
 دانشگاه حضرت معصومه)س(

 گروه مشاوره -دانشکده علوم انسانی

واحد  ۲۰واحد می باشد که ترم اول توسط گروه اراپه می شود و مابقی توسط خود دانشجو تا سقف حداکثر  ۲۲دانشجوی گرامی: تعداد واحد عمومی که توسط دانشجو طی مدت تحصیل باید گذرانده شود 

 قابل اخذ می باشد

(. آیین زندگی)اخالق کاربردی(. انقالب اسالمی ایران. تاریخی تحلیلی صدر اسالم. تفسیر ۲(. اندیشه اسالمی)۱عمومی که در طول چهار سال باید گذرانده شود شامل: اندیشه اسالمی)دروس  -

 عمومی  است. (. دانش خانواده و جمعیت. و زبان۲(. تربیت بدنی )۱موضوعی نهج البالغه. فارسی عمومی. تربیت بدنی )

 یش نیاز و سنگینی محتوای دروس اراپه شده است لذا تاحد امکان از تغییر آن خودداری نمایید\این برنامه به منظور سهولت در انتخاب واحد و بر اساس رعایت  -

 ترم بندی دروس رشته کارشناسی مشاوره

 ترم اول

 پیشنیاز کارورزی کارگاهی عملی نظری نام درس نوعدرس

 -   - 2 مباحث اساسی در روانشناسی پایه

 -   - 2 مبانی راهنمایی و مشاوره پایه

 -   - 2 مبانی جامعه شناسی پایه

 -   - 2 آموزش و پرورش ابتدایی، متوسطه اول و دوم پایه

 -   - 2 آشنایی با مبانی فلسفی ذهن و روان پایه

 -   - 2 آمار توصیفی پایه

 -   -       2 مشاورهاخالق حرفه ای در  پایه

 -   - 2 مهارت های زندگی اختیاری

     2 (1اندیشه اسالمی ) عمومی

     1 (1تربیت بدنی ) عمومی

     3 زبان فارسی  عمومی

      واحد 22 جمع واحد

 

 ترم دوم

 پیشنیاز کارورزی کارگاهی عملی نظری نام درس نوعدرس

 اساسی در روانشناسی مباحث    2 (1روانشناسی تحولی) پایه

 مباحث اساسی در روانشناسی    2 روانشناسی اجتماعی پایه

 مباحث اساسی در روانشناسی    2 فیزیولوژی انسان)اعصاب و غدد( پایه

 -    2 آموزه های مشاوره ای در قرآن و حدیث پایه

 -    2 حقوق خانواده در اسالم و ایران و کاربرد آن پایه

 آمار توصیفی    spss 2آمار استنباطی و کاربرد  پایه

 مبانی مشاوره و راهنمایی    2 روشها و فنون راهنمایی و مشاوره اصلی

 -    2 انسان شناسی در اسالم پایه

     1 (2تربیت بدنی ) عمومی

     3 زبان انگلیسی  عمومی

      واحد 20 جمع واحد

 ترم سوم

 پیشنیاز کارورزی کارگاهی عملی نظری نام درس نوعدرس

 (1روان شناسی تحولی)    2 (2روان شناسی تحولی) پایه

 (1روان شناسی )    2 روان شناسی شخصیت پایه

 spssآماراستنباطی وکاربرد    2 مبانی نظری روش های تحقیق در مشاوره پایه

 spssآماراستنباطی وکاربرد    2 سنجش وارزیابی در مشاوره پایه

 آموزش وپرورش ابتدایی متوسطه اول ودوم   1 1 (1راهنمایی ومشاوره تحصیلی) اصلی

 -    2 مشاوره در بحران اختیاری

  روش ها وفنون مشاوره وراهنمایی  1   تمرین فنون راهنمایی و مشاوره اصلی

 عمومیزبان  ،روش هاوفنون مشاوره وراهنمایی    2 (1متون مشاوره انگلیسی) پایه

     2 (2اندیشه اسالمی) عمومی

     2 دانش خانواده و جمعیت عمومی

      19 جمع واحد

 
 
 

 



 

 چهارمترم 

 پیشنیاز کارورزی کارگاهی عملی نظری نام درس نوعدرس

 روانشناسی شخصیت    2 (1آسیب شناسی روانی) پایه

 2و  1روانشناسی تحولی     2 مسائل نوجوانان وجوانان پایه

 راهنمایی و مشاوره تحصیلی   1 1 مشاوره در مسائل ومشکالت تحصیلی اصلی

 راهنمایی و مشاوره تحصیلی    2 نظریه هاوفنون راهنمایی ومشاوره شغلی اصلی

 سنجش و ارزیابی در مشاوره   1 1 و استعداد در مشاوره کاربردآزمون های هوش اصلی

 (1انگلیسی مشاوره)متون     2 (2متون مشاوره انگلیسی ) پایه

 (2روان شناسی تحولی)    2 آسیب شناسی خانواده اصلی

 مبانی نظری روش تحقیق در مشاوره  1   تمرین عملی روش تحقیق در مشاوره پایه

 روش ها و فنون مشاوره و راهنمایی    2 2راهنمایی و مشاوره تحصیلی  اصلی

     2 آیین زندگی)اخال ق کاربردی( عمومی

      19 واحدجمع 

 پنجمترم 

 پیشنیاز کارورزی کارگاهی عملی نظری نام درس نوعدرس

 (1آسیب شناسی روانی)    2 (2آسیب شناسی روانی) پایه

 (1آسیب شناسی روانی)    2 مشاوره بهداشت روانی پایه

 (1آسیب شناسی روانی)    2 (1نظریه های مشاوره و روان درمانی) اصلی

 (1آسیب شناسی روانی)   1 1 آزمون شخصیت، خانواده، رغبت در مشاورهکاربرد  اصلی

 نظریه ها و فنون و راهنمایی و مشاوره شغلی    2 مشاوره در سازمان ها اصلی

 -    2 آشنایی با مشاوره طالق اختیاری

 مشاوره شغلینظریه ها و فنون و راهنمایی و     2 آشنایی با قوانین کار و کارآفرینی در ایران اصلی

 (1آسیب شناسی روانی)    2 آسیب شناسی اجتماعی اختیاری

 آسیب شناسی خانواده    2 مشاوره خانواده اصلی

     2 انقالب  اسالمی ایران   عمومی

      20 جمع واحد

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ترم ششم

 پیشنیاز کارورزی کارگاهی عملی نظری نام درس نوعدرس

 (1نظریه های مشاوره و روان درمانی)    2 (2نظریه های مشاوره و روان درمانی) اصلی

 مشاوره بهداشت روانی   1 1 مهارت های زندگی و فنون آموزش آن اصلی

(، آموزه های 1نظریه های مشاوره و روان درمانی)   1 1 اسالمی -مشاوره  و روان درمانی معنوی اصلی

 مشاوره ای در قرآن و حدیث

 (، مسائل نوجوانان و جوانان2آسیب شناسی روانی)   1 1 راهنمایی و مشاوره کودک و نوجوان اصلی

 مشاوره خانواده    2 مشاوره ازدواج اصلی

 (2آسیب شناسی روانی)    2 مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد اصلی

 (1روان درمانی)نظریه های مشاوره و     2 مبانی نظری راهنمایی و مشاوره گروهی اصلی

 (2آسیب شناسی روانی)    2 مشاوره با سالمندان اختیاری

 مباحث اساسی در روانشناسی    2 روانشناسی تربیتی اختیاری

     2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم  عمومی

      20 جمع واحد

 ترم هفتم

 پیشنیاز کارورزی کارگاهی عملی نظری نام درس نوعدرس

 مبانی مشاوره شغلی  1   مشاوره شغلیتمرین عملی  اصلی

 (2آسیب شناسی روانی)    2 مشاوره و توان بخشی افراد با نیازهای خاص اصلی

 (2آسیب شناسی روانی)    2 آشنایی با اختالالت یادگیری و روشهای درمان آن اصلی

های مشاوره و روان  آسیب شناسی اجتماعی، نظریه   1 1 مشاوره و درمان بزهکاران و بزه دیدگان اصلی

 (2درمانی )

 روانشناسی تربیتی   1 1 مشاوره اصالح رفتار اصلی

 مبانی نظری راهنمایی و مشاوره گروهی  1   تمرین راهنمایی و مشاوره گروهی اصلی

راهنمایی و مشاوره تحصیلی، نظریه ها و فنون  2    در مشاوره 1کارورزی  اصلی

 راهنمایی و مشاوره شغلی

تمرین عملی راهنمایی و مشاوره گروهی، تمرین  2    در مشاوره 2کارورزی  اصلی

 عملی مشاوره خانواده و ازدواج

 مبانی نظری روش تحقیق در مشاوره   2  پروژه تحقیقاتی در مشاوره اصلی

     2 تقسیر موضوعی قرآن)نهج البالغه( عمومی

      18 جمع واحد

 
 
 

 

 شرح دروس:

 واحد 138واحد(،  مجموع:  12واحد، دروس اختیاری) 55واحد، دروس تخصصی)اصلی(:  49واحد، دروس پایه:  22دروس عمومی  

 


