
 هب انم خدا 
 

میلیمعاونت آموزشی  و تحصیالت تک  
 

 یدانشکده روانشناسی و علوم رتبیت 

   کد فرم:

 
 

 گروه آموزشی:
 مشاوره خانواده      تحصیلی: رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد   مقطع عنوان درس: مشاوره ازدواج                                     

 سایر توضیحات:  یش نیاز:پ       1عملی:          2نظری:             3:    تعداد واحد

 هدف کلی درس: کسب آگاهی و مهارت در مشاوره ازدواج و زناشویی   
  

 اهداف ویژه) رفتاری( درس:   

 ازدواج مشاوره به مربوط های دیدگاه با آشنایی

 شناسی ازدواجآشنایی با آسیب

 ازدواج مشاوره فنون و روشها با آشنایی

 آشنایی با روش ها و فنون مشاوره زناشویی

 

 مطالب بندی ارائهجدول زمان

شماره 

 جلسات

 تدریس  شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 تدریس شفاهی/بحث گروهی خانواده و ازدواج تاریخچه خانواده و ازدواج تاریخچه 1جلسه 

 تدریس شفاهی/بحث گروهی های آشناییدیدگاه  ازدواج هایدیدگاه و هانظریه 2جلسه 

 تدریس شفاهی/بحث گروهی اشتباهات رایج در ازدواج ازدواج شناسیآسیب 3جلسه 

 تدریس شفاهی/بحث گروهی اشتباهات رایج در ازدواج ازدواج شناسیآسیب 4جلسه 

 تدریس شفاهی/بحث گروهی اشتباهات رایج در ازدواج ازدواج شناسیآسیب 5جلسه 

 تدریس شفاهی/بحث گروهی مصاحبه ازدواج مشاوره در ارزیابی 6جلسه 

 تدریس شفاهی/بحث گروهی آزمون ها ازدواج اورهمش در ارزیابی 7جلسه 

 تدریس شفاهی/بحث گروهی تمرین آغاز نمودن و ارزیابی مشاوره ازدواج ازدواج/ تمرین عملی مشاوره در ارزیابی 8جلسه 

 تدریس شفاهی/ بحث گروهی خیانت زناشوییآسیب شناسی روابط  9جلسه 

 تدریس شفاهی/ بحث گروهی خشونت زناشویی آسیب شناسی روابط زناشویی 10جلسه 

زناشویی/  روابط و ازدواج کیفیتارتقاء 11جلسه 
 تمرین عملی

 تدریس شفاهی/کار عملی سازی روابط زناشوییآشنایی با غنی

 اجرای عملی مشاوره  تمرین عملی تمرین عملی 12جلسه 

 تدریس شفاهی/بحث گروهی زوجین ارتباطی هایمهارت  ارتباطی هایمهارت 13جلسه 

 اجرای عملی مشاوره تمرین عملی تمرین عملی 14جلسه 

آشننننایی با اهاوهای تلاملی و مهارتهای ارتباطی   ارتباطی هایمهارت 15جلسه 
 زوجین

 تدریس شفاهی/بحث گروهی

 تدریس شفاهی/بحث گروهی اصالح خطاهای شناختی / فنون رفتاری رفتاری -درمانی شناختی زوج 16جلسه 

 آزمون پایان ترم 17جلسه 

 نمره 15نمره         امتحان پایان ترم:  5فلاهیت عملی: نوع ارزشیابی:                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 فرم طرح درس
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  فهرست منابع:

 

 .یستی. انتشارات بهزیرمحمدصادقیم یاز ازدواج. مهد شیآموزش پ            

 .انی. انتشارات مهرکاوی. اشرف اهسادات موسویقبل از ازدواج: با نااه کاربرد مشاوره           

 . انتشارات رشد. ییایمینژاد و ک انیو همکاران، ترجمه باقر منیه چاردی. رییگام به گام درمان مشکالت زناشو یراهنما           

 . انتشارات دانژه.یو زهرا اخو یترجمه خدابخش احمد ،یهارو کلیما ،یجامع زوج درمان کتاب           

 .زدی. انتشارات دانشااه ی. دکتر حسن زارعییاز طالق و جدا یریشایپ           

 . انتشارات ارجمند.یو احمد خاهق یلیوک وشی. پاول پلوسو، ترجمه دکتر پریشکن مانیپ           

 .مینشر آس ،یقراچه داغ یترجمه مهد لور،یدر ازدواج. جان گاتمن و نان س تیموفق یبرا یاصل اخالق هفت           

 و همکاران، انتشارات ساواالن. یترجمه شاهمراد ک،یراه حل مدار، اهن کوئ یراهبرد یدرمان روان          

 و همکاران. انتشارات سخن. یفینرس. ترجمه دکتر حسن پاشا شر یخانواده. رادن سنجش          

 زشیو برازنده. انتشارات فراانا کوین تیگالسر. ترجمه خوش ن نیگالسر و کاره امیلیبدون شکست. و ازدواج          

        


