
 

  دانشگاه پيام نور

  برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته مشاوره گرايش مشاوره خانواده 

  97-98سا ل تحصيلي 
 

 معاونت آموزشي

  121114 كد رشته :

  

  ترم اول

ردي
 ف

واحد  نام درس كد درس
نظري

واحد 
 عملي

 نوع درس پيش نياز

 مشترك   2 آمار استنباطي پيشرفته 1 1211493

 مشترك   2 هدايت و مشورت در اسالم 2 1211513

 مشترك   3 نظريه هاي پيشرفته مشاوره و روان درماني 3 1211514

   7 جمع واحد  

  

  

  ترم دوم 

ردي
 ف

واحد  نام درس كد درس
نظري

واحد 
 عملي

 نوع درس پيش نياز

نظريه هاي پيشرفته مشاوره و روان  2 1 نظريه ها و روشهاي مشاوره گروهي 1 1211515
 درماني

 مشترك

نظريه هاي پيشرفته مشاوره و روان  2 1 نظريه ها و روش هاي مشاوره خانواده 2 1211516
 درماني

 تخصصي

 و يتيترب علوم در شرفتهيپ قيتحق يها روش 1211517  3
 يروانشناس

 مشترك آمار استنباطي پيشرفته 2 1

   9 جمع واحد  
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  دانشگاه پيام نور

  برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته مشاوره گرايش مشاوره خانواده 

  97-98سا ل تحصيلي 
 

 معاونت آموزشي

  

  ترم سوم 

ردي
 ف

واحد  نام درس كد درس
نظري

واحد 
 عملي

 نوع درس پيش نياز

 تخصصيخانواده مشاورهنظريه ها و روش هاي  2 1 سنجش و ارزيابي در مشاوره خانواده و ازدواج 1 1211548

نظريه ها و روش هاي مشاوره خانواده   2 سمينار مسائل خانواده و ازدواج*  2 1211549
 مشاوره ازدواج هم نياز ،

 تخصصي

نظريه ها و روش هاي مشاوره خانواده  3  كارورزي در مشاوره خانواده و ازدواج*  3 1211550
 هم نيازمشاوره ازدواج،  هم نياز ،

ارزيابي در مشاوره خانواده سنجش و 
 و ازدواج

 تخصصي

  مشترك   1    تمرين فنون مشاوره در آزمايشگاه 1211551  4
 يتخصص نظريه ها و روش هاي مشاوره خانواده 2 1 ازدواج مشاوره 1211552  5
   12 جمع واحد  

را پس از  "مشاوره خانواده و ازدواجكارورزي در "و  "سمينار مسائل خانواده و ازدواج"*  ضروري است دانشجويان دروس 
  ، اخذ و بگذرانند. 2و  1گذراندن دروس ترم 

  

  )پژوهش محور ترم چهارم ( مخصوص دانشجويان شيوه 

 رديف
واحد  نام درس كد درس

نظري
واحد 
 عملي

 نوع درس پيش نياز

 پايان نامه  4  پايان نامه  1 1111296

   4 جمع واحــد    

  اين گرايش ملزم هستند موضوع پايان نامه را در ارتباط با امور و مسائل مشاوره خانواده و ازدواج انتخاب كنند.دانشجويان تذكر : 
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  دانشگاه پيام نور

  برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته مشاوره گرايش مشاوره خانواده 

  97-98سا ل تحصيلي 
 

 معاونت آموزشي

 

)خصوص دانشجويان شيوه آموزش محور م فقط ترم چهارم (  

 رديف
واحد  نام درس كد درس

نظري
واحد 
عملي

 نوع درس پيش نياز

 علوم در شرفتهيپ قيتحق يها روش .1   2  * سمينار (تحقيق و تتبع نظري) 1211554  1
  يروانشناس و يتيترب

بعد از گذراندن كليه دروس جبراني   .2
 مربوطه

 سمينار

موضوعات و مسائل اخالقي در  2 1211553
 روان درماني مشاوره

 انتخابي   2

   4 جمع واحــد    

 سوم يا چهارم ، اخذ و گذرانده شود.* درس سمينار (تحقيق و تتبع نظري) با رعايت پيش نيازها مي تواند در ترم 

 

   دروس جبراني ( براي كليه شيوه هاي پژوهش محور و آموزش محور)

 رديف
واحد  نام درس كد درس

 نظري

واحد 
 عملي

 پيش نياز

   3  روانشناسي شخصيت 1 1211521

  1  2  راهنمايي و مشاوره گروهي  1211522  2

   1  2  راهنمايي و مشاوره شغلي  1211523  3
      3  نظريه هاي مشاوره و روان درماني  1211524  4
  12 جمع واحــد    

  
  نكته ها :

نيازي به گذراندن دروس جبراني جدول  هاي امور تربيتي و مشاوره يا راهنمايي و مشاوره الف ) دانشجويان داراي مدرك كارشناسي رشته 
  فوق ندارند .

يعني غير از بند الف) در هر رشته در صورتي كه دروس اعالم شده در جدول فوق را با ب) دانشجويان داراي مدرك كارشناسي غير مرتبط( 
  همان تعداد واحد گذرانده باشند از گذراندن آن دروس جبراني معاف هستند .
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