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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی 

 دادکشنه روانشناسی و علوم رتبیتی

   کد فرم:

 

 گروه آموزشی:
    خانواده  مشاوره   تحصیلی: رشته  کارشناسی ارشدتحصیلی:  مقطع های مشاوره خانوادهنظریه ها و روشعنوان درس:  

 آسایشکشاورز و دکتردکتر مدرس:  -یش نیاز:پ        1نظری:         عملی:             2:   تعداد واحد

 هدف کلی درس:

 :درس اهداف ویژه) رفتاری(
 کاربست خانواده درمانی برای مراجعین متناسب با نیازهای آنها آشنایی با مفهوم خانواده درمانی و سیر تحول آن

 مفهوم سازی مشکالت مراجعین در بستر خانواده آشنایی با مکاتب خانواده درمانی 

 مطالب بندی ارائهدول زمانج
 س تدری شیوه رئوس مطالب موضوع درس شماره جلسات

 مشارکتی،سخنرانی مفاهیم بنیادی ،روایت و مفروضه های خانوادگی،پاردایم های خانوادگی مبانی مشاوره خانواده 1جلسه 

 مشارکتی مدلهای چرخه زندگی خانوادگی رشد و تحول خانواده 2جلسه 

 مشارکتی ریشه های تاریخی خانواده درمانی خاستگاه ها و رشد خانواده درمانی 3جلسه 

 مشارکتی هشت مفهوم نظری بهم مرتبط،نقش و عمل درمانگرخانواده درمانی بوئن ، مدلهای میان نسلی خانواده درمانی 4سه جل

 مشارکتی خانواده درمانی بوئن در عمل مدلهای میان نسلی خانواده درمانی 5جلسه 

 مشارکتی خانواده درمانی ستیر مدلهای تجربه ای   6جلسه 

 مشارکتی درمان ستیر در عمل مدلهای تجربیاتی   7جلسه 

 مشارکتی زوج درمانی هیجان مدار مدلهای تجربیاتی   8جلسه 

 مشارکتی هیجان مدار در عمل مدلهای تجربیاتی 9جلسه 

 مشارکتی نظریه مینوچین مدل ساختاری 10جلسه 

 مشارکتی مدل ساختاری در عمل مدل ساختاری 11جلسه 

 مشارکتی نظریه دشازر و اینسو برگ   ن راه حل مدارمدل درما 12جلسه 

 مشارکتی راه حل مدار در عمل درمان راه حل مدار 13جلسه 

 مشارکتی مفاهیم خانواده درمانی مثبت نگر خانواده درمانی مثبت نگر 14جلسه 

 مشارکتی کارببست خانواده درمانی مثبت نگر در عمل خانواده درمانی مثبت نگر 15جلسه 

   و نتیجه گیری یجمع بند 16سه جل

 آزمون پایان ترم 17جلسه 

 کتبی و عملی نوع ارزشیابی:

 فهرست منابع:

 خانواده درمانی ،گلدنبرگ و گلدنبرگ مترجم مهرداد فیروز بخت انتشارات رسا

 خانواده درمانی ؛ساموئل گالدینگ مترجم عزیزاهلل تاجیک و محسن رسولی انتشارات تزکیه

 انی؛نیکولز و شوارتز مترجم محسن دهقانی و همکاران انتشارات رشدخانواده درم

 
 

 فرم طرح درس


