
 نیمسال دوم                                                نیمسال اول                                                            

 پیشنیاز نوع درس واحد نام درس پیشنیاز نوع درس واحد نام درس

  عملی عمومی 1 1تربیت بدنی  تخصصی نظری 2 خانواده در اسالم وایران

عملی تخصصی نظری  2 مددکاری اجتماعی  پایه نظری 2 روانشناسی عمومی
 اختیاری

 

آمار استنباطی وکاربرد نرم افزارهای   تخصصی نظری 2 مبانی مشاوره
 ماری در مشاورهآ

 ماری در مشاورهآآمار تو.صیفی وکاربرد نرم افزارهای  نظری  پایه 2

 روشها وفنون مشاوره ) نظری ( عملی تخصصی 1 روشها وفنون مشاوره )عملی(  نظری پایه 2 مشاوره ماری درآآمار توصیفی وکاربرد نرم افزارهای 

 روانشناسی عمومی نظری پایه 2 روان شناسی تحولی کودک ونوجوان  پایه نظری 2 انسان شناسی در اسالم

 مبانی مشاوره تخصصینظری  2 اخالق حرفه ای در مشاوره  اختیاری تخصصی نظری 2 مبانی جامعه شناسی

  نظری تخصصی 2 ن وحدیثآموزه های مشاوره در قرآ  عمومی 3 زبان عمومی

نظری  تخصصی  2 موزش و پرورش ابتدائی و متوسطهآ  عمومی 3 زبان فارسی
 اختیاری

 

 مبانی مشاوره نظری تخصصی 2 روشها وفنون مشاوره ) نظری (  پایه نظری 2 فیزیولوِژی اعصاب وغدد

 روانشناسی عمومی نظری پایه 2 روانشناسی تربیتی   20 جمع

 روانشناسی عمومی نظری پایه 2 روانشناسی اجتماعی    

   20 جمع    

 نیمسال چهارم                                                        نیمسال سوم                                                      

 پیشنیاز نوع درس واحد نام درس پیشنیاز نوع درس واحد درسنام 

 1اندیشه اسالمی  عمومی 2 2اندیشه اسالمی روشهای تحقیق در مشاوره)نظری( عملی تخصصی 1 روشهای تحقیق در مشاوره)عملی(

 روانشناسی تحولی بزرگسالی نظری  پایه 2 1سیب شناسی روانی  آ روانشناسی تحولی کودک ونوجوان نظری پایه 2 روانشناسی شخصیت

مار استنباطی وکاربرد نرم افزار های آ تخصصی نظری 2 روشهای تحقیق در مشاوره)نظری(
 ماری درمشاورهآ

 روانشناسی تحولی بزرگسالی تخصصی عملی نظری 2 مشاوره سالمندی

مار استنباطی وکاربرد نرم افزار های آ عملی تخصصینظری  2 سنجش واندازه گیری  در مشاوره
 ماری درمشاورهآ

 روان شناسی تحولی کودک ونوجوان نظری عملی تخصصی 2 مشاوره نوجوانان

 روانشناسی تحولی بزرگسالی نظری عملی تخصصی 2 مشاوره جوانان روانشناسی تحولی کودک ونوجوان نظری  پایه 2 روانشناسی تحولی بزرگسالی

 روانشناسی تحولی بزرگسالی نظری تخصصی 2 سیب شناسی خانواده آ مبانی مشاوره / زبان عمومی نظری  تخصصی 2 1انگلیسی متون مشاوره 

 1متون مشاوره انگلیسی  نظری  تخصصی  2 2متون انگلیسی در مشاوره   نظری  پایه 2 مبانی فلسفی مشاوره و روان درمانی

آشنایی بانرم افزارهاونمایه های  روشها وفنون مشاوره ) نظری ( نظری تخصصی 2 مشاوره تحصیلی ) نظری (
 تخصصی درمشاوره

عملی تخصصی نظری  2
 اختیاری

 روشهای تحقیق در مشاوره)نظری(

نظریه های مشاوره و روان درمانی   مشاوره تحصیلی ) نظری ( عملی تخصصی 1 مشاوره تحصیلی ) عملی (
1 

 روشها و فنون مشاوره مبانی فلسفی مشاوره / نظری تخصصی 2

زمونهای روانشناختی در آکاربرد   عمومی 2 1اندیشه اسالمی
 1مشاوره 

 سنجش واندازه گیری در مشاوره نظری عملی تخصصی 2

   20 جمع روانشناسی تحولی کودک ونوجوان نظری عملی تخصصی 2 مشاوره کودکان

       20 جمع

 نیمسال ششم                                        نیمسال پنچم                                                    

 پیشنیاز نوع درس واحد نام درس پیشنیاز نوع درس واحد نام درس

  عمومی 2 نآتفسیر موضوعی قر 1آسیب شناسی روانی نظری پایه 2  2آسیب شناسی روانی

نظریه های مشاوره وروان /1سیب شناسی روانی  آ نظری عملی تخصصی  2 مشاوره سالمت روان سیب شناسی خانواده آ نظری تخصصی 2 (مشاوره خانواده )نظری
 1درمانی

 2کارورزی در مشاوره  نظری عملی تخصصی 2 مشاوره بحران (مشاوره خانواده )نظری عملی تخصصی 1 (عملیمشاوره خانواده )

 2نظریهای مشاوره وروان درمانی/2آسیب شناسی روانی نظری عملی تخصصی 2 مشاوره اصالح ورفتار 1نظریه های مشاوره و روان درمانی   نظری تخصصی 2 2نظریه های مشاوره وروان درمانی 

زمونهای روانشناختی در آکاربرد  نظری عملی تخصصی 2 2زمونهای روانشناختی در مشاوره  آکاربرد 
 1مشاوره 

  عمومی 2 دانش خانواده وجمعیت

مشاوره /خانواده در اسالم وایران تخصصی عملی نظری 2 آموزش ومشاوره ازدواج
 جوانان

 2آسیب شناسی روانی نظری عملی تخصصی 2 مشاوره  اعتیاد

/  1نظریه های مشاوره وروان درمانی عملی تخصصی 1 1کارورزی در مشاوره
 مشاوره تحصیلی ) عملی (

 مشاوره گروهی ) نظری ( عملی تخصصی 1 مشاوره گروهی ) عملی (

 مشاوره تحصیلی نظری تخصصی  2 مشاوره گروهی ) نظری (  تحصیلیمشاوره  نظری عملی تخصصی 2  مشاوره شغلی ) نظری (

 هایی یامشاوره با افراد دارای ناتوان  مشاوره شغلی ) نظری ( عملی تخصصی 1  ( عملیمشاوره شغلی ) 
 یادگیری

 2آسیب شناسی روانی  نظری عملی تخصصی 2

 (/ مشاوره شغلی ) عملی 1مشاوره در کارورزی عملی تخصصی 1 2کارورزی در مشاوره  روان شناسی تحولی کودک ونوجوان نظری عملی تخصصی 2 موزش والدینآشیوه های فرزند پروری  و 

 2آسیب شناسی روانی نظری عملی تخصصی 2 مشاوره توانبخشی  عمومی 2 اخالق وتربیت اسالمی

   20 جمع 1تربیت بدنی عمومی عملی 1 1ورزش

       20 جمع



 

  نیمسال هفتم                                                    

 پیشنیاز نوع درس واحد نام درس

/ مشاوره  2کارورزی در مشاوره عملی تخصصی 2 3کارورزی ور مشاوره 
)عملی( / مشاوره گروهی خانواده 
 )عملی(

  26 دروس پایه   روشهای تحقیق در مشاوره ) عملی( عملی تخصصی 2 پروژه پژوهشی در مشاوره

 78 دروس تخصصی   مشاوره شغلی تخصصی عملی نظری 2 مشاوره کار افرنی واشتغال پذیری

 10 دروس اختیاری   2درمانینظریه های مشاوره و روان  نظری عملی تخصصی 2 مشاوره تادینی

 22 دروس عمومی   روان شناسی اجتماعی اختیاری نظری تخصصی 2 آسیب شناسی اجتماعی

 136 جمع کل واحدها  روان شناسی تحولی کودک ونوجوان نظری عملی تخصصی 2 آموزش مهارتهای زندگی

   عمومی 2 انقالب اسالمی ایران

  عمومی 2 تاریخ تحلیلی صدراسالم

   16 جمع

 136   


