
 
 انشگاه علوم پزشکی بابلد

 
 کتاب جامع زوج درمانی . مایکل هاروی. ترجمه خدابخش احمدی -2        مشاوره خانواده. تالیف دکتر کیانوش زهراکار و فروغ جعفری -1منابع: 

 

 1ساعت     جلسه:  2زمان تدریس:   دکتر فرامرزیمدرس:     کارشناسی ارشد مشاوره مامایی رشته تحصیلی:   واحد 2ا واحد از تعداد واحد:  سالمت خانوادهعنوان درس:

 را بشناسد. اصول و فنون مشاوره دانشجو باید هدف کلی درس: 

ارزشیابی  اهداف ویژه

 تشخیصی

روش  زمان خالصه محتوای درس

 تدریس

 وسایل

 

 آموزشی

 ارزشیابی

 حین تدریس 

 فعالیتهای

 فراگیران 

ارزشیابی 

 تکمیلی

در پایان جلسه از دانشجو انتظار مي رود 

 كه :

 اصول و اهداف مشاوره قبلل از ازدواج -

 را توضیح دهد.

 را تعریف کند.. فرایند مشاوره ازدواج  -

 را نام ببرد..  خدمات مشاوره در ازدواج  -

 دی را بیان کند..انواع مشاوره در ازدواج  -

را توضیح دهد  ازدواج با هدفهای انحرافی   -

 ازدواجهای نامناسب را توضیح دهد.

 را توضیح دهد.  فنون همسریابی  -

 را توضیح دهد. مشاوره در ازدواج مجدد -

 پرسش

 و

 پاسخ

 اصول و اهداف

 مشاوره فرایند

 خدمات

 ازدواج های انحرافی

 فنون همسریابی

 ازدوج مجدد

 

 دقیقه10

 دقیقه20

 دقیقه20

 دقیقه20

 دقیقه15

 دقیقه15

 

 *سخنرانی

*بحث 

 گروهی

*وایلللللللت 

بللللللللللورد 

*ویللللللد و 

پروژکتو

 ر

*نظر خواهي 

از فراگیللللران 

در مللللللللللللورد 

مطاللللللللللللللللللب 

درسلللللللللللللی و 

کلللللللللللللابرد ان 

درزنلللللللللللدگی 

پرسلللللللللش و *

 پاسخ

 *شرکت

در نظلللللللللر  

خلللللللللللللواهي 

محتللللللللللللو  

 آموزشي

* نقللللللللللللللللللد 

رویکللللللللللرد 

هللللللللللللللللللللای 

 روانشناسی 

فعالیلللللت در 

بحلللث هلللای 

کلللللللللللللللل س 

 *کنفرانس

 *کو یز

*امتحللللللللللان 

 پایان ترم



 علوم پزشکی بابلانشگاه د
 

 
 
 
 

 2ساعت           جلسه:  2زمان تدریس:    دکتر فرامرزیمدرس:     کارشناسی ارشد مشاوره ماماییرشته تحصیلی: واحد  2واحد از 1تعداد واحد:  س مت خانواده  عنوان درس: 

 آشنا شود.  کلیات و عوامل موثربر ازدواجدانشجو باید با هدف کلی درس: 

ارزشیابی  اهداف ویژه

 تشخیصی

روش  زمان خالصه محتوای درس

 تدریس

 وسایل

 

آموزش

 ی

 ارزشیابی

 حین تدریس 

 فعالیتهای

 فراگیران 

ارزشیابی 

 تکمیلی

 در پایان جلسه از دانشجو انتظار مي رود كه 

 را توضیح دهد. تاریخچه مشاوره  ازدواج

عامل سیاسی و احتماعی و فرهنگی موثر بر 

 را توضیح دهد. ازدواج

 نفش سن، تحصی ت را در ازدواج توضیح دهد. 

در  را نفش عوامل اخ قی و عوامل اقتصادی 

 توضیح دهد.ازدواج 

 نقش عوامل جسمانی را در ازدواج توضیح دهد.

 

 پرسش

 و

 پاسخ

 تاریخچه مشاوره ازدواج

 عوامل سیاسی و فرهنگی

 سن و تحصی ت

 اخ قی و اقتصادی

 عوامل جسمانی

 دقیقه15

 دقیقه20

 دقیقه20

 دقیقه20

 دقیقه15

 

 *سخنرانی

*بحث 

 گروهی

*وایلللت 

بللللللورد 

*ویللد و 

پللروژک

 تور

*نظر خواهي 

از فراگیللللران 

در مللللللللللللورد 

مطاللللللللللللللللللب 

درسلللللللللللللی و 

کلللللللللللللابرد ان 

درزنلللللللللللدگی 

پرسلللللللللش و *

 پاسخ

 *شرکت

در نظلللللللللر  

خلللللللللللللواهي 

محتللللللللللللو  

 آموزشي

* نقللللللللللللللللللد 

رویکللللللللللرد 

هللللللللللللللللللللای 

 روانشناسی 

فعالیلللللت در 

بحلللث هلللای 

کلللللللللللللللل س 

 *کنفرانس

 *کو یز

*امتحللللللللللان 

 پایان ترم



 انشگاه علوم پزشکی بابلد
 

 
 
 
 

 3ساعت           جلسه:  2زمان تدریس:    دکتر فرامرزیمدرس:     کارشناسی ارشد مشاوره ماماییرشته تحصیلی: واحد  2واحد از 1تعداد واحد:  س مت خانواده  عنوان درس: 

 آشنا شود.  با معیارهای همسرگزینیدانشجو باید هدف کلی درس: 

ارزشیابی  اهداف ویژه

 تشخیصی

روش  زمان خالصه محتوای درس

 تدریس

 وسایل

 

آموزش

 ی

 ارزشیابی

 حین تدریس 

 فعالیتهای

 فراگیران 

ارزشیابی 

 تکمیلی

 در پایان جلسه از دانشجو انتظار مي رود كه 

نظریللللللله هلللللللا و روش هلللللللای مشلللللللاوره در 

 توضیح دهد.همسرگزینی را 

 را توضیح دهد. جذابیت و خطا در همسرگزینی

 معیارهای ازدواج در همسرگزینی توضیح دهد. 

 

 پرسش

 و

 پاسخ

 نظریه های همسرگزینی

 جذابیت و خطا

 معیارهای ازدواج

 دقیقه30

 دقیقه30

 دقیقه30

 

 *سخنرانی

*بحث 

 گروهی

*وایلللت 

بللللللورد 

*ویللد و 

پللروژک

 تور

*نظر خواهي 

از فراگیللللران 

در مللللللللللللورد 

مطاللللللللللللللللللب 

درسلللللللللللللی و 

کلللللللللللللابرد ان 

درزنلللللللللللدگی 

و  پرسلللللللللش*

 پاسخ

 *شرکت

در نظلللللللللر  

خلللللللللللللواهي 

محتللللللللللللو  

 آموزشي

* نقللللللللللللللللللد 

رویکللللللللللرد 

هللللللللللللللللللللای 

 روانشناسی 

فعالیلللللت در 

بحلللث هلللای 

کلللللللللللللللل س 

 *کنفرانس

 *کو یز

*امتحللللللللللان 

 پایان ترم



 انشگاه علوم پزشکی بابلد
 

 
 
 
 

 4ساعت           جلسه:  2زمان تدریس:    دکتر فرامرزیمدرس:     کارشناسی ارشد مشاوره ماماییرشته تحصیلی: واحد  2واحد از 1تعداد واحد:  س مت خانواده  عنوان درس: 

 آشنا شود.  با مراحل ازدواجدانشجو باید هدف کلی درس: 

ارزشیابی  اهداف ویژه

 تشخیصی

روش  زمان خالصه محتوای درس

 تدریس

 وسایل

 

آموزش

 ی

 ارزشیابی

 حین تدریس 

 فعالیتهای

 فراگیران 

ارزشیابی 

 تکمیلی

 در پایان جلسه از دانشجو انتظار مي رود كه 

 توضیح دهد.مرحله آشنایی را 

 را توضیح دهد. مرحله نامزدی

 توضیح دهد. مرحله ازدواج و عروسی را 

 آغاز زندگی مشترک را توضیح دهد.

 

 پرسش

 و

 پاسخ

 مرحله آشنایی

 مرحله نامزدی

 مرحله ازدواج و عروسی

 آغاز زندگی مشترک

 دقیقه20

 دقیقه20

 دقیقه30

 دقیقه 20

*سخنرا

 نی

*بحث 

 گروهی

*وایلللت 

بللللللورد 

*ویللد و 

پللروژک

 تور

*نظر خواهي 

از فراگیللللران 

در مللللللللللللورد 

مطاللللللللللللللللللب 

درسلللللللللللللی و 

کلللللللللللللابرد ان 

درزنلللللللللللدگی 

پرسلللللللللش و *

 پاسخ

 *شرکت

در نظلللللللللر  

خلللللللللللللواهي 

محتللللللللللللو  

 آموزشي

* نقللللللللللللللللللد 

رویکللللللللللرد 

هللللللللللللللللللللای 

 روانشناسی 

فعالیلللللت در 

بحلللث هلللای 

کلللللللللللللللل س 

 *کنفرانس

 *کو یز

*امتحللللللللللان 

 پایان ترم



 انشگاه علوم پزشکی بابلد
 

 
 
 
 

 5ساعت           جلسه:  2زمان تدریس:    دکتر فرامرزیمدرس:     کارشناسی ارشد مشاوره ماماییرشته تحصیلی: واحد  2واحد از 1تعداد واحد:  س مت خانواده  عنوان درس: 

 آشنا شود.  با آموزش و مشاوره قبل از ازدواجدانشجو باید هدف کلی درس: 

ارزشیابی  اهداف ویژه

 تشخیصی

روش  زمان خالصه محتوای درس

 تدریس

 وسایل

 

آموزش

 ی

 ارزشیابی

 حین تدریس 

 فعالیتهای

 فراگیران 

ارزشیابی 

 تکمیلی

 در پایان جلسه از دانشجو انتظار مي رود كه 

توضللیح اهللداف مشللاوره پللیش از ازدواج را 

 دهد.

را توضیح  مهارتهای اساسی زوجین در ازدواج

 دهد.

مشاوره پیش از ازدواج با رویکرد کاربرد عملی 

 مهارتهای ارتباط صمیمی را توضیح دهد. 

 اصول و فنون روابط جنسی را توضیح دهد.

 

 پرسش

 و

 پاسخ

 اهداف مشاوره پیش از ازدواج 

 مهارتهای اساسی زوجین

رویکرد کلاربرد عمللی مهارتهلای 

 ارتباط صمیمی

 یاصول و فنون روابط جنس

 دقیقه20

 دقیقه20

 دقیقه30

 

 دقیقه 20

*سخنرا

 نی

*بحث 

 گروهی

*وایلللت 

بللللللورد 

*ویللد و 

پللروژک

 تور

*نظر خواهي 

از فراگیللللران 

در مللللللللللللورد 

مطاللللللللللللللللللب 

درسلللللللللللللی و 

کلللللللللللللابرد ان 

درزنلللللللللللدگی 

پرسلللللللللش و *

 پاسخ

 *شرکت

در نظلللللللللر  

خلللللللللللللواهي 

محتللللللللللللو  

 آموزشي

* نقللللللللللللللللللد 

رویکللللللللللرد 

هللللللللللللللللللللای 

 روانشناسی 

فعالیلللللت در 

بحلللث هلللای 

کلللللللللللللللل س 

 *کنفرانس

 *کو یز

*امتحللللللللللان 

 پایان ترم



 نشگاه علوم پزشکی بابلدان
 

 
 

 

 6ساعت           جلسه:  2زمان تدریس:    دکتر فرامرزیمدرس:     کارشناسی ارشد مشاوره ماماییرشته تحصیلی: واحد  2واحد از 1تعداد واحد:  س مت خانواده  عنوان درس: 

 آشنا شود.  ازدواج با مشاوره سال های اولیهدانشجو باید هدف کلی درس: 

ارزشیابی  اهداف ویژه

 تشخیصی

روش  زمان خالصه محتوای درس

 تدریس

 وسایل

 

آموزش

 ی

 ارزشیابی

 حین تدریس 

 فعالیتهای

 فراگیران 

ارزشیابی 

 تکمیلی

 در پایان جلسه از دانشجو انتظار مي رود كه 

 توضیح دهد.را  چرخه های زندگی

 را توضیح دهد. تفاهم 

 را توضیح دهد. رابطه همسری 

 را توضیح دهد. حریم در خانواده

نقش و رابطه با فرزندان در خانواده را توضیح 

 دهد.

 انواع فرزندپروری را توضیح دهد.

 فرزندخواندگی را توضیح دهد.

 

 پرسش

 و

 پاسخ

 چرخه های زندگی 

 تفاهم

 رابطه همسری

 حریم در خانواده

 فرزندان

 فرزندپروری

 فرزندخواندگی

 دقیقه20

 دقیقه20

 دقیقه10

 دقیقه 10

 دقیقه10

 دقیقه10

 دقیقه10

*سخنرا

 نی

*بحث 

 گروهی

*وایلللت 

بللللللورد 

*ویللد و 

پللروژک

 تور

*نظر خواهي 

از فراگیللللران 

در مللللللللللللورد 

مطاللللللللللللللللللب 

درسلللللللللللللی و 

کلللللللللللللابرد ان 

درزنلللللللللللدگی 

پرسلللللللللش و *

 پاسخ

 *شرکت

در نظلللللللللر  

خلللللللللللللواهي 

محتللللللللللللو  

 آموزشي

* نقللللللللللللللللللد 

رویکللللللللللرد 

هللللللللللللللللللللای 

 روانشناسی 

فعالیلللللت در 

بحلللث هلللای 

کلللللللللللللللل س 

 *کنفرانس

 *کو یز

*امتحللللللللللان 

 پایان ترم



 نشگاه علوم پزشکی بابلدان
 

 
 
 
 

 7ساعت           جلسه:  2زمان تدریس:    دکتر فرامرزیمدرس:     کارشناسی ارشد مشاوره ماماییرشته تحصیلی: واحد  2واحد از 1تعداد واحد:  س مت خانواده  عنوان درس: 

 شود. آشنا 1 های مشاوره خانوادهبا نظریه دانشجو باید هدف کلی درس: 

ارزشیابی  اهداف ویژه

 تشخیصی

روش  زمان خالصه محتوای درس

 تدریس

 وسایل

 

آموزش

 ی

 ارزشیابی

 حین تدریس 

 فعالیتهای

 فراگیران 

ارزشیابی 

 تکمیلی

 در پایان جلسه از دانشجو انتظار مي رود كه 

مبانی مشاوره زوج با رویگرد روان پویایی 

 توضیح دهد.

نظریه مشاوره آکرمن را توضیح دهد. فنون 

مشاوره با نظریه روابط موضوعی را توضیح 

 دهد

 پرسش

 و

 پاسخ

 مبانی روان پویایی

 مبانی مشاوره آکرمن

فنللللللللون زوج درمللللللللانی روان 

 پویایی

 دقیقه30

 دقیقه30

 دقیقه30

 

*سخنرا

 نی

*بحث 

 گروهی

*وایلللت 

بللللللورد 

*ویللد و 

پللروژک

 تور

*نظر خواهي 

از فراگیللللران 

در مللللللللللللورد 

مطاللللللللللللللللللب 

درسلللللللللللللی و 

کلللللللللللللابرد ان 

درزنلللللللللللدگی 

پرسلللللللللش و *

 پاسخ

 *شرکت

در نظلللللللللر  

خلللللللللللللواهي 

محتللللللللللللو  

 آموزشي

* نقللللللللللللللللللد 

رویکللللللللللرد 

هللللللللللللللللللللای 

 روانشناسی 

فعالیلللللت در 

بحلللث هلللای 

کلللللللللللللللل س 

 *کنفرانس

 *کو یز

*امتحللللللللللان 

 پایان ترم



 نشگاه علوم پزشکی بابلدان
 

 

 8ساعت           جلسه:  2زمان تدریس:    دکتر فرامرزیمدرس:     کارشناسی ارشد مشاوره ماماییرشته تحصیلی: واحد  2واحد از 1تعداد واحد:  س مت خانواده  عنوان درس: 

 شود. آشنا  2با نظریه های مشاوره خانواده دانشجو باید هدف کلی درس: 

ارزشیابی  اهداف ویژه

 تشخیصی

روش  زمان خالصه محتوای درس

 تدریس

 وسایل

 

آموزش

 ی

 ارزشیابی

 حین تدریس 

 فعالیتهای

 فراگیران 

ارزشیابی 

 تکمیلی

 در پایان جلسه از دانشجو انتظار مي رود كه 

مبانی مشاوره زوج با رویگرد بو.ین را توضیح 

 دهد

مبانی مشاوره زوج  با رویگرد مینوچین را 

 توضیح دهد.

مبانی مشاوره زوج  با رویکرد سیستمی را 

 توضیح دهد.

 پرسش

 و

 پاسخ

مبللانی مشللاوره زوج بللا رویگللرد 

 بو.ین 

مبللانی مشللاوره زوج  بللا رویگللرد 

 مینوچین 

مبللانی مشللاوره زوج  بللا رویکللرد 

 سیستمی

 دقیقه30

 

 دقیقه30

 

 دقیقه30

 

*سخنرا

 نی

*بحث 

 گروهی

*وایلللت 

بللللللورد 

*ویللد و 

پللروژک

 تور

*نظر خواهي 

از فراگیللللران 

در مللللللللللللورد 

مطاللللللللللللللللللب 

درسلللللللللللللی و 

کلللللللللللللابرد ان 

درزنلللللللللللدگی 

پرسلللللللللش و *

 پاسخ

 *شرکت

در نظلللللللللر  

خلللللللللللللواهي 

محتللللللللللللو  

 آموزشي

* نقللللللللللللللللللد 

رویکللللللللللرد 

هللللللللللللللللللللای 

 روانشناسی 

فعالیلللللت در 

بحلللث هلللای 

کلللللللللللللللل س 

 *کنفرانس

 *کو یز

*امتحللللللللللان 

 پایان ترم


