
 وزارت علوم  تحقیقات و فناوری 

 

 
 

 دانشگاه عالمه محدث نوری

 غیر انتفاعی ( –)غیر دولتی 
 

 : ترم اول

 نیازدروس پیش تعداد واحد نوع درس نام درس کد درس

 --- 1 نظری -عمومی (2) انسان در اسالم 033312

 --- 0 نظری -عمومی زبان فارسی 033334

 --- 1 نظری -عمومی آیین زندگی اخالق کاربردی 033313

 --- 1 نظری -پایه آمار توصیفی  031433

 --- 1 نظری -پایه مبانی جامعه شناسی 031412

 --- 1 نظری -پایه 2شناسیاساسی در روان مباحث 031432

  1 نظری -پایه فیزیولوژی اعصاب و غدد 031433

 21جمع واحد:

 ترم دوم: 

 نیازدروس پیش تعداد واحد نوع درس نام درس کد درس

 --- 2 عملی -عمومی تربیت بدنی 033321

 --- 0 نظری -عمومی زبان انگلیسی  033331

 2شناسیاساسی در روان مباحث 1 نظری -پایه 1شناسیاساسی در روان مباحث 031431

 توصیفیآمار  0 عملی-نظری -پایه آمار استنباطی 031431

 فیزیولوژی اعصاب و غدد 1 نظری -پایه احساس و ادراک 031423

 مبانی جامعه شناسی 1 نظری -پایه شناسی اجتماعیروان 031411

 2مباحث اساسی در روان شناسی 1 نظری -پایه 2روانشناسی تحولی  031420

 21جمع واحد: 

 ترم سوم:

 نیازدروس پیش تعداد واحد 0نوع درس نام درس کد درس

 2مباحث اساسی در روان شناسی 1 نظری -پایه (2) آموزه های روان شناختی در حدیث 031414

 نظری – اختیاری  آشنایی با ارزشهای دفاع مقدس 033321

 )اجباری(

1 --- 

 روان شناسی اجتماعی 1 نظری -تخصصی ناسی اجتماعی کاربردیروانش 031444

 2مباحث اساسی در روان شناسی 1 نظری -تخصصی روانشناسی صنعتی و سازمانی 031443

 فیزیولوژی اعصاب و غدد 1 نظری -پایه روانشناسی فیزیولوژیک 031422

 آمار استنباطی 0 عملی-نظری -پایه کیفی(-) کمی در روانشناسی روش تحقیق 031413

 روان شناسی اجتماعی 1 نظری –اختیاری   شناسی رفتار مصرف کنندهروان 031413

 ---- 1 نظری -پایه معرفت شناسی 031421

 2روانشناسی تحولی  1 نظری -پایه 1روانشناسی تحولی  031424

 23جمع واحد

 ترم چهارم:

 نیازدروس پیش تعداد واحد نوع درس نام درس کد درس

 تربیت بدنی 2 عملی -عمومی 2ورزش  033321

 (2اندیشه اسالمی) 1 نظری -عمومی حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم 033311

 2مباحث اساسی در روان شناسی 1 نظری -پایه روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان 031431

 روانشناسی فیزیولوژیک 1 نظری -پایه انگیزش و هیجان 031421

 2مباحث اساسی در روان شناسی- 1 نظری -پایه شناسی شناختیروان 031421

 احساس و ادراک -

 روانشناسی فیزیولوژیک 0 عملی-نظری -پایه شناسی تجربیروان 031411

 آمار استنباطی 1 عملی -نظری -پایه سنجیروان 031413

 1روانشناسی تحولی  1 نظری -تخصصی  آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان 031443

 2مباحث اساسی در روانشناسی 1 نظری -پایه فلسفه علم روانشناسی 031411

 21جمع واحد

 

 

 
 
 

مقطع  -برنامه ترم به ترم رشته روان شناسی

 کارشناسی
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 دانشگاه عالمه محدث نوری

 غیر انتفاعی ( –)غیر دولتی 
 

 ترم پنجم:

 نیازدروس پیش تعداد واحد نوع درس نام درس کد درس

 --- 1 نظری -عمومی تاریخ تحلیلی صدر اسالم 033322

 2مباحث اساسی در روان شناسی 1 نظری -پایه روان شناسی دین 031423

 2مباحث اساسی در روان شناسی 1 نظری -پایه 2متون روانشناسی 031410

 معرفت شناسی 1 نظری -پایه فلسفه  اسالمیآشنایی با  031423

 روانشناسی اجتماعی کاربردی 1 نظری -تخصصی آسیب شناسی اجتماعی 031441

 2مباحث اساسی در روان شناسی 1 نظری -پایه روان شناسی یادگیری 031411

 1روانشناسی تحولی  1 نظری -پایه 2آسیب شناسی روانی  031402

 1روانشناسی تحولی  1 نظری -پایه شناسی شخصیتروان 031421

  1 عملی -نظری -پایه کاربرد کامپیوتر در روانشناسی 031412

 21جمع واحد
 ترم ششم: 

 نیازدروس پیش تعداد واحد نوع درس نام درس کد درس

 --- 1 نظری -عمومی آشنایی با قانون اساسی  جمهوری اسالمی ایران 033323

 --- 1 ) اجباری(نظری -اختیاری و ایران تمدن اسالمو  فرهنگ  033320

 2متون روانشناسی 1 نظری -پایه 1متون روانشناسی 031414

 روان شناسی شخصیت 1 نظری -تخصصی خانواده و مشاوره  روان شناسی 031413

 روان شناسی یادگیری 1 نظری -پایه روان شناسی تربیتی 031411

 1روانشناسی تحولی  1 نظری -اختیاری  روان شناسی جنسیت 031411

 2آسیب شناسی روانی  1 نظری -پایه 1آسیب شناسی روانی  031401

 روان شناسی شناختی 1 نظری -تخصصی 2آزمون های روان شناختی  031401

 1روانشناسی تحولی  1 نظری -تخصصی 2 ویژهروانشناسی افراد با نیازهای  031413

 21جمع واحد:
 ترم هفتم:

 نیازدروس پیش تعداد واحد نوع درس نام درس کد درس

 --- 1 نظری -عمومی البالغهتفسیر موضوعی نهج 033331

 1آسیب شناسی روانی  1 نظری –اختیاری   مدیریت استرس 031414

 2آزمون های روان شناختی  1 عملی-نظری -تخصصی 1آزمون های روان شناختی  031403

 1آسیب شناسی روانی  1 -نظری -تخصصی اصول روان شناسی بالینی 031401

 ....... 1 نظری -پایه  مبانی مشاوره و راهنمایی 031400

 ----- 1 نظری -پایه  تاریخ و مکاتب روان شناسی و نقد آن 031430

 2روانشناسی افراد با نیازهای خاص  1 نظری -تخصصی 1ویژهبا نیازهای  کودکان روانشناسی  031412

 2مباحث اساسی در روان شناسی 1 نظری -پایه  (1و حدیث ) شناختی در قرآنآموزه های روان  031414

 2مباحث اساسی در روان شناسی 1 نظری -تخصصی  نظریه های مشاوره و روان درمانی 031411

 21:جمع واحد
 ترم هشتم:

 نیازدروس پیش تعداد واحد نوع درس نام درس کد درس

 --- 1 نظری -عمومی و جمعیت  دانش خانواده 033323

 1روانشناسی افراد با نیازهای خاص 1 عملی -تخصصی ویژهبا نیازهای  کودکانتوانبخشی  031411

 1آسیب شناسی روانی  1 -نظری -تخصصی شیوه های اصالح و تغییر رفتار 031413

 مبانی مشاوره و راهنمایی 1 نظری -تخصصی تحصیلیمشاوره شغلی و راهنمایی و  031413

 1آسیب شناسی روانی  1 نظری -تخصصی درمانی فنون مشاوره و روان 031411

 1آسیب شناسی روانی  1 -نظری -تخصصی بهداشت روانی 031401

 1آسیب شناسی روانی  1 -نظری -تخصصی روان شناسی سالمت 031403

 ------ 0 عملی -تخصصی انفرادی( در روان شناسی -پژوهش )عملی 031412

 21جمع واحد: 

 تعداد واحد دروس نام

 واحد 22 دروس عمومی 

 واحد 96 دروس پایه 

 واحد 37 دروس تخصصی  

 واحد 10 دروس اختیاری 

 201 جمع کل واحدها
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 دانشگاه عالمه محدث نوری

 غیر انتفاعی ( –)غیر دولتی 
 

 

 نکات:

رودی  دانشجویان و اختیاری الزامیجز دروس  آشنایی با ارزش های دفاع مقدسو  (واحد 2) و تمدن اسالم و ایران  فرهنگ درس 

 می باشد. آن و بعد از 2033

 تذکر:
ری ، انقالب اسالمی  و اخالق اسالمی به ترتیب به  دروس انسان در اسالم ، حقوق اجتماعی  و سیاسی اسالم ، آشنایی با  قانون  اساسی جمهو1، اندیشه اسالمی 2الزم به ذکر است که دروس عمومی  اندیشه اسالمی   

 تغییر  نام   داده اند. اسالمی ایران  و آیین زندگی ) اخالق کاربردی (

 نکات :

به تعداد کل واحدهای گذرانیده شده 1362و دانشجویان ورودی مهر  1361،    1360،  1336واحد( برای کلیه دانشجوبان  ورودی  4واحد( و زبان پیش دانشگاهی )  4دروس ریاضی پیش دانشگاهی )  -1

جز دروس اختیاری  آشنایی با ارزش های دفاع مقدس( و واحد 2درس تاریخ و فرهنگ تمدن اسالمی)  -2 و  بعد از آن حذف گردیده است. 1203ورودی  بهمندانشجویان اضافه می شود.این دروس برای 

دانشجویانی قبال درس تنظیم خانواده را پاس کرده اند، واحد( گردیده است.چنانچه  1واحد( جایگزین درس تنظیم خانواده )  2درس دانش خانواده )  -3 می باشد. و بعد از آن 1360رودی  دانشجویان و الزامی

 1تی هیچگونه تداخل ح -5 هم نیازی دقت کنید. –در  هنگام انتخاب واحد به روابط پیش نیازی -4  قابل قبول می باشد.در غیر این صورت هر دانشجو ملزم به پاس کردن درس دانش خانواده  می باشد.

و   1361ورودی حداقل سقف  مجاز  در هر ترم برای دانشجویان  -9 از لحاظ آموزشی مجاز نیست. جهت جلوگیری از  تداخالت احتمالی ، مطابق چارت انتخاب واحد نمایید.در هنگام  انتخاب واحد ، ساعت 

در صورت عدم توجه به قواعد آموزشی در هنگام اخذ یا انتخاب   -7 ترم می شود. واحد می باشد.تعداد واحد  کمتر از این سقف  موجب حذف 12،  1361قبل واحد و برای دانشجویان  ورودی  14بعد از آن 

 جهت کسب هر گونه راهنمایی  با مدیر گروه خود مشورت کنید. -3 واحد  مسئولیت  بروز هرگونه  مشکل به عهده  دانشجو می باشند.دانشکده هیچ گونه مسئولیتی در  این مورد نخواهد داشت.

 و پیش نیازی  قوانین هم نیازی

 B پاس نشود و درس  Aنیز حتی اگر پاس شده باشد حذف خواهد شد.  همچنین  اگر درس B ، درس  Aباشد و هر دو درس همزمان اخذ شوند، در صورت حذف درس   Bهم نیاز درس   Aاگر درس -الف

 قابل قبول خواهد بود.  Bشود ، نمره درس   پاس

 B ولی درس   پاس نشود Aنیز حتی اگر پاس شده باشد حذف خواهد شد.  همچنین  اگر درس B ، درس  Aدرس  حذفباشد و هر دو درس همزمان اخذ شوند، در صورت   Bپیش نیاز  درس   Aاگر درس -

 مجددا اخذ شود.  Aتا در ترم بعدی درس محفوظ    می ماند   Bپاس شود ، نمره درس  

، در ترم گذشته  اخذ شده ولی پاس نشده باشد و در ترم جدید مجددا اخذ شده  Aدو درس فقط در صورتی  می توانند همزمان  در یک  ترم اخذ شوند، که  درس باشد این   Bپیش نیاز  درس   Aاگر درس  -

 نمی توان این درس را اخذ نمود.برای اولین بار اخذ شود  یا در ترم گذشته اخذ و سپس حذف شده است در ترم جدید       Aباشد. در غیر این صورت  یعنی اگر درس

 واحد می باشد.  244واحد  و برای دانشجویان  ورودی های ماقیل این تاریخ  201به بعد  1362.تعداد کل واحدهای گذرانده برای دانشجویان  ورودی بهمن -


