
 و به بعد 79مهرچارت دروس کارشناسی مشاوره  ورودی 
 

 ترم اول

 پیشنیاز عملی نظری شرح درس  کددرس نوع درس
   3 فارسی  عمومی

   3 زبان خارجه  عمومی

  5/0 5/0 تربیت بدنی  عمومی

   2 (1)اندیشه اسالمی   عمومی

   2 مبانی جامعه شناسی  پایه

اربرد آن در حقوق خانواده در اسالم و ایران وک  پایه

 مشاوره

2   

   2 آمار توصیفی  پایه

   2 مباحث اساسی در روانشناسی  پایه

  5/0 5/11   جمع واحد

 

 ترم دوم

 پیشنیاز عملی نظری شرح درس  کددرس نوع درس
   1 (1ورزش )  عمومی

   2 (2اندیشه اسالمی )  عمومی

 ی در روانشناسیمباحث اساس  2 فیزیولوژی انسان )اعصاب و غدد(  پایه

 آمار توصیفی  Spss 2آمار استنباطی و کاربرد   پایه

   2 آموزش وپرورش ابتدایی و متوسطه اول و دوم  پایه

 مباحث اساسی در روانشناسی  2 روانشناسی اجتماعی  پایه

 مباحث اساسی در روانشناسی  2 (1روانشناسی تحولی )  پایه

   2 انسان شناسی در اسالم  پایه

   2 اخالق حرفه ای در مشاوره  پایه

 مباحث اساسی در روانشناسی  2 روانشناسی تربیتی  اختیاری

   17   جمع واحد

 

 ترم سوم

 پیشنیاز عملی نظری شرح درس  کددرس نوع درس
   2 ایران اسالمی انقالب  عمومی

   1 امام )ره( حضرت وصایای اندیشه ها و   عمومی

 Spssآمار استنباطی و کاربرد   2 شاورهمبانی نظری روش تحقیق در م  پایه 

 Spssآمار استنباطی و کاربرد   2 سنجش وارزیابی در مشاوره  پایه

 (1روانشناسی تحولی )  2 روانشناسی شخصیت  پایه

   2 آموزه های مشاوره ای در قرآن و حدیث  پایه

 روانشناسی تربیتی 1 1 مشاوره اصالح رفتار  تخصصی

 مبانی راهنمایی و مشاوره  2 نون راهنمایی و مشاورهروشها و ف  تخصصی

آموزش وپرورش ابتدایی و متوسطه  1 1 راهنمایی ومشاوره تحصیلی  تخصصی

 اول و دوم

  2 15   جمع واحد

 

 

 

 



 ترم چهارم

 پیشنیاز عملی نظری شرح درس  کددرس نوع درس
   2 اخالق اسالمی  عمومی

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

 (1روانشناسی تحولی )  2 (2روانشناسی تحولی)  پایه

 روانشناسی شخصیت  2 (1آسیب شناسی  روانی )  پایه

   2 آشنایی با مبانی فلسفه ذهن و روان  پایه

روشها و فنون راهنمایی و مشاوره   2 (1متون مشاوره انگلیسی )  پایه

 زبان انگلیسی

 سنجش و ارزیابی در مشاوره 1 1 کاربرد آموزنهای هوش و استعداد درمشاوره  تخصصی

 راهنمایی و مشاوره تحصیلی 1 1 مشاوره در مسائل و مشکالت  تحصیلی  تخصصی

 مشاوره تحصیلی راهنمایی و  2 نظریه ها و فنون راهنمایی و مشاوره شغلی  تخصصی

  3 14   جمع واحد

 

 ترم پنجم

 پیشنیاز عملی نظری شرح درس  کددرس نوع درس
   2 تفسیر موضوعی قرآن  عمومی

   2 تاریخ فرهنگ  تمدن اسالم و ایران  عمومی

 (2(و )1روانشناسی  تحولی )  2 مسائل نوجوانان و جوانان  پایه

   2 مبانی راهنمایی و مشاوره  پایه

 (1متون مشاوره انگلیسی )  2 (2متون مشاوره  انگلیسی )  ایهپ

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

 (2روانشناسی تحولی )  2 آسیب شناسی  خانواده  تخصصی

 روشها و فنون راهنمایی  و مشاوره  2 راهنمایی و مشاوره  تحصیلی  تخصصی

 روشها و فنون راهنمایی و مشاوره 1  تمرین فنون راهنمایی و مشاوره  تخصصی

 مبانی مشاوره شغلی 1  تمرین عملی مشاوره شغلی  تخصصی

  2 11   جمع واحد

 

 

 ششمترم 

 پیشنیاز عملی نظری شرح درس  کددرس نوع درس
 (1آسیب  شناسی روانی)  2 (2آسیب شناسی روانی )  پایه

 (1آسیب شناسی روانی )  2 ه بهداشت روانیمشاور  پایه

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

کاربرد آزمون های رغبت،خانواده و شخصیت در   تخصصی

 مشاوره

 (1آسیب شناسی روانی) 1 1

 (1ی مشاوره و روان درمانی)نظریه ها  2 مبانی نظری راهنمایی و مشاوره گروهی  تخصصی

 (1نظریه های مشاوره و روان درمانی ) 1 1 مشاوره و روان درمانی معنوی اسالمی  تخصصی

آموزه های مشاوره ای در قرآن 

 وحدیث

 آسیب شناسی خانواده  2 مشاوره  خانواده  تخصصی

نظریه ها و فنون راهنمایی و مشاوره   2 مشاوره در سازمانها  تخصصی

 شغلی

 (1آسیب شناسی روانی )  2 آسیب شناسی اجتماعی  اختیاری

  2 11   جمع واحد

 

 
 

 



 ترم هفتم

 پیشنیاز عملی نظری شرح درس  کددرس نوع درس
 (2آسبب شناسی روانی )  2 مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد  تخصصی

نمایی و مشاوره مبانی نظری راه 1  تمرین راهنمایی و مشاوره گروهی  تخصصی

 گروهی

آسیب شناسی اجتماعی/نظریه های  1 1 مشاوره بزهکاران و بزه دیدگان  تخصصی

 مشاوره و روان درمانی

 (2آسبب شناسی روانی )  2 مشاوره توانبخشی افراد با نیازهای خاص  تخصصی

 (2آسبب شناسی روانی )  2 آشنایی با اختالالت یادگیری و روشهای درمان آن  تخصصی

(/مسائل 2آسبب شناسی روانی ) 1 1 راهنمایی و مشاوره کودک و نوجوان  تخصصی

 نوجوانان وجوانان

 مشاوره خانواده  2 مشاوره ازدواج  تخصصی

راهنمایی و مشاوره تحصیلی/نظریه ها  2  ( در مشاوره1کارورزی )  تخصصی

 و فنون راهنمایی و مشاوره شغلی

 (2آسبب شناسی روانی )  2 مشاوره با سالمندان  اختیاری

   12 5  

 

 تمشترم ه

 پیشنیاز عملی نظری شرح درس  کددرس نوع درس
   2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم  عمومی

   1 آشنایی با قرائت قرآن کریم  عمومی

 مشاوره بهداشت روانی 1 1 مهارت های زندگی وفنون آموزشی آن  تخصصی

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

نظریه ها و فنون  راهنمایی و مشاوره    2 آشنایی با قوانین کار و کارآفرینی در ایران  تخصصی

 شغلی

 تمرین راهنمایی و مشاوره گروهی 2  ( در مشاوره2کارورزی )  تخصصی

   2 مشاوره  در بحران  اختیاری

   2 آشنایی با مشاوره  طالق  اختیاری

   2 دانش خانواده وجمعیت  عمومی

   12 5  

 

 :نکات ضروری

 مطابق چارت درسی فوق برنامه های هر ترم خود را اخذ نمائید.

اطمینان از قبولی  در درس   ابدانشجویان گرامی الزم است دروس انتخابی خود را با رعایت پیشنیاز  و 

  پیشنیاز انتخاب نمائید.

اب اسالمی در یک ترم مجاز نیست ؛ضمناً الزم است این  دروس طوری انتخمعارف یش از یک درس بانتخاب 

 واحد از آنها  باقی بماند  2حداکثر  ترم آخرشوند که برای 

 می باشد. 12توجه شود نمره قبولی در درس آشنایی با قرآن 

 

     21واحدهای عمومی:          10واحدهای اختیاری :             55واحدهای تخصصی:          47واحدهای پایه:  

 140جمع کل واحدها :   

 

 


