
     ترم دوم    ترم اول 
 پیشنیاز نوع درس واحد نام درس شماره درس پیشنیاز نوع درس واحد نام درس شماره درس

  ع 2 2اندیشه اسالمی    نظری پایه 2 حقوق خانواده در ایران و اسالم 

  ع 2 اخالق اسالمی   نظری پایه 2 مباحث اساسی در روانشناسی 

 مباحث اساسی روانشناسی نظری پایه 2 (اعصاب و غدد انسان) فیزیولوژی   ع 3 زبان انگلیسی عمومی 

 آمار توصیفی نظری پایه spss 2آمار استنباطی و کاربرد   نظری پایه 2 مبانی راهنمایی و مشاوره 

 مباحث اساسی روانشناسی نظری پایه 2 1روانشناسی تحولی   نظری پایه 2 آمار توصیفی 

  نظری پایه 2 اخالق حرفه ای در مشاوره   نظری پایه 2 اسالمانسان شناسی در  

  نظری پایه 2 ای در قرآن و حدیثآموزه های مشاوره   نظری پایه 2 مبانی جامعه شناسی 

  نظری پایه 2 اول ودوم متوسطهو آموزش و پرورش ابتدایی    ع 3 زبان فارسی  

 1روانشناسی تحولی  نظری پایه 2 روانشناسی شخصیت   ع 2 1اندیشه اسالمی 

  نظری اختیاری 2 کاربرد مشاوره درتبلیغات    20  جمع واحد

 
 

   20  جمع واحد    

    چهارمترم      ترم سوم 
 پیشنیاز نوع درس واحد نام درس شماره درس پیشنیاز نوع درس واحد نام درس شماره درس

  ع 2 دانش خانواده و جمعیت   ع 1 1تربیت بدنی  

 1آسیب نظری 2 2آسیب شناسی روانی    عملی تخصصی 1 تمرین فنون مشاوره و راهنمایی 

 1روانشناسی تحولی  نظری پایه 2 مسایل نوجوانان و جوانان 
 ) همزمان(2و 

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

 1ورزش  آمار استنباطی نظری پایه 2 مبانی نظری روش تحقیق در مشاوره 
 

  ع 1

 1آسیب  نظری پایه 2 مشاوره بهداشت روانی  آمار استنباطی نظری پایه 2 سنجش و ارزیابی در مشاوره 

   2 انقالب اسالمی  1روانشناسی تحولی  نظری پایه 2 2روانشناسی تحولی  

 1متون  نظری پایه 2 2 یانگلیس مشاوره  متون      

 روش و فنون مشاوره  نظری پایه 2 1مشاوره انگلیسی متون  
 زبان خارجه عمومی

 مباحث نظری پایه 2 شناسی اجتماعی روان 

 1اسیب  نظری عملی 2 1نظریه های مشاوره و رواندرمانی   نظری پایه 2 آشنایی با مبانی فلسفه ذهن و روان 

 سنجش نظری عملی 2 کاربرد آزمون های هوش در مشاوره  روانشناسی شخصیت نظری پایه 2 1آسیب شناسی روانی 

 آموزش و پرورش ابتدایی نظری عملی 2 راهنمایی و مشاوره تحصیلی    ع 2 تفسیر موضوعی قران کریم 

   20  جمع واحد   20  جمع واحد

    ترم ششم     ترم پنجم 
 پیشنیاز نوع درس واحد نام درس شماره درس پیشنیاز نوع درس واحد نام درس شماره درس

 2آسیب شناسی روانی  نظری اختیاری 2 مشاوره با سالمندان   ع 2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 

و فنون راهنمایی و  روشها نظری اختیاری 2 مددکاری اجتماعی  مشاوره بهداشت روانی نظری عملی تخصصی 2 آموزش آن فنونهای زندگی ومهارت 
 مشاوره

  نظری اختیاری 2 مشاوره در بحران   عملی نظری تخصصی 2 رفتارمشاوره اصالح  
  2آسیب شناسی روانی  نظری عملی 2 راهنمایی و مشاوره کودک و نوجوان  1های مشاوره نظریه نظری تخصصی 2 2درمانیهای مشاوره و رواننظریه 

 مسایل نوجوانان و جوانان

  نظری اختیاری 2 آسیب شناسی اجتماعی  راهنمایی و مشاوره تحصیلی عملی تخصصینظری  2 مشاوره در مسایل و مشکالت تحصیلی 

 های مشاوره در قرآنآموزه نظری عملی تخصصی 2 المیسا-معنویدرمانی مشاوره و روان 
 1های مشاوره نظریه

 2آسیب شناسی روانی  نظری تخصصی 2 مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد 

 مبانی راهنمایی و مشاوره گروهی عملی تخصصی 1 تمرین راهنمایی و مشاوره گروهی  1آسیب شناسی روانی  نظری عملی تخصصی 2 خانواده و شخصیت در مشاوره،رغبت  هایکاربرد آزمون 

  نظری تخصصی 2 آسیب شناسی خانواده  1نظریه مشاوره  نظری تخصصی 2 مبانی نظری راهنمایی و مشاوره گروهی 

مشاوره تحصیلی فنون  عملی تخصصی 2 درمشاوره1کارورزی  
 مشاوره شغلی

 2آسیب شناسی روانی  نظری تخصصی 2 آشنایی با اختالالت یادگیری و درمان آن 

  نظری 2 درایران آشنایی با قوانین کار و کارآفرینی  مبانی راهنمایی و مشاوره نظری تخصصی 2 و فنون راهنمایی و مشاوره روشها 

   19  جمع واحد   20  جمع واحد

 



 

 

    ترم هفتم 
 پیشنیاز نوع درس واحد نام درس شماره درس

 تمرین عملی مشاوره گروهی و مشاوره خانواده عملی 2 درمشاوره2کارورزی  

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

 خانوادهآسیب شناسی  نظری تخصصی 2 ی خانوادهمشاوره 

 آسیب شناسی اجتماعی عملی تخصصی 2 وبزه دیدگان مشاوره بزهکاران 
 2نظریه مشاوره 

 های مشاوره شغلینظریه عملی تخصصی 2 هامشاوره در سازمان 

نظریه ها وفنون راهنمایی  
 وره شغلیاومش

 راهنمایی و مشاوره تحصیلی  2

  نظری 2  

 خانوادهمشاوره  نظری 2 مشاوره ازدواج 

مشاوره و توانبخشی افراد با  
 خاص هاینیاز

 مبانی مشاوره شغلی نظری اختیاری 2

 مبانی مشاوره شغلی عملی 1 تمرین عملی مشاوره شغلی 

   17 جمع واحد 

 

 


