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 آمار:

و انواع آن، اهداف آمار، مقیاس اندازه گیری، شاخص های مرکزی، شاخص پراکندگی،  آمار

شاخص های همبستگی، نمرات استاندارد و انواع آن، منحنی نرمال و غیر نرمال، انواع خطا 

 دوم و خطای استاندارد میانگین و ...( -های آماری )نوع اول

 روش تحقیق:

ی، متغیرهای تحقیق و انواع آن، تعاریف عملیاتی، نظریه، مفاهیم علم، راه های شناخت روش علم

بدون جهت(، اهداف تحقیق، پیشینه و ادبیات تحقیق، جامعه، نمونه،  -سوال، فرضیه )جهت دار

 عوامل موثر بر انتخاب حجم نمونه، روشهای نمونه گیری و انواع آن
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 آمار: 

استاندارد(، تحلیل واریانس و  Zاستودنت،  Tآزمون های پارامتریک و غیر پارامتریک )آزمون 

انواع آن، تحلیل کوواریانس، طرح های بلوکی، همبستگی ورگرسیون و انواع آن، آزمون خی 

 دو، یومان ویتنی و ...، درجات آزادی

 روش تحقیق:

علی مقایسه ای، تحلیل محتوا، فرا انواع روش تحقیق )توصیفی، زمینه یابی، همبستگی، 

 تحلیل، اقدام پژوهشی، تحلیل کیفی و کمی و آمیخته، آزمایشی(،

طرح های تحقیق ) آزمایشی، شبه آزمایشی، پیش آزمایشی(، روایی و اعتبار و انواع آن، روش 

 های جمع آوری، داده ها، نظریه داده بنیاد

 جامع اول 38/11/59 0

 جامع دوم 22/11/59 4

 روش تحقیق و آمار
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 مشاوره در راهنمایی فنون و ها روش
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 و مشاوره بین تفاوتهای - مشاوره تعاریف - مشاوره لزوم: راهنمایی و مشاوره فنون و روشها

 راهنمایی و مشاوره تفاوتهای - بالینی شناسی روان و مشاوره تفاوت های - درمانگری روان

- درمانی روان و مشاوره مكان و فضا - مشاوران های خوب ارزش مشاور یک های ویژگی -

 و مراجع به توجه :شامل که مشاوره فنون- حسنه( )رابطه یاورانه رابطه - مشاوره اهداف

 احساس انعكاس - محتوا انعكاس - کوتاه پاسخهای از استفاده

 دیداری، شیوههای  )محتوا و احساس( معنا انعكاس: راهنمایی و مشاوره فنون و روشها

 -مواجهه -مجدد دهی شكل یا گیری قاب -کردن خالصه -سواالت طرح -و احساس شنیداری

 مشاوره جلسه به دادن پایان -تسهیلی اقدام -حلها راه بررسی - تخریب - عقاید خود با مبارزه

 ناموفق و پایان موفق با مرتبط عوامل-
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 -متناقض قصد -همدلی -مقاومت -سكوت - تشویق- مشاوره جلسه رهبری -دادن سازمان

 دادن گوش -کار شروع - مقدمه -تدارك - مشاوره جلسه یک فرایند - دادن فعال گوش

 در تغییر تسهیل - مشكل توضیح و تشخیص: و راهنمایی مشاوره فنون و فعال،روشها

 زنان -متفاوت فرهنگهای دارای افراد -های ویژه جمعیت با مشاوره - جلسه ختم -نگرش

 مشاوره -عصبانی مراجع با مشاوره -مسن بزرگساالن -ناتوان یا معلول افراد با مشاوره

 اتاق آرایش -مشاوره در عملی موضوعات -گرا خودکشی مراجع با مشاوره – سوگ و فقدان

 مشاوره

 -درمانی قرارداد -مشاوره حرفه اخالقی اصول و مشاوره رازداری سوابق جلسات نگهداری

 جنسی مشاوره،مشاوره آزمون در کاربرد -درمانی بازی

 جامع اول 38/11/59 0

 جامع دوم 22/11/59 4

 

 

 



 

 22610988موسسه آموزش عالی آزاد ابن یمین  

 )گروه آموزشی دکتر سورانی(
 

 راهنمایی و مشاوره مبانی

 بودجه بندی )سرفصل های هر مرحله( تاریخ هر مرحله مرحله
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 و راهنمایی ضرورت و تعاریف - مشاوره و راهنمایی تاریخچه: راهنمایی و مشاوره مبانی

 مشاور، فعالیتهای درمانی، روان و راهنمایی با مشاوره تفاوتهای- راهنمایی اصول مشاوره،

 مشاوره گروهی، راهنمایی گروهی، و راهنمایی مشاوره فردی، مشاوره فردی، ارزیابی

 وظایف تحقیق، مشورترگری، ارجاع، پیگیری، و جایگزینی شغلی، رسانی کمک گروهی،

 عمل و نقش - توزیعی وظایف - 3 تطبیقی وظایف - 2 سازشی وظایف - 1 :راهنمایی

 عمل و نقش - ابتدایی مقطع در مشاور عمل و نقش - آموزشی محیطهای مشاور در

 عمل و نقش - دبیرستان مقطع در مشاور و عمل نقش - راهنمایی مقطع در مشاور

 دانشگاه در مشاور عمل و نقش - دانشگاهی پیش مقطع در مشاور

 نظریه - مشاوره های نظریه - فردی مشاوره - 1 :مشاوره انواع: راهنمایی و مشاوره مبانی

 نظریه - رفتاری نظریه - محوری  مراجع نظریه - فردی شناسی نظریه روان – کاوی روان

 - متقابل ارتباط تحلیل نظریه - درمانی واقعیت نظریه – عاطفی - منطقی درمانی رفتار

 - 2 مكاشفه) مرحله آشنایی – 1 :گروهی مشاوره - 2 مشاوره فرآیند - گشتالت نظریه

برای  حرفهای استانداردهای - تعاریف - دهی پایان مرحله - 4 عمل - 3 انتقال مرحله

 مشاوره تشكیل - گروهها های ویژگی - گروهها انواع- گروه رهبری - گروه رهبر تربیت

 گروهی مشاوره در اعضا نقشهای - جلسات طول - گروه اندازه - اعضاء انتخاب - گروهی

 - پیشرفت مانع - مهاجم - پیرو - ارزیاب - کننده هماهنگ - کننده بررسی - مبتكر -

 روش: راهنمایی مشاوره و مبانی گروهی مشاوره روشهای - متظاهر- مسلط - طلب توجه

 روش - محاورهای ارتباط تحلیل روش - درمانی رفتار روش - محوری - مراجع

 گروهی مشاوره -حساسیت آموزش روش -روانی نمایش روش -ماراتن روش -اسالوسون

 جوانان نوجوانان، کودکان، با

 

2 

 

11/13/59 

 حرفهای و شغلی اطالعات کاربرد - شغلی راهنمایی تعاریف :شغلی مشاوره و راهنمایی

 حرف و شغلی اطالعات ارائه های روش - ای حرفه و شغلی ارائه اطالعات فهای هد -

- 3 راهنمایی - 2 ابتدایی - 1 :مقاطع شغلی در راهنمایی .آن علل و کردن کار - های

 - 1 :در مدارس حرفهای و شغلی مشاوره و راهنمایی گروهی های روش .دبیرستان

 روش .مشاغل معرفی برنامه - 3 موسسات از بازدید -2 مشاغل شناسایی واحد ارائه

 اشتغال - مقاله نوشتن - خواندنی مطالب - مدارس در شغلی راهنمایی -انفرادی های

 - 4 رغبت - 3 استعداد - 2 ذهنی توانایی 1 :ای حرفه ریزی طرح .فراغت ایام در

 انواع - آن و مشكالت شغل انتخاب .محیطی عوامل- 6 واقعیت به توجه - 5 شخصیت

 سازش – 1 :کار به آمیز موفقیت اشتغال - شغل انتخاب مشكالت های بندی تقسیم

 انتخاب های نظریه - شغلی رضایت - 4 شغلی موفقیت - 3 شغلی انگیزش -2شغلی

 - 3 سوپر نظریه بنیادی مفاهیم - 2 گینزبرگ بنیادی نظریه مفاهیم - 1 :حرفه و شغل
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 روش نظریه - 5 آن مفاهیم بنیادی و هالند نظریه - 4 آنار نظریه بنیادی مفاهیم

و  تیومن نظریه - 2 جالت نظریه - 1 :گیری تصمیم های نظریه - 6 اجتماعی عوامل

 نظریه- 11 گاتفردسون- 9 فردی شناسی روان نظریه- 8 کاوی روان نظریه - 7 اوهارا

 :تحصیلی راهنمایی - 4 آبادی شفیع شغلی کتاب راهنمایی در شده مطرح های

 مشاور های فعالیت - راهنمایی تحصیلی اهداف - تحصیلی مشاوره و راهنمایی تعاریف

 مطالعه روشهای - تحصیلی مهارتهای آموزش - مدرسه

 مدرسه در مشاوره و راهنمایی برنامه کارکنان های مسئولیت: راهنمایی و مشاوره مبانی

 مددکار مسئولیت - مدرسه شناس روان مسئولیت - مدیر مسئولیت - معلم مسئولیت -

 انواع و آزمونها :عینی :شناخت روش فنون راهنمایی .سنج روان مسئولیت - اجتماعی

 مقیاس - 4 پرسشنامه - 3 مصاحبه - 2 مشاهده- 1 :ذهنی - آن

 فنون .راهنمایی پرونده - 7 سنجی گروه - 6 نویسی حال شرح - 5 بندی درجه

 نیز درس این در باشند می مطرح مشاوره فنون درس  در که مشاورهای فنون :مشاوره

 محوری، - مراجع نظریه 1 :مشاوره های نظریه. گیرند قرار مطالعه مورد است الزم

رفتار  نظریه - 4 درمانی واقعیت نظریه - 3 عاطفی- عقالنی نظریه - 2 بنیادی مفاهیم

 و آموزش مشابه راهنمایی الگوی - 2 پارسونی الگوی - 1 :راهنمایی الگوهای درمانی

 عنوان به راهنمایی الگوی - 4 سازگاری و توزیع عنوان به الگوی راهنمایی – 3 پرورش

 به راهنمایی الگوی - 6 گیری تصمیم عنوان به راهنمایی الگوی - 5 بالینی جریان

 - 9 رشد بر مبتنی الگوی 8 خدمات مجموعه الگوی - 7 گیری تصمیم نظام یک عنوان

 بازسازی اجتماعی عنوان به راهنمایی الگوی - 11 هدفدار عمل دانش راهنمایی الگوی

 شخصی رشد عنوان به راهنمایی الگوی - 11

 جامع اول 38/11/59 0

 جامع دوم 22/11/59 4
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 درمانی روان و مشاوره های نظریه

 

 بودجه بندی )سرفصل های هر مرحله( تاریخ هر مرحله مرحله
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 نظریه روان تحلیل گر فروید، نظریه روانشناسی فردی آدلر، 

 نظریه عقالنی عاطفی آلبرت الیس، نظریه شناخت درمانی بک،

 نظریه مراجع محور یا فرد محور راجرز
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نظریه گشتالت درمانی پرز، تحلیل ارتباط محاوره ای اریک برن، واقعیت درمانی 

 گرایی(، روان شناسی تحلیلی یونگ گالسر، رفتار درمانی )رفتار

 جامع اول 38/11/59 0

 جامع دوم 22/11/59 4

 

 

 شخصیت شناسی روان

 بودجه بندی )سرفصل های هر مرحله( تاریخ هر مرحله مرحله
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، نظریه نای، نظریه روانشناسی فردی آدلررن هوراروان تحلیل گری، نظریه ک های نظریه

 اجتماعی –، نظریه مراحل روانی سالیوان روان پزشكی بین فردی اریک فروم، نظریه

 ، نظریه شخصیت شناسی مورای، نظریه روانشناسی فردی آلپورتاریكسون
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نظریه ریموند کتل، نظریه روان شناسی انسان گرا، نظریه یادگیری اجتماعی بندورا، نظریه 

نظریه زمینه محدود، نظریه نیاز به پیشرفت دیوید آیزنک، نظریه سازه های شخصی جرج کلی، 

مک کللند، نظریه هیجان خواهی زاکرمن، نظریه درماندگی آموخته شده سلیگمن، نظریه الگو 

 انتساب، رفتار درمانی )رفتار گرایی(

 جامع اول 38/11/59 0

 جامع دوم 22/11/59 4

 


