
 هب انم خدا 
 

 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی 

 دادکشنه روانشناسی و علوم رتبیتی

   کد فرم:

 
 گروه آموزشی:

 شناسیوانر تحصیلی: رشته کارشناسیتحصیلی:    مقطع                      ۱ حدیث ای در قرآن وهای مشاورهآموزهعنوان درس:

  دکتر مصلحی :مدرس نیاز: پیش عملی:                 ۲نظری:               ۲: تعداد واحد

 هدف کلی درس:
 

 :درس اهداف ویژه) رفتاری(

 مطالب بندی ارائهجدول زمان

شماره 

 هجلس

 شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 تدریس 

ستی از آن وجود           1جلسه  ضاتی دارد و آیا تعریف در سالمی، چه تناق سی ا شنا روان

 دارد؟

  مکتبتفاوت علم و 

  تاثیرات متقابل متقابل علم و مکتب چگونه است؟ یرگذاریتاث 2جلسه 

  مزایای روانشناسی اسالمی انتخاب شده است؟ یمکاتب، مکتب اسالم نیچرا از ب 3جلسه 

  نسبت افراد مختلف با روانشناسی اسالمی چگونه است؟ یاسالم یمختلف با روانشناس افراد نسبت 4جلسه 

  نابسندگی تجربه در ارایه مکتب مکتب نابسنده است؟ یارائه یبرا یعلوم تجربچرا  5جلسه 

  جایگاه علم تجربی و تامالت فکری دارد؟ یچه نقش یمختلف کسب علم در روانشناس یاز روشها کیهر  ۶جلسه 

  تفاسیرجایگاه فقه، حدیث و انواع  ؟چیست یمکتب روانشناس یارائهموثر در  یمنابع اسالم ۷جلسه 

  شرایط تحقق ست؟یچ یاسالمروانشناسی تحقق مکتب  طیشرا 8جلسه 

س    9جلسه  شنا ستخرج از آموزه  کیآرمان آزاد،  یروان سی در     یهامکتب م شنا روان

 1 ثیقرآن و حد

خاب         به  ود و انت مان، عشقققق  گاه آر ، جای

 هاتعارض آرمان، سطوح یکپارچگی آرمان

 

  آزادی آرمانهویت در آرمان آزاد،  2مکتب  کیآرمان آزاد،  یروانشناس 10جلسه 

  نسبت آرمان آزاد با مفاهیم اسالمی 3مکتب  کیآرمان آزاد،  یروانشناس 11جلسه 

  مسوولیت پذیری در آرمان آزاد 4مکتب  کیآرمان آزاد،  یروانشناس 12جلسه 

می و       گزاره پژوهشقققهققای تققک    انواع استفاده از احادیث و آیات در روانشناسی 13جلسه  هو ف م ای، 

 ایموسوعه

 

  مطالعه سبع سنین: عباس پسندیده یتجرب یهادر پژوهش ثیقرآن و حد یعلم یهااز آموزهبرداری بهرهنمونه  14جلسه 

مطالعات روانسقققنجی بر اسقققاس مولفه های   یتجرب یهادر پژوهش ثیقرآن و حد یعلم یهااز آموزهبرداری بهرهنمونه  15جلسه 

 اسالمی

 

مطالعات روانسقققنجی بر اسقققاس مولفه های   یتجرب هایدر پژوهش ثیقرآن و حد یعلم هایاز آموزهبرداری بهرهنمونه  1۶جلسه 

 اسالمی

 

 آزمون پایان ترم 1۷جلسه 

 آزمون، نقد کتاب، ارایه جزوه نوع ارزشیابی:

  فهرست منابع:

 کتاب:  روانشناسی آرمان آزاد -

 ها و تحلیل درونی آنها فرزندپروری، گونه در« سبع سنین»روایات مقاله:  -

 ایکتاب: مشاوره و راهنمایی در احادیث دکتر اژه -

 فرم طرح درس


