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معاونت آموزشی  و تحصیالت  

 تکمییل

 علوم تربیت   شناش و دانشکده روان

     کد فرم:

 
 

 تربیتی و مشاوره یشناس روان  گروه آموزشی: 

  پیشرفتۀ مشاوره یهاهینظر عنوان درس:

                             درمانیو روان

)مهر  کارشناسی ارشدتحصیلی:  مقطع

1399 ) 

 ۀمشاور تحصیلی: ۀرشت

       مدرسه ۀخانواده، مشاور

عملی:          3نظری:           3: تعداد واحد

0         

مشاوره و  یهاهینظر :ازینشیپ

 یدرمانروان

 دکتر محمد :مدرس

 فرد خدایاری

دکتر محمدحسن          

 آسایش

 درس یهدف کل
 یهاهیهنظرآمهوش  ، در این کالس بهه درمانی در کمک به مراجعانی مشاوره و روانهاهینظردرس حاضر و اهمیت کاربرد  عنوان  بهبا توجه  

 -یشهناخت  یدرمهانمهههیی و خانواده-یدرمهانی معنهوخانواده(،  CBT)رفتاری  -شناختیمدار، درمان  هیجانجمله درمان  اش    یدرمانروانمهم  

ها در ایهن حهوشه رفتاری بهه جدیهدترین نظریهه-شناختی  یهاهینظرشود. در ادامه با توجه به رشد  می  پرداخته  یدرمانند خانوادهیو فرا  یرفتار

رود دانشجویان عزیز در شود. انتظار میپرداخته می  آگاهیمانند درمان شناختی میتنی بر ذهن  رفتاری-ج سوم شناختیهای موخصوص نظریهبه

 تسلط کافی داشته باشند. مهکور یهاهینظرپایان ترم بر 

 درس  )رفتاری(  ۀاهداف ویژ

 فردی.  ۀمشاورعملی و مشاوره با خانواده و همچنین روند مصاحیه و  ۀ مصاحییادگیری مهارت 

و   شفقتاش جمله درمان میتنی بر  رفتاری  -موج سوم شناختی  هاینظریه و  درمانیخانواده  هاینظریه ۀشمینکسب دانش کافی در  

 (. MCBTآگاهی )رفتاری میتنی بر ذهن -درمان شناختی 

 . نهفردی، خانوادگی و گروهی و توانایی بحث قوی در این شمی ۀ توان ایجاد تمایز بین مشاور
 

 قوانین و نکات مربوط به کالس 

 طوربهه؛ به این صورت که ابتهدا میاحهث نظهری شودیمنظری و بحث گروهی و هم اجرای عملی تدریس  ۀارائ صورتبهاین درس هم  ❖

 .گرددیمکارگاهی اجرا  صورتبهو سپس کار عملی هر درس  شودیمو مشارکت دانشجویان تدریس  نتیپاورپوخالصه اش طریق 

معاونت آموششی دانشگاه تههران تمهامی جلسهات اش طریهق  ۀصورت مجاشی، طیق مصوببهها  توجه به شیوع کرونا و برگزاری کالسبا   ❖

 .شود( برگزار میutecsso.ut.ac.irآموش  یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران ) ۀسامان

رود میکروفون و دوربین را پیش اش کالس ، اش دانشجویان انتظار میصورت آنالین برگزار خواهد شداش آنجا که تا اطالع ثانوی کالس به ❖

 های کالس مشارکت داشته باشند یا سؤال بپرسند.چک کنند که در صورت صالحدید اساتید یا درخواست دانشجو، بتوانند در بحث

 ی درمانروان مشاوره و  ۀپیشرفت یهاهینظر طرح درس
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معاونت آموزشی  و تحصیالت  

 تکمییل

 علوم تربیت   شناش و دانشکده روان

     کد فرم:

تساپ بارگهاری خواهد شهد. بنهابراین، انتظهار در فواصل بین جلسات آنالین کالس، برخی اش مواد آموششی در سامانۀ یادگیری و/یا در وا ❖

، شمارۀ خهود را توسط خود دانشجویان رود همۀ دانشجویان اش دسترسی خود به سامانه اطمینان حاصل کنند و پس اش انتخاب نمایندهمی

 شکیل گروه واتساپی قرار دهد.هند تا نماینده آنها را در اختیار اساتید جهت تد قراربرای ارتیاط اش طریق واتساپ در اختیار نماینده 

در تمام  باید نیز را ندارند. بنابراین دانشجویان همراه تلفن استفاده اشیا  خارج شدن اش کالس  حقآنالین  کالس  شمان تشکیل  در    مدرسان ❖

در طول کالس با کنند، فعالیت دیگری  که برای ورود به کالس اش گوشی همراه استفاده میدرصورتی  طول کالس حضور داشته باشند و

 آن انجام ندهند. 

 حضهوررود پیش اش  یان انتظار مین اش دانشجویبنابرا  یابد،میان  یو پاشود  میۀ جلسات رأس ساعت مقرر شروع  یلکه  کشایان تهکر است   ❖

 ند. باشر اضالس حکاستاد در 

 . داشته باشندحضور فعال صورت تصویری بهباید متمرکز باشند و تمام لحظات  در شمان برگزاری کالسدانشجویان  ❖

 دانشجومحور برگزار خواهد شد و فعالیت و میاحثۀ علمی کالسی مینای تشکیل جلسات خواهد بود.  استاد و   کامالا کالس  ❖

  د.کننبرای هر جلسه را طیق طرح درس مطالعه  شدهمشخصداشته باشند و منابع  یخوانشیپالشم است دانشجویان قیل اش هر جلسه  ❖

 دانشجویان در هر جلسه ابتدا اش طریق سامانه و سپس در کالس مورد پرسش قرار خواهد گرفت. یخوانشیپ ❖

پهیش رو اعهالم   ۀو در مورد میحث مربوط بهه جلسهود  وارد سامانه ش  ،روش قیل اش برگزاری هر جلسه  2  هر دانشجو موظف است حداکثر ❖

 د.کن سؤالو طرح  هدکرآمادگی 

بلندد اگر پاورپوینت، فهیلم و  ۀباید اش طریق سامان جلسه طیق طرح درس،بر مطالعۀ منابع مربوط به آن لسه عالوهانشجویان برای هر جد ❖

 .در کالس به اشتراک بگهارند و دکننارسال در سامانه خود را  هایمطالعه کرده و نظرآنها را  ،شودیمگهاشته  یامقالهیا 

، لهها قابل اجراسهتیا جایگزین عناوین دیگری را داشته باشند، اش نظر اینجانب بالمانع و   که دانشجویان پیشنهاد حهف عناویندرصورتی ❖

 .جلسات اول و دوم آن را مطرح کنند طیبایست حداکثر می

  جلسه غییت براساس مقررات آموششی رفتار خواهد شد. 3بیش اش  ❖

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

یهک به دو نفر اش دانشجویانی که بهترین نقد را اش استاد یا کالس داشته باشند، با نظرسنجی اش کلیۀ دانشجویان کالس در آخرین جلسه  ❖

 تعلق خواهد گرفت.نمره 

یان بگهارید، در صورت حهل نشهدن بها مهدیر گهروه و مشکلی پیدا کردید، موضوع را ابتدا با خود استاد در مدرس  د  یتااسکه با  درصورتی ❖

  که مشکل باقی ماند، با معاون آموششی و تحصیالت تکمیلی دانشکده مطرح کنید. درصورتی
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معاونت آموزشی  و تحصیالت  

 تکمییل

 علوم تربیت   شناش و دانشکده روان

     کد فرم:

 

 مطالب ۀارائ بندیزمانجدول 

 منابع  رئوس مطالب  موضوع درس  ه جلس
آشنایی، ارائۀ مقررات کالسی،   1 ۀجلس

ی  هایژگیوی، ار عملک تشریح
 خوب ۀحیمصا

مطالعۀ خانواده و چگونگی تهیههۀ مقالههه توضههیح   یار عملکۀ  ویش
 داده خواهد شد.

مههورد خههوب  ۀمصههاحی یهایژگیواخه شرح حال و ح  یحوۀ صحن
 .ردیگیمث قرار حب

 پوینت پاور

توصیف  مصاحیه با خانواده و  2 ۀجلس
 ی درمانخانواده فرایند 

 .ردیگیمگو و بحث قرار ومورد گفت یدرمانخانواده فرایند 
 .ردیگیممراحل اولین جلسۀ مصاحیه با خانواده مورد بحث قرار 

با خانواده به  صورت عملی در کالس انجام  اولین جلسۀ مصاحیه 
 . )در صورت فراهم شدن شرایط( گرفتخواهد 

شمار  ۀ منیع 
 5فصل  1

تدوین طرح درمان در  3 ۀجلس
مشکالت فردی، شوجی و  

 گیخانواد

چگونگ  میانی و  درمان    ینظری  طرح    ی هامداخلهتدوین 
مش  شناختیروان حل  خانوادگکدر  و  فردی  داده    یالت  آموش  
 . شودیم

شمار  ۀ منیع 
 3فصل  1

نظری مدار هیجاندرمانی روان 4 ۀجلس فنون میانی  هیجانو    ،  درمان  بهیود فرایند  جهت  در    مدار 
 .شودی مآموش  داده ان مراجع شوجیالت فردی و کمش

پاور  و  مقاله 
 پوینت

اش   ییشداتیحساسدرمان  5 ۀجلس
حرکت چشم و پرداش    قیطر

 ( EMDR) مجدد

اش  ییشداتیحساسهه  درمانفنون و  بررسی کار عملی، میانی نظری  
( آمههوش  داده EMDR)  حرکت چشم و پرداش  مجههدد  قیطر
 شود.می

پاور  و  مقاله 
 پوینت

 رفتاری -درمان شناختی 6 ۀجلس
 

صههورت بهو برخی اش فنون آن    رفتاری-شناختیمداخلۀ    یچگونگ
 .شودیماجرا کارگاهی  

شمار  ۀ منیع 
 4فصل  1

فن حل مسئله و فن   7 ۀجلس
 همدالنه وگوی گفت

وگههوی همدالنههه در گفههتفن  و    مداخلۀ فن حل مسئله  یچگونگ
 .شودیماجرا صورت کارگاهی بهدرمانی خانواده

شمار ۀ منیع 
1 

نظری روان درمانی راه حل محور 8 ۀجلس فنونمیانی  درمان  و    ،  بهیود حلراه فرایند  در جهت    محور 
 .شودی مآموش  داده مراجعان  شوجیالت فردی و کمش

و   مقاله 
 پوینت پاور

 ی و فنههون آنمههههی-یدرمههان معنههوبررسی کار عملی، نظریههۀ   مههیی -معنوی یدرمانروان 9 ۀجلس
 . شودیمتدریس  

شمار  ۀ منیع 
 3فصل  1

 ۀجلس    

10 

 یصههورت کارگههاهنگری بهمثیههت فههن ۀادامهه  بررسی کار عملههی، نگر مثیت یدرمانروان
 شود.آموششی اجرا می

شمار  ۀ منیع 
 3فصل  1

 ۀجلس    

11 

-و شناسههایی توانمنههدی  نگریمثیت  فن  ۀادام  بررسی کار عملی، های منششناسایی توانمندی
 شود.آموششی اجرا می  یصورت کارگاهبه های منش

و   مقاله 
 پوینت پاور

 ۀجلس    

12 

رفتههار میانی نظری و فههاش اول تکنیههک تغییههر  بررسی کار عملی،   فن تغییر رفتار سیستمی 
 شود.کارگاهی آموش  داده می صورتبه  یستمیس

 ۀمنیع شمار
 4و  3فصل 1

شمار یرفتههار-یشههناخت درمانفنون و بررسی کار عملی، میانی نظری میتنی  یرفتار -یشناخت درمان ۀجلس      ۀ منیع 



 به نام خدا
 

 

4 

 

معاونت آموزشی  و تحصیالت  

 تکمییل

 علوم تربیت   شناش و دانشکده روان

     کد فرم:

کارگههاهی آمههوش    صورتبه(  MICBTی )آگاهذهن  میتنی بر ( MICBTی )آگاهذهن  بر 13
 .شودیمداده 

 4فصل  2

 ۀجلس    

14 

درمان میتنی بر شفقت  
(CFT ) 

( CFTنظریههۀ درمههان میتنههی بههر شههفقت )بررسی کههار عملههی،  
کارگههاهی اجههرا   صههورتبهو برخی اش فنون آن    شدهآموش  داده  

 .شودیم

شمار  ۀ منیع 
 4فصل  1

 ۀجلس    

15 

ف مشههاوران در یبررسی کار عملی، مشاوره در امههر اشدواج و وظهها اشدواج شمینۀ مشاوره در
 شود.صورت گروهی بحث میموارد به گونهنیا

و   پوینت  پاور 
 مقاله

 ۀجلس    

16 

تههدریس   محههورخههالقابررسی کار عملی، مهارت سیک شنههدگی   محور اخالقسیک شندگی 
 پرسش و پاسخ و نقد کالس. .شودیم

شمار .1  ۀ منیع 
 4و 3فصل  1

  ۀجلس

17 
 آزمون پایان ترم

 نوع ارزشیابی: 

 .شدصورت تستی برگزار خواهد به و در پایان ترم و اش طریق سامانهشده معرفیاش منابع  کهدارد نمره  5آشمون پایان ترم  ❖

دانشهجومحور برگهزار اسهتاد و  کهالس کهامالا گیرد.تعلق میو انجام تکالیف   کالسی  هایفعالیتیان ترم به  نمره اش نمرۀ کل پا  5 ❖

 فعالیت و میاحثۀ علمی کالسی مینای تشکیل جلسات خواهد بود. ، لهاخواهد شد

دانشهجو  2کهه ههر  گیردتعلق میدرمانی روانمشاوره و های نظریهیکی اش   ۀدر حوش  ارائۀ کالسینمره اش نمرۀ کل پایان ترم به    5 ❖

کالسی خواهنهد در یکی اش جلسات  آن    ۀکنند و به گردآوری مطالب مرتیط جدید و ارائمییک نظریه را انتخاب  صورت مشترک  به

  .پرداخت

 د. نای یادگیری بیشتر به کار عملی نیز بپرداش، برو آشمون پایان ترم شدهمطالعۀ منابع معرفی برعالوه ندایان موظفدانشجو ❖

یک خانواده یا یک گروه و مطالعۀ  گیرد. کار عملی شامل  تعلق میگزار  کار عملی یا مقاله    ۀارائنمره اش نمرۀ کل پایان ترم به    5 ❖

 .در کالس بر روی این خانواده و تیدیل گزار  به مقاله است شدهدادهآموش  یهامهارتاجرای فنون و 

و  نهام )با ذکر هایهمکالستوسط یکی اش  بایدباشد. مقاله  Word  Track change - - - Accept PDF صورتمقاله به ❖

 ( ارشیابی و بعد اش انجام اصالحات نمره داده شود.  نام خانوادگی

یر در تحویل کار عملی بین یهک تا یک هفته پیش اش امتحان پایان ترم تحویل داده شود، در صورت تأخ  ستیبایمعملی    هایکار ❖

شود و پس اش آن کار عملی تحویل گرفته نمره کسر می  2نمره کسر خواهد شد. تأخیر اش روش هشتم تا دو هفته    1روش تا یک هفته  

 نمره خواهد گرفت. ،هایی که داده استپاسخ برحسبنخواهد شد و دانشجو فقط اش آشمون کتیی 

 منابع 

رفتاری و  -نوین درمان شناختی  هاینظریهبر    تأکیدبا   یدرمان خانواده اصول و هاه ینظر(.  1398ن )یاسمی ،  ی نیفرد، محمد و عابد ی ار یخدا (1

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ویراست سوم. ، کلی تجدیدنظر، با معنوی مههیی
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معاونت آموزشی  و تحصیالت  

 تکمییل

 علوم تربیت   شناش و دانشکده روان

     کد فرم:

2) ( ای  برونو  یکپارچه (.  1393کایون،  درمانگری  رفتار  با ذهن شناخت  ترجمۀ محمد  آگاهیشده  مریم  فردی ار یداخ،  ، کورو  محمدی و 

   دار، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.دیده 

 


