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 مقدمه الف(

منظور طراحی، با هدف ایجاد تحول پایدار در علوم انسانی و به 1388تقای علوم انسانی در مهرماه شورای تحول و ار

 ۀو مراکز آموزشی و پژوهشی، به استناد ماد هادانشگاهریزی، مدیریت و هدایت تحول علوم انسانی در سازماندهی، برنامه

پس این شورا .شدورای عالی انقالب فرهنگی تأسیس داخلی شورای عالی انقالب فرهنگی، تحت نظارت ش ۀنامآیین 18

 1396منزلۀ یک کارگروه تخصصی در مرداد رشتۀ مشاوره نیز بهکه  دادتشکیل  های مختلفی راکارگروهگیری از شکل

علوم انسانی شورای عالی انقالب فرهنگی به ریاست دکتر غالمعلی  یشورای تخصصی تحول و ارتقا 139 ۀجلسدر 

شده، کارگروه مشاوره ای مستقل درنظر گرفته شد. در همین راستا، با توجه به رسالت تعیینعنوان رشته هب حداد عادل

درصدد است تا بتواند با استفاده از دانش روز مبتنی بر تخصص و تعهد بومی و اسالمی به مردم برای رشد سالمت روان و 

 باشد. های روانی اجتماعیاقدام کارآمد داشتهپیشگیری از آسیب

طوری که شرط الزم برای در آیات قرآن و روایات معصومین به مشاوره، مشورت و راهنمایی توجه شده است، به

نیاز از مشاوره بداند به هالکت خواهد افتاد. مشاوره شود و هرکس خود را بیموفقیت و پیشگیری از گمراهی تلقی می

راه رستگاری، رشد و تعالی است. در آیات قرآن و احادیث و روایات فرایند پیشگیری از به هالکت افتادن و پیدا کردن 

ای از این عالم و دارای تزکیۀ نفس باشند. نمونه معصومین تأکید شده است که مشاوران باید افرادی دانشمند، عاقل،

 اند از:آیات و روایات ارزشمند عبارت

 1.داردکنندگان را دوست زیرا خداوند توکل ،توکل کنو چون تصمیم گرفتى بر خدا  ]ها[ با آنان مشورت کنکاردر 

دهند و از آنچه آنان که امر خدایشان را اجابت کردند و نماز به پا داشتند و کارشان را به مشورت یکدیگر انجام می

 بهترین کسى که با او مشورت کنى کسى است3نیست. نیازبیاز مشورت  کسهیچ2.کنندکردیم انفاق می هاآنروزی 

و هر کس با افراد  شودمیهر کس خودرأى شد هالک 4.و دوراندیشى باشد هاتجربهکه صاحب عقل و علم و 

 .5شودمیمشورت کند در عقل آنان شریک  نظرصاحب

آید مشاوران عالوه بر تخصص باید دارای خردمندی، تجربه، گونه که از این آیات و احادیث شریفه برمیهمان

یافتگی علوم رفتاری و ای در دنیای امروز با توجه به توسعهباشند. ارائۀ خدمات مشاوره دوراندیشی و خیرخواهی

های ضروری را کسب کرده باشند. شرایط پیچیدگی مشکالت افراد، نیازمند متخصصانی است که در این رشته آموزش

ازمند مشاوره با متخصصان متعهد و ای است که هر فردی برای زندگی سالم و متعالی نیگونهزندگی در دنیای امروز به

های کارآمد در زندگی نائل آیند. با توجه به همین موارد در ذیصالح است تا با همدلی و همراهی بتوانند به تصمیم

                                                           
 (151 :)آل عمران  «َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوکَّْل َعَلى الّلِه ِإنَّ الّلَه ُیِحبُّ اْلُمَتَوکِِّلیَن َشاِوْرُهْم ِفی اأَلْمِر».  1

َبْیَنُهْم َو ِممَّا َرَزْقناُهْم  ِذیَن اْسَتجاُبوا ِلَربِِّهْم َو َأقاُموا الصَّالَة َو َأْمُرُهْم ُشوریالَّ».  2

 (83 :، )شوری«ُیْنِفُقوَن
 (.714ص، الفصاحهنهجرسول خدا)ص( ) «اَیسَتغىن َرُجٌل َعن َمشَوَرٍةم».  8
، امام علی)ع( «اوُلو التَّجاِرِب وَ احَلزِمَخرُي َمن شاَورَت َذُووا النُّهى َوالِعلِم وَ ».  7

 (.723،ص8ج )غررالحكمودررالكلم
 555ص( صبحیصالح)البالغهنهج)، «َمِن اْسَتَبدَّ ِبَرْأِیِه َهَلَك َو َمْن َشاَوَر الرَِّجاَل َشاَرَكَها ِفي ُعُقوِلَها».  5

 .(161،قصار
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بسیاری از اسناد باالدستی نظام جمهوری اسالمی مواردی آمده است که ضرورت تربیت و تعلیم مشاوران متخصص را 

 شود.د آن اشاره میرد که به برخی مواکنایجاب و تأکید می

 11های کلی خانواده در بند تأکید مقام معظم رهبری بر ضروت مشاوره در فرایند مشاورۀ ازدواج و در سیاست .1

 بدینشرح آمده است:

ای و آموزش قبل، حین و پس از تشکیل خانواده و تسهیل دسترسی به آن بر اساس مبانی اماندهی نظام مشاورهس»

 «.خانوادهتحکیم ی ـ ایرانی در جهت اسالم

در اسناد باالدستی نظام جمهوری اسالم ایران نیز مواردی آمده است که بر ضرورت تربیت و تعلیم مشاور  .2

 کند:تأکید می

 و پرورشالف: سند تحول بنیادین آموزش 

های ه، برگزاری دورههای آموزشی و تربیتی مدرسها در فعالیتافزایش میزان مشارکت خانواده -4/4راهکار 

های زا برای همسوسازی اهداف و روشپذیر و آسیبهای آسیبای به خانوادهآموزشی اثربخش، ارائۀ خدمات مشاوره

 تربیتی خانواده و مدرسه.

-ای ـ تربیتی در تمام سطوح تحصیلی برای افزایش سالمت جسمی و روحی دانشارائۀ خدمات مشاوره -7/3 راهکار

 آموزان.

های دینی و اخالقی آموزان در سنین بلوغ و ارائۀ مشاوره و آموزشتوجه کافی به شرایط روحی دانش -3/16ار راهک

 ها.متناسب با آن

ها سوی رشتهآموزان بهمنظور هدایت دانشطراحی و استقرار جامع هدایت تحصیلی و استعدادیابی به -3/21 راهکار

 های آنان.مندی و تواناییآیندۀ کشور متناسب با استعدادها، عالقههای موردنیاز حال و ها و مهارتو حرفه

استقرار نظام راهنمایی و مشاورۀ تربیتی مبتنی بر مبانی اسالمی و افزایش نقش معلمان در این زمینه و  -4/21راهکار 

 های تحصیلی.کارگیری مشاوران متخصص برای ایفای وظایف تخصصی در تمام پایهبه

ها، قوۀ قضائیه، سازمان بهزیستی، های کشور اعم از دانشگاهو پرورش بسیاری از سازمانبر آموزش  امروزه عالوه

کمیتۀ امداد امام )ره( نیازمند ارائۀ خدمات مشاوره هستند که الزم است برای آنان نیروی انسانی متخصص در مشاوره 

 تربیت شود.

جمهور،در ظایف شورای اجتماعی کشور را با مدیریت رئیسیکی از و 95مادۀ  3-1در بند  برنامۀ ششم توسعه -ب

 داند:های اجتماعی بدین شرح میزمینۀ پیشگیری از آسیب
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های شهرها و تمرکز بخشیدن حمایت ۀزای اجتماعی در بافت شهری و حاشیخیز و بحرانشناسایی نقاط آسیب»

شده، با اعمال های اشتغال حمایتحقوقی و برنامه اجتماعی و ۀاجتماعی، خدمات بهداشتی ـ درمانی، مددکاری، مشاور

 «.های اجتماعی در مناطق یادشدهمدیریت آسیب ۀبخشی و سامانراهبرد همکاری بین

 در قسمت کاهش جمعیت کشوری آمده است: 126همچنین در بند الف مادۀ 

ای رایگان برای خدمات مشاوره ۀسازمان بهزیستی کشور مکلف است در راستای تحکیم نهاد خانواده نسبت به ارائ»

توسط مقام قضائی  1391ی که در اجرای قانون حمایت خانواده مصوب ئافراد فاقد تمکن مالی با معرفی مقام قضا

 «.آورد عملبهشوند، اقدام الزم خانواده معرفی می ۀدار برای رفع اختالف به آن سازمان برای مشاورصالحیت

 ت:نیز آمده اس 117مادۀ  6در بند 

پنج سال پس از  کمدستها قبل، حین و نوجوانان، جوانان با اولویت خانواده مسئوالنۀمستمر و  ۀآموزش و مشاور»

، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و پرورش آموزشوزارت  ویژهبه، ربطذی هایۀدستگاهازدواج توسط هم

عمومی و آموزش عالی دولتی و غیردولتی، سازمان نظام آموزش  مؤسساتوزارت ورزش و جوانان و سازمان بهزیستی، 

شناسی از تسهیالت و مزایای خدمات مشاوره و روان از با برخورداری ربطذیشناسی و مشاوره و سایر نهادهای روان

 «.پایه و تکمیلی هایبیمه

 در راهبرد کالن نظام جامع تعلیم و تربیت سند جامع علمی کشور آمده است: -ج 

قویت نظام استعدادیابی و مشاوره و هدایت تحصیلی در آموزش عمومی و بازنگری و بازتولید محتوا و . ت42 

 (.7منظور تحقق نقش شایستۀ زن و مرد در جامعۀ اسالمی )های آموزشی و پژوهشی بهروش

 بر ضرورت مشاوره به شرح زیر تأکید دارد: 8راهبرد کالن  1یا در بند 

 و استعدادیابی و هدایت تحصیلی کشور.. ارتقای نظام مشاوره 1

 آمده است: 8اقدام ملی راهبرد کالن  1و در بند 

سوی آموزان و دانشجویان بهمنظور هدایت دانش طراحی و استقرار نظام جامع مشاوره و استعدادیابی و هدایت به»

 «.های کشورها و اولویتهای آنناییمندی و تواهای کشور براساس استعداد و عالقههای علمی متناسب با اولویترشته

 فاهداو  فیتعر ،یمشخصات کل  ب(

رشتۀ مشاوره دانشی تخصصی است که از طریق آموزش، پژوهش و ارائۀ خدمات یاورانه در سه حوزۀ پیشگیری، رشد و 

ان، سالمندی و های مشاورۀ فردی، ازدواج، خانواده، تحصیلی، شغلی، سازمانی، توانبخشی، سالمت رودرمان و در حیطه

 شود.ها و نهادهای دولتی انجام میاعتیاد است که در مراکز خصوصی و سازمان
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ها و مؤسسات آموزش عالی واجد دانش مشاوره در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و پسادکتری در دانشگاه

 شود.صالحیت، آموزش داده می

ت توانمند، مؤمن و متعهد تا بتوانند خدمات راهنمایی ومشاوره را در هدف از تأسیس مقطع کارشناسی تربیت افرادی اس

ها، ها، مراکز نظامی، صنعتی، قضائی، زندانمعلم، دانشگاهو پرورش، سازمان بهزیستی، مراکز تربیت آموزش

موختگان دورۀ آدار شوند. از دانشاحمر و سایر مؤسسات و مراکز عهدهها، کمیتۀ امداد امام )ره(، هاللبیمارستان

ای و یاورانه به توانمندسازی تحصیلی، شغلی، ای حرفهرود که با ایجاد رابطهکارشناسی رشتۀ مشاوره انتظار می

 های مختلف جامعه بپردازند.شناختی افراد و گروهخانوادگی و روان

 تیضرورت و اهم پ(

تواند زندگی انسان را از روند طبیعی و عادی مشکالتی که می ؛امروزه بشر با مشکالت فراوانی دست به گریبان است

بعضی از مشکات  تنهاییبهتواند اما گاهی انسان نمی ؛خویش خارج سازد و به همین دلیل باید بر این مشکالت غلبه کرد

مشاور احساس  ینیاز به کمک دیگران دارد و اینجاست که ضرورت حضور کارشناس هاآنو برای حل خود را حل کند 

مشاوره در اصل یعنی پیشگیری و .فردی که مهارت و تخصص الزم را برای راهنمایی دیگران کسب کرده است ؛شودمی

و راه پیشرفت و تکامل را  نشوندروحی  هایبحرانبه افراد آموزش داده شود که چه کنند تا دچار  اینکهپیشگیری یعنی 

و  اندشدهکه دچار بحران  شودمیز شامل حال افرادی . البته بخش دیگری از مشاوره نیکنندطی  ترسریعو  ترراحت

کمک  مراجعو یا با آن کنار بیایند که در اینجا مشاور به  کنندعبور  موردنظرکه چگونه باید از بحران  دانندنمیاکنون 

 .لبه کندتا خودش را، نیازهایش را، هدفش را و راه رسیدن به هدفش را بشناسد تا بتواند بر بحران موجود غ کندمی

شوند. کودکان، نوجوانان و جوانان که این رو میهمۀ افراد در جریان زندگی خود با مسائل و مشکالت متنوعی روبه

تر و دلیل تجارب کمشان مصادف با دوران تحصیل در مدارس ابتدایی، متوسطۀاول و دوم است، بهدوره از زندگی

های برطرف ساختن مشکالت و مسائل شخصی و اجتماعی با دشواری ها در جریان برخورد وهای خاص این دورهبحران

شوند و این امر عالوه بر اثرگذاری بر جریان زندگی عادی و معمولی آنان، بر جریان تحصیلی آنان نیز رومیبیشتری روبه

ایی و مشاوره در که خدمات راهنم سازد. درصورتیرو میها را با مشکل روبهگذارد و رشد سالم شخصیت آنتأثیر می

ها باشد، با استفاده از این خدمات شیوۀ حل، رفع و برطرف کردن بسیاری از مسائل و مشکالت و موانع را یاد دسترس آن

کنند و سازش بهتر و بیشتری با خود و زندگی خواهند داشت و گیرند و از زندگی احساس رضایت و خرسندی میمی

تر در معرض ناهنجاری و بیماری ها کمتسهیل خواهد شد و سالمت شخصیت آن درنتیجه رشد شخصیتی سالم برای آنان

 قرار خواهد گرفت.

های ترین انتخابعالوه بر این، نوجوانان و جوانان در این دوره از زندگی با انتخاب رشتۀ تحصیلی و شغل که از مهم

های دلیل تعدد و تنوع رشتهدر دنیای کنونی به اند.کننده در زندگی فردی و اجتماعی است، مواجهساز و تعیینسرنوشت

ویژه نوجوانان و جوانان آسان ها برای همۀ افراد بهها این انتخابتحصیلی و کثرت و تعدد مشاغل و تخصصی بودن آن

 وسیلۀای و پرورشی در دسترس افراد مخصوصاً نوجوانان و جوانان قرار داشته باشد، بهنیست و چنانچه خدمات مشاوره
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دیده و مجرب قادر خواهند بود با شناخت خودشان و پی بردن به استعدادها، عالیق، اهداف راهنمایان و مشاوران آموزش

های تحصیلی، مشاغل مختلف و نیازهای جامعه، انتخاب رشتۀ تحصیلی و شغل و نیازهایشان و همچنین شناخت رشته

اشی از انتخاب نادرست رشتۀ تحصیلی و یا شغل است، جلوگیری مناسب یاری شوند. درنتیجه از بسیاری از ضایعات که ن

 کند.شود که این امر به رشد شخصیت سالم کمک میمی

ذکر است و اغلب اوقات با انتخاب همراه است و در خیلی از موارد، ارتباطی با انتخاب پیدا مورد دیگری که قابل

گذارد. اشخاص بسیاری وجود دارند ی در زندگی انسان میگیری است که تأثیرات عظیم و شگرفکند، امر تصمیمنمی

گیری ناتوان اند و با درجات متفاوت، دچار شک وتردید و در تصمیمگیری معقول و سنجیده را یاد نگرفتهکه تصمیم

نج و شوند و در زندگی به ررو میگیرند که درنتیجه با مشکل و گرفتاری روبههستند و یا اینکه تصمیمات نادرست می

ها یاری گیری از آنها باشند تا به هنگام تصمیمافتند و چنانچه افراد مجرب و آزموده و الیقی در دسترس آنزحمت می

 گیری صحیح و سنجیده جلوگیری خواهد شد.جویند، از بروز بسیاری از مشکالت ناشی از عدم توانایی تصمیم

کند تا کمک می کنندهمراجعهبه  دیگرعبارت؛بهکندرا حل میکارشناس مشاوره عمدتاً به یاری خود فرد، مشکل او 

 د.خود را با دنیای اطرافش تغییر ده ۀبتواند نوع رابط درنهایتتا  دهدگیری خود را تغییر تفکر، احساسات یا تصمیم

شد و پختگی ها رانسان در مواجهه و چالش با مسائل و دشواری. بشریاست ناپذیرزندگیهاجزءجداییمشکالت و بحران

-بر توانایی و تجارب خود و اطرافیان مییابد. هرچند آدمی در بسیاری از موارد با تکیهآورده و تکامل میدست می به

ها، خستگی روانی، نداشتن منابع حمایتی، ها غلبه کند، ولی در برخی از موارد به دالیل: فقدان مهارتتواند بر سختی

نیازمند کمک و یاری  یهای درونی یا بیرونبا بحران انه، تراکم مشکالت، مواجههزمان با مشکالت چندگمواجهۀ هم

 که افرادی. است مطرح جامعه افراد به کمک برای ایحرفه صورت به مشاوره امروزه مشاوران متخصص است.

زناشویی، های اساسی، ازدواج و سازگاری گیریتصمیمهای زندگی،ها، کسب مهارتانمندیدرخودشناسی، رشد تو

 اجتماعی، شیوۀ هایخانوادگی،مهارت اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، موفقیت شغلی،روابطِ سازگاری فرزند، تربیت

 نیازمند یاوری هستند. ها، پیشگیری و غلبه بر مشکالت روانیزندگی، گذر از بحران

دهد. مشاوره معنا می هادیگرفعالیتکه به  است. فعالیتی شدههای یاورانه شناخته در حرفهمحوری  یفعالیت منزلۀبهمشاوره 

دارد. مشاوره روندی تکیه گیری وحل مشکل تصمیم، سازگاری ،نیاز فرد به رشد براست که  دونفریرابطۀ یاورانۀ 

بین مشاور و مراجع  دوستانهاست. این روند با ایجاد یک تماس یا رابطۀ  رازداریمتمرکز بر مراجع است که مستلزم 

از:  اندعبارتیابد. این شرایط ود و با حاکم شدن شرایط ویژه و الزم برای موفقیت روند مشاوره ادامه میششروع می

فقط  نه مؤثر مشاورۀ .بنابراینمراجع درونیداوری  بر مبنایصدق یا خلوص مشاور، احترام به مراجع و درک همدالنه 

ای بلکه مستلزم وجود اشخاص ویژه ،ای استحرفه یهاومهارتمستلزم وجود مشاوری با باالترین سطح کارآموزی 

 .است که واجد خصوصیات تفاهم، گرمی، انسانیت و نگرش مثبت به انسان باشند

های اساسی گیری و رشد محور اقدامات پیشگیرانه در مشاوره است. انسان در فرایند زندگی خود با انتخابتصمیم

ب رشتۀ تحصیلی، شغل، همسر و شیوۀ زندگی است. در این زمینه وجود ها انتخاترین آنگوناگونی مواجه است. مهم
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مشاوران متخصص کمک خواهد کرد تا افراد با شناخت خود و پی بردن به استعدادها، عالیق، اهداف و نیازهایشان و 

ت به رشد های اساسی بگیرند تا از این طریق ضمن پیشگیری از مشکالهمچنین شناخت شرایط و نیازهای محیطی تصمیم

 سالم نائل آیند.

 ایمشاوره خدمات و است روانی فشار و استرس انگیز زندگی، قرنهای اعجابدلیل تحوالت و پیشرفت به حاضر، قرن

های مشاوره هم بر این اساس رو به گسترش امروز و آیندهاست. حوزه زندگی ات ازضروری ها یکیدر تمامی حوزه

نواده، تربیتی، تحصیلی، شغلی، سازمانی، بازتوانی، سالمندی، اعتیاد، سالمت روان، است و شامل: مشاورۀ ازدواج، خا

 مدار و دانشجویی است.جامعه

های جامعه و سبک زندگی مردم در ارتباط است. جامعۀ ایران با فرهنگ کهن از سویی دیگر مشاوره با فرهنگ و ارزش

مشاورانی است که بتوانند سبک و شیوۀ زندگی منطبق با الگوهای  های اسالمی حاکم بر آن نیازمندو غنی و نیز با ارزش

 اسالمی ـ ایرانی را در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی مردم توسعه دهند.

 تعداد و نوع واحدهای درسی (ت

 توزیع واحدها-(1)جدول 

 تعداد واحد دروسنوع 

 22 دروس عمومی 

 26 دروس پایه 

 76 الزامی تخصصیدروس 

 11 اختیاری تخصصی سدرو

 2 پروژه

 631 جمع
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 آموختگانو شایستگی دانش مهارت، توانمندیث( 
 

 دروس مرتبط ویژه هایها و توانمندیشایستگیها، مهارت

 درمانیمبانی فلسفی مشاوره و روان آشنایی با فلسفه مشاوره با نگاه انتقادی

ومی در های اسـالمی و فرهنـگ بـ   آشنایی دانشجویان با آموزه

 حوزه مشاوره

خانواده در ، ای در قرآن و حدیثهای مشاورهآموزه

 مسائل و تنوع فرهنگی در مشاوره، اسالم و ایران

ــا انــواع مهــارت هــا بــه هــای زنــدگی و آمــوزش آنآشــنایی ب

 های مختلفجمعیت
 های فرزندپروری و آموزش والدینآشنایی با شیوه

افزارهـا و ابزارهـای   نـرم آشنایی و کسب مهارت در استفاده از 

 مشاورهفناوری اطالعات و ارتباطات در 
 های تخصصی در مشاورهافزارها و نمایهآشنایی با نرم

هــای آشــنایی و کســب مهــارت در بــه کــارگیری آزمــون     

 شناختیروان

 های کاربرد آزمون

 های کاربرد آزمون، (1شناختی در مشاوره )روان

 (2شناختی در مشاوره )روان

هـای  مداخله در کـاهش آسـیب   شنایی و کسب مهارت برایآ

 اجتماعی روانی، و

، (2شناسی روانی )آسیب،(1شناسی روانی )آسیب

 ، آسیب شناسی اجتماعیمشاوره سالمت روان

ــاس     ــومی براس ــائل ب ــین مس ــارت در تبی ــب مه ــنایی و کس آش

 مشاورههای یافته

آسیب آسیب شناسی اجتماعی، ، شناسی اجتماعیروان

 پروژۀ پژوهشی در مشاورهاسی خانواده، شن

آشنایی  و کسب مهـارت  درارایـه خـدمات مشـاوره درحیطـه      

، های مختلف تحصیلی، شغلی، خـانوادگی، توانبخشـی، اعتیـاد   

 زندانبحران، 

پذیری، مشاورۀ توانبخشی، مشاورۀ کارآفرینی و اشتغال

ی، مشاورۀ اعتیاد، مشاورۀ تأدیبی، آموزش و شغل ۀمشاور

شناسی خانواده، رۀ ازدواج، مشاورۀ خانواده، آسیبمشاو

کارورزی در مشاوره ،، مشاوره بحرانمشاورۀ تحصیلی

کارورزی در مشاوره ، (2کارورزی در مشاوره )، (1)

(3) 

متون انگلیسی در مشاوره ، (1متون انگلیسی در مشاوره ) به زبان اصلی مشاورهبرداری از متون و منابع توانایی بهره

(2) 

و مقایسـه   مشـاوره ها و رویکردهای متفاوت درآشنایی با نظریه

 آنها با یکدیگر

 های مشاوره و نظریه

 های مشاوره و نظریه، (1درمانی)روان

 (2درمانی)روان
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بـه افـراد    آشنایی  و کسب مهـارت  درارایـه خـدمات مشـاوره    

 دردوره های مختلف سنی

، انانمشاورۀ جو، مشاورۀ نوجوانان، مشاورۀ کودکان

کارورزی ، (1کارورزی در مشاوره )، مشاورۀ سالمندی

 (3کارورزی در مشاوره )، (2در مشاوره )

 دروس مرتبط های عمومیها و توانمندیها، شایستگیمهارت

های اندیشـیدن  تعمیق اعتقادات دینی و پرورش تفکر و مهارت

 براساس فرهنگ اسالمی و به کارگیری آنها در زندگی

 ها و اخالقیات اسالمیخت و پرورش ارزشارتقای شنا

، اخالق 2و 1اندیشۀ اسالمی ، شناسی در اسالمانسان

 اسالمی

مـی  های مطالعه و پژوهش کآشنایی و کسب مهارت در روش

 و کیفی

 تحقیق در مشاوره، آمار توصیفی و کاربرد  هایروش

 آمار استنباطی و کاربرد ، در مشاوره افزارهای آمارینرم

 در مشاورهزارهای آماری افنرم

 دورهشرایط و ضوابط ورود به  ج(

 6سال و حداکثر آن  4مطابق مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، متوسط طول دورۀ کارشناسی مشاوره، 

های ضروری در های نظری و عملی الزم برای کسب تواناییسال خواهد بود و دانشجویان در طی آن آموزش

ریزی های مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای عالی برنامهنامهوره را بر اساس آیینانجام وظایف مشا

 فراخواهند گرفت.

 دانشجو پذیرش شرایطچ( 

 شرایط عمومی -الف

 ها و مؤسسات آموزش عالی کشور.دارا بودن شرایط عمومی داوطلبان ورود به دانشگاه 

 شرایط اختصاصی -ب

 ی جسمانی و روانی محدودکننده برای انجام کار مشاوره.نداشتن معلولیت و ناتوان -

 دارا بودن توانایی تکلم و قدرت بیان. -

 احراز توانمندی علمی طبق مصوبات وزارت علوم. -
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 فصل دوم

 جدول عناوین و مشخصات دروس



 پایه دروس کلی عنوان و مشخصات -(2)جدول 

 عنوان درس ردیف

تعداد 

واحد 

(6-3 

 (واحد

 تعداد ساعات نوع واحد

 هم نیاز پیش نیاز
 عملی نظری

نظری 

- 

 عملی

 عملی نظری

       32 2 عمومی شناسیروان  .1

       32 2 فیزیولوژی اعصاب و غدد  .2

3.  
 آمار توصیفی و کاربرد 

 در مشاوره افزارهای آمارینرم
2    32    

4.  
 آمار استنباطی و کاربرد 

 در مشاورهافزارهای آماری نرم
2    

 

32 
 

 آمار توصیفی

 و کاربرد 

افزارهای نرم

در  آماری

 مشاوره

 

     32 2 شناسی تحولی کودک و نوجوانروان  .5
 شناسیروان

 عمومی
 

6.  
 سالیشناسی تحولی بزرگروان

 
2    32  

شناسی روان

تحولی 

کودک و 

 نوجوان

 

7.  
 شناسی شخصیتروان

 
2    32  

شناسی روان

تحولی 

کودک و 

 نوجوان

 

8.  
 (1شناسی روانی)آسیب

 
2    32  

شناسی روان

تحولی 

 بزرگسالی

 

 

 آسیب      32 2 (2شناسی روانی )آسیب  .9
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 عنوان درس ردیف

تعداد 

واحد 

(6-3 

 (واحد

 تعداد ساعات نوع واحد

 هم نیاز پیش نیاز
 عملی نظری

نظری 

- 

 عملی

 عملی نظری

شناسی  

 (1روانی)

 

11.  
 شناسی در اسالمانسان

 
2    32    

11.  
 شناسی تربیتیروان

 
2    32  

شناسی روان

 عمومی
 

12.  
 درمانیمبانی فلسفی مشاوره و روان

 
2    32    

13.  
 شناسی اجتماعیروان

 
2    32  

شناسی روان

 عمومی
 

        21 جمع

 

ساعت  64 ی )کارورزی(ساعت و کار آموز 48اعت، کارگاهی س 32ساعت، عملی  16نکته: ساعت آموزش برای هر واحد نظری 

است.



 06/    مشاوره کارشناسیبرنامه درسی دوره 

 الزامی تخصصیعنوان و مشخصات کلی دروس  -(3جدول )

 عنوان درس ردیف

تعداد 

 واحد

(6-3 

 (واحد

 تعداد ساعات نوع واحد

 یش نیازپ
هم 

 عملی نظری نیاز
 -نظری 

 عملی
 عملی نظری

       32 2 خانواده در اسالم و ایران  .1

2.  
تحقیق در مشاوره  هایروش

 )نظری(
2    32  

 آمار استنباطی و کاربرد 

در افزارهای آماری نرم

 مشاوره

 

3.  
های تحقیق در روش

 مشاوره )عملی(
1     32 

روش های تحقیق در 

 )نظری(مشاوره
 

4.  
گیری در سنجش و اندازه

 مشاوره
2    16 32 

 آمار استنباطی و کاربرد 

 افزارهای آمارینرم

 درمشاوره

 

       32 2 مبانی مشاوره  .5

     32 2 ای در مشاورهاخالق حرفه  .6
 مبانی مشاوره

 
 

7.  
ای در های مشاورهآموزه

 قرآن و حدیث
2    32    

8.  
ها و فنون روش

 ری(مشاوره)نظ
2    32  مبانی مشاوره  

9.  
ها و فنون مشاوره روش

 )عملی(
1     32 

ها و فنون روش

 )نظری(مشاوره
 

11.  
-های مشاوره و رواننظریه

 (1درمانی )
2    32  

 مبانی فلسفی مشاوره و 

 درمانی/ روان

 ها و فنون مشاورهروش

 

11.  
-های مشاوره و رواننظریه

 (2درمانی)
2    32  

 مشاوره و  هاینظریه

 (1درمانی )روان
 

12.  
متون انگلیسی در مشاوره 

(1) 

2    32   مبانی مشاوره/زبان

 انگلیسی عمومی
 



 07/    مشاوره کارشناسیبرنامه درسی دوره 

 عنوان درس ردیف

تعداد 

 واحد

(6-3 

 (واحد

 تعداد ساعات نوع واحد

 یش نیازپ
هم 

 عملی نظری نیاز
 -نظری 

 عملی
 عملی نظری

 

13.  
متون انگلیسی در مشاوره 

(2) 

 

2    32  

متون انگلیسی در مشاوره 

(1) 

 

 

14.  
-های روانکاربرد آزمون

 (1شناختی در مشاوره )
2    16 32 

سنجش و اندازه گیری در 

 مشاوره
 

15.  
-های روانکاربرد آزمون

 (2شناختی در مشاوره )
2    16 32 

های روان کاربرد آزمون

 (1شناختی در مشاوره )

 

 

     32 2 مشاورۀ تحصیلی)نظری(  .16
ها و فنون روش

 )نظری(مشاوره
 

    32  1 مشاورۀ تحصیلی)عملی(  .17
راهنمایی و مشاورۀ 

 )نظری(تحصیلی
 

18.  
های آموزش مهارت

 زندگی
2    16 32 

شناسی تحولی روان

 کودک و نوجوان
 

  16 32   2 مشاورۀ سالمت روان  .19

(/ 1شناسی روانی)آسیب

های مشاوره و نظریه

 (1درمانی )روان

 

  16 32   2 مشاورۀ اصالح رفتار  .21

 (/ 2شناسی روانی)آسیب

های مشاوره و نظریه

 (2درمانی )روان

 

  16 32   2 مشاورۀ کودکان  .21
ی تحولی شناسروان

 کودک و نوجوان
 

  16 32   2 مشاورۀ نوجوانان  .22
شناسی تحولی روان

 کودک و نوجوان
 

 شناسی تحولی روان  16 32   2 مشاورۀ جوانان  .23



 08/    مشاوره کارشناسیبرنامه درسی دوره 

 عنوان درس ردیف

تعداد 

 واحد

(6-3 

 (واحد

 تعداد ساعات نوع واحد

 یش نیازپ
هم 

 عملی نظری نیاز
 -نظری 

 عملی
 عملی نظری

 سالیبزرگ

  (2شناسی روانی)آسیب  16 32   2 مشاورۀ بحران  .24

     32 2 شناسی خانوادهآسیب  .25
شناسی تحولی روان

 سالیبزرگ
 

     32 2 خانواده)نظری( مشاورۀ  .26
 شناسی خانوادهآسیب

 
 

  )نظری(مشاورۀ خانواده    32  1 مشاورۀ خانواده)عملی(  .27

  16 32   2 آموزش و مشاورۀ ازدواج  .28
خانواده در اسالم و ایران/ 

 مشاورۀ جوانان
 

  16 32   2 مشاورۀ تأدیبی  .29
های مشاوره و نظریه

 (2درمانی )روان
 

  16 32   2 دیمشاورۀ سالمن  .31
شناسی تحولی روان

 سالیبزرگ
 

  2شناسی روانی آسیب  16 32   2 مشاورۀ اعتیاد  .31

     32 2 مشاورۀ گروهی)نظری(  .32
های مشاوره و نظریه

 (2درمانی )روان
 

  )نظری(مشاورۀ گروهی    32  1 مشاورۀ گروهی)عملی(  .33

  مشاورۀ تحصیلی     32 2 مشاورۀ شغلی)نظری(  .34

  )نظری(مشاورۀ شغلی    32  1 مشاورۀ شغلی )عملی(  .35

36.  
مشاورۀ کارآفرینی و 

 اشتغال پذیری
2    16 32 مشاورۀ شغلی  

  (2آسیب شناسی روانی )  16 32   2 مشاورۀ توانبخشی  .37

 - (2آسیب شناسی روانی )  16 32   2مشاوره با افراد دارای   .38



 09/    مشاوره کارشناسیبرنامه درسی دوره 

 عنوان درس ردیف

تعداد 

 واحد

(6-3 

 (واحد

 تعداد ساعات نوع واحد

 یش نیازپ
هم 

 عملی نظری نیاز
 -نظری 

 عملی
 عملی نظری

 های یادگیریناتوانایی

39.  
پروری و های فرزندشیوه

 آموزش والدین
2    16 32 

روانشناسی تحولی 

 کودک و نوجوان
- 

    64  1 (1کارورزی در مشاوره )  .41

 های مشاوره و نظریه

(/ مشاورۀ 1درمانی)روان

 ()عملیتحصیلی

- 

    64  1 (2کارورزی مشاوره )  .41

مشاوره شغلی 

(/کارورزی در )عملی

 (1مشاوره)

- 

    128  2 (3کارورزی مشاوره )  .42

(، عملیمشاوره خانواده )

مشاوره 

 (/کارورزیعملیگروهی)

2 

- 

    128  2 پروژۀ پژوهشی در مشاوره  .43
های تحقیق در روش

 مشاوره )عملی(
- 

        78 جمع



 11/    مشاوره کارشناسیبرنامه درسی دوره 

 اختیاری تخصصی عنوان و مشخصات کلی دروس -(3جدول )

 عنوان درس ردیف
 تعداد واحد

 (واحد 6-3)

 تعداد ساعات نوع واحد

 نیازپیش 
هم 

 عملی نظری نیاز
 -نظری 

 عملی
 عملی نظری

  مشاورۀ بحران  16 32   2 مشاوره با بیماران خاص  .6

  16 32   2 طالق ۀمشاور  .2
مشاورۀ 

 )نظری(خانواده
 

3.  
مدیریت و سازماندهی 

 ایخدمات مشاوره
2    16 

 

32 
  مبانی مشاوره

4.  
-های روانآشنایی با درمان

 پزشکی
2    16 32 

شناسی آسیب

 2روانی 
 

    16 32   2 مددکاری اجتماعی  .5

مسائل و تنوع فرهنگی در   .1

 مشاوره
2    32  

 یهاهینظر

روان  مشاوره و

 (1درمانی)

 

     32 2 شناسی اجتماعیآسیب  .7
شناسی روان

 اجتماعی
 

8.  
آموزش و پرورش ابتدایی و 

 متوسطه
2    32    

  مبانی مشاوره  16 32   2 کاربرد بازی و هنر در مشاوره  .9

       32 2 شناسیمبانی جامعه  .61

       32 2 مبانی تعلیم وتربیت  .66

62.  

افزارها و آشنایی با نرم

های تخصصی در نمایه

 مشاوره

2    16 32 
های تحقیق روش

 )نظری(درمشاوره
 

شناسی روان  16 32   2 مشاورۀ دانشجویی  .63

-تحولی بزرگ
 



 10/    مشاوره کارشناسیبرنامه درسی دوره 

 عنوان درس ردیف
 تعداد واحد

 (واحد 6-3)

 تعداد ساعات نوع واحد

 نیازپیش 
هم 

 عملی نظری نیاز
 -نظری 

 عملی
 عملی نظری

 سالی

        21 جمع

 را انخاب نماید.واحد 11تعداد فوق، اختیاری ستواند از بین درودانشجو می
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 فصل سوم

 های دروسژگیوی



 13/    مشاوره کارشناسیبرنامه درسی دوره 

 هدف کلی و اهداف ویژه:

 شناسی.روانآشنایی با اصول و مفاهیم بنیادی 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 شناسیتعریف روان 

 شناسی تاریخچۀ روان 

 شناسیرویکردهای روان 

 شناسیموضوع، هدف و روش روان 

 شناسی و رابطۀ آن با سایر علومهای روانرشته 

 )عوامل مؤثر بر رفتار )وراثت و محیط 

 احساس و ادراک 

 تلفهای مخهوش و توزیع و تفسیر هوش بهر در گروه 

 انگیزش و هیجان، غرایز و فطرت 

 های یادگیرییادگیری، عوامل مؤثر در آن و نظریه 

 آموزیفکر و زبان 

 یادآوری و فراموشی 

 شناسی اسالمیهای رواننظریه 

  ،شناسی اسالمیروان اهداف، مسائل و قلمروف،یتعرموضوع 

  یاسالمی شناسرواناصول ،مبانی و روش شناسی 
 

 و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: ت( راهبردهای تدریس

 تدریس نظری استاد در کالس و بحث گروهی

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ترم و پایان ترم، گزارش مطالعه و پژوهش فردیآزمون نظری میان

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 یکالس درس همراه با تجهیزات سمعی و بصر

 شناسی عمومیروان عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد General Psychology عنوان درس به انگلیسی:

 نظری پایه - نیاز:دروس پیش

 ملی ع تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:



 12/    مشاوره کارشناسیبرنامه درسی دوره 

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 :منابع اصلی
. ترجمۀر. زمانی، شناسی هیلگاردزمینۀ روان)آخرین سال انتشار(. .اتکینسون، ر.، هوکسما، س.، ن.، بم، د.، اسمیت، ا.، و اتکینسون، ر .1

 م. بیک، ب. بیرشک، م، ت. براهنی، و م. شهرآرای )آخرین سال انتشار(. تهران: رشد. 

 )آخرین سال انتشار(. تهران: سمت. صادقی ۀج.ترجم.شناسیروانخرین سال انتشار(. )آل.  ،اسدورو .2

 رین سال انتشار(. تهران: رسا.. ترجمۀ م. فیروزبخت )آخشناسی سانتراکزمینۀ روانسانتراک، ج. )آخرین سال انتشار(.  .3

غروی، سیدمحمد،آذربایجانی، مسعود، فرقانی، مرتضی، و دیگران. )آخرین سال انتشار(. نگاهی به روانشناسیاسالمی، قم: انتشارات  .4

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه .

انتشارات پژوهشگاه بین المللی شناسی اسالمی )مبانی، تاریخچه، قلمرو(، قم: شجاعی، محمدصادق. )آخرین سال انتشار(. روان .5

 المصطفی.

 

 منابع برای مطالعۀ بیشتر:

 . تهران: ساالوان.شناسی عمومیروانگنجی، ح. )آخرین سال انتشار(.  .1

شناسیدرقرآن؛بنیادها و کاربرها، قم: انتشارات پژوهشگاه حوزه و کاویانی، محمد، موسوی، سیدهانی. )آخرین سال انتشار(. روان .2

 دانشگاه 

 شناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان، تهران: رشد.ی، محمدعثمان. )آخرین سال انتشار(. رواننجات .3

 ،قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 2و1شجاعی،محمدصادق.)آخرین سال انتشار(. روانشناسی در قرآن و حدیث ج .4

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://samt.ac.ir/fa/book/977/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C


 15/    مشاوره کارشناسیبرنامه درسی دوره 

 هدف کلی و اهداف ویژه:

 ها با رفتار.آشنایی با ساختمان و کارکرد سیستم عصبی و غدد و تأثیر و چگونگی ارتباط آن

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مروری بر تاریخچه و تعریف فیزیولوژی اعصاب و غدد 

 گردانهای عصبی و داروهای رواندهندهژی سلول عصبی، انتقالمرور فیزیولو 

 ها، فیزیولوژی توجه، ادراک، دقت، حافظه، یادگیری، تداعی، رفتارهای حرکتی ارادی و غیرارادی، تکلم، خلق و هیجانات، انگیزه

 تشویق و تنبیه، دردهای جسمی و روانی

 های فیزولوژی اختالالت روانیجنبه 

 مغزیهای تشخیص آسیب 

 اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک 

 هاهای آنریز و بررسی هورمونغدد درون 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 تدریس نظری استاد در کالس و بحث گروهی.

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 .ترم و پایان ترم، گزارش مطالعه و پژوهش فردیآزمون نظری میان  

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 کالس درس همراه با تجهیزات سمعی و بصری.
 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 :منبع/منابع اصلی
 . تهران: سمت.ریزفیزیولوژی اعصاب و غدد درون. )آخرین سال انتشار( حائری، ع. .1

 . تهران: سمت. ولوژی و سایکوفیزیولوژینوروسایک. )آخرین سال انتشار(خداپناهی، م. ک.  .2

 

 منابع برای مطالعۀ بیشتر:

 فیزیولوژی اعصاب و غدد عنوان درس به فارسی:

 Endocrine and Nervous System انگلیسی:عنوان درس به 

Physiology 

 نوع درس و واحد

 نظری پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  فر علمی س:نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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  . تهران: دانشگاه شهید بهشتی.فیزیولوژی عمومی، اعصاب و غدد داخلی. )آخرین سال انتشار(خداپناهی، م. ک.  .1

 رایی. تهران: ارسباران. ترجمۀ ه. بحی فیزیولوژی اعصاب و غدد.. )آخرین سال انتشار( کاالت، ج. .2

3. Guyton, A.C. (2005). Text book of medical physiology. 11th ed. Philadelphia: Saunders. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 17/    مشاوره کارشناسیبرنامه درسی دوره 

 هدف کلی و اهداف ویژه:

 بندی و تحلیل توصیفی اطالعات.آشنایی با اصول و مفاهیم مقدماتی آمار جهت طبقه   

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 نقش و کاربرد آمار در مشاوره 

 غیرها در علوم رفتاری(مفاهیم مقدماتی آمار)موضوع آمارتوصیفی و استنباطی، جامعه و نمونۀ آماری و مت 

 ای، نسبی(گیری با توجه به متغیرهای رفتاری )اسمی، ترتیبی، فاصلهسطوح اندازه 

  توزیع فراوانی و نمودارهای آن 

 شناختی )نما، میانه، میانگین(های گرایش مرکزی جهت تبیین متغیرهای رواناندازه 

 امنۀ تغییرات، انحراف چارکی، انحراف متوسط، واریانس، انحراف شناختی )دهای پراکندگی جهت تبیین متغیرهای رواناندازه

 استاندارد(

 رتبۀ درصدی، نقاط درصدی، دهکنمره( های استانداردها، تبدیل نمرات و نمرهها و چارکهای استاندارد Zو T) 

 های آن )سطوح زیرمنحنی( کجی و کشیدگیای منحنی طبیعی و ویژگیتوزیع دوجمله 

 شناختیغیرهای روانبستگی در متهم 

 افزارها در آمار توصیفیآشنایی و استفاده از نرم 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 تدریس نظری استاد در کالس و بحث گروهی.   

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ترم و پایان ترم، گزارش مطالعه و پژوهش فردی.آزمون نظری میان  

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 ای.کالس درس همراه با تجهیزات سمعی و بصری و رایانه  

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

 :منبع/ منابع اصلی
 . تهران: رشد.شناسی و علوم تربیتیای بر احتماالت و آمار کاربردی در روانمقدمه. )آخرین سال انتشار(دالور، ع.  .1

. تهران: وزش گام به گام آناکسل و آم ـ آمار توصیفی و احتماالت با استفاده از مایکرو سافتسرائی، ا. )آخرین سال انتشار(. ک .2

 سمت.

 در مشاوره افزارهای آماریآمار توصیفی و کاربرد نرم عنوان درس به فارسی:

 Descriptive Statistics and Statistics عنوان درس به انگلیسی:

UsageSoftware in Counseling 

 نوع درس و واحد

 نظری پایه - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. اه کارگ سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

http://samt.ac.ir/fa/book/487/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%84-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%86-
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 منابع برای مطالعۀ بیشتر:

 . تهران: سمت.آمار توصیفی برای علوم اجتماعینایبی، ه. )آخرین سال انتشار(. .1

 تهران:  ارکان دانش. .Minitab 15افزار آمار توصیفی با نرم. )آخرین سال انتشار(جمشیدیان، ا.  .2

 . تهران:  نگاه دانش.SPSS,LISREL,SmartPLSافزارهای کاربرد آمار با نرم)آخرین سال انتشار(. زاده، ع.، و صفری، ر. رجب .3

 . تهران: پیک فرهنگ.آمار توصیفی در علوم رفتاری)آخرین سال انتشار(. هومن، ح.  .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

http://samt.ac.ir/fa/book/753/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
http://samt.ac.ir/fa/book/753/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
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 هدف کلی و اهداف ویژه:

 های آماری. های نمونه و کاربرد انواع آزمونهای استنباط پارامترهای جامعه از روی شاخصآشنایی با شیوه
 

 :هاپ( مباحث یا سرفصل
 های آنتنباطی و بیان مفروضهمفهوم آمار اس 

 های آمار استنباطی )آزمومنهای پارامتریک و غیر پارامتریک(انواع روش 

 های آماریانواع فرض 

 توریع نرمال و کاربرد آن در آمار استنباطی 

 ها در آمار استنباطیانواع توزیع 

  انواع آزمونtو کاربردهای آن 

 بررسی مفهوم تحلیل واریانس 

 طرفه، مدل آماری آن، روش محاسبه، و کاربرد آن در پژوهشکتحلیل واریانس ی 

 های تعقیبیآزمون 

 انواع مقایسۀ پسین و پیشین 

 های تعقیبیتحلیل واریانس دوطرفه، مفهوم تعامل،مدل آماری تحلیل واریانس دوطرفۀ آزمون 

 های تکراریتحلیل واریانس برای طرح 

 های التینای، مربعی آشیانههاهای تصادفی، طرحتحلیل واریانس برای بلوک 

 تحلیل رگرسیون چند متغیره و انواع تحلیل رگرسیون 

 تحلیل مسیر 

 های آنمفهوم آزمون غیر پارامتریک و مفروضه 

 آزمون خی دو و انواع آن، کاربرد آن 

 آزمون مکنمار و انواع آن 

 هاآزمون عالمت 

 آزمون اسمیرنف و کاربرد آن 

 آزمون کوکران و کاربردهای آن 

 هازمون دورهآ 

 افزارهای آماری در مشاورهآمار استنباطی و کاربرد نرم عنوان درس به فارسی:

 Inferential statistics and Statistics عنوان درس به انگلیسی:

Software Usage in Counseling 

 نوع درس و واحد

افزارهای آماری در آمار توصیفی و کاربرد نرم نیاز:دروس پیش

 مشاوره
 

 نظری پایه 

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی چه اگر واحد عملی دارد، 
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 آزمون کرسکال والیس 

 های غیر پارامتریک و ضریب کندالضرایب وابستگی در آزمون 

 توجه: مطالب فوق با استفاده از کامپیوتر وSPSS.آموزش داده خواهد شد 

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 تدریس نظری استاد در کالس و بحث گروهی.

 : رزشیابی )پیشنهادی(ث( راهبردهای ا

 ترم و پایان ترم، گزارش مطالعه و پژوهش فردی.آزمون نظری میان

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 کالس درس همراه با تجهیزات سمعی و بصری.

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

 :منبع/منابع اصلی      
 . تهران: رشد.شناسی و علوم تربیتیای بر احتماالت و آمار کاربردی در روانمقدمه. )آخرین سال انتشار( دالور، ع. .1

 . تهران: سمت.متغیریهای آماری تکای از تحلیلآمار استنباطی: گزیدهسرمد، ز. )آخرین سال انتشار(.  .2

. ترجمۀ ع. ر. کیامنش )آخرین سال انتشار(. تهران: جهاد ل آماری در علوم رفتاریاستدالشیولسون، ر. )آخرین سال انتشار(.  .3

 دانشگاهی دانشگاه عالمه طباطبایی.

. ترجمۀ ح. پاشاشریفی، شناسی و دیگر علوم رفتاریدر روان SPSSای بر کاربرد مقدمهکرامر، د.، و هاویت، د. )آخرین سال انتشار(.  .4

 تهران: سخن.)آخرین سال انتشار(. پور . شریفی، و د. معنویج. نجفی زند، م. میرهاشمی، ن

 

 منابع برای مطالعۀ بیشتر:

. تهران: اکسل و آموزش گام به گام آن ـ آمار توصیفی و احتماالت با استفاده از مایکروسافتکسرائی، ا. )آخرین سال انتشار(.  .1

 سمت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://samt.ac.ir/fa/book/1992/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%DA%A9-%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://samt.ac.ir/fa/book/487/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%84-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%86-
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 هدف کلی و اهداف ویژه:

 آشنایی با مراحل مختلف رشد جسمانی، عاطفی، اجتماعی و شناختی کودک از بدو تولد تا پایان دورۀ نوجوانی.     

 ا:هپ( مباحث یا سرفصل

 تحولیشناسی تعریف روان 

 تحولیشناسی روان ۀتاریخچ 

 لرشد و تکام اصول 

 روان تحلیلی/ اجتماعی و...(گرا)رفتارگرا/ شناختیرشدشناسی نظریات روان / 

 (محیطثر در رشد وتکامل)وراثت و ؤعوامل م 

  مفاهیم، قلمرو ،اصول و عوامل مؤثر بر تحول در منابع اسالمی 

 هیجانی، شناختی و معنوی(در منابع اسالمی -فرایند تحول و ابعاد تحول ))بدنی، عاطفی 

 شناختی انساننقش دین در تحول ابعاد روان 

 و اجتماعی( عاطفی، هیجانی و کالمی، شناختی و جسمانیدوسالگی)تکامل  پایاناز تولد تا  و تحول رشد 

  و اخالقی( هیجانیسالگی)تکامل جسمانی، شناختی، اجتماعی، هفتاز سه تا  و تحولرشد 

 (، اجتماعی و جنسیهیجانیشناختی،  جسمانی،سالگی)تکامل از هفت تا یازده و تحول رشد 

 (، اجتماعی و جنسیهیجانیشناختی،  جسمانی،)تکامل نوجوانی و تحولدر دورۀ  رشد 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 تدریس نظری استاد در کالس و بحث گروهی.

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ترم و پایان ترم، گزارش مطالعه و پژوهش فردی.آزمون نظری میان

 زات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:ج( ملزومات، تجهی
 کالس درس همراه با تجهیزات سمعی و بصری.

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

 

 :منبع/منابع اصلی

 شناسی تحولی کودک و نوجوانروان عنوان درس به فارسی:

 Developmental psychology of Child عنوان درس به انگلیسی:

and adolescent 

 نوع درس و واحد

 نظری پایه شناسی عمومیروان نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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. ترجمۀ ی. سیدمحمدی )آخرین سال انتشار(. تهران: 1. جلد شناسی رشد: از لقاح تا کودکیروانبرک، ل. )آخرین سال انتشار(.  .1

 ارسباران.

. ترجمۀ ی. سیدمحمدی )آخرین سال انتشار(. تهران: 2ج  شناسی رشد: نوجوانی تا پایان عمر.روانسال انتشار(.  برک، ل. )آخرین .2

 ارسباران.

. ترجمۀ د. عرب قهستانی، ه. شناسی رشد و تحول انسانروان. )آخرین سال انتشار(پاپالیا، د. ا.، وندکاس الدز، س.، و فلدمن، ر. د.  .3

 تهران: رشد.)آخرین سال انتشار(. بی، ف. داورپناه، و ا.حیات روشنایی آوادیسیانس، ح. ر. سهرا

(. 1399. ترجمۀ ا. ا. مازندرانی )مشاوره با افراد در گسترۀ عمر(. 2114وانگ، د. و.، هال، ک. ر.، جاستیس، ج. ا.، و هرناندز، ل. و. ) .4

 تهران: سمت.

 داری، سمت و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.نوذری ، محمود. )آخرین سال انتشار(. روانشناسی تحول دین .5

 علم الهدی، جمیله. )آخرین سال انتشار(. نظریه اسالمی رشد انسان، ، دانشگاه شهید بهشتی. .6

 

 

 منابع برای مطالعۀ بیشتر:

 . تهران: سمت.1. جشناسی رشدروان)آخرین سال انتشار(. کدیور، پ.، سیف، س.، و کرمی نوروزی، ر. .1

 تهران: نشرمرکز.)آخرین سال انتشار(. . ترجمۀ م.یاسائی رشد و شخصیت کودک. )آخرین سال انتشار(ن، ج. ماسن، پ، ه.، و کیگا .2

 .سمتشناسی رشد با نگرش به منابع اسالمی، تهران: انتشارات .)آخرین سال انتشار(. روانناصرو دیگران ،بی ریا .3

 .سازمان تبلیغات اسالمی، تهران: انتشارات شناسی رشدروان آموزش مفاهیم دینی همگام باباهنر، ناصر. )آخرین سال انتشار(.  .4

5. Granqvist, P. (2020). Attachment in religion and spirituality: A wider view. Guilford 

Publications. 
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 هدف کلی و اهداف ویژه:

 سالی آشنایی با مراحل و خصوصیات مختلف رشد و تحول جسمانی، عاطفی، اجتماعی، شناختی و اخالقی در دورۀ بزرگ     

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 سالی و سالمندیتعریف مفاهیم جوانی، بزرگ 

 سالی و سالمندی )رفتاری، شناختی، اخالقی، روان تحلیلی، اجتماعی، فرهنگی و نظریات رشد و تحول در دورۀ جوانی، بزرگ

 اسالمی(

 سالی و سالمندی )رشد و تحولجسمانی، عاطفی، شناختی، اخالقی و اجتماعی(جوانی، بزرگ 

 ا و مشکالت سازگاریهای و جنسی( ارزشرشد هویت )هویت فردی، شناختی، اجتماعی، حرفه 

 جمعی در رشد اجتماعیرشد و تحول اجتماعی در خانواده و جامعه و نقش همساالن و وسایل ارتباط 

 سالی و سالمندیتحوالت دورۀ جوانی، بزرگ 

 سالی و پیریدوران بزرگ 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 .تدریس نظری استاد در کالس و بحث گروهی

 :ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(
 ، گزارش مطالعه و پژوهش فردی.ترمانیپاو  ترمانیم:آزمون نظری

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 کالس درس همراه با تجهیزات سمعی و بصری  
 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

 :منبع/منابع اصلی
. ترجمۀ ی. سیدمحمدی )آخرین سال انتشار( 2ج سالی(.شناسی رشد )نوجوانی، انتقال به بزرگروان. ()اخرین سال انتشار برک، ل. .1

 تهران: ارسباران.

. ترجمۀ د. عرب قهستانی، ه. شناسی رشد و تحول انسانروان. )اخرین سال انتشار(پاپالیا، د. ا.، وندکاس الدز، س.، و فلدمن، ر. د.  .2

 تهران: رشد.)آخرین سال انتشار(. ف. داورپناه، و ا.حیات روشنایی آوادیسیانس، ح. ر. سهرابی، 

محمود، منصور. )آخرین سال انتشار(. روان شناسی ژنتیک: تحول روانی از تولد تا پیری. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی  .3

 دانشگاه ها)سمت(.

 سالی شناسی تحولی بزرگروان عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Developmental psychology of adults عنوان درس به انگلیسی:

 نظری پایه کودک و نوجوان شناسی تحولیروان نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  علمی سفر :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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(. 1399(. مشاوره با افراد در گسترۀ عمر. ترجمۀ ا. ا. مازندرانی )2114وانگ، د. و.، هال، ک. ر.، جاستیس، ج. ا.، و هرناندز، ل. و. ) .4

 تهران: سمت.

 

 منابع برای مطالعۀ بیشتر:

1. Berk, L, E. (2013). Development through the lifespan (6th edition ). publication Manual of the 

American Psychological Association. 

2. Miller, P, H. (2011). Theories of developmental psychology (5th edition). New York: Worth 

Publishers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.amazon.com/Publication-Manual-American-Psychological-Association/dp/1433805618/ref=pd_bxgy_14_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=CQTF48VG3Q5TBHRXXD1X
https://www.amazon.com/Publication-Manual-American-Psychological-Association/dp/1433805618/ref=pd_bxgy_14_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=CQTF48VG3Q5TBHRXXD1X
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 هدف کلی و اهداف ویژه:

های اجمالی با نظریه پردازان و آشناییهای نظریهگیری و عوامل مؤثر بر آن با توجه به دیدگاهآشنایی با مفهوم شخصیت و نحوۀ شکل

 شخصیت و کاربرد آن در مشاوره.
 

 هاسرفصلمباحث یا 
 )تعریف شخصیت و مفاهیم آن )از قبیل: خود، هویت، تیپ، صفت 

 مفاهیم مرتبط با شخصیت از نظر اسالم   )نفس، قلب، شاکله، فطرت( و اساسی های مفروضه 

 بندی آن(مفاهیم شخصیت از دیدگاه اسالم )نفس و طبقه 

 از منظر روانشناسی مدرن و نگاه اندیشمندان اسالمیریخچه مطالعه شخصیت تا 

 از منظر روانشناسی مدرن و نگاه اندیشمندان اسالمی گیری و رشد شخصیتعوامل مؤثر بر شکل 

 های مختلف شخصیت:دیدگاه 

 دیدگاه دانشمندان اسالمی در شخصیت )مالصدرا، ابن عربی، بوعلی سینا( -

 ی در شخصیت دیدگاه روان تحلیل -

 دیدگاه رفتارگرایی در شخصیت  -

 گرایی در شخصیتدیدگاه شناخت -

 گرایی در شخصیتدیدگاه انسان -

  )از منظر روانشناسی مدرن و نگاه اندیشمندان انواع طبقه بندی از ابعاد شخصیت )از قبیل: آلپورت، آیزنک، کتل

 اسالمی

  نگاه اندیشمندان اسالمی از منظر روانشناسی مدرن وابزار و  روشهای سنجش شخصیت 

 

 :متناسب با هدف و محتوا یادگیری راهبردهای تدریس وت(
 تدریس نظری استاد در کالس و بحث گروهی 

 :ث( راهبردهای ارزشیابی پیشنهادی
 ترم و پایان ترم، گزارش مطالعه و پژوهش فردیآزمون نظری میان

 

 :ارائهبرای  ازیموردنملزومات، تجهیزات و امکانات ج( 

 شناسی شخصیتروان عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Personality Psychology عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  شناسی تحولی کودک و نوجوانروان نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه یانرساله / پا 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 کالس درس همراه با تجهیزات سمعی و بصری

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:
 

 :منبع/منابع اصلی
. )آخرین سال انتشار(. نظریه های شخصیت: ترجمه یحیی سیدمحمدی. نشر فیست ،تامی آن رابرتس ؛جس فیست، گریگوری جی .1

 روان.

. )آخرین سال انتشار(ترجمۀ م. ج. جوادی  و پ. کدیور  .شخصیت: نظریه و پژوهش)آخرین سال انتشار(. پروین، ل.، و جان، ا.  .2

 تهران: رسا.

 تهران: ویرایش.)آخرین سال انتشار(. . ترجمۀ ی.سیدمحمدی های شخصیتنظریه. )آخرین سال انتشار(شولتز، د.، و شولتز، س. آ.  .3

ای شخصیت با نگرش به منابع دینی، قم: هشناسی شخصیت: نظریهروان )آخرین سال انتشار(. .بشیری، ابوالقاسم؛ حیدری ، مجتبی .4

 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

 

 منابع برای مطالعۀ بیشتر:

الملل )وابسته به سازمان شرکت چاپ و نشر بین . تهران:شناسی شخصیت از دیدگاه اسالمروان. )آخرین سال انتشار(احمدی، ع. ا.  .1

 (تبلیغات اسالمی

 . تهران:  ویرایش.شناسی شخصیتروان. )آخرین سال انتشار(کریمی، ی.  .2

 شناسی آرزوها بر اساس منابع اسالمی، قم: پژوهشگاه قرآن و حدیثرفیعی هنر، حمید)آخرین سال انتشار( درآمدی بر روان .3

4. Haque, Amber, Mohamed, Yasien(2009) Psychology of Personality: Islamic 

Perspectives,Cengage Learning Asia. 

5. Rychman, R.M. (2007). Theories of Personality. USA:wadsworth. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

https://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&publisher=%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA+%DA%86%D8%A7%D9%BE+%D9%88+%D9%86%D8%B4%D8%B1+%D8%A8%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84+%28%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87+%D8%A8%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%29&select-publisher=publisher-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&publisher=%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA+%DA%86%D8%A7%D9%BE+%D9%88+%D9%86%D8%B4%D8%B1+%D8%A8%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84+%28%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87+%D8%A8%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%29&select-publisher=publisher-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&publisher=%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA+%DA%86%D8%A7%D9%BE+%D9%88+%D9%86%D8%B4%D8%B1+%D8%A8%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84+%28%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87+%D8%A8%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%29&select-publisher=publisher-exact
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 هدف کلی و اهداف ویژه:

 های روانی.شناسی روانی و عالئم برخی از اختاللآشنایی با تعریف و حیطۀ کار آسیب

 

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 شناسی روانیتعریف علم آسیب 

 نی براساس دیدگاه اسالمشناسی روانی در منابع اسالمی و مبانی نظری اختالالت رواآسیب شناسیمفهوم 

 تعریف نابهنجاری و رفتار نابهنجار در بافت تاریخی 

 های بهنجار و نابهنجار از دیدگاه اسالم و رابطه گناه و رذایل اخالقی با اختالالت روانی مالک 

 شناسی روانینگر به آسیبرویکرد یکپارچه 

 المللی اختاللهای بینبندیطبقه( های روانیDSM-5  وICD-11) 

 هابندی اختالالت و نقاط ضعف آنچرایی طبقه 

 بندی اختالالت روانی براساس دیدگاه اسالمطبقه 

 شناختی، اجتماعی ـ فرهنگی(های زیستی، روانهای علیتی رفتار نابهنجار )عوامل و دیدگاهعوامل و دیدگاه 

 مت جسمانی و روانیهای روانی و مشکالت رفتاری، استرس و سالهای ارزیابی و تشخیص اختاللروش 

 های مرتبط با استرس و ترومااختالل 

 های اجتماعی، اختالل اضطراب های خاص، فوبیهای اضطرابی )ترس، اضطراب، الگوهای پاسخ ترس و اضطراب، فوبیاختالل

 زدگی(فراگیر، اختالل وحشت

 های مرتبطاختالل وسواس فکری ـ عملی و اختالل 

 های فرهنگیها و تفاوتاختاللهای فرهنگی مربوط به دیدگاه 

 های روانیهای بدنی و جسمانی اختاللنشانه 

 شناسیهای روانی از دیدگاه اسالم و روانشناسی  و سبب شناسی آسیبنشانه 

 سازی، اختالل درد، اختالل تبدیلی(های نشانۀ جسمانی )مانند: خودبیمارانگاری، اختالل جسمانیهای روان تنی و اختاللاختالل 

 و گریز یا فرار « ایفراموشی تجزیه»ای ای )یا گسستی( مانند: مسخ شخصیت/ مسخ واقعیت، یادزدودگی تجزیههای تجزیهاختالل

 ایتجزیه

 ایهای تجزیهل علیتی اجتماعی ـ فرهنگی در اختاللای و عوامهای هویت تجزیهاختالل 

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 (6شناسی روانی )آسیب عنوان درس به فارسی:

 و واحدنوع درس  Psychopathology (1) عنوان درس به انگلیسی:

 نظری پایه سالیشناسی تحولی بزرگروان نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. رگاه کا سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 دریس نظری استاد در کالس و بحث گروهی. ت
 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ترم و پایان ترم، گزارش مطالعه و پژوهش فردی.آزمون نظری میان

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 همراه با تجهیزات سمعی و بصری.کالس درس 

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

 :/ منابع اصلیمنبع
 تهران: سمت. .شناسی روانی کودک و نوجوانآسیب(. ارجمندیان، ع. ا. )آخرین سال انتشار .1

. تهران: انتشارات DSM-5شناسی روانی کودک و نوجوان، با تجدید نظر بر اساس آسیب. )آخرین سال انتشار(خدایاری فرد، م.  .2

 دانشگاه تهران. 

حمدی )آخرین سال انتشار(. . ترجمۀ ی. سیدم1. ج شناسی روانیآسیبهالجین، ر.، و کراس ویتبورن، س. )آخرین سال انتشار(.  .3

 تهران: روان.

 های روانی در قلمرو اسالمی. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی. شناسی و درمان بیماریمنطقی، مرتضی. )آخرین سال انتشار(. سبب .4

 موسسهارات منابع اسالمی. قم:انتششناسی با نگرش بههای بهنجاری درروانابوترابی،علی. )آخرین سال انتشار(. نقد مالک .5

 .خمینی)ره(امام
 

 

 منابع برای مطالعۀ بیشتر:

ترجمۀ ف. رضاعی،س.  (.DSM-5های روانی )راهنمای تشخیصی و آماری اختالل. )آخرین سال انتشار(پزشکی آمریکا انجمن روان .1

 . تهران: ارجمند.شاملووف.  هاشمی آذر،ژ. نیلوفری، ع.  فرمند،آ.  فخرایی،ع. 

. )آخرین سال انتشار( 1. ترجمۀ ی. سیدمحمدی. ج شناسی روانیآسیب)آخرین سال انتشار(.  .، و هولی، ج.باچر، س.، مینکا، س .2

 تهران: ارسباران.

 

3. American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental 

disorders (DSM-5). American Psychiatric Pub. 
4. Comer, R. J. (2013). Abnormal Psychology-DSM-5 Update. Macmillan Higher Education. 

 
 
 

 

 

 

http://samt.ac.ir/fa/book/168/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86
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 هدف کلی و اهداف ویژه:

های ارزیابی و تشخیص مشکالت و های شخصیت، تمرین در زمینۀ روشهای روانی و اختالللآشنایی و شناخت دانشجویان با سایر اختال

 ها.تشخیص افتراقی اختالل

 :هاپ( مباحث یا سرفصل
 

 قطبی، اختالل افسردگی های افسردگی یکها، اختاللهای خلقی و میزان شیوع آنهای خلقی و خودکشی )انواع اختاللاختالل

 (MDDاساسی )

 خویی(ل افسردگی مداوم )افسردهاختال 

 نوع اختالل( های خلقی دوقطبیI  وII) 

 خو )خلق ادواری(های ادواریاختالل 

 خودکشی در کودکان، نوجوانان و جوانان، عالئم هشداردهنده برای خودکشی در دانشجویان 

 های خوردن، اختالل خوردن واع اختاللاشتهایی عصبی، پرخوری عصبی، اختالل پرخوری، سایر انهای خوردن و چاقی )بیاختالل

 (DSMهای گوناگون، مشکل چاقی در در بین فرهنگ

 های شخصیت )پارانویید، اسکیزویید، اسکیزوتایپی، نمایشی، خودشیفته، ضداجتماعی، مرزی، اجتنابی/ دوری گزین، وابسته، اختالل

 و وسواسی ـ جبری(

 زا، اکستازی، ماریبخش، مواد توهمها، داروهای آرامات آن، کوکایین و آمفتامینهای مرتبط با مواد )الکل، تریاک و مشتقاختالل-

 جوانا، مواد محرک مانند کافئین و نیکوتین، قماربازی(

 کشی جنسی کودکی، اختالل آزارگری جنسی کودکان، زنا کشی جنسی، بهرههای رفتار جنسی )مانند: مالل جنسیتی، بهرهکژکاری

های جنسی در مردان و زنان و سایر اختالالت جنسی و موضوعات سی، اعتیاد به تکرار جرم خالفکارانۀ جنسی، کژکاریبا محارم، تجاوز جن

 های اجتماعی ـ فرهنگی در جامعۀ ما(المللی رایج و دیدگاههای بینبندیها بر اساس طبقهمورد بحث دربارۀ آن

 هاپریشیاسکیزوفرنی و سایر روان 

 ساالن، عالئم صدمۀ مغزی، دلیریوم، اختالل عصبی ـ شناختی عمدۀ های مغزی در بزرگناختی )مانند اختاللهای عصبی شاختالل

 ، پارکینسون، آلزایمر، اختالل یادزدایشی(«زوال عقل»

 اختالل کاهش توجه/ بیش فعالی)اختالل( های دوران کودکی و نوجوانیADD  وADHD اختالل ،) 

ریختگی همهای اضطرابی کودکان و نوجوانان، افسردگی و به، اختالل«بزهکاری»ل کنترل تکانه، اختالل سلوک ای، اختالاعتنایی مقابلهبی

 «اختیاری دفعاختیاری ادرار، بیبی»های دفع کودکی، اختالل« اختالل دوقطبی»خلقی 

 هاخوابگردی، تیک»های خواب اختالل» 

 های طیف اوتیسماختالل 

 (2شناسی روانی )آسیب عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Psychopathology(2) عنوان درس به انگلیسی:

 نظری پایه (1شناسی روانی )آسیب نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 ادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و ی

 تدریس نظری استاد در کالس و بحث گروهی. 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ترم و پایان ترم، گزارش مطالعه و پژوهش فردی.آزمون نظری میان
 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 کالس درس همراه با تجهیزات سمعی و بصری.

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

 :منبع/منابع اصلی
ترجمۀ ف. رضاعی،س.  (.DSM-5های روانی )راهنمای تشخیصی و آماری اختالل)آخرین سال انتشار(. انجمن روانپزشکی آمریکا  .1

 . تهران: ارجمند.شاملووف.  هاشمی آذر،ژ. نیلوفری، ع.  فرمند،آ.  فخرایی،ع. 

 . تهران: سمت.1. ج سالیشناسی مرضی: از کودکی تا بزرگروان. دادستان، پ. )آخرین سال انتشار( .2

. ترجمۀ ی. سیدمحمدی )آخرین سال انتشار(. 2. ج شناسی روانیآسیبهالجین، ر.، و کراس ویتبورن، س. )آخرین سال انتشار(.  .3

 تهران:  روان.

 منابع برای مطالعۀ بیشتر: 

)آخرین سال انتشار(.  2. ترجمۀ ی. سیدمحمدی. ج شناسی روانیآسیبتشار(. )آخرین سال انباچر، س.، مینکا، س.، و هولی، ج.  .1

 تهران: ارسباران. 

انتشارات  :تهران. DSM-5شناسی روانی کودک و نوجوان، با تجدیدنظر بر اساس آسیب)آخرین سال انتشار(. خدایاری فرد، م.  .2

 دانشگاه تهران. 

 تهران: ابن سینا. نی.شناسی رواآسیب)آخرین سال انتشار(. روشن، ر.  .3

4. American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental 

disorders (DSM-5). American Psychiatric Pub. 
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 هدف کلی و اهداف ویژه:

 رشد دانش و آگاهی دانشجویان نسبت به ماهیت انسان از منظر اسالم و دانشمندان مسلمان.

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 شناسىتعاریف انسانانواع و نایى با آش 

 هاى معرفتىشناسى و ارتباط آن با دیگر حوزهآشنایى با ضرورت انسان 

 شناسى دینىا و مزایاى انسانهآشنایى با ویژگى 

 شناسىهاى مکاتب غیرالهى در انسانآگاهى از کاستى 

 فطرت و نقش آن در رشد و تکامل انسان 

 های مختلفمفهوم معنا از دیدگاه 

 معنایابی زندگی انسانی 

 شناخت سرنوشت نهایی انسان 

 البالغه )خطبۀ همام(ترسیم انسان آرمانی از دیدگاه اسالم و نهج 

 شناسی انسان در جامعهشناسی و آسیبهای انسانبحران 
 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 تدریس نظری استاد در کالس و بحث گروهی. 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ترم و پایان ترم، گزارش مطالعه و پژوهش فردی.آزمون نظری میان

 

 کانات مورد نیاز برای ارائه:ج( ملزومات، تجهیزات و ام

 کالس درس همراه با تجهیزات سمعی و بصری.

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

 :منبع/منابع اصلی
 . قم: اسراء.تفسیر انسان به انسان)آخرین سال انتشار(. جوادی آملی، ع.  .1

 . قم: اسراء.صورت و سیرت انسان در قرآن)آخرین سال انتشار(. جوادی آملی، ع.  .2

 قم: صدرا. انسان و سرنوشت.)آخرین سال انتشار(. ، م. مطهری .3

 شناسی در اسالمانسان عنوان درس به فارسی:

 س و واحدنوع در Anthropology in Islam عنوان درس به انگلیسی:

 نظری پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 ...........موارد دیگر: ... کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 . قم: صدرا.انسان در قران)آخرین سال انتشار(. مطهری، م.  .4

 . قم: صدرا.انسان و ایمان)آخرین سال انتشار(. مطهری، م.  .5

 . تهران: مؤسسۀ فرهنگی دانش و اندیشۀ معاصر.شناسی در قرآنمبانی انسان)آخرین سال انتشار(.نصری، ع.  .6

 شناسی؛ قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(.انسان)آخرین سال انتشار(. .، محمودرجبی .7

 انسان از دیدگاه اسالم، قم: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.)آخرین سال انتشار(. .، احمدواعظی .8

 حدیث، قم، دارالحدیثانسان شناسی از منظر قرآن و )آخرین سال انتشار(. .ریشهری،محمد محمدی .9

 

 منابع برای مطالعۀ بیشتر:

 . تهران: سمت.شناسیی: جلد سوم: انسانیدرآمدی به نظام حکمت صدراعبودیت، ع. )آخرین سال انتشار(.  .1

 . تهران: سمت.شناسی عمومیانسانعسکری خانقاه، ا.، و کمالی، م. ش. )آخرین سال انتشار(.  .2

 . تهران: نی.شناسیمبانی انسان)آخرین سال انتشار(.  فکوهی، ن. .3

 تهران: ققنوس. )آخرین سال انتشار(.ی. ترجمۀ ب. عطرسائشناسیمبانی انسان)آخرین سال انتشار(.  متکاف، پ. .4

 .الزهراء ، تهران: انتشاراتانسان و قرآن)آخرین سال انتشار(.  .حسن زاده آملی، حسن .5

 خمینی امام وپژوهشی آموزشی مؤسسه: شناختی،قمروان بارویکردی کامل انسان الگوی)آخرین سال انتشار(.  .بشیری،ابوالقاسم .6

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://samt.ac.ir/fa/book/61/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://samt.ac.ir/fa/book/305/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
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 هدف کلی و اهداف ویژه:

 شناسی تربیتیکسب دانش و اطالعات الزم دربارۀ تعاریف، مفاهیم، مبانی و اصول روان 

 س، آموزش و انگیزشهای پایه در یادگیری، رشد، تدریآشنایی با نظریه 

 یادگیریوآموزشیهای شناسی تربیتی در فرایند و فعالیتکسب مهارت در استفاده از دانش و بینش حاصل از روان 

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 شناسی تربیتیتاریخچه، اصول، اهداف، قلمرو و کارکردهای روان 

 جتماعیهای پایه در رشد: رشد شناختی، رشد اخالقی، رشد روانی انظریه 

 های شناختی یادگیریهای رفتاری یادگیری، نظریههای پایه در یادگیری: نظریهنظریه 

 کلیات هوش، حافظه، شناخت، فراشناخت و تفکر 

 آموزان تیزهوش و سرآمدذهنی، دانشتوان آموزان کمیادگیرندگان استثنایی: نیازهای ویژه، دانش 

 های یادگیریاد، پایگاه اقتصادی و اجتماعی، سبکآموزان: جنسیت، زبان، فرهنگ، نژتنوع دانش 

 ها، انتظارات، اِسنادها و انگیزش، استرس و اضطراب و یادگیری انگیزش و یادگیری: نیازها، ارزش 

 گیری، مداخله و درماندهی آموزش، مدیریت پیشریزی و سازمانمدیریت کالس درس: برنامه 

 آموزانها و عملکرد دانشرزشیابی آموختههای آموزشی، فناوری آموزشی، سنجش و اهدف 

 ها از دیدگاه اسالمها و خاستگاه و عوامل موثر بر انگیزهشناسی انگیزه ،انواع انگیزهمفهوم 

 های معنوی از دیدگاه اسالمسلسله مراتب انگیزه 

 ها و عواطف از دیدگاه اسالم ها و انواع و مصادیق هیجانجایگاه و اهمیت عواطف و هیجان 
 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 وسیلۀ دانشجو.روش تدریس سخنرانی، پرسش و پاسخ و گزارش علمی به
 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ترم و پایان ترم، گزارش مطالعه و پژوهش فردی.میان :آزمون نظری

 رائه:ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ا

 کالس درس همراه با تجهیزات سمعی و بصری.

 شناسی تربیتیروان رس به فارسی:عنوان د

 نوع درس و واحد Educational Psychology عنوان درس به انگلیسی:

 نظری پایه شناسی عمومیروان نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی عملی دارد، چه اگر واحد 
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 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

 :منبع/ منابع اصلی

 تهران: دوران. شناسی یادگیری و آموزش(.شناسی پرورشی نوین )روانروان. )آخرین سال انتشار(سیف، ع. ا.  .1

 . تهران: سمت. شناسی تربیتیروانکدیور، پ. )آخرین سال انتشار(.  .2

شناسی انگیزش و هیجان با نگرش به منابع اسالمی، قم: انتشارات پژوهشگاه حوزه محمد صادق. )آخرین سال انتشار(. روان شجاعی، .3

 و دانشگاه.

 

 منابع برای مطالعۀ بیشتر:

تهران:  . )آخرین سال انتشار(ترجمۀ ی. سیدمحمدی  شناسی تربیتی )نظریه و کاربست(.روان. )آخرین سال انتشار(اسالوین، ر. ای.  .1

 روان.

. ترجمۀ ح. شناسی تربیتی: تحقیق، تدریس، یادگیریروان. )آخرین سال انتشار(پارسونز، ر.، هینسون، الف. ال.، و ساردو ـ براون، د.  .2

 . ویراست نو. تهران: رشد فرهنگ. )آخرین سال انتشار(اسدزاده، و ح. اسکندری. 

. تهران: آخرین سال انتشار(. ترجمۀ ش. سعیدی، م. عراقچی، و ح. دانشفر )ربیتیشناسی تروانسانتراک، ج. د. )آخرین سال انتشار(.  .3

 رسا.

 های اسالمی.شناسی، ترجمه عباس عرب، مشهد: انتشارات بنیاد پژوهشنجاتی، محمدعثمان. )آخرین سال انتشار(. قرآن و روان .4

ها، قم: انتشارات پژوهشگاه حوزه و وآموزه مفاهیم قرآن؛ در شناسیاحمد. )آخرین سال انتشار(. روانکاویانی، محمد، پناهی، علی .5

 دانشگاه .
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 یژه:هدف کلی و اهداف و

 های فلسفی.ها و دیدگاهافزایش اطالعات دانشجویان در زمینۀ نظریه

 :هاپ( مباحث یا سرفصل
 

 تعریف فلسفه 

 تاریخ فلسفه در غرب و اسالم 

 کاربرد فلسفه در زندگی 

 کاربرد فلسفه در علوم انسانی با تأکید بر مشاوره 

 منطق و کاربرد آن در زندگی 

  افظه، خلق، شناخت، نفس، خود، آگاهی و روان از دیدگاه فالسفۀ اسالمی و غربیبررسی مفاهیم یادگیری، ادراک، ح 

 مدرن(های فلسفی مکاتب مشاوره )شامل مبانی فلسفی مکاتب مشاورۀ تحلیلی، شناختی، رفتاری، وجودی، و پستبررسی خاستگاه 

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 کالس و بحث گروهی.تدریس نظری استاد در 
 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ، گزارش مطالعه و پژوهش فردی. ترمانیپاو  ترمانآزمون نظری می

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 کالس درس همراه با تجهیزات سمعی و بصری.

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 :لیمنبع/منابع اص
 . تهران: حکمت.تاریخ مختصر فلسفه)آخرین سال انتشار(. سعادتی خمسه، ا.  .1

 سرشت )آخرین سال انتشار(. تهران: سمت.. ترجمۀ م. ج. پاکمکاتب فلسفی و آراء تربیتیگوتک، جی، ال. )آخرین سال انتشار(.  .2

 نژادکیانی ،و ع.اسمعیلی م.. ترجمۀ مدرنیسمدرمانی: از فیثاغورث تا پستفلسفه برای مشاوره و روانهاوارد، ا. )آخرین سال انتشار(.  .3

 سمت.)آخرین سال انتشار(. تهران: 

 باقری ،خسرو)آخرین تاریخ انتشار(.فلسفه علم روانشناسی . سمت.  .4

 درمانیمبانی فلسفه برای مشاوره و روان عنوان درس به فارسی:

 filosophical foundations of عنوان درس به انگلیسی:

counseling and Psychotherapy 

 نوع درس و واحد

 نظری یهپا - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

http://samt.ac.ir/fa/book/2211/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%AB-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85
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 آذربایجانی ،مسعود)آخرین تاریخ انتشار(. فلسفه علم روانشناسی .سمت . .5

 

 منابع برای مطالعۀ بیشتر:

 . تهران: علمی.کلیات فلسفۀ اسالمی)آخرین سال انتشار(. آهنی، غ. ح.  .1

 تهران: زوار.)آخرین سال انتشار(. . ترجمۀ ع. ا.حلبی تاریخ مختصر فلسفۀ جدید)آخرین سال انتشار(. آوی، ا.  .2

اصفهان: دانشگاه )آخرین سال انتشار(. ترجمۀ ق. احمدی ترجمه و شرح درآمدی به فلسفۀ ذهن.  )آخرین سال انتشار(.گراهام، ج.  .3

 اصفهان.
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 هدف کلی و اهداف ویژه:
 

شناسی قرار دارد، همچون شناخت اجتماعی، افکار قالبی، شناسی و روانه در مرز میان جامعههایی کشناخت علل و عوامل ایجاد پدیده

 شناسی اجتماعی در بهداشت روانی، مشاورۀ فردی و گروهی. های روانداوری و غیره و کاربرد یافتهپیش

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 شناسی اجتماعیتعریف و موضوع روان 

 اعیشناسی اجتمتاریخچۀ روان 

 شناسی اجتماعیهای روانخالصۀ نظریه 

 شناخت اجتماعی 

 های اجتماعیمشارکت 

 های جمعیرسانه 

 های سیاسی و انتخاباتگیریتصمیم 

 همرنگی 

 داوری و تبعیضپیش 

 های اجتماعی و تغییر نگرشنگرش 

 رسانی، روابط کالمی و غیرکالمی(متقاعدسازی )تبلیغات، پیام 

 رهبری 

  جامعه از دیدگاه اسالم، اسالم و شناخت اجتماعی رابطه متقابل فرد و 

  گیری و عوامل آن از نگاه اسالم؛شناسی، فرایند شکلنگرش و تغییر نگرش، تصویر خود، مفهوم 

 داوری، توصیف، تبیین و نوائی، پیشها، رهبری، همجاذبه متقابل و روابط نزدیک و نفوذ اجتماعی گروه

 و رفتارهای ضد اجتماعی از منظر اسالم .گرا مداخالت در رفتارهای جامعه

 شناسی محیط و صنعتیشناسی اجتماعی در روانکاربرد روان 

 شناسی اجتماعی در مشاورۀ گروهی و فردیکاربرد روان 

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 تدریس نظری استاد در کالس و بحث گروهی .

 

 شناسی اجتماعیروان عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Social Psychology عنوان درس به انگلیسی:

 نظری پایه  شناسی عمومیروان نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 : پیشنهادی(ث( راهبردهای ارزشیابی )

 ترم، گزارش مطالعه و پژوهش فرددی ترم و پایانآزمون نظری میان

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 رس همراه با تجهیزات سمعی و بصریکالس د

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

 :منبع/منابع اصلی
 . تهران: سمت.سی اجتماعی با نگرش به منابع اسالمیشناروانجمعی از مؤلفان )آخرین سال انتشار(.  .1

شناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسالمی. قم: انتشارات پژوهشگاه حوزه و آذربایجانی، مسعود و دیگران. )آخرین سال انتشار(. روان .2

 دانشگاه.

ه منابع اسالمی ،تهران و قم ،سمت و فر، محمدرضا و همکاران. )آخرین سال انتشار(. روانشناسی اجتماعی با نگرش بساالری .3

 ..پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 

 منابع برای مطالعۀ بیشتر:

 شناسی اجتماعی. ترجمۀ ح. شکرشکن  )آخرین سال انتشار(. تهران: رشد.ارنسون، ا. )آخرین سال انتشار(. روان .1

 . تهران: سمت.شناسی انحرافات اجتماعیشناسی اجتماعی: جامعهآسیبصدیق سروستانی، ر. )آخرین سال انتشار(.  .2

 . تهران: ارسباران.شناسی اجتماعیروان. )آخرین سال انتشار(. کریمی، ی .3

4. Baron, R. A.,&Erwin Byrne, D. (2006). Social psychology. Boston: Allyn & Bacon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://samt.ac.ir/fa/book/2145/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://samt.ac.ir/fa/book/1551/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-
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 هدف کلی و اهداف ویژه:

انواع ازدواج و علل و شرایط آن، شرایط  ،و اسالم عملکرد خانواده در فرهنگ ایران ، مراتب وماهیت، ساختارتعاریف، آشنایی دانشجویان با 

حقوق و تکالیف زن و شوهر پس از ازدواج، حقوق و تکالیف فرزندان، حقوق و تکالیف والدین، حقوق عقد و ازدواج، شرایط فسخ عقد، 

 ها در ارتباط با مراجعان.خانواده در قوانین کشور، و کاربرد این آگاهی

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 تعاریف و انواع خانواده در ایران باستان 

 تعاریف و انواع خانواده در اسالم 

 وازدواج همسرگزینی الگوهای 

 تقسیمکاردرخانواده 

 خانواده مدیریت 

 وفرزندان والدین میان وروابط همسران بین روابط 

  .همسران وعاطفی جنسی حقوق 

 وفرزندان همسران والدین متقابل حقوق 

 هوخویشاوندان خانواد 

 درخانواده قدرت توزیع 

 خانواده کارکردهای 

  .خانواده تحکیم درونی راهکارهای 

 خانواده تحکیم بیرونی ایراهکاره 

 عقد، حقوق، شرایط و فسخ عقد، نفقه و مهریه 

 آشنایی با دادگاه خانواده و ظایف آن 

 جایگاه مشاوره در دادگاه خانواده 

 ظهار و فرزندخواندگی 

 ارث و حدود و ثغور آن 

  طالق و انواع آن 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 الم و ایرانخانواده در اس عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Family in Islam and Iran عنوان درس به انگلیسی:

 نظری پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی :یاز است؟ننوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 شده و پاسخ به شبهات دانشجویان. اد در کالس و بحث و بررسی گروهی مسئلۀ مطرحتدریس نظری است
 

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ترم و پایان ترم، گزارش مطالعه و پژوهش فردی.آزمون نظری میان

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:
 

 و بصری.کالس درس همراه با تجهیزات سمعی 

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:
 

 :منبع/منابع اصلی
 . تهران: سمت.شناسىخانواده در نگرش اسالم و روانفر، م. ر. )آخرین سال انتشار(. ساالری .1

 بستان ، حسین . )آخرین سال انتشار(.خانواده در اسالم . پژوهشگاه حوزه و دانشگاه .  .2

 

 منابع برای مطالعۀ بیشتر:

 در اسالم . انجمن اولیا و مربیان  ،علی )آخرین سال انتشار(.نظام حیات خانواده قائمی .1

 ،احمد.)آخرین سال انتشار(.خانواده در قرآن . بوستان کتاب. بهشتی .2

 . قم: دانش و ادب.مسائل ازدواج و حقوق خانواده. )آخرین سال انتشار(بابازاده، ع. ا.  .3

 می.. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالحقوق کودک)آخرین سال انتشار(. پیوندی، غ. ر.  .4

 تهران: سمت. حقوق خانواده )ازدواج، طالق و فرزندان(.)آخرین سال انتشار(. شیروی، ع.  .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://samt.ac.ir/fa/book/1019/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%89
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 هدف کلی و اهداف ویژه:

های تحقیق در مشاوره، تشخیص مراحل انجام یک های کلی روشبندیها، طبقهآشنایی با تعاریف روش تحقیق و انواع آن، انواع پژوهش

 مسائل مشاوره.های علمی، و نقد یک طرح تحقیق دربارۀ یکی از تحقیق علمی، کسب توانایی تجزیه و تحلیل تحقیقات علمی مندرج در نشریه

 :هاپ( مباحث یا سرفصل
 

 هاهای آنشناسی علمی و ویژگیمنابع شناخت، روش 

 کلیات تحقیق ـ انتخاب موضوع 

 مبانی نظری پژوهش 

  بیان مسئله و بررسی متون و منابع اطالعاتی 

 هاها و فرضیهاهداف، سؤال 

 ای، کاربردی، کمی، کیفی و ...(انواع تحقیق )بنیادی، توسعه 

 های تحقیق )تاریخی، توصیفی، آزمایشی و ...(ع روشانوا 

 های آزمایشیانواع طرح 

 پیشینۀ تحقیق                                                                  

 گیریهای نمونهجامعۀ آماری، نمونه و روش 

 هاهای گردآوری دادهروش 
 اخالق در پژوهش 

 

 متناسب با محتوا و هدف: ت( راهبردهای تدریس و یادگیری

 تدریس نظری استاد در کالس و بحث گروهی.

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ترم، گزارش مطالعه و پژوهش فردی ترم و پایانآزمون نظری میان

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 کالس درس همراه با تجهیزات سمعی و بصری.

 )نظری( روش های تحقیق در مشاوره عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Research Methods in Counseling عنوان درس به انگلیسی:

 نظری پایه  افزارهای آماری.نرم آمار استنباطی و کاربرد نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 ....موارد دیگر: .......... کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 منابع پیشنهادی: چ( فهرست

 :منبع/منابع اصلی
 . تهران: رشد.نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی مبانی. )آخرین سال انتشار(دالور، ع.  .1

 . تهران: سمت.شناخت روش علمی در علوم رفتاری.)آخرین سال انتشار(هومن، ح. ع.  .2

ج. ترجمۀ نصر اصفهانی و  2. شناسیهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانروش. آخرین سال انتشار(). م. د. گ، بورگ  .3

 . تهران: سمت.)آخرین سال انتشار( همکاران

 

 منابع برای مطالعۀ بیشتر:

 . تهران: آگه.های تحقیق در علوم رفتاریروش. )آخرین سال انتشار(سرمد، ز.، بازرگان، ع.، و حجازی، ا. .1

. تهران: آوای )آخرین سال انتشار(شریفی ج. ترجمۀ ح. پاشا 2. مبانی پژوهش در علوم رفتاری. )آخرین سال انتشار(کرلینجر، ف.  .2

 نور.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.adinehbook.com/gp/product/9646184022/ref=sr_1_1000_title_1
https://www.adinehbook.com/gp/product/9646184022/ref=sr_1_1000_title_1
https://www.adinehbook.com/gp/product/9645301949/ref=sr_1_1000_title_7
https://www.adinehbook.com/gp/product/9645301949/ref=sr_1_1000_title_7
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1+%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AA+%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86+%DA%AF%D8%A7%D9%84&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AA+%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86+%DA%AF%D8%A7%D9%84&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/product/9643290514/ref=sr_1_1000_title_1
https://www.adinehbook.com/gp/product/9646063454/ref=sr_1_1000_title_2
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 هدف کلی و اهداف ویژه:

 ، اجرای پژوهش و ارائه گزارش.طراحی

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 انتخاب موضوع 

 نامۀ پژوهشتدوین طرح 

 های اطالعاتی و تهیۀ منابع مورد نیازنحوۀ استفاده از پایگاه 

 نویسی علمیگزارش 

 ارائۀ گزارش علمی 

 نحوۀ تهیۀ مقاله 

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:
 یابی، تدوین موضوع، های موضوعلیت گروهی در کالس با حضور استاد درس و تمرین مهارتانجام فعا

 نامه، و تحلیل مقاله.شده در پایانهای پژوهش اعمالنویسی، تحلیل روشنویسی، مقالهنامهطرح

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 در کالس و تحویل آن به استاد. انجام یک طرح تحقیقانی به صورت عملی و ارائۀ گزارش آن

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:
 افزارهای مورد نیاز.کالس درس مجهز به تجهیزات سمعی و بصری و اینترنت و نرم

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

 :منبع/منابع اصلی
ج .ترجمۀ نصر اصفهانی  2شناسی. های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانروش)آخرین سال انتشار(. ، م.گال .، و، وبورگ .1

 تهران: سمت.)آخرین سال انتشار(. و همکاران 

 نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: رشد. مبانی)آخرین سال انتشار(. دالور، ع.  .2

 .سمت . تهران:شناخت روش علمی در علوم رفتاری)آخرین سال انتشار(. هومن، ح. ع.  .3

 های تحقیق در مشاوره )عملی(روش عنوان درس به فارسی:

 Research Methods in عنوان درس به انگلیسی:

Counseling(Practical) 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  های تحقیق در مشاوره)نظری(روش نیاز:دروس پیش

 عملی تخصصی - نیاز:همدروس 

 6 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1+%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF&select-author=author-exact
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 منابع برای مطالعۀ بیشتر:

 . تهران: سمت.شناسی و علوم تربیتیهای آزمایشی در روانطرحدالور، ع. )آخرین سال انتشار(.  .1

 . تهران: آگه.های تحقیق در علوم رفتاریروشسرمد، ز.، بازرگان، ع.، و حجازی، ا.)آخرین سال انتشار(.  .2

 . تهران: سمت.شناسی بالینیروش تحقیق در روانصاحبی، ع. )آخرین سال انتشار(.  .3

ج. ترجمۀ ح. پاشاشریفی )آخرین سال انتشار(. تهران: آوای  2رفتاری. مبانی پژوهش در علوم کرلینجر، ف. )آخرین سال انتشار(.  .4

 .نور
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 هدف کلی و اهداف ویژه:

های روانی های تعیین اعتبار آزمونکارگیری اصول و روشهای دارای اعتبار و روایی و بههای روانی، تهیۀ مقیاسآشنایی با مبانی نظری آزمون

 های مورد استفاده در مشاوره.ها و مقیاسدر انتخاب آزمون

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 سنجیتاریخچۀ روان 

  ای، و نسبی(ها )اسمی، ترتیبی، فاصلهانواع اندازه 

 های روانی بندی آزمونطبقه 

 سازی مراحل آزمون 

 آن آماری هایروش وانواع سؤاالت وغربال آماری سؤاالت،تحلیل محتوای سؤاالت،تحلیل وسؤاالت،تدوین عبارات آزمون،تعیین ،

 های تعیین هنجارهای آزمون و انواع آن، و تهیۀ کتابچۀ راهنمای آزمونعیین روایی آزمون، روشهای تروش

 ساختهنامۀ محققساخت و اجرای یک پرسش 

 در حوزه دین سنجش نظری وضرورت، مبانی تعریف،تاریخچه 

 وهنجارمرجع و تفاوت با روان سنجی . مرجع مالک سنجش 

 زه،نشانگر،سازمانگر بر آمده از معارف دینی و تفاوت با اقسام دیگر.مفهومی سازی مفاهیم دینی، مفهوم،سا 

 دینی نقدمقیاسهای دینداری  و مالکهای هایآزمون وپایایی روایی 

 دینداریموجوددرحوزه  هایپرسشنامه 

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 تدریس نظری استاد در کالس و بحث گروهی.
 

 : بردهای ارزشیابی )پیشنهادی(ث( راه

 ترم و پایان ترم، گزارش مطالعه و پژوهش فردی.آزمون نظری میان

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:
 

 گیری در مشاورهسنجش و اندازه عنوان درس به فارسی:

 Assesment and measurement in عنوان درس به انگلیسی:
Counseling 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  افزارهای آماریر استنباطی و کاربرد نرمآما نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 واحد عملی 1واحد نظری +  1

 عملی-نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار   آزمایشگاه سفر علمی :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 کالس درس همراه با تجهیزات سمعی و بصری.

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:
 

 :منبع/منابع اصلی
تهران: )آخرین سال انتشار(. گیری. ترجمۀ ع. دالور های اندازهای بر نظریهمقدمهین سال انتشار(. )آخر ، م. ج.، و وندی ام. ی.آلن .1

 سمت.

 .ارسباران: تهران .ویرایشدوم .مشاورهوعلومتربیتی ،شناسیگیریدرروانسنجشواندازه.)آخرین سال انتشار(.ک ،.، و زهراکاردالورع .2

 آزمایی. تهران: رشد.سنجی و رواناصول روان)آخرین سال انتشار(. ، ح. شریفی .3

سنجی سنتی و رویکردهای جدید در شناسی: روانروانگیری در علوم تربیتی و سنجش و اندازهح. )آخرین سال انتشار(. آبادی،لطف .4

 . تهران: سمت.تربیتی -سنجش روانی

: یندیایهاسیقمظریینانبمآخرین سال انتشار(. )اس. بژاد، عنیمیودو رحعسی، مانجایا؛آذربدرضمحر، مفاالریس .5

 یالمس اداارش و گنرهف وزارت: تهران اهگشدان و وزهح دهکشژوهپ:  مق .یندیایهاسیقمیجنسوروانظرینیانبمشایمهاالتقمدهزیگ

: ،تهرانشناختیدینداریهایروانآزمون)آخرین سال انتشار(.خسروشاهی، جعفر.  بهادری تورج و آبادی،تنصرهاشمی منصور؛ بیرامی، .6

 .آواینور

 

 منابع برای مطالعۀ بیشتر:

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران.)آخرین سال انتشار(. آزمایی. ترجمۀ م. ن. براهنی روان)آخرین سال انتشار(. آناستازی، ا.  .1

 گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی. تهران: دوران.اندازه)آخرین سال انتشار(. . سیف، ع. ا .2

 تهران: دانشگاه تهران.)آخرین سال انتشار(. های روانی. ترجمۀ م. ن. براهنی مبانی نظری آزمون)آخرین سال انتشار(. مگنسون، د. .3

های دینداری،آوای های دینداری به انضمام پرسشنامهیاسشناسی مقخدایاری فرد، محمد. )آخرین سال انتشار(. مبانی نظری و روش .4

 نور.

 

 

 

 
 

 مبانی مشاوره عنوان درس به فارسی:
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 هدف کلی و اهداف ویژه:

 آشنا ساختن دانشجویان با مفاهیم اساسی و خدمات مشاوره.

 

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 پزشکی و مددکاری اجتماعی(درمانی، روانهای یاورانه )راهنمایی، مشاوره، مشورت، روانهای حرفهتعاریف و تفاوت 

 تاریخچۀ مشاوره در ایران و جهان 

 ضرورت مشاوره 

 پزشکیدرمانی و روانهای راهنمایی، مشاوره، مشورت، روانهدف 

 مبانی راهنمایی و مشاوره از دیدگاه اسالم 

 های راهنمایی و مشاورهدیران و کارکنان در فعالیتنقش م 

 بخشی و ...(انواع مشاوره )خانواده، تحصیلی، شغلی، توان 

 های اجرای مشاوره )فردی و گروهی(روش 

 نامه ، تشکیل پرونده و ...(سنجش و ارزیابی در مشاوره )مصاحبه، مشاهده، پرسش 

 با مشاوره در ایران و جهان.های مرتبط های علمی و سازمانآشنایی با انجمن 

 های شغلی مشاوران.آموزش، تربیت و فرصت 

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف
 تدریس نظری توسط استاد و استفاده از مشارکت گروهی در کالس.

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 و پژوهش فردی.ترم و پایان ترم، گزارش مطالعه آزمون نظری میان

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 کالس درس همراه با امکانات سمعی و بصری الزم برای تدریس.

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

 :منبع/منابع اصلی
 مبانی راهنمایی و مشاوره. تهران: سمت.)آخرین سال انتشار(. جمعی از نویسندگان  .1

 مقدمات راهنمایی و مشاوره )مفاهیم و کاربردها(. تهران: رشد.رین سال انتشار(. )آخآبادی، ع. شفیع .2

 

 نوع درس و واحد Fundamental of counseling عنوان درس به انگلیسی:

 نظری پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  عملی-نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 



 58/    مشاوره کارشناسیبرنامه درسی دوره 

 منابع برای مطالعۀ بیشتر:

 . تهران: سمت.مبانی و اصول راهنمایی و مشاورهاحمدی، س. ا. )آخرین سال انتشار(.  .1

 های راهنمایی و مشاوره. تهران: رشد.اصول و روش)آخرین سال انتشار(. حسینی، س. م.  .2

 سمت.. ترجمۀ ف. همتی )آخرین سال انتشار(. تهران: مبانی مشاوره و راهنماییگیبسون، ر. ل.، و میشل، م. چ. )آخرین سال انتشار(. .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://samt.ac.ir/fa/book/1638/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87
http://samt.ac.ir/fa/book/1638/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87
http://samt.ac.ir/fa/book/1610/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://samt.ac.ir/fa/book/1610/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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 هدف کلی و اهداف ویژه:

 مشاوره،سنجش و ارزیابی،تحقیقوپژوهش.راهنمایی،  در ایحرفه بااخالق آشنایی
 

 :هاث یا سرفصلپ( مباح

  تعریف اخالق، مبادی اخالق، اصول اخالقی، حقوق بشر 

 نامۀ اخالقی )تعریف، تاریخچه، ضرورت و اهمیت(ای و نظاماخالق حرفه 

 ای در مشاورهاصول اخالق حرفه 

  صالحیت 

 رضایت آگاهانه 

 سودمندی و نداشتن آسیب 

 رازداری 

  ارتباط با مراجع و روابط چندگانه 

 ونکارگیری فنبه 

 مباحث اخالقی در مشاوره گروهی 

 مباحث اخالقی در مشاورۀ ازدواج و خانواده 

 موضوعات اخالقی در سنجش و ارزیابی 

 موضوعات اخالقی در مداخله در بحران 

 موضوعات اخالقی در تحقیق و پژوهش 

 موضوعات اخالقی در راهنمایی و آموزش 

 ( موضوعات اخالقی در راهنمایی و مشاورۀ تلفنی و برخط)آنالین 

 گیری و عملکرد اخالقیفرایند تصمیم 

 ضوابط اخالقی و قوانین حقوقی 

 فرایند نظارت بر عملکرد اخالقی مشاوران و رسیدگی به شکایات 

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ای در مشاورهاخالق حرفه عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Professional Ethics in counseling عنوان درس به انگلیسی:

 نظری پایه  مبانی راهنمایی و مشاوره : نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 اد ساعت:تعد

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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های خود را به صورت مفصل ارائه کند. از سخهای واقعی و بحث گروهی کالسی در مورد آن و دادن فرصتی به دانشجو تا پاطرح چالش

های موردی مبتنی بر فرهنگ بومی و بحث کالسی ارائه آنجا که ضوابط اخالقی، معیار عملکرد درست هستند، این درس حتماً باید با ارائۀ مثال

 شود.

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 و پژوهش فردی. ترم و پایان ترم، گزارش مطالعهآزمون نظری میان 

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 کالس درس همراه با تجهیزات سمعی و بصری

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

 

 :منبع/منابع اصلی
 . تهران:  دانژه.درمانیمباحث اخالقی در مشاوره و روان)آخرین سال انتشار(. احمدی، خ.  .1

ترجمۀ . (درمانگرانراهنماییعملیبرایمشاورانوروان) درمانیومشاورهاخالقدرروان خرین سال انتشار(.)آپاپ، ک.،و اسکوئز، م.  .2

 پور، ون.ملکی )آخرین سال انتشار(.تهران: ارسباران.ک.زهراکار،ا.حیدرنیا،ع.بوستانی

 .تهران:کمالتربیت. اخالقدرمشاوره(. آخرین سال انتشار. )س. حسینیان .3

 اخالقی نامه نظام با آن  ومقایسه اسالمی درمشاوره اخالقی مسائل وروانشناسی درمشاوره اخالقسال انتشار(. راد، ا. )آخرین  امامی .4

 ( ص) ونشرالمصطفی ترجمه المللی آمریکا، نشرمرکزبین مشاوره انجمن

 

 منابع برای مطالعۀ بیشتر:

 ، اخالق در مشاوره و درمانیمباحث اخالقی در مشاوره و روان)آخرین سال انتشار(. حسینیان، س.  .1

 تهران: کمال تربیت.شناسی )مبانی و اصول(. روان

 . تهران:  رضایی.های فرهنگی در مشاورهاصول اخالقی و ارزش)آخرین سال انتشار(. نژاد، ش. نوابی .2

3. Corey, G., & Corey, M. S. (2018). Issues and Ethics in the Helping Professions.Publisher: 

Brooks/Cole. 

4. Welfel, E. R. ( 2015). Ethics in Counseling & Psychotherapy.Publisher: Brooks Cole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.com/Ethics-Counseling-Psychotherapy-Elizabeth-Reynolds/dp/1305089723/ref=sr_1_1_twi_pap_1?s=books&ie=UTF8&qid=1542088675&sr=1-1&keywords=ethics+in+counseling
https://www.amazon.com/Ethics-Counseling-Psychotherapy-Elizabeth-Reynolds/dp/1305089723/ref=sr_1_1_twi_pap_1?s=books&ie=UTF8&qid=1542088675&sr=1-1&keywords=ethics+in+counseling
https://www.amazon.com/Ethics-Counseling-Psychotherapy-Elizabeth-Reynolds/dp/1305089723/ref=sr_1_1_twi_pap_1?s=books&ie=UTF8&qid=1542088675&sr=1-1&keywords=ethics+in+counseling
https://www.amazon.com/Elizabeth-Reynolds-Welfel/e/B001H6Q1K4/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1542088675&sr=1-1
https://www.amazon.com/Ethics-Counseling-Psychotherapy-Elizabeth-Reynolds/dp/1305089723/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1542088675&sr=1-1&keywords=ethics+in+counseling
https://www.amazon.com/Ethics-Counseling-Psychotherapy-Elizabeth-Reynolds/dp/1305089723/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1542088675&sr=1-1&keywords=ethics+in+counseling
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 هدف کلی و اهداف ویژه:

 ای و مشورتی در قرآن و احادیث و کاربرد آن در مشاوره.های مشاورهآشنایی با آموزه

 :اهپ( مباحث یا سرفصل

 اهمیت مشاوره در آیات و احادیث 

 های سالمت روانی در قرآن و حدیثشاخص 

 شناسی مشکالت آدمی از دیدگاه قرآن و حدیثآسیب 

 های تغییر رفتار در قرآن و حدیثمبانی و روش 

 های برخورد با آن در قرآن )ترس، خشم، غم، شادی، و اضطراب(هیجانات و روش 

 یث )معنا، صبر، تفکر، تالش، امید، توکل، سرنوشت، تقوی، عمل صالح، فطرت، و ایمان(ای در قرآن و حدمفاهیم مشاوره 

 ها در قرآن و حدیث های پیشگیری از مشکالت و آسیبروش 

 ای برگرفته از قرآن و حدیثهای مشاورهاصول و روش 

 های مداخله آن در قرآن و حدیث ها و روشبحران 

 قرآن و حدیثها و صالحیت مشاور در صفات، ویژگی 

 چارچوب کلی برداشتمعارف ازقرآنوحدیث 

 شناختیاز قرآن و حدیثچارچوب کلی برداشتمعارفروان 

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

-وزهوگوی کالسی و مشارکت دانشجویان صورت گیرد. همچنین ارائۀ کار پژوهشی در یکی از حتدریس این درس باید با بحث و گفت

-شود. آموزش استفاده از نرمای خاص میهای درس به انتخاب دانشجو، موجب تعمق بیشتر در موضوع و تخصص یافتن دانشجو در زمینه

 االحادیث(.افزارهای قرآنی و حدیث )مثل نوراالنوار و جامع

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 

 افزارهای مذکور. ویژه با استفاده از نرمپژوهشی بهترم و پایان ترم، ارائۀ کار آزمون نظری میان
 

 ای در قرآن و حدیثهای مشاورهآموزه عنوان درس به فارسی:

 Counseling Doctrine in Quran and عنوان درس به انگلیسی:

Hadith 

 نوع درس و واحد

 نظری پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه / پایانرساله  32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 کالس درس همراه با تجهیزات سمعی و بصری.

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

 :منبع/منابع اصلی

 . تهران: سمت.هدایت و مشورت در اسالماژه ای، ج. )آخرین سال انتشار(.  .1

. گری و مشاوره با رویکرد اسالمی مفاهیم، فرایند و فنوندرماناصول روان. )آخرین سال انتشار(. . مبزرگی، م.، و غروی، سجان .2

 سمت.تهران: 

 فهم روانشناختی قرآن و حدیث، دانشگاه قرآن و حدیث. پسندیده، عباس. )آخرین سال انتشار(. روش .3

 ص: 24 ،شثیدحوملشناختی، عهای روانپسندیده، عباس.)آخرین سال انتشار(. بررسی نقش حدیث در پژوهش .4

223-241. 

 منابع برای مطالعۀ بیشتر: .5

 درمانی.ای، استفتائات فقهی در حوزۀ مشاوره و روانمشاوره زیر گنبد فیروزه)آخرین سال انتشار(. علوی، م. ت.، و قدیری، م. ح.  .6

 قم: انتشارات مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

 . قم: دفتر انتشارات اسالمی. در آیینۀ علم و دینمشاوره )آخرین سال انتشار(. فقیهی، ع. ن.  .7

 مسعودی، عبدالهادی.)آخرین سال انتشار(.  روش فهم حدیث، تهران: انتشارات سمت. .8

شناسی تفسیر قرآن، تهران: انتشارات سمت و پژوهشگاه حوزه و بابایی، علی اکبر.)آخرین سال انتشار(. روش .9

 دانشگاه.

 االحادیث.افزار جامعنرم .11

 افزار قرآن و تفسیر نوراالنوار.نرم .11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://samt.ac.ir/fa/book/866/%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://samt.ac.ir/fa/book/866/%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://samt.ac.ir/fa/book/1144/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-
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 هدف کلی و اهداف ویژه
های راهنمایی و مشاوره، تعریف روش و فن، پایان مشاوره، آشنایی با تعاریف و تفاوتها و فنون راهنمایی و مشاوره از آغاز تا آشنایی با روش

 های آن. ای و ویژگیرابطۀ مشاوره

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 وگو، فنون آغازین: شرایط اتاق مشاوره، پذیرش مراجع، استقبال مشاور از مراجع، چگونگی آغاز گفت -ای )الفمصاحبۀ مشاوره

ای، نحوۀ ورود به تماس چشمی، نحوۀ نشستن و حاالت بدنی مشاور، لحن صدا و پوشش مشاور، برقراری رابطۀ حسنۀ مشاورهگوش دادن، 

فنون ادامه: مواجهه با سکوت و مقاومت مراجع، انعکاس محتوا و احساس، بازگویی گفتار مراجع، نحوۀ دریافت تکالیف جلسه،  -بحث. ب

فنون پایان دادن: اشاره به وقت مراجع و جلسه، خالصه کردن، تکلیف دادن،  -دن، مخالفت کردن. جسازی، سؤال کردن، توصیه کرروشن

 شرایط تکلیف، تعیین وقت جلسه آینده(

 ای )ضرورت، هدف، نحوۀ تشکیل، محتوا، و کاربردها(پروندۀ مشاوره 

 س چشمی، زبان بدن، حاالت صدا، پیگیری الف: فنون غیر رهنمودی: )گوش کردن، رفتار حاکی از توجه: تما:های مشاورهروش

 سازی، و خالصه کردن(کالمی، سکوت، انعکاس محتوا، انعکاس احساس، بازگویی مبتنی بر نظام حسی، بازگویی استعاری، روشن

 و عدم تأیید(آفرینی، انواع سؤاالت، تلقین، توصیه، موافقت ـ مخالفت، ترغیب کردن، تأیید ب: فنون رهنمودی: )تأیید احساس، اطمینان

 روانی با رویکرد اسالمی شناسی هایمشاور،مراجعوشرایطدرمان و آسیبآمادگی 

  بندی( با رویکرد صورت) بندیوفرمول مذهبی و تشخیص-معنوی ومشاور و ارزیابی مراجع ارزیابی اصول

 اسالمی

 نوندرمان با رویکرد اسالمیهاوفودرمان وفرآیندومراحل درمان و مکانیزم مشاوره هدایت به مربوط( عملی) اصول 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

های موردی مبتنی بر فرهنگ بومی ارائه شود و وگوی مراجع ـ مشاور با ارائۀ مثالهای گفتتدریس این درس باید همراه با نمونه

 تمرین کنند. ها و فنون مشاوره را در کالسدانشجویان به صورت ایفای نقش مهارت

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

ای از جلسات مشاوره به منظور تشخیص فنون و نیز وگوهای مشاورهتواند از متن گفتترم و پایان ترم، همچنین آزمون میآزمون نظری میان

 شده در کالس انجام شود.پرسش از فنون آموزش داده

 )نظری( ها و فنون مشاورهروش عنوان درس به فارسی:

 Methods and Techniquies of عنوان درس به انگلیسی:

counseling 

 نوع درس و واحد

 نظری پایه مبانی مشاوره نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری ختیاری ا

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 نیاز برای ارائهج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد 
 کالس درس باید دارای تجهیزات سمعی و بصری باشد.

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

 :منبع/منابع اصلی
. ترجمۀ میرجعفری و گودرزی مصاحبۀ مؤثر به روش گام به گام)آخرین سال انتشار(. ایوانز، د.، هرن. م.، اولمان، م. و. آیوی  .1

 تهران: سمت.)آخرین سال انتشار(. 

 . تهران: فکر نو.ها و فنون مشاوره )مصاحبۀ بالینی( با تجدید نظر و اضافاتروش)آخرین سال انتشار(.آبادی، ع. شفیع .2

 و م.موسوی،  ۀر.ترجم. های عملی مشاوره در رویکردی یکپارچهمهارتگلدارد، د.، و گلدارد، ک. )آخرین سال انتشار(.  .3

 سمت.. تهران: پورشهریاری

 و فرایند مفاهیم،) اسالمی رویکرد با مشاوره و درمانگری روان سید محمد )آخرین سال انتشار(. اصول غروی ، جان بزرگی ،مسعود ، .4

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه .  .(فنون

 ی ومطابقتها اصول،فنون)  ومشاوره درمانگری روان بنیادین های نظریه نوری ،ناهید )آخرین سال انتشار(. کتاب جان بزرگی ،مسعود، .5

 . .سمت( گیفرهن

 منابع برای مطالعۀ بیشتر: .6

تهران: دانشگاه )آخرین سال انتشار(. . ترجمۀ آسیه شریعتمدار مصاحبۀ بالینی)آخرین سال انتشار(.فلنگن، جی. اس.، و فلنگن. ار. اس.  .7

 عالمه طباطبایی.

 .ترجمۀک.زهراکار )آخرین سال انتشار( .(مبانینظریوفنونکاربردی)هایمشاوره ایبرمهارتمقدمه.)آخرین سال انتشار(نلسون،ج. ر.  .8

 ارسباران.: تهران

 انتشاراتاسالمی. دین و علم درآیینه مشاوره(.انتشار سال آخرین)فقیهی،علینقی .9

10. Thompson, R. (2015). Counseling Techniques: improving relationsheps with others, ourselves, 

our families, and our environment. Routlege. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://samt.ac.ir/fa/book/934/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-
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 هدف کلی و اهداف ویژه:

 ها و فنون مشاوره در موقعیت و زمان مناسب.رین کاربرد درست روشموقع و کاربرد صحیح فنون مشاوره، تمیادگیری تشخیص درست و به

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 ایمشاهده و تمرین مصاحبۀ مشاوره 

 تمرین فنون به صورت عملی زیر نظر استاد درس 

 حتوا، تمرین فنون گوش دادن، توجه کردن، تماس چشمی، زبان بدن، حاالت صدا، پیگیری کالمی، سکوت و انعکاس متن و م

 سازی، خالصه کردن، پذیرش مراجع، دادن تکلیف، موافقت، مخالفت، ترغیب، و سؤال کردن.انعکاس احساس، روشن

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

ها و فنون ای نقش، مهارتوگوی مراجع ـ مشاور انجام شود و دانشجویان به صورت ایفهای گفتتدریس این درس باید با استفاده از نمونه

های خود را در مشاوره را در کالس تحت نظارت استاد درس تمرین کنند. استاد با اجرای عملی جلسۀ مشاوره از دانشجویان بخواهد مهارت

 تشخیص فنون ارتقا دهند و در کالس مورد بررسی قرار گیرد.

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 شدۀ راهنمایی و مشاوره با دو مراجع.ر تحلیل فنون جلسات راهنمایی و مشاوره، و ارائۀ حداقل دو جلسۀ ضبطارزیابی توان دانشجو د

 عنوان الگو فنون را اجرا می کند.: این درس حتماً باید به صورت تمرین دونفرۀ فنون مشاوره صورت گیرد و استاد بهتوجه مهم

 ای ارائه:ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز بر

 کالس درس به انضمام تجهیزات سمعی و بصری )سیستم مداربسته(.

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

 :منبع/منابع اصلی
. ترجمۀ میرجعفری و گودرزی مصاحبۀ مؤثر به روش گام به گام)آخرین سال انتشار(. ایوانز، د.، هرن. م.، اولمان، م.، و آیوی.  .1

 تهران: سمت.)آخرین سال انتشار(. 

 . تهران: فکر نو.ها و فنون مشاوره )مصاحبۀ بالینی( با تجدید نظر و اضافاتروش)آخرین سال انتشار(. آبادی، ع. شفیع .2

 ها و فنون مشاوره )عملی(روش عنوان درس به فارسی:

 Methods and Techniquies of عنوان درس به انگلیسی:

counseling (Practical) 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  ها و فنون مشاورهروش نیاز:دروس پیش

 عملی تخصصی - نیاز:همدروس 

 6 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری ری اختیا

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 ، و م.موسوی ۀر.ترجم. های عملی مشاوره در رویکردی یکپارچهمهارتگلدارد، د.، و گلدارد، ک. )آخرین سال انتشار(.  .3

 سمت.. تهران: پورشهریاری
 

 طالعۀ بیشتر:منابع برای م

تهران: )آخرین سال انتشار(. . ترجمۀ آسیه شریعتمدار مصاحبۀ بالینی)آخرین سال انتشار(. فلنگن، جی. اس.، و فلنگن. ار. اس.  .1

 دانشگاه عالمه طباطبایی.

 .سال انتشار( ترجمۀک.زهراکار )آخرین .(مبانینظریوفنونکاربردی)هایمشاوره ایبرمهارتمقدمه.)آخرین سال انتشار(نلسون،ج. ر.  .2

 ارسباران.: تهران

3. Thompson, R. (2015). Counseling Techniques : improving relationsheps with others, ourselves, 

our families, and our environment. Routlege. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://samt.ac.ir/fa/book/934/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-
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 هدف کلی و اهداف ویژه:

 ودی. گرا، تجربی و وجهای روان تحلیلی، انسانآشنا ساختن دانشجویان با مبانی، مفاهیم، فنون و مراحل درمان نظریه

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 تعریف نظریه، ضرورت و اهمیت آن در فرایند مشاوره 

 درمانیهای مشاوره و روانبندی نظریهطبقه 

 گرا، تجربی و وجودیتحلیلی، انسانهای روانبررسی نظریه 

 درمانیو روان ین، معنویتمناسبات د 
 درمانی، ارزیابی و ، مفهوم اضطراب و بیماری روانی، فنون مشاوره و رواندر هر نظریه تاریخچه و مبانی فلسفی نظریه، ماهیت انسان

 گیرد.نقد نظریه مورد بررسی قرار می

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نامبرده.های مشاورۀ مرسوم در نظریهتدریس نظری استاد در کالس و تمرین برخی روش

 : بی )پیشنهادی(ث( راهبردهای ارزشیا

 ترم و پایان ترم، گزارش پژوهش انفرادی دانشجو با هماهنگی استاد درس. برگزاری آزمون کتبی میان
 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 کالس همراه با تجهیزات سمعی و بصری برای تدریس.

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

 :منبع/منابع اصلی
. های فرهنگیاصول، فنون و مطابقت ۀهای نوین درمانگری و مشاورنظریهی، م.، و غروی، س. م. )آخرین سال انتشار(. بزرگجان .1

 تهران:سمت.

 . تهران: مرکز نشر دانشگاهی.درمانیهای مشاوره و رواننظریهآخرین سال انتشار(.)آبادی، ع.، و ناصری، غ. شفیع .2

 (6درمانی )های مشاوره و رواننظریه عنوان درس به فارسی:

 Theories of counseling and درس به انگلیسی:عنوان 

psychotherapy(1) 

 نوع درس و واحد

ها و درمانی / روشمبانی فلسفی مشاوره و روان نیاز:دروس پیش

 فنون مشاوره

 نظری پایه 

 عملی  تخصصی - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه یانرساله / پا 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

http://samt.ac.ir/fa/book/1143/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-


 68/    مشاوره کارشناسیبرنامه درسی دوره 

 حوزه پژوهشگاه: اسالمی،قم بارویکرد ومشاوره درمانگریروان اصول غروی، سیدمحمد. )آخرین سال انتشار(. بزرگی، مسعود،جان .3

 ودانشگاه.

سی تنظیم رفتار با رویکرد اسالمی، قم: موسسه علمی فرهنگی شناشجاعی، محمد صادق. )آخرین سال انتشار(. درآمدی بر روان .4

 دارالحدیث.

آخرین سال پورنوری،وز.آذرهوش )ف.لواف ،ترجمۀک.زهراکار .هامفاهیمومهارت: هایمشاورهنظریهم. )آخرین سال انتشار(. ،هاف .5

 رشد. :تهران .(انتشار

تهران: )آخرین سال انتشار(. . ترجمۀ ی. سیدمحمدی درمانیننظریه و کاربست مشاوره و روا)آخرین سال انتشار(. کوری، ج.  .6

 ارسباران.

 

 منابع برای مطالعۀ بیشتر:

. ترجمۀ ی. درمانی(: تحلیل میان نظریهای رواندرمانی )نظامهای روان نظریهپروچاسکا، ج.، و نوکراس، ج. )آخرین سال انتشار(.  .1

 سیدمحمدی )آخرین سال انتشار(. تهران: روان.

 .: سمت. تهرانهای فرهنگیاصول، فنون و مطابقت ۀدرمانگری و مشاورهای بنیادین رواننظریه، ن. )آخرین سال انتشار(. نوری .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://samt.ac.ir/fa/book/1142/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-


 69/    مشاوره کارشناسیبرنامه درسی دوره 

 هدف کلی و اهداف ویژه:

 مدرن.نگر و تلفیقی، موج سوم و پستفردی، رفتاری، شناختی، یکپارچههای میانهای نظریهشآشنا ساختن دانشجویان با مبانی و رو

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 های کالسیک رفتاریبررسی نظریه 

 های شناختیبررسی نظریه 

 های موج سوم رفتاریبررسی نظریه 

 نگرهای تلفیقی و یکپارچهبررسی نظریه 

 مدرنبررسی رویکردهای پست 

  درمانی، ارزیابی و هر نظریه تاریخچه و مبانی فلسفی نظریه، ماهیت انسان، مفهوم اضطراب و بیماری روانی، فنون مشاوره و رواندر

 گیرد.نقد نظریه مورد بررسی قرار می

 مذهبی -درمانی معنویهای روانبررسی نظریه 

 های نظریه ها مبانی نظری، اصول و روش شناسی، اهداف، قلمرو و تاریخچهروان درمانی اسالمی  ) بررسی مفهوم

 درمانی معنوی و اسالمی(و نمونه های روان

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های نامبرده.های مشاورۀ مرسوم در نظریهتدریس نظری استاد در کالس و بحث گروهی، تمرین برخی روش

 

  :ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ترم و پایان ترم. گزارش پژوهش انفرادی دانشجو با هماهنگی استاد درس.برگزاری آزمون نظری میان

 
 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 کالس همراه با تجهیزات سمعی و بصری برای تدریس

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

 (2درمانی )های مشاوره و رواننظریه عنوان درس به فارسی:

 Theories of counseling and عنوان درس به انگلیسی:

Psychotherapy(2) 

 نوع درس و واحد

 نظری پایه  (1درمانی )های مشاوره و رواننظریه نیاز:دروس پیش

  عملی تخصصی - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 



 71/    مشاوره کارشناسیبرنامه درسی دوره 

 :منبع/منابع اصلی
. های فرهنگیاصول، فنون و مطابقت ۀهای نوین درمانگری و مشاورنظریهس. م. )آخرین سال انتشار(. بزرگی، م.، و غروی، جان .1

 تهران: سمت.

 درمانی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.های مشاوره و روانار(. نظریهآبادی، ع.، و ناصری، غ. )آخرین سال انتششفیع .2

درمانی. ترجمۀ ی. سیدمحمدی )آخرین سال انتشار(. تهران: کوری، ج. )آخرین سال انتشار(. نظریه و کاربست مشاوره و روان .3

 ارسباران.

 

 منابع برای مطالعۀ بیشتر:

. ترجمۀ ی. نظریدرمانی(: تحلیل میانهای رواندرمانی )نظامهای رواننظریه پروچاسکا، ج.، و نوکراس، ج. )آخرین سال انتشار(. .1

 سیدمحمدی )آخرین سال انتشار(. تهران: روان.

 .تهران:رسا(. آخرین سال انتشار) ترجمۀم.فیروزبخت. درمانیومشاورههایرواننظریه(. آخرین سال انتشار) ر.، شارف .2

 .. تهران: سمتهای فرهنگیاصول، فنون و مطابقت ۀدرمانگری و مشاورهای بنیادین رواننظریهنوری، ن. )آخرین سال انتشار(.  .3

 ودانشگاه حوزه پژوهشگاه: قم مشاوره، و درمانگری روان بنیادین های انتشار(.نظریهبزرگی،مسعود،نوری،ناهید.)آخرین سال نجا .4

 سمت. انتشارات باهمکاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://samt.ac.ir/fa/book/1143/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-
http://samt.ac.ir/fa/book/1142/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-


 70/    مشاوره کارشناسیبرنامه درسی دوره 

 هدف کلی و اهداف ویژه:

 استفاده از این منابع. آشنایی دانشجویان با مفاهیم بنیادی مشاوره در منابع مکتوب انگلیسی به منظور کسب توانایی در
 

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 ها و مفاهیم مربوط به رابطۀ یاورانه به زبان انگلیسیآشنایی با واژه 

 تعریف اهداف، اصول و مفاهیم انواع مشاوره )مدرسه، شغلی، خانواده و گروهی و ...( به زبان انگلیسی 
 

 :ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف

 تدریس نظری استاد در کالس و بحث گروهی
 

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ، گزارش مطالعه و پژوهش فردی ترمانیپاو  ترمانیمآزمون نظری 

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 کالس درس همراه با تجهیزات سمعی و بصری.

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

 :بع/منابع اصلیمن

 . تهران: سازمان سمت.راهنمایى و مشاوره ۀانگلیسى براى دانشجویان رشتکوشا، م. )آخرین سال انتشار(. .1

 

 منابع برای مطالعۀ بیشتر:

 مت.. تهران: سشناسیروان ۀانگلیسی برای دانشجویان رشتپیشقدم، ر.، و بوری، ع. ا. )آخرین سال انتشار(.  .1

 مشفقی، ف. )آخرین سال انتشار(. انگلیسی برای دانشجویان رشتۀ علوم اجتماعی. تهران: سمت. .2

 .منابع، مقاالت و متون جدید، روزآمد و در دسترس .3

 

 

 (6متون انگلیسی در مشاوره ) رسی:عنوان درس به فا

 نوع درس و واحد English Texts inCounseling (1) عنوان درس به انگلیسی:

 مبانی راهنمایی و مشاوره/ زبان انگلیسی عمومی نیاز:دروس پیش
 

 نظری پایه 

 عملی  تخصصی - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

http://samt.ac.ir/fa/book/1095/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%89-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%89-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87
http://samt.ac.ir/fa/book/1581/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C


 71/    مشاوره کارشناسیبرنامه درسی دوره 

 هدف کلی و اهداف ویژه:

رشد دانش و تقویت زبان انگلیسی دانشجویان نسبت به متون تخصصی مشاوره و یادگیری مفاهیم و واژگان تخصصی و تقویت ترجمۀ متون 

 فارسی به انگلیسی.
 

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 ی آموزش گرامر انگلیسی و کاربرد آن در ترجمۀ متون انگلیس 

 های ترجمۀ متون فارسی به انگلیسی آموزش مهارت 

 :آموزش ترجمۀ متون تخصصی ازجمله 

 درمانی های مشاورۀ نظریه 

 های مشاورۀ گروهی نظریه 

 درمانیهای خانوادهنظریه 

 فنون مشاوره 
 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

تواند در ترجمۀ متون تخصصی مشاوره کند و در پایان دوره میمۀ متون تخصصی مهارت کسب میدانشجو در این دوره به طور نظری در ترج

 مهارت پیدا کند. فنون پیشرفتۀ ترجمه در این دوره آموزش داده خواهد شد.
 

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ترم و پایان ترممیان :آزمون نظری
 

 

 د نیاز برای ارائه:ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مور

 افزارهای مربوط به فن ترجمه و ... .المعارف های فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی. نرمدایرۀ

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

 :منبع/منابع اصلی
 . تهران: سازمان سمت.اورهراهنمایى و مش ۀانگلیسى براى دانشجویان رشتکوشا، م. )آخرین سال انتشار(. .1

 (2متون مشاوره به انگلیسی ) عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد English Texts inCounseling (2) عنوان درس به انگلیسی:

 نظری پایه  (1متون مشاوره به انگلیسی) نیاز:س پیشدرو

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 د دیگر: ..............موار کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

http://samt.ac.ir/fa/book/1095/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%89-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%89-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87


 73/    مشاوره کارشناسیبرنامه درسی دوره 

 

 منابع برای مطالعۀ بیشتر:

 . تهران: سمت.شناسیروان ۀانگلیسی برای دانشجویان رشتپیشقدم، ر.، و بوری، ع. ا. )آخرین سال انتشار(.  .1

 . تهران: سمت.2شناسی بالینی روان ۀانگلیسی برای دانشجویان رشت)آخرین سال انتشار(. عباسیان، غ. ر.، و توکلی، م. .2

 کاظمیان، س.، و سعیدی، ا. )آخرین سال انتشار(. فرهنگنامۀ تخصصی مشاوره. تهران: علم. .3

 افزارهای مرتبط با ترجمه. نرم .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://samt.ac.ir/fa/book/1581/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://samt.ac.ir/fa/book/588/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DB%B2-


 72/    مشاوره کارشناسیبرنامه درسی دوره 

 هدف کلی و اهداف ویژه:

 ها.های هوش و استعداد و کاربرد عملی آنهای سنجش روانی، آشنایی با آزمونآشنایی دانشجویان با مبانی، اصول و روش
 

 :هاپ( مباحث یا سرفصل
 

 گیری، سنجش و ارزشیابیاندازه 

 ها، نمرات استانداردبندیها و رتبهها: نرمفهم نمرات خام و تبدیل آن 

 های روانی تاریخچۀ آزمون 

  ها: از حیث هدف، زمان، موضوع و ... بندی آزموندسته 

 ،هانامهغربالگری از طریق پرسش ارزیابی اولیه در مشاوره:مصاحبه و مشاهده، بررسی وضعیت روانی 

 هاای در اجرای آزمونمالحظات فرهنگی، اخالقی، قانونی و حرفه 

  ماهیت و تعریف هوش و استعداد 

 های هوش و استعداد نظریه 

 های انفرادی و گروهیهای هوش: آزمونآزمون 

 تیزهوشی و خالقیت 

 های توانایی: استعداد و پیشرفت تحصیلیآزمون 

 دبستانی و آزمون بینههای ریون، آزمون کتل، بندرگشتالت، آزمون وکسلر بزرگساالن، کودکان و پیشطریق آزمون سنجش هوش از 

 های شناختی و حافظهآزمون 

 شناختیهای روان عصبآزمون 

 شناختی برای حداقل دو نمونۀ بالینیاجرای مشاهده و مصاحبۀ روان 

 دبستانی/ ساالن، آزمون بینه، کتل، بندرگشتالت، آزمون وکسلر پیشن و بزرگهای مختلف هوش مانند ریون کودکااجرای آزمون

 ساالن با حداقل دو نمونۀ بالینیدبستانی/ بزرگ

  شناخت و آشنایی با مقیاس و آزمون های دین داری 

 استفاده از مقیاس ها و آزمون های دین داری 

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 دریس نظری استاد در کالس و بحث گروهی.ت

 (6شناختی در مشاوره )کاربرد آزمون های روان عنوان درس به فارسی:

 The Use of Psychological Tests in لیسی:عنوان درس به انگ

Counseling(1) 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  گیری در مشاورهسنجش و اندازه نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 واحد عملی 1واحد نظری +  1

 عملی -نظری اختیاری 

  مه نارساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار آزمایشگاه سفر علمی :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ای.های مشاهدهترم و پایان ترم، گزارش مطالعه و پژوهش فردی، آزمون عملی انجام تکلیف و ارائۀ گزارشآزمون نظری میان

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 های هوش و استعداد. های مختلف اجرای آزمونها و دستورالعملجهیزات سمعی و بصری. بستهکالس درس همراه با ت

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

 :منبع/منابع اصلی

   . تهران: سخن.های هوش و شخصیتنظریه و کاربرد آزمون)آخرین سال انتشار(. شریفی، ح. .1

 .تهران: رشد )آخرین سال انتشار(.. ترجمۀ ح. پاشاشریفی 1. جانیراهنمای سنجش رو)آخرین سال انتشار(.  مارنات، گ. گ. .2

 

 منابع برای مطالعۀ بیشتر:

 .آواینور: شناختیدینداری،تهرانهایروان(.آزمون1393خسروشاهی، جعفر )آبادی،تورج وبهادرینصرتبیرامی،منصور؛هاشمی .1

های دینداری،آوای های دینداری به انضمام پرسشنامهمقیاسشناسی خدایاری فرد، محمد.)آخرین سال انتشار(.مبانی نظری و روش .2

 نور

3. Kaplan, R. M., & Sacuzzo, D. P.(2016). Psychogical testing. Brooks/Cole publishing company .

edition. London: Prentic-Hall, Inc. 

4. Kurt, F. G. (2013). APA Handbook of Testing and Assessment in Psychology. publication 

Manual of the American Psychological Association. 
5. Naglieri, J. A., & Goldstein, S. (2009). Practitioner's guide to assessing intelligence and 

achievement. John Wiley & Sons. 

6. Weiss, L. G., Saklofske, D. H., Holdnack, J. A., & Prifitera, A. (2015). WISC-V Assessment 

and Interpretation: Scientist-practitioner Perspectives. Academic Press. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.apa.org/search.aspx?query=&fq=ContributorFilt:%22Geisinger,%20Kurt%20F.%22
https://www.amazon.com/Publication-Manual-American-Psychological-Association/dp/1433805618/ref=pd_bxgy_14_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=CQTF48VG3Q5TBHRXXD1X
https://www.amazon.com/Publication-Manual-American-Psychological-Association/dp/1433805618/ref=pd_bxgy_14_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=CQTF48VG3Q5TBHRXXD1X
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 هدف کلی و اهداف ویژه:

فردی، یادگیری طرز اجرا، ها و روابط بینهای تشخیصی و شخصیت، شغلی، رغبت و ارزشنامهها و پرسشآشنایی دانشجویان با آزمون

 ها در مشاوره.موقع از نتایج این آزمونها و استفادۀ صحیح و بهگذاری و تعبیر و تفسیر آنیح و نمرهتصح

 هاپ( مباحث یا سرفصل

 های تشخیصی مانند نامهها و پرسشسنجش سالمت روانی و سوء مصرف مواد: آزمونMMPI ،SCL-90سالمت عمومی ،GHQ 

 عینی و فرافکن شخصیت شامل های معروف سنجش شخصیت در مشاوره: آزمونNEO ،16  ،عاملی کتلMBTI  ،میلون، رورشاخ ،

TAT 

 های شغلینامهسنجش شغلی در مشاوره: پرسش 

 های رغبت و ارزشنامهها: پرسشها و ارزشسنجش رغبت 

 های سنجش روابط خانوادگی و ازدواج، ژنوگرامنامهفردی در مشاوره: پرسشسنجش روابط بین 

  شناختی برای حداقل دو نمونۀ بالینیو مصاحبۀ رواناجرای مشاهده 

 فردی مانند های مختلف تشخیص، شخصیت، رغبت، ارزش، روابط بیننامهها و پرسشاجرای آزمونMMPI ،NEO ،MBTI ،

 های آلپورت، و ژنوگرام با حداقل دو نمونۀ بالینیای، ارزشهالند، استرانگ، خودکارآمدی حرفه

 

 و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: ت( راهبردهای تدریس

 تدریس نظری استاد در کالس و بحث گروهی.

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ها.ترم و پایان ترم و آزمون عملی انجام تکلیف و ارائۀ گزارشآزمون نظری میان

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 هیزات سمعی و بصری.کالس درس همراه با تج

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

 

 :منبع/منابع اصلی

 . تهران: سخن.های هوش و شخصیتنظریه و کاربرد آزمون)آخرین سال انتشار(.  شریفی، ح. .1

 (2شناختی در مشاوره )های روانکاربرد آزمون عنوان درس به فارسی:

 The Use of Psychological Tests in عنوان درس به انگلیسی:

Counseling(2) 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  (1در مشاوره ) شناختیی روانهاکاربرد آزمون نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 واحد عملی 1واحد نظری +  1

 عملی-نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار آزمایشگاه  سفر علمی :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی احد عملی دارد، چه اگر و
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 . ترجمۀ ح. پاشاشریفی تهران: رشد.2و 1. ج راهنمای سنجش روانی)آخرین سال انتشار(.مارنات، گ. گ.  .2

 

 تر:منابع برای مطالعۀ بیش

ها در راهنمایی کاربرد آزمون)آخرین سال انتشار(. شناس، ل.، عابدی، م. ر.، حسینیان، س.، باغبان، ا.، سمیعی، ف.، و صالحی، ر. حق .1

 . اصفهان: نوشته.و مشاورۀ مسیر شغلی ـ تحصیلی

2. Kaplan, R. M., & Sacuzzo, D.P. (2016). Psychogical testing. Brooks/Cole publishing company .

edition.London: Prentic-Hall, Inc. 

3. Kurt, F. G. (2013). APA Handbook of Testing and Assessment in Psychology. publication 

Manual of the American Psychological Association. 
4. Osbern, S.D., & Zunker, G.V. (2012). Using Assessment Results for Career. Brooks/Cole 

publishing Development. company .edition. London: Prentic-Hall, Inc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.apa.org/search.aspx?query=&fq=ContributorFilt:%22Geisinger,%20Kurt%20F.%22
https://www.amazon.com/Publication-Manual-American-Psychological-Association/dp/1433805618/ref=pd_bxgy_14_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=CQTF48VG3Q5TBHRXXD1X
https://www.amazon.com/Publication-Manual-American-Psychological-Association/dp/1433805618/ref=pd_bxgy_14_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=CQTF48VG3Q5TBHRXXD1X
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 هدف کلی و اهداف ویژه:

 آشنایی دانشجویان با مفهوم نظری مشاورۀ تحصیلی 

 ها و فنون مشاورۀ تحصیلیآشنایی دانشجویان با روش 

 

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 تعریف مشاورۀ تحصیلی 

 اهمیت و لزوم مشاورۀ تحصیلی در مؤسسات آموزشی 

 فواید مشاورۀ تحصیلی 

 های مشاورۀ تحصیلیهدف 

 شرفت تحصیلی و رابطۀ آن با مشاورۀ تحصیلیپی 

 فرایند و مراحل مشاورۀ تحصیلی 

 خدمات مشاورۀ تحصیلی 

 فنون مشاورۀ تحصیلی 

 وظایف مشاور در ارتباط با مشاوره در راهنمایی تحصیلی 

 های مشاور تحصیلی در مدرسهفعالیت 

 هدایت تحصیلی و عوامل مربوط به آن 

 ریزی تحصیلیبرنامه 

 ص و حل مشکالت تحصیلیهای تشخیروش 

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:
های عملی متناسب های فعال گروهی، طرح سؤال، پرسش و پاسخ، بحث گروهی و تمرینهای نظری استاد در کالس از طریق روشبحث

 سرفصل.

 ورت پذیرد.االمکان توسط یک استاد صنکتۀ مهم: تدریس واحد نظری و کارگاهی حتی

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ترم و پایان ترم.آزمون نظری میان

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 )نظری( مشاورۀ تحصیلی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Educational Counseling عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  های فنون مشاورهروش از:نیدروس پیش

 عملی  تخصصی - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 ........موارد دیگر: ...... کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 کالس درس همراه با تجهیزات سمعی و بصری.

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

 :منبع/منابع اصلی

)آخرین سال انتشار(. . ترجمۀ ک. زهراکار و همکاران ها و کاربست حرفهه دیدگاهمشاورۀ مدرس)آخرین سال انتشار(.  .دیویس، ت .1

 تهران: ویرایش.

 تهران: سمت.راهنمایی و مشاورۀ تحصیلی و شغلی )مفاهیم و کاربردها(. )آخرین سال انتشار(. آبادی، ع. شفیع .2

 

 منابع برای مطالعۀ بیشتر:

 تهران: سمت. .تحصیلی متوسطه ۀدرسی دور ریزیبرنامهسال انتشار(. حاتمی، ج.، آرمند، م.، و رحیمی، ز. )آخرین  .1

 . تهران: رشد.حسینی، س. م. )آخرین سال انتشار(. راهنمایی و مشاورۀ تحصیلی .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://samt.ac.ir/fa/book/2212/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87
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 هدف کلی و اهداف ویژه:

 .انجام عملی مشاورۀ تحصیلی باچگونگی دانشجویان آشنایی

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 نمایش سه مورد مشاوره در زمینه هدایت تحصیلی، انتخاب رشته، تغییر رشته 

 بررسی و رفع مشکالت تحصیلی توسط استاد 

 دانشجویان نمایش فنون مشاورۀ تحصیلی توسط استاد و تمرین آن توسط 

 های مشاوره در مدرسه با هدایت مشاور مدرسه و گزارش آن در کالسبازدید دانشجو از حداقل دو مدرسه و مشاهدۀ فعالیت 

 آموز و انجام مشاورۀ تحصیلی تحت نظر مشاور مدرسه و استادانتخاب یک دانش 
 

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

ها و فنون وگوی مراجع ـ مشاور انجام شود و دانشجویان به صورت ایفای نقش، مهارتهای گفتباید با استفاده از نمونه تدریس این درس

مشاورۀ تحصیلی را در کالس تحت نظارت استاد درس تمرین کنند. استاد باید با اجرای عملی جلسۀ مشاورۀ راهنمایی و مشاورۀ تحصیلی از 

 ای خود را در این زمینه ارتقا دهند و در کالس مورد بررسی قرار گیرد.هدانشجویان بخواهد مهارت

 

 :ارزشیابی )پیشنهادی( راهبردهایث( 

شدۀ راهنمایی و مشاورۀ تحصیلی با دو ارزیابی توان دانشجو در تحلیل جلسات راهنمایی و مشاورۀ تحصیلی، و ارائۀ حداقل دو جلسۀ ضبط

 مراجع.

 کند.عنوان الگو فنون را اجرا میید به صورت تمرین دو نفرۀ فنون مشاوره صورت گیرد و استاد به: این درس حتماً باتوجه مهم
 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 کالس درس به انضمام تجهیزات سمعی و بصری )سیستم مداربسته در صورت امکان(.

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

 :منبع/منابع اصلی

 مشاورۀ تحصیلی )عملی( عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Educational counseling(Practical عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  مشاورۀ تحصیلی یاز:ندروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 6 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 ..موارد دیگر: ............کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی:نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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)آخرین سال انتشار(. . ترجمۀ ک. زهراکار و همکاران ها و کاربست حرفهمشاورۀ مدرسه دیدگاه)آخرین سال انتشار(.  .دیویس، ت .1

 تهران: ویرایش.

 تهران: سمت. راهنمایی و مشاورۀ تحصیلی و شغلی )مفاهیم و کاربردها(.)آخرین سال انتشار(. آبادی، ع. شفیع .2
 

 منابع برای مطالعۀ بیشتر:

 تهران: سازمان سمت. .تحصیلی متوسطه ۀریزی درسی دوربرنامهحاتمی، ج.، آرمند، م.، و رحیمی، ز. )آخرین سال انتشار(.  .1

 .حسینی، س. م. )آخرین سال انتشار(. راهنمایی و مشاورۀ تحصیلی. تهران: رشد .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://samt.ac.ir/fa/book/2212/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87
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 هدف کلی و اهداف ویژه:

های زندگی در های مختلف )با توجه به گسترش روزافزون آموزش مهارتها به جمعیتهای زندگی و آموزش آنآشنایی با انواع مهارت

 ن مشاور در شناسایی و آموزش آن به دیگران است(.عنواها و مؤسسات، هدف باال بردن توان دانشجویان بهسازمان
 

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 های زندگیتاریخچۀ آموزش مهارت 

 های زندگیضرورت آموزش مهارت 

 های زندگی )خودآگاهی، همدلی، برقراری ارتباط، ابراز وجود، کنترل عواطف منفی مثل خشم، اضطراب، مهارت انواع مهارت

 گیری(تصمیم

 ها و اخالق اسالمیزندگی در آموزه هایمهارت 

 های زندگیفنون گروهی آموزش مهارت 

 یرشد راتییتحوالت و تغ 

 یآموزمهارت تیاهم 

 ناکارآمد مقابله یهابا روش ییآشنا 

 های زندگیانواع مهارت 

 یامقابله یهامهارت 

 مقابله با شکست و فقدان یهامهارت 

 خلق میتنظ یهامهارت 

 یاضطراب، خشم و افسردگمقابله با  یهامهارت 

 انتخاب همسر یهامهارت 

 تحل تعارضا یهامهارت 

 ییدوران دانشجو یهامهارت 

 یزیرزمان و برنامه تیریمد یهامهارت 

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 تدریس نظری استاد در کالس و بحث گروهی

 

 های زندگیآموزش مهارت عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Life Skills Training عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 واحد عملی 1واحد نظری +  1

 عملی-نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه   سفر علمی:نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ترم و پایان ترم، گزارش مطالعه و پژوهش فردی.ن نظری میانآزمو

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 کالس درس همراه با تجهیزات سمعی و بصری.

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

 :منبع/منابع اصلی

 .تهران: سمت .های زندگی دانشجوییمهارتکرامتی، م، ر. )آخرین سال انتشار(.  .1

 تهران: رسانۀ تخصصی.رین سال انتشار(. )آخهای زندگی. ترجمۀ ش. محمدخانی مهارت)آخرین سال انتشار(. کلینکه، ال. ک.  .2

آموزان(. تهران: های رفتاری ـ ویژۀ دانشهای زندگی )مهارتمهارت)آخرین سال انتشار(. محمدخانی، ش.، نوری، ر.، موتابی، ف.  .3

 طلوع دانش.

 رضوی. اسالمی علوم علوی،سید جعفر)آخرین سال انتشار(.مهارت های زندگی با نگاه دینی . دانشگاه .4
 

 نابع برای مطالعۀ بیشتر:م

 . تهران: هاجر.های زندگیمهارت)آخرین سال انتشار(. خنیفر، ح.، و پورحسینی، م.  .1

داغی . ترجمۀ م. قراچههای عملی زندگی: تمرینات و خودآموزهای مؤثر در تغییر زندگیمهارت)آخرین سال انتشار(. گرا، ف. مک .2

 تهران: پیکان.)آخرین سال انتشار(. 

. ترجمۀ خ. بیگی، و م. فیروزبخت فردیهای اجتماعی در ارتباطات میانمهارت)آخرین سال انتشار(. ا. ک.، و دیکسون، د. هارجی،  .3

 تهران: رشد. )آخرین سال انتشار(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://samt.ac.ir/fa/book/1338/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C
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 هدف کلی و اهداف ویژه:

-های پیشگیری از اختالالت روانی و ارتقای سالمت روان افراد در جمعیتآشنایی دانشجویان با تاریخچه و مبانی مشاورۀ سالمت روان، شیوه

 های مختلف.

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 تعریف سالمت روانی 

 تاریخچۀ مشاورۀ سالمت روان 

 آشنایی با انواع الگوهای پیشگیری 

 آشنایی با استرس، بیماری و عوامل زیستی روانی اجتماعی تأثیرگذار 

 هاآشنایی با شیوۀ زندگی، ارتقای سالمت و پیشگیری از بیماری 

 های مقابله با استرس، تعارض و ناکامیآشنایی با شیوه 

 ها و الگوهای پیشگیری و مداخله در بهبود آنیی با سوء مصرف مواد و شیوهآشنا 

 نفس و خودکارآمدیهای خودآگاهی، ارتقای عزتها و شیوهآشنایی با روش 

 سالمت روانی در خانواده، مدرسه، جامعه و محیط کار های ارتقایآشنایی با شیوه 

 مهای سالمت روان از دیدگاه اسالها و نظریهمؤلفه 

 های مواجهه با عوامل  تهدیدکننده از دیدگاه اسالمعوامل تهدیدکننده سالمت روان و   نظریه 

  تأثیر و تأثر متقابل سالمت روان ، دین و دینداری 

 های ارتقای سالمت روانی از نظر اسالمآشنایی با شیوه 

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 در کالس و بحث گروهی تدریس نظری استاد

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ترم و پایان ترم، گزارش مطالعه و پژوهش فردیمیان :آزمون نظری
 

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 مشاورۀ سالمت روان عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Mental Health Counseling عنوان درس به انگلیسی:

های مشاوره و (، نظریه1شناسی روانی )آسیب نیاز:دروس پیش

 (1درمانی )روان

 نظری  پایه 

 عملی  تخصصی - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 واحد عملی 1واحد نظری +  1

 عملی-نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه سفر علمی:نیاز است؟یلی نوع آموزش تکماگر واحد عملی دارد، چه 
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 کالس درس همراه با تجهیزات سمعی و بصری

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

 :منبع/منابع اصلی
ترجمۀ ج. صادقی )آخرین سال . بالینی سالمت روان: درآمدی بر این حرفه ۀاصول مشاور، م. اس. )آخرین سال انتشار(. گریک .1

 . تهران: سمت.انتشار(

جمۀ م. ت. منشی طوسی . ترمشاورۀ بهداشت روانی، نظریه و عمل)آخرین سال انتشار(. هرشن سن، د.، باور، ب.، و دینک، م. .2

 . مشهد: آستان قدس رضوی.)آخرین سال انتشار(

فر، محمدرضا، شجاعی، محمدصادق، موسویاصل، سیدمهدی، و دیگران. )آخرین سال انتشار(. بهداشت روانی از دیدگاه ساالری .3

 اسالم، قم: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

درمانگری مثبت گرا بر اساس منابع اسالمی، پژوهشگاه انتشار(. اصول مشاوره و روان رفیعی هنر، حمید، عباسی، مهدی. )آخرین سال .4

 قرآن و حدیث ، )زیر چاپ(

 گرا ،قم، دارالحدیث.پسندیده، عباس. )آخرین سال انتشار(. الگوی اسالمی شادکامی در روانشناسی مثبت .5
 

 

 منابع برای مطالعۀ بیشتر:

 تهران: سمت.)آخرین سال انتشار(. کاویانی و دیگران  ۀم.رجم. ت1.جشناسی سالمتروانشار(. رابین دیماتئو، ام. )آخرین سال انت .1

 ا.آذربایجانی،  م.فر، ساالری،م.ر. موسوی اصل ترجمۀس. م.. جلددوم.شناسی سالمتوانررابین دیماتئو، ام. )آخرین سال انتشار(.  .2

 تهران: سمت.)آخرین سال انتشار(.  عباسی

خسرو  م.موسوی،  ترجمۀس.و.. زندگی ۀسالمت روانی زنان نگاهی به چرخ. ای. )آخرین سال انتشار(.س و سیمین،، و.،رومنزوماری .3

 تهران: سمت.)آخرین سال انتشار(.  قربانی م.و  ،کاظمی ح.جاوید، 

 . ترجمۀ ح. شاهی برواتی )آخرین سال انتشار(. تهران: روانبهداشت روانیانتشار(. ساپینگتون،  ا . ا . )آخرین سال  .4

 . ترجمۀ س. ع. ابهری و همکاران )آخرین سال انتشار(. تهران: رشد.شناسی سالمتروانسارافینو، ا.پ. )آخرین سال انتشار(. .5

 دارالحدیثعطاءاهلل ،محسن. )آخرین سال انتشار(.  روش های توان افزایی در سختی ها، .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://samt.ac.ir/fa/book/2214/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87
http://samt.ac.ir/fa/book/1011/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84-
http://samt.ac.ir/fa/book/1012/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85-
http://samt.ac.ir/fa/book/1700/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
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 هدف کلی و اهداف ویژه:

 های ایجاد، اصالح و تغییر رفتار در مشاوره.اهده و تحلیل کارکردی رفتار و تکنیکهای مشآشنایی با شیوه

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 7و رفتاردرمانی 6تعریف رفتار، تغییر رفتار 

 ای و نظریۀ شناختی(سازی عامل، یادگیری مشاهدهسازی کالسیک، شرطیتاریخچۀ رفتاردرمانی )تاریخچۀ نظریۀ شرطی 

 های درمانی منشعب از آنسازی عامل از اسکینر و تکنیکۀ شرطیمروری بر نظری 

 زدایی، سازی، بازداریهای درمانی منشعب از آن شامل: اکتساب، آسانای بندورا و تکنیکمروری بر مفاهیم نظریۀ یادگیری مشاهده

 آفریندگی، الگوسازی )واقعی، نمادین، ذهنی(  

 نامه و ...(هیۀ برنامۀ تغییر رفتار، مصاحبۀ رفتاری، مشاهده و ترسیم نمودار، آزمون، پرسشهای سنجش و ارزیابی رفتاری )شامل تروش 

 های افزایش رفتارهای مطلوب )تقویت مثبت، اقتصاد ژتونی، قرارداد رفتاری و ...(روش 

 یگر، تقویت تفکیکی رفتار، تقویت تفکیکی رفتارهای دهای کمهای کاهش و حذف رفتارهای نامطلوب )تقویت تفکیکی نرخروش

 رفتار ناهمساز، سیری، خاموشی، محروم کردن از تقویت مثبت، جریمه کردن، جبران کردن، و تنبیه(

 های تغییر رفتار در خانواده، فن تغییر رفتار سیستمیشیوه 

 دهی رفتار، زنجیرسازی رفتار، محو کردن محرک و ...(های ایجاد رفتارهای تازه )شکلروش 

 ری و گسترش رفتارهای مطلوب )رقیق کردن برنامۀ تقویت، تعمیم محرک، تعمیم پاسخ و ...(های نگهداروش 

 های کاهش ترس و اضطراب شیوه 

 های معکوس کردن عادتشیوه 

 قراردادهای رفتاری 

 سازی در برابر استرسای شناختی(، ایمنهای مقابلهرفتاری )بازسازی شناختی، آموزش مهارتـ تغییر شناختی 

 های موج سوم شناختی ـ رفتاری در اصالح و تغییر رفتارهای درمانکاربرد 

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 تدریس نظری استاد در کالس و بحث گروهی

 شود.های آموزشی با هماهنگی استاد و دانشجو تنظیم میبا توجه به اهداف ذکرشده فعالیت
 

                                                           
6.Behavior Modification 
7.Behavior therapy 

 مشاورۀ اصالح رفتار عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Behavior modification counseling عنوان درس به انگلیسی:

های مشاوره و (، نظریه2شناسی روانی )آسیب نیاز:دروس پیش

 (2درمانی )روان

 نظری  پایه 

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 احد:تعداد و
 واحد عملی 1واحد نظری +  1

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی:نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 



 87/    مشاوره کارشناسیبرنامه درسی دوره 

 : )پیشنهادی(ث( راهبردهای ارزشیابی 

 آزمون نظری: میان ترم و پایان ترم، و انجام تکلیف و ارائه گزارش کار عملی.

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 کالس درس همراه با تجهیزات سمعی و بصری.

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:
 

 :منبع/منابع اصلی
 . تهران: دوران.هاها و روشر رفتار و رفتاردرمانی: نظریهتغیی)آخرین سال انتشار(. سیف، ع. ا.  .1

 . ترجمۀ ع. فتحی آشتیانی. تهران: سازمان سمت.رهای تغییر رفتاشیوهبرگر، م. )آخرین سال انتشار(.  .2

 دارالحدیث.. درآمدیبرروانشناسیتنظیمرفتاربارویکرداسالمی(.آخرینساالنتشار) شجاعی،محمدصادق .3

 

 منابع برای مطالعۀ بیشتر:

ین سال انتشار(. )آخر. ترجمۀ ف. ماهر و س. ایزدی های رفتاردرمانیفرهنگ شیوه)آخرین سال انتشار(. بالک، آ.، و هرسن، م.  .1

 تهران: رشد.

 تهران: فراروان.. ساله( 11تا  4رفتار کودکان  عیسر رییتغ یبرا ییها)روش یرفتاردرمان)آخرین سال انتشار(. . ر. ع ی،زیتبر .2

پور، . ترجمۀ ح. حمیدپور، ح. جمعههای رفتاردرمانی دیالکتیکتکنیک)آخرین سال انتشار(. متیو، م. ک.، جفری، و.، و جفری، ب.  .3

 تهران: ارجمند.)آخرین سال انتشار(. و ز. اندوز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://samt.ac.ir/fa/book/1560/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1


 88/    مشاوره کارشناسیبرنامه درسی دوره 

 هدف کلی و اهداف ویژه:

 های صحیح های راهنمایی و مشاوره با کودکان، کمک به حل مشکالت دورۀ کودکی و آموزش شیوهشیوه آشنایی دانشجویان با

 تعامل مثبت با خانواده برای تسریع روند حل مشکالت دورۀ کودکی.

 

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 تعاریف و تاریخچۀ راهنمایی و مشاورۀ کودک. 

 های راهنمایی و مشاورۀ کودکضرورت و هدف 

 ها و فنون راهنمایی و مشاورۀ کودکانروش 

 در مشاوره با کودکان یو قانون یاخالق لئمسا 

 های مشاورۀ کودکنظریه 

 (یلیتحص شرفتیعدم پی،و اهمالکار ،)خشمزیربرون یرفتارها یبرا مداخالت 

  (ینیبخودکم ، واضطراب ی،)افسردگزیردرونمداخالت برای رفتارهای 

 ناختی و اخالقی کودکانروشهای ارتقاء رشد اجتماعی، ش 

 روشهای ارتقاء رشد خودپنداره و اعتماد به نفس کودک 

 ها بر کودکاهمیت نقش خانواده و تعامل اعضای خانواده و تأثیر مشکالت آن 

 های زندگی کودک )خودآگاهی، تفکر خالق، و مهارت حل مسئله(شناخت و آموزش مهارت 

 تربیت جنسی کودک 

 تی مربوط به کودکنقش مشاور در نهادهای تربی 

 بازی درمانی با کودکان 

  ،مشاوره با انواع مشکالت و اختالالت دورۀ کودکی )نظیر مشکالت خوردن، ترس، اضطراب، افسردگی، شب ادراری، ناخن جویدن

 تیک، حسادت، لکنت زبان، پرخاشگری، لجبازی و ...(

  اسالم  مفاهیم ،اصول و قواعد و روش های تربیت و اصالح  رفتار کودک در 

  روش های تربیت معنوی کودک در اسالم 

   فقه و حقوق تربیت کودک در اسالم 

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 تدریس نظری استاد در کالس همراه با مشارکت و سؤال و جواب دانشجویان 

 مشاورۀ کودکان عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Children counseling عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  شناسی تحولی کودک و نوجوانروان نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 اد واحد:تعد
 واحد عملی 1واحد نظری +  1

 عملی-نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه سفر علمی:نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 های دانشجویانپرسش گویی بهبرگزاری جلسۀ راهنمایی و مشاوره با کودک و والدین و پاسخ 

 درمانی با کودک در کلینیکمشاهدۀ مشاوره و بازی 

 هاحضور فعال در مهد کودک و مراکز مربوط به نگهداری کودک و مشاهدۀ آن 

 های مربوط به حل مشکالت دورۀ کودکی توسط دانشجویان با نظارت استادطراحی و ارائۀ بازی 

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 گیرد.های عملی و نظری دانشجویان انجام میابی بر اساس آزمون پایان نیمسال و گزارش فعالیتارزی

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

 های راهنمایی و مشاورۀ کودک مجهز باشد.ه تجهیزات سمعی و بصری الزم جهت انجام فعالیت

 :ع اصلیمنبع/مناب
. تهران: انتشارات دانشگاه شناختی کودکانمشکالت رواننژاد، س. ث.، سجادی اناری، س. س. )زیر چاپ(. فرد، م.، علویخدایاری .1

 تهران.

 .. تهران: سمتکودک مفاهیم و کاربردها ۀراهنمایى و مشاورآبادی، ع. )آخرین سال انتشار(. شفیع .2

 تهران: سمت.ترجمۀ ف. همتی )آخرین سال انتشار(. . 1ج.کودک ۀمشاور)آخرین سال انتشار(. هندرسون، د. ای.، و تامپسون، چ. ال.  .3

تهران: ترجمۀ ف. همتی )آخرین سال انتشار(. . دوم جلد.کودک ۀمشاورچ. ال. )آخرین سال انتشار(. هندرسون، د. ای.، و تامپسون،  .4

 سمت.

 اعرافی ،علیرضا )آخرین تاریخ انتشار (. تربیتفرزندبارویکردفقهی.موسسه اشراق و عرفان موسوی ،سید نقی ، .5

 صفایی ،حائری)آخرین تاریخ انتشار(.روش تربیت کودک. انتشارات لیه القدر .  .6

 

 منابع برای مطالعۀ بیشتر:

 . تهران: سمت.شناسی روانی کودک و نوجوانآسیبارجمندنیا، ع. ا. )آخرین سال انتشار(.  .1

تهران: )آخرین سال انتشار(. . ترجمۀ م. پرنیانی ایی عملی مشاوره با کودکانراهنم)آخرین سال انتشار(. گلدارد، د.، و گلدارد، ک.  .2

 رشد.

 حائری شیرازی ،محمد صادق)آخرین تاریخ انتشار(.مربی و تربیت .نشر معارف  .3

 ،محمدصادق)آخرین تاریخ انتشار(.بازی کودک در اسالم . مرکز پژوهش های صدا و سیما. شجاعی .4

 شار (.روانشناسیتحولدینداری،سمتوپژوهشگاهحوزهودانشگاه.نوذری،محمود)آخرین تاریخ انت .5

 
6. David, A. C., & Anne, L. S. (2015). Play Therapy: A Comprehensive Guide to Theory and 

Practice. The Guilford Press. 

7. Ferris, M. D. (2016). Positive Child Guidance. Cengage Learning. 

http://samt.ac.ir/fa/book/88/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%89-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-
http://samt.ac.ir/fa/book/434/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%AC%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-
http://samt.ac.ir/fa/book/434/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%AC%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-
http://samt.ac.ir/fa/book/168/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86


 91/    مشاوره کارشناسیبرنامه درسی دوره 

 هدف کلی و اهداف ویژه:

مشکالت مربوط به دوران  های مشاوره و مداخله درعاطفی ـ رفتاری و اجتماعی نوجوانان، روشـ شناخت علل و انواع مشکالت شناختی

  نوجوانی.

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 

 بررسی رشد و تحوالت جسمانی ـ روانی ـ اجتماعی دوران نوجوانی 

 های رفتاری نوجوان عادی و نابهنجاربررسی و مقایسۀ ویژگی 

 یابی، ادی، بزهکاری، هویتبندی مشکالت دوران نوجوانی )جسمانی، روانی، خانوادگی، اجتماعی، معنوی، اقتصشناسایی و طبقه

 اعتیاد، فضای مجازی، و مسائل جنسی(

 های پیشگیری و مقابله با مشکالت دوران نوجوانیروش 

 بررسی اهداف مشاورۀ نوجوانان 

 های راهنمایی و مشاورۀ نوجوانانروش 

 های ارزیابی مشکالت دوران نوجوانیروش 

 های مداخله در مشکالت دوران نوجوانیروش 

 وهی با نوجوانانمشاورۀ گر 

 مشاورۀ متأثر از فرهنگ در نوجوانان 

 مشاوره با والدین و اولیای مدارس 

  ماهیت نوجوان در متون دینی و اسالمی 

  مفاهیم ،اصول و قواعد  و روش های تربیت  و اصالح رفتار نوجوان  در اسالم 

 های اسالم برای پیشگیری و مقابله با مشکالت نوجوانانآموزه 

  ربیت معنوی نوجوان در اسالمروش های ت 

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 تدریس نظری استاد در کالس و بحث گروهی. 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 شاورۀ نوجوانانم عنوان درس به فارسی:

 Counseling for Adolescents عنوان درس به انگلیسی:
 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  شناسی تحولی کودک و نوجوانروان نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 واحد عملی 1واحد نظری +  1

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه اله / پایانرس 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 های تحقیقی.ترم و پایان ترم و کار عملی شامل انجام تکلیف و ارائۀ گزارشآزمون نظری شامل میان

 

 ، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:ج( ملزومات

 کالس درس همراه با تجهیزات سمعی و بصری.

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

 :منبع/منابع اصلی
ها و کاربردهای عملی در مدارس درمانی با کودکان و نوجوانان )نظریهمشاوره و روان)آخرین سال انتشار(. پروث، ت.، و براون، د.  .1

 تهران: ارجمند.)آخرین سال انتشار(. ترجمۀ ح. فرهی  نی(.و مراکز درما

 .اولیاومربیانانجمن: تهران. وجواناننوجوانانمسائلفرد،م.)آخرین سال انتشار(. خدایاری .2

 آذربایجانی ،مسعود)آخرین تاریخ انتشار(. تربیتورشدمعنویدردورهنوجوانی. الگویپیشرفت. .3

پژوهشگاه حوزه و ،محمد علی )آخرین تاریخ انتشار (. بررسىمسائلتربیتىجواناندرروایات. حسینی زاده ،سید علی ،حاجی ده آبادی  .4

 .دانشگاه

 منابع برای مطالعۀ بیشتر:

 . اصفهان: مشعل.شناسی نوجوانان و جوانانرواناحمدی، س. ا. )آخرین سال انتشار(.  .1

 . تهران: سمت.آموزش تفکر به کودکان و نوجوانانستاری، ع. )آخرین سال انتشار(.  .2

. ترجمۀ محمودی قرایی، علیرضایی، یوحنایی. مشاوره با نوجوانان با رویکرد فعالنتشار(. گلدارد، د.، و گلدارد، ک. )آخرین سال ا .3

 تهران: قطره.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://samt.ac.ir/fa/book/241/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
http://samt.ac.ir/fa/book/241/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
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 هدف کلی و اهداف ویژه:

 ها.های مشاوره و مداخله در آنهای دورۀ جوانی، انواع مشکالت جوانان و روشآشنایی با ویژگی

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 شناختی در ایران و کشورهای جهان(تعریف دورۀ جوانی )قانونی و روان 

 های دورۀ جوانی و تکالیف آن )تحصیل، اشتغال، ازدواج(ویژگی  

 شناسی و مشاوره در مسائل دوران جوانیآسیب 

 های پیشگیری و مداخله شکست عشقی و روش 

 های پیشگیری و مداخلۀ آن عدم ازدواج یا تأخیر در ازدواج و روش 

 های پیشگیری و مداخله خشونت و روش 

 های پیشگیری و مداخلۀ آنرفتارهای پرخطر جنسی و روش 

 خلههای پیشگیری و مداخودکشی و روش 

 فرایند درمان، اصول و مشکالت 

 گری با جوانانمشورت 

 های روانی اجتماعی )مانند: اعتیاد، ایدز، اعتیاد به فضای مجازی و ...(پیشگیری از آسیب 

 شناسیمسئله 

 بحران هویت 

 مسائل مذهبی 

 روش بررسی مشکل 

 گیریهای مهم زندگی و تصمیمتصمیم 

  . ماهیت جوان در متون دینی و اسالمی 

  مفاهیم ،اصول و قواعد و روش های تربیت و اصالح رفتار جوان در اسالم 

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 تدریس نظری استاد در کالس و بحث گروهی 

 

 مشاورۀ جوانان عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Young Adults counseling عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  سالیشناسی تحولی بزرگروان نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 واحد عملی 1واحد نظری +  1

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 ..موارد دیگر: ............ کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی:نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 



 93/    مشاوره کارشناسیبرنامه درسی دوره 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 های تحقیقی.و ارائۀ گزارش ترم و پایان ترم و کار عملی شامل انجام تکلیفآزمون نظری شامل میان

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:
 کالس درس همراه با تجهیزات سمعی و بصری

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

 :منبع/منابع اصلی
 رات دانشگاه تهران.. تهران: انتشامشکالت سالمتی نوجوانان و جوانان)آخرین سال انتشار(. ی. ،ینیو عابد.، م فرد،یاریخدا .1

 المصطفی نشر و ترجمه المللی علیهماالسالم. مرکزبین اهلبیت سیره در جوانی و صداقت ،محمدعارف)آخرین تاریخ انتشار(. جوان .2

 ص.

پژوهشگاه حوزه و حسینی زاده ،سید علی ،حاجی ده آبادی ،محمد علی )آخرین تاریخ انتشار (. بررسىمسائلتربیتىجواناندرروایات.  .3

 .گاهدانش

 منابع برای مطالعۀ بیشتر:

. تهران: 2شناسی رشد: نوجوانی تا پایان عمر. ترجمۀ ی. سیدمحمدی )آخرین سال انتشار(. ج برک، ل. )آخرین سال انتشار(. روان .1

 ارسباران.

 .و دانشگاه پژوهشگاه حوزه فقیهی ،علی نقی )آخرین تاریخ انتشار(. جوانوآرامشروان؛مشکالتمشاورهودرمانگریبانگرشاسالمی. .2
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 هدف کلی و اهداف ویژه:

های زندگی است و اهداف ویژه شامل: آشنایی با و مشاوره در بحرانهای سنجش، پیشگیری های کلی شامل شناخت ماهیت، روشهدف

های سنجش و تشخیص بحران، آشنایی با های ناشی از بحران، آشنایی با روشها و آسیبهای بحران، آشنایی با واکنشمفهوم، انواع و ویژگی

 های مداخله در بحران. ۀ بحران و شناخت سازمانها و فنون مشاورهای بحران، آشنایی با اصول، روشهای پیشگیری از آسیبروش

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 تعریف استرس، بحران، سوانح و تروما 

 ها های هر یک از آنانواع بحران و ویژگی 

 آزاری، خودکشی، خشونت، و بحران عاطفی(های مرتبط با کودکان، نوجوانان و جوانان )سوگ، کودکانواع بحران 

 حران و عوامل مرتبط با آنانواع واکنش به ب 

 های ناشی از بحرانآسیب 

 ارزیابی و تشخیص در مشاورۀ بحران 

 ها، منابع و مراکز اجتماعی مداخله و حمایت در بحرانمراکز و سازمان 

 های مداخله و خط بحرانتیم 

 های مداخله در بحران  راهبردها و مدل 

 اصول مشاورۀ بحران 

 مراحل مشاورۀ بحران 

 بحران فنون مشاورۀ 

  رشد پس از بحران 

 بهداشت روان کارکنان به هنگام مواجهه با شرایط بحرانی 

 
 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

های عملی متناسب با های فعال گروهی، طرح سؤال، پرسش و پاسخ، بحث گروهی و تمرینهای نظری استاد در کالس از طریق روشبحث

 سرفصل.

 

 : اهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(ث( ر

های ای مبتنی بر نقد و بررسی عملکرد مشاوران درخصوص بحرانهای مشاهدهترم و پایان ترم، انجام تکلیف و ارائۀ گزارشآزمون نظری میان

 احتمالی.

 مشاورۀ بحران عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Crisis counseling عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  (2شناسی روانی )ها و فنون مشاوره/ آسیبروش نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 ملیواحد ع 1واحد نظری +  1

 عملی-نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی:نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 کالس درس، تجهیزات سمعی و بصری.

 

 ست منابع پیشنهادی:چ( فهر

 :منبع/منابع اصلی

 . تهران: مؤسسۀ هالل.شناسی در بحراناصول و فنون مداخله روان)آخرین سال انتشار(. احمدی، خ.  .1

 . تهران: نوروزی.شناسی و مشاوره در بحرانروان)آخرین سال انتشار(. بردیده، م. ر.، و یقینی، م.  .2

 منابع برای مطالعۀ بیشتر:

1. Kenneth, R. Y., & Albert, R. R. (2017). Crisis intervention Hand book: Assesment. 

Tratment and Research, Oxford. 
2. Leslie, S., Mark, V. O., & Alison, S. (2015). Psychological first aid: Guide for field 

workers. WHO 

3. Miller, G. (2012). Fundamentals of crisis counseling. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 
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 هدف کلی و اهداف ویژه:

 های خانواده.ها، علل و انواع آسیبآشنایی با نشانه
 

 :هاباحث یا سرفصلپ( م

 شناسی خانوادهتعریف آسیب 

 سالم ۀهای یک خانوادویژگی 

 های خانوادههای خانواده در نظریهآسیب 

 های خانواده شناخت انواع آسیب 

 های طالقخانواده 

 والدیهای تکخانواده 

 های آمیخته خانواده 

  تعارض زناشویی 

 هآزاری، و سالمندآزاری در خانوادهمسرآزاری، کودک 

  خیانت به همسر 

  تعارض والد فرزند 

 خانواده ـ تعارض کار 

 تعارض فرزندان 

  فرار از منزل 

 خانواده و اعتیاد 

 های روابط صمیمانه در خانوادهآسیب 

 خانواده و داغداری 

  خانواده وPTSD 

 . ... خانواده و افسردگی، خانواده و اضطراب، خانواده و وسواس 

 های اسالمیزهشناسی خانواده از منظر آموآسیب 

 اسالم آسیب شناسی روابط بین فردی خانواد ه  و راهکارهای برون رفت از منظر 

 آسیب شناسی  تربیت فرزند و راهکارهای برون رفت از منظر اسالم 

 ها، مشکالت ساختاری، قواعد منسوخ، های مربوط به مرزها و زیرمنظومههای ساختاری )آسیبآسیب 

 ها، و ارتباطی(های خانوادگی، زبان و روایتمراتب قدرت، راهبردهای ناکارآمد، بازیارات، سلسلهها و انتظسازی، نقشمثلت

 شناسی خانوادهآسیب عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Pathology of Family عنوان درس به انگلیسی:

 نظری پایه  سالیشناسی تحولی بزرگروان نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی-نظری ختیاری ا

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 ایزمینه مشکالت 

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 تدریس نظری استاد در کالس و بحث گروهی

. 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 پایان ترم، گزارش مطالعه و پژوهش فردی. ترم ومیان :آزمون نظری

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 کالس درس همراه با تجهیزات سمعی و بصری.

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

 :منبع/منابع اصلی

اصفهان: دانشگاه  بندی و سنجش(.)طبقهشناسی خانواده آسیب. )آخرین سال انتشار(نیلفروشان، پ.، عابدی، م. ر.، و احمدی، س. ا.  .1

 اصفهان.

 پیشرفت. وطالق. الگوی ازدواج باتأکیدبروضعیت درایران نهادخانواده پوربانکی فرد ،امیر حسین .)آخرین سال انتشار(. آسیبشناسی .2

 

 منابع برای مطالعۀ بیشتر:

 . تهران: ارجمند.)آخرین سال انتشار(قی . ترجمۀ پ. وکیلی، و ا. خالشکنیپیمان)آخرین سال انتشار(.  پاول، ر، پ. .1

 تهران: البرز.     )آخرین سال انتشار(. . ترجمۀ م. قرچه داغی خانواده؛ تحلیل سیستمی خانواده)آخرین سال انتشار(. شاو، ج.  .2

. ترجمۀ ف. همتی )آخرین سال مددکاری اجتماعی: کار باخانوادهکولمن، ه.، و کتلین جردن، دانلد کالینز. )آخرین سال انتشار(.  .3

 تهران: سمت.انتشار(. 

 . ترجمۀ خ. احمدی )آخرین سال انتشار(. تهران: دانژه.درمانیکتاب جامع زوجین سال انتشار(. هاروی، م. )آخر .4

5. Fisher, B. (2006). Rebuilding: When Your Relationship Ends, 3rd Edition (Rebuilding Books; 

For Divorce and Beyond). Impact Publishers. 
6. Rich, Ph. (2002). Divorce counseling framework planner. Willy. 

 

 

 

 

 

 

 

http://samt.ac.ir/fa/book/431/%D9%85%D8%AF%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://samt.ac.ir/fa/book/431/%D9%85%D8%AF%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
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 هدف کلی و اهداف ویژه:

 آشنایی با تعریف، تاریخچه و مفاهیم کلیدی مشاورۀ خانواده، انواع و مراحل آن.

 

 :هااحث یا سرفصلپ( مب

 تعریف مشاورۀ خانواده 

 تاریخچه مشاورۀ خانواده 

  ،مفاهیم اساسی در مشاورۀ خانواده )رضایتمندی زناشویی، سازگاری خانواده، استحکام خانوادگی، ساختار خانواده، عملکرد خانواده

 تعارضات خانواده(

 های آموزش خانوادهبرنامه و روش 

 های سیستمی، شناختی رفتاری، تجربی، ساختاری، پست مدرننظریه های مشاورۀ خانواده شاملنظریه 

 تدوین طرح مشاوره و درمان خانواده 

 روش مصاحبه و ارزیابی خانواده، تشکیل پروندۀ خانواده و ترسیم جنوگرام 

 های خانواده، آشنایی با مراکز حمایتی و فرایند ارجاعهای تشخیص بحرانروش 

  نون مشاورۀ خانواده ها و فمعرفی اجمالی نظریه 

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 تدریس نظری استاد در کالس و بحث گروهی 

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ای.های مشاهدهترم و پایان ترم، گزارش مطالعه و پژوهش فردی و آزمون عملی انجام تکلیف و ارائۀ گزارشآزمون نظری میان

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه
 کالس درس همراه با تجهیزات سمعی و بصری

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

 :منبع/منابع اصلی

 تهران: رشد. )آخرین سال انتشار(.. ترجمۀ م.دهقانی، و ز. دهقانی درمانی پایهخانواده)آخرین سال انتشار(. بارکر، ف.  .1

 )نظری( مشاورۀ خانواده عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Family Counseling عنوان درس به انگلیسی:

 نظری پایه  شناسی خانوادهآسیب نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 د ساعت:تعدا

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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)آخرین سال و همکاران یدهقانۀم. . ترجمهاو روش میمفاه یدرمانخانواده)آخرین سال انتشار(. . ، ر. سو شوارتز م. پ.،، کولزین .2

 تهران: دانژه.انتشار(. 

 

 منابع برای مطالعۀ بیشتر:

-اج و خانوادهژنوگرام )سنجش و مداخله در مشاورۀ ازدو)آخرین سال انتشار(. مک گلدریک، م.، گرسن، ر.، و شلن برگر، س.  .1

 ترجمۀ ف. بهاری. تهران: دانژه.درمانی(. 

تهران: )آخرین سال انتشار(. . ترجمۀ ف. بهاری و ف. سیا درمانیفنون خانواده)آخرین سال انتشار(. مینوچین، س.، و فیشمن، چ.  .2

 رشد.

 تهران: امیرکبیر. )آخرین سال انتشار(.. ترجمۀ ثنایی درمانی خانوادهروان. )آخرین سال انتشار( هی. ل. ج. .3

4. Metcalf, L. (2011). Marriage and Family Therapy: A Practice-Oriented Approach. Springer 

Publishing Company. 

5. Carr, A. (2012). Family therapy: Concepts, process and practice. John Wiley & Sons. 
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 هدف کلی و اهداف ویژه:

 کارگیری عملی مراحل، فرایند و فنون مشاورۀ خانوادهکسب مهارت به

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 

 سازگاری خانواده، استحکام خانوادگی، ساختار خانواده، عملکرد  کارگیری ابزارهای سنجش خانواده )رضایتمندی زناشویی،به

 خانواده، و تعارضات خانواده(

 ایجاد و اجرای برنامۀ آموزش خانواده 

 تدوین طرح مشاوره و درمان خانواده 

 های خانوادهمصاحبۀ ارزیابی و تشخیص مشکالت و آسیب 

 تشکیل پروندۀ خانواده و ترسیم جنوگرام 

 مدار، و شناختی ـ رفتاری(نسلی، هیجانهای استراتژیک، ساختی، بینو فنون مشاورۀ خانواده )با تأکید بر دیدگاه کارگیری اصولبه 

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 تمرین عملی در کالس  -

 ایفای نقش  -

 ح مشاوره و درمانانجام مصاحبۀ عملی و ارائۀ گزارش )صوتی یا تصویری( و تدوین طر  -

 :ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 فعالیت کالسی -

 امتحان عملی -

 ارزیابی تکالیف -

 
 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 
 آزمایشگاه -

 خانواده )عملی(مشاورۀ  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Family Counseling(Practical) عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  مشاوره خانواده نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی - نیاز:همدروس 

 6 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه سفر علمی:نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی چه اگر واحد عملی دارد، 
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 کامپیوتر و پروژکتور -

 طرفه یا مجهز با امکانات ضبط و انتقال صوتی و تصویری اتاق با آینه یک -

 

 بع پیشنهادی:چ( فهرست منا

 :منبع/منابع اصلی

 تهران: رشد. )آخرین سال انتشار(. . ترجمۀ م. دهقانی، و ز. دهقانیدرمانی پایهخانواده)آخرین سال انتشار(. بارکر، ف.  .1

سال  )آخرینو همکاران ،یدهقانۀم. . ترجمهاو روش میمفاه یدرمانخانواده)آخرین سال انتشار(. . ، ر. سو شوارتز ، م. پ.،کولزین .2

 تهران: دانژه.انتشار(. 

 

 منابع برای مطالعۀ بیشتر:

-ژنوگرام )سنجش و مداخله در مشاورۀ ازدواج و خانواده)آخرین سال انتشار(. مک گلدریک، م.، گرسن، ر.، و شلن برگر، س.  .1

 ترجمۀ ف. بهاری. تهران: دانژه. درمانی(.

تهران: )آخرین سال انتشار(. . ترجمۀ ف. بهاری، و ف. سیا درمانیوادهفنون خان)آخرین سال انتشار(. مینوچین، س.، و فیشمن، چ.  .2

 رشد.

 تهران: امیرکبیر.)آخرین سال انتشار(. . ترجمۀ ثناییدرمانی خانوادهروان. )آخرین سال انتشار( هی. ل.. ج. .3

4. Metcalf, L. (2011). Marriage and Family Therapy: A Practice-Oriented Approach. Springer 

Publishing Company. 

5. Carr, A. (2012). Family therapy: Concepts, process and practice. John Wiley & Sons. 
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 هدف کلی و اهداف ویژه:

 .از ازدواج شیپ ۀمشاور یهاوهیها و شهیازدواج، نظر ۀآشنایی دانشجویان با مسائل و موضوعات مشاور

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 تعریف ازدواج و بررسی آن در گذر تاریخ و ادیان 

 های سنجش و ارزیابی آنیدار و روشهای ازدواج پاها و مؤلفهشاخص 

 های الزم برای ازدواجآمادگی 

 )مراحل ازدواج در فرهنگ ایرانی اسالمی )آشنایی، خواستگاری، نامزدی، عقد، و عروسی 

  کلیات و مفهوم شناسی و اهداف  ازدواج از منظر اسالم 

  صفات همسر مطلوب  و فرایند انتخاب از منظر اسالم 

 بررسی مولفه های ازدواج موفق از منظر اسالم  روش ها و فرایندهای 

 طراحی الگو زندگی و آسیب شناسی مراحل ازدواج و زندگی مشترک 

 های آندوران آشنایی و خواستگاری و تکالیف و چالش 

 های آندوران نامزدی و تکالیف و چالش 

 های آندوران عقد و تکالیف و چالش 

 های آنچالشهای اولیه بعد از عروسی و تکالیف و سال 

 های مداخله در آنهای پرخطر و روشازدواج 

 های عشقیجایگاه عشق در ازدواج و شیوۀ مداخله در شکست 

 گیری، مشکل انتخاب، تعارض با والدین(ها )نبود آمادگی، مشکل تصمیممشکالت اصلی ازدواج و شیوۀ مداخله در آن 

 آشنایی با مراکز همسریابی و مشاورۀ ازدواج 

 های مشاورۀ ازدواجو مدل هانظریه 

 اصول، فنون و فرایند مشاورۀ ازدواج 

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ی.استاد در کالس و بحث گروه ینظر سیتدر

 

 آموزش و مشاورۀ ازدواج عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Education and marriage counseling عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  ده در اسالم و ایران/ مشاورۀ جوانانخانوا نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 واحد عملی 1واحد نظری +  1

 عملی-نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  مینار س آزمایشگاه  سفر علمی :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 یترم، گزارش مطالعه و پژوهش فرد انیترم و پاانیم یآزمون نظر

 

 ، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:ج( ملزومات

 کالس درس همراه با تجهیزات سمعی و بصری، شرکت در سمینارهای مرتبط با ازدواج و خانواده. 

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

 :منبع/منابع اصلی

 دانش. غامیپاصفهان: از ازدواج.  شیآموزش پ. )آخرین سال انتشار(. م،یمحمد صادق ریم .1
 .  تهران دانشگاه.  اسالمی وارزشهای رفرهنگ دربست ازدواج روانشناختی مبانی(.  آخرینتاریخانتشار) غالمعلی افروز، .2

 پارسیان.  همسر وانتخاب جوانان(. انتشار تاریخ آخرین) اکبر مظاهری،علی .3

 منابع برای مطالعۀ بیشتر:

 تهران: آوای نور. .آموزش و مشاورۀ قبل از ازدواج)آخرین سال انتشار(.  حسینی، س. م. .1

 تهران: سایۀ سخن.)آخرین سال انتشار(. ترجمۀ ع. صاحبی  . ازدواج بدون شکست)آخرین سال انتشار(. .، و گلسر، ک.و گالسر، .2

 . نیصابر . تهران:فرودترجمۀف. . از ازدواج شیپرسش پ 1111.)آخرین سال انتشار(.م ،یهیمندزل .3

 .انیمهر کاو تهران:. یل از ازدواج با نگاه کاربردقب ۀمشاور.)آخرین سال انتشار(ی، ا. س.موسو .4
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 هدف کلی و اهداف ویژه:

 های مشاوره با مجرمان و بزهکاران.های اصالح و تربیت و نیز شیوهدیدگی، آشنایی با روشئم، علل و انواع بزهکاری و بزهآشنایی با عال

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 تعریف بزهکاری 

 عالئم و انواع بزهکاری 

 های مختلف و عوامل خطرزا درمورد علل بزهکاریآشنایی با نظریه 

 ای و درمانی در برخورد با پدیدۀ بزهکارییشگیرانه و مشاورههای پآشنایی با انواع شیوه 

 دیدگیآشنایی با علل و عوامل خطرزای بزه 

 ... انواع مجرمان و بزهکاران شامل مجرمان جنسی، روسپیان، قاتالن، مجرمان مواد مخدر، سارقان و 

 زنان مجرم و بزهکار 

 نهای مختلف مشاوره با مجرمان و بزهکاراها و روشنظریه 

 آشنایی با مراکز و مؤسسات تأدیبی، مراکز اصالح و تربیت 

 ها و مراکز تأدیبیای در زندانخدمات مشاوره 

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 تدریس نظری استاد در کالس و بحث گروهی. 

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 م، گزارش مطالعه و پژوهش فردی.ترم و پایان ترآزمون نظری میان

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 اطاق مصاحبه و مشاوره کالس درس همراه با تجهیزات سمعی و بصری.

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

 :منبع/منابع اصلی

تهران: . ترجمۀ ن. آقابابائی )آخرین سال انتشار(. دیبیأبخشی تمشاوره و توان ون ورهیس، پ.، و سالزبری، ا. ج. )آخرین سال انتشار(. .1

 سمت.

 مشاورۀ تأدیبی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد correctional Counseling عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  (2درمانی)های مشاوره و رواننظریه نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 واحد عملی 1واحد نظری +  1

 عملی-نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی:نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

http://samt.ac.ir/fa/book/2237/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A8%DB%8C


 015/    مشاوره کارشناسیبرنامه درسی دوره 

 

 بیشتر:منابع برای مطالعۀ 

 . تهران: سمت.شناسی جناییروان)آخرین سال انتشار(.  دادستان، پ. .1

و  ی)خشونت، بزهکار یدوران نوجوان یاجتماع یهابیبر آس دیکأبا نوجوانان: با ت یگروهۀ مشاور)آخرین سال انتشار(.رفاهی، ژ.  .2

 تهران: امید مهر.. سوءمصرف مواد(

 . تهران: گلگشت.توانیمشاورۀ نو)آخرین سال انتشار(. یوسفی، ن.  .3

4. Fanetti, M., O’Donohue, W,. Fondren Happel, R., & Daly, K. (2015). Forensic Child 

Psychology, Working in the Courts and Clinic. Canada: John Wiley & Sons, Inc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 016/    مشاوره کارشناسیبرنامه درسی دوره 

 هدف کلی و اهداف ویژه:

 های مشاورۀ سالمندان .های سالمندان، مبانی و روشهدف: آشنایی دانشجویان با اختالالت و آسیب

 :هاپ( مباحث یا سرفصل
 

 انتعریف و اهداف مشاورۀ سالمند 

  رشد و تحول دورۀ سالمندی 

 سبک زندگی دوران سالمندی 

 های دوران سالمندیبحران 

 های مشاورۀ سالمندانآشنایی با فنون و مهارت 

 مراحل مشاورۀ سالمندان 

 های جسمانی؛ شناختی و هیجانی دوران سالمندیاختالالت وآسیب 

 رویکردهای مشاورۀ سالمندان 

 بافت و فرهنگ در مشاورۀ سالمندان 

 معنویت و مشاورۀ سالمندان 

 مشاورۀ سالمت و توانبخشی در دوران سالمندی 

 های شغلی و خانوادگی سالمندانمشاوره 

 آشنایی با منابع و مراکز خدماتی دورۀ سالمندی 

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 تدریس نظری استاد در کالس و بحث گروهی.

 

 : ابی )پیشنهادی(ث( راهبردهای ارزشی

 ترم و پایان ترم، گزارش مطالعه و پژوهش فردی.میان :آزمون نظری

 
 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 اطاق مصاحبه و مشاوره کالس درس همراه با تجهیزات سمعی و بصری.

 

 مشاورۀ سالمندی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Elderly Counseling انگلیسی:عنوان درس به 

 نظری  پایه  سالیشناسی تحولی بزرگروان نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 واحد عملی 1واحد نظری +  1

 عملی-نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی:نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 



 017/    مشاوره کارشناسیبرنامه درسی دوره 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:
 

 :منبع/منابع اصلی

)آخرین سال . ترجمۀ م. ر. ایروانی، م. مقصودی، و ز. زارع طوفان مشاورۀ درمانی افراد سالمندانتشار(.  )آخرین سالاورباچ، آ.  .1

 تهران: سخنوران. انتشار(.

احمدی  ،وع.کافی ۀس. م.ترجم. رفتار درمانگری سالمندان -شناختالری دبلیو، ک. ل.، و لی دیک، ت. )آخرین سال انتشار(.  .2

 تهران: سمت.)آخرین سال انتشار(.  ازغندی

 . تهران: سمتشناسی سالمندیروان)آخرین سال انتشار(.  معتمدی، ع. .3

 

 منابع برای مطالعۀ بیشتر:

1. Blando, J. (2011). Counseling Older Adults. Routledge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://samt.ac.ir/fa/book/947/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86


 018/    مشاوره کارشناسیبرنامه درسی دوره 

 هدف کلی و اهداف ویژه:
 

 آشنایی با انواع مواد، تعریف اعتیاد و آثار و عوارض هریک از مواد،الگوهای پیشگیری و مداخلۀ آن در مشاوره.

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 تعریف اعتیاد، تعریف معتاد 

 افات و هرزگی جنسی(انواع اعتیاد )اعتیاد به مواد اعتیادآور، الکل، قمار، کار، اینترنت، انحر 

 )... انواع مواد اعتیادآور )طبیعی: توتون، تنباکو، تریاک، حشیش؛ صنعتی: هروئین، کوکائین، شیشه و 

 علل اعتیاد 

 های پیشگیری از اعتیادروش 

 درمانی، مصاحبۀ انگیزشی(ها و فنون مشاوره و درمان اعتیاد )دارویی، شناختی ـ رفتاری، واقعیتروش 

 درمان اعتیاد )پیش از تأمل، تأمل و تفکر، آمادگی و تصمیم برای تغییر، عمل، و ماندن در ترک( مراحل مشاوره و 

 های جلوگیری از عودروش 

 مواد محرک و توهم زا 

 هامشاورۀ اعتیاد به خانواده 

 های مرتبطآشنایی با سازمان 

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 در کالس و بحث گروهی. تدریس نظری استاد

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ترم و پایان ترم، گزارش مطالعه و پژوهش فردی.آزمون نظری میان

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 اطاق مصاحبه و مشاوره کالس درس همراه با تجهیزات سمعی و بصری.

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

 :منبع/منابع اصلی

 مشاورۀ اعتیاد عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Addiction counseling عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  2 شناسی روانیآسیب نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 واحد عملی 1واحد نظری +  1

 عملی-نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 ...........موارد دیگر: ... کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 



 019/    مشاوره کارشناسیبرنامه درسی دوره 

 تهران: سمت.. اعتیاد و فرایند پیشگیریبهرامی، ه. )آخرین سال انتشار(.  .1

)آخرین رنجگر ترجمۀب. .مصرف مواد، سنجش و درمان( یها)اختالل ادیاعت یشناسروان)آخرین سال انتشار(. اجن، چ. ش. م. د .2

 تهران: روان.سال انتشار(. 

 (. تهران: سمت.1398. ترجمۀ ف. همتی )مشاورۀ اعتیاد(. 2115میلر، ج. ا. ) .3

 

 منابع برای مطالعۀ بیشتر:

های شناختی و عملی های مهارتدرمان شناختی اعتیاد به مواد مخدر )آموزش)آخرین سال انتشار(.  بک، ا. ت.، و رایت فرد، د. .1

 شیراز: راهگشا. )آخرین سال انتشار(.ترجمۀ م. ع. گودرزی برای ترک اعتیاد(. 

 تهران: تایماز. شناخت، پیشگیری و درمان اعتیاد.. )آخرین سال انتشار(سجادیه، م. ح.، و فدائی، ف.  .2

. 1. چ شناسی اعتیاد از مقابله با عرضه تا کاهش تقاضای مواد اعتیادآورروان)آخرین سال انتشار(. بانی، م.، و مالزاده، ع. ر. قر .3

 تهران: دنیای درون.

ی، و محمدخان. ترجمۀ ش. ادیاعت یرفتار یدرمان شناخت)آخرین سال انتشار(. ک. ر،یتارک.، و دراموند،  ک.، س،یدیمتسیکوا .4

 تهران: دانژه.)آخرین سال انتشار(.  یعابد ق.

5. Kelly, J.F., & White, W.L. (2011). Addictionrecovery management, theory, research and 

practice. Newyork: springer. 

6. Kouimtsidis, C., Reynolds, M., Drummond, C., Davis, P., & Tarrier, N. (2007). Cognitive 

behavioral therapy in the treatment of addiction, a treatment planer for clinicians. 

Chichester: john wiley and sons ltd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://samt.ac.ir/fa/book/634/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://samt.ac.ir/fa/book/634/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C


 001/    مشاوره کارشناسیبرنامه درسی دوره 

 لی و اهداف ویژه:هدف ک

 های اجرای مشاورۀ گروهی.آشنایی با مفاهیم، فرایند و روش

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 )آشنایی با گروه )تعریف گروه، ماهیت گروه، انواع گروه، تاریخچۀ گروه، اهداف و کارکرد گروه 

 درمانی گروهی( آشنایی با مشاورۀ گروهی )راهنمایی گروهی، مشاورۀ گروهی، روان 

 همیت، ضرورت، اهداف و کارکردهای مشاورۀ گروهیا 

 های رهبر گروهیها، خصوصیات و صالحیتمهارت 

 هاانواع مشاورۀ گروهی و نحوۀ تشکیل آن 

 )مراحل و فرایند مشاورۀ گروهی )آغاز، انتقال، عمل )کار(، پایان دادن 

 های اساسی برای مشاورۀ گروهی و عوامل درمانی گروهفنون و مهارت 

 ت کار با گروه و نحوۀ مواجهه با آنمشکال 

 ساالن، سالمندان(های خاص )گروه کودکان، نوجوانان، بزرگشیوۀ کار با هر یک از گروه 

 های مشاوره در گروه کاربرد نظریه 

 مالحظات اخالقی در مشاورۀ گروهی 

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف
 بحث گروهی. تدریس نظری استاد در کالس و

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ترم و پایان ترم، گزارش مطالعه و پژوهش فردی.آزمون نظری میان

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 کامپیوتر و پروژکتور.

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

 :منبع/منابع اصلی

 )نظری( مشاورۀ گروهی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Group Counseling عنوان درس به انگلیسی:

 نظری پایه  (2رمانی )دهای مشاوره و رواننظریه نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 



 000/    مشاوره کارشناسیبرنامه درسی دوره 

. ویرایش پنجم. ترجمۀ خ. مشاورۀ گروهی: راهبردها و فنونین سال انتشار(. )آخر. ماسن، ر، ال.، و هارویل، ر، الجکوبس، ا.،  .1

 تهران: سمت.)آخرین سال انتشار(.  احمدی، و ف. حسینی

-ع.بوستانی ،ا.حیدرنیا ،زادهف.محسن ،ترجمۀک.زهراکار.مشاورۀگروهی وکاربست نظریه.ج. )آخرین سال انتشار( ،کُری .2

 ویرایش.: هرانت .پور،وع.سامی )آخرین سال انتشار(

 سمت.تهران: . درمانی گروهیهای مشاوره و رواننظریهنژاد، ش. )آخرین سال انتشار(. نوابی .3

 

 منابع برای مطالعۀ بیشتر:

 . تهران: رشد.پویایی گروه و مشاورۀ گروهی)آخرین سال انتشار(. آبادی، ع. شفیع .1

 م.ترجمۀ  .رفتاریـ  درمانگری شناختیگروه)آخرین سال انتشار(..ام .و آنتونی، م .،ای .مک کب، ر .،یج ،بایلینگ، پ .2

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران.)آخرین سال انتشار(.  عابدینی ی.فرد و خدایاری

 . تهران: چهر.درمانی و مشاورۀ گروهیروان)آخرین سال انتشار(. ثنائی ذاکر، ب.  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://samt.ac.ir/fa/book/1855/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C
http://www.khodayarifard.ir/Library/Book/13-f.pdf
http://www.khodayarifard.ir/Library/Book/13-f.pdf


 001/    مشاوره کارشناسیبرنامه درسی دوره 

 هدف کلی و اهداف ویژه:

 یادگیری عملی تشکیل و رهبری گروه توسط دانشجویان.

 :هاپ( مباحث یا سرفصل
 

 و تمرین آن در کالس تشکیل و اجرای نحوۀ تشکیل گروه 

   تمرین نوشتن طرح تشکیل گروه 

   تهیۀ اطالعیه انتخاب اعضای گروه 

   نحوۀ انتخاب اعضای گروه با مصاحبه و مشاورۀ مقدماتی و تخصصی 

 اجرای فنون مربوط به انتخاب اعضا توسط استاد و تمرین آن توسط دانشجویان 

   ،عمل)کار(، پایان دادن توسط استاداجرای یک جلسه گروه و طی مراحل آغاز، انتقال 

  تهیۀ طرح تشکیل گروه 

 تهیۀ اطالعیه و انجام یک مورد مشاورۀ گروهی در خارج از کالس توسط دانشجو 

 نویسی(نویسی )مداخلهنحوۀ پروتکل 

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 تمرین عملی در کالس 

 تمرین عملی در خارج از کالس 

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ارزیابی عملکرد در کالس و گزارش کار.

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 اتاق بزرگ، میز مدور و صندلی راحتی به تعداد الزم برای تشکیل گروه، وایت برد، رایانه، ویدئو پروژکتور.

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

 مشاورۀ گروهی )عملی( عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Group Counseling(Practical) عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  مشاورۀ گروهی نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی - نیاز:همدروس 

 6 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه پایانرساله /  32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 



 003/    مشاوره کارشناسیبرنامه درسی دوره 

 :ابع اصلیمنبع/من

. ویرایش پنجم. ترجمۀ خ. مشاورۀ گروهی: راهبردها و فنون)آخرین سال انتشار(. ماسن، ر. ال.، و هارویل، ر. ال. جکوبس، ای.،  .1

 سمت. )آخرین سال انتشار(. تهران: احمدی، و ف. حسینی

-ع.بوستانی ،ا.حیدرنیا ،هزادف.محسن ،ترجمۀک.زهراکار .نظریهوکاربستمشاورۀگروهی.ج. )آخرین سال انتشار( ،کُری .2

 ویرایش.: تهران .پوروع.سامی )آخرین سال انتشار(

 سمت.. تهران:درمانی گروهیهای مشاوره و رواننظریهنژاد، ش. )آخرین سال انتشار(. نوابی .3

 

 منابع برای مطالعۀ بیشتر:

 . تهران: رشد.پویایی گروه و مشاورۀ گروهی)آخرین سال انتشار(. آبادی، ع. شفیع .1

 ،فردخدایاری م.ترجمۀ  .رفتاریـدرمانگریشناختیگروه)آخرین سال انتشار(. .ام .و آنتونی، م .،ای .مک کب، ر .،جی .بایلینگ، پ .2

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران.)آخرین سال انتشار(.  عابدینی ی.و 

 . تهران: چهر.درمانی و مشاورۀ گروهیروانر(. )آخرین سال انتشاثنائی ذاکر، ب.  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://samt.ac.ir/fa/book/1855/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C
http://www.khodayarifard.ir/Library/Book/13-f.pdf
http://www.khodayarifard.ir/Library/Book/13-f.pdf


 002/    مشاوره کارشناسیبرنامه درسی دوره 

 هدف کلی و اهداف ویژه:

 ،های اطالعات شغلی، روش آشنایی با تعاریف، تاریخچه، اصول و ضرورت راهنمایی و مشاورۀ شغلی 

 های اجرای مشاورۀ شغلی.آوری و ارائۀ اطالعات شغلی، شیوهجمع

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 تعاریف و ضرورت مشاورۀ شغلی. 

 تاریخچۀ مشاورۀ شغلی در ایران و جهان. 

 تعاریف و اهمیت، کار، شغل، و حرفه. 

 بندی مشاغلطبقه 

  اسالمیضرورت مشاورۀ شغلی در فرهنگ ایرانی ـ. 

 اصول راهنمایی و مشاورۀ شغلی 

 اهداف راهنمایی و مشاورۀ شغلی 

 ای)فردی ـ گروهی(های مشاورۀ شغلی و حرفهها و شیوهروش 

 ریزی شغلی(گیری و طرحای )انتخاب، تصمیممراحل انجام مشاورۀ شغلی و حرفه 

 مدرنمحیط، پستهای رشدی، شناختی، تطبیقی، شخص در های مشاورۀ شغلی شامل نظریهنظریه 

 طراحی و انتخاب شغل و عوامل مؤثر در آن 

 های پیشگیری از آنفرسودگی شغلی و شیوه 

 مشاورۀ شغلی و بهداشت کار 

 شغلی و صنعت گردشگری 

 آشنایی با مراکز کاریابی 

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 گیری از بحث و سؤال و جواب گروهی.تدریس نظری محتوا توسط استاد در کالس با بهره 

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 های دانشجویان.برگزاری آزمون به منظور ارزیابی آموخته 

 )نظری( مشاورۀ شغلی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Career Counseling عنوان درس به انگلیسی:

 نظری پایه  مشاورۀ تحصیلی نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 



 005/    مشاوره کارشناسیبرنامه درسی دوره 

 های عملی دانشجویان.بررسی و ارزشیابی گزارش 

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 .کالس درس همراه با تجهیزات سمعی و بصری

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

 :منبع/منابع اصلی

تهران: های انتخاب شغل )با تجدید نظر کلی و اضافات(. راهنمایی و مشاورۀ شغلی و نظریه )آخرین سال انتشار(.آبادی، ع. شفیع .1

 رشد.

)آخرین سال  آبادیشفیع ،و ع.آبادیزارع بهرام ترجمۀ م. .ایحرفه ۀریزی درمان در مشاورطرحلیپتک، ج. )آخرین سال انتشار(.  .2

 مت.سانتشار(. تهران: 

-ترجمۀ م. زارع بهرام ای با مشاورۀ شخصی(.حرفه, کار و سالمت روان )تلفیق مشاورۀ حرفهزونکر، و. )آخرین سال انتشار(.  .3

 و همکاران )آخرین سال انتشار(. تهران: رشد فرهنگ.آبادی 

: تهران .رو )آخرین سال انتشار(ا.ابراهیمی،وم.نیک ،رجمۀک.زهراکارت.مشاورۀشغلی. )آخرین سال انتشار(. ل ،ر.،وهیل ،ناتان .4

 رشد.

 پوربوستانی ع.و  ،زادهمحسن ، ف.نظری . ترجمۀع.م.نگرشغلی: رویکرد کل ۀمشاورزونکر، و. جی. )آخرین سال انتشار(.  .5

 تهران: سمت.)آخرین سال انتشار(. 

 

 منابع برای مطالعۀ بیشتر:

 سمت.. تهران: صادقی ترجمۀج.. 1ج.ویکرد کاربردیشناسی صنعتی/ سازمانی رروانآموت، م. جی. )آخرین سال انتشار(.  .1

)آخرین سال  صادقی . ترجمۀج.2ج.کاربردی .شناسی صنعتی/ سازمانی رویکردروانآموت، م. جی. )آخرین سال انتشار(.  .2

 سمت.انتشار(. تهران: 

 تهران: سمت.. زا در بازار کارهای اشتغالجامعه، کار و مشاغل: مروری بر مهارتصالحی عمران، ا. )آخرین سال انتشار(.  .3

4. Sharf, R. S. (1997). Applying career development theory to counseling. 2nd ed. Pacific 

Grave: Brooks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://samt.ac.ir/fa/book/899/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://samt.ac.ir/fa/book/1927/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%84-%D9%86%DA%AF%D8%B1
http://samt.ac.ir/fa/book/1189/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84-
http://samt.ac.ir/fa/book/1190/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85-
http://samt.ac.ir/fa/book/464/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1


 006/    مشاوره کارشناسیبرنامه درسی دوره 

 هدف کلی و اهداف ویژه:

 ها و فنون مشاورۀ شغلی.یادگیری و کاربست روش 

 

 هاپ( مباحث یا سرفصل
  در کالس و برگزاری جلسۀ پرسش و پاسخاجرای یک جلسۀ عملی مشاورۀ شغلی توسط استاد درس 

 برگزاری حداقل یک جلسۀ مشاورۀ شغلی توسط هر دانشجو در کالس و بررسی و نقد آن در کالس 

 ای به منظور بازدید و انجام راهنمایی و نیز مشاورۀ شغلی و گزارش در های فنی و حرفهمراجعۀ دانشجو به مراکز کاریابی و سازمان

 کالس

  شدۀ راهنمایی شغلی ضبطانجام یک مورد 

 شدۀ مشاورۀ شغلیانجام یک مورد ضبط 

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 موقع انجام دهد و طبق نظر استاد شده برای گذراندن این واحد درسی را بههای نظری و عملی تعییندانشجو موظف است تمام فعالیت

 ایان نیمسال شرکت کند.درس در ارزیابی عملی و نظری پ

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 های کتبی و آزمون پایان نیمسال.کار عملی و گزارش 

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 هز باشد.شدۀ این واحد درسی مجهای تعیینکالس درس باید به ابزار و وسایل سمعی و بصری ضروری برای انجام فعالیت 

 اطاق مصاحبه و مشاوره 

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

 مشاورۀ شغلی )عملی( عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Career Counseling(Practical) عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  مشاورۀ شغلی نیاز:دروس پیش

 عملی تخصصی - نیاز:همدروس 

 6 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی:نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 



 007/    مشاوره کارشناسیبرنامه درسی دوره 

 :منبع/منابع اصلی

)آخرین  آبادیشفیع ،و ع.آبادیزارع بهرام ترجمۀ م. .ایحرفه ۀریزی درمان در مشاورطرحلیپتک، ج. ج. )آخرین سال انتشار(.  .1

 سمت.سال انتشار(. تهران:

 

 منابع برای مطالعۀ بیشتر:

 پوربوستانی ع.و  ،زادهمحسن ، ف.نظری . ترجمۀع.م.نگرشغلی: رویکرد کل ۀمشاورزونکر، و. جی. )آخرین سال انتشار(.  .1

 سمت.)آخرین سال انتشار(. تهران:

تهران: های انتخاب شغل )با تجدید نظر کلی و اضافات(. راهنمایی و مشاورۀ شغلی و نظریه)آخرین سال انتشار(. آبادی، ع. شفیع .2

 رشد.

:  تهران .رو )آخرین سال انتشار(ا.ابراهیمی،وم.نیک ،ترجمۀک.زهراکار .مشاورۀشغلی. )آخرین سال انتشار(. ل ،ر.،وهیل ،ناتان .3

 رشد.

آبادی ترجمۀ م. زارع بهرام ای با مشاورۀ شخصی(.حرفه، کار و سالمت روان )تلفیق مشاورۀ حرفهرین سال انتشار(.)آخزونکر، و.  .4

 و همکاران )آخرین سال انتشار(. تهران: رشد فرهنگ.

5. ed.  nd2 .Applying career development theory to counseling). 1997Sharf, R.S. (

Pacific Grave: Brooks. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://samt.ac.ir/fa/book/899/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C
http://samt.ac.ir/fa/book/1927/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%84-%D9%86%DA%AF%D8%B1
javascript:void(0)


 008/    مشاوره کارشناسیبرنامه درسی دوره 

 هدف کلی و اهداف ویژه:

 و قوانین کار در ایران.پذیریها، الگوها و کاربرد کارآفرینی، اشتغالول، نظریهآشنایی با اص 

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 مروری بر تاریخچۀ کارآفرینی 

 های مختلفتعاریف کارآفرینی از دیدگاه 

 های افراد کارآفرینویژگی 

 های کارآفرینیالگوها و نظریه 

 مراحل تهیۀ طرح کسب و کار  

 های خدماتی و صنعتید مؤسسات و شرکتآشنایی با ایجا 

 های افراد کارآفرینفنون تقویت ویژگی 

 های کارآفرینیعوامل مؤثر بر رشد ویژگی 

 مطالعۀ موردی در کارآفرینی 

 سازمانی، بین سازمانی و شرکتی(مراحل رشد کارآفرینی و انواع کارآفرینی )درون 

 های مشاورۀ شغلی در کارآفرینیکاربرد نظریه 

 پذیریها و الگوهای اشتغالها و برنامهمهارت 

 بازدید ازمراکزکارآفرینی 

   قانون کار جمهوری اسالمی ایران 

 حقوق کار در اسالم 

 
 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 تدریس نظری استاد در کالس و بحث گروهی .

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ، گزارش مطالعه و پژوهش فردی.ترمانیپاو  ترمنایمآزمون نظری: 

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 پذیریمشاورۀ کارآفرینی و اشتغال عنوان درس به فارسی:

 Entrepreneurship and عنوان درس به انگلیسی:

employability counseling 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  مشاورۀ شغلی نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 واحد عملی 1واحد نظری +  1

 عملی-نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی:نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 



 009/    مشاوره کارشناسیبرنامه درسی دوره 

 اطاق مصاحبه و مشاوره کالس درس همراه با تجهیزات سمعی و بصری.

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

 :منبع/منابع اصلی

 سمت.. ترجمۀ ع. ح. کشاورز. تهران: نوآوری و کارآفرینیدراکر، پ. )آخرین سال انتشار(.  .1

ا. عامل محرابی، و م.تبرائی  . ترجمۀنگرش معاصر بر کارآفرینی)آخرین سال انتشار(. کوراتکو، د. اف.، و هاجتس، ر. م.  .2

 .تهران: دانشگاه فردوسی)آخرین سال انتشار(. 

 

 منابع برای مطالعۀ بیشتر:

 . تهران: پروین.کارآفرینی، تعاریف، نظریات، الگوها)آخرین سال انتشار(. احمدپور داریانی، م.  .1

 ریزی.وزش و پژوهش مدیریت و برنامه. تهران: مؤسسۀ آمهای کارآفرینسازمان)آخرین سال انتشار(.  صمدآقایی، ج. .2

3. Zhao, Y. (2012). World class learners: Educating creative and entrepreneurial students. 

Corwin Press 

4. Bishop, k., Krown, D. F., & wearer, K.M. (2001). Viewing entrepreneurs as learning 

individuals and related implications for enterprenurial training. Alabama Glouisville: The 

unirevsity of Alabama and Louis. 

5. Bird, B. J. (1989). Entrepreneurial behavior. Scott Foresman & Company. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://samt.ac.ir/fa/book/1502/%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://samt.ac.ir/fa/book/1502/%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C


 011/    مشاوره کارشناسیبرنامه درسی دوره 

 هدف کلی و اهداف ویژه:

 های زندگی )فردی، بخشی افراد با نیازهای خاص و کمک به آنان در کسب مهارتهای توانآشنایی دانشجویان با اصول و روش

 تحصیلی، شغلی، عاطفی، خانوادگی و اجتماعی(

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 بندی و معرفی انواع افراد با نیازهای ویژه طبقه 

 هاهای حسی و حرکتی و توانایی آنانواع معلولیت 

 بخشیتعریف مشاورۀ توان 

 بخشیمبانی نظری توان 

 جسمی ـ بخشی و رشد خودپندارۀ کم توانان ذهنیتوان 

 های زندگیبخشی مهارتهای فکری، توانبخشی مهارتتوان 

 خانوادگی، عاطفی، تحصیلی، شغلی و اجتماعی(بخشی )فردیتوان ، 

 های دارای فرزند کم توان ذهنی و معلول حرکتیراهنمایی و مشاوره با خانواده 

 آشنایی با منابع حمایتی 

 رسانی به افراد با نیازهای ویژهنقش مشورت درکمک 

 بخشی رفتارهای اجتماعیتوان 

 حمایتی جامعه های آنان با منابعآشناسازی معلوالن و خانواده 

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 تدریس نظری استاد در کالس و بحث گروهی

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ترم و پایان ترم، گزارش مطالعه و پژوهش فردی.میان :آزمون نظری

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 اطاق مصاحبه و مشاوره س درس همراه با تجهیزات سمعی و بصری.کال

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

 توانبخشیمشاورۀ  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Rehabilitation counseling عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  (2شناسی روانی)آسیب نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 واحد عملی 1واحد نظری +  1

 عملی-نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  علمی سفر:نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 



 010/    مشاوره کارشناسیبرنامه درسی دوره 

 

 :منبع/منابع اصلی

 . تهران: چهر.بخشی و بهداشت معلولینتوان)آخرین سال انتشار(.  پیشه، ا.سرشت، پ.، و دلحلم .1

 دانژه کاظمیان، سمیه) آخرین سال انتشار(. توانبخشی و مشاوره خانواده. تهران: .2

 . تهران: سازمان بهزیستی کشور.بخشیمبانی توان)آخرین سال انتشار(.نودهی مقدم، ا.  .3

 

 منابع برای مطالعۀ بیشتر:

 . تهران: سمت.محوربخشی کودکان با نیازهای ویژه: با تأکید بر مداخالت تحولنتوازاده، س. )آخرین سال انتشار(. حسن .1

 . تهران: جنگل.  بخشی شغلی معلولینتوان)آخرین سال انتشار(. آبادی، ع.شفیع .2

 (تهران: دانژه1396کوییپرز، ا) آخرین سال انتشار(. توانبخشی اسکیزوفرنی. ترجمه سمیه کاظمیان.) .3

تهران: )آخرین سال انتشار(. . ترجمۀ م. دهقانی بخشی مبتنی بر جامعهپیشگیری و توانخرین سال انتشار(.)آ سازمان ملل متحد .4

 معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی. 

 .د. ترجمۀ ا.گیردشناسی کودکان با نیازهای ویژه: چگونه مغز با نیازهای ویژه یاد میروانسوسا، د، ای. )آخرین سال انتشار(.  .5

 تهران: سمت.. کجباف م. ب.و  ،یارمحمدیان

 تهران: سمت.. ایانبخشی نابینتحول روانی، آموزش و تواننامنی، م، ر.، و حیات روشنایی، ا. )آخرین سال انتشار(. .6

. ترجمۀ ن. آقابابائی )آخرین سال انتشار(. دیبیأبخشی تتوان مشاوره وون ورهیس، پ.، و سالزبری، ا. جی. )آخرین سال انتشار(.  .7

 تهران: سمت.

8. Nichols, P.T.R., & Hamilton, E. (1979). Rehabiltation of severly disability. London: 

Butteerworths. 

9. Brown, R. I., & Hughson, A. (1987). Behavioural and social rehabilition and  trainings Q 

Chichesters: JohnWiley Son. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://samt.ac.ir/fa/book/1677/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1
http://samt.ac.ir/fa/book/405/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
http://samt.ac.ir/fa/book/1341/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://samt.ac.ir/fa/book/2237/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A8%DB%8C


 011/    مشاوره کارشناسیبرنامه درسی دوره 

 هدف کلی و اهداف ویژه:

 های تشخیصی و درمانی اختالالت یادگیری.ی دانشجویان با ماهیت اختالالت یادگیری/ انواع، علل و شیوهآشنای 

 

 هاپ( مباحث یا سرفصل

 تعریف اختالالت یادگیری 

 ارتباط اختالالت یادگیری با سایر اختالالت 

 تاریخچۀ مطالعات اختالالت یادگیری 

 بندی اختالالت یادگیریطبقه 

 الت یادگیریشناسی اختالسبب 

 های تشخیصیشیوه 

 های شخصیتی و رفتاری افراد مبتال به اختالالت یادگیریویژگی 

 های مختلف آموزشی و درمانی اختالالت یادگیریآشنایی با روش 
 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 تدریس نظری استاد در کالس و بحث گروهی.

 

 : )پیشنهادی( ث( راهبردهای ارزشیابی

 ترم و پایان ترم، گزارش مطالعه و پژوهش فردی.میان :آزمون نظری

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:
 اطاق مصاحبه و مشاوره کالس درس همراه با تجهیزات سمعی و بصری.

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

 :منبع/منابع اصلی

ترجمۀ م. ت. منشی طوسی. مشهد:  ها(.های یادگیری )مفاهیم و ویژگیناتوانی. )آخرین سال انتشار( واالس، ج.، و مکالفلین، ج. .1

 آستان قدس.

 های یادگیریمشاوره با افراد دارای ناتوانی عنوان درس به فارسی:

 Counseling with Learning عنوان درس به انگلیسی:

Disabilities 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  (2شناسی روانی )آسیب نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 واحد عملی 1واحد نظری +  1

 عملی-نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی:نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 



 013/    مشاوره کارشناسیبرنامه درسی دوره 

 . تهران: گفتمان خالق. درمان اختالالت خواندن. )آخرین سال انتشار(تبریزی، م.  .2

 . تهران: فراروان.نویسیدرمان اختالالت دیکته)آخرین سال انتشار(.تبریزی، م.  .3

 . تهران: فراروان.درمان اختالالت ریاضی. )آخرین سال انتشار(ی، م. تبریز .4

 

 منابع برای مطالعۀ بیشتر:

1. Greenhill, L. L. (2000). Learning disabilities.Washington. DC: American Psychiatric  

Association.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 012/    مشاوره کارشناسیبرنامه درسی دوره 

 هدف کلی و اهداف ویژه:

 .های علمی تربیت کودکتمربوط به تعامل والدین و کودکان و روشآشنایی دانشجویان با مسائل و موضوعا

 

  هاپ( مباحث یا سرفصل

 های آموزش والدیناصول، ضرورت و روش 

 نیازسنجی در آموزش والدین 

 آموزش والدین در امور رشد تحصیلی ـ شغلی فرزندان 

 آموزش والدین در ازدواج فرزندان 

 آموزش والدین با نحوۀ بلوغ فرزندان 

 آموزش والدین برای مقابله با مشکالت )خلقی( رفتاری فرزندان 

 امل مؤثر در فرزندپروریعو 

 های تربیت فرزندآشنایی با مدل 

 فرزند پروری مبتنی بر فرهنگ ایرانی ـ اسالمی 

 فرزندپروری مبتنی بر نظریۀ آدلر 

 فرزندپروری مبتنی بر نظریۀ راجرز 

 عزت نفس و خالقیت در کودکان 

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 کالسی. آموزش گروهی و بحث
 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ی.ترم، گزارش مطالعه و پژوهش فرد انیترم و پاانیم یآزمون نظر
 

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 ها .کالس درس همراه با تجهیزات سمعی و بصری، یازدید از مهدکودک

 

 ش والدینهای فرزندپروری و آموزشیوه عنوان درس به فارسی:

 Parenting Styles and Parental عنوان درس به انگلیسی:

Training 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  شناسی تحولی کودک و نوجوانروان نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 واحد عملی 1واحد نظری +  1

 عملی-نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 



 015/    مشاوره کارشناسیبرنامه درسی دوره 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

 :اصلی منبع/منابع

 قم: سالمی.  آیین تربیت در اسالم.. )آخرین سال انتشار(امینی، ا.  .1

های فرزندپروری: روشی برای ساختن شخصیت سالم و پیشگیری از مشکالت تکنیک. )آخرین سال انتشار(جهانشاهی فرد، س.  .2

 . تهران:  کتاب ارجمند.روانی در فرزندان

 

 منابع برای مطالعۀ بیشتر:

1. Bogels, S., & Restifo, S. (2014). Mindful Parenting. Springer New York: Heidelberg. 

2. Bratton, S., Landreth, G. L., Kellam, T., & Blackard, S. R. (2006). Child parent relationship 

therapy (cprt) treatment manual: A 10 session filial therapy model for training parents. 

New York: NY: Routledge. 

3. Coyne, L., Murrell, A., &Kelly, G. Wilson (2009). The Joy of Parenting: An Acceptance 

and Commitment Therapy Guide to Effective Parenting in the Early Years. Canada: New 

Harbinger publication.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&text=Lisa+Coyne&search-alias=digital-text&field-author=Lisa+Coyne&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_2?ie=UTF8&text=Amy+Murrell&search-alias=digital-text&field-author=Amy+Murrell&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_3?ie=UTF8&text=Kelly+G.+Wilson&search-alias=digital-text&field-author=Kelly+G.+Wilson&sort=relevancerank


 016/    مشاوره کارشناسیبرنامه درسی دوره 

 هدف کلی 

  باورهای پیشنیاز کارورزی در مشاوره»تسلط به » 

 نظری با دروس  فراخوان دروس قبلی دوره کارشناسی و بررسی ارتباط آن با درس کارورزی که در آن ضرورت ارتباط دروس

 کارورزی مورد توجه قرار می گیرد

  و ایجاد هماهنگی بخشی و بین بخشی جهت اجرای  3و  2، 1ارائه لیست خدمات اجرایی دانشجویان در طول کل فرآیند کارورزی

 موثرتر.

 

 اهداف ویژه:

 دانشجویان و اساتید پیش از پرداختن به درس کارورزی« باورهای»

مل در رفتار و منش دانشجویان و اساتید مشاوره الزم است این افراد با باورهایی که زمینه حضور موثرتر در محیط به منظور ایجاد وحدت ع

 های مشاوره ای را فرآهم می آورد، آشنا شوند. اساتید و متولیان رشته مشاوره در ترم پنجم و پیش از ورود به فضای عملی درس کارورزی با

ئه صحیح این باور ها سعی در ایجاد تفکری منسجم در کارورزان می نمایند. باورهای موجود در این خصوص به تدریس، تمرین و تکرار و ارا

 شرح زیر می باشد.

 مشاوران  فرآیند مدار)معتقد به فرآیند آموزش و تربیت( هستند تا نتیجه مدار (1

 برای سالمت روان دارند.« نیاز»و « فرصت»مشاوران  سعی در ایجاد  (2

 به تغییر انسان ها دارند.« تمایل»و « قابلیت»اور به مشاوران ب (3

 دارند.« تغییر»و ایجاد « شناخت»مشاوران شوق  (4

 را دارند.« کمک به دیگران»مشاوران شوق  (5

 مشاوران ضمن پرداختن به  جزییات و کلیات مسائل در تمرکز برآنها از انعطاف پذیری الزم برخوردار هستند. (6

 را دارند.« اط موثربرقراری ارتب»مشاوران توان  (7

 اشخاص را در نظر می گیرند.« نیازهای رشدی»مشاوران  (8

 توجه اکید دارند.« استاندارد های اخالقی مشاوره»مشاوران به  (9

 دارند.« زمینه محور»و « سالمت محور»مشاوران نگاه  (11

 نسبت به افراد دارند.« حرمت گذاری و پذیرش »مشاوران  (11

 در حوزه تخصصی خود دارند. «یادگیری مستمر»مشاوران باور به  (12

 (6کارورزی در مشاوره ) عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Internship in couseling (1) عنوان درس به انگلیسی:

(/ مشاورۀ 1درمانی )های مشاوره و رواننظریه نیاز:دروس پیش

 تحصیلی)عملی(

 نظری  پایه 

 عملی تخصصی - نیاز:همدروس 

 6 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

   کارورزی 14 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی:نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی حد عملی دارد، چه اگر وا



 017/    مشاوره کارشناسیبرنامه درسی دوره 

 واقف هستند« ساختار»و « سازمان ها»مشاوران به محدودیتهای (13

 دارند.« غیرکالمی»و « کالمی»مشاوران باور به تاثیر گذاری  (14

 در ارائه خدمات یاورانه موثر دارند.« سیستمی»و « کار گروهی» ،«هماهنگی»مشاوران باور به  (15

 ائل دارند.مشاوران نگرشی جامع و نقادانه به مس (16

:نقش و وظیفه استادان راهنما در ارائه و اجرای کارورزی و کار عملی در سازمانها  

سه نقش و  بیش از همه توجیه دانشجویان و ساماندهی برنامه ریزی کارورزیست واستادان راهنمای کارورزی،نقش بطور معمول و متداول، 

ش از هر چیز دیگر، بیانگر عالقه، تالش و مسئولیت پذیری استادان راهنمای کارورزی در بر عهده دارند. البته این موضوع، بی دیگر وظیفه مهم

 :ها و مراکز آموزش عالی است. این سه نقش و وظیفه عبارتند ازدانشگاه

 :8هماهنگی (1

رزی، هماهنگی با وظیفه استاد درس کارورزی و کار عملی در این نقش، هماهنگ کردن برنامه کارورزی، تعیین سازمان های محل کارو

، در ابتدای 9سازمان های مورد نظر و تعیین برنامه زمانی کارورزی برای دانشجویان می باشد. استاد درس کارورزی در نقش هماهنگ کننده

ی نیمسال تحصیلی اقدام به تشکیل کالس توجیهی کارورزی و کار عملی می نماید و در پایان نیمسال نیز با تشکیل یک جلسه کالس حضور

در دانشگاه. ضمن جمع آوری گزارش های کارورزی دانشجویان، فرصت مناسبی برای بحث و گفتگو و تبادل تجربه ها، یافته ها و آموخته 

 های دانشجویان با یکدیگر را فراهم می آورد.

 :11راهنمایی (2

فرایند کارورزی و کار عملی، یعنی از لحظه  وظیفه استاد درس کارورزی در ایفای نقش راهنمایی آن است که دانشجویان را در تمام مراحل

 ورود تا آخرین ساعت حضور در سازمان های محل کارورزی، همراهی و راهنمایی نماید.

از سوی دیگر، دانشجویان با داشتن امکان و اجازه ارتباط با استاد درس و سهولت دسترسی به وی در طول مدت کارورزی، بدون آنکه در 

احساس تنهایی و سردرگمی کنند، همواره همراهی و حضور استاد درس را در کنار خود احساس نموده و با اعتماد به سازمان محل کارورزی 

نقش نفس وظایف خود را انجام میدهند؛ زیرا اطمینان دارند که در مواقع لزوم از راهنمایی ها و رهنمودهای استاد درس بهره مند خواهند بود. 

رس کارورزی، موجب دلگرمی و حضور فعال و پرشور دانشجویان در سازمان های محل کارورزی گردیده و راهنمایی و همراهی استاد د

 ازد.واحد درسی کارورزی و کار عملی در سازمانها را پویاتر و پربارتر می س

 :11نظارت و سرپرستی (3

ر عملی است. نقش مهمی که به واسطه آن، وظیفه استاد درسی کارورزی در این نقش، نظارت کلی و سرپرستی کل فرایند کارورزی و کا

مسئولیت نهایی واحد درسی کارورزی و کار عملی در سازمانها بر عهده استاد درس قرار می گیرد. ارزشیابی عملکرد و گزارش کتبی 

استاد درس در این نقش می  کارورزی دانشجویان و امتیاز بندی و ارائه نمره کارورزی به هر یک از ایشان در پایان نیمسال تحصیلی، از وظایف

باشد. البته شایان ذکر است که استاد درس کارورزی در قبال این نقش و مسئولیت خطیر، اصلی ترین عضو شورای کارورزی دانشگاه به شمار 

 می رود.

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 

                                                           
8 . Coordinating 
9. Coordinator 
10. Guidance 
11. Supervision 
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ه این شکل که استاد درس عناوین فعالیتهایی که توجیه و ارائه نمونه کارکارورزی جهت آشنایی هرچه بیشتر آن ها با درس مورد نظر؛ ب

( به آن بپردازد را برای آن ها مطرح نموده و فرآیند و مراحل انجام این فعالیت ها را 7و  6الزم است دانشجو در طول دوترم آموزشی)ترم

 . (  جایابی دانشجویان در مراکز و موسسات مرتبط با درس کارورزی است2تشریح می نماید. 

(مشاهده و برقراری ارتباط با مدرسه و ارائه گزارشی از فضای آن)یک 1ت های مورد نظر در ترم اول کارورزی به این شرح است: فعالی

( 4( طرح ریزی یک راهنمایی فردی و یک راهنمایی گروهی)دو جلسه(؛3( آشنایی با مشاورمدرسه و فعالیت های آن )یک جلسه(؛ 2جلسه(؛ 

( 7( آشنایی با نحوه برگزاری هفته سالمت روان 6( شرکت در جلسه شورای دبیران)یک جلسه(؛5ربیان)یک جلسه(؛ شرکت در جلسه اولیاء و م

. دانشجو برای هریک از فعالیتهای مذکور موظف به تهیه آشنایی با نحوه برگزاری هفته مشاغل و انجام فعالیت های مرتبط با مشاوره شغلی

 گزارش کار به استاد درس است.

استاد درس ضمن تشریح شرایط و شیوه ورود کارورز به مدرسه، نحوه محیط شناسی و ثبت اتفاقات در موقعیت مدرسه را به ت جایابی درقسم

فرد آموزش داده و دانشجویان را ترغیب به جایابی می نماید.دانشجو پس از جستجوی مدرسه)مدرسه طرف قرارداد دانشگاه( و مذاکره با 

ود به محیط اقدام می نماید. دانشجو به مشاهده و ثبت اتفاقات بر اساس فرم های تعیین شده می پردازد. در فرم های در مسئولین ذیربط جهت ور

 نظر گرفته الزم است تحلیل شخصی خود از اتفاقات  و مسائل موجود را ثبت نموده و راه حل هایی نیز برای آن ها ارائه نماید.

 لیت های کارورزی مهیا نباشد می توان از شرایط جایگزین دیگر و مرتبط استفاده نمود.چنانچه مدرسه مناسب جهت انجام فعا

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 نفر باشد. 15الی  11آموزان هر کالس باید تعداد دانش

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 شدهنتیجۀ گزارشات ارائههای اجراشده توسط دانشجو و بررسی فعالیت 

  شده در محل کارورزیموقع دانشجو طبق برنامۀ اعالمحضور منظم و به 

 های توجیهی و آموزشی ضمن نیمسال.حضور فعال دانشجو در کالس 

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 اطاق مصاحبه و مشاوره کالس درس مجهز به تجهیزات سمعی و بصری.

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

 منابع برای مطالعۀ بیشتر:
 

 تمام منابع درسی نظریه های مشاوره .1

 تمام منابع درسی روشها و فنون مشاوره .2

 تمام منابع درسی راهنمایی و مشاورۀ تحصیلی .3
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 هدف کلی و اهداف ویژه:

 برقراری ارتباط با مشاور، مدیر، معلمان و سایر متولیان امر در مدرسه و هسته مشاوره آموزش و پرورش منطقه 

 انجام فعالیت های مرتبط با مشاوره تحصیلی 

 .انجام فعالیت های مرتبط با مشاوره شغلی 

 :هاسرفصلپ( مباحث یا 

 )تحصیلی مشاوره در عملی تمرین الف: 

 آموزش و های تحصیلی رشته درباره اطالعات با گروهی صورت به را آموزان دانش مدون، برنامه و طرح داشتن باید با کارورز 

 سازد.  می آشنا ذیربط آموزشی های نامه آیین و مقررات و یادگیری و مطالعه های مهارت

 مصاحبه،  طریق الزم از اطالعات آوری جمع با سپس کند، انتخاب اول متوسطه مقطع در را آموز دانش فرن 3 حداقل باید کارورز

 و شخصیت و رغبت های هوش، استعداد، آزمون اجرای و نویسی حال شرح مقیاس درجه بندی، نویسی، واقعه مشاهده، پرسشنامه،

 کند. اقدام برای آنان راهنمایی دهپرون تشکیل به مدرسه کادر و والدین با ارتباط برقراری نیز

 اطالعات جمع کلیه تحلیل و تجزیه و آموزان دانش تحصیلی سوابق بررسی و شده آوری جمع اطالعات اساس کارورز باید بر 

 و ضوابط به توجه با و مدرسه)شرکت در جلسه اولیا و مربیان( ذیربط کارکنان و والدین با ارتباط برقراری ضمن نیز و شده آوری

کند. همچنین الزم  اقدام آموزان تحصیلی دانش مشکالت 12درمانی طرحریزی و شغلی تحصیلی هدایت به مصوبه های آیین نامه

 است دانشجو در جلسه اولیا و مربیان به سخنرانی بپردازد

 شغلی: مشاوره در عملی تمرین ب(

 ائه گزارش تفصیلی از مراحل و شرایط برگزاری این هفته الزم است کارورز در فرآیند برگزاری هفته مشاغل فعالیت داشته و به ار

 بپردازد.

 و  مناسب شغل انتخاب فرآیند و کردن کار اهمیت با گروهی صورت به را آموزان دانش مدون برنامه و طرح کارورز باید با یک

 سازد و در مسیر تصمیم گیری و انتخاب شغلی یاری کند. آشنا کارجویی

 انجام را 13شغلی ریزی طرح شغلی مشاوره فنون و ها روش از گیری بهره با شغلی مشکل دارای مراجع هس با حداقل باید کارورز 

 .دهد تحویل درس استاد به و

                                                           
12 . treatment planning 
13 . Career planning 

 (2کارورزی در مشاوره ) عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Internship in counseling (2) عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  (1مشاوره شغلی)عملی(/ کارورزی در مشاوره ) نیاز:دروس پیش

 عملی تخصصی - نیاز:همدروس 

 6 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

   کارورزی 14 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه ینار سم آزمایشگاه  سفر :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

رد و در آخر ترم گزارش مبسوط خود را ذاای با استاد درس در میان بگدانشجو موظف است در طول ترم گزارش کار خود را به صورت مرحله

 به صورت مکتوب به استاد درس تحویل دهد و در ارزیابی شفاهی شرکت کند.

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 

 شده،های اجراشده توسط دانشجو و نتیجۀ گزارشات ارائهبررسی فعالیت 

 حل کارورزیشده در مموقع دانشجو طبق برنامۀ اعالم. حضور منظم و به 

  های توجیهی و آموزشی ضمن نیمسال.حضور فعال دانشجو در کالس 

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 اطاق مصاحبه و مشاوره کالس درس همراه با تجهیزات سمعی و بصری.

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

 منابع برای مطالعۀ بیشتر:
 و مشاورۀ تحصیلی تمام منابع درسی راهنمایی .1

 تمام منابع درسی راهنمایی و مشاورۀ شغلی .2

3. Scott, J. (2008). Practicum and internship :text book and resource guide for             

counseling and psychotherapy . London: Routledge. 
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 هدف کلی و اهداف ویژه:

 ها و فنون مشاورۀ فردی، گروهی و خانوادهکاربرد عملی روش

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 )فردی: مشاوره الف 

 ( سه2بپردازد؛ ) کنند می ارائه ای مشاوره که خدمات درموسساتی ای مشاوره فعالیتهای مشاهده ( به1: ) است موظف دانشجو بخش دراین 

 ضبط را افراد این ضمن رعایت اصول حرفه ای  جلسات با (  در جریان مشاوره3کند؛ ) مشاوره آنها با و کرده انتخاب را مساله دارای نفر

 دهد. تحویل درس استاد به و کرده تهیه کتبی را بصورت نفر هرسه با مشاوره روند( 4دهد؛ ) استاد درس تحویل و کرده

  گروهی: مشاوره ب(راهنمایی و 

( 2کارورزی؛ ) محل در گروهی یک مشاوره حداقل انجام و طراحی (1:) دهد انجام را زیر اقدامات است موظف دانشجو قسمت دراین 

 .، که شامل ادله ای بر ابعاد و محتوای آموخته شده باشدآن به استاد درس یلو تحو یگروه یگزارش روند مشاوره ها یهته

 خانواده:  (ارتباط باج 

 (2دانش آموزان؛ ) خانواده مالقات با حداقل دو جلسه یو اجرا یطراح( 1) را انجام دهد: یربخش دانشجو موظف است اقدامات ز یندر ا

 هخانواد آموزشحداقل دو مورد  یو اجرا یطراح

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: ت(

ذارد و در آخر ترم گزارش مبسوط خود را ای با استاد درس در میان بگدانشجو موظف است در طول ترم گزارش کار خود را به صورت مرحله

 به صورت مکتوب به استاد درس تحویل دهد و در ارزیابی شفاهی شرکت کند.

 

 : ابی )پیشنهادی(ث( راهبردهای ارزشی

 شدههای اجراشده توسط دانشجو و نتیجۀ گزارشات ارائهبررسی فعالیت 

 شده در محل کارورزیموقع دانشجو طبق برنامۀ اعالم. حضور منظم و به 

  های توجیهی و آموزشی ضمن نیمسال. فرم نمونه زیر جهت ارزیابی پیشنهاد می شود.حضور فعال دانشجو در کالس 

 (3کارورزی در مشاوره ) عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Internship in counseling (3) ن درس به انگلیسی:عنوا

مشاوره خانواده )عملی(، مشاوره  نیاز:دروس پیش

 (2کارورزی در مشاوره )گروهی)عملی(/
 نظری  پایه 

 عملی تخصصی - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

   کارورزی 628 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: ..............  *کارگاه سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی:نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی ر واحد عملی دارد، چه اگ
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 یکارورز ی( واحد درسیی)نها یانیپا بییافرم ارزش

 عوامل و جنبه های مورد نظر ردیف
حداک

 ثر نمره

نمره کسب 

 شده

1 

 :حضور در جلسات توجیهی آغاز و پایان ترم

 5/1 آیا در جلسات حضور یافته است؟

 5/1 آیا در جلسات مشارکت فعال داشته است؟

 

 

1 

 

2 

مان های محل کارورزی )با توجه به گواهی عملکرد در طول مدت کارورزی و حضور در ساز

 :سازمان های محل کارورزی و مشاهدات استاد درس بازدیدهای تنوری(

 5/1 یمحل کارورز یو نظم و انضباط و مقررات سازمان ها یترعا

 5/1 یگرانبا د یدر تعامل و همکار اهتمام

 5/1 یو کاربرد ییمطالب و نکات اجرا یریبه فراگ عالقه

 5/1 مربوطه یفانجام وظا در جدیت

 5/1 و سازنده جهت بهبود امور یدمف یشنهادهاینظرات و پ ارائه

 5/1 یو  سازمان یعمل یتهایدر موقع یو نظر یعلم یبه دانش و آموخته ها توجه

 

 

3 

 

3 

 :گزارش مکتوب کارورزی

نحوه شروع گزارش: صفحه عنوان، صفحه فهرست مطالب و مندرجات، خالصه 

 .، مقدمهیا چکیده
2 

بودن و توجیه پذیر بودن شیوه و ابزار جمع  مطلوبمتن یا بخش اصلی گزارش: 

اطالعات جمع آوری  .طبقه بندی، تجزیه و تحلیل و تفسیر -آوری اطالعات 

 .پیوستگی، نظم و ترتیب و ارتباط منطقی مطالب -شده 

5 

نطقی، دقیق و استنتاج و نتیجه گیری: بررسی، نتیجه گیری، مقایسه و قضاوت م

توصیه ها و پیشنهادهای علمی و عملی )کاربردی( و مشکالت و  -درست 

 .محدودیت های موجود

2 

نگارش: رعایت سادگی، روانی و رسایی در تبیین مطالب )سالم نویسی و ساده 

 .رعایت اصول نگارش و گزارش نویسی -نویسی( 
3 

خوشقواره بودن و آراستگی، زیبایی، شکیل و  :فرم و شکل ظاهری گزارش

تناسب متن و فضای هر صفحه انتخاب و درج عنوانها  -تناسب ظاهری گزارش 

 .تایپ گزارش در صورت امکان -به صورت واضح و در جای مناسب 

2 

 

14 
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4 

، ارائه شفاهی خالصه ای از فعالیت ها و تجارب حاصله در مدت زمان حضور در سازمان ها

البته این )سایر نکات مورد نظر استاد درس -با سایر دانشجویان پاسخ به پرسشها و تبادل نظر 

 .قسمت به صورت اختیاری و داوطلبانه به دانشجویان پیشنهاد و واگذار شود(

2 

 

5 

 ... نام و نام خانوادگی دانشجو:............................................

 ...............................................:               شماره دانشجویی 

 ........................................:                  .......گرایش/ رشته  

 ......................................:                    .........سال تحصیلی 

 ......................................:                .........دوم / نیمسال اول

 نام سازمان های محل کارورزی:  

1-.................................. 

 2-                                     ............................... 

جمع 

 نمرات

 

 نمره نهایی

 به حروف به عدد

امضای استاد درس 

 کارورزی

 

 

 

 

 امکانات مورد نیاز برای ارائه:ج( ملزومات، تجهیزات و 

 اطاق مصاحبه و مشاوره کالس درس همراه با تجهیزات سمعی و بصری.

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

 منابع برای مطالعۀ بیشتر:
 ها و فنون مشاورهتمام منابع درسی روش .1

 تمام منابع درسی مشاورۀ گروهی .2

 تمام منابع درسی مشاورۀ خانواده )کارگاهی( .3

4. Scott, J. (2008). Practicum and internship :text book and resource guide for counseling and 

psychotherapy . London: Routledge. 
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 هدف کلی و اهداف ویژه:

 انجام تحقیق علمی توسط دانشجو برای آشنایی با مسائل مختلف موجود در پژوهش در حیطۀ مشاوره.

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 انجام یک تحقیق بنیادین یا کاربردی 

 تکلیف دانشجو:

موضوعی را انتخاب کند. ابتدا طرحی را تدوین کند و سپس های مشاوره دانشجو موظف است با مشورت استاد درس در یکی از زمینه

شده را به صورت کتبی در یک جلد به مراحل انجام تحقیق را تحت نظر استاد درس به پایان رساند. درنهایت موظف است گزارش پروژۀ انجام

 استاد درس تحویل دهد. 

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

ای با استاد درس در میان بگذارد و در آخر ترم گزارش مبسوط خود را موظف است در طول ترم گزارش کار خود را به صورت مرحله دانشجو

 به صورت مکتوب به استاد درس تحویل دهد.

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 .شدههای اجراشده توسط دانشجو و نتیجۀ گزارشات ارائهبررسی فعالیت 

  شده در ابتدای پروژۀ پژوهشیموقع دانشجو طبق برنامۀ اعالمور منظم و بهحض 

 .ارزیابی پروژۀ نهایی از حیث رعایت استانداردهای پژوهشی 

  درس پروژۀ تحقیقاتی الزم است درآخرین ترم تحصیلی دورۀ کارشناسی منوط به گذراندن درس روش تحقیق توسط دانشجو

 انتخاب شود.

 نهادی:چ( فهرست منابع پیش

 منابع برای مطالعۀ بیشتر:

 . تهران: ویرایش. شناسی و علوم تربیتیروش تحقیق در روان. )آخرین سال انتشار(دالور، ع.  .1

 . تهران: سمت. های پژوهش در علوم تربیتیروش. )آخرین سال انتشار(نژاد، ع. ر. خوئی .2

. ترجمۀ ا. ر. نصر شناسیقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانهای تحروش. )آخرین سال انتشار(گال، م.، بورگ، و.، و گال، ج.  .3

 و همکاران. تهران: سمت.

 پروژۀ پژوهشی در مشاوره عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Research project in Counseling عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  های تحقیق در مشاوره )عملی(روش نیاز:دروس پیش

 عملی تخصصی - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 14 تعداد ساعت:

 .............موارد دیگر: . کارگاه  سمینار آزمایشگاه  سفر علمی:نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 شناسان. . تهران: جامعهشناسی کیفی. منطق و طرح در روش2و  1روش تحقیق کیفی. ضد روش . )آخرین سال انتشار(محمدپور، ا.  .4
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 هدف کلی و اهداف ویژه:

های مشاوره و روش هاهای مقابله با این بیماریها، استرس و بحران، شیوهالعالج و آثار آن بر انسانهای صعبآشنایی دانشجویان با انواع بیماری

 با این بیماران.

 :هاپ( مباحث یا سرفصل
 

 العالج و آثار آنهای صعبانواع بیماری 

 مواجهه با بحران بیماری و فرایند آن 

 MS  های سازگاری با آنو روش 

 AIDS های سازگاری با آنو روش 

 های سازگاری با آنسرطان و روش 

 های مزمندیگر بیماری 

 جنگ های ناشی ازبیماری 

 ها های روانی به هر یک از انواع بیماریواکنش 

 ها بر خانواده تأثیر انواع بیماری 

 های مشاوره با افراد مبتالفنون و روش 

 فرایند انطباق و سازگاری در این جامعۀ ناهمگون 

 بخشی روانی های توانمدل 

 های بیماران مشاوره با خانواده 

 ن در استفاده از تسهیالت موجود در جامعهخدمات راهنمایی به بیماران و معلوال 

 همکاری با مددکار و تیم حمایتی 

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف

 تدریس نظری استاد در کالس و بحث گروهی.

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ارائۀ گزارشات.ترم و پایان ترم، و آزمون عملی انجام تکلیف و میان :آزمون نظری

 ن خاصمشاوره با بیمارا عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Counselling with special patients عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  مشاورۀ بحران نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 واحد عملی 1واحد نظری +  1

 عملی-نظری اختیاری

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی:نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی ر واحد عملی دارد، چه اگ
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 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 اطاق مصاحبه و مشاوره کالس درس همراه با تجهیزات سمعی و بصری.

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

 :منبع/منابع اصلی

. تهران: )آخرین سال انتشار(نی . ترجمۀ ع. میکابخشی مبتنی بر جامعهراهنمای خدمات توان. )آخرین سال انتشار(اوتول، ب. ج.  .1

 دانژه.

 پزشکی؛ مبانی بازتوانی روانی اجتماعی بر اساس بازتوانی در روان .)آخرین سال انتشار(طاهرخوانی، ح.  .2

 . تهران:  ارجمند.نگرپزشکی جامعهروان

. 

 منابع برای مطالعۀ بیشتر:

 . تهران: دانژه.بخشی معلولینی در تواندرمانمشاوره و روان. )آخرین سال انتشار(خدابخشی کوالیی، آ.  .1

 . تهران: گلگشت.مشاورۀ نوتوانی. )آخرین سال انتشار(عطاری، ی. ع.، یوسفی، ن.، و فالحی، ر.  .2

 . تهران:  شالک.مشاورۀ نوتوانی. )آخرین سال انتشار(قجاوند، ک.  .3

 ژه.. تهران: دانبخشی و مشاورۀ خانوادهتوان. )آخرین سال انتشار(کاظمیان، س.  .4

5. Alta, C. V. D.(2010). HIV/AIDS Care and Counselling: A Multidisciplinary Approach. Pearson 

South Africa 

6. Robert, B., Riva, M., Amanda, E., &Sheila, G. (2008). Counselling in Health Care Settings: A 

Handbook for Practitioners. Professional Handbooks in Counselling and Psychotherapy, 

Palgrave Macmillan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Alta+C.+Van+Dyk%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Robert+Bor%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Riva+Miller%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Amanda+Evans%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Sheila+Gill%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Professional+Handbooks+in+Counselling+and+Psychotherapy%22&source=gbs_metadata_r&cad=7


 038/    مشاوره کارشناسیبرنامه درسی دوره 

 هدف کلی و اهداف ویژه:

 
 طالق.های مشاورۀ ها و روشآشنایی دانشجویان با ماهیت، نظریه

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 

 ها و اهداف مشاورۀ طالقضرورت، حیطه 

 های طالقعلل و ریشه 

 شناختی، خانوادگی و حقوقی طالقشناختی، جامعهماهیت روان 

 فرایند طالق 

 انواع و مراحل طالق 

 پیامدهای طالق 

 ها و رویکردهای مشاورۀ طالقنظریه 

 ریزی مناسب در حین طالق و سازگازی پس از طالق(گیری و برنامهصمیمهای مشاورۀ طالق )پیشگیری از وقوع، تروش 

 فرزندان طالق 

  مفاهیم ،چیستی و چرایی طالق از منظر اسالم 

  راهکارهایی برون رفت از طالق از منظر اسالم 

 آسیب ها و پیامدهای طالق از منظر اسالم 

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 یس نظری استاد در کالس و بحث گروهی.تدر

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ترم و پایان ترم، گزارش مطالعه و پژوهش فردی.میان :آزمون نظری

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 اطاق مصاحبه و مشاوره کالس درس همراه با تجهیزات سمعی و بصری.

 مشاورۀ طالق عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Divorce counseling عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  مشاورۀ خانواده نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 واحد عملی 1واحد نظری +  1

 عملی -نظری اختیاری

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی:نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 بع پیشنهادی:چ( فهرست منا
 

 :منبع/منابع اصلی

. تهران: )آخرین سال انتشار(زاده، و ف. آسنجرانی . ترجمۀ م. فاتحیمشاورۀ طالق. )آخرین سال انتشار(رایس، جی.، و گوردون، د.  .1

 آریا نقش.

 . تهران: احسان.مراحل طالق در قرآن کریم. )آخرین سال انتشار(زلمی، م. ا.  .2

 

 منابع برای مطالعۀ بیشتر:

 . تهران: صابرین.)آخرین سال انتشار( . ترجمۀ ا. اکرمیبازسازی زندگی پس از طالق. )آخرین سال انتشار(فیشر، ب.، و آلبرتی، ر.  .1

. ترجمۀ س. صادقی، م. ناخی، م. محمدزاده، و ن. طالق: علل و پیامدها. )آخرین سال انتشار(کالرک استوارت، آ.، و برنتانو، ک.  .2

 . اصفهان: پیغام دانش.انتشار()آخرین سال کریمیان 

3. Celello, K. (2009). Making Marriage Work: A History of Marriage and Divorce in the 

Twentieth-Century United States. Carolina: University of North Carolina Press. 

4. Christopher, J. P. (2008). Divorce, Remarriage and Blended Families Divorce Counseling and 

Research Perspective. New York: John Wiley. 

5. Guttman, J. (2008). Divorce in psychosocial Perspective: Therapy and Research. New York: 

John Wiley. 

6. Harvey, J., & Fine, M. (2007). Children Divorce: Stories of Loss and Growth. New York: John 

Wiley. 
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 هدف کلی و اهداف ویژه:

ها، ادارات و های غیرآموزشی نظیر کارگاههای آموزشی مثل مدرسه و همچنین سازمانات مختلف مشاوره در سازمانآشنایی دانشجویان با خدم

 بخشی اعم از دولتی یا غیردولتی.مؤسسات توان

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 بندی خدمات مشاورهتعریف و طبقه 

 های مشاوره در ایران و جهانهای و انجمنآشنایی با سازمان 

 ای ازسنجی در خدمان مشاورهنی 

  دهی خدمات مشاورهها در سازماننامهاصول تدوین آیین 

 ایهای نیازمند خدمات مشاورهآشنایی با انواع مؤسسات و سازمان 

 ریزی خدمات راهنمایی و مشاورههای برنامهآشنایی با مبانی و روش 

 ها(و دانشگاه الگوهای سازماندهی برنامۀ مشاوره در مؤسسات آموزشی )مدارس 

 هاالگوهای سازماندهی برنامۀ مشاوره در مؤسسات بهداشت روانی و سازمان 

 های قضائی و تأدیبیالگوهای سازماندهی برنامۀ مشاوره در نظام 

 های نظامیدهی برنامۀ مشاوره در سازمانالگوی سازمان 

 نشانید هالل احمر، آتشهای مداخله در بحران ماننالگوی سازماندهی برنامۀ مشاوره در سازمان 

 )... ساختار و تشکیالت سازمانی خدمات مشاوره )طرح، برنامه، بودجه، آموزش و 

  تیم مشاوره و اجزای آن 

 بازدید از مراکزمشاوره 

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 تدریس نظری استاد در کالس و بحث گروهی.

 

 : یشنهادی(ث( راهبردهای ارزشیابی )پ

 ترم و پایان ترم، گزارش مطالعه و پژوهش فردی.میان :آزمون نظری

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 ایمدیریت و سازماندهی خدمات مشاوره عنوان درس به فارسی:

 Management and organization of عنوان درس به انگلیسی:

consuling services 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  مبانی مشاوره نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 واحد:تعداد 
 واحد عملی 1واحد نظری +  1

 عملی-نظری اختیاری

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه سفر علمی:نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 کالس درس همراه با تجهیزات سمعی و بصری.

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

 :منبع/منابع اصلی

 . تهران: روان.مات راهنمایی و مشاورهسازماندهی و ادارۀ خد. )آخرین سال انتشار(صافی، ا.  .1

 

 منابع برای مطالعۀ بیشتر:

. ترجمۀ ب. ثنایی، س. عالقبند، ا. احمدی، و ح. پاشاشریفی مبانی مشاوره و راهنمایی. )آخرین سال انتشار(گیبسون، ر.، و میشل، م.  .2

 . تهران: بعثت.)آخرین سال انتشار(

3. Archer, J. J., & Stewart, C. (2010). Counseling and Mental Health Services on Campus: A 

Handbook of Contemporary Practices and Challenges. The Jossey-Bass Higher and Adult 

Education Series. Jossey-Bass Inc., Publishers, 350 Sansome St., San Francisco. 
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 هدف کلی و اهداف ویژه:

 پزشکی.های روانآشنا ساختن دانشجویان با وظایف، خدمات، تشخیص و درمان

 :هافصلپ( مباحث یا سر

 پزشکیهای تشخیصی در روانآشنایی با روش 

 پزشکیبندی اختالالت روانآشنایی با رویکردهای طبقه 

 آشنایی و مهارت درمصاحبه تشخیصی و ارزیابی بالینی 

 پزشکیآشنایی با کاربرد و عوارض شایع داروهای روان 

 های تحریک الکتریکی و مغناطیسی مغز آشنایی با روش 

 پزشک و مشاور و ارجاع متقابل به یگدیگرۀ همکاری روانآشنایی با نحو 

 پزشک در تیم درمانیآشنایی با تیم درمانی و نقش روان 

 پزشکینیازمندندآشنایی با اختالالتی که الزاماً با خدمات روان 

 پزشکیهای روانآشنایی با اورژانس 

 بازدید ازمراکزدرمانی و نگهداری از بیماران روان پزشکی 
 

 بردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( راه

 تدریس نظری استاد در کالس و بحث گروهی.

 و ارائۀ روش اتخاذ تصمیمات درمانی. پزشکیمعرفی نمونۀ بیماران روان
 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ترم و پایان ترم، گزارش مطالعه و پژوهش فردی.میان :آزمون نظری

 
 ت، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:ج( ملزوما

 اطاق مصاحبه و مشاوره کالس درس همراه با تجهیزات سمعی و بصری.

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

 :منبع/منابع اصلی

 پزشکیهای روانشنایی با درمانآ عنوان درس به فارسی:

 Introduction to psychiatric عنوان درس به انگلیسی:

treatments 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  (2شناسی روانی )آسیب نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 واحد عملی 1واحد نظری +  1

 عملی-نظری اختیاری

  نامه رساله / پایان 48 د ساعت:تعدا

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه سفر علمی:نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 



 023/    مشاوره کارشناسیبرنامه درسی دوره 

ۀن. . ترجمپزشکی بالینیپزشکی: علوم رفتاری/ روانخالصۀ روان. )آخرین سال انتشار(.، و سادوک، س. ب سادوک، .1

 .تهران: آزاده. )آخرین سال انتشار(پورافکاری

 

 منابع برای مطالعۀ بیشتر:

. تهران: )آخرین سال انتشار( . ترجمۀ م. صادقیپزشکیآکسفوردروان. )آخرین سال انتشار(گراهام گلدر، م.، گدیس، ج.، و میو، ر.  .1

 ارجمند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 022/    مشاوره کارشناسیبرنامه درسی دوره 

 هدف کلی و اهداف ویژه:

 های مددکاری اجتماعی و کاربرد آن در مشاوره.ها و روشآشنایی دانشجویان با مفاهیم، اصول، نظریه

 :هاپ( مباحث یا سرفصل
 

 تعریف، تاریخچه و اهداف مددکاریاجتماعی 

 ری اجتماعیاصول مددکا 

 های یاورانهرابطۀ مددکاری اجتماعی با مشاوره و سایر حرفه 

 ای(های مددکاری اجتماعی )فردی، گروهی و جامعهروش 

 آشنایی با فرایند مددکاری اجتماعی 

 های مرتبط با مددکاری اجتماعیآشنایی با نهادها و سازمان 

 های مددکاری اجتماعینظریه 

  بحرانمددکاری اجتماعی مداخله در 

 سیاستگذاری و اقدامات اجتماعی 

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 تدریس نظری استاد در کالس و بحث گروهی.

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ترم و پایان ترم، گزارش مطالعه و پژوهش فردی.میان :آزمون نظری

 

 رد نیاز برای ارائه:ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مو

 اطاق مصاحبه و مشاوره کالس درس همراه با تجهیزات سمعی و بصری.

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

 :منبع/منابع اصلی

 . تهران: سمت.1ج مددکاری اجتماعی )کار با فرد(.. )آخرین سال انتشار(.موسوی چلک، س. ح .1

 مددکاری اجتماعی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Social Work درس به انگلیسی: عنوان

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 واحد عملی 1واحد نظری +  1

 عملی-نظری اختیاری

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی:ت؟نیاز اسنوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 



 025/    مشاوره کارشناسیبرنامه درسی دوره 

 

 منابع برای مطالعۀ بیشتر:

 . تهران: دانشگاه عالمه طباطبایی.مبانی مددکاری اجتماعی. نتشار()آخرین سال ازاهدی اصل،م.  .1

تهران: آوای مددکاری اجتماعی مداخله در بحران )خشونت خانگی علیه زنان(. . )آخرین سال انتشار(زاده، ح.، و آرمان، ف.یحیی .2

 نور.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 026/    مشاوره کارشناسیبرنامه درسی دوره 

 هدف کلی و اهداف ویژه:

 رد آن در ایران.مشاوره و تاریخچه و سیر ارزیابی و درمان در مشاورۀ چندفرهنگی و کاربمسائل و موضوعات فرهنگی در آشنایی دانشجویان با 

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 چندفرهنگی ۀفرهنگ و مشاور 

 های فرهنگی و ارتباط آن با مشاوره نظریه 

 ۀ چندفرهنگیزبان، ارتباط و مشاور 

 خواهانۀ مراجعانهای فرهنگی در رفتارهای کمکتفاوت 

 اعتقادات و باورهای مذهبی مراجعان و نقش آن در مشاوره 

  ۀ مراجعان با تنوع فرهنگی ردر مشاو یجنسیتمسائل 

 چندفرهنگی ۀاثرات فرهنگ در رفتارهای اجتماعی و مشاور 

 چندفرهنگیهای ان در بافتهای مشاورصالحیت 

 ها و الگوهای مشاورۀ چندفرهنگی،تحول هویت فرهنگی و عدالت اجتماعی نظریه 

 چندفرهنگی ۀدر مشاور موردپژوهی 

 فرهنگیارزیابی در مشاورۀ چند 

 های مختلف در ایرانقومیت ها وفرهنگخرده دفرهنگی:چن ۀمشاور 

 فرهنگیآینده در مشاورۀ چند انداز و تحوالتچشم 

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

ختلف و آشنایی های مها و فرهنگارائۀ مباحث توسط استاد، بحث گروهی در کالس و مطالعه و پژوهش دانشجویان، مطالعه و بررسی قومیت

 ها.با آن

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ترم، گزارش مطالعه و پژوهش فردی. ترم و پایانمیان :آزمون نظری

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 اورهفرهنگی در مشو تنوع مسائل  عنوان درس به فارسی:

 Cultural Issues and diversity in عنوان درس به انگلیسی:

counseling 

 نوع درس و واحد

 نظری پایه  (1) یدرمانمشاوره و روان یهاهینظر نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 



 027/    مشاوره کارشناسیبرنامه درسی دوره 

ها در کالس و ابزار ارائه و نمایش آنهای مستند کالس درس همراه با تجهیزات سمعی و بصری، هماهنگی سازمانی، تهیۀ کتب و فیلم

 درس.

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

 :منبع/منابع اصلی

 . ترجمۀ س. ع. حسینی المدنی )آخرین سال انتشار(. تهران:  فراروان.فرهنگیشناسی میانروانکیت، ک. )آخرین سال انتشار(.  .1

 تحی آشتیانی و همکاران )آخرین سال انتشار(. تهران: سمت.. ترجمۀ ع. فشناسی فرهنگیروانهینف جی. )آخرین سال انتشار(.  .2

 

 منابع برای مطالعۀ بیشتر:

 . تهران: ارجمند.)آخرین سال انتشار(ترجمۀ ع. نیلوفری، و ل.عبداهلل پوری  ها.درمانیتلفیق روان. )آخرین سال انتشار(استریکر، ج.  .1

 ان:داستان. تهرفرهنگ و مشاوره. )آخرین سال انتشار(.دیباواجاری،م .2
3. Manivong, J. R., & Paul, B. P. (2014). Counseling for Multiculturalism and Social Justice. 

john wiley and sons. 
4. SSue, D.V., & Sue, D. (2008). Counseling the cultural diverse: Theory and Practice. New 

Yourk: John Wiley& Sons 

5. Sweeney, T. J. (2001). Counseling: Historical origins and Philosophical roots. Handbook of 

counseling. Thousand oaks, CA: saye. 
6. Manivong J. R., & Paul, B. P. (2014). Counseling for Multiculturalism and Social Justice. john 

wiley and sons. 
7. Ponteroo, J.G., Casas, J. M., Suzuki, L, A., & Alexander, C. M. (2001). Hand book of 

multicultural counseling sage publication, INC. 

8. Ramirez, A. M . (2008). Race bias, Multicultural counseling competencies and clinical 

judgment. Antioch university new England. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 028/    مشاوره کارشناسیبرنامه درسی دوره 

 هدف کلی و اهداف ویژه:

 های پیشگیری از آن.های اجتماعی، عوامل مؤثر و شیوهآشنا ساختن دانشجویان با انواع آسیب

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

  تعاریف و کلیات 

 سی اجتماعیشنامفهوم آسیب 

 ازمنظراسالم اجتماعی اوشاخص هایآسیب های اجتماعی ومالکه هاییآسیب شناس مفهوم 

 شناسی اجتماعیتاریخچۀ مطالعات آسیب 

 های اجتماعی )سرقت، تجاوز، خشونت، اعتیاد، و قاچاق(انواع آسیب 

 معیارهای آسیب اجتماعی و دیدگاه اسالمی 
 های اجتماعیعلل آسیب 

  عوامل فردی 

 مل خانوادگی عوا 

 سوادی(نشینی، فقر، و بیعوامل اجتماعی )شهرنشینی، حاشیه 

 نظام سلطه و تهاجم فرهنگی 

 های دینیضعف اخالق و ارزش 

 آن ازمنظراسالم اجتماعی و آثاروپیامدهای هایآسیب وگسترش گیریموثردرشکل وعوامل ها،عللزمینه 

 های اجتماعی های مربوط به آسیبدیدگاه 

 ختیدیدگاه سا 

 دیدگاه کارکردی 

 دیدگاه مارکسیسم 

 دیدگاه نظام اجتماعی 

 دیدگاه اسالمی 

 سازی و پیشگیری و مقابلههای مصونروش 

 های زندگیآموزش مهارت 

 بخشی خانوادهاستحکام 

 های اسالمیرشد اخالق و ارزش 

 شناسی اجتماعیآسیب عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Social Pathology عنوان درس به انگلیسی:

 نظری پایه  شناسی اجتماعیروان:  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی  اگر واحد عملی دارد، چه



 029/    مشاوره کارشناسیبرنامه درسی دوره 

 هایاسالمیهایاجتماعیدرآموزههایمقابله با آسیبهایپیشگیری، درمانوگونهراه 

  اجتماعینظارت 

 آموزش و نظارت قانونی 

 ازمنظراسالم اجتماعی هایباآسیب مواجهه ومؤثربرای کاربردی الگوهای ارائه 

 
 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 تدریس نظری استاد در کالس و بحث گروهی.

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 م، گزارش مطالعه و پژوهش فردی.ترم و پایان ترمیان :آزمون نظری

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 کالس درس همراه با تجهیزات سمعی و بصری.

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

 :منبع/منابع اصلی

 . تهران: سمت.شناسی اجتماعیآسیب. )آخرین سال انتشار(صدیق سروستانی، ر.  .1

 اریخ انتشار(. آسیبشناسیاجتماعی با نگاهی به ادیان . انتشارات سمت . اژه ای ،جواد.)آخرین ت .2

 غالمی،رضا)آخرین تاریخ انتشار(. اسالم و آسیب های اجتماعی . دانشگاه شاهد . .3

 منابع برای مطالعۀ بیشتر:

 .یون فارابعلوم و فن ۀدانشکدتهران: . یدر کالم رهبر یاجتماع یشناسبیآس. )آخرین سال انتشار(. اصغرزاده، م .1

 سخن. ۀچشمتهران: . یاجتماع یشناسبیآس. )آخرین سال انتشار(.ع ،یاسدیبن.،و ح. ا ان،یفوالد .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 051/    مشاوره کارشناسیبرنامه درسی دوره 

 :هدف کلی و اهداف ویژه

 های آموزش ابتدایی و متوسطهآشنایی دانشجویان رشتۀ مشاوره با ویژگی 

  های تحصیلی.یادگیری در هر یک از این دوره ـ های یاددهی آموزان و روششناختی دانشهای روانآشنایی با ویژگی 

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 مفهوم آموزش، تدریس و یادگیری 

 بتدایی و متوسطۀ ایرانآشنایی با ساختار آموزش و پرورش ا 

  )آشنایی با اسناد باالدستی کشور در حوزۀ آموزش عمومی )سند تحول و سند برنامۀ درسی ملی 

  اهداف دورۀ ابتدایی، متوسطۀ اول و دوم )ازجمله اهداف علمی، آموزشی، اجتماعی و ...( و )بررسی نقاط قوت و ضعف اهداف و

 ها(چگونگی محقق شدن آن

 مۀ درسی ابتدایی )خواندن، نوشتن، حساب کردن و استدالل کردن(اهداف اصلی برنا 

 ها و پذیری، شهروندی، تفکر خالق و انتقادی، آشنایی با حرفههای متوسطۀ اول و دوم )جامعههای درسی دورهاهداف اصلی برنامه

 مشاغل ....(

 ای(هها در دورۀ متوسطه )نظری و فنی و حرفبندی و ماهیت رشتهآشنایی با تقسیم 

 های آموزش ابتدایی و متوسطه با یکدیگربررسی و تحلیل ارتباط بین دروس دوره 

 های درسی آموزش متوسطه با بازار کاربررسی و تحلیل برنامه 

 آموزان با اطرافیان )به ویژه با والدین، دوستان، معلمان، جامعه(های اجتماعی دانشنحوۀ تعامل 

 ( در تحقق اهداف آموزش و پرورش و رشد همهنقش و جایگاه راهنمایی و مشاوره )آموزان جانبۀ دانشو مشاوران 

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:
 های فعال گروهی، طرح سؤال، پرسش و پاسخ، بحث گروهی .های نظری استاد در کالس از طریق روشبحث

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ترم و پایان ترم، گزارش مطالعه و پژوهش فردی.ی میانآزمون نظر

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 کالس درس همراه با تجهیزات سمعی و بصری.

 

 آموزش و پرورش ابتدایی و متوسطه عنوان درس به فارسی:

 Elementary and Secondary عنوان درس به انگلیسی:

Education 

 نوع درس و واحد

 نظری پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 



 050/    مشاوره کارشناسیبرنامه درسی دوره 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

 :منبع/منابع اصلی
 تهران: سمت. .معاصرۀ تاریخ آموزش و پرورش ایران با تأکید بر تحوالت تربیتی دورِآقازاده، ا.، و آرمند، م. )آخرین سال انتشار(.  .1

 . تهران: سمت.مسائل آموزش و پرورش ایرانآقازاده، ا. )آخرین سال انتشار(.  .2

 . تهران: سمت.بررسی مسائل آموزش و پرورش ایرانصافی، ا. ح. )آخرین سال انتشار(.  .3

 

 منابع برای مطالعۀ بیشتر:

 ریزی آموزشی( )آخرین سال انتشار(. و برنامه )سازمان پژوهش برنامۀ درسی ملی آموزش و پرورش .1

 . تهران: آگاه.ریزی درسی برای مدارس ابتدایی در هزارۀ سومبرنامهپور، ع. )آخرین سال انتشار(.تقی .2

 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش )مصوبۀ شورای عالی آموزش و پرورش( )آخرین سال انتشار(. .3

 تهران: سمت راهنمایی و مشاورۀ تحصیلی و شغلی)مفاهیم و کاربردها(. آبادی، ع. )آخرین سال انتشار(.شفیع .4

 . تهران: سمت.آموزش و پرورش ابتدایی، راهنمایی تحصیلی و متوسطهصافی، ا. )آخرین سال انتشار(.  .5

تهران: انتشار(. ترجمۀ ف. مفیدی )آخرین سال  .پیش از دبستان ۀآموزش و پرورش در دور ۀرنامبکول، و. )آخرین سال انتشار(.  .6

 سمت.

 . تهران: سمت.ریزی درسی متوسطهمبانی برنامهملکی، ح. )آخرین سال انتشار(.  .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://samt.ac.ir/fa/book/128/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%90%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1
http://samt.ac.ir/fa/book/127/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://samt.ac.ir/fa/book/127/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://samt.ac.ir/fa/book/145/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://samt.ac.ir/fa/book/145/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://samt.ac.ir/fa/book/1926/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 هدف کلی و اهداف ویژه:

ها ها و هنرها به ویژه بازیکارگیری بازیها در مشاوره، آشنایی با نحوۀ تلفیق و بهآشنایی دانشجویان با انواع بازی و هنرهای خالقه و کاربرد آن

 و هنرهای بومی درتسهیل فرایند بهبود مراجعان در مشاوره.

 

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 یخچۀ کاربرد بازی و هنر در مشاورهتار 

 ها در مشاورههای هنری و کاربرد درمانی آنانواع شیوه 

 هنرهای نمایشی و مشاوره 

 موسیقی و مشاوره 

 روان نمایشگری 

 نوشتن و ادبیات در مشاوره 

 هنرهای تجسمی و مشاوره 

 بازی و نقش آن در مشاوره 

 تعریف بازی 

 اهمیت بازی 

 بازیانواع اسباب 

 زی در کودکانواید باف 

 انواع بازی 

 درمانیهای بازیروش 

 درمانیاصول بازی 

 های بازی درمانگرانویژگی 

 مراحل مختلف بازی درمانی 

 بازی گروهی 

 عوامل مؤثر در بازی 

 هاکارگیری بازی و هنر در آنرویکردهای مشاوره و نحوۀ به 
 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 کاربرد بازی و هنر در مشاوره عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Use of Play and art in counseling عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  شاورهمبانی م نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 واحد عملی 1واحد نظری +  1

 عملی -نظری اختیاری

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 ..............موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه سفر علمی :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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ری استاد در کالس درس، مباحث گروهی در کالس از طریق پرسش و پاسخ ، تمرین عملی بازی و هنردرمانی در کالس توسط مباحث نظ

 استاد و مشاهدۀ آن توسط دانشجویان برای یادگیری عملی.

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 شده به صورت فیلم و صوت توسط دانشجو.های انجامرش مشاورهترم و پایان ترم، گزارش مطالعه و پژوهش فردی؛ گزاآزمون نظری میان

 
 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

های مستند درمورد بازی و کالس درس همراه با تجهیزات سمعی و بصری، ابزارهای مربوط به بازی و هنردرمانی، ابزار نمایش فیلم

 اطاق مصاحبه و مشاوره هنردرمانی.

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:
 

 :منبع/منابع اصلی

 . تهران: فراروان.)آخرین سال انتشار(. ترجمۀ ا. توکلی هنردرمانی. . )آخرین سال انتشار(سیلورز، ج .1

 . تهران: قطره.و س. دهنوی )آخرین سال انتشار( . ترجمۀ ا. احدنژاد تبریزی،هنردرمانی خالق. )آخرین سال انتشار(ادوراردز، د.  .2

(. آخرین سال انتشاری )اتیحترجمۀم. .و درمانگران( انیمرب، نیوالد ی)راهنمای درمانیکاربرد باز. )آخرین سال انتشار( کلم، ت. .3

 تهران: دانژه.

 منابع برای مطالعۀ بیشتر:

 . تهران: سمت.ر()آخرین سال انتشا. ترجمۀ د. دانشور نمایش و آموزش. آخرین سال انتشار(کالف، ف.، بیلینگ، پ.، و کلگ، ج. ) .1

 . تهران: سمت.)آخرین سال انتشار(. ترجمۀ م. سلطانیان درمانیدرآمدی بر نمایش. )آخرین سال انتشار( پیتروتسال، س. .2

تربیت و درمان مشکالت رفتاری کودکان از طریق بازی  ؛یفرزندپرور. )آخرین سال انتشار( ، س.براتون ، گ. ل.، ولندرث یل یگر .3
. )آخرین سال انتشار( قدم، و ا. عابدی. ترجمه و گردآوری ا. آقایی، ا. پیشفرزندی ـ والد ۀدرمانی مبتنی بر رابطبا استفاده از بازی

 تهران: دانژه. 
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 ویژه:هدف کلی و اهداف 

 .شناسی و ارتباط آن با مشاورهآشنایی با مفاهیم و اصول جامعه

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 شناسی در گذر زمان(ها، تفکر اجتماعی و جامعهکلیات )تعاریف، اهداف، ضرورت 

 شناسی در ایران و جهانتاریخچۀ جامعه 

 شناسی در علوم رفتاریجایگاه جامعه 

 عی، خانواده، دین، آموزش، اقتصاد و سیاست(نظام اجتماعی )نهادهای اجتما 

 مراتب اجتماعی )نقش و پایگاه اجتماعی، قشربندی و تحرک اجتماعی(سلسله 

 های قومی و نژادی، فرهنگهای سنی و جنسی، خردهفرهنگشناسی، خردههای جمعیتی )جمعیت و جمعیتفرهنگجمعیت و خرده

 روستایی(های شهری و فرهنگهای ایرانی، خردهاقلیت

 های اجتماعی(های جمعی )رفتار جمعی و جنبشکنش 

 )دگرگونی اجتماعی )تغییرات اجتماعی و جهانی شدن 

 شبکۀ اجتماعی 

 شناسی جوانانجامعه 

 های اجتماعی(های اجتماعی، اجتماعی شدن، نظارت اجتماعی، آسیبتعامل میان فرد و جامعه )فرهنگ، گروه 

 

 متناسب با محتوا و هدف: ت( راهبردهای تدریس و یادگیری

 تدریس نظری استاد در کالس و بحث گروهی.

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ، گزارش مطالعه و پژوهش فردی.ترمانیپاو  ترمانیم:آزمون نظری

 
 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 کالس درس همراه با تجهیزات سمعی و بصری.

 

 رست منابع پیشنهادی:چ( فه

 :منبع/منابع اصلی

 شناسیمبانی جامعه عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد The Principles of Sociology عنوان درس به انگلیسی:

 نظری ایه پ - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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. )آخرین سال انتشار(. ترجمۀ م. هوشمند، و غ. رشدی شناسیمبانی جامعه. )آخرین سال انتشار(هیوز، م.، و کرولر، کرولین جی.  .1

 تهران: سمت.

 . ویرایش سوم. تهران: طهوری.شناسیمبانی جامعه. )آخرین سال انتشار(محسنی، م.  .2

 

 عۀ بیشتر:منابع برای مطال

 . تهران: ابجد.شناسیمبانی جامعه. )آخرین سال انتشار(قرایی مقدم، ا.  .1

 . اصفهان: دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان.شناسیمبانی جامعه. )آخرین سال انتشار(زاده، ا. قلی .2

 . تهران: دوران.شناسیمقدمات جامعه. )آخرین سال انتشار(محسنی، م.  .3
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 هدف کلی و اهداف ویژه:

 آشنایی با مبانی تعلیم و تربیت.

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 مبانی تعلیم و تربیت 

 دی جهان هستی و زندگی، هدایت تکوینی و تشریعی، خاتمیت و جامعیت و شناختی )مانند وجود خداوند، توحید و هدفمنمبانی دین

 جهانی بودن دین اسالم، والیت و امامت پیامبر )ص( و ائمه )ع((

 شناسی(شناسی، ارزشمبانی فلسفی )متافیزیک، معرفت 

 مبانی علمی 

 های جنسیتی در یادگیری، ها، تفاوتکرههای قشری مغز در یادگیری، تفاوت عملکرد نیمشناختی )مانند نقش قسمتمبانی زیست

 وراثت و یادگیری(

 گرایی(کاوی، رفتارگرایی، شناختی، سازندهشناختی ) مکاتب: روانمبانی روان 

 شناختی )مانند رابطۀ فرد و اجتماع، تحقق خود اجتماعی، هویت جمعی و ... (مبانی جامعه 

 های تمدن(اخالقیات، علوم و فنون، نظم اجتماعی، عناصر و مؤلفه ها،ها، آداب و رسوم، ارزشمبانی فرهنگی )باورداشت 

 المللی با سایر کشورها( مبانی سیاسی )حاکمیت الهی، ویژگی حاکمان الهی، اهمیت استقالل سیاسی، نحوۀ بر قراری روابط بین 

  مبانی ،اصول و قواعد تربیت از منظر اسالم 

   روش ها وفنون تربیت از منظر اسالم 

  شناسی تربیت و راه های برون رفت از منظر اسالم آسیب 

  بررسی تأثیر مبانی فوق درتعلیم و تربیت 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های فعال در تدریساستفاده از روش

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ترم و پایان ترم.امتحان نیم

 

 امکانات مورد نیاز برای ارائه: ج( ملزومات، تجهیزات و

 مبانی تعلیم و تربیت عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Foundations of education عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی عملی دارد، چه  اگر واحد
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 ی.کالس درس همراه با تجهیزات سمعی و بصر

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

 :منبع/منابع اصلی

. تهران: آرای تربیتی دانشمندان مسلمان و مبانی آن.)آخرین سال انتشار(زاده، ع.، و فقیهی، ع. خانی، م.، فصیحیاعرافی، ع.، فتحعلی .1

 سمت.

 . تهران: امیرکبیر.اصول و فلسفۀ تعلیم و تربیت. )آخرین سال انتشار( شریعتمداری، ع. .2

 . مشهد:  آستان قدس رضوی.مبانی و اصول آموزش و پرورش.)آخرین سال انتشار(شکوهی، غ.  .3

 امینی،ابراهیم . )آخرین تاریخ انتشار ( . اسالم و تعلیم و تربیت . بوستان کتاب .  .4

 نتشار( . تعلیم و تربیت دینی . پژوهشگاه حوزه و دانشگاه .گروهی از محققین ) آخرین تاریخ ا .5

 م

 نابع برای مطالعۀ بیشتر:

 . تهران: مدرسه.نگاهی دوباره به تربیت اسالمی. )آخرین سال انتشار(باقری، خ.  .1

 . تهران: مدرسه.فلسفۀ تعلیم و تربیت اسالمی. )آخرین سال انتشار(فتحعلی م.، مصباح، م.، و یوسفیان، ح.  .2
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 هدف کلی و اهداف ویژه:

 های تخصصی در مشاوره.افزارها و نمایهآشنایی و کار با نرم

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 های مشاوره در جهان، مراکز مشاورۀ های مرتبط با مشاوره )سازمان نظام، انجمن مشاورۀ ایران، انجمنسایتآشنایی و کار با وب

 اینترنتی(

 های اطالعات علمی )وجو در بانکآشنایی و شیوۀ جستSID،Magiran،Irandoc،Civilica ،نورمگز، ، کتابخانۀ ملی ،

Google scholar،Scopus،Pubmed،ISI) 

 المللی های ملی و بینوجو و شرکت در همایشآشنایی با شیوۀ جست 

 المللی وجو و ارسال مقاله به مجالت داخلی و بینآشنایی با شیوۀ جست 

 آشنایی با شیوۀ تهیه و تدوین رزومۀ علمی 

  المللی و معتبرهای علمی بیناز نمایهاشنایی با نحوۀ استفاده 

 
 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 تدریس نظری استاد در کالس و بحث گروهی.

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ترم و پایان ترم، گزارش مطالعه و پژوهش فردی.آزمون نظری میان

 
 ورد نیاز برای ارائه:ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات م

 کالس درس همراه با تجهیزات سمعی و بصری.

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:
 

 :منبع/منابع اصلی

 . تهران: سمت.های اطالعاتیآشنایی با پایگاه. آخرین سال انتشار(نورمحمدی، ح. ) .1

 : سمت.. تهرانهای تخصصی الکترونیکینمایه. آخرین سال انتشار(نوروزی، چ.، و صمدی، ل. ) .2

 های تخصصی در مشاورهافزارها و نمایهآشنایی با نرم عنوان درس به فارسی:

 Introduction to softwares and عنوان درس به انگلیسی:

specialized Indexes in consuling 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 اد واحد:تعد
 واحد عملی 1واحد نظری +  1

 عملی-نظری اختیاری

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: ..............کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 



 059/    مشاوره کارشناسیبرنامه درسی دوره 

 منابع برای مطالعۀ بیشتر:

. ازعنوانتامنبع،ازارسالتااصالحوچاپ: نوشتنمقالهدرکالسجهانی: آموزدالزویرمی. )آخرین سال انتشار(پوریان م. ج.، و خزایی، ا. تقی .1

 کتابمهربان.: تهران

 سخن. رامان: . تهرانبهتر نویسیرزومه اییبر راهکارهای: بنویسیم رزومه چگونه. )آخرین سال انتشار(حبیبی، ن.، و الهیاری، م. م.  .2

 اکسپت و داوری سابمیت، کاربردی راهنمای)  هاهمایش و پژوهشی مجالت به مقاله ارسال. )آخرین سال انتشار(فر، ف. کاتبی .8

  کسرا. کتاب: ناشر(. ISI ها )ژورنال و هاکنفرانس در پژوهشی مقاالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 061/    مشاوره کارشناسیبرنامه درسی دوره 

 هدف کلی و اهداف ویژه:

 های دانشگاهیآشنایی دانشجویان با اهداف، اصول و فرایند مشاورۀ دانشجویی در محیط 

 اورۀ دانشجویی.های مشآشنایی با روش 

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 ضرورت راهنمایی و مشاوره در دورۀ دانشجویی 

 آشنایی با خدمات مراکز مشاورۀ دانشجویی 

 مدیریت و ساختار مراکز مشاورۀ دانشجویی 

 فرهنگی(انواع مشاوره در دوران دانشجویی )تحصیلی، ازدواج، شغلی، مذهبی، و بین 

 های رشدی دوران جوانیبحران 

 )استرس در شروع دانشگاه )استرس خوشایند و ناخوشایند، انواع مقابله، راهکارهای مقابله با استرس 

 های مطالعه، مشارکت در کالس، اضطراب های تحصیلی )تفاوت تحصیل در دورۀ دبیرستان و دانشگاه، شیوهتحصیل و مهارت

 های امتحان(امتحان، و مهارت

 ریزی صحیح، اجتناب و های برنامهبندی، ویژگیرست، اولویتمهارت مدیریت زمان )هدفگذاری، فه 

 گرایی، و افکار منفی(کاری، کمالاهمال

 های کمک به همتایانهای بهبود ارتباطات، و تعامالت سالم( و و راهارتباط با همتایان )ارتباط در خوابگاه، راه 

 لۀ رشدی نوجوانی و جوانی، هویت و ارتباط با خانواده )اختالف و تعارض با خانواده، خصوصیات مرح 

 های خانوادگی(یابی، رشد دینی و اخالقی، بحرانیابی، اهمیت هویتهویت

 جدایی و استقالل دانشجو از خانواده 

 آشنایی با حقوق دانشجویی 

 ت خلقی، آشنایی با مشکالت بهداشت روانی شایع در دورۀ دانشجویی )اختالالت خلقی، اختالالت افسردگی، عوامل اختالال

 اختالالت اضطرابی، خشم و عصبانیت و سایر اختالالت(

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 تدریس نظری استاد در کالس و بحث گروهی.
 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ، گزارش مطالعه و پژوهش فردی. ترمانیپاو  ترمانآزمون نظری می

 

 مشاورۀ دانشجویی به فارسی:عنوان درس 

 نوع درس و واحد Student Counseling عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  سالیشناسی تحولی بزرگروان نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 واحد عملی 1واحد نظری +  1

 عملی-نظری اختیاری

  نامه / پایانرساله  48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 



 060/    مشاوره کارشناسیبرنامه درسی دوره 

 ت، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:ج( ملزوما

 اطاق مصاحبه و مشاوره کالس درس همراه با تجهیزات سمعی و بصری.

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:
 

 :منبع/منابع اصلی

 .سمت. تهران: های زندگی دانشجوییمهارتکرامتی، م. ر.، و ایزدی، م. )آخرین سال انتشار(.  .1

 

 :نابع برای مطالعۀ بیشترم

 . تهران: پارسا.راهنمایی برای سازگاری با زندگی دانشجویینوری، ر.، و پیروی، ح. )آخرین سال انتشار(.  .1
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