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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 شناسی و علوم رتبیتیدادکشنه روان

   کد فرم:

 
 

 شناسی تربیتی و مشاورهروان گروه آموزشی:

 های پیشرفتۀ مشاورهنظریه عنوان درس:

                            درمانیو روان

مشاوره  تحصیلی: رشته کارشناسی ارشدتحصیلی:  مقطع

      خانواده، مشاوره مدرسه

عملی:         3نظری:          3: تعداد واحد

0        

-نظریه های مشاوره و روان از:نی پیش

 درمانی

دکتر محمدخدایاری  :مدرس

 فرد

  دکتر محمدحسن آسایش

 هدف کلی درس
درماانی  رفتاری و خانواده-درمان شناختیهای مهم روانها، در این کالس به نظریهعنوان درس حاضر و اهمیت کاربرد برخی نظریهبا توجه به

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

رفتاری باه جدیادترین   -های شناختیبا توجه به رشد نظریه ،شود. در ادامهدرمانی مطرح میرفتاری و فرایند خانواده -درمانی شناختیو خانواده

دانشاوویان عییای در پایاان تارم بار       ،رودشود. انتظار میرفتاری پرداخته می-های موج سوم شناختیریهخصوص نظها در این حوزه بهنظریه

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

 درس )رفتاری( اهداف ویژه

 روند مصاحبه و مشاوره فردی ،شاوره با خانواده و همچنینیادگیری مهارت مصاحبه عملی و م

از جمله درمان مبتنی بر پذیرش و  رفتاری-های موج سوم شناختیدرمانی و نظریههای خانوادهکسب دانش کافی در زمینه نظریه

 (MCBTآگاهی )رفتاری مبتنی بر ذهن-( و درمان شناختیACTتعهد )

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

 قوانین و نکات مربوط به کالس

 طاور  به این صورت که ابتدا مباحاث نظاری باه    .شودصورت ارائه نظری و بحث گروهی و هم اجرای عملی تدریس میاین درس هم به

 گردد.صورت کارگاهی اجرا میکار عملی هر درس به ،شود و سپسخالصه از طریق پاورپوینت و مشارکت دانشوویان تدریس می

 ًمبنای تشکیل جلسات خواهد بود.  ،محور برگیار خواهد شد و فعالیت و مباحثة علمی کالسیدانشوو کالس کامال 

 نمایند. شده برای هر جلسه را طبق طرح درس مطالعه خوانی داشته باشند و منابع مشخصپیش ،الزم است دانشوویان قبل از هر جلسه 

 ابتدا از طریق سامانه و سپس در کالس مورد پرسش قرار خواهد گرفت. ،خوانی دانشوویان در هر جلسهپیش 

 درمانیهای پیشرفته مشاوره و رواننظریه فرم طرح درس
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 شناسی و علوم رتبیتیدادکشنه روان

   کد فرم:

 روروز قبل از برگیاری هر جلسه از کالس وارد سامانه شده و در مورد مبحث مربوط به جلسه پایش  2 حداکثر ،هر دانشوو موظف است، 

 ماید.نال ؤسو همچنین طرح  کنداعالم آمادگی 

 ای در در صورتی که پاورپوینت، فیلم و یا مقالاه  جلسه طبق طرح درس،عالوه بر مطالعة منابع مربوط به آن  ،انشوویان برای هر جلسهد

 سامانه ارسال نمایند و آن را نیی در کالس به اشتراک گذارند. درآن را مطالعه کرده و نظرات خود را  شود،سامانه درج می

 لاذا   ؛قابل اجراستپیشنهاد حذف عناوین یا جایگیین عناوین دیگری را داشته باشند، از نظر اینوانب بالمانع و  ،وویانکه دانشصورتی در

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

 پایش از   ،رودیان انتظاار مای  از دانشوو ،بنابراینو پایان خواهد یافت. شود می آغازرأس ساعت مقرر  ،ة جلساتشایان تذکر است که کلی

 ورود استاد در کالس حضور یابند. 

 شدن یا شنیدن صدای زنگ تلفن همراه، موجاب  موظفند پیش از ورود به کالس، تلفن همراه خود را خاموش کنند. مشاهده دانشوویانی

براساس مقاررات آموزشای رفتاار     ،جلسه غیبت 3منظورکردن غیبت در آن جلسه خواهد شد و بیش از بیرون رفتن دانشوو از کالس و 

 خواهد شد.

 به دو نفر از دانشوویانی که بهترین نقد را از استاد یا کالس داشته باشند، باا نظرسانوی از کلیاة دانشاوویان کاالس در       ،یک نمره نیی

 آخرین جلسه تعلق خواهد گرفت.

  خواهد شد. افیودهها نمرۀ امتحان آندانشوویانی که تمام جلسات را بدون تأخیر حضور داشته باشند، یک نمره به 

امر، نشدن در صورت حل ؛در میان بگذارید استادموضوع را ابتدا با خود لطفاً مشکلی پیدا کردید،  استادانهر یک از که با صورتی در

 ید.، با معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده مطرح کنتبدیل شدمشکل به که صورتی با مدیر گروه و درموضوع 

 

 مطالب بندی ارائهجدول زمان

شماره 
 جلسات

 منابع مطالبسرفصل  موضوع درس

آشنایی، ارائة مقررات  1
ۀ کالسی، توضیح دربار

 ۀ کار عملیشیو

 ۀ کار عملیشیو -
 مطالعة خانواده و چگونگی تهیة مقاله توضیح داده خواهد شد. -
ث حب موردهای مصاحبه خوب حال و ویژگیاخذ شرحیح حوۀ صحن -

 گیرد.قرار می

 1شماره 

مصاحبه تشخیصی و  2
 درمانیخانواده

 گیرد.گو قرار میوشیوه صحیح مصاحبة تشخیصی مورد گفت -
 گیرد.گو قرار میودرمانی مورد گفتتاریخچة خانواده -
 گیرد.مراحل اولین جلسة مصاحبه با خانواده مورد بحث قرار می -

 1شماره 

مصاحبه با خانواده و  3
 درمانیفرایند خانواده

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

 گیرد.گو و بحث قرار میودرمانی مورد گفتفرایند خانواده -

 1شماره 

-درمانی شناختیخانواده 4
 رفتاری

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

له أمسروش حلو  بازسازی شناختی ،A-B-Cفنون شناسایی  -
 .شودتوضیح داده می

 1شماره 
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 لهأمسفن حل 5
 
 

 کنترل کار عملی -
 شود.اجرا میصورت کارگاهی به لهأمسچگونگی مداخلة فن حل -
 
 

 1شماره 

-درمانی معنویروان 6
 ذهبیم

 نگردرمانی مثبتروان

 بررسی کار عملی -
شود. همچنین مبانی مذهبی تدریس می-درمان معنوینظریة  -

 شود.آموزش داده می ،نگریتکنیک مثبت

 1شماره 

 بررسی کار عملی - نگردرمانی مثبتروان 7
 شود.صورت کارگاه آموزشی اجرا مینگری بهمثبت -

 1شماره 

 بررسی کار عملی - ستمیفن تغییر رفتار سی 8
صورت سیستمی به مبانی نظری و فاز اول تکنیک تغییر رفتار -

 شود.کارگاهی آموزش داده می

 1شماره 

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

 1شماره 

 یرفتار-یشناخت درمان 10
ی هآگاذهن مبتنی بر

(MICBT) 

 بررسی کار عملی -
ی آگاهذهن مبتنی بر یرفتار-یشناخت مبانی نظری درمان -
(MICBTبه صورت کارگاهی آموزش داده می ).شود 

 2شماره 

 یرفتار-یشناخت درمان 11
ی آگاهذهن مبتنی بر

(MICBT) 

 بررسی کار عملی -
ی آگاهذهن مبتنی بر یرفتار-یشناخت درمانفنون ادامه  -
(MICBT) شود. به صورت کارگاهی آموزش داده می 

 2شماره 

و  رشیپذمبتنی بر درمان  12
 (ACT) تعهد

 بررسی کار عملی -
( مورد ACT) و تعهد رشیپذمبتنی بر درمان مبانی نظری  -

 گیرد.گو قرار میوگفت

 3شماره 

و  رشیپذمبتنی بر درمان  13
 (ACT) تعهد

 بررسی کار عملی -
( مورد بحث و ACT) و تعهد رشیپذی بر مبتندرمان فنون  -

 گیرد.گو قرارمیوگفت

 3شماره 

 

درمان مبتنی بر شفقت  14
(CFT) 

 بررسی کار عملی -
شود و برخی ( آموزش داده میCFTنظریة درمان مبتنی بر شفقت ) -

 شود.صورت کارگاهی اجرا میاز فنون آن به

 1شماره 

 عملیبررسی کار  - مشاوره در امر ازدواج 15
صورت موارد به گونهمشاوره در امر ازدواج و وظایف مشاوران در این -

 شود.گروهی بحث می

 1شماره 

 بررسی کار عملی - سبک زندگی عاشقانه 16
 شود.تدریس می ،مهارت سبک زندگی عاشقانه -
 پرسش و پاسخ کالسی -
 بررسی و نقد کالس -

 1شماره 

 آزمون پایان ترم 17
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 بینوع ارزشیا

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

  گیرد. به کار عملی تعلق می ،ترمنمره از نمرۀ کل پایانپنج 

 رروی این خانواده و ب ،های آموزش داده شده در کالسشامل مطالعه یک خانواده و یا یک گروه و اجرای فنون و مهارت ،کار عملی

 تبدیل گیارش به یک مقاله است.

 صورتمقاله به Word  Track change - - - Accept PDF ها )با ذکر نام( بایست توسط یکی از همکالسیمیو  باشد

السی را خواهد ها ارزیابی نشده باشد، آن مقاله حداقل نمره ککه مقاله توسط یکی از همکالسیصورتی ارزیابی و نمره داده شود. در

 گرفت.

 روز تاا  بین یک ،ترم تحویل داده شود، در صورت تأخیر در تحویل کار عملیهفته پیش از امتحان پایانبایست تا یککار عملی می

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

 نمره خواهد گرفت. ،هایی که داده استدانشوو فقط از آزمون کتبی برحسب پاسخشد و 

  شاده در  براساس برنامة امتحانی تعیاین  ،ترم کتبیآزمون پایانگیرد. ترم تعلق میبه آزمون پایان ،نمره از نمرۀ نهایی این درسده

 است که از منابع اصلی گرفته خواهد شد.ال ؤس 40گرفته خواهد شد و دارای صورت تستی و کوتاه پاسخ بهسامانة آموزش 
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