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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 شناسی و علوم رتبیتیدانشکده روان

   کد فرم:

 
 

 تربیتی و مشاوره یشناسروان گروه آموزشی:

و  پیشرفتۀ مشاوره یهاهینظر عنوان درس:
                            درمانیروان

خانواده،  ۀمشاور تحصیلی: ۀرشت (1399)مهر  کارشناسی ارشدتحصیلی:  مقطع
      مدرسه ۀمشاور

 فردخدایاری دکتر محمد :مدرس یدرمانروانمشاوره و  یهاهینظر :ازینشیپ        0عملی:         3نظری:          3: تعداد واحد
 دکتر محمدحسن آسایش

 درس یهدف کل
 یهاهیهنظرآمهوز  ، 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 -شناختیهیجان مدار، درمان  از جمله درمان درمانروانمهم 

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

رود دانشجویان عزیهز شود. انتظار میپرداخته می مانند درمان شناختی میتنی بر ذهن آگاهی اریرفت-های موج سوم شناختیخصوص نظریهبه

 تسلط کافی داشته باشند. فوق یهاهینظردر پایان ترم بر 

 درس )رفتاری( ۀاهداف ویژ

 فردی. ۀمشاورعملی و مشاوره با خانواده و همچنین روند مصاحیه و  ۀمصاحییادگیری مهارت 

و  شفقتاز جمله درمان میتنی بر  رفتاری -موج سوم شناختی هاینظریهو  درمانیخانواده هاینظریه ۀزمینکافی در کسب دانش 

 (.MCBTآگاهی ) رفتاری میتنی بر ذهن-درمان شناختی

 .فردی، خانوادگی و گروهی و توانایی بحث قوی در این زمینه ۀتوان ایجاد تمایز بین مشاور
 

 ط به کالسقوانین و نکات مربو

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

)بها  گهرددیمکارگهاهی اجهرا  صورتبهو سپس کار عملی هر درس  شودیمو مشارکت دانشجویان تدریس  نتیپاورپوخالصه از طریق 

ی دانشهااه تههران کیادگیری الکترونیموز  آزاری کالس به صورت مجازی، ناگزیر جلسات از طریق سامانه توجه به شیوع کرونا و برگ

  .شود(برگزار می

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

  دکننبرای هر جلسه را طیق طرح درس مطالعه  شدهمشخصته باشند و منابع شدا یخوانشیپالزم است دانشجویان قیل از هر جلسه . 

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

 یدرمانروانمشاوره و  ۀپیشرفت یهاهینظر طرح درس
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 شناسی و علوم رتبیتیدانشکده روان

   کد فرم:

 پهیش رو اعهالم  ۀجلسه هو در مورد میحث مربوط بهود شوارد سامانه  ،روز قیل از برگزاری هر جلسه 2 هر دانشجو موظف است حداکثر

 .دکن سؤالو طرح  هدکرآمادگی 

 بلندد اگر پاورپوینت، فهیلم و  ۀباید از طریق سامان جلسه طیق طرح درس،بر مطالعۀ منابع مربوط به آن عالوهانشجویان برای هر جلسه د

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

 لهها قابل اجراسهتکه دانشجویان پیشنهاد حهف عناوین یا جایازین عناوین دیاری را داشته باشند، از نظر اینجانب بالمانع و درصورتی ،

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

  حضهوررود پیش از یان انتظار مین از دانشجویبنابرا یابد،میان یو پا شودمیۀ جلسات رأس ساعت مقرر شروع یلکه کشایان تهکر است 

 ند. باشر اضالس حکاستاد در 

  متمرکز باشند و تمام لحظات حضور فعال بصورت تصویری داشته باشندباید  در زمان برگزاری کالسدانشجویان . 

  جلسه غییت براساس مقررات آموزشی رفتار خواهد شد. 3بیش از 

 یهک از دانشجویانی که بهترین نقد را از استاد یا کالس داشته باشند، با نظرسنجی از کلیۀ دانشجویان کالس در آخرین جلسه  ربه دو نف

 تعلق خواهد گرفت.نمره 

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

 در صورت حل نشدن با مدیر گروه و  در میان باهارید، استادمشکلی پیدا کردید، موضوع را ابتدا با خود از اساتید  هر یککه با درصورتی

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

 مطالب ۀارائ بندیزمانجدول 

  منابع رئوس مطالب موضوع درس جلسات ۀشمار
آشنایی، ارائۀ مقررات  1 ۀجلس

ار ک تشریحکالسی، 
 یهایژگیو، یعمل

 مصاحیه خوب

مطالعۀ خانواده و چاونای تهیهۀ مقالهه توضهیح  یار عملکۀ ویش
 داده خواهد شد.

مهورد خهوب  ۀمصهاحی یهایژگیواخه شرح حال و ح یحوۀ صحن
 .ردیگیمث قرار حب

 پوینت اور پ .1

مصاحیه با خانواده و  2 ۀجلس
یند ارفتوصیف 
 یدرمانخانواده

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

صورت عملی در کالس انجام اولین جلسۀ مصاحیه با خانواده به
 خواهد گرفت.

 ۀمنیع شمار
 5فصل  1

تدوین طرح درمان در  3 ۀجلس
وجی مشکالت فردی، ز

 گیخانوادو 

-روان یهامداخلهتدوین طرح درمان  یمیانی نظری و چاونا

آموز  داده  یالت فردی و خانوادگکدر حل مش شناختی
 . شودیم

 ۀمنیع شمار
 3فصل  1

روان درمانی هیجان  4 ۀجلس
 مدار

 مدار در جهت بهیودفرایند درمان هیجانو  ، فنونمیانی نظری
 .شودیم آموز  دادهمراجعان  زوجیالت فردی و کمش

مقاله و پاور 
 پوینت

 ییزداتیحساس درمان 5 ۀجلس
حرکت چشم و  قیاز طر

از  ییزداتیحساسه درمانفنون و بررسی کار عملی، میانی نظری 
آمهوز  داده  (EMDR) حرکت چشم و پرداز  مجهدد قیطر

قاله و پاور م
 پوینت
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 پرداز  مجدد
(EMDR) 

 شود.می

 رفتاری-درمان شناختی 6 ۀجلس
 

صهورت بهو برخی از فنون آن  رفتاری-شناختیمداخلۀ  یچاونا
 .شودیماجرا اهی کارگ

 ۀمنیع شمار
 4فصل  1

فن حل مسئله و فن  7 ۀجلس
 همدالنه گفتاوی

گوی همدالنهه در و  گفتفن و  مداخلۀ فن حل مسئله یچاونا
 .شودیماجرا صورت کارگاهی بهخانواده درمانی 

ۀ منیع شمار
1 

روان درمانی راه حل  8 ۀجلس
 محور

 جهت بهیودفرایند درمان راه حل محور در و  ، فنونمیانی نظری
 .شودیمآموز  داده مراجعان  جیزوالت فردی و کمش

مقاله و پاور 
 پوینت

-معنوی یدرمانروان 9 ۀجلس
 مههیی

 ی و فنهون آنمهههی-یدرمهان معنهوبررسی کار عملی، نظریهۀ 
 . شودیمتدریس 

 ۀمنیع شمار
 3فصل  1

 یت کارگهاهصهورناری بهمثیهت ادامهه فهن بررسی کار عملهی، نارمثیت یدرمانروان 10 ۀجلس
 ود.شآموزشی اجرا می

 ۀمنیع شمار
 3فصل  1

های شناسایی توانمندی 11 ۀجلس
 منش

-و شناسهایی توانمنهدی ناریمثیت ادامه فن بررسی کار عملی،

 شود.آموزشی اجرا می یصورت کارگاهبه های منش
مقاله و پاور 

 پوینت
رفتهار ز اول تکنیهک تغییهر میانی نظری و فهابررسی کار عملی،  فن تغییر رفتار سیستمی 12 ۀجلس

 شود.کارگاهی آموز  داده می صورتبه یستمیس
 ۀمنیع شمار

 4و  3فصل 1
 یرفتار-یشناخت درمان 13 ۀجلس

ی آگاهذهن میتنی بر
(MICBT) 

 یرفتهار-یشهناخت درمانفنون و بررسی کار عملی، میانی نظری 
کارگهاهی آمهوز   صورتبه( MICBTی )آگاهذهن میتنی بر
 .شودیمداده 

 ۀشمارمنیع 
 4فصل  2

نی بر شفقت درمان میت 14 ۀجلس
(CFT) 

( CFTنظریهۀ درمهان میتنهی بهر شهفقت )بررسی کهار عملهی، 
کارگهاهی اجهرا  صهورتبهو برخی از فنون آن  شدهآموز  داده 

 .شودیم

 ۀمنیع شمار
 4فصل  1

ف مشهاوران در یبررسی کار عملی، مشاوره در امهر ازدواج و وظها ازدواج زمینۀ مشاوره در 15 ۀجلس
 شود.بحث می صورت گروهیموارد به گونهنیا

پاور پوینت و 
 قالهم

-خالقاسیک زندگی  16 ۀجلس

 محور
تهدریس  محهورخهالقابررسی کار عملی، مهارت سیک زنهدگی 

 پرسش و پاسخ و نقد کالس. .شودیم
 ۀنیع شمارم .2

 4و 3فصل  1
 آزمون پایان ترم 17 ۀجلس

 نوع ارزشیابی:

  شدبه صورت تستی برگزار خواهد سامانه و از طریق نابع معرفی شده از م بوده کهنمره  5آزمون پایان ترم. 

 برای یادگیری بیشتر به کار عملی نیز بپردازد. و آزمون پایان ترم شدهدر کنار مطالعۀ منابع معرفی یان موظف هستنددانشجو ، 

 5  گیرد.تعلق میو انجام تکالیف  کالسیفعالیت نمره از نمرۀ کل پایان ترم به 
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 5 به دانشجو  2که هر  گیردتعلق میدرمانی های مشاوره و رواندر حوزه یکی از نظریه ارائۀ کالسی ه از نمرۀ کل پایان ترم بهنمر

کالسهی خواهنهد در یکی از جلسهات کنند و به گردآوری مطالب مرتیط جدید و ارائه آن مییک نظریه را انتخاب صورت مشترک 

   .پرداخت

 5 گیرد. تعلق میملی یا مقاله ارائه گزار  کار عترم به  نمره از نمرۀ کل پایان 

  در کالس بهر روی ایهن خهانواده و  شدهدادهآموز  یهامهارتیک خانواده یا یک گروه و اجرای فنون و  ۀمطالعکار عملی شامل

 تیدیل گزار  به مقاله است.

 صورتمقاله به Word  Track change - - - Accept PDF  با ذکهر هایهمکالستوسط یکی از حتما  دبایباشد. مقاله( 

 نام( ارزیابی و بعد از انجام اصالحات نمره داده شود.  

  تا یک هفته پیش از امتحان پایان ترم تحویل داده شود، در صورت تأخیر در تحویل کار عملی بین یک روز تا  ستیبایمکار عملی

و پس از آن کار عملی تحویل گرفته نخواهد  شودنمره کسر می 2دو هفته نمره کسر خواهد شد. تأخیر از روز هشتم تا  1یک هفته 

 نمره خواهد گرفت. ،هایی که داده استپاسخ برحسبشد و دانشجو فقط از آزمون کتیی 

 منابع

رفتاری و -ناختینوین درمان ش هاینظریهبر  تأکیدبا  یدرمانخانواده اصول و هاهینظر(. 1398ن )یاسمی، ینیفرد، محمد و عابدیاریخدا (1

 تهران: انتشارات دانشااه تهران.ویراست سوم. ، کلی تجدیدنظر، با یمعنوی مههی

، کورو  محمدی و مریم فردیاریخدا، ترجمۀ محمد آگاهیشده با ذهنشناخت رفتار درماناری یکپارچه(. 1393کایون، برونو ای ) (2

  دار، تهران: انتشارات دانشااه تهران.دیده

 


