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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 شناسی و علوم رتبیتیدانشکده روان

   کد فرم:

 
 

 شناسی تربیتی و مشاورهروان گروه آموزشی:

 مشاوره خانواده،  تحصیلی: رشته کارشناسی ارشدتحصیلی:  مقطع                         سمینار مسائل خانواده و ازدواج عنوان درس:

 دکتر محمدحسن آسایش :مدرس نینظریه های مشاوره و روان درما نیاز: پیش        1عملی:         1نظری:        2 :تعداد واحد

 هدف کلی درس
واکااوی و در این کالس به  رشد توانمندیهای علمی و پژوهشی دانشجویان رشته مشاوره خانواده، آنبا توجه به عنوان درس حاضر و اهمیت 

وبان باه مطاععاه جدیادترین هدف این کاالس تشاوید دانشاجشود. پرداخته می مهم خانواده و ازدواج و مشکالت مسائلتحلیل و نقد علمی 

در این حوزه انجام دهند و  وهشپژضمن مطاععه علمی، یک تحقیقات در حوزه ازدواج و خانواده است و در صدد است تا آنها را تشوید نماید تا 

 د.شوندر یک پایگاه علمی ترغیب ارائه کار خود جهت دانشجویان  همزمان با ارائه کالسی پژوهش ها،

 درس اری()رفت اهداف ویژه

  ازدواج و تحلیل و بررسی آسیب های و مشکالت آشنایی با مسائل

  و تحلیل و بررسی آسیب های خانوادهو مشکالت آشنایی با مسائل مهم 

  به شیوه علمیخانواده و ازدواج  آسیب ها و مسائل پژوهش علمی
 

 و مدیریت کالس  اجرا شیوۀ

  ؛ به این صورت که ابتدا مباحث نظری به طاور و هم عملی شودتدریس میحث گروهی و بمباحث ورت ارائه نظری ه صبهم این درس

و توسط استاد مورد نقد و  می گردد ارائه توسط دانشجویانجلسه خالصه و مشارکت دانشجویان تدریس می شود و سپس کار عملی هر 

  .ارزیابی قرار می گیرد

 و مباحثۀ علمی کالسی مبنای تشکیل جلسات خواهد بود.  کالس کامال دانشجو محور برگزار خواهد شد و فعاعیت 

  مرباو  باه  مقااالت و مناابعمطاععۀ  ضمنانشجویان هر جلسه دداشته باشند.  مطاععه و تحقیدالزم است دانشجویان قبل از هر جلسه

 .ارائه خواهند کرد در کالسمطاعب را  جلسه طبد طرح درس،آن  موضوع

 قوانین مدیریت کالس

 رود پایش از بنابراین از دانشجویان انتظاار مایو پایان خواهد یافت. شود میۀ جلسات رأس ساعت مقرر شروع ر است که کلیشایان تذک

 ورود استاد در کالس حضور یابند. 

  ،نمره به نمرۀ امتحان آنها اضافه خواهد شد. 1دانشجویانی که تمام جلسات را بدون تأخیر حضور داشته باشند 

 در حاعت سکوت قرار را آن خواهشمندمپیش از ورود به کالس به منظور ایجاد تمرکز بیشتر در کالس، لفن همراه دارند، دانشجویانی که ت

  کردن غیبت در آن جلسه خواهد شد. . مشاهده یا صدای زنگ تلفنِ همراه موجب بیرون رفتن دانشجو از کالس و منظوردهند

 های پیشرفته مشاوره و روان درمانینظریه فرم طرح درس
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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 شناسی و علوم رتبیتیدانشکده روان

   کد فرم:

 1 رین نقد را از استاد یا کالس داشته باشند، با نظرسنجی از کلیۀ دانشجویان کالس در آخارین نمره نیز به دو نفر از دانشجویانی که بهت

 جلسه تعلد خواهد گرفت.

  و نیم جلسه(. 1جلسه غیبت براساس مقررات آموزشی رفتار خواهد شد )در جلسات دوبل،  3بیش از 

 در میان بگذارید داستامشکلی پیدا کردید، موضوع را ابتدا با خود د اتاسکه با درصورتی. 

 مطاعب بندی ارائهجدول زمان

  منابع رئوس مطاعب موضوع درس شماره جلسات
آشنایی، ارائاۀ مقاررات  1جلسه 

ۀ کالسی، توضیح درباار
و شیوه  ۀ کار عملیشیو

 مدیریت کالس

و چگاونگی تهیاۀ مقاعاه توضایح داده  پاژوهشۀ کار عملی شیو
سبب شناسای، نظریاه  عاریف، علل وتمقدمه، )شامل:  خواهد شد

مشاوره و و پیامدها، پیشگیری،  ، عواقبها، پژوهش ها، آسیب ها
 می شود. قاعه نویسی و سرچ کردن مرورمیح حوۀ صحن .(درمان

1.  - 

مدرن  ،ازدواج سنتی) انواع مشکالت و آسیب های ازدواجواکاوی  ازدواج مسائل 2جلسه 
 .(دیازدواج سفو 

 گفتگوی گروهی قرار می گیرد. مورد

- 

و  دوران عقااد مسااائل 3جلسه 
 مشکالت خانواده همسر

آسیب های دوران عقد و عروسی و مشکالت با خانواده واکاوی 
 همسر

- 

 - واکاوی مسائل ناباروری در خانواده و ازدواج مسائل ناباروری 4جلسه 
 - واکاوی فرزند پروری مشکل ساز در خانواده و ازدواج. فرزندپروری مشکل ساز 5جلسه 
 - کودک آزاری در خانواده و ازدواج.واکاوی  کودک آزاری  6جلسه 
 - نوجوان در خانواده و ازدواج. -واکاوی تعارض واعد نوجوان -تعارض واعد 7جلسه 
بزهکاااری کودکااان و  8جلسه 

 نوجوانان
 - واکاوی بزهکاری کودکان و نوجوانان در خانواده.

آساایب هااای فضااای  9جلسه 
 مجازی در خانواده

 - در خانواده و ازدواج. واکاوی آسیب های فضای مجازی

مساااائل اعتیااااد باااه  10جلسه 
 اینترنت

 - واکاوی مسائل اعتیاد به اینترنت در خانواده و ازدواج.

 - واکاوی طالق عاطفی در خانواده  طالق عاطفی 11جلسه 
  واکاوی طالق در خانواده طالق 12جلسه 
  خانواده و ازدواج واکاوی مسائل و مشکالت جنسی در مسائل جنسی زوجین 13جلسه 
  .2 جمع بندی و نقد کالس. جمع بندی 14جلسه 

 آزمون پایان ترم 15جلسه 
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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 شناسی و علوم رتبیتیدانشکده روان

   کد فرم:

 نوع ارزشیابی

 5 1گیردکالسی تعلد می مشارکت و هانمره از نمرۀ کل پایان ترم به فعاعیت . 

 5  مراحال  مای پاردازدآن ائه کالسی در مورد یک آسیب و مشکل خانواده و ار کتابخانه ای از نمرۀ کل پایان ترم به تحقیدنمره(

مقدمه، تعاریف، علل و سبب شناسی، نظریه ها، پژوهش ها، آسیب ها و عواقب و پیامادها، پیشاگیری، نوشتن هر موضوع شامل: 

  .(می باشدمشاوره و درمان و جمع بندی 

 10  گیرد. تعلد می شما اصلینمره از نمرۀ کل پایان ترم به کار پژوهشی 

 نیز بپردازد. عملی پژوهشی )کیفی یا کمی(  کارف است برای یادگیری بیشتر به هر دانشجو موظ 

 است.علمی گزارش به یک مقاعه  آن و تبدیل مسئله یا مشکل خانواده و ازدواجیک  کیفی یا کمی عمید کار عملی شامل مطاععه  

  صورتبهها و تحقیدمقاعه Word  (Track change و Acceptو ) PDF توسط یکای قبل از ارائه بایست می باشد. مقاعه

ممکان  ها ارزیابی نشده باشد،که مقاعه توسط یکی از همکالسیشود. درصورتیو بازخورد داده ها )با ذکر نام( ارزیابی از همکالسی

 .دریافت نمایدآن مقاعه حداقل نمره کالسی را  است

 شود تا تمام کارهاای پژوهشای چاا  ر نهایت تالش میخبر خوب اینکه ضمن تالش برای افزایش کیفیت پژوهش دانشجویان د

 شود.

 1امتحان پایان ترم تحویل داده شود، در صورت تأخیر در تحویل کار عملی بین یک روز تا یک هفته  روزبایست تا کار عملی می 

رفته نخواهد شد و دانشجو شود و پس از آن کار عملی تحویل گنمره کسر می 2 روز 1نمره کسر خواهد شد. تأخیر از روز هشتم تا 

 هایی که داده است نمره خواهد گرفت.فقط از آزمون کتبی بر حسب پاسخ

 فهرست منابع

 .مطاعب ارائه شده در کالس توسط استاد (1

 کالسی.مقاالت  (2

 .ارائه دانشجویان (3

 
 

                                                 
و  مصاحبه با یک مشاور خانواده در مورد مشکالت -2، (صفحه 2در هر کدام  یمقاعه فارس 2+ یسیمقاعه انگل 1) سرچ و ارائه خالصه مقاالت کالسی -1 :شامل 1

 مسائل خانواده و ازدواج و در مورد موضوع تحقید خودتان(.


