
 هب انم خدا 
 

 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی 

 دادکشنه روانشناسی و علوم رتبیتی

   کد فرم:

 

 شناسی تربیتی و مشاوره روان گروه آموزشی:
     تربیتی شناسیروان تحصیلی: رشته  ارشدتحصیلی:  مقطع                                         راهنمایی و مشاوره عنوان درس:

 دکتر مدنی: مدرس ندارد  نیاز: پیش        .: عملی   2نظری:  (  2) :تعداد واحد

 هدف کلی درس:

 :درس )رفتاری( اهداف ویژه

 نآنا با مشاوره هایروش و اصول و  شکالت بزرگساالنمبا خصوصیات شخصیتی و  دانشجویان آشنایی

 مطالب بندی ارائهدول زمانج

شماره 

 جلسات

 تدریس  شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ارائه دسته بندی شده عوامل به    عوامل موثر بر رفتار، افکار، و احساسات خصوصیات روانی اجتماعی بزرگساالن 1جلسه 

 همراه مثال

 ارائه محتوای علمی و آموزشی سازکاری و تاب آوری یبزرگسال دوران  رفتارهای سازگاری  2جلسه 

 فعالیت گروهی کالس عوامل استرس زا های دوران بزرگسالیمشکالت و گرفتاری  3جلسه 

 تمرکز بر فلسفه هر کدام   تعریف مفهومی تعاریف مشورت، مشاوره و رواندرمانی  4جلسه 

نه این سههههه     تعریف عملیاتی مشاوره و روان درمانی ،تفاوتهای مشورت 5جلسه  ئه فیلم از نمو ارا

 رویکرد

 ارائه مهارت های مشاوره ای و فنون مشاوره مهارت ها مشاوره انفرادی 6جلسه 

ئه نحوه     فرایند و مراحل مشاوره گروهی گروهیمشاوره  7جلسه  هت ارا تمرین عملی ج

 انجام

 با همکاری مدرس میهمان اصول و کاربرد مشاوره تحصیلی و شغلی تحصیلی و شغلیمشاوره  8جلسه 

های       خانوادگیمشاوره  9جلسه  یدگی  یت و پیچ مشههههاوره  اهم

 خانوادگی

 ارائه نمونه به همراه ایفای نقش

 ارائه محتوا و پرسش و پاسخ ایهای مشاورهمروری اجمالی بر نظریه های مشاورهها و روشنظریه 10جلسه 

 ارائه محتوا و پرسش و پاسخ توضیح این رویکرد روان تحلیل گری 11جلسه 

 محتوا و پرسش و پاسخارائه  توضیح این رویکرد رفتار درمانی 12جلسه 

 ارائه محتوا و پرسش و پاسخ توضیح این رویکرد شناخت درمانی 13جلسه 

 ارائه محتوا و پرسش و پاسخ توضیح این رویکرد متقابل تحلیلدرمان  14جلسه 

 ارائه محتوا و پرسش و پاسخ توضیح این رویکرد درمان مراجع محوری 15جلسه 

 ارائه نمونه به همراه ایفای نقش توضیح این رویکرد حل محورمدت راهدرمان کوتاه 16جلسه 

 آزمون پایان ترم 17جلسه 

 مستمر، حضور و مشاورکت فعال کالسی، امتحان نهایی نوع ارزشیابی:

 شودمنابع مورد استفاده از جمله کتاب ها و مقاالت علمی در طول ترم معرفی میمتنوع روز شده و  بهلیست  فهرست منابع:

 فرم طرح درس


