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 هدف کلی این جلسه:  آشنایی با ویژگیهای گروه

 مطالبرئوس 
 اهداف رفتاری

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا

 یطهیادگیریح

 حرکتی(_شناختی،عاطفی،روانی)
 سطح

 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالو  یفوظا

 دانشجویان تکمیلی
 ارزشیابینحوه 

 زمان

 (یقه)دق

 

 مقدمه
و  با توجه به اینکه درک مفهوم گروه

انواع آن برای شروع درس ضرروری  

است لذا این جلسره بره تعراریف و    

 انواع گروه مربوط است.

 پیش آزمون
در ابتردا شرروع درس برا پرسرریدن    

تعریف گروه و... دانشجویان شرروع  

 می شود.

 اهداف اختصاصی
 تعاریف گروه و انواع آن را بدانند.

گروههای راهنمایی را از گروههرای  

 دهند.مشاوره تشخیص 

 گروه را تعریف کند. -1

 انواع گروه را توضیح دهد.-2
 فرق گروه مشاوره و گروه راهنمایی را توضیح دهید.-3
 فرق گروههای ثانویه و اولیه را بنویسید.-4
یک گروه  از بین انواع گروه به انتخاا  واود تشا ی     -5

 دهید.
 نظر  و نگرشتان را راجع به این درس بنویسید= -6

 شناوتی-1

 شناوتی-2
 شناوتی -3
 شناوتی -4
 حرکتی–روانی -5
 
 عاطفی-6

 دانش-1
 فهمیدن
 فهمیدن
 فهمیدن

مشاهده 
 و تقلید
ارززش 
 گذاری

روش سخخرانی ب  خخ  
همخخخخنیس  نسخخخخ  

و اسخخخخخخخخخخخخخخ  

سخخخخخخرنی ب روش 

-همیخار   -تدریس
روش تخخخخخخخدریس 

خخد   –ساز دس گخنی  

روش  -سخخخخخا ا  ن 

 .تدریس فنیشااخت

-ترتخخخخخخخخخخخخ 

 ویدئد نوژکتدر

 -مشاارک  فعااد در کاا س  
پاسا  باه    -گوش دادن فعاد

-ارائااه کنفااران –سااالا   
شرک  در روش های تدری  

نوشتن پی پر هایی باا  -جدید
ت میاا  -موضااوع مشااخ  

و صااه کااردن   -کارپوشااه 
 مباحث درس

یرزشیا ب:یرزشیا 
  آغازین 

وتکدیاب  اسؤیل 
 نسیدن جهت 
 نرسب  وی الع 

یز ی  
 یازهاوتکدین 
  ویصالح یا گین
 ها  قبلب     

یرزشخخخخخخخخخخیا ب 

 هایب:خالصخخخخخخ  

کخخخن ن  ب خخخ   
تدسخخخخد خخخخخد   

  ی شجدیان
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 دقیقه
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 پویایی گروه و مشاوره گروهی: دکتر عبداهلل شفیع آبادی:منابع

 مقدمه ای بر شناخت پویایی: دکتر مسعود قنادیان
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 گروه و شناسایی گروه هاهدف کلی این جلسه: آشنایی باتعاریف 

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا

 یطهیادگیریح

ح_شناختی،عاطفی،روانی)

 رکتی(

 سطح
 (طبقه)

روش 

 یآموزش
)شیوه 

 تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالو  یفوظا

 دانشجویان تکمیلی
 ارزشیابینحوه 

 زمان

 (یقه)دق

 

 مقدمه
برای شناخت بهتر گروه و پی بردن 

به ماهیت آن، آشنایی با ویژگی های 

 گروه ضرورت دارد.

 پیش آزمون 
پرسش و پاسخ و پرسیدن مبحر   

 جدید به عنوان سنجش آغازین.

 

 اهداف اختصاصی
 آشنایی با ویژگی های گروه-1

روش سخخرانی ب  فهمیدن شناوتی-1 ویژگیهای گروه را نام ببرد.-1

 خخخخ  همخخخخنیس  

 نسخ  و اسخ    
سخخرنی ب روش 

 -تخخخخخخخخدریس

روش -همیخخار 

تدریس سخاز دس  
خخخخد   –گخخخنی 

روش  -سخخا ا  ن

تخخخخخخخخخدریس 

 ..فنیشااخت

و دایااره وار  ترتخخ 
قاارار دادن صااندلی 

 ها.

نقاش باازی   -مشارک  فعاد
 کردن و تش ی  گروه

یرزشیا ب:یرزشیا 
  آغازین 

وتکدیاب  اسؤیل 
 نسیدن جهت 
 نرسب  وی الع 

یز ی  
 یازهاوتکدین 

ویصالح یا گین  
 ها  قبلب     

یرزشخخخخخخخخخخیا ب 

 هایب:خالصخخخخخخ  

کخخخن ن  ب خخخ   

تدسخخخخد خخخخخد   

توساا    ی شخخجدیان

 ایفای نقش.
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 تاریخچه گروه را تعریف کند.-2
 شرای  عضوی  در گروه را توضیح دهد.-3
 های تعیین اهداف گروه را توضیح دهد.روش -4
 روشهای ایجاد همبستگی در گروه را بنویسد.-5
 معیارها و استاندادهای گروه را توضیح دهد.-6
روشهای جدید و نوی برای ایجااد همبساتگی گروهای    -7

 بگوید.
همبستگی و معیارهای گروه را در دو گروه رسمی و غیر -8

 رسمی ارزیابی کند.
تش ی  دهد و ویژگیهای گروه را تعیین یک گروه فرضی -5

 کند.
 نگرش تن را راجع اعضای گروه وودتان بگویید. -10

 شناوتی -2
 شناوتی -3
 شناوتی -4
 شناوتی -5
 شناوتی -6
 شناوتی -7
 
 شناوتی -8
 
 حرکتی-روانی-5
 شناوتی-
 عاطفی-10

 فهمیدن
 فهمیدن
 فهمیدن
 فهمیدن
 فهمیدن
 فهمیدن

 
 فهمیدن

 
 مشاهده و تقلید

 کاربرد-
 ارزش گذاری
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 پویایی گروه و مشاوره گروهی: دکتر عبداهلل شفیع آبادی:منابع

 مقدمه ای بر شناخت پویایی: دکتر مسعود قنادیان
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 هدف کلی این جلسه: آشنایی با پویایی گروه

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا

 یطهیادگیریح

شناختی،عاطفی،روانی)

 حرکتی(_

 سطح
 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالو  یفوظا

 دانشجویان تکمیلی
 ارزشیابینحوه 

 زمان

یقه)دق

) 

 

 مقدمه
پویایی به معنی حرکرت و ترالش و   

فعالیرت گررروه در برابرر ایسررتایی و   

 سکون و بی حرکتی است و در واقع

همان کنش و واکنش هرای متقابرل   

 گروه است.

 پیش آزمون 
پرسش و پاسخ و پرسریدن مبحر    

 جدید به عنوان سنجش آغازین.

 اهداف اختصاصی
 درک پویایی گروه-1

 رسیدن به خودشناسی-2

تغییر در گرروه و مقاومرت در   -3

 برابر گروه را درک کند

روش سخخرانی ب  خخ   فهمیدن شناوتی-1 پویایی گروه را توضیح دهد.-1

همخخخخنیس  نسخخخخ  

و اسخخ  سخخرنی ب    
روش تخخخخخخخدریس 

خخد   –ساز دس گخنی  

 سا ا  ن

-ترتخخخخخخخخخخخخ 

 ویدئد نوژکتدر

نوشتن یاک   -مشارک  فعاد
PAPER  باارایتعیین سااتاره

 ک س به عنوان گروه 

یرزشیا ب:یرزشیا 
  آغازین 

وتکدیاب  اسؤیل 
 نسیدن جهت 
 نرسب  وی الع 

یز ی  
 یازهاوتکدین 

ویصالح یا گین  
 ها  قبلب     

یرزشخخخخخخخخخخیا ب 

 هایب:خالصخخخخخخ  

کخخخن ن  ب خخخ   

تدسخخخخد خخخخخد   

ییفخا     ی شجدیان

  ر  
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 دقیقه.

 وصوصیا  شخصی وود را توضیح دهد.-2
به هدف مورد  توضیح دهد در چه صور  گروه می تواند-3

 نظر برسد.
 چه هنگام در گروه تغییر ایجاد می شود؟ بنویسد؟-4
یک گروه فرضی ایجاد کند و افراد راجع باه وودشاان   -5

 صحب  کنند.
 نگرش وود را راجع به گروه فرضی بیان کند.-6
 مقاوم  در گروه را توضیح دهد.-7

 شناوتی -2
 شناوتی -3
 
 شناوتی -4
 حرکتی -روانی-5
 عاطفی -6
 شناوتی -7

 فهمیدن
 فهمیدن

 
 فهمیدن

 مشاهده و تقلید
 ارزش گذاری

 فهمیدن
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 پویایی گروه و مشاوره گروهی: دکتر عبداهلل شفیع آبادی:منابع:منابع

 مقدمه ای بر شناخت پویایی: دکتر مسعود قنادیان
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 مشاوره گروهیهدف کلی این جلسه: آشنایی راهنمایی و 

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا

 یطهیادگیریح

 حرکتی(_شناختی،عاطفی،روانی)
 سطح

 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالو  یفوظا

 دانشجویان تکمیلی
 ارزشیابینحوه 

 زمان

 (یقه)دق

 

 مقدمه
مشاوره و راهنمایی مورد ابتدا مفهوم 

بح  و بررسی قرار می گیرد و بعرد  

مشاور و راهنمایی گروهری توضریح   

 داده می شود.

 پیش آزمون 
پرسش و پاسخ و پرسریدن مبحر    

 جدید به عنوان سنجش آغازین.

 اهداف اختصاصی
درک مشرررراوره و راهنمررررایی  

روشررهای راهنمررایی   -گروهرری

گروهی و روش مشاوره گروهی را 

 بشناسد.

 قوانین اساسی گروه را درک کند.

 راهنمایی و مشاوره فردی را تعریف کند.-1
 

روش سخخرانی ب  خخ   فهمیدن شناوتی-1
همخخخخنیس  نسخخخخ  

و اسخخ  سخخرنی ب    

روش تخخخخخخخدریس 

خخد   –ساز دس گخنی  
 سا ا  ن

-ترتخخخخخخخخخخخخ 

 ویدئد نوژکتدر

 -اراِیااه یااک مباااد بهاشااتی
 -مشاارک  فعااد در کاا س  

پاسا  باه    -گوش دادن فعاد
-ارائااه کنفااران –سااالا   

شرک  در روش های تدری  
نوشتن پی پر هایی باا  -جدید

ت میاا  -موضااوع مشااخ  
و صااه کااردن   -کارپوشااه 

 مباحث درس

 

یرزشیا ب:یرزشیا 
  آغازین 

وتکدیاب  اسؤیل 
 نسیدن جهت 
 نرسب  وی الع 

یز ی  
 یازهاوتکدین 

ویصالح یا گین  
 ها  قبلب     

یرزشخخخخخخخخخخیا ب 

 هایب:خالصخخخخخخ  

کخخن ن  ب خخ   و 
راِیاااه یاااک مبااااد ا

 بهاشتی

 

 

 راهنمایی و مشاوره گروهی را تعریف کند.-2
 راهنمایی و مشاوره فردی و گروهی را مقایسه کند.-3
 روشهای راهنمایی گروهی را بنویسد.-4
 روشهای مشاوره گروهی را بنویسد.-5
 قوانین اساسی گروه را بنویسد.-6
از یک مساله بهداشتی را عناوان کناد و توضایح دهاد     -7

 مشاوره یا راهنمایی باید استفاده کرد.

 شناوتی -2
 شناوتی -3
 شناوتی -4
 شناوتی -5
 شناوتی -6
 شناوتی -7

 فهمیدن
 فهمیدن
 فهمیدن
 فهمیدن
 فهمیدن
 کاربرد
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 محل تشکیل کالس:              روز و ساعت برگزاری جلسه:                 تاریخ جلسه:                  دومترم تحصیلی:  

 
 



 
سبزوار پزشکی علوم کمیته تخصصی برنامه ریزی درسیمرکز  مطالعات توسعه آموزش  

)Lesson Plan )فرم طرح درس   

8 

 

 پویایی گروه و مشاوره گروهی: دکتر عبداهلل شفیع آبادی:منابع :منابع:منابع

 دکتر مسعود قنادیانمقدمه ای بر شناخت پویایی: 
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 هدف کلی این جلسه: تمرین عملی تشکیل گروه

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا

 یطهیادگیریح

شناختی،عاطفی،روا)

 حرکتی(_نی

 سطح
 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالو  یفوظا

 دانشجویان تکمیلی
 ارزشیابینحوه 

 زمان

 (یقه)دق

 

 مقدمه
برای شناسایی واقعی پویایی گرروه  

این امر ضررورت دارد کره بره طرور     

عملی دانشجویان با تشرکیل گرروه   

روبه رو شوند و یک گروه را تشکیل 

گانه فرآینرد   11دهند و تمام مراحل 

تشکیل را مرور کنند و یک موضروع  

 ساختگی را به بح  بگذارند.

 پیش آزمون 
پرسش و پاسخ و پرسریدن مبحر    

 جدید به عنوان سنجش آغازین.

 اهداف اختصاصی
آشنا شدن عینی و تمرین عملری  

 فرآیند مشاوره.

بتوانند یک گروه مشاوره را با معیارها و اساتانداردهای  -1
 علمی و درس  آن تش ی  دهند.

 شناوتی-1
 روانی حرکتی-

 کاربرد-1
 حرک  های ماهرانه-

ایفاااای نقاااش  روش  
 نمایشی (

-ترتخخخخخخخخخخخخ 

 ویدئد نوژکتدر

مشااااهده  وبررسااای از  مشارک  فعاد و  بازی نقش 
 طریق ک لیس 
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 بتوانند گروه را پویا و فعاد کنند.-2
 کنش و واکنشهای گروه را ارزیابی کند.-3

 شناوتی-1
 شناوتی-2

 کاربرد-1
 ارزشیابی-2
 

    

    

 پیش نیاز جلسه:                     1::1: مدت زمان جلسه             1شماره جلسه:      )موضوع جلسه(:کار عملی   موضوع درسپویایی گروهنام درس: 

دکتر نرام مردرس:        بهداشرت                گرروه آموزشری: آمروزش بهداشرت       دانشرکده:        کارشناسی ارشد    -آموزش بهداشت رشته و مقطع تحصیلی:                         6: تعداد دانشجویان

 رگزاری جلسه:محل تشکیل کالس:              روز و ساعت ب    تاریخ جلسه:                       دومترم تحصیلی:  خسروراد                                       

 
 



 
سبزوار پزشکی علوم کمیته تخصصی برنامه ریزی درسیمرکز  مطالعات توسعه آموزش  

)Lesson Plan )فرم طرح درس   

10 

 

    

    

 

 پویایی گروه و مشاوره گروهی: دکتر عبداهلل شفیع آبادی:منابع :منابع:منابع

 مقدمه ای بر شناخت پویایی: دکتر مسعود قنادیان

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
سبزوار پزشکی علوم کمیته تخصصی برنامه ریزی درسیمرکز  مطالعات توسعه آموزش  

)Lesson Plan )فرم طرح درس   

11 

 

 

 

 

 
 

 

 هدف کلی این جلسه: آشنایی با فرآیند تشکیل مشاوره گروهی

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا

 یطهیادگیریح

 حرکتی(_شناختی،عاطفی،روانی)
 سطح

 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالو  یفوظا

 دانشجویان تکمیلی
 ارزشیابینحوه 

 زمان

 (یقه)دق

 

 مقدمه
بعد از ارائره تعراریف و هردف هرای     

مشاوره گروهی باید پیش زمینه های 

تشکیل مشاوره گروهی آماده شود که 

منظور فرآیند تشکیل مشاوره  برا یان

در ده گام متوالی توضریح داده مری   

 شود.

 پیش آزمون 
پرسش و پاسخ و پرسریدن مبحر    

 جدید به عنوان سنجش آغازین.

 اهداف اختصاصی
 فرآیند تشکیل مشاوره را بداند

روش سخخرانی ب  خخ   دانش شناوتی-1 ده گام فرآیند تش ی  مشاوره را نام ببرد.-1
همخخخخنیس  نسخخخخ  

و اسخخ  سخخرنی ب    

روش تخخخخخخخدریس 

خخد   –ساز دس گخنی  
 سا ا  ن

-ترتخخخخخخخخخخخخ 

 ویدئد نوژکتدر

 -مشاارک  فعااد در کاا س  
پاسا  باه    -گوش دادن فعاد

-ارائااه کنفااران –سااالا   
شرک  در روش های تدری  

نوشتن پی پر هایی باا  -جدید
ت میاا  -موضااوع مشااخ  

و صااه کااردن   -کارپوشااه 
 مباحث درس

یرزشیا ب:یرزشیا 
  آغازین 

وتکدیاب  اسؤیل 
 نسیدن جهت 
 نرسب  وی الع 

یز ی  
 یازهاوتکدین 

ویصالح یا گین  
 ها  قبلب     

یرزشخخخخخخخخخخیا ب 

 هایب:خالصخخخخخخ  

 کن ن  ب    و 
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 توضیح دهد انتخا  اعضا در گروه چگونه باشد.-2
اندازه گاروه را بارای گروههاای مشااوره و راهنماایی      -3

 کند.مقایسه 
تواتر جلسا ، تداوم جلسا  و طود هر جلساه چگوناه   -4

 باید باشد.
 مشارک  اعضا در گروه را توضیح دهد.-5
 روش پایان دادن به جلسه گروه را توضیح دهد.-6

 شناوتی -2
 شناوتی -3
 
 شناوتی -4
 
 شناوتی -5
 شناوتی -6

 فهمیدن
 فهمیدن

 
 فهمیدن

 
 فهمیدن
 فهمیدن

    

    

 پیش نیاز جلسه:                     1::1: مدت زمان جلسه        6شماره جلسه:     فرآیند تشکیل مشاوره گروهی   )موضوع جلسه(: موضوع درسپویایی گروهنام درس: 

دکتر نرام مردرس:        بهداشرت                گرروه آموزشری: آمروزش بهداشرت       دانشرکده:        کارشناسی ارشد    -آموزش بهداشت رشته و مقطع تحصیلی:                        6: تعداد دانشجویان

 محل تشکیل کالس:              روز و ساعت برگزاری جلسه:    تاریخ جلسه:                  دومترم تحصیلی:    خسروراد                                     

 
 



 
سبزوار پزشکی علوم کمیته تخصصی برنامه ریزی درسیمرکز  مطالعات توسعه آموزش  

)Lesson Plan )فرم طرح درس   

12 

 

    

    

 

 پویایی گروه و مشاوره گروهی: دکتر عبداهلل شفیع آبادی:منابع :منابع :منابع:منابع

 مقدمه ای بر شناخت پویایی: دکتر مسعود قنادیان

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
سبزوار پزشکی علوم کمیته تخصصی برنامه ریزی درسیمرکز  مطالعات توسعه آموزش  

)Lesson Plan )فرم طرح درس   

13 

 

 

 

 

 
 

 

 هدف کلی این جلسه:  آشنایی با روشهای مشاوره گروهی و نظریه های مشاوره گروهی

 رئوس مطالب
 رفتاریاهداف 

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا

 یطهیادگیریح

 حرکتی(_شناختی،عاطفی،روانی)
 سطح

 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالو  یفوظا

 دانشجویان تکمیلی
 ارزشیابینحوه 

 زمان

 (یقه)دق

 

 مقدمه
مشاوره گروهی روشی یاری دهنرده  

وسیله آن فرد شیوه های است که به 

بهتر زیستن با خود و دیگران را یراد  

می گیرد. لذا ضروری است نظریه ها 

و روشهای مشراوره گروهری را کره    

عملرری و برره کررار بسررتنی اسررت    

دانشجویان بدانند تا بتوانند آنهرا را  

 در حین عمل به کار ببرند

 پیش آزمون

پرسش و پاسخ و پرسریدن مبحر    
 غازین.جدید به عنوان سنجش آ

 

 

 اهداف اختصاصی
 آشنایی با نظریه های مشاوره

 دانستن روشهای مشاوره گروهی

روش سخخرانی ب  خخ   فهمیدن شناوتی-1 نظریه های مشاوره گروهی را نام ببرید و توضیح دهید.-1
همخخخخنیس  نسخخخخ  

و اسخخ  سخخرنی ب    

روش تخخخخخخخدریس 

خخد   –ساز دس گخنی  
 سا ا  ن

-ترتخخخخخخخخخخخخ 

 ویدئد نوژکتدر

 -مشاارک  فعااد در کاا س  
پاسا  باه    -گوش دادن فعاد

-ارائااه کنفااران –سااالا   
شرک  در روش های تدری  

نوشتن پی پر هایی باا  -جدید
ت میاا  -موضااوع مشااخ  

و صااه کااردن   -کارپوشااه 
 مباحث درس

یرزشیا ب:یرزشیا 
  آغازین 

وتکدیاب  اسؤیل 
 نسیدن جهت 
 نرسب  وی الع 

یز ی  
 یازهاوتکدین 

ویصالح یا گین  
 ها  قبلب     

یرزشخخخخخخخخخخیا ب 

 هایب:خالصخخخخخخ  

 کن ن  ب    و 
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روشهای مشاوره گروهی که به کار بستنی اس  توضیح -2
 دهد.
 روش مشاوره آدلری را توضیح دهد.-3
 گشتال  را توضیح دهد.روش مشاوره  -4
 روش رفتار درمانی و تحلی  تعاملی رفتار را مقایسه کند.-5
 روش اس وسون را توضیح دهد.-6
 

 شناوتی -2
 
 شناوتی -3
 شناوتی -4
 شناوتی -5
 شناوتی -6

 فهمیدن
 

 فهمیدن
 فهمیدن
 فهمیدن
 فهمیدن

 پیش نیاز جلسه:                    1::1: مدت زمان جلسه 7شماره جلسه:    گروهیروشهای مشاوره گروهی و نظریه های مشاوره )موضوع جلسه(:  موضوع درسپویایی گروهنام درس: 

دکتر نرام مردرس:        بهداشرت                گرروه آموزشری:  آمروزش بهداشرت      دانشرکده:        کارشناسی ارشد    -آموزش بهداشت رشته و مقطع تحصیلی:                         6: تعداد دانشجویان

 محل تشکیل کالس:              روز و ساعت برگزاری جلسه:    تاریخ جلسه:                  دومترم تحصیلی:  خسروراد                                       

 
 



 
سبزوار پزشکی علوم کمیته تخصصی برنامه ریزی درسیمرکز  مطالعات توسعه آموزش  

)Lesson Plan )فرم طرح درس   

14 

 

    

    

    

    

 

 گروه و مشاوره گروهی: دکتر عبداهلل شفیع آبادیپویایی : :منابع

 دکتر عبداهلل شفیع آبادینظریه های مشاوره و روان درمانی: 

 نظریه های مشاوره و روان درمانی: ریچارد شارف،ترجمه مهرداد فیروز بخت

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
سبزوار پزشکی علوم کمیته تخصصی برنامه ریزی درسیمرکز  مطالعات توسعه آموزش  

)Lesson Plan )فرم طرح درس   

15 

 

 

 

 

 
 

 

 هدف کلی این جلسه: آشنایی با روش های مشاوره گروهی عملیو نظریه های مشاوره گروهی   

 مطالبرئوس 
 اهداف رفتاری

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا

 یطهیادگیریح

 حرکتی(_شناختی،عاطفی،روانی)
 سطح

 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالو  یفوظا

 دانشجویان تکمیلی
 ارزشیابینحوه 

 زمان

 (یقه)دق

 

 مقدمه
مشاوره گروهی روشی یاری دهنرده  

است که به وسیله آن فرد شیوه های 

بهتر زیستن با خود و دیگران را یراد  

می گیرد. لذا ضروری است نظریه ها 

و روشهای مشراوره گروهری را کره    

عملرری و برره کررار بسررتنی اسررت    

دانشجویان بدانند تا بتوانند آنهرا را  

 در حین عمل به کار ببرند

 پیش آزمون

پرسش و پاسخ و پرسریدن مبحر    
 وان سنجش آغازین.جدید به عن

 

 اهداف اختصاصی

 آشنایی با نظریه های مشاوره

 دانستن روشهای مشاوره گروهی

 روش ماراتن را توضیح دهد.-1
 

روش سخخرانی ب  خخ   فهمیدن شناوتی-1
همخخخخنیس  نسخخخخ  

و اسخخ  سخخرنی ب    

روش تخخخخخخخدریس 

خخد   –ساز دس گخنی  
 سا ا  ن

-ترتخخخخخخخخخخخخ 

 ویدئد نوژکتدر

 -مشاارک  فعااد در کاا س  
پاسا  باه    -گوش دادن فعاد

-ارائااه کنفااران –سااالا   
شرک  در روش های تدری  

نوشتن پی پر هایی باا  -جدید
ت میاا  -موضااوع مشااخ  

و صااه کااردن   -کارپوشااه 
 مباحث درس

یرزشیا ب:یرزشیا 
  آغازین 

وتکدیاب  اسؤیل 
 نسیدن جهت 
 نرسب  وی الع 

یز ی  
 یازهاوتکدین 
  ویصالح یا گین
 ها  قبلب     

یرزشخخخخخخخخخخیا ب 

 هایب:خالصخخخخخخ  

 کن ن  ب    و 
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 روش آموزش حساسی  را توضیح دهد.-2
 مشاوره گروهی با کودکان پیش دبستانی را توضیح دهد.-3
 مشاوره گروهی با نوجوانان را توضیح دهد.-4
 مشاوره گروهی با جوانان را توضیح دهد.-5

 شناوتی -2
 شناوتی -3
 شناوتی -4
 شناوتی -5

 فهمیدن
 فهمیدن
 فهمیدن
 فهمیدن

پریش نیراز             1::1: مردت زمران جلسره    8شماره جلسره:     و نظریه های مشاوره گروهیروشهای مشاوره گروهی )موضوع جلسه(: ادامه  موضوع درسپویایی گروهنام درس: 

 جلسه:            

دکتر ام مردرس: نر       بهداشرت                گرروه آموزشری: آمروزش بهداشرت       دانشرکده:        کارشناسی ارشد    -آموزش بهداشترشته و مقطع تحصیلی:                         6: تعداد دانشجویان

 محل تشکیل کالس:              روز و ساعت برگزاری جلسه:    تاریخ جلسه:                  دومترم تحصیلی:  خسروراد                                       

 
 



 
سبزوار پزشکی علوم کمیته تخصصی برنامه ریزی درسیمرکز  مطالعات توسعه آموزش  

)Lesson Plan )فرم طرح درس   

16 

 

    

    

    

    

 

 پویایی گروه و مشاوره گروهی: دکتر عبداهلل شفیع آبادی::منابع

 دکتر عبداهلل شفیع آبادینظریه های مشاوره و روان درمانی: 

 فیروز بختنظریه های مشاوره و روان درمانی: ریچارد شارف،ترجمه مهرداد 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
سبزوار پزشکی علوم کمیته تخصصی برنامه ریزی درسیمرکز  مطالعات توسعه آموزش  

)Lesson Plan )فرم طرح درس   

17 

 

 

 

 

 
 

 

 جلسه: تمرین عملی نظریه هاهدف کلی این 

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا

 یطهیادگیریح

شناختی،عاطفی،روا)

 حرکتی(_نی

 سطح
 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالو  یفوظا

 دانشجویان تکمیلی
 ارزشیابینحوه 

 زمان

 (یقه)دق

 

 مقدمه

هر فرد می تواند از یک نظریه 

استفاده کند و آن را با ویژگری  

های خود و گروه هماهنگ کند 

یا تلفیقی از روش های مختلف 

را استفاده کنرد در هرر حرا     

تمرین عملی می تواند بسریار  

مفیررد باشررد و او را در ایررن   

 انتخاب کمک کند.  

 پیش آزمون

پرسش و پاسخ و پرسریدن مبحر    

 جش آغازین.جدید به عنوان سن

 اهداف اختصاصی
کاربرد عملی نظریه ها با توجه به 

نیازهای سالمت و آموزش هرای  

 الزم در آن زمینه

بتواند با توجه به موضوعا  س م  و نیازهای س م  -1
گروههایی که با آنها کار می کند و ویژگیهای شخصایتی  
وودش و ویژگیهای گروه ی ی از روشها را انتخا  کناد و  

بندد  هرکدام از دانشجویان یک موضوع مرتب  باا  به کار 
س م  را برای آموزش انتخا  می کنند و نظریه مناسب 

 با آن را انتخا  می کنند و در عم  تمرین می کنند(

 روانی حرکتی-1
 شناوتی-

  مشاهده و تقلید-1
 کاربرد-

روش سخخرانی ب  خخ  
همخخخخنیس  نسخخخخ  

و اسخخ  سخخرنی ب    

روش تخخخخخخخدریس 

خخد   –ساز دس گخنی  
 ا ا  نس

-ترتخخخخخخخخخخخخ 

 ویدئد نوژکتدر

-مشارک  فعاد در ایفای نقاش 
 ارزیابی دانشجو ارایه دهنده

مشااااهده و بررسااای از 
 طریق چک لیس 
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 نگرش وود را در مورد نظریه انتخابی بیان کند.-2
بقیه دانشجویان بتوانند دانشاجوی کاارآموز را ارزیاابی    -3

 کنند.

 عاطفی-2
 شناوتی-3

 گذاریارزش
 ارزشیابی

 پیش نیاز جلسه:                     1::1: مدت زمان جلسه           9شماره جلسه:  )موضوع جلسه(: کار عملی  موضوع درسپویایی گروهنام درس: 

دکتر نرام مردرس:        بهداشرت                گرروه آموزشری: آمروزش بهداشرت       دانشرکده:        کارشناسی ارشد    -آموزش بهداشت رشته و مقطع تحصیلی:                        6: تعداد دانشجویان

 محل تشکیل کالس:              روز و ساعت برگزاری جلسه:    تاریخ جلسه:                  دومترم تحصیلی:  خسروراد                                       

 
 



 
سبزوار پزشکی علوم کمیته تخصصی برنامه ریزی درسیمرکز  مطالعات توسعه آموزش  

)Lesson Plan )فرم طرح درس   

18 

 

    

    

    

 

 پویایی گروه و مشاوره گروهی: دکتر عبداهلل شفیع آبادی::منابع :منابع

 دکتر عبداهلل شفیع آبادینظریه های مشاوره و روان درمانی: 

 نظریه های مشاوره و روان درمانی: ریچارد شارف،ترجمه مهرداد فیروز بخت

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
سبزوار پزشکی علوم کمیته تخصصی برنامه ریزی درسیمرکز  مطالعات توسعه آموزش  

)Lesson Plan )فرم طرح درس   

19 

 

 

 

 
 

 

 پویایی گروه و گروه سنجیهدف کلی این جلسه:  روشهای سنجش و 

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا

 یطهیادگیریح

 حرکتی(_شناختی،عاطفی،روانی)
 سطح

 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالو  یفوظا

 دانشجویانتکمیلی
 ارزشیابینحوه 

 زمان

 (یقه)دق

 

 مقدمه
آشنایی با روشرهای گرروه سرنجی،    

 ه است.الزمه شناخت پویایی گرو

 پیش آزمون

پرسش و پاسخ و پرسریدن مبحر    

 جدید به عنوان سنجش آغازین.

 

 

 

 اهداف اختصاصی
آشررنایی بررا روشررهای گررروه -1

 سنجی

درک مفاهیم اصرلی سرنجش   -2

 های گروهی

روش سخخرانی ب  خخ   فهمیدن شناوتی -1 روشهای گروه سنجی را نام ببرد و توضیح دهد.-1

همخخخخنیس  نسخخخخ  
و اسخخ  سخخرنی ب    

روش تخخخخخخخدریس 

خخد   –ساز دس گخنی  

 سا ا  ن

-ترتخخخخخخخخخخخخ 

 ویدئد نوژکتدر

یرزشیا ب:یرزشیا ب  و صه کردن -مشارک  فعاد
آغازین وتکدیاب 
 اسؤیل  نسیدن 
جهت  نرسب  
وی الع یز ی  
 یازهاوتکدین 

ویصالح یا گین  
 ها  قبلب     

یرزشخخخخخخخخخخخخیا ب 

 هایب:خالص  کخن ن  

  ب    
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 هرکدام از روشهای سنجش گروهی را توضیح دهد.-2
 مفاهیم اصلی سنجش گروهی را توضیح دهد.-3

 شناوتی -2
 شناوتی -3

 فهمیدن
 فهمیدن

    

 پیش نیاز جلسه:                     1::1: مدت زمان جلسه       11شماره جلسه:    روشهای سنجش و پویایی گروه و گروه سنجی)موضوع جلسه(:  موضوع درسپویایی گروهنام درس: 

دکتر نرام مردرس:        اشرت                گرروه آموزشری: آمروزش بهداشرت       بهددانشرکده:        کارشناسی ارشرد     -آموزش بهداشت رشته و مقطع تحصیلی:                       6: تعداد دانشجویان

 محل تشکیل کالس:              روز و ساعت برگزاری جلسه:    تاریخ جلسه:                  دومترم تحصیلی:  خسروراد                                       

 
 



 
سبزوار پزشکی علوم کمیته تخصصی برنامه ریزی درسیمرکز  مطالعات توسعه آموزش  

)Lesson Plan )فرم طرح درس   

20 

 

    

    

    

 

 مقدمه ای بر شناخت پویایی: دکتر مسعود قنادیان :منابع

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
سبزوار پزشکی علوم کمیته تخصصی برنامه ریزی درسیمرکز  مطالعات توسعه آموزش  

)Lesson Plan )فرم طرح درس   

21 

 

 
 

 

 

 
 

 

 ی گروه سنجیهدف کلی این جلسه: تمرین عمل

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا

 یطهیادگیریح

حر_شناختی،عاطفی،روانی)

 کتی(

 سطح
 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالو  یفوظا

 دانشجویان تکمیلی
 ارزشیابینحوه 

 زمان

 (یقه)دق

 

 مقدمه

آموزشرری  از ضررروریات هررر

تمرین و گار آموزی است لرذا  

دانشجویان را در حین کار برا  

چالش های خاصری روبره رو   

 می کند که الزمه آن است.

 پیش آزمون

پرسش و پاسخ و پرسیدن مبحر   

 جدید به عنوان سنجش آغازین.

 اهداف اختصاصی
انتخاب یکی از روشرهای گرروه   

 سنجی و عملیاتی کردن آن

بر اسااس ی ای از نیازهاای    یک جلسه آموزش گروهی -1
 س م  جامعه طراحی کند.

آفریاادنرطر   شناوتی-1
 ریزی کردن(

روش سخخرانی ب  خخ  

همخخخخنیس  نسخخخخ  

و اسخخ  سخخرنی ب    
روش تخخخخخخخدریس 

خخد   –ساز دس گخنی  

 سا ا  ن

-ترتخخخخخخخخخخخخ 

 ویدئد نوژکتدر

مشااااهده و بررسااای از  مشارک  فعاد در ایفای نقش
 طریق چک لیس 

105 

 این روش را اجرا کند.-2
با توجه باه ی ای از روشاهای گاروه سانجی تعاام         -3

 گروهی را سنجش کنند.

 شناوتی  -2
 شناوتی -3

 کاربرد
 کاربرد

    

 پیش نیاز جلسه:                      1::1:مدت زمان جلسه  11شماره جلسه:   )موضوع جلسه(: کار عملی موضوع درسپویایی گروهنام درس: 

دکتر نرام مردرس:        بهداشرت                گرروه آموزشری:  آمروزش بهداشرت      دانشرکده:        کارشناسی ارشرد     -آموزش بهداشت رشته و مقطع تحصیلی:                       6: تعداد دانشجویان

 محل تشکیل کالس:              روز و ساعت برگزاری جلسه:    تاریخ جلسه:                      دومترم تحصیلی:  خسروراد                                       

 
 



 
سبزوار پزشکی علوم کمیته تخصصی برنامه ریزی درسیمرکز  مطالعات توسعه آموزش  

)Lesson Plan )فرم طرح درس   

22 

 

    

    

    

 

 مقدمه ای بر شناخت پویایی: دکتر مسعود قنادیان : :منابع

 

 

 
  



 
سبزوار پزشکی علوم کمیته تخصصی برنامه ریزی درسیمرکز  مطالعات توسعه آموزش  

)Lesson Plan )فرم طرح درس   

23 

 

 

 

 
 

 

 راهنماییفنون  -هدف کلی این جلسه:  آشنایی با فنون و اصو  راهنمایی مشاوره

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا

 یطهیادگیریح

حر_شناختی،عاطفی،روانی)

 کتی(

 سطح
 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالو  یفوظا

 دانشجویان تکمیلی
 ارزشیابینحوه 

 زمان

 (یقه)دق

 

 مقدمه
دانشررجویان آمرروزش برررای اینکرره 

بهداشت بتوانند مشاوره خروبی بره   

گروههررای هرردف ارائرره دهنررد و    

گروههای راهنمایی را به خوبی اداره 

کننررذد آشررنایی بررا فنررون و اصررو  

 مشاوره و راهنمایی ضروری است.

 پیش آزمون

پرسش و پاسخ و پرسریدن مبحر    

 جدید به عنوان سنجش آغازین.

 

 

 اهداف اختصاصی
 فنون راهنماییآشنایی با -1

آشررنایی بررا انررواع روشررهای -2

 شناخت

روش سخخرانی ب  خخ   دانش-1 شتاوتی-1 فنون راهنمایی را نام ببرد.-1

همخخخخنیس  نسخخخخ  
و اسخخ  سخخرنی ب    

روش تخخخخخخخدریس 

خخد   –ساز دس گخنی  

 سا ا  ن

 و -ترتخخخخخخخخخ 

  ئد نوژکتدر

یرزشیا ب:یرزشیا  و صه کردن -مشارک  فعاد
  آغازین 

وتکدیاب  اسؤیل 
 نسیدن جهت 
 نرسب  وی الع 

یز ی  
 یازهاوتکدین 

ویصالح یا گین  
 ها  قبلب     

یرزشخخخخخخخخخخیا ب 

 هایب:خالصخخخخخخ  

 کن ن  ب    
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 روشهای شناو  را نام ببرد و توضیح دهد.-2
 آزمون روانی  روشهای عینی( را توضیح دهد.-3
 توضیح دهد.روشهای ذهنی را -4
 روشهای شناو  عینی و ذهنی را مقایسه کند.-5
 مصاحبه و مشاهده را مقایسه کند.-6
 پرسش نامه و مقیاس درجه بندی را مقایسه کند.-7

 ازمون روانی را به روش ایفای نقش انجام دهید.-8
5 
 شتان را راجع به این درس بنویسید.نظر  و نگر -5

 شتاوتی -2
 شتاوتی -3
 شتاوتی -4
 شتاوتی -5
 شتاوتی -6
 شتاوتی -7
 حرکتی–روانی -8
 
 عاطفی-5

 فهمیدن -2
 فهمیدن -3
 فهمیدن -4
 فهمیدن 5
 فهمیدن -6
 فهمیدن -7
مشاااهده و  -8

 تقلید
ارزش -5

 گذاری
 

    

 پیش نیاز جلسه:                     1::1: زمان جلسه     12شماره جلسه:    فنون راهنمایی -فنون و اصو  راهنمایی مشاوره)موضوع جلسه(:  موضوع درسپویایی گروهنام درس: 

دکتر نرام مردرس:        مروزش بهداشرت   بهداشرت                گرروه آموزشری:  آ   دانشرکده:        کارشناسی ارشد    -آموزش بهداشت رشته و مقطع تحصیلی:                        6: تعداد دانشجویان

 محل تشکیل کالس:              روز و ساعت برگزاری جلسه:    تاریخ جلسه:                   دومترم تحصیلی:  خسروراد                                       

 
 



 
سبزوار پزشکی علوم کمیته تخصصی برنامه ریزی درسیمرکز  مطالعات توسعه آموزش  

)Lesson Plan )فرم طرح درس   

24 

 

    

    

    

 

 دکتر عبدا... شفیع آبادی–اصول وفنون مشاوره :منابع

 

 
  



 
سبزوار پزشکی علوم کمیته تخصصی برنامه ریزی درسیمرکز  مطالعات توسعه آموزش  

)Lesson Plan )فرم طرح درس   

25 

 

 

 

 
 

 

 فنون مشاوره    -هدف کلی این جلسه:   آشنایی با فنون و اصو  راهنمایی مشاوره

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا

 یطهیادگیریح

ح_شناختی،عاطفی،روانی)

 رکتی(

 سطح
 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالو  یفوظا

 دانشجویان تکمیلی
 ارزشیابینحوه 

 زمان

 (یقه)دق

 

 مقدمه
فن به معنای شیوه اجرای امور طبق 

 قوانین و قواعد است.

فنون مشاوره: مجموعه قوانین نظری 

و عملی شیوه های انجام مشاوره به 

 طور موفقیت آمیز است.

باید بدانرد جلسره را چگونره     مشاور

آغاز کند، چگونه ادامه دهد، و با چره  

 شیوه ای به اتمام برساند.

 پیش آزمون

پرسش و پاسخ و پرسریدن مبحر    

 جدید به عنوان سنجش آغازین.

 

 

 

 

 اهداف اختصاصی

-2درک فنرررون مشررراوره-1

 آشنایی با مفاهیم اصلی 

 فنون شروع جلسه را توضیح دهد.-1
 فنون  ادمه جلسه شر  دهد.-2
 توضیح دهد.فنون پایان جلسه را -3
تش ی  جلسه را پیاده  و فنون داده یک جلسه تش ی  -4

  کنید.
 نگرش وود را راجع به ئرس توضیح دهید.-5

 شناوتی-1
 شناوتی -2
 شناوتی -3
 حرکتی–روانی -4
 
 عاطفی-5

 فهمیدن-1
 فهمیدن  -2
 فهمیدن -3
 مشاهده و تقلید-4
 
 ارزش گذاری-5

روش سخخخرانی ب 

   همنیس  نسخ   
و اس  سخرنی ب   

روش تخخخخخدریس 

خد  –ساز دس گنی 

 سا ا  ن

-ترتخخخخخخخخخخخخ 

 ویدئد نوژکتدر

یرزشیا ب:یرزشیا  و صه کردن -مشارک  فعاد
  آغازین 

وتکدیاب  اسؤیل 
 نسیدن جهت 
 نرسب  وی الع 

یز ی  
 یازهاوتکدین 

ویصالح یا گین  
 ها  قبلب     

یرزشخخخخخخخخخخیا ب 

 هایب:خالصخخخخخخ  

  ب    کن ن 
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 پیش نیاز جلسه:                      1::1: مدت زمان جلسه               13شماره جلسه:  )موضوع جلسه(:                          موضوع درسپویایی گروه نام درس: 

دکتر نرام مردرس:        بهداشرت                گرروه آموزشری: آمروزش بهداشرت       : دانشرکده       کارشناسی ارشد    -آموزش بهداشت رشته و مقطع تحصیلی:                        6: تعداد دانشجویان

 محل تشکیل کالس:              روز و ساعت برگزاری جلسه:    تاریخ جلسه:                     دومترم تحصیلی:  خسروراد                                       
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26 

 

 )متناسب با رئوس این جلسه(:

    

    

    

    

 

 دکتر عبدا... شفیع آبادی–اصول وفنون مشاوره  :منابع

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
سبزوار پزشکی علوم کمیته تخصصی برنامه ریزی درسیمرکز  مطالعات توسعه آموزش  

)Lesson Plan )فرم طرح درس   

27 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 هدف کلی این جلسه: تمرین عملی فنون مشاوره و را هنمایی    

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا

 یادگیری یطهح

حر_شناختی،عاطفی،روانی)

 کتی(

 سطح
 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالو  یفوظا

 دانشجویان تکمیلی
 ارزشیابینحوه 

 زمان

 (یقه)دق

 

 مقدمه
تمرین عملی فنرون  مشراوره بررای    

دانشررجویان ضررروری اسررت زیرررا 

درحرین عمررل بسریاری از سررواالت    
که خود فرد میتواند پاسخ پیش میاید 

 .ان را پیدا کند

 پیش آزمون

پرسش و پاسخ و پرسریدن مبحر    

 جدید به عنوان سنجش آغازین.

 اهداف اختصاصی
 )متناسب با رئوس این جلسه(:

یک جلسه آموزش گروهی بر اساس ی ای از نیازهاای   -1
 س م  جامعه طراحی کند.

آفریاادنرطر   شناوتی-1
 ریزی کردن(

روش سخخرانی ب  خخ  

همخخخخنیس  نسخخخخ  
و اسخخ  سخخرنی ب    

روش تخخخخخخخدریس 

خخد   –ساز دس گخنی  

 سا ا  ن

مشااااهده و بررسااای از  مشارک  فعاد در ایفای نقش و ماژیک -ترت 
 طریق چک لیس 
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 این روش را اجرا کند.-2
 فنون  مشاوره و راهنمایی را اجرا کند.-3
ره گرهی راه اندازی کنید و یک مش   ویک جلسه مشا-4

 تصنعی را مطر  کنید. یا واقعی 
نظر  و نگرشتان را راجع باه جلساه مشااوره گروهای       -4

 بنویسید=

 حرکتی-روانی  -شناوتی  -2
 روانی حرکتی-شناوتی -3
 روانی حرکتی-شناوتی -4
 
 عاطفی-5

 تقلید-کاربرد
 تقلید-کاربرد
 تقلید-کاربرد
 

 گذاریارزش 

    

 پیش نیاز جلسه:                      1::1: زمان جلسهمدت              :1شماره جلسه:  )موضوع جلسه(: کار عملی                                   موضوع درسپویایی گروهنام درس: 

دکتر نرام مردرس:        بهداشرت    آمروزش بهداشرت            گرروه آموزشری:        دانشرکده:        کارشناسی ارشد    -آموزش بهداشت رشته و مقطع تحصیلی:                        6: تعداد دانشجویان

 محل تشکیل کالس:              روز و ساعت برگزاری جلسه:    تاریخ جلسه:                     دومترم تحصیلی:                خسروراد                         
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)Lesson Plan )فرم طرح درس   

28 

 

    

    

    

 

 دکتر عبدا... شفیع آبادی–اصول وفنون مشاوره  :منابع

 

 

 
 


