
1 
 

 

اسی دانشگاه گلستان به تفکیک نیمسال شنرشته روان ناسیچارت پیشنهادی دروس کارش  

واحد( 14نیمسال اول )  

 کد درس پیشنیاز 

واحد(   2) 1مباحث اساسی در روانشناسی -  20413 

واحد(   2مبانی مشاوره و راهنمایی ) -  20469 

واحد(  2آمار توصیفی ) -  20053 

واحد(  2مبانی جامعه شناسی ) -  20421 

واحد(  2معرفت شناسی ) -  20504 
واحد(  2روان شناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان ) -  20223 
واحد(  2فیزیولوژی اعصلب و غدد ) -  20374 

واحد(  13نیمسال دوم )  
1مباحث اساسی در روانشناسی  واحد(   2) 2مباحث اساسی در روانشناسی   20412 

واحد(  1+2استنباطی )آمار  آمار توصیفی   20052 
واحد(   2روانشناسی اجتماعی ) مبانی جامعه شناسی   20222 

واحد(  2آشنایی با فلسفه اسالمی ) معرفت شناسی   20343 
واحد(  2مشاوره شغلی ) مبانی مشاوره و راهنمایی  3120839 

واحد(  2تاریخ و مکاتب روانشناسی ) -  20175 

واحد( 51نیمسال سوم )  
2 مباحث اساسی در روانشناسی واحد(   2) 1روانشناسی تحولی   20225 

ع واحد( 1+2روش تحقیق ) آمار استنباطی   20243 
2مباحث اساسی در روانشناسی  واحد( 2روانشناسی یادگیری )    20234 
2مباحث اساسی در روانشناسی  واحد(   2روانشناسی صنعتی و سازمانی )   20237 

غدد فیزیولوژی اعصاب و  واحد(  2روانشناسی احساس و ادراک )   20089 
2مباحث اساسی در روانشناسی  واحد(  2متون روانشناسی به زبان انگلیسی )    20481 
2مباحث اساسی در روانشناسی  واحد(  2)1آموزه های روانشناختی در قرآن وحدیث   20083 

واحد(  18نیمسال چهارم )  
1روانشناسی تحولی  واحد(  2)  2تحولی روانشناسی    20226 

واحد(   2روانشناسی تربیتی ) روانشناسی یادگیری   20227 
و   2مباحث اساسی در روانشناسی  
 روانشناسی احساس و ادراک 

واحد(  2روانشناسی شناختی )  20220 
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واحد(  2روانشناسی فیزیولوژیک ) روانشناسی احساس و ادراک   20232 
1انگلیسی  متون روانشناسی به زبان  واحد(  2)  2متون روانشناسی به زبان انگلیسی    20482 

باطی آمار استن  واحد(  2روانسنجی )   20219 
واحد(  1+ع 1کاربرد کامپیوتر در روانشناسی ) روش تحقیق   20717 

آموزه های روانشناختی در قرآن و  

   1حدیث

واحد(  2)  2آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث   20082 

2مباحث اساسی در روانشناسی  واحد(  2فلسفه علم روانشناسی )   20345 

واحد(  16نیمسال پنجم )  
2روانشناسی تحولی  واحد(  2)  1آسیب شناسی روانی    20036 
2روانشناسی تحولی  واحد(  2روانشناسی شخصیت )   20229 

2روانشناسی تحولی  واحد(   2) 1روانشناسی افراد با نیازهای خاص    3120843 
2روانشناسی تحولی    روانشناسی سالمندی*  )2 واحد(  
 3140074 ناتوانی های یادگیری*  )2 واحد(  روانشناسی تربیتی

واحد(   2روانشناسی اجتماعی کاربردی ) روانشناسی اجتماعی  3120840 
واحد(   2انگیزش و هیجان ) روانشناسی فیزیولوژیک   20139 

2روانشناسی مباحث اساسی در  واحد(  2روانشناسی دین )   20228 

واحد(  17نیمسال ششم )  
1آسیب شناسی روانی  واحد(   2)   2آسیب شناسی روانی    20037 

واحد(   2مشاوره خانواده ) روانشناسی شخصیت   3120837 
ع واحد(  1+ 2روانشناسی تجربی ) روانشناسی فیزیولوژیک   20224 

1نیازهای خاص روانشناسی افراد با  واحد(  2)  2روانشناسی افراد با نیازهای خاص    3120844 
ع واحد(   1+1) 1آزمون های روانشناختی  روانشناسی شناختی   3120831 

 3140066 علوم اعصاب شناختی*   )2 واحد(  روانشناسی فیزیولوژیک 
واحد(  2آسیب شناسی اجتماعی ) روانشناسی اجتماعی کاربردی   3120841 

2روانشناسی رشد  واحد(  2آسیب شناسی کودک و نوجوان )    3120836 

مبانی مشاوره و راهنمایی + روانشناسی  
 شخصیت 

واحد(  2نظریه های مشاوره و روان درمانی )   3120838 

واحد( 21نیمسال هفتم )  
2اسیب شناسی روانی  واحد(   2اصول روانشناسی بالینی )   3120833 

روان درمانینظریه های مشاوره و   ع واحد(   1+1فنون مشاوره و راهنمایی)    3120848 
1آزمون های روانشناختی  واحد( 2)  2آزمون های روانشناختی   3120832 

2آسیب شناسی روانی   2223018 کلیات روانپزشکی* )2 واحد(  
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 2223070 اخالق حرفه ای* )2 واحد(  نظریه های مشاوره و روان درمانی
2روانی آسیب شناسی  واحد(   2بهداشت روانی )   3120834 

2آسیب شناسی روانی  واحد(  2روانشناسی سالمت )   3120835 
2روانشناسی افراد با نیازهای خاص  ع واحد(   2توانبخشی افراد با نیازهای ویژه )   3120845 

2آسیب شناسی روانی  واحد(  2شیوه های تغییر و اصالح رفتار )   2222050 
واحد عملی(  3انفرادی )-عملیپژوهش    3120847 
   

 

 

 دروس اختیاری: 

 اخالق حرفه ای - 5کلیات روانپزشکی -4علوم اعصاب شناختی -3ناتوانی های یادگیری  -2روان شناسی یادگیری -1

 قابل ذکر است این دروس با در نظر گرفتن مالحظات پیش نیاز و مشورت با همکاران انتخاب شد. 


