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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 شناسی و علوم رتبیتیدانشکده روان

   کد فرم:

 
 

 شناسی تربیتی و مشاورهروان گروه آموزشی:

    و راهنمایی مشاوره تحصیلی: رشته کارشناسی تحصیلی:  مقطع                         مشاوره کودک و نوجوان راهنمایی و عنوان درس:

 ؛ مشاوره ؛ فنون1 روانی آسیب شناسی نیاز: پیش        1عملی:         1نظری:          2: تعداد واحد
 مشاوره خانواده

 دکتر محمدحسن آسایش :مدرس

 هدف کلی درس
با عنایت به وضعیت تحولی کودکان در ابعااد سسانانی، جیناانی، شاناوتی و  گرفتند، درحالی که در نظر می« بزرگساالن کوچک»در گذشته، کودکان را 

ی بیشتری نساتت باه بزرگسااالن در جایریپذبیآسالت بزرگساالن دارد. کودکان استناعی، مشکالت کودکان در بسیاری از موارد ماجیتی متفاوت با مشک

جاای تحاولی کودکاان در امار پیشا یری، مشااورم و درماان یی دارند. به جنین دلیا،، توساه باه وی گیاینیشستیزی بیولوژیکی، سسنی، روانی و جانهیزم

. براساا  دیادگام مای تاوان اشاارم کاردکنندة دیادگام رشادی ر این زمینه به تأثیر تعییناست. د مورد تاکید سدی قرار گرفتهروانی  مشکالت سازگاری و

، 1استناعی است )مَا  و ولا  شناوتی، جینانی، رفتاری، ارتتاطی وتی، زیسترشدی، مشکالت کودکان ناشی از انحراف از یک یا چند حوزة رشدشناو

و مشاورة کودکان و نوسوانان در بررسی ال وجای رفتاری )بهنناار و نابهنناار(، عال اا قابا،  پزشکیشناسی، روان(. در حال حاضر، متخصصان روان2012

کنناد و اعتاااد عناومی دجناد و آن را براساا  مراحا، رشاد کودکاان تتیاین و توسیاه میمشاجدة رفتار را در قالب و چارچوب تحولی کودکاان قارار می

 جای مختل  با بزرگساالن تفاوت دارند. نظران این واقعیت است که کودکان در ماولهصاحب

مشکالت دوران کودکی و نوسوانی است، و پا  از  جا وآسیب ستب شناسی تحولی به رشد نرمال و غیر نرمال و  یداشتن ن اج ما در این در  جدف

و  CATبنادی، آزماون جاای روانای از سنلاه معرفی شیوم جای سنن  و ارزیابی )مشاجدم، شرح حال، مصاحته، مایا  درسه  به اولیهبررسی متانی نظری 

پرداوه می شود و سپ  به نکات آموزشی و تربیتای در ارا اه مشااورم باه مشکالت کودکی اضطراب حالت و صفت و آزمون شخصیت آیزنگ نوسوانان( 

شیوم آدلری است که عالوم بر ارا ه متانی  کودکان، و از سنله نظریه جای مها در ارا ه مشاورم به وانوادم جا پرداوته می شود. و نوسوانان الدینو وکودکان 

ه شیوم به ارا ه فیلا در این زمینه پرداوته می شود. مشاجدم فیلا مشاورم ای و کلیپ جای مرتتط با متاحث تشخیص و درمان کودک و نوسوان از سنل، نظری

رم بازی جای دسته سنعی می باشد. آموزش این بازی جا و فنون مصاحته جای آموزشی در این دورم است. یکی دی ر از شیوم جای آموزشی وی م در این دو

 مناسب فراجا وواجد کرد. اسری کار عنلی و آمادگی سهت کسب دان  اولیه و شرح حال و اسرای آزمون جای کاربردی شرایطی را برای

 درس اهداف ویژه

 یمبانی نظری و اصول رشد کودک و اصول فرزند پرورکسب دانش در زمینه 

 .ان و خانواده هاو نوجوان انکودک به مشاورهخدمات  در ارائهشیوه های ارزیابی آموختن 

 .والد و کودکمهارت مصاحبه عملی و مشاوره با  یادگیری
 

 

                                                 
1. Mash & Wolfe 

 مشاوره کودک و نوجوان                        و  ییراهنما فرم طرح درس
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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 شناسی و علوم رتبیتیدانشکده روان

   کد فرم:

 قوانین و نکات مربوط به کالس

 تدا مباحث نظری بهه وهور شود؛ به این صورت که اباین درس هم به صورت ارائه نظری و بحث گروهی و هم اجرای عملی تدریس می

 اجرا می گردد.به صورت مشارکتی خالصه و مشارکت دانشجویان تدریس می شود و سپس کار عملی 

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

 ند و منابع مشخص شده برای هر جلسه را وبق ورح درس مطالعه نمایند. خوانی داشته باشاست دانشجویان قبل از هر جلسه پیش بهتر 

  جمع بندی خواهد شد مورد بحثشد و در انتهای هر جلسه در مورد مطالب پرسش خواهد  در مورد مطالب جلسه قبلدر هر جلسه ابتدا. 

 عملی نیز بپردازد.  شده، برای یادگیری بیشتر به کارهر دانشجو موظف است در کنار مطالعۀ منابع معرفی 

 از آنجا که و پایان خواهد یافت رأس ساعت مقرر شروعوبق قوانین و تقویم آموزشی دانشگاه تهران ۀ جلسات شایان تذکر است که کلی .

عدم توجه به زمان بندی کالس موجب خلل در نظم کالسی، اتالف وقت کالس و همچنین از بین رفتن تمرکز دیگر دانشجویان خواهد 

رود پیش از ورود استاد در کالس حضور یابند؛ ورود دانشجو پس از حضور استاد درکالس و پس از انجام لذا از دانشجویان انتظار میشد؛ 

تواند در کالس حضور داشته باشد و از مطالهب ارائهه شهده اسهت اده باشد و دانشجو تنها میحضور و غیاب به منزله غیبت در کالس می

 نماید.

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

  شایسته نیست که صدای زنگ تل نِ همراه استاد و یا دانشجویان در کالس شنیده شود و موجب مزاحمت برای کالس و تمرکهز سهایر

گ تل نِ همراه دانشجو و یا کهارکردن بها گوشهی موجهب بیهرون رفهتن دانشجویان شود، لذا مشاهده تل نِ همراه و یا شنیدن صدای زن

  دانشجو از کالس و منظور کردن غیبت در آن جلسه خواهد شد.

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

  جلسه غیبت در کالس ناگزیر براساس مقررات آموزشی رفتار خواهد شد. 3از دانشجویان عزیز باید در نظر داشته باشند بیش 

 1 .نمره به دو ن ر از دانشجویانی که بهترین نقد )نقطه مثبت و نقطه ضعف( را از استاد یا کالس داشته باشند تعلق خواهد گرفت 

 یرای نقد و پیشنهاد شما خواهم بهود و شایسهته اسهت بها ی داشتید بنده پذو یا پیشنهاد که نسبت به روند کاری اینجانب انتقاددرصورتی

 (.Asayesh@ut.ac.irاینجانب به صورت ایمیل یا حضوری در میان بگذارید، که در این صورت بسیار خوشحال خواهم شد )

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هب انم خدا
 

 

3 

 

 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 شناسی و علوم رتبیتیدانشکده روان

   کد فرم:

 مطالب بندی ارائهجدول زمان

  منابع رئوس مطالب موضوع درس شماره جلسات

ۀ شیو، راتآشنایی، ارائۀ مقر 1جلسه 
تعاریف و مرور  ،کار عملی

 تاریخچه

 گزارش کار عملیو چگونگی تهیۀ  کودک با والدۀ کار عملی مطالعۀ شیو
 توضیح داده خواهد شد.

 مرور مبانی مشاوره کودک و تعاریف و تاریخچه.

 1مکمل منبع  .1

 شناختمبانی و اصول  2جلسه 
آسیب شناسی و  کودک

 روانی کودک

آسیب و  دلبستگی و رشد شناختیدک و نوجوان )مرور مبانی تحولی کو
 .شناسی روانی کودک(

 آموزش یک بازی /آموزش یک تکنیک فرزند پروری

 2منبع 
 1منبع مکمل 

ی کودک آسیب شناسی روان 3جلسه 
 تشخیص گذاری و نوجوان

  کودک بررسی سیر تحول آسیب شناسی روانی
 وانیمرور انواع اختالالت و مشکالت دوران کودکی و نوج

 2منبع 

 و شرح حال ،مشاهده 4جلسه 
  مقیاس درجه بندی

 اخذ شرح حال و مشاهده یح حوۀ صحنآموزش 
 یک مقیاس درجه بندی /اجرای فرم شرح حال گیری

 4منبع 
 1منبع مکمل 

 مصاحبه با کودک 5جلسه 
 (DSM)اجرای فرم 

 .گیردث قرار میحمورد بویژگی های مصاحبه خوب 
  کودکانسطح  DSMاجرای فرم 

 اجرای یک بازی /یک تکنیک فرزند پروری آموزش

 4منبع 

 مصاحبه با خانواده و کودک 6جلسه 
 اجرای آزمون

 ل مصاحبه با کودک و خانوادهوآموزش اص
 CATآزمون  اجرای

 4منبع 

 2ل منبع مکم بررسی اصول کار کردن با خانواده و کودکان دارای مشکل. مشاوره با خانواده و کودکان 7جلسه 

 مشاوره در فرزند پروری 8جلسه 
 اجرای آزمون 

 آموزش سبک های فرزند پروری، ورحواه های ناسازگار اولیه در تربیت.
 بامریند زمون فرزند پروریاجرای آ

 مطالب کالسی

 ارائه مبانی نظری مشاوره آدلری مشاوره کودک به روش آدلر 9جلسه 
 نمایش فیلم

 3منبع مکمل 

 درمان کودک با روش آدلریارائه مبانی نظری  ه روش آدلرمشاوره ب 10جلسه 
 نمایش فیلم

 3منبع مکمل 

 مصاحبه با نوجوانان 11جلسه 
مشاوره و مدیریت هیجانات 

 نوجوانان

 آموزش مصاحبه با نوجوانان
مرور مبانی مدیریت هیجانات و افزایش تاب آوری و هوش هیجانی در 

 نوجوانان
 اجرای آزمون هوش هیجانی شات

 1منبع 

مشاوره و مدیریت هیجانات  12جلسه 
 نوجوانان

 آموزش اصول مشاوره و مدیریت هیجانات نوجوانان 
 اجرای آزمون شخصیت آیزنگ

 1منبع 

مشاوره و مدیریت هیجانات  13جلسه 
 نوجوانان

 آموزش اصول مشاوره مدیریت هیجانات نو جوانان 
 نمایش فیلم

 1منبع 

 - ررسی و گ تگو در زمینه مشکالت دوران کودکی و نوجوانیب ارائه داوولبانه 14جلسه 

 - بررسی و گ تگو در زمینه مشکالت دوران کودکی و نوجوانی ارائه داوولبانه 15جلسه 

 - .2 پرسش و پاسخ از مباحث کل ترم. پرسش و پایسخ 16جلسه 

 آزمون پایان ترم 17جلسه 
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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 شناسی و علوم رتبیتیدانشکده روان

   کد فرم:

 نوع ارزشیابی

 2 از جمله تحقیق در مهورد انهواع آسهیب ههای دوران کهودکی و  گیردتعلق میباط دانشجویی نضو اکالسی  هایفعالیت نمره از نمرۀ کل پایان ترم به(

 . نوجوانی، گزارش تجربه شخصی از مشکالت دوران کودکی ونوجوانی(

 2  ای و درمهانی های مشهاورهاه کارها و تکنیکو ارائه ر دوران کودکی و نوجوانیمشکالت از مشکل  یککتابخانه ای بررسی نمره از نمره پایان ترم به

 .ص حه( 10-5) گیردتعلق می مربوط به آن بر اساس منابع موثق،

 6  شهیوه ههایاجهرای فنهون و کودک با والهد او و کار عملی شامل مطالعه یک  گیرد.کار عملی تعلق مینگارش گزارش نمره از نمرۀ کل پایان ترم به 

 است.علمی گزارش  خانواده و تهیه یکفرد یا ی این کالس بر رو آموزش داده شده در

 صهورتبه گزارش Word  Track change - - - Accept PDF  .یکهی از توسه  سهپس و  اعضهای گهروهبایسهت توسه  می گهزارشباشهد

 حداقل نمره را خواهد گرفت.گزارش ، نارزیابی نشد ارزیابی و نمره داده شود. درصورتها )با ذکر نام( همکالسی

 نمره کسر خواهد شهد.  1امتحان پایان ترم تحویل داده شود، در صورت تأخیر در تحویل کار عملی بین یک روز تا یک ه ته روز بایست تا ر عملی میکا

هایی سخشود و پس از آن کار عملی تحویل گرفته نخواهد شد و دانشجو فق  از آزمون کتبی بر حسب پانمره کسر می 2 روز دهمتأخیر از روز هشتم تا 

 که داده است نمره خواهد گرفت.

 10 صورت بهشده در سامانۀ آموزش ترم کتبی براساس برنامۀ امتحانی تعیینآزمون پایانگیرد. ترم تعلق مینمره از نمرۀ نهایی این درس به آزمون پایان

 گرفته خواهد شد.و مطالب کالسی ز منابع اصلی ا( سوال 5) تشریحیو سوال(  20)تستی 

 اصلی ابعمن

. ترجمه نوجوانان( یو تاب آور یجانیبهبود هوش ه یبرا یا)برنامه مشکل ساز جاناتیه تیریمد(. 1398) لین، لوریت ؛جانسون، گلدا؛ اندرو ،فالر ؛بلهوس، باب (1

 محمد حسن آسایش و الهه گلپاشا. تهران: در دست چاپ.

 .(2و 1)فصل ی. ترجمه فیروزبخت. تهران: دانژه: ت دوران کودکسنجش و درمان مشکال(. 1398، بتی )گوردونشروردر، کارولین و  (2

 (.موضوع 2هر گروه ) پنجره نشرن. تهران: کودکان و نوجوانا یخانواده و مشکالت رفتار(. 1390)ماندانا ، سلحشور (3

 (.فصل 4انشگاه تهران ): ترجمه محمد خدایاری فرد، انتشارات دمصاحبه های بالینی با کودکان و نوجوانان(. 1390بارکر، فیلیپ ) (4

 منابع مکمل:

 (3-1)فصل  . تهران: سمت(. راهنمایی و مشاوره کودک1395ی، عبداهلل )ش یع آباد (1

 تا هی: از مصاحبه اولیدرماندر خانواده هیپا یمهارتها(. 1395)گراف گراندز،  ایدوگالس اسپرنگل، تاد ام ادواردز، کلود امز،یلیو یشامو، ل یالر؛ جوالن پاترسون (2

 (.7فصل . )ارجمند، نسل فردا ی. تهران:لوفرین یمترجم: عل. خاتمه درمان

 .(دلرآفصل ). : ارجمندناشر. با کودکان و نوجوانان یمشاوره و روان درمان(. 1397)داگالس  ،براون ؛تامپسنپروت،  (3

 منابع برای مطالعه بیشتر
 مزینی. نشر روزبهان.سرور ترجمه (. دیبز در جستجوی خویشتن. 1395اکسالین، ویرجنیا ) (1

 (.6و  5و  3و 2و  1فصول ) : ترجمه محمد خدایاری فرد، انتشارات دانشگاه تهرانمصاحبه های بالینی با کودکان و نوجوانان(. 1390بارکر، فیلیپ ) (2

 (.11و  5و  3و 2و  1)فصول  : ارجمندناشر. با کودکان و نوجوانان یمشاوره و روان درمان(. 1397)داگالس  ،براون ؛تامپسنپروت،  (3

 (. ت کر، بازی کودک است. ترجمه قاسم قاضی.1388شارب، اولین. ) (4

 نشر سپهر.  ،فرزندخواندگی ،بازی درمانی ،ها: اهمیت تربیتی مهدکودکسه گ تار و یک آزمون(. 1380قاضی، قاسم ) (5

 ترجمه دکتر مهرناز شهر آرای.(. فرزند پروری از درون به برون. 1394. )دنیل جی سیگل (6

 ترجمه دکتر مهرناز شهر آرای.(. کودک کامل مغز. 1395. )دنیل جی سیگل (7

 ترجمه دکتر مهرناز شهر آرای.(. مغز پذیرا. 1397. )دنیل جی سیگل (8

 ترجمه دکتر مهرناز شهر آرای.(. ذهن در حال رشد. 1396. )دنیل جی سیگل (9
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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 شناسی و علوم رتبیتیدانشکده روان

   کد فرم:

 ه(نمر 4کودک و نوجوان ) مشاورهراهنمایی و فرم ارزشیابی کار عملی درس 
 دانشجوی گرامی 

که با تالش و کوشش شما تهیه گردیده است به روش زیر مورد  مشاوره کودک و نوجوانراهنمایی و گزارش کار عملی شما در مورد درس 
ی امیدوارم با کسب دانش و آگاهی بیشتر در این زمینه و بدست آوردن تجارب م ید بتوانید به موفقیت های بیشتر ارزشیابی واقع می شود.

 دست یابید.
 دکتر محمد حسن آسایش

 م خانوادگی دانشجو تهیه کننده: .........................................نام و نا

 ............................................نام و نام خانوادگی دانشجویی که این فرم را ارزشیابی کرده است: 

 عالی عوامل ارزشیابی گزارش ردیف

4 

 خوب

3 

 متوس 

2 

 ضعیف
1 

بسیار 
 ضعیف

      داشتن فهرست مطالب. چکیده. مقدمه 1

      معرفی مورد و چگونگی انتخاب 2

      داشتن تاریخچه فردی و شرح حال نویسی استاندارد 3

      گزارش مشاهدات، واقعه نگاری یا مقیلس درجه بندی. 4

      جلسه( 4تا  2گزارش جلسات مصاحبه )بین  5

      پیاده کردن نوار مصاحبه با مراجع و گزارش عنوان آن 6

      تحلیل کلی مراجع و بدست آوردن همبستگی بین شرح حال ,مشاهده و مصاحبه 7

      گزارش تجارب کاری، محدودیت هاو ارائه پیشنهادهای م ید  8

      تایپ(حسن سلیقه )در ارائه مطالب. تمیزی گزارش. رعایت ترتیب موضوعات.  9

      توجه به عالئم نگارشی.انشا.امال مطالب 10

الگوی ارائه ی گزارش شرح حال. واقع نگاری و مصاحبه باید با است اده از کتاب های ارزیابی و 

( و مطالب 1388(,مصاحبه های بالینی با کودکان و و نوجوانان )1388ازمون نگری روان شناختی)

 .مطرح شده در کالس صورت گیرد

 

 =10جمع امتیاز ها/ تقسیم بر 

 

 



 هب انم خدا
 

 

6 

 

 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 شناسی و علوم رتبیتیدانشکده روان

   کد فرم:

 نمره( 2فرم ارزشیابی نوار مصاحبه )

 مشاوره کودک و نوجوانراهنمایی و  درس:
 م خانوادگی مصاحبه کننده: .........................................نام و نا

 ............................................نام و نام خانوادگی دانشجویی که این فرم را ارزشیابی کرده است: 

 

 0ضعیف  1متوس   2خوب  

    . آغازی خوب و برخوردی مناسب1

. احترام و پذیرش تمام جنبه های 2
 احساسی مراجع

   

    . همدلی و پشتیبانی کردن3

    . کوشش مصاحبه گر4

    . گوش کردن و مکث های مناسب5

    . سئواالت پیگیرانه و مناسب6

    اعتماد به ن س و کنترل همه جانبه .7

    . جهت و نظم منطقی8

    . کمک به تصمیم گیری9

    . آرامش بخشی10

    . روشن سازی و اظهار نظر علمی11

    . امیدوار ساختن 12

    . درک همدالنه و فهم دنیای مراجع13

    . کمک به حل مسئله 14

    وب. مرور و نتیجه گیری و پایان خ15

    =15تقسیم بر  /جمع امتیازها
 

 ارزیابی استاد   ارزیابی دانشجو حداکثر نمره نوع فعالیت

   4 نمره گزارش کار عملی

   2 نمره نوار مصاحبه

    ی کار عملیجمع کل نمره
 

 جمع نمره کار عملی نمره آزمون کتبی نمره کل دانشجو

   

 

 + = نظر نهایی استاد


