
1

مقطع کارشناسی ارشد

کد رشته :121119

نام درسکد درسدیف
واحد

نظري

واحد

عملی
نوع درسپیش نیاز

مشترك2آمار استنباطی پیشرفته11211493

مشترك2هدایت و مشورت در اسالم21211513

31211514
نظریه هاي پیشرفته مشاوره و 

روان درمانی
مشترك3

41211591
نظریه ها و روش هاي مشاوره 

شغلی
تخصصی21

10

نام درسکد درسدیف
واحد

نظري

واحد

عملی
نوع درسپیش نیاز

11211515
نظریه ها و روشهاي مشاوره 

گروهی
21

نظریه هاي پیشرفته

 مشاوره و روان درمانی
مشترك

21211605

سازمان دهی و مدیریت 

خدمات راهنمایی و مشاوره 

شغلی

21
نظریه ها و روش هاي

 مشاوره شغلی
تخصصی

31211592
تهیه و کاربرد آزمون هاي 

روانی در مشاوره شغلی
تخصصی21

لیست ارائه دروس

رشته :مشاوره گرایش 

مشاوره شغلی

دانشگاه پیام نور

سال تحصیلی 98-99

ترم دوم

9جمع واحد

توضیحات

ترم اول

جمع واحد



1

مقطع کارشناسی ارشد

کد رشته :121119

لیست ارائه دروس

رشته :مشاوره گرایش 

مشاوره شغلی

دانشگاه پیام نور

سال تحصیلی 98-99

نام درسکد درسدیف
واحد

نظري

واحد

عملی
نوع درسپیش نیاز

11211698
سمینار مسائل راهنمایی و 

مشاوره شغلی
2

نظریه ها و روش هاي مشاوره 

شغلی، سازمان دهی و مدیریت 

خدمات راهنمایی و مشاوره شغلی

تخصصی

21211699
تمرین فنون مشاوره در 

آزمایشگاه
تخصصی1

31211517
روش هاي تحقیق پیشرفته در 

علوم تربیتی و روانشناسی
مشترك21

3کارورزي در مشاوره شغلی41211700

1. نظریه ها و روش هاي مشاوره 

شغلی،  2. سازمان دهی و مدیریت  

خدمات راهنمایی و مشاوره شغلی، 

تهیه و کاربرد آزمون هاي روانی در 

مشاوره شغلی

تخصصی

5

نام درسکد درسدیف
واحد

نظري

واحد

عملی
نوع درسپیش نیاز

ترم چهارم (فقط مخصوص دانشجویان شیوه پژوهش محور)

توضیحات

ترم سوم

9جمع واحد

توضیحات



لیست ارائه دروس

رشته :مشاوره گرایش 

مشاوره شغلی

  

  

11111296  

 کد درسردیف

11211580
روابط و    

سمینار (ت   21211554

توضیحات

 کد درسردیف

راهنمایی   11211522

21211524
نظریه ها    

جمع واحد

جمع واحد

جدول د          

       

 

 توضیحات : دانشجویان این گر                

انتخاب نمایند.

توضیحات



1

مقطع کارشناسی ارشد

کد رشته :121119

لیست ارائه دروس

رشته :مشاوره گرایش 

مشاوره شغلی

دانشگاه پیام نور

سال تحصیلی 98-99

21راهنمایی و مشاوره شغلی31211523

3روانشناسی شخصیت41211521

ب) دانشجویان داراي مدرك کارشناسی غیر مرتبط( یعنی غیر از بند الف) در هر رشته در صورتی که دروس اعالم شده در 

جدول فوق را با همان تعداد واحد گذرانده باشند از گذراندن آن دروس جبرانی معاف هستند .

 

الف ) دانشجویان داراي مدرك کارشناسی رشته مشاوره در کلیه گرایشها نیازي به گذراندن دروس جبرانی جدول فوق ندارند.

توضیحات

12جمع واحد


	مشاوره شغلی

