
 هب انم خدا 
 

 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی 

 دادکشنه روانشناسی و علوم رتبیتی

   کد فرم:

 

 98-99نیمسال اول  -شناسی تربیتی و مشاوره روان گروه آموزشی:
     مشاوره خانواده تحصیلی: رشته  ارشدتحصیلی:  مقطع نظریه ها و روش های مشاوره گروهی  عنوان درس:

 مدرس: دکتر مدنی درمانیهای پیشرفته مشاوره و رواننظریه  نیاز: پیش      1: عملی 2نظری:  ( 3) :تعداد واحد

 هدف کلی درس:

 :درس )رفتاری( اهداف ویژه
 گروهی با مراجعان مختلفدرمانی گروهی و کار درمانی گروهی و یادگیری طرز کاربرد آنها در مشاوره و روانهای مشاوره و روانها و روششناخت مبانی، نظریه

 مطالب بندی ارائهجدول زمان
شماره 
 جلسات

 تدریس  شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 بر یامقدمه  -اول  فصل 1جلسه 
  یگروه کار

ارائههه موتوا و      عوامل موثر بر رفتار، افکار، و احساسات
 پرسش و پاسخ

 مشاور -دوم  فصل  2جلسه 
  یگروه

 یهایژگیو-اندمواجه آن با یمبتد یگروه رهبران که یمسائل و مشکالت- فرد کی عنوانبه یگروه مشاور
 گروه مشترک تیهدا یالگو-رگذاریتأث و مداکار رهبر یشخص

ارائههه موتوا و     
 پرسش و پاسخ

 موضوعات - سومفصل  3جلسه 
 در یحقوق و یاخالق

 یگروه ۀمشاور

 تضاد به پرداختن-اطالعات داشتننگه مورمانه-آگاهانه تیرضا-گروه تیعضو با مرتبط یاخالق موضوعات
 یستگیشا یابیارز-هاارزش

ارائههه موتوا و     
 پرسش و پاسخ

 هاهینظر  - چهارمفصل   4جلسه 
 یگروه ۀمشاور فنون و

ارائههه موتوا و      فنون از استفاده منطق-یگروه فنون از مؤثر ۀاستفاد-ینظر شیگرا-یمسۀ نقش عنوانبه هینظر
 پرسش و پاسخ

-یوجود کردیرو-گرارابطه و یتجرب یکردهایرو-یآدلر کردیرو-یروانکاو کردیرو-یشیپوروان یکردهایرو ادامه فصل چهارم 5جلسه 
 (کودرامایسا) یشینماروان-یدرمان گشتالت-یموورمراجع کردیرو

ارائههه موتوا و     
 پرسش و پاسخ

-یدرمانتیواقع-یرفتار یعاطف یعقالن درمان-یشناخت درمان-یرفتاردرمان-یرفتار یشناخت یکردهایرو ادامه فصل چهارم 6جلسه 
-یقیتلف کردیرو-یدرمانستینیفم-یدرمانتیروا-موورحلراه مدتکوتاه درمان-مدرنپست یکردهایرو

 یگروه ۀمشاور فنون و هاهینظر

ارائههه موتوا و     
 پرسش و پاسخ

 لیتشک  -فصل پنجم  7جلسه 
 گروه کی

 مالحظات-یریعضوگ و گروه اعالن-اعضا نشیگز و افراد جلب-گروه لیتشک یبرا یشنهادیپ طرح کی یۀته
 گروه لیتشک به مربوط یعمل

ارائههه موتوا و     
 پرسش و پاسخ

 ۀمرحل  -فصل ششم  8جلسه 
 یگروه یۀاول

 پرداختن-پنهان مسائل-گروه یاعضا مشترک یهاینگران کاوش و ییشناسا-هیاول مرحلۀ در گروه یهایژگیو
-گروه یاعضا یبرا یکل اهداف-اهداف یسازشفاف و ییناساش-یاعتمادیب و اعتماد-تعارض به موقعبه

 جلسات ۀخاتم و شروع-یساختاربند زانیم-تیمسئول میتقس-یگروه یهمبستگ-یگروه یهنجارها
 یگروه

ارائههه موتوا و     
 پرسش و پاسخ

 ۀمرحل - هفتمفصل  9جلسه 
 گروه انتقال

 ییهاچالش-کنترل به مربوط یهاکشمکش-مقاومت مفهوم نقد-اعتماد یگذارهیپا-انتقال مرحلۀ یهایژگیو
 یبرا یشخص یابیارز اسیمق-متقابل انتقال و انتقال با برخورد یچگونگ-است روروبه آن با گروه رهبر که

 گروه یاعضا

ارائههه موتوا و     
 پرسش و پاسخ

 یها تفاوت-گروه یهنجارها و رفتار-گروه یاعضا ترس قبال در رهبر اقدامات-تیفعال  همرحل به شرفتیپ کار مرحلۀ - هشتمفصل  10جلسه 
 ۀیتخل-یافشائ خود-کار مرحلۀ در فیتکل-کار مرحلۀ در اعتماد قیتعم-آمدرکاریغ گروه با آمدکار گروه نیب
 رکا مرحلۀ یهایژگیو-یطبعشوخ-رییتغ به تعهد-یجانیه

ارائههه موتوا و     
 پرسش و پاسخ

 نیآخر -فصل نهم  11جلسه 
 گروه مرحلۀ

 به مربوط احساسات با برخورد یچگونگ-یگروه تجربه به دادن انیپا-ینهائ مرحلۀ در گروه یها تیفعال
 -گروه انیپا از بعد جلساتِ-فیتکل و مانیپ از استفاده-رفتار رییتغ یبرا نیتمر-ییجدا

ارائههه موتوا و     
 پرسش و پاسخ

 یهاگروه - دهمفصل  12جلسه 
 مدارس در موجود

-یباز بر یمبتن یهادرمان-یعمل مالحظات-نوجوانان و کودکان با یگروه کار یبرا ییرهنمودها
 یاحرفه و یفرد یهاتیصالح
 مشکالت-اندرفتهگ قرار سوءاستفاده مورد که یکودکان یبرا یگروه-مدرسه مشاوران یها گروه از تیحما

 در ییهاگروه-تعارض و باخشم برخورد در نوجوانان به کمک-نوجوانان گروه یرهبر به مربوط یهاچالش و
 یدانشگاه ۀمشاور مراکز

ارائههه موتوا و     
 پرسش و پاسخ

 هاگروه  -یازدهم فصل  13جلسه 
 یاجتماع یهامکان در

 سازمان کی در مردان گروه-مردان با کار گروه -تجاوز یقربان زنان یبرا یتیحما گروه-زنان با یگروه کار
 دزیا یماریب-یجنس مجرمان یگروه درمان-یخانگ یهاخشونت لفانمتخ یبرا یگروه درمان-یاجتماع

 ارزش-هاگروه در سوگ به پرداختن-سالمندان با یگروه کار-یروهگ مشاوران یبرا چالش کی عنوانبه
 تماس یدرمان

ارائههه موتوا و     
 پرسش و پاسخ

اجرای مشااااوره گروهی     14جلسه 
 توسط استاد

عی        توسط استاد کالس "سوگ"مشاوره گروهی با عنوان اجرای  ق جرای وا ا
 یک گروه

عی         اجرای مشاوره گروهی 15جلسه  ق جرای وا ا
 یک گروه

عی         اجرای مشاوره گروهی 16جلسه  ق جرای وا ا
 یک گروه

 آزمون پایان ترم 17جلسه 
 مستمر، حضور و مشاورکت فعال کالسی، امتوان نهایی نوع ارزشیابی:

  منابع:فهرست 
 شودمنابع مورد استفاده از جمله کتاب ها و مقاالت علمی در طول ترم معرفی میمتنوع روز شده و  بهلیست 

/ مولف: ماریان اشنایدر کوری، جرالد کوری، سیندی کوری. / ترجمه: دکتر  "گروه ها: فرایند و روش در مشاوره و روان درمانگری"از کتاب 
 نژاد / انتشارات دانشگاه تهرانینییاسر مدنی و سیده ناهید حس

 فرم طرح درس


