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  (مجموعه مشاورهمباحث ) نام دروس رديف

 زبان عمومي و تخصصي 1
(، لغو،،  very-enough-too-such-soقيود و كلمات ربط، قيوود كمو)     اسم و انواع آن،

 واژگان تخصص)  درك مطلب(

 آمار و روش تحقیق 2

اوان) و مراحل   علم آمار و توزیع فر آمار: آمار توصیفي ـ توزیع فراواني و نمودارهای آن  

شده  پيوسته( و نمودارهای فراوان) و كاربرد نمودارها و  بندیساخ، یک جدول فراوان) طبقه

شوده  بندیهای طبقه مُد  نَما( و طرز محاسبه مُد در داده  های مرکزیشاخصو   ها(منحن)

ون( نموا، ميانوه و ميوانگين و فرموول ت ربو) پيرسو          پيوسته( و ميانه و ميانگين و مقایسوه    

ها و انحراف چارك) و انحراف متوسط و      دامنه تغييرات یا برد و چندك شاخص پراکندگي 

وو  هوای پراكنودگ)  ی شواخ  واریانس و انحراف اسوتاندارد و روریب تغييورات و مقایسوه         

های استاندارد و منحنـي  نمرههای شکل توزیع( و   گشتاورهای پيرامون مركزی و شاخ 

و    z های استاندارد و نمرهها و نمرهرصدی و محاسبه چندكدرصدی و نقاط د   رتبهطبیعي 

 گانه و منحن) طبيع)  نرمال((های نهو نمرهTنمره 

وو   منابع علم و مراحل روش علم) و فرایند علم) و نظریه و انوواع آن روش تحقیق: کلیات 

بنودی  های علوم انسان) و تحقيق علمو) و دسوته     های نظریه و ویژگ) اهداف نظریه و ویژگ) 
های فرایند های تحقيق علم) و مراحل تحقيق علم) و ویژگ) تحقيق براساس هدف و ویژگ) 

های موروع تحقيق و ی تحقيق و ویژگ)  مسئلهمسئله و فرضیه پژوهش تحقيق علم)( و  

هوای  های تحقيوق و سولال    انواع محدودی،های آن و منابع تحقيق و اهداف تحقيق و ویژگ)
ی فررويه،  های تدوین فرريه و رابطه های آن و انواع فرريه و مالك  تحقيق و فرريه و نقش 

 مفهوم و سازه و    گیریهای اندازهمتغیرها و مقیاسقانون و مالحظات اخالق)( و   نظریه و 

و گيریهای اندازهگيری و مقياسها و متغيرها و اندازهمتغير و انواع متغير و انواع تعاریف سازه  

 جامعه و نمونه و   گیری های نمونهجامعه، نمونه و روشگيری( دازههای انخطاهای مقياس

گيوری و    گيری و انواع نمونوه  گيری و خطای نمونه نمونههای معمول در گيری و اشتباه نمونه
های) بوا  گيری احتمال) و اندازه و ح م نمونه و انتخاب نمونه  گيری غيراحتمال) و نمونه نمونه
 های) با اندازه كوچک(ونهبزرگ و انتخاب نم اندازه

3 
مباني مشاوره و 

 راهنمایي

 تعاریف و ررورت راهنمای) و مشاوره و اهوداف راهنموای) و      تعاریف راهنمایي و مشاوره

مشاوره و اصول راهنمای) و مشاوره و انواع راهنمای) و مشاوره و الگوهای راهنموای) و نقوش      
عنووان فوردی كوه بوا او     نقش مشواور بوه  ای مشاوران و مشورت و  مشاوران و صالحي، حرفه 

كننودگان در مودارس و تاریخ وه      هوای مشوورت  شود و پيشگيری اوليه و نقوش   مشورت م)

 مراجعوان   ایـ رابطه مشـاوره راهنمای) و مشاوره و مشاوره و راهنمای) از دیدگاه اسوالم(   

روری ای و مو   های رهبری در جلسوه مشواوره و رابطوه مشواوره      چه كسان) هستند؟ و شيوه 

های مهارتو كارآموزان(ای به مشاوران و اجمال) بر فنون مشاوره و آموزش مصاحبه مشاوره 

 های پيشرفته در مشاوره(های خرد و پایه در مشاوره و مهارت مهارتمشاوره 

4 
ها و فنون راهنمایي روش

 در مشاوره

ی راهنمای)، مشاوره ها آموزش مشاور، لزوم مشاوره، تعاریف و تفاوتکلیات فنون مشاوره 

درمان)، اهداف و مقاصد مشاوره، دیدگاه مراجوع و مشواور، قورارداد بوا مراجوع، رابطوه       و روان
های رروری، راهنمای) و مشاوره از دیدگاه اسالم، وظایف ای، تمرین یادگيری مهارتمشاوره

 مشاور ازدیدگاه اسالم، بررس) دیدگاه برخ) از اندیشمندان ایران)(

های مشاور موفق، اصوول آموادگ)،    خصوصيات مشاور، ویژگ)بردی در مشاوره مسائل کار

هوای جلسوات   نگهوداری پرونوده   ای و كواربردی، مراحل رشد مشاوران، مسائل اخالق)، حرفه
های مشاور، رازداری و مسائل اخالقو)، نظوارت،   مشاوره، مسائل فرهنگ)، تأثير عقاید و ارزش

 1آزمون 



      

ای و شناسوان و مشواوران، مصواحبه مشواوره    ای روانرفوه ناموه اخوالح ح  توجه به خود، نظام
ای، شوناخ،  انوواع مصواحبه مشواوره    ای،های مشاوره، اصول و شرایط مصاحبه مشواوره روش

هوای مشواوره   هوای مشواوره، رویکردهوای مشواوره  مقودمات)(، روش     مراجع، برخو) از روش 
 کميل)((ای  تکميل)(، رویکردهای مشاوره  ت تکميل)(، مصاحبه مشاوره

5 
های مشاوره و نظریه

 درمانيروان

های برخوورد بوا   مشاوره و ررورت عمل) نظریه و روش درمان) و مشاوره و لزوم   روانکلیات 

 کـاوی نظریـه روان درمان) و مشاوره و روش حل مسوئله(   های روانمشکل مراجع و نظریه 

درمان) كاوی، روانش)ء و روان شناس) روابط شناس) خود یا ایگو و روان  نظریه فروید و روان 

وو   نظریوه شخصوي،  مشاوره و درمـان یـون ي   مودت(  كاوانه و درمان كوتاهو مشاوره روان

الگوها و موارع و كاركردهای شخصيت) و انورژی روانو) و تحليول و        سطوح هشياری و كهن 

 وه   تاریخ مشاوره و درمـان آدرـری  مدت( درمان یونگ) و اختالالت روان) و درمان كوتاه  

 مدت(درمان) و اختالالت روان) و درمان كوتاهتحول فکر آدلر و روان

6 
های رواني کاربرد آزمون

 در مشاوره

سواات   ، هوای روانوی  آزموون  ی روانی، کاربرد و انووا  هاآزمون سير تكامل، تعاريف) كليات

مربوو  بو    شوراي  و ازااموا    ) هاگذاري آزموناجرا و نمرهفصل دوم: (؛ ها و تحليلآزمون

مالحظوا   و تصوحي  و زواارن نيوايز آزموون     و آزموودنی،   اجراکننده آزمون، اجرای آزمون

شوراي  اساسوی   ) هاا ارزيااي  آزماون  فصول سووم:   ؛ (های روانوی اجرای آزمون دراخالقی 

: يياان ناااي    فصل چهوارم (؛ بندی، روايی، پايايی: اسياندارد بودن و درج های روانیآزمون

 (های روانینيمرخ، هنجارها) هاها( و نيمرخها )نُرمها، هنجارآزمون
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 اهمي، مطالعه شخصي، و تعریف شخصي، و نقوش    اهمیت و ضرورت مطارعه شخصیت 

نظریـه  و نقش پژوهش در مطالعه شخصي،( نظریه در مطالعه شخصي، و ارزیاب) شخصي،  

هوای شخصوي، و   خصي، و پویوای)    سطوح زندگ) روان) و ساختارهای ش روانکاوی فروید

وو  هوای  دفواع) و مراحول روانو) جنسو) رشود        های رفتار بشر و ارطراب و مکانيسم  انگيزه
شناس) روان) و ارزیاب) اعتبوار علمو)   برداش، فروید از ماهي، انسان و روش درمان) و آسيب

 الگوو یوا  هوای شخصوي، و كهون     طوح روان و نظوام  سو نظریه یونگ مفاهيم و نظر فرویود(  

شناس) و رشد شخصي، و مراحل آن  ي، و غای،های شخصي، و عل  های ازل) و پویش صورت
و برداشو، از ماهيو،   شناخت)   های روانیافتگ) و نگرش و كاركردها و تيپ   تفرد یا فردی،و 

وو  درموان) و پوژوهش در نظریوه یونوگ      انسان و ارزیاب) و روش تحقيق از نظر یونگ و روان   
 ارزیاب) نظریه یونگ(



 

 

 

  (مجموعه مشاورهمباحث ) نام دروس رديف

 ها، لغ،، واژگان تخصص)  درك مطلب(رمایر، ربط دو جمله، تطابق فاعل و فعل، زمان زبان عمومي و تخصصي 1

 آمار  و روش تحقیق 2

 همبستگ) و نمودارهای پراكندگ) یا پراكنش و محاسوبه    آمار: همبست ي و رگرسیون 

 رریب همبسوتگ)   واریانس و رریب همبستگ) پيرسون و مفرورات  رریب همبستگ) و ك 
ای اسپيرمن و عوامل ملثر بر رریب همبستگ) و تفسوير   رریب همبستگ) رتبهپيرسون و  

وو  كننده در تفسير روریب همبسوتگ) و روریب تعيوين      رریب همبستگ) و عوامل گمراه 
هووای بينوو) نموورهپوويشووو نآ و معادلووهای و رگرسوويون   پوواره ای و نيمووههمبسووتگ) پوواره

وو  وو رگرسويون چندگانوه   و رگرسيون به طرف ميوانگين و خوط رگرسويون       (z)استاندارد
وو  وو خطوای معيوار بورآورد    bو aهوای خوام و روش محاسوبه رورایب       بين) با نمرهپيش

وو كدگوراری در تحليول    هوای آمواری در تحليول رگرسويون    زموون و آراهبردهای تحليل)   

وو مفواهيم و   احتموال و تعریوف كالسويک آن    احتمـا  های رگرسيون( رگرسيون و روش 

ها و نمودار وِن ها و احتمال و زیرم موعه و عمليات م موعه اصطالحات احتمال و م موعه 
(Venn graph)   های احتمال و ریار)  و ویژگ)به احتمالچندگانه و محاس و پيشامدهای

Combinatorial)تركيب)  mathematics)وو  بنودی های مختلف گروهو روشو فاكتوریل
probability)هوای احتموال  توزیع distribution) وو توزیوع   ای نيووتن بسوط دوجملوه   وو
حوراف  ميوانگين  اميود ریارو)(، واریوانس و ان     وو (binomialdistribution)ای دوجمله

 خطوای   استنباط آمـاری: بـرآورد  ای و توزیع پوآسوون   استاندارد توزیع دوجمله

sampling) گيوووورینمونووووه error) گيووووری، خطووووای معيووووار  ، نظریووووه نمونووووه
Standard)گيریاندازه error of measurement)برآورد ،(Estimate)   انوواع بورآورد و ،

 ح م نمونهها، برآورد برآوردكننده

هوای  هوای تحقيوق و انوواع روش      روشي و کیفي های تحقیق کمّروش تحقیق: روش

وو  تحقيق و دو رویکرد روانشناس) و تحقيق كيف) و دالیول انتخواب روش تحقيوق كيفو)        
و مراحل تفاوت بين تحقيق كيف) و كمّ)های مختلف تحقيق كيف) و عناصر مشترك روش

وو تحقيوق   های كمّ) و كيفو) ها در روشتحليل داده اجرای تحقيق كيف) و روش ت زیه و 
برآوردی، ارزشياب) و توصيف) و روش نظریه برخاسوته از داده چيسو،؟ و ویژگو) اصول)        

های ان ام پژوهش به روش نظریه برخاسته از ها و گام برخاسته از داده روش تحقيق نظریه

وو انوواع   روش توصويف)  روش تحقیق پیمایشي ها و طرح تحقيق پدیدارشناس)( و    داده

هوا در  یاب) و انواع سلال آوری اطالعات در روش زمينهیاب) و ابزارهای جمع های زمينهطرح
هوا  گيوری نگورش  های اندازهیاب) و پرسشنامه و اصول كل) تنظيم آن و مقياس  روش زمينه

نوواع  ها و مصاحبه و مراحل آن و افزایش اعتبوار مصواحبه و ا       طرز فکرها( و روای) مقياس 
كننده در مصاحبه و مشاهده و پيمایش اینترنت)   خطاهای بااهمي، و منابع اطالعات) گمراه

longitudinal)سن ) و روش تحقيق طول)  تداوم)(  و گروه study)    وو انوواع تحقيقوات

field)طول) و روش تحقيق ميدان)   study)  )(روش تحقیـق  وو  و انواع مشواهده ميودان

وو تفسوير    همبستگ) و انواع تحقيقات همبستگ) و كاربرد تحقيق همبستگ)  ست ي همب

وو مزایوا و معایوب    های همبستگ) و تعدیل رریب همبسوتگ)  رریب همبستگ) و شاخ  

ـ    های تحقیق اقـدا  ـ روشروش همبسوتگ)(   ــ  يپژوهـي، بررسـي مـوردی و عل 

 و رویدادی((ای  پسقایسهپژوه) و بررس) موردی و روش عل ) و م روش اقدامای مقایسه

3 
مباني مشاوره و 

 راهنمایي

وو   راهنمای) و مشاوره فوردی و راهنموای) و مشواوره گروهو)(      مشاوره فردی و گروهي 

ــیلي   ــاوره تحص ــایي و مش  وظووایف و خوودمات راهنمووای) و راهنمووای) و       راهنم

 2آزمون 



 

موه  وو مسوئولي، كاركنوان برنا   وو راهنموای) در مقواطع تحصويل) مختلوف     تحصيل)مشاوره
 راهنمای) و مشاوره در مدرسه و فنون راهنمای)(

4 
ها و فنون راهنمایي روش

 در مشاوره

بخوش، فنوون عمول، فنوون ادراكو)،       تعریوف فون یوا مهوارت، فنوون آرام      مشاوره فنون

هوای  های  مشاوره، خطاهای شناخت) مراجع، مهوارت سازمانده)، رهبری، مقاوم،، مهارت
هوای  ای، عوامل موفقي، مشاور، مهوارت ساختار ارتباط مشاورهای، ، ارتباط مشاورهارتباط)

پایه مشاوره، تفسوير محتووا، انعکواس احساسوات، انعکواس محتووا و احساسوات، منوافع و         
هوای مورتبط بوا    ای واد پایوان) راحو،، مهوارت    كوردن،  اشکاالت استفاده از سلال، خالصوه 

هوای دیگور بورای    غييور، مهوارت  ها برای تسهيل فراینود ت مهارت راهبردهای تغيير، تركيب
ده) م دد، به چالش كشيدن عقاید خودتخریب، استفاده مراجع سازی، شکلتغيير، نرمال
ای اصول)، اسوتفاده از ت ربوه حواال و     هوای مشواوره  هایش، تبيين تضادها، مهارت)از توانای

 ها، اقدام تسهيل)(حلاین ا، تبيين راه

5 
های مشاوره و نظریه

 درمانيروان

ه راجرز و نظریوه     مفاهيم بنيادی نظریمحوری( محور )مراجعمشاوره و درمان شخص

فعلو) و  مودت و رونودهای     وو درموان كوتواه   وو اخوتالالت روانو)   محور درمان) شخ روان

وو  درموان) وجوودی  وو روان  تواری  تفکور وجوودی   مشاوره و درمان وجـودی  ها( نوآوری

های رویکرد و محدودی،درمان) گروه)وره و روانو مشامدتاختالالت روان) و درمان كوتاه 
 وجودی و روش معنادرمان)(

درمان) و تغييور  درمان) و مفاهيم بنيادی نظریه پرلزو روان تاری  گشتال، درمانيگشتارت

 بخش و اختالالت روان) و خدمات درمان گشتالت)(درمان

6 
های  رواني کاربرد آزمون

 در مشاوره

، پوييری و باوا  در هوون   تفواو  ، مفهووم هوون  ) هيم مارتط  هوش؛ تعاريف و مفاا 

هوای  رابطو  هوون بوا وي زوی    ، دهنده هوون عناصر تشكيل، بندی افراد از نظر هونطاق 

هااي هاوش و   نظريهفصل ششو::  (؛ زيری و رشد هون در کودکیشكل، اساسی انسانی

و  خيیرشودی و شونا  ، زيسويی  -عصوای ، هوای روانسونجی  نظريو  ) هاي ذهنا  تواناي 

هوای  آزموون ) هاي انفارايي هاوش  آزمون(؛ فصل هفي:: های معاصر درباره هوننظري 

هاي گروها   آزمونفصل هشي:: های انفرادی هون(؛ و وکسلر و ساير آزمون هون بين 

 هوش
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وو سوبک   طلب) و عالقوه اجتمواع)    هدف نهای) و عقده حقارت و عقده برتری  نظریه آدرر

وو  های ذهن) و وحدت و انس ام شخصي، و من خالقه یوا نيوروی خوالح     رداش،زندگ) و ب 
و ارزیاب) درمان)و روانشناس) فردنگرهای محافظ و كاربردهای روان رشد نابهن ار و گرایش 

كالین و زندگ)   مالن) نظریه روابط شيءدر نظریه آدلر و برداش، آدلر از ماهي، انسان(  

وو  های دفاع) و رویکرد مارگارت ماهلر و هواینز كوهوات     نيزمروان) كودك و ارطراب و مکا  
درمان) در نظریه روابوط  اوتوكرنبرگ و نظریه دلبستگ) جان بالب) و ماری آینسورث و روان   

نظریـه کـارن هورنـای    ش)ء و برداش، از ماهي، انسان و آنا فروید و هواینز هوارتمن(       
وو  رن وری و خودانگواره آرموان)    وان نيازهای اساس) انسان و ارطراب اساس) و نيازهای ر  

شناس) زن و برداش، هورنای از ماهي، انسان و ارزیاب) در نظریه هورنای و پوژوهش      روان

هوای گریوز یوا     تعارض بنيوادی انسوان و مکوانيزم     نظریه اریک فرو  در نظریه هورنای( 

 وو شوناخت) انسوان  بازیاب) امنيو، و رشود شخصوي، در دوران كوودك) و نيازهوای روان         

نظریـه  درمان) و پژوهش و ارزیاب) در نظریه فروم(  گيری سازنده یا ثمربخش و روان جه،

هوای شخصوي،ن نهواد،    شناس) و اصول بنيادی شخصي، و بخوش    شخصي، هنری موری

هان رشد شخصوي،  بندی نيازها و عقده خود و نيازهان انگيزش رفتار و نيازها و مقوله   فراخود، 
سان و ارزیاب) و پژوهش در نظریه موری و پژوهش فردنگور در   و برداش، موری از ماهي، ان

 نگر(مقابل پژوهش قانون



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (مجموعه مشاورهمباحث )

 1و  2های مجموع مباحث آزمون

 3آزمون 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (ورهمجموعه مشامباحث ) نام دروس رديف

 زبان عمومي و تخصصي 1
معلوم و م هول، جمالت مركب كوتاه، نقل قول مسوتقيم و غيرمسوتقيم،   ، (modal)افعال

 ب(للغ،، واژگان تخصص)  درك مط

 آمار  و روش تحقیق 2

 آزمون فرريه، انواع فرريه، خطاهوای آزموون،   آمار: ـ استنباط آماری: آزمون فرضیه  

level)مون، سوط  معنواداربودن   توان آز of significance) دامنوه و  هوای یوک  ، آزموون

One)دودامنه tailed and two tailed test)اسـتنباط آمـاری: آزمـون فرضـیه      و
گروهوو) تووا  یووک Zآموواره آزمووون، آزمووون   )tوzهووای مقایسووه ميووانگين    آزمووون
one)اینمونهتک sample z test) آزمون ،tها، آزمون ، آزمون معنادار بودن ميانگين

هوا، آزموون معنوادار بوودن روریب      ها، آزمون معنوادار بوودن واریوانس   نسب،معنادار بودن 

 ت زیه و تحليل  تعقیبي هایطرفه و آزمونتجزیه و تحلیل واریانس یکهمبستگ)( 

واریانس و انواع واریانس و م موع م رورات و برآورد واریانس جامعه  ميانگين م ورورها(     
 های تعقيب)(گيری مکرر و آزمونههای با اندازو طرحFو محاسبه نسب،

وو  یشو) تحقيوق آزما  های پژوهش) و روش   طرحروش تحقیق: روش تحقیق آزمایشي 

هوای  های پژوهش آزمایش) و اعتبار آزمایش و مراحل تحقيق آزمایش) و انواع طورح  ویژگ)
 گروه)  آزمایش)((تحقيق بين

 روش تحقيق تواریخ) و منوابع روش تحقيوق      ن اری های تحقیق تاریخي و قو روش

 نگاری(تاریخ) و اعتبار یا نقد منابع تاریخ) و تحقيق قوم

3 
مباني مشاوره و 

 راهنمایي

 اصول و كليات راهنمای) و مشاوره شغل) و اطالعات شغل) و راهنمایي و مشاوره شغلي 

و انتخاب ریزی شغل)كار در راهنمای) و مشاوره شغل) و راهنمای) شغل) در مدارس و طرح  
و فرسودگ) شغل)( شغل و سازش شغل) و انگيزش شغل) و موفقي، شغل) و ررای، شغل)    

 مشاوره خانواده  تعاریف مفاهيم و كليات( و چرخوه زنودگ) خوانواده و      اوره خانواده مش

مشواوره خوانواده   وو  ینود مشواوره خوانواده   اها و سن ش و ارزیاب) خانواده و فر  انواع خانواده
تحليل) و مشاوره خانواده آدلری و مشاوره خانواده گشتالت) و مشواوره خوانواده بووئن)     روان

ی خانواده( و مشاوره خانواده راهبردی و مشاوره خانواده ساختاری و مشاوره    ها نظریه نظام
وو نموادین   خانواده مبتن) بر الگوی فرایند اعتباریاب) انسان و مشواوره خوانواده ت ربيوات)     

ویتاكر و مشاوره خانواده شناخت) و رفتاری و مشاوره خانواده سيستم) و مشواوره خوانواده       
وو مشواوره   حل محور و مشاوره خانواده روانو) و آموزشو)    واده راهمدار و مشاوره خان هي ان

 خانواده روایت)(

4 
ها و فنون راهنمایي روش

 در مشاوره

درموان)،   تعاریف گروه، انوواع گوروه، تاریخ وه گوروه    مشاوره گروهي و مشاوره مدرسه 

گروهو)،  های گروه، ارزیاب) فراینود مشواوره گروهو)، مشواوره     قوانين اساس) گروه، ویژگ)
تشوکيل مشواوره گروهو)، فراینود عملکورد      گيوری،  نقش اعضا در مشاوره گروه)، تصوميم 

دبسوتان)،  های مشاوره گروهو)، مشواوره گروهو) بوا كودكوان پويش      مشاوره گروه)، روش
نوجوانان و جوانان، نحوه اجرای گروه و رشد خصوصويات فوردی، گوروه كواهش اروطراب      

ه، مقاوم، در برابر تغيير، راهنمای) و مشاوره تحصيل)، امتحان، پویای) گروه، تغيير در گرو
 آموزان، نکات كليدی در مشاوره مدرسه(تشخي  مشکالت دانش

5 
های مشاوره و نظریه

 درمانيروان

درمان) و درمان) و راهبردهای واقعي،  مفاهيم بنيادی نظریه گالسر و روان  درمانيواقعیت

وو  ان)  رفتار درمان) و مفاهيم بنيادی نظریه رفتاردرمو   تاری رفتاردرماني اختالالت روان)(

 ــ عـاطفي  رفتاردرمـاني عقننـي  مودت(  درمان) و اختالالت روان) و درمان كوتاه  روان

 مدت(درمان) و درمان كوتاه مفاهيم نظریه اليس و نظریه شخصي، و روان

 4آزمون 



 

6 
های  رواني کاربرد آزمون

 در مشاوره

 و آزمون يادداری، حرکيی بندر زشيازتو  ديداری آزمون) هوش تشخيص  هايآزمون

کليا ، ) اساعداي هايآزمون :ده: فصل(؛ زبانی ايلينوی و آزمون روانی، ديداری بنيون

 تحليل  هايآزمون :يازده: فصل(؛ (چندزان و عمومی ) های اسيعدادهای خاصآزمون

( فرافكن) ط تركي هايآزمون :دوازده: فصل(، کليا فق  قسمت ) شخصيت( عين )

 فصل(؛ سنجیفنون جامع ، معرفی و تشري  چند آزمون فرافكن، کليا ) شخصيت

ها و نگرن، هاها و سنجش آنرغات) هاارزش و هانگرش ها،رغطت سنجش :سياده:

 (هاسنجش ارزنو  هاسنجش آن

 روانشناسي شخصیت 7

و سوطوح  بخش)  صي،ها و شخ ها و نيازها و ارطراب و پویش    تنشهری استک ساریوان 

پوژوهش و ارزیواب) در    ودرموان)    های روان) و روان  شناخ، و هف، مرحله رشد و اختالل  

 رشد روان) و اجتماع) و اعتمواد در برابور عودم       نظریه اریک اریکسون نظریه ساليوان( 

كوشو) در  اعتماد و خودمختاری در برابر شرم و تردید و ابتکار عمل در برابر گناه و سوخ،    
هویت) یا ابهام نقش و صميمي، در برابر انزوا و زاینودگ)  حقارت و هوی، در مقابل ب) برابر 

در برابر ركود و انس ام و یکپارچگ) در مقابل نوميدی و برداش، اریکسون از ماهي، انسان  
های مربوط به نظریوه اریکسوون و ارزیواب) نظریوه       های تحقيق اریکسون و پژوهشو روش

ها و انگيوزش  ها و نگرشهای شخصي، و عادت صف، د آرپورتگوردون وینراریکسون( 

اصول خودمختاری كاركردی و نفس یا خویشتنن خوود یگانوه و    و خودمختاری كاركردی و  
یافته و ماهي، انسوان از نظور    فرد و شخصي، در دوران كودك) و شخصي، كمال منحصربه

وو رفتوار بيوانگر(    نظریه آلپوورت ها و پژوهش در آلپورت و ارزیاب) در نظریه آلپورت و ارزش 

وو  احساس و نگرش و اروطراب و وراثو، و محويط         ارگ، ریموند کتل و هانس آیزنگ

هوای  وو آزموون  مراحل رشد شخصي، و ماهي، انسان از نظر كتل و ارزیاب) در نظریه كتول   
وو پونج محوور    كتل و پژوهش در نظریه كتل و نظریه آیزنگ و نظریه پنج عامل) شخصوي،    

هوای  های تقوی، و تقریب  تقوی، و رفتار كنشگر و برنامه  اف اسکینر بيي،( صبزرگ شخ

ساز كنشگر ده) رفتار و رفتار خراف) و خودگردان) رفتار و كاربردهای شرط)   متوال)ن شکل
و ارزیاب) از نظر اسکينر و پژوهش در نظریه اسکينر و برداش، اسوکينر از ماهيو، انسوان(      

های یادگيری ای و فرایندها و مکانيسم بنای یادگيری مشاهده الگوگيرین مآربرت بندورا 

وو  وو تغييوردادن رفتارهوای اكتسواب)    ای و مراحل رشد الگووگيری و خودكارآمودی   مشاهده
ارزیاب) در نظریه بندورا و برداش، بندورا از ماهي، انسان و انتقادات وارده به نظریه بندورا(  

یادگيری اجتماع) و مکوان كنتورل درونو) در       اصول نظریه جوریان راتر و وارتر میشل

برابر مکان كنترل بيرون) و برداش، راتر از ماهي، انسان و ارزیاب) در نظریه راتر و رویکورد    
 شناخ، عاطف) والتر ميشل و تناقض ثبات و تعامل شخ  و موقعي،(



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (مجموعه مشاورهمباحث ) نام دروس رديف

 زبان عمومي و تخصصي 1
ای، لغو،،  كلموه بارت وصوف)، حوروف اروافه، افعوال دو    جمله پي يده، كاربرد فعل دوم، ع
 واژگان تخصص)  درك مطلب(

 آمار  و روش تحقیق 2

و طرح عامل) ت زیه و تحليل واریانس دوزیه و تحلیل واریانس ـ طرح عاملي  آمار: تج

وو  وو نموایش نمودارهوای اثرهوای تعوامل)     متقابل عامل) و كنش متقابل و اثرات اصل) و اثر 
وو محاسوبه   و محاسبه تحليل واریانس دومتغيوری های عامل)  های زیربنای) و طرح مفروره

3و ت زیه و تحليلFدرجات آزادی و آزمون   وو تحليول   و مقایسه سوطوح یوک عامول    3

نيکووی) بورازش( و     ای  نمونوه های تک آزمونآمار ناپارامتری گيری مکرر( و  واریانس با اندازه

هوای  نو آزموهای همسوی) دو نمونه وابستهمستقل و آزمون  های همسوی) دو نمونهآزمون

 دوآزمون خـي های همسوی) چند نمونه وابسته( و  همسوی) چند نمونه مستقل و آزمون 
دو و محاسوبه روریب    های استفاده از آزمون خ)دودی،دو و مح دو و انواع آزمون خ)  خ)

 دو و ح م نمونه( تر فيشر و آزمون خ)دو و آزمون دقيقهمبستگ) از طریق خ)

د تحليل و انواع تحليل محتوا و مراحول     واح روش تحقیق: روش تحقیق تحلیل محتوا

و وش فراتحليل ر روش تحقیق فراتحلیلتحليل محتوا و پایای) تحليل محتوا و روای)( و    

های اساس) در روش فراتحليل و منوابع خطوا در     اندازه اثر و مراحل روش فراتحليل و گام  

روایي و پایایي و روش فراتحليل) و مزایا و معایب روش فراتحليل و كاركردهای فراتحليل(  
  استانداردبودن و روای)  اعتبار( و پایای)  ثبات( و عمل) بودن(

3 
مباني مشاوره و 

 هنمایيرا

جوو  مشواوره    مشاوره با سالمندان و مشاوره بوا افوراد تووان   های ویژه مشاوره با جمعیت

های متفاوت و مشاوره با زنان و مشاوره مسوائل    مشاوره با افراد دارای فرهنگو   توانبخش)(
های جنس) و مشاوره اعتياد  سوءمصرف مواد و دارو( و مشاوره بحران  مشاوره در موقعي،  

گرا مشاوره طالح و جدای) و مشاوره با مراجع خودكش)( و مشاوره فقدان و سوگ و   بحران)

ای  و عملي در برخي مسائل حرفهو مشاوره با مراجعان عصبان) و مشاوره تصحيح)( و   

های( جلسه مشواوره و آراموش      آرایش اتاح مشاوره و نگهداری سوابق  یادداش، مشاوره 

اخـن  در  وو  وو پوژوهش و ارزشوياب) در مشواوره(    مخود مشاور و نظارت و آمووزش موداو   

ای ای در مشاوره و اصول اخالح حرفه و اخالح حرفه مالحظات اخالق) در مشاورهمشاوره 

 ها و مسائل فرهنگ)(و توجه به تفاوت

4 
ها و فنون راهنمایي روش

 در مشاوره

 ایرههای مشاور ـ موارد خاص در مشاوره ـ انـواع فنـون مشـاو     صفات و ویژگي

های پيشرفته و تخصص)  فنون پيشرفته و تکميل)، مهارتنکات تکمیلي و موارد خاص 

تکميل)، فنون عمل)، انواع مشکالت، انواع فنون، كار كردن با مراجعان دارای مشکل خاص 
 درمان)، پرخاشگری، خودكش)، بحران، سوگ(، ررورت و لزوم مشاوره( بازی

5 
های مشاوره و نظریه

 انيدرمروان

وو  درمان) و نظریوه شوناخت) شخصوي،     های شناخ،ها و تفاوت شباه،درماني شناخت

مدت و تغيير رفتوار شوناخت) دونالود     درمان) كوتاهدرمان) و اختالالت روان) و شناخ،  روان

 مفاهيم بنيادی نظریوه  ای( روش تحلیل رفتار متقابل )روش ارتباط محاورهمایکنبام( 

 درمان)(برن و روان

6 
های  رواني کاربرد آزمون

 در مشاوره
  (فصل يازده: کياب مدرسان شريف) شخصيت( عين ) تحليل  هايآزمون
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 اهمي، خویشتن یا خود و شکوفای) تمایل بنيادی انسان و جهان ت ربو) و      کار  راجرز 

رزیاب) و پوژوهش   انسان با كاركرد كامل و برداش، راجرز از ماهي، انسان و ا  توجه مثب، و  

 رویکورد  آبراهـا  هارورـد مزرـو    نظریوه راجورز(    های  رویاروی) و انتقوادات) بوه   و گروه

 5آزمون 



 

مراتوب نيازهوان انگيوزش و نيازهوای شوناخت) و شخصوي، سوالم و            گرای) و سلسله انسان
خودشکوفا و فراانگيزش و فرانياز و دالیل نواتوان) در خودشکوفاشودن و برداشو، مزلوو از         

جـر   مراتوب نيازهوا و ارزیواب) نظریوه مزلوو(        هوای سلسوله  و  سایر نظریه  ماهي، انسان

های شخص) و اصل موروع بنيادی و اصول تبع)  جرج كل) و نظریه سازه ارکساندر کلي

های مربوط به نظریه كل) و ارزیواب)  و پژوهشREPدرمان) و آزمون و رشد نابهن ار و روان 

وو   اروطراب نظریه وجودگرایي و رورـومي  رداش، كل) از ماهي، انسان( نظریه كل) و ب 

هوای مربووط بوه    و پژوهش از ماهي، انسان و ارزیاب) نظریه م)  درمان) و برداش، م) روان

و    نياز به پيشرف،ن مک كللندشناسي های تیپهای حیطه محدود و نظریهنظریهآن( 

هوای  و خوون بواس و پالموين و نظریوه      ه خلوق  خوواه)ن مواروین زوكورمن و نظریو      هي ان
بنودی شولدون و ارزیواب) نظریوه       بندی كرچمر و طبقوه   شخصي، و طبقه  ناخت) و شتيپ
و نظریه انگيزه و پاس  داالرد و ميلر و نظریه لوین و نظریوه   Aشناس) و شخصي، نوع  تيپ

لتقاط) ارگانيسم) گلدشتاین و اصول نظریه ارگانيسميک و نظریه گروه) مورینو و نظریه ا  

هوا در موورد ارتبواط بوين     خون دیدگاهو خلق بنیادهای زیستي شخصیتگاردنر مورف)( 

خون مطالعات ووخو و سرش، و خلق های اوليه در مورد سرش، و خلقذهن و بدن و دیدگاه 
هوای چوپ و   رو و برتوری نيمکوره    رو و گشواده طول) و تحقيق كاگان در مورد كودكان كم 

بُعود  شناسو) و سوه  وو عصوب  های عصب) دوپامين و سوروتونين دهندهو كاركرد انتقالراس،
پوریری  های زیست) در هي انخو و همبستگ) هي انات و سبک زندگ) و همبستگ) وخلق

پردازش اطنعات شناختي در شخصیت پریری( های این رویکرد و انعطاف و محدودی،
طرحوواره چگونوه عمول     بندی و خود و طرحواره و خوود و       ساختارهای شناخت) و طبقه 

رومن)   های عل ) و نتایج اسنادهای عل و) و نظریوه     كند؟ و ابعاد انگيزش) خود و تبيين  م)
وو  شخصي، و كاربردهای بالين) رویکرد پردازش اطالعات و فشار روان) و كنارآمودن بوا آن    

وو  طقو) وو درموان من  كوب) در برابر فشوار روانو)  های مقابله با فشار روان) و آموزش مایه راه
موورد   وو شوناخ، درموان) آرون بوک در افسوردگ) و تحقيوق در        (RET)هي ان) الويس 

 های سنت)(درمان) و رابطه نظریههای نادرس، و شناخ،شناخ،
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  (مجموعه مشاورهمباحث )

 5و  4های م موع مباحث آزمون

 6آزمون 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :تخصصی و عمومی زبان

زاده، انتشـارات  زبان تخصصي علو  تربیتي دکتر طاربـ 3علو  تربیتي، کیانوش هاشمیان  تخصصي زبان ـ2 شریف مدرسان هایکتاب ـ1

essentialـ زبان عمومي 4سمت  word,5 ـ مجموعه سـااتت  6معصومه امیني کاشاني  Breakthroughـ درک مطلب5 مریم صبوری، 4

 سا  اخیر( 6خصوص کتاب مدرسان شریف )به
 

 :آمار و روش تحقیق

و  روانشناسي در آماری تحلیل ـ3 دتور علي دکتر ـ تربیتي علو  و روانشناسي در کاربردی آمار و احتماتت  ـ2 شریف مدرسان کتاب ـ1

 هـای ــ روش 5 دتور علي تربیتي ـ دکتر علو  و روانشناسي در تحقیق ـ روش4نقشبندی سیامک دکتر و دتور علي دکتر تربیتي، ترجمه لو ع

 بیابان رد اسماعیل دکتر تربیتي، علو  روانشناسي و در تحقیق
 

 :مبانی مشاوره و راهنمايی

 و راهنمـایي  ـ4احمدی احمد سید مشاوره، و راهنمایي اصو  و مباني ـ3 آبادیشفیع تردک مشاوره، و راهنمایي مقدماتـ 2 شریف مدرسان کتاب ـ1

 بر ایـ مقدمه7احمدی  سیداحمد درماني،روان و مشاوره بر ایمقدمهـ 6 آبادیشفیع دکتر گروه، پویایيـ 5 آبادیشفیع دکتر شغلي، و تحصیلي مشاوره

 ،1391 او  چاپ جدید ویرایش انتخاب شغل، هاینظریه و شغلي مشاوره و راهنمایيـ 9 کوری دکتر درماني،گروهـ 8 ثنایي باقر دکتر مشاوره، و راهنمایي

 گروهـي،  مشـاوره  هـای نظریه گروهي، فنون مشاوره ـ16 مشاوره، بیرجندی فنون و اصو  ـ11ثنایي  راهنمایي، و مشاوره مباني ـ11 آبادیشفیع دکتر

 نژادنوابي
 

 :يی و مشاورهها و فنون راهتماروش

مباحث  و بنیادی مفاهیم ـ3 آبادیشفیع دکتر ،1393 چاپ جدید، ویرایش مشاوره، و راهنمایي فنون و هاروش ـ 2 شریف مدرسان کتابـ 1

سیمین  تأریف درمانيروان و مشاوره در پیشرفته و پایه هایمهارت ـ4 حسینیان سیمین ترجمه گلدارد دیوید نوشته مشاوره تخصصي در

 و هاروش و مباني مباحث بین که شد یادآور گلدارد )باید و گلدارد نوشته مشاوره عملي هایمهارت ـ5 کوتیي خدابخشي و آناهیتا نیانحسی

 و پایه هایـ مهارت7 بیرجندی حسیني مشاوره، فنون و اصو  ـ6 شود( مطارعه باید هردو منابع پس دارد، وجود باتیي فنون همپوشاني

مشاوره  فنون و اصو  ـ9 نژادنوابي گروهي مشاوره هاینظریه گروهي، مشاوره ـ فنون8 کوتیي و حسینیان درمانيروان و اورهپیشرفته در مش

 مشاوره، رئونارد مقدمات ـ12 پاترسون و ورفل مشاوره، فرایند و فنون ـ11 کنت کریستیان درماني،روان و مشاوره پیشرفتهفنون ـ11بیرجندی 

 گندینگ ساموئل مشاوره، مباني و اصو  ـ14 بیرجندی مهدی سید درماني،خانواده هاینظریه و نفنو ـ13استین 

 درمانی:های مشاوره و رواننظريه

 و مشاوره هاینظریه ـ3 ناصری غنمرضا و آبادیشفیع هللعبدا دکتر درماني،روان و مشاوره هاینظریه ـ2 شریف مدرسان کتابـ 1
 هاینظریه ـ5 سیدمحمدی ترجمه کوری نوشته درمانيروان و مشاوره کاربست و نظریه ـ4 فیروزبخت رجمهت درماني شارفروان
  سیدمحمدی ترجمه و نورکراس پروچسکا درمانيروان

 

    :های روانی در مشاورهکاربرد آزمون

 هاینـ آزمو4 بهرامي هادی دکتر رواني هایرد آزمونـ کارب3کرمي   دکتر رواني هایآزمون و سازیآزمون با آشنایي ـ2 شریف مدرسان کتاب ـ1

 ترجمه شریفي 2و  1 جلد مارنات رواني سنجش ـ راهنمای6 بهرامي دکتر شخصیت فرافکن هایـ آزمون5 گنجي حمزه علمي(، و نظری رواني )مباني

شناختي علي های روانـ آزمون9اشاشریفي پ حسن دکتر شخصیت، و هوش هایآزمون کاربرد و ـ نظریه8حمزه گنجي  هوش، رواني ـ سنجش7
 فتحي آشتیاني 

 
 

 :روانشناسی شخصیت

  شریف مدرسان کتاب ـ1
 شورتز شخصیت، روانشناسي ـ2

 پروین شخصیت روانشناسي ـ3

 سیاسي اکبرعلي شخصیت، هایـ نظریه4

 شاملو دکتر شخصیت، مکاتب و هانظریه ـ5

 روان نشر سیدمحمدی حیيی ترجمه فیست، و فیست شخصیت هاینظریه ـ6

 سیدمعین یحیي ترجمه شورتس، آرن سیدني و شورتز دوآن شخصیت هاینظریه ـ7

 هاي مدرسان شريفمنابع آزمون
 


