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معاونت آموزشی  و تحصیالت  

 تکمیلی 

 شناسی و علوم تربیتیدانشکده روان

     کد فرم:

 

 تربیتی و مشاورهشناسی روان  گروه آموزشی: 

راهنمایی و   تحصیلی: ۀرشت کارشناسیتحصیلی:  مقطع                             اخالق در مشاوره عنوان درس:

       مشاوره

عملی:          2نظری:           2: تعداد واحد

0         

 دکتر محمد :مدرس - نیاز:پیش

 فرد خدایاری

 سنی راد مرجان ح

 درس یهدف کل
مشاور  باا افاراد آگاات، متع اد و  ازمنادینو خاانوادگی  یاسیس ،یاقتصاد ،یآموزش ،یاجتماع ،یفردابعاد  مناسب در    زندگیبه    یابیدست  یبرا

اساد فماز  یدور منظورآن باه لیااماور و رارر ر ا نیمخصوص ا لیو انجام فضا یاصول اخالق تیهدف، رعا  نیبه ا  دنیرس  ی. برامیدلسوز

ی و ناید هایدساتور مطالعاه و بررسای ،شناسادیماماور را  نیسالم در انسان ا یگرچه وجدان اخالقا. ، ضرور  داردمشاورة نادرست  یاحتمال

ضروری است. در این درس مبانی و اصول  «ی»مقررا  و اصول اخالق قالبدر  و ب بود این فرایندرشد  یبرا علمی و رجارب بالینیهای  آموزت

 .گیردمیقرار  وگوگفتمورد بحث و  در مشاورت اخالق

 درس  )رفتاری(  ۀاهداف ویژ

 و مشاورت. شناسی روان در ای حرفهروصیف مبانی و اصول اخالق در  یی روانا کسب دانش و 

 مراجعان.  انیمشکال  روو کارگیری اصول اخالقی در مشاورت ه باز جمله  ،ایحرفه هایم ار   جاد یا

 در مشاورت. ای حرفههای مختلف اخالق نامهو ربیین اصول نظامروانایی در مباحثه 
 

 قوانین و نکات مربوط به کالس 

طور  به؛ به این صور  که ابتدا مباحث نظری  شودمی نظری و بحث گروهی و هم اجرای عملی ردریس    ۀصور  ارائبه این درس هم   ❖

 . دشومی اجرا  و انجام رکالیف  با مشارکت دانشجویاندرس   مشارکت دانشجویان ردریس و سپس هر خالصه از طریق پاورپوینت و

، لذا  قابل اجراستعناوین دیگری را داشته باشند، از نظر اینجانب بالمانع و    یپیشن اد حذف عناوین یا جایگزین  که دانشجویاندرصورری  ❖

 . حداکثر ظرف جلسا  اول و دوم آن را مطرح کنند  باید

رود پیش از  ی ان انتظار م ین از دانشجوی بنابراافت.  یان خواهد  یو پاشود  می مقرر شروع    رأس ساعتۀ جلسا   یلکه  کشایان رذکر است   ❖

 ابند.  ی حضور  )آنالین( السکورود استاد در 

رود میکروفون و دوربین را پیش از کالس ار میصور  آنالین برگزار خواهد شد، از دانشجویان انتظبهجا که را اطالع ثانوی کالس  از آن ❖

 بپرسند.سؤال یا باشند های کالس مشارکت داشته جو، بتوانند در بحثکنند که در صور  صالحدید اسارید یا درخواست دانشچک 

 اخالق در مشاوره  طرح درس
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 شناسی و علوم تربیتیدانشکده روان

     کد فرم:

خواهد شاد. بناابراین، انتظاار در فواصل بین جلسا  آنالین کالس، برخی از مواد آموزشی در سامانۀ یادگیری و/یا در وارساپ بارگذاری  ❖

، شمارة خاود را روسط خود دانشجویان اب نمایندتدسترسی خود به سامانه اطمینان حاصل کنند و پس از انتخرود همۀ دانشجویان از  می

 پی قرار دهد.اشکیل گروت وارس ا را در اختیار اسارید ج ت رآننمایندت هند را د قراربرای اررباط از طریق وارساپ در اختیار نمایندت 

را  آنپیش از ورود به کالس بایاد  نیز دانشجویانی که رلفن همرات دارندرا ندارند. بنابراین  اتهمر رلفن  استفادت از  حقدر کالس    مدرسان ❖

. ل کالس با آن انجاام ندهنادکنند، فعالیت دیگری در طوکه برای ورود به کالس از گوشی همرات استفادت میصوررییا در  خاموش کنند

و منظور کردن غیبت در آن جلسه خواهد شد   برای ررر کالسدانشجو  از    درخواست  صدای زنگ رلفنِ همرات موجبشنیدن  مشاهدت یا  

 جلسه براساس مقررا  آموزشی رفتار خواهد شد. 3بیش از غیبت  در صور  و

 اضافه خواهد شد. شاننمرت به نمرة امتحان 1داشته باشند،  دانشجویانی که رمام جلسا  را بدون رأخیر حضور ❖

در صور  حل نشدن با مادیر گاروت و  در میان بگذارید، وامشکلی پیدا کردید، موضوع را ابتدا با خود   مدرسانهر یک از  که با  درصورری ❖

 مشکل باقی ماند، با معاون آموزشی و رحصیال  رکمیلی دانشکدت مطرح کنید.چنانچه 

 مطالب ۀارائبندی زمانجدول 

  ۀشمار

 جلسات 

  منابع رئوس مطالب  موضوع درس 

،  جویانبا دانش آشنایی 1 ۀجلس
 ارائۀ مقررا  کالسی 

، ارائۀ مقررا  کالسی و شیوة با دانشجویان آشنایی
مبانی کلیا ، رعاریف، مفاهیم و . همچنین یار عملک

 گیرد یمقرار اخالق مورد مباحثه 

 وینت مقاله و پاورپ

  بررسی و مباحثه در مورد اصول و مبانی اخالق ای حرفه اصول اخالق 2 ۀجلس
 ای حرفه

  3-1 هایفصل 1منبع 
 5و

و   اخالقو مبانی بررسی و مباحثه در مورد اصول  اخالق  یهاهینظر 3 ۀجلس
 های اخالق بررسی نظریه

 پوینت پاور

مسائل اخالقی در  4 ۀجلس
 اسالمی  ةمشاور

ی و مباحثه در مورد مسائل اخالقی و نقش آن  بررس
 در مشاورة اسالمی 

  2منبع 

مسائل اخالقی و  5 ۀجلس
 ها ارزش ؛ قانونی

و  بررسی و مباحثه در مورد مسائل اخالقی و قانونی
 در مشاورت هاارزش 

 3و  2 هایفصل 1 منبع

گیری اخالقی در رصمیم بررسی و مباحثه در مورد   گیری اخالقیرصمیم 6 ۀجلس
 مشاورت

 2، منبع 4فصل  1 منبع
 9فصل 

 یها تیمحدودبررسی و مباحثه در مورد رازداری و  رازداری  7 ۀجلس
 در مشاورت ن آ

 2، منبع 5فصل  1 بعمن
 15فصل 

بررسی و مباحثه در مورد مسائل قانونی و رابطۀ  رابطۀ دوگانه 8 ۀجلس
 دوگانه در مشاورت 

 2، منبع 6فصل  1منبع 
 7فصل 

 7فصل  1منبع  بررسی و مباحثه در مورد حقوق مراجعان در مشاورت حقوق مراجعان  9 ۀجلس

 2منبع ، 8ل فص 1منبع  احثه در مورد اصل صالحیت مشاور بررسی و مب صالحیت مشاور  10 ۀجلس
 4فصل 
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     کد فرم:

  نامۀ اخالقی سازمان نظاممباحثه در مورد نظام  نامۀ اخالقی نظام 11 ۀجلس
جم وری اسالمی ایران و  و مشاورة یشناسروان

 انجمن مشاورة آمریکا 

 ها پیوست 1منبع 
 

های  نامه مقایسۀ نظام  12 ۀجلس
در  ایاخالق حرفه

 ایران و آمریکا 

  ایق حرفههای اخال نامه مباحثه در مورد مقایسۀ نظام
 در ایران و آمریکا و غیرت 

 3منبع 
 ها پیوست 1منبع 

آموزش صحیح و   13 ۀجلس
 نظار  بر مشاوران

ش صحیح مشاوران و نظار   مباحثه در مورد آموز
 ایمشاورت

و   9 هایفصل 1منبع 
10 

روسط  شدتارائهمباحثه در مورد مباحث اخالقی  ن دانشجویا ۀارائ 14 ۀجلس
 دانشجویان 

 بیشتر برای مطالعهمنابع 

روسط  شدتارائهمباحثه در مورد مباحث اخالقی  دانشجویان  ۀارائ 15 ۀجلس
 دانشجویان 

 نابع بیشتر برای مطالعهم

 - بندی و پرسش و پاسخ و نقد کالسجمع بندی جمع 16 ۀجلس

 ترمآزمون پایان   17 ۀجلس

 نوع ارزشیابی 

از نمر  5 ❖ لذادانشجومحور برگزار خواهد شد   کالس کامالًو  گیرد  می نشجویان رعلق  کالسی داهای  فعالیتن ایی به    ةنمرت  فعالیت و    ، 

 ای رشکیل جلسا  خواهد بود.  مباحثۀ علمی کالسی مبن

 . ندکنت برای هر جلسه را طبق طرح درس مطالعه شدمشخصداشته باشند و منابع خوانی پیشالزم است دانشجویان قبل از هر جلسه  ❖

 ان در هر جلسه ابتدا از طریق سامانه و سپس در کالس مورد پرسش قرار خواهد گرفت.دانشجویخوانی پیش ❖

پیش رو   ۀو در مورد مبحث مربوط به جلس  ودروز قبل از برگزاری هر جلسه از کالس وارد سامانه ش  2  اکثرهر دانشجو موظف است حد ❖

 ند.کال ؤو همچنین طرح س کردتم آمادگی اعال

و  لمی، فنتیبلندد اگر پاورپو ۀطریق سامانباید از  جلسه طبق طرح درس،بر مطالعۀ منابع مربوط به آن الوتعانشجویان برای هر جلسه  د ❖

 .بگذارنددر کالس به اشترار  کنند و ارسالدر سامانه خود را  هایمطالعه کردت و نظر ،شودمیگذاشته ای مقالهیا 

 رای یادگیری بیشتر به کار عملی نیز بپردازد. شدت، بهر دانشجو موظف است در کنار مطالعۀ منابع معرفی ❖

هر دانشجو موظف است یکی از مباحث اخاالق در مشااورت را براسااس   گیرد.نمرت از نمرة کل پایان ررم به کار عملی رعلق می  5 ❖

 نمرت(.  5)کند ئه ر یه و اراای مقالهمنابع معتبر بررسی و 

)با  کر  ها  همکالسی روسط یکی از    باید   مقاله باشد.    Word   Track change -  -  - Accept  PDF  صور به  ن ایی  ۀمقال ❖

 کالسی را خواهد گرفت. ةارزیابی نشدت باشد، آن مقاله حداقل نمر مقالهکه ی نام( ارزیابی و نمرت دادت شود. درصورر 

کار عملی بین یک روز را یک  ش از امتحان پایان ررم رحویل دادت شود، در صور  رأخیر در رحویل  را یک هفته پی   باید کار عملی   ❖

د و پس از آن کار عملی رحویل گرفته نخواهد شد  شونمرت کسر می   2نمرت کسر خواهد شد. رأخیر از روز هشتم را دو هفته    1هفته 

 نمرت خواهد گرفت.  ،هایی که دادت استو دانشجو فقط از آزمون کتبی برحسب پاسخ 
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     کد فرم:

براساس برنامۀ    و   ال استؤس   40دارای  ررم کتبی    ان یپا  آزمون گیرد.  رعلق می   ررم   ان نمرت از نمرة ن ایی این درس به آزمون پای   10 ❖

 و از منابع اصلی گرفته خواهد شد. صور  رستی و کورات پاسخ بهشدت در سامانۀ آموزش رعیین  امتحانی

در آخرین  رسنجی از کلیۀ دانشجویان کالس  نشجویانی که ب ترین نقد را از استاد یا کالس داشته باشند، با نظنفر از دا 2به در پایان ررم  ❖

 خواهد گرفت. رعلقیک نمرت   ،جلسه

 منابع 
   .تی: کمال رربر ران .و اصول( ی)مبان یشناساخالق در مشاورت و روان(. 1395) نیمیس ،انینیحس .1

،  ایدرنیزهراکار، احمد ح انوش یک ۀررجم .(درمانگرانن روامشاوران و  یبرا یعمل یی و مشاورت )راهنما درمانیروان الق در اخ(. 1396) واسکوئز  ایپاپ، مل کنث .2

 . : ارسبارانی. ر رانملک نیپور، نسر یبوستان رضایعل

. (ACA)َ کایآمر ةانجمن مشاور یاخالق ۀنامنظام  آن با ۀسیو مقا یاسالم ةدر مشاور یمسائل اخالق یشناساخالق در مشاورت و روان (. 1397) رادیاحمد امام .3

 . )ص( یررجمه و نشر المصطف یمللالنیمرکز بقم: 

 بیشتر  ۀالعمطو منابعی برای تحقیق 
شگات عالمه : انتشارا  دان. ر رانعتمداریشر   هیآس ۀررجم. اورانهی هایحرفهدر  یاخالق تیهو هایپویایی(. 1395) تایر، سامرز فلناگن ؛جان، سامرز فلناگن .1

 .طباطبایی

 .113-95(، 192) 22 ،معرفت ۀمجل. مراجعان در رابطه با یمشاورت اسالمدر  یمسائل اخالق(. 1392احمد ) راد،یامام .2

(، 4) 3، دینو  شناسیروان. کایآمر ةمشاورانجمن   اخالقی نامهنظام  و  یاسالم ةدر مشاور یل اخالقئمسا ۀسیمقا(. 1389) نقیعلی ؛ فقی ی، احمد راد،یامام .3
33-60. 


