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 شناسی و علوم رتبیتیدادکشنه روان
 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 

 سال بندی مقاطع و رشته های مختلفنیمفرم 

 تربیتی و مشاوره شناسیروان گروه آموزشی:
 مشاوره مقطع کارشناسی رشته

 اول سالنیم دوم سالنیم

تعداد 
 واحد

شماره 
 درس

تعداد  عنوان درس
 واحد

شماره 
 درس

 عنوان درس

 شناسیروانمباحث اساسی در  5101416 2 فیزیولوژی انسان )اعصاب و غدد( 5101418 2

 آمار توصیفی SPSS 2 5101267و کاربرد آمار استنباطی  5101419 2

 یشناسجامعهمبانی  5101541 2 اجتماعی شناسیروان 5101096 2

 مبانی راهنمایی و مشاوره 5106136 2 متوسطه اول و دوم ،آموزش و پرورش ابتدایی 5101425 2

 ثدر قرآن و احادی یامشاوره یهاآموزه 5101424 2 (1تحولی ) شناسیروان 5106173 2

 آشنایی با مبانی فلسفه ذهن و روان 5101428 2 در اسالم شناسیانسان 5106011 2

 دروس عمومی*  8 شناسی تربیتیروان 5101559 2
    دروس عمومی  6

 جمع واحد 20 جمع واحد 20
 سال سومنیم سال چهارمنیم

تعداد 
 واحد

شماره 
 درس

تعداد  عنوان درس
 واحد

شماره 
 درس

 عنوان درس

 (2شناسی تحولی )روان 5106195 2 مبانی نظری روش تحقیق در مشاوره 5101420 2

 سنجش و ارزیابی در مشاوره 5101422 2 تمرین عملی روش تحقیق در مشاوره 5101421 1

 شناسی شخصیتروان 5101117 2 (1شناسی روانی )آسیب 5101273 2

 ای در مشاورهق حرفهاخال 5101423 2 (2متون مشاوره انگلیسی ) 5101427 2

 حقوق خانواده در اسالم و ایران و کاربرد آن در مشاوره 5101417 2 نوجوانان و جوانان مسائل 5101309 2

 (1متون مشاوره انگلیسی ) 5101426 2 در مشاوره های هوش و استعدادکاربرد آزمون 5101430 2

 ها و فنون راهنمایی و مشاورهروش 5101443 2 مشاوره در مسائل و مشکالت تحصیلی 5101432 2

 تمرین و فنون راهنمایی و مشاوره 5101444 1   
 درس اختیاری  2   

 جمع واحد 17 جمع واحد 13

 سال پنجمنیم سال ششمنیم

تعداد 

 واحد

شماره 

 درس

تعداد  عنوان درس

 واحد

شماره 

 درس

 عنوان درس

 (2شناسی روانی )آسیب 5101278 2 (2درمانی )های مشاوره و رواننظریه 5101247 2

 مشاوره بهداشت روانی 5101429 2 های زندگی و فنون آموزش آنمهارت 5101431 2

 (1درمانی )های مشاوره و رواننظریه 5101448 2 اسالمی -درمانی معنوی مشاوره و روان 5101433 2

 های رغبت، خانواده و شخصیت در مشاورهآزمونکاربرد  5101434 2 راهنمایی و مشاوره کودک و نوجوان 5101436 2

 شناسی خانوادهآسیب 5101450 2 مبانی مشاوره  پیشگیری از اعتیاد 5101440 2

 راهنمایی و مشاوره تحصیلی 5101437 2 ها و فنون راهنمایی و مشاوره شغلینظریه 5101446 2

 رفتارمشاوره اصالح  5101435 2 تمرین عملی مشاوره شغلی 5101447 1

 شناسی اجتماعیآسیب 5101010 2 مشاوره خانواده 5101231 2

 جمع واحد 16 جمع واحد 15
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 شناسی و علوم رتبیتیدادکشنه روان
 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 

 سال بندی مقاطع و رشته های مختلفنیمفرم 

 تربیتی و مشاوره شناسیروانگروه آموزشی: 
 مشاورهمقطع کارشناسی رشته 

 هفتم سالنیم هشتم سالنیم

تعداد 
 واحد

شماره 
 درس

تعداد  عنوان درس
 واحد

شماره 
 درس

 عنوان درس

 مشاوره ازدواج 5101438 2 نایی با قوانین کار و کارآفرینی در ایرانآش 5101449 2

 مشاوره بزهکاران و بزه دیدگان 5101439 2 افراد با نیازهای خاص بخشیتوانمشاوره  5101451 2

 مبانی نظری راهنمایی و مشاوره گروهی 5101441 2 های درمان آنآشنایی با اختالالت یادگیری و روش 5101452 2

 تمرین راهنمایی و مشاوره گروهی 5101442 1 (2)کارورزی  در مشاوره 5101199 2

 (1)کارورزی در مشاوره 5101198 2 پروژه تحقیقاتی در مشاوره 5101453 2

 هاسازمانمشاوره در  5101445 2 درس اختیاری  2

 درس اختیاری  2   

 جمع واحد 13 جمع واحد 12

  عمومیس ودر

 :دروس اختیاری
 8در دوره کارشناسی رشته مشاوره، الزم است در طول 

دروس اختیاری زیر اخذ از میان واحد  6آموزشی  سالنیم

 گردد. 

 137 در مجموعدانشجویان کارشناسی الزم است 

واحد  21ها نمایند که از میان آنواحد درسی اخذ 

 واحد اختیاری است. 6دروس عمومی و 

 

 کد درس
تعداد 

 حدوا
 کد درس *دروس عمومی

تعداد 
 *دروس عمومی واحد

 آیین زندگی )اخالق کاربردی( 2 1120007 اندیشه اسالمی )مبدأ و معاد( 2 1120001
 عرفان عملی در اسالم 2 1120008 اخالق اسالمی )مبانی و مفاهیم( 2 1120006
 نون اساسی جمهوری اسالمی ایرانآشنایی با قا 2 1120010 )نبوت و امامت( 2اندیشه اسالمی  2 1120002
 اندیشه سیاسی امام خمینی )ره( 2 1120011 تفسیر موضوعی قرآن 2 1120015
 تاریخ امامت 2 1120013 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 2 1120012
 البالغهتفسیر موضوعی نهج 2 1120016 انقالب اسالمی ایران 2 1120009
 زبان فارسی 3 1120017 دانش خانواده و جمعیت 2 1120019
 زبان انگلیسی 3 1120018 انسان در اسالم 2 1120003
 تربیت بدنی )پسران( 1 1120020 حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم 2 1120004
 تربیت بدنی )دختران( 1 1120024 فلسفه اخالق )با تأکید بر مباحث تربیتی( 2 1120005
 )پسران( 1ورزش  1 1120021 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی 2 1120014
 ران()دخت 1ورزش  1 1120025 بدنی ویژهتربیت 1 1120022
    ورزش ویژه 1 1120023

 ی اولیههاکمکبهداشت و  2 5101458
 و شماوره و اداره خدمات راهنمایی دهیسازمان 2 5101461
 رولنشناسی شخصیت 2 5101117
 روانشناسی یادگیری 2 5101129
 نشناسی اجتماعیروا 2 5103147
 کلیات فلسفه 2 5103153
 مسائل آموزش و پرورش 2 5103327
 ادبیات کودم 2 5103328
 قصه گویی و نمایش خالق 2 5103329
 آشنایی با آزمون های روانشناختی 2 5103330
 بهداشت و ایمنی مدارس 2 5103331
 روش های اصالح رفتار  2 5103332
 ی و تنظیم بودجه در آموزش و پرورشمبانی امور مال 2 5103333
 روانشناسی تفاوت های فردی 2 5106043
 های زندگیمهارت 2 1120028
 های دفاع مقدسآشنایی با ارزش 2 1120026
 مبانی کارآفرینی 2 1120027
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 شناسی و علوم رتبیتیدادکشنه روان
 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 

 سال بندی مقاطع و رشته های مختلفنیمفرم 

 تربیتی و مشاوره شناسیروانگروه آموزشی: 

 تربیتی شناسیروان مقطع کارشناسی ارشد رشته

 اول سالنیم دوم سالنیم

 عنوان درس شماره درس تعداد واحد عنوان درس شماره درس تعداد واحد

 تربیتی شناسیروان 5101106 2 یادگیری کاربردی هاینظریه 5101249 2

 شناسی اجتماعیروان 5101096 2 آراء تربیتی و مکاتب فلسفی 5101376 2

 تیشناسی تربیمتون تخصصی روان 5101223 2 های رشدنظریه 5101242 2

 آمار استنباطی 5101027 2 تعلیم و تربیت اسالمی پیشرفته 5101373 2

 روش تحقیق 5101370 3 درس جبرانی  

 درس جبرانی)ویژه تغییر رشته(   درس اختیاری  2

 جمع واحد 11 جمع واحد 10

 سال سومنیم سال چهارمنیم

انجام پایان نامه و برگزاری  5120084 4

 جلسه دفاع

 عنوان درس شماره درس دتعداد واح

 تیو ترب میدر تعل جانیو ه زشیانگ 5101052 2

 های آموزشنظریه و روش 5101375 2 

 سنجش و اندازه گیری 5101299 2

 درس اختیاری  2

 تصویب موضوع و پروپزال  
 جمع واحد 8

 2از میان دروس کارشناسی زیر   اول و دوم سالنیم در طولاستاد راهنما آموزشی  به صالحدیدویژه دانشجویان تغییر رشته ای است و الزم است  درس جبرانی:

 درس را بگذرانند: 

 (5101278) روانی شناسیآسیب 

 (5101117)شخصیت  شناسیروان 

 (5101436)راهنمایی و مشاوره کودک و نوجوان 

  (5101430)  های هوش و استعدادکاربرد آزمون 

 

، الزم است در تربیتی شناسیروانکارشناسی ارشد یاری : در دوره درس اخت

 از میان دروس اختیاری زیر  اخذ گردد. واحد  4آموزشی  سالنیم 3طول 

 

 

 

 
 

 

 

 ختیاریعنوان درس ا تعداد واحد کد

 شناسی اجتماعیروان 2 5101096

 روان سنجی 2 5101252

 شناسی شخصیتروان 2 5101275

 فنون ارزیابی روانی، تربیتی 3 5101345

 های تغییر و اصالح رفتارروش 2 5101360

 اختالالت یادگیری 2 5101390

 راهنمایی و مشاوره 2 5101411

 ارزشیابی آموزشی 2 5101412
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 شناسی و علوم رتبیتیدادکشنه روان
 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 

 سال بندی مقاطع و رشته های مختلفنیمفرم 

 تربیتی و مشاوره شناسیروانگروه آموزشی: 

 مشاوره خانوادهمقطع کارشناسی ارشد رشته 

 اول سالنیم دوم سالنیم

تعداد 
 واحد

 عنوان درس شماره درس تعداد واحد عنوان درس سشماره در

 آمار استنباطی پیشرفته 5101526 2 سنجش و ارزیابی در مشاوره خانواده و ازدواج 5101540 3

ی تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی و هاروش 5101535 3

 شناسیروان
 خانوادهنظریه و روشهای مشاوره در  5101520 3

 هدایت و مشورت در اسالم 5101533 2 درمانیروانرفته مشاوره و پیش هاینظریه 5101528 3

 ی مشاوره گروهیهاروشو  هانظریه 5101530 3 درس جبرانی)ویژه تغییر رشته(  

 درس جبرانی)ویژه تغییر رشته(     

 جمع واحد 10 جمع واحد 9

 سوم سالنیم چهارم سالنیم

 عنوان درس شماره درس تعداد واحد انجام پایان نامه و برگزاری جلسه دفاع 5120084 4

 سمینار مسائل خانواده و ازدواج 5101536 3

 تمرین فنون مشاوره در آزمایشگاه 5101529 2

 14حداقل و حداکثر واحد قابل اخذ 

 

 

 مشاوره ازدواج 5101556 3

 و ازدواج کارورزی در مشاوره خانواده 5101554 2

 تصویب موضوع و پروپزال  

 جمع واحد 10

از میان  اول و دوم  سالنیم درس جبرانی: ویژه دانشجویان تغییر رشته ای است و الزم است به صالحدید استاد راهنما آموزشی  در طول

 اخذ نمایند:  درس را  2دروس کارشناسی زیر  

 (5101278) روانی شناسیآسیب 

 (5101117) صیتشخ شناسیروان 

 (5101450) خانواده شناسیآسیب 

  (5101434)  کاربرد آزمونهای رغبت، خانواده و شخصیت در مشاوره 
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 شناسی و علوم رتبیتیدادکشنه روان
 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 

 سال بندی مقاطع و رشته های مختلفنیمفرم 

 هتربیتی و مشاور شناسیروانگروه آموزشی: 

 مدرسهمشاوره مقطع کارشناسی ارشد رشته 

 اول سالنیم دوم سالنیم

تعداد 
 واحد

شماره 
 درس

 عنوان درس ه درسشمار تعداد واحد عنوان درس

 آمار استنباطی پیشرفته 5101526 2 روابط و مناسبات انسانی در مدرسه 5101538 2

روشهای تحقیق پیشرفته در علوم  5101535 3

 شناسیروانتربیتی و 

 پیشرفته مشاوره و روان درمان هاینظریه 5101528 3

 ی راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلیهاروشل و اصو 5101537 3 های مشاوره گروهیو روش هانظریه 5101530 3

 خدمات مشورتی در مدرسه 5101549 2 هدایت و مشورت در اسالم 5101533 2

 درس جبرانی)ویژه تغییر رشته(   درس جبرانی)ویژه تغییر رشته(  
 جمع واحد 10 جمع واحد 10

 سال سومنیم سال چهارمنیم

زاری انجام پایان نامه و برگ 5120084 4

 جلسه دفاع

 عنوان درس شماره درس تعداد واحد

 سمینار مسائل راهنمایی و مشاوره در آموزش و پرورش 5101551 3

 تمرین فنون مشاوره در آزمایشگاه 5101529 1

 14واحد قابل اخذ 

 

 های روانی در مشاوره مدرسهتهیه و کاربرد آزمون 51015552 3

 ره مدرسهکارورزی در مشاو 5101550 2

 تصویب موضوع و پروپزال  

 جمع واحد 9

 2از میان دروس کارشناسی زیر   اول و دوم سالنیم ویژه دانشجویان تغییر رشته ای است و الزم است به صالحدید استاد راهنما آموزشی  در طول درس جبرانی:

 درس را بگذرانند: 

 (5101278) روانی شناسیآسیب  .1

 (5106173 ) 1تحولی شناسیروان .2

 (5101436) راهنمایی و مشاوره کودک و نوجوان .3

 (5101430)  های هوش و استعدادکاربرد آزمون  .4

 :اختیاریدروس 

واحد درسی اخذ گردد که از میان آن  32الزم است در دوره کارشناسی ارشد 

 است. یواحد اختیار 6ها 
 

  

 عنوان درس اختیاری تعداد واحد کد

 مایی تحصیلیراهن 2 5101082

 راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه 3 5101087

 و فنون راهنمایی و مشاوره هاروش 3 5101135

 درمانیروانمشاوره و  هاینظریه 3 5101277

 تشخیص و شخصیت هایآزمونکاربرد  3 5101280

 راهنمایی و مشاوره گروهی 3 5101285

 دهوش و استعدا هایآزمونکاربرد  2 5101561

 مشاوره خانواده 3 5101564

 شناسی شخصیتروان 3 5101592

 روانی شناسیآسیب 2 5101594

 واحد 12حداکثر 
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 شناسی و علوم رتبیتیدادکشنه روان
 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 

 سال بندی مقاطع و رشته های مختلفنیمفرم 

 تربیتی و مشاوره شناسیروانگروه آموزشی: 

 تربیتی شناسیروانمقطع دکتری رشته 

 اول سالنیم دوم سالنیم

تعداد 

 واحد

شماره 

 درس

تعداد  عنوان درس

 واحد

شماره 

 درس

 عنوان درس

 )جبرانی(در اسالم شناسیانسان 5101339 2 ی پژوهشهاروش 5101338 2

 )جبرانی( پیشرفته رشد( هاینظریهتحول در گستره حیات ) 5101319 2 یادگیری شناسیروان 5101304 2

 تربیتی شناسیروان 5101508 2 شناختی شناسیروان 5101294 2

 طرح های آزمایشی 5101263 2 )اختیاری(آمار چند متغیری 5101358 2

 )جبرانیمتون تخصصی 5101542 2 )اختیاری(تربیتی کودکان سرآمد شناسیروان 5101260 2

 اصلی جمع واحد 4 اصلی جمع واحد 6

 جبرانی جمع واحد 6 اختیاری جمع واحد 4

 سوم سالنیم چهارم سالنیم

شماره  تعداد واحد

 درس

تعداد                عنوان درس

 واحد

ره شما

 درس

 عنوان درس

 تربیتی شناسیروانسمینار در  5101264 2 رساله 5101317 18

 )اختیاری( آموزش و پرورش چند فرهنگی 5101261 2 جمع واحد 18

 )اختیاری( روان سنجی با تاکید بر تحلیل عاملی 5101286 2 آزمون جامع و تصویب موضوع و دفاع از پروپزال

 )اختیاری(پیشرفتهروش تحقیق کیفی  5101297 2

 )اختیاری(اجتماعی در تعلیم و تربیت شناسیروان 5101282 2

 اصلی جمع واحد 2 

 اختیاری جمع واحد 6 

 پنجم سالنیم ششم سالنیم
 انجام رساله/ دفاع از پروپزال انجام رساله/دفاع از رساله

 هفتم سالنیم هشتم سالنیم
 رصت قانونی دفاع(انجام رساله/دفاع از رساله)آخرین ف

 12حداکثر و حداقل واحد قابل اخذ 

 انجام رساله/دفاع از رساله

  :درس اختیاری

 از میان دروس اختیاری زیر  اخذ گردد. واحد  6آموزشی  سالنیم 3تربیتی، الزم است در طول  شناسیرواندر دوره دکتری 

 یآموزش و پرورش چند فرهنگ 

 یلعام لیبر تحل دیبا تاک یسنج روان 

 شرفتهیپ یفیک قیتحق روش 

 تیو ترب میدر تعل یاجتماع یشناسروان. 

 یریآمار چند متغ 

 کودکان سرآمد یتیترب یشناسروان 
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 شناسی و علوم رتبیتیدادکشنه روان
 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 

 سال بندی مقاطع و رشته های مختلفنیمفرم 

 تربیتی و مشاوره شناسیروانگروه آموزشی: 

  شناسیروان مقطع دکتری رشته

 اول سالنیم دوم سالنیم

 عنوان درس سشماره در تعداد واحد عنوان درس شماره درس تعداد واحد

 فیزیولوژیک و نوروپسیکولوژی شناسیروان 5101103 2 شناسیروانمکاتب  5101163 2

 آمار استنباطی و روش تحقیق پیشرفته 5101058 3 روانی شناسیآسیب 5101154 2

 شخصیت شناسیروان 5101156 2 تفکر و زبان 5101365 2

 جمع واحد 7 جمع واحد 6

 سوم سالنیم چهارم سالنیم

 عنوان درس شماره درس تعداد واحد عنوان درس شماره درس تعداد واحد

 بالینی شناسیروان 5101161 2 رساله 5101317 18

 اجتماعی شناسیروان 5101162 2 جمع واحد 18

 یادگیری 5101045 2 آزمون جامع و تصویب موضوع و دفاع از پروپزال

 واحد جمع 6 واحد 18حداکثر واحدهای قابل اخذ: 

 پنجم سالنیم ششم سالنیم
 انجام رساله/ دفاع از پروپزال انجام رساله/دفاع از رساله

 هفتم سالنیم هشتم سالنیم

 انجام رساله/دفاع از رساله انجام رساله/دفاع از رساله)آخرین فرصت قانونی دفاع(

 

 :درس اختیاری

 آمار چند متغیری  

 ی روان سنجی با تاکید بر تحلیل عامل 

 روش تحقیق کیفی پیشرفته 

 اجتماعی شناسیروان 

  ،زبان و تفکر هوش 

 
   



 
 هب انم خدا 
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 شناسی و علوم رتبیتیدادکشنه روان
 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 

 سال بندی مقاطع و رشته های مختلفنیمفرم 

 تربیتی و مشاوره شناسیروانگروه آموزشی: 

 )مجازی( تربیتی شناسیروانمقطع کارشناسی ارشد رشته 

 اول سالنیم دوم سالنیم

تعداد  عنوان درس شماره درس تعداد واحد

 واحد

شماره 

 درس

 عنوان درس

 شناسی اجتماعیروان 5101096 2 یادگیری کاربردی هاینظریه 5101249 2

 آمار استنباطی 5101027 3 روش تحقیق 5101370 3

 آراء تربیتی و مکاتب فلسفی 5101376 2 تعلیم و تربیت اسالمی پیشرفته 5101373 2

 های رشدنظریه 5101242 2 شناسی تربیتیروان 5101106 2

 (اجباری جبرانی)شناسی تربیتیمتون تخصصی روان 5101223 3 رهراهنمایی و مشاو 5101411 2

    درس جبرانی)ویژه تغییر رشته(  

 جمع واحد 12 جمع واحد 11

 سال سومنیم 

تعداد  

 واحد

شماره 

 درس

 عنوان درس

 انگیزش و هیجان در تعلیم و تربیت 5101052 2

 های آموزشنظریه و روش 5101375 2

 شناسی تربیتینار در روانسمی 5101264 2

 اختالالت یادگیری 5101390 2

 سنجش و اندازه گیری 5101299 2

 های تغییر و اصالح رفتار روش 5101360 2

 درس جبرانی)ویژه تغییر رشته(  

 جمع واحد 12
از میان دروس واحد 4آموزشی  السنیم 3الزم است در طول تربیتی مجازی،  شناسیرواندر دوره کارشناسی ارشد  :درس اختیاری

 اختیاری زیر  اخذ گردد. 

 5101360 و اصالح رفتار رییتغ یهاروش 

 5101390 اختالالت یادگیری 
 5101275شخصیت  شناسیروان 

 5101096ی اجتماع یشناسروان 

 5101549خدمات مشورتی در مدرسه  

 دروس جبرانی:
  5101117روانشناسی شخصیت 

 5101443 و مشاورهها و فنون راهنمایی روش   

 5101223ی تیترب یشناسروان یمتون تخصص 


