
  )گروه روانشناسی دانشگاه لرستان( روان شناسی عمومی پیوسته دوره کارشناسی بنديچارت ترم

  واحد ١٨: نیمسال اول
  پیشنیاز  نوع درس  واحد  کد درس  عنوان درس  ردیف

    پایھ  ٢  ٢٠١٣٠٠١  ١مباحث اساسی در روان شناسی   ١
دانش وجمعیت (انسان از دیدگاه اسالم  ٢

  )خانواده
    عمومی  ٢  

    پایھ  ٢  ٢٠١٣٠٠۶  ار توصیفیآم  ٣
    پایھ  ٢  ٢٠١٣٠٠٩  فیزیولوژی اعصاب و غدد  ۴
    پایھ  ٢  ٢٠١٣٠١۵  معرفت شناسی  ۵
    پایھ  ٢  ٢٠١٣٠٢١  مبانی جامعھ شناسی  ۶
    عمومی  ٣  ٩٠١٠٧۶٠  )فارسی عمومی(زبان فارسی   ٧
    عمومی  ٣  ٩٠١٠٧۶٠  )عمومی ( زبان انگلیسی  ٨
  

  واحد ١٨: نیمسال دوم
ردی
  ف

  پیشنیاز  نوع درس  واحد  کد درس  رسعنوان د

  ١مباحث اساسی در روان شناسی   پایھ  ٢  ٢٠١٣٠٠٢  ٢مباحث اساسی در روان شناسی   ١
  آمار توصیفی  پایھ  ٣  ٢٠١٣٠٠٧  آمار استنباطی  ٢
  فیزیولوژیک اعصاب و غدد  پایھ  ٢  ٢٠١٣٠١١  روان شناسی فیزیولوژیک  ٣
  ١ساسی درروان شناسیمباحث ا  پایھ  ٢  ٢٠١٣٠١٣  ١روان شناسی تحولی   ۴
  معرفت شناسی  پایھ  ٢  ٢٠١٣٠١۶  آشنایی با فلسفھ اسالمی  ۵
  مبانی جامعھ شناسی  پایھ  ٢  ٢٠١٣٠٢٢  روان شناسی اجتماعی  ۶
  ١مباحث اساسی در روان شناسی  پایھ  ٢  ٢٠١٣٠٠۵  مسلمانشمندان اندیروانشناسی ازدیدگاه   ٧
    عمومی  ٢  ٩٠١٠٧۶٨  )مبدأ و معاد( ١اندیشھ اسالمی  ٨
    عمومی  ١  ٩٠١٠٧۵٧  ١تربیت بدنی   ٩
  

  واحد ١٩ :ل سومنیمسا
  پیشنیاز  نوع درس  واحد  کد درس  عنوان درس  واحد

  فیزیولوژی اعصاب و غدد  پایھ  ٢  ٢٠١٣٠١٠  احساس و ادراک  ١
  ١روان شناسی تحولی   پایھ  ٢  ٢٠١٣٠١۴  ٢روان شناسی تحولی   ٢
  ١اساسی در روان شناسی مباحث    پایھ  ٢  ٢٠١٣٠٢٠  فلسفھ علم روان شناسی  ٣
  آمار استنباطی  پایھ  ٣  ٢٠١٣٠٠٨  )کمی و کیفی( روش تحقیق  ۴
  ١مباحث  اساسی در روان شناسی   پایھ  ٢  ٢٠١٣٠٢٧  روان شناسی یادگیری  ۵
  ١مباحث  اساسی در روان شناسی   پایھ  ٢  ٢٠١٣٠٢٩  آموزه ھای روان شناختی در قران  ۶
    پایھ  ٢  ٢٠١٣٠٣٣  مبانی مشاوره و راھنمایی  ٧
  روان شناسی اجتماعی  تخصصی  ٢  ٢٠١٣٠۴۴  روان شناسی اجتماعی کاربردی  ٨
    عمومی  ٢  ٩٠١٠٧۶٩  )نبوت و امامت( ٢اندیشھ اسالمی  ٩
  

  واحد ١٧: نیمسال چھارم
  پیشنیاز  نوع درس  واحد  کد درس  عنوان درس  ردیف

  ١مباحث  اساسی در روان شناسی   پایھ  ٢  ٢٠١٣٠٢٣  ١متون روان شناسی   ١
  روان شناسی فیزیولوژیک  پایھ  ٢  ٢٠١٣٠١٢  انگیزش و ھیجان  ٢
  ٢روان شناسی تحولی   پایھ  ٢  ٢٠١٣٠١٧  روان شناسی شخصیت  ٣
مباحث  اساسی  - احساس و ادراک   پایھ  ٢  ٢٠١٣٠١٨  روان شناسی شناختی  ۴

  ١در روان شناسی 
  ١مباحث  اساسی در روان شناسی   پایھ  ٢  ٢٠١٣٠١٩  روان شناسی دین  ۵
  ١مباحث  اساسی در روان شناسی   تخصصی  ٢  ٢٠١٣٠٣٠  زه ھای روان شناختی در حدیثآمو  ۶
  کاربردی روان شناسی اجتماعی  تخصصی  ٢  ٢٠١٣٠۴۵  آسیب شناسی اجتماعی  ٧
  ١تربیت بدنی  عمومی  ١  ٩٠١٠٧۵٨  ٢تربیت بدنی   ٨
    عمومی  ٢  ٩٠١٠٧٧۴  )اخالق کاربردی( آیین زندگی  ٩



  
  واحد ١٩ :نیمسال پنجم

  پیشنیاز  نوع درس  واحد  کد درس  عنوان درس  ردیف
  --------   پایھ  ٢  ٢٠١٣٠٠٣  ی و نقد آنتاریخ ومکاتب روانشناس  ١
  آمار استنباطی  پایھ  ٣  ٢٠١٣٠٢۶  روان سنجی  ٢
  روان شناسی یادگیری  پایھ  ٢  ٢٠١٣٠٢٨  روان شناسی تربیتی  ٣
  ٢روان شناسی تحولی   پایھ  ٢  ٢٠١٣٠٣١  ١آسیب شناسی روانی   ۴
  آمار استنباطی  پایھ  ٢  ٢٠١٣٠٣۴  فناوری اطالعات در روان شناسی  ۵
  روان شناسی شناختی  تخصصی  ٢  ٢٠١٣٠٣۵  ١آزمون ھای روان شناختی   ۶
  روان شناسی شخصیت  تخصصی  ٢  ٢٠١٣٠۴١  روان شناسی خانواده  ٧
  روان شناسی فیزیولوژیک  اختیاری  ٢  ٢٠١٣٠۵٧  علوم اعصاب شناختی  ٨
    عمومی  ٢  ٩٠١٠٧٧۶  نایرا انقالب اسالمی  ٩
  

  واحد ١٧ :نیمسال ششم
  پیشنیاز  نوع درس  واحد  کد درس  عنوان درس  ردیف

  ١متون روانشناسی  پایھ  ٢  ٢٠١٣٠٢۴  ٢متون روان شناسی   ١
  روان شناسی فیزیولوژیک  پایھ  ٣  ٢٠١٣٠٢۵  روان شناسی تجربی  ٢
  ١آسیب شناسی روانی   پایھ  ٢  ٢٠١٣٠٣٢  ٢آسیب شناسی روان   ٣
  ١آزمون ھای روان شناختی  تخصصی  ٢  ٢٠١٣٠٣۶  ٢ھای روان شناختی  آزمون  ۴
  ١مباحث  اساسی در روان شناسی   تخصصی  ٢  ٢٠١٣٠۴۶  روان شناسی صنعتی سازمانی  ۵
روان شناسی افراد با نیازھای   ۶

  ١خاص
  ٢روان شناسی تحولی  تخصصی  ٢  ٢٠١٣٠۴٧

  ١وان شناسی مباحث  اساسی در ر  اختیاری  ٢  ٢٠١٣٠۶۴  روان شناسی اخالق  ٧
    عمومی  ٢  ٩٠١٠٧٨٠  تاریخ تحلیلی صدر اسالم  ٨
  

  واحد ١۶:نیمسال ھفتم
  پیشنیاز  نوع درس  واحد  کد درس  عنوان درس  ردیف

  ٢شناسی روانی آسیب  تخصصی  ٢  ٢٠١٣٠٣٧  اصول روان شناسی بالینی  ١
  ٢روان شناسی تحولی   تخصصی  ٢  ٢٠١٣٠۴٠  آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان  ٢
فنون مشاوره و روان و اصول  ،ھایھنظر  ٣

  درمانی
  ٢آسیب شناسی روانی   تخصصی  ٣  ٢٠١٣٠۴٢

  ١روان شناسی افرادبانیازھای خاص  تخصصی  ٢  ٢٠١٣٠۴٨  ٢روان شناسی افراد با نیاز ھای خاص  ۴
  ------     تخصصی  ٣  ٢٠١٣٠۵١  شناسیدر روان) انفرادی -عملی(پژوھش  ۵
    تخصصی  ٢  ٢٠١٣٠۴٣  ایمشاوره شغلی و حرفھ  ۶
  ٢آسیب شناسی روانی   اختیاری  ٢  ٢٠١٣٠۶١  کلیات روان پزشکی  ۶
  

  واحد ١۴: نیمسال ھشتم
  پیشنیاز  نوع درس  واحد  کد درس  عنوان درس  ردیف

  ٢آسیب شناسی روانی   تخصصی  ٢  ٢٠١٣٠٣٨  بھداشت روانی   ١
  ٢آسیب شناسی روانی   تخصصی  ٢  ٢٠١٣٠٣٩  روان شناسی سالمت  ٢
  ٢روان شناسی افراد بانیازھای خاص  تخصصی  ٢  ٢٠١٣٠۴٩  ا نیازھای خاصتوانبخشی افراد ب  ٣
  ٢آسیب شناسی روانی  تخصصی  ٢  ٢٠١٣٠۵٠  شیوه ھای اصالح و تغییر رفتار  ۴
  ٢آسیب شناسی روانی   اختیاری  ٢  ٢٠١٣٠۵۵  روان شناسی اعتیاد  ۵
  ٢تحولی روان شناسی   اختیاری  ٢  ٢٠١٣٠۵٢  روان شناسی جنسیت  ۶
    عمومی  ٢  ٩٠١٠٧٨٢  عی قرآنتفسیر موضو  ٧
  

  :باشدواحد به شرح زیر می 138تعداد کل واحدهاي درسی دوره کارشناسی روانشناسی 
  واحد 36: دروس تخصصی -                                                          واحد 72: دروس پایه -
  واحد 20: دروس عمومی -                                                   واحد 10: دروس اختیاري -


