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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 شناسی و علوم رتبیتیدانشکده روان

   کد فرم:

 
 

 شناسی تربیتی و مشاورهروان گروه آموزشی:

و  های پیشرفتۀ مشاورهنظریه عنوان درس:
                            درمانیروان

مشاوره خانواده،  تحصیلی: رشته کارشناسی ارشدتحصیلی:  مقطع
      مشاوره مدرسه

 دکتر محمدخدایاری فرد :مدرس نظریه های مشاوره و روان درمانی ز:نیا پیش        0عملی:         3نظری:          3: تعداد واحد
 دکتر محمدحسن آسایش

 هدف کلی درس:
درمانی رفتاری و خانواده-درمان شناختیهای مهم روانها، در این کالس به نظریهبا توجه به عنوان درس حاضر و اهمیت کاربرد برخی نظریه

مذهبی -درمانی معنویدرمانی مانند خانوادهشناسی و درمان خانوادگی، رویکردهای جدید خانوادهۀ روانشود. در بخش اول، تاریخچپرداخته می

رفتاری بهه جدیهدترین -های شناختیشود. در ادامه با توجه به رشد نظریهدرمانی مطرح میرفتاری و فرایند خانواده -درمانی شناختیو خانواده

رود دانشهوویان عییهی در پایهان تهرم بهر شود. انتظار مهیرفتاری پرداخته می-های موج سوم شناختیهخصوص نظریها در این حوزه بهنظریه

 رفتاری تسلط کافی داشته باشند.-های موج سوم شناختیمذهبی و درمان -رفتاری، معنوی -درمانی شناختیهای خانوادهنظریه

 :درس )رفتاری( اهداف ویژه

 وره با خانواده و همچنین روند مصاحبه و مشاوره فردی.یادگیری مهارت مصاحبه عملی و مشا

فقت شاز جمله درمان مبتنی بر  رفتاری -های موج سوم شناختیهای خانواده درمانی و نظریهکسب دانش کافی در زمینه نظریه

(CFT) و درمان شناختی-( رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهیMCBT.) 

 ردی، خانوادگی و گروهی و توانایی بحث قوی در این زمینهتوان ایواد تمایی بین مشاوره ف
 

 قوانین و نکات مربوط به کالس

 شود؛ به این صورت که ابتدا مباحث نظری بهه وهور این درس هم به صورت ارائه نظری و بحث گروهی و هم اجرای عملی تدریس می

 کار عملی هر درس به صورت کارگاهی اجرا می گردد. خالصه از وریق پاور پوینت و مشارکت دانشوویان تدریس می شود و سپس

  .کالس کامال دانشوو محور برگیار خواهد شد و فعالیت و مباحثۀ علمی کالسی مبنای تشکیل جلسات خواهد بود 

 یند. خوانی داشته باشند و منابع مشخص شده برای هر جلسه را وبق ورح درس مطالعه نماالزم است دانشوویان قبل از هر جلسه پیش 

 خوانی دانشوویان در هر جلسه ابتدا از وریق سامانه و سپس در کالس مورد پرسش قرار خواهد گرفت.پیش 

 روز قبل از برگیاری هر جلسه از کالس وارد سامانه شده و در مورد مبحث مربوط به جلسه پهیش رو  2 هر دانشوو موظف است حداکثر

 .اعالم آمادگی نماید و همچنین ورح سوال نماید

 های پیشرفته مشاوره و روان درمانینظریه فرم طرح درس
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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 شناسی و علوم رتبیتیدانشکده روان

   کد فرم:

 باید از وریق سامانه بلندد اگر پاورپوینت، فیلم و  جلسه وبق ورح درس،انشوویان برای هر جلسه عالوه بر مطالعۀ منابع مربوط به آن د

 .در کالس هم به اشتراک بگذارندهمچنین و  ایدارسال نمدر سامانه شود مطالعه کرده و نظرات خود را ای گذاشته مییا مقاله

 لهذا قابل اجراسهتیان پیشنهاد حذف عناوین یا جایگیین عناوین دیگری را داشته باشند، از نظر اینوانب بالمانع و که دانشوودرصورتی ،

 .بایست حداکثر ظرف جلسات اول و دوم آن را مطرح کنندمی

 رود پهیش از نتظهار مهیبنابراین از دانشوویان او پایان خواهد یافت. شود میۀ جلسات رأس ساعت مقرر شروع شایان تذکر است که کلی

 ورود استاد در کالس حضور یابند. 

  کنند. مشاهده یا صدای زنگ تلفنِ همراه یمرا خاموش آن طف می فرمایند ولدانشوویانی که تلفن همراه دارند، پیش از ورود به کالس

قهررات آموزشهی جلسه غیبت براساس م 3موجب بیرون رفتن دانشوو از کالس و منظور کردن غیبت در آن جلسه خواهد شد و بیش از 

 رفتار خواهد شد.

  یک نمره نیی به دو نفر از دانشوویانی که بهترین نقد را از استاد یا کالس داشته باشند، بها نظرسهنوی از کلیهۀ دانشهوویان کهالس در

 آخرین جلسه تعلق خواهد گرفت.

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

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

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

 مطالب بندی ارائهجدول زمان

  منابع رئوس مطالب موضوع درس ره جلساتشما
آشنایی، ارائهۀ مقهررات  1جلسه 

ۀ کالسی، توضیح دربهار
، ۀ کهههار عملهههیشهههیو

هههای مصههاحبه ویژگههی
 خوب

ۀ کار عملی مطالعۀ خانواده و چگونگی تهیهۀ مقالهه توضهیح شیو
 داده خواهد شد.

مهورد اخذ شرح حال و ویژگی های مصاحبه خهوب یح حوۀ صحن
 رد.گیث قرار میحب

منبع شماره  .1
1 

 مصاحبه تشخیصی و 2جلسه 
 شرح حال گیری

مورد  و معاینه وضعیت روانی شیوه صحیح مصاحبۀ تشخیصی
 گیرد. گفتگو قرار می
 گیرد.درمانی مورد گفتگو و بحث قرار میفرایند خانواده

 د.اجرا می شو DSM-5فرم 
 گیرد.ۀ مصاحبه با خانواده مورد بحث قرار میمراحل اولین جلس

منبع شماره 
1 

مصههاحبه بهها خههانواده و  3جلسه 
 فرایند خانواده درمانی

 

خهههههانواده درمهههههانی 
 رفتاری-شناختی

صورت عملی در کالس انوام اولین جلسۀ مصاحبه با خانواده به
 خواهد گرفت.

( CBTرفتاری )–های شناختیمبانی نظری و چگونگی مداخله
 شود. در حل مشکالت فردی و خانوادگی آموزش داده می

  روش حل مسئلهو  بازسازی شناختی ،A-B-Cفنون شناسایی 
 موزش داده می شود.آ

منبع شماره 
1 
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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 شناسی و علوم رتبیتیدانشکده روان

   کد فرم:

 فن حل مسئله 4جلسه 
 

منبع شماره  شود.اجرا میصورت کارگاهی به چگونگی مداخلۀ فن حل مسئله
1 

 فن حل مسئله 5جلسه 
 

منبع شماره  شود.اجرا میصورت کارگاهی به چگونگی مداخلۀ فن حل مسئله
1 

-درمههانی معنههویروان 6جلسه 
 مذهبی

 روان درمانی مثبت نگر

 بررسی کار عملی، 
مذهبی تدریس می شود. همچنهین مبهانی -ان معنویدرمنظریۀ 

 شود.تکنیک مثبت نگری آموزش داده می

منبع شماره 
1 

 بررسی کار عملی،  روان درمانی مثبت نگر 7جلسه 
 شود.صورت کارگاه آموزشی اجرا مینگری بهمثبت

منبع شماره 
1 

 بررسی کار عملی،  فن تغییر رفتار سیستمی 8جلسه 
ز اول تکنیک تغییر رفتارسیسهتمی بهه صهورت مبانی نظری و فا

 شود.کارگاهی آموزش داده می

منبع شماره 
1 

 بررسی کار عملی،  فن تغییر رفتار سیستمی 9جلسه 
 گیرد.اجرای فاز دوم فن تغییر رفتار سیستمی انوام می

منبع شماره 
1 

 یرفتار-یشناخت درمان 10جلسه 
ی آگههاهذهن مبتنههی بههر

(MICBT) 

 ملی، بررسی کار ع
ی آگهاهذهن مبتنهی بهر یرفتهار-یشهناخت مبانی نظری درمهان

(MICBTبه صورت کارگاهی آموزش داده می ).شود 

منبع شماره 
2 

 یرفتار-یشناخت درمان 11جلسه 
ی آگههاهذهن مبتنههی بههر

(MICBT) 

 بررسی کار عملی، 
( MICBTی )آگاهذهن مبتنی بر یرفتار-یشناخت درمانادامه 

 شود.وزش داده میبه صورت کارگاهی آم

منبع شماره 
2 

درمان مبتنی بر شهفقت  12جلسه 
(CFT) 

 بررسی کار عملی، 
شهود و ( آمهوزش داده مهیCFTنظریۀ درمان مبتنی بر شفقت )

 شود.برخی از فنون آن به صورت کارگاهی اجرا می

منبع شماره 
1 

 جیوه کالسی
درمان مبتنی بر شهفقت  13جلسه 

(CFT) 
 بررسی کار عملی، 

شهود و ( آمهوزش داده مهیCFTنظریۀ درمان مبتنی بر شفقت )
 شود.برخی از فنون آن به صورت کارگاهی اجرا می

منبع شماره 
3 

 رشیپذمبتنی بر درمان  14جلسه 
 (ACT) و تعهد

 بررسی کار عملی، 
( مهورد بحهث و ACT) و تعههد رشیپهذمبتنی بر درمان فنون 

 گیرد.گفتگو قرارمی

منبع شماره 
3 

 رشیپذمبتنی بر درمان  15جلسه 
 (ACT) و تعهد

 بررسی کار عملی، 
( مهورد بحهث و ACT) و تعههد رشیپهذمبتنی بر درمان فنون 

 گیرد.گفتگو قرارمی

 جیوه کالسی

 زدواجمشههاوره در امههر ا 16جلسه 
 سبک زندگی عاشقانه

 بررسی کار عملی، 
 شود.مهارت سبک زندگی عاشقانه تدریس می

 بررسی و نقد کالس. پرسش و پاسخ کالسی.

نبع شماره م .2
1 

 آزمون پایان ترم 17جلسه 
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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 شناسی و علوم رتبیتیدانشکده روان

   کد فرم:

 

 نوع ارزشیابی:

 5  گیرد. تعلق می فعالیت و ارائه کالسینمره از نمرۀ کل پایان ترم به 

 شده، برای یادگیری بیشتر به کار عملی نیی بپردازد. هر دانشوو موظف است در کنار مطالعۀ منابع معرفی 

 5 گیرد. نمره از نمرۀ کل پایان ترم به کار عملی تعلق می 

 های آموزش داده شده در کالس بر روی این خانواده و لی شامل مطالعه یک خانواده و یا یک گروه و اجرای فنون و مهارتکار عم

 تبدیل گیارش به یک مقاله است.

 صورتمقاله به Word  Track change - - - Accept PDF ها )با ذکهر بایست توسط یکی از همکالسیباشد. مقاله می

ها ارزیابی نشده باشد، آن مقاله حداقل نمهره کالسهی را که مقاله توسط یکی از همکالسیره داده شود. درصورتینام( ارزیابی و نم

 خواهد گرفت.

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

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

 هایی که داده است نمره خواهد گرفت.شد و دانشوو فقط از آزمون کتبی بر حسب پاسخ

 10 شهده در نامهۀ امتحهانی تعیینترم کتبی براساس برآزمون پایانگیرد. ترم تعلق مینمره از نمرۀ نهایی این درس به آزمون پایان

 سوال است که از منابع اصلی گرفته خواهد شد. 40گرفته خواهد شد و دارای صورت تستی و کوتاه پاسخ بهسامانۀ آموزش 

 

 فهرست منابع:

رفتاری و -ناختیهای نوین درمان شبا تاکید بر نظریه درمانیخانواده اصول و هانظریه(. 1398فرد، محمد و عابدینی، یاسمین )خدایاری (1

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران.ویراست سوم. ، معنوی مذهبی، با تودید نظر کلی

فرد، کوروش محمدی و مریم ، ترجمۀ محمد خدایاریآگاهیشده با ذهنشناخت رفتار درمانگری یکپارچه(. 1393کایون، برونو ای ) (2

 دار، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.دیده

 دیناهو  فردیاریمحمد خداترجمۀ  ،و تعهد رشیبر پذ یدرمان مبتن(. 1395) فرانک، باندتی و  یجلدج،  بلک؛ لپائو، فلکسمن (3

 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.نژادینیحس

 
 


