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 گرايش روانشناسي

 مواد امتحاني و جدول ضرايب به ترتيب دروس در هر گرايش

 )از راست به چپ( 

مبانی مشاوره و  -3، یقهای تحقمار روشآ -2 ، فرانسه(زبان عمومی و تخصصی )انگلیسی -1

 -6، درمانیهای مشاوره و رواننظریه -5، ها و فنون راهنمایی در مشاورهروش -4، راهنمایی

روانشناسی شخصیت -7، های روانی در مشاورهکاربرد آزمون  

(مشاوره مدرسه1  _ 1 3 2 2 3 3 2 2  

(مشاوره شغلی2  _ 1 3 2 2 3 3 2 2  

(مشاوره خانواده3  _ 1 3 2 2 3 3 2 2  

(مشاوره توانبخشی4  _ 1 3 2 2 3 3 2 2  

 
 

 
 

- Vocabulary 

 8-1درس  :لغات ضروری تافل 
  12-1: درس504کتاب 

  10-1درس  :601کتاب  
  12-1هفته  :1100کتاب   

- Grammar 

 Nouns ( ) 
 Pronouns ( ) 
 adjective ( ) 
 adverb ( ) 

 

- Vocabulary 

 15-9درس  :لغات ضروری تافل 
  22-13: درس504کتاب 

  20-11درس  :601کتاب 
  24-13هفته  :1100کتاب 

- Grammar 

 Verb +Verb   →فعل )افعال پشت سر هم(    
 Modal Auxilary Verb:  )افعال مدال )ساده / کامل→  
 Active and Passive:  )افعال معلوم و مجهول )زمانها→  
 Wish Sentences    →جمالت آرزویی  
 Conditional Sentences    →جمالت شرطی  
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- Vocabulary 

 

 22-16درس  :لغات ضروری تافل 

  32-23: درس504کتاب 

  21-30درس :601کتاب 
  36-25هفته :1100کتاب 

- Grammar 

 Naun clauses → ( ) 
 Adjective clauses → (وصفی ) 
 Adverb clauses → (عبارت قیدی) 

 

- Vocabulary 

 30-23درس :تافل یلغات ضرور 
  42-33درس :504کتاب 
  40-31درس  :601کتاب 
  46-37هفته  :1100کتاب 

- Grammar 

 Adjective phrase ( ) 
 Inversion ( ) 

 
 

 محتواي سرفصل سرفصل نام درس

 زبان تخصصي

 ها از کل مباحث زبان تخصصی سؤال مطرح خواهد شد.در کلیه آزمون درصد اول 25

 ها از کل مباحث زبان تخصصی سؤال مطرح خواهد شد.در کلیه آزمون درصد دوم 25

 ها از کل مباحث زبان تخصصی سؤال مطرح خواهد شد.در کلیه آزمون درصد سوم 25

 ها از کل مباحث زبان تخصصی سؤال مطرح خواهد شد.در کلیه آزمون درصد چهارم 25

 محتواي سرفصل سرفصل نام درس

هاي آمار و روش

 تحقيق

 درصد اول 25

 مفاهیم اساسی در آمار -
 فراوانی، توزیع فراوانی و نمودارهای آن -
 های گرایش مرکزیاندازه -
 های پراکندگی(های تغییرپذیری )شاخصاندازه -
 همبستگی -
 توزیع نرمال -

 درصد دوم 25

 ایاحتمال و توزیع دوجمله -
 برآوردها -آمار استنباطی -
 های انطباقیآزمون -
 ایهای مقایسهآزمون -
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 محتواي سرفصل سرفصل نام درس

 مباني مشاوره و راهنمايي

 درصد اول 25

 فصل اول: تعاریف و ضرورت راهنمایی و مشاوره

 فصل دوم: تاریخچة مشاوره و راهنمایی

 اهداف، اصول و انواع راهنمایی و مشاورهفصل سوم: 

 فصل چهارم: الگوهای راهنمایی

 درصد دوم 25

 فصل پنجم: فنون راهنمایی و مشاوره

 های جاری و سنتی مشاورفصل ششم: فعالیت

 فصل هفتم: راهنمایی و مشاوره در مؤسسات آموزشی

 ستگیهای معناداری همبآزمون -
 هاهنجارها و نیمرخ -

 درصد سوم 25

 مفهوم تحقیق -های علمیروش -
 عناصر پژوهش -
 مسأله و فرضیه -
 مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق -
 جامعه و نمونه -
 های تحقیقروش -
 )پیمایشی(یابی تحقیق زمینه -
 تحقیق همبستگی -
 اقدام پژوهی و بررسی موردی -
 ای )پس رویدادی(مقایسه -روش علّی -

 درصد چهام 25

 پژوهش تاریخی -
 تحقیق کیفی -
 شناسیتحقیق قوم -
 تحلیل محتوا -
 فراتحلیلی -
 تحقیق آزمایشی -
 طرح پژوهش -
 گروهیهای تحقیق بینطرح -
 گروهی(رفتار کاربردی )درونهای تحقیقاتی برای طرح -
 گیری در تحقیقابزار اندازه -
 هاهای تحلیل دادهروش -
 تدوین گزارش تحقیق -
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 درصد سوم 25

 هاسازمانفصل هشتم: مشاوره در مؤسسات بهداشت روانی و 

 ییها و مكاتب مشاوره و راهنمافصل نهم: نظریه

 فصل دهم: فنون مشاوره فردی

 فصل یازدهم: فنون مشاورة گروهی

 فصل دوازدهم: خانواده و زناشویی درمانی

 درصد چهارم 25

 ها در مشاورهفصل سیزدهم: کاربرد آزمون

 ایفصل چهاردهم: شناسایی راهنمایی شغلی و حرفه

 ای در مدارسپانزدهم: راهنمایی و مشاورة شغلی و حرفهفصل 

 ایریزی شغلی و حرفهفصل شانزدهم: طرح

 فصل هفدهم: انتخاب شغل و مشكالت آن

 آمیز به کارفصل هجدهم: اشتغال موفقیت

 های انتخاب شغل و حرفهفصل نوزدهم: نظریه

 فصل بیستم: راهنمایی و مشاوره کودك
 

 محتواي سرفصل سرفصل نام درس

ها و فنون روش
 راهنمايي در مشاوره

 درصد اول 25

 درمانیفصل اول: تاریخچه مشاوره و روان

 درمانیفصل دوم: تعاریف، اهداف و اصول مشاوره و روان

 درمانیفصل سوم: مقایسه راهنمایی، مشاوره و روان

 فصل چهارم: لزوم، ضرورت و اهمیت راهنمایی و مشاوره

 های راهنمایی و مشاورهها و مدلتئوریفصل پنجم: 

 فصل ششم: انواع راهنمایی و مشاوره

 درصد دوم 25

 فصل هفتم: رابطه یاورانه

 فصل هشتم: شناخت مشكل مراجع

 فصل نهم: تجربه مشاوره

 فصل دهم: موضوعات عملی در مشاوره و نیازهای مشاور

 درصد سوم 25

 فصل یازدهم: فنون راهنمایی و مشاوره

 های آنای و مهارتفصل دوازدهم: مصاحبه مشاوره

 های برخورد با آنفصل سیزدهم: ارزیابی مشكالت رفتاری مراجع و روش

 های تخصصی در مشاورهفصل چهاردهم: برخی از حوزه
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 درصد چهارم 25

 فصل پانزدهم: مشاوره و راهنمایی در مدارس

 فصل شانزدهم: بازی درمانی

 خانوادگیفصل هفدهم: مشاوره 

 فصل هجدهم: مشاوره گروهی

 فصل نوزدهم: کاربرد آزمون در مشاوره

 ای در مشاورهفصل بیستم: اخالق حرفه
 

 محتواي سرفصل سرفصل نام درس

هاي مشاوره و نظريه

 درمانيروان

 درصد اول 25

 درمانیفصل اول: مفاهیم بنیادی در مشاوره و روان

 فصل دوم: نظریة روانكاوی

 سوم: درمان آدلری )نظریه روانشناسی فردی(فصل 

 درصد دوم 25

 های وجودیفصل چهارم: درمان

 فصل پنجم: درمان فرد مدار )مراجع ـ محوری(

 فصل ششم: گشتالت درمانی

 درصد سوم 25

 ای یا تحلیل تبادلی(های میان فردی )تحلیل ارتباط محاورهفصل هفتم: درمان

 سازیسازی و غرقهمواجههای فصل هشتم: درمان

 های رفتاریفصل نهم: درمان

 درصد چهارم 25

 های شناختیفصل دهم: درمان

 های سیستمیفصل یازدهم: درمان

 های حساس نسبت به جنسیت و فرهنگفصل دوازدهم: درمان

 گرا )رویكرد پست مدرن(های استنباطفصل سیزدهم: درمان

 و التقاطی های یكپارچه نگرفصل چهاردهم: درمان

 فصل پانزدهم: رویكرد صفت ـ عامل

 فصل شانزدهم: گروه درمانی

 درمانی اجتماعی و محیطیفصل هفدهم: روان

 فصل هجدهم: رشد منابع انسانی

 فصل نوزدهم: به سوی درمان فرانظری
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 محتواي سرفصل سرفصل نام درس

هاي كاربرد آزمون
 رواني در مشاوره

 درصد اول 25

 کلیات روان آزماییبخش اول: 

 های روانیبندی آزمونفصل اول: تاریخچه و تقسیم

 فصل دوم: بافت سنجش بالینی

 فصل سوم: مصاحبه سنجشی

 فصل چهارم: سنجش رفتاری و گزارش روانشناختی

 بخش دوم: اصول روان آزمایی

 هاهای آزمونفصل پنجم: ویژگی

 هافصل ششم: بیان نتایج آزمون

 هاساختن و اجرای آزمونفصل هفتم: مراحل 

 درصد دوم 25

 بخش سوم: سنجش هوش

 های مربوط به آنفصل هشتم: هوش و نظریه

 های هوشفصل نهم: آزمون

 درصد سوم 25

 بخش چهارم: سنجش شخصیت

 های شخصیتفصل دهم: آزمون

 های تحلیلی شخصیتفصل یازدهم: آزمون

 های فرافكنها و آزمونفصل دوازدهم: روش

 درصد چهارم 25

 هاها و ارزشها، نگرشفصل سیزدهم: سنجش رغبت

 های ارزیابی شخصیتفصل چهاردهم: سایر روش

 بخش پنجم: سنجش استعدادهای جداگانه

 گیری استعدادهای چندگانهفصل پانزدهم: اندازه

 های آموزشیفصل شانزدهم: آزمون

 های شغلیفصل هفدهم: آزمون
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 سرفصل محتواي سرفصل نام درس

 روانشناسي شخصيت

 درصد اول 25

 فصل اول: مقدمات، تعاریف و سنجش شخصیت

 فصل دوم: عوامل به وجود آورندة شخصیت

 فصل سوم: رشد شخصیت

 فصل چهارم: رویكرد روانكاوی

 فصل پنجم: نظریه تحلیلی یونگ

 فصل ششم: نظریه روانشناسی فردی )فردنگر(

 درصد دوم 25

 )ماری( فصل هفتم: نظریه موری

 فصل هشتم: روانكاوی  اجتماعی )نظریه هورنای(

 گرا )نظریه فرام(فصل نهم: روانكاوی انسان

 فصل دهم: نظریه روابط شیء )کلین(

 فصل یازدهم: نظریه گروهی مورنو

 فصل دوازدهم: رویكرد عمر )نظریه پسافرویدی اریكسون(

 فصل سیزدهم: نظریه التقاطی گاردنر مورفی

 درصد سوم 25

 فصل چهاردهم: نظریه میان فردی )نظریه تاثیر متقابل اشخاص سالیوان(

 فصل پانزدهم: رویكرد رفتاری

 فصل شانزدهم: رویكرد یادگیری اجتماعی

 فصل هفدهم: نظریه میدانی لوین

 های ارگانیسمی و سرشتیفصل هجدهم: نظریه

 فصل نوزدهم: رویكردهای صفات در شخصیت: آلپورت، کتل و آیزنك

 بیستم: الگوی پنج عاملی در صفات شخصیت فصل

 درصد چهارم 25

 فصل بیست و یكم: نظریه پدیدار شناختی راجرز )نظریه فردمدار(

 نگر پویشی مزلوکل فصل بیست و دوم: نظریه

 فصل بیست و سوم: روانشناسی وجودی

 فصل بیست و چهارم: رویكرد شناختی

 شناختی در شخصیتفصل بیست و پنجم: رویكرد پردازش اطالعات 

 های نوار باریك(فصل بیست و ششم: رویكرد زمینه محدود )نظریه

 فصل بیست و هفتم: مروری کلی بر نظریه، سنجش و تحقیق در شخصیت

 فصل بیست و هشتم: اختالالت شخصیت

 
 


