
 

 
 

رشته مشاوره از جمله رشته های پرطرفدار گروه آزمایشی علوم انسانی است که متقاضیان آن اغلب عالقمند به ادامه تحصیل هستند 

در دانشگاه  رشته مشاوره خانواده بدون کنکور که به همین دلیل قبولی در این رشته دشوار است. اما خبر خوب اینکه ثبت نام

  .های آزاد با استفاده از سوابق تحصیلی و معدل انجام می شود

همچنین فراگیر مشاوره خانواده دانشگاه پیام نور نیز روش دیگری برای ادامه تحصیل در این رشته می باشد. بنابراین در این مقاله 

دازیم و پیشنهاد می کنیم تا انتهای این مقاله را مطالعه قصد داریم به بررسی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده بدون کنکور بپر

 .نموده و در صورت داشتن هرگونه سوال با مشاوران ایران تحصیل ارتباط برقرار نمایید

  

  شرایط الزم برای ثبت نام با سوابق تحصیلی مشاوره خانواده

 .تحصیلی و معدل باید شرایط زیر را در نظر داشته باشید برای ثبت نام در این رشته به صورت بدون آزمون و با استفاده از سوابق

 شرایط عمومی

 داشتن مدرک کارشناسی با معدل باال 

 اعتقاد و باور به نظام جمهوری اسالمی و همین طور دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور 

 طلب ذکور الزامی استبرخورداری از کارت معافیت از سربازی و یا کارت پایان خدمت برای داو. 

 عدم عضویت در گروه های معاند سیاسی و دسته های مخالف با نظام جمهوری اسالمی ایران 

  

 شرایط اختصاصی

 تحقیقات و علوم وزارت تایید مورد ناپیوسته یا پیوسته کارشناسی مدرک دارا بودن 

 1401بهمن ماه  30د تا تاریخ اخذ مدرک فارغ التحصیلی دانشجویانی که سال آخر مقطع کارشناسی هستن 

  آموزشی ریزی برنامه عالی شورای تشخیص به توانند می دانشجویی –دارندگان رتبه های اول تا پانزدهم المپیادهای علمی 

 استعدادهای مخصوص. )نمایند مطرح را خود درخواست مرتبط های رشته یا خود رشته در آزمون بدون پذیرش برای وزارت،

 (درخشان

 شده خود ورودی هم و رشته هم دانشجویان بین در ناپیوسته کارشناسی دوره در اول رتبه انی که موفق به کسبداوطلب 

 (درخشان استعدادهای مخصوص. )باشند شده التحصیل فارغ تحصیلی نیمسال 4 در و اند



 

 
 

 انشجویان معرفی شده اند. متقاضیانی که در دوره کارشناسی خود دانشجوی نمونه کشوری بوده اند و توسط سازمان امور د

 )مخصوص استعدادهای درخشان(

  دارندگان رتبه اول تا سوم نهایی جشنواره های خوارزمی، جوان خوارزمی، رازی، ابن سینا و فارابی )مخصوص استعدادهای

 درخشان(

  نیمسال تحصیلی فارغ التحصیل شده باشند. )مخصوص استعدادهای درخشان( 8حداکثر پس از 

 درصد دانشجویان برتر هم رشته و هم ورودی خود باشند. )مخصوص استعدادهای درخشان( 10نگین جزء به لحاظ میا 

  عالقه مندان دارای مدرک کارشناسی پیوسته و یا ناپیوسته می توانند بدون توجه به نوع رشته تحصیلی مقطع کارشناسی

 ند. ) دانشگاه های پیام نور و آزاد(خود، نسبت به انتخاب یک رشته گرایش از رشته های امتحانی اقدام کن

 واحد 12 الی 2 در صورت یکسان و همنام نبودن رشته های مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، داوطلبان می بایست 

 می تعیین دانشگاهی واحد دید صالح طبق جبراتی واحدهای تعداد. )بگذرانند را رشته همان کارشناسی مقطع از جبرانی

 .(گردد

 ال حوزه علمیه که بر اساس مدارک صـادر شـده مرکز مـدیریت حوزه های علمیه قم، اصفهان و یا خراسان طالب و فض

 .را با موفقیت گذرانده اند می توانند تنها در رشته های علوم انسانی ادامه تحصیل دهند 2رضوی دوره سطح 

  

 اطالعیه

 .دانشجویان پذیرفته شده امکان تغییر رشته و یا تغییر محل تحصیل را نخواهند داشت

  

 ثبت نام رشته مشاوره خانواده بدون کنکور دانشگاه سراسری

در صوتی که دارای رتبه و  شرایط استعداد درخشان کارشناسی ارشد متقاضیان در دانشگاه های دولتی )روزانه( و شبانه با استفاده از

 .اشند، می توانند پس از اعالم فراخوان دانشگاه های سراسری نسبت به ثبت نام اقدام نمایندهمچنین نمره الزم برای ثبت نام ب

تعداد ظرفیت رشته مشاوره خانواده بدون کنکور در دانشگاه های سراسری معموال زیاد نیست اما در صورتی که داوطلبان بتوانند در 

توانند موفقیت خود را تضمین نمایند و به دانشگاه های تراز یک کشور  مصاحبه این دانشگاه ها موفقیت الزم را به دست آورند، می

  .راه یابند

https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-98/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-98/


 

 
 

در صورت دارا بودن یک مقاله علمی پژهشی بسیار راحت تر خواهد شد و حتی برخی  پذیرش بدون کنکور کارشناسی ارشد همچنین

 .داز دانشگاه ها در صورتی که دانشجویان دارای این مقاالت باشند، شرط معدل را نادیده می گیرن

  

 

  

 اطالعیه

چنانچه مایل به ثبت نام و قبولی در رشته مشاوره خانواده بدون کنکور می باشید، حتما به این نکته توجه کنید که درصورتی می 

د در فراخوان دانشگاه های سراسری شرکت نمایید که دانشگاه دروه کارشناسی شما در لیست دانشگاه های دارای رشته توانی

 .مشاوره خانواده بدون کنکور قرار داشته باشد

  

https://irantahsil.org/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86/
https://irantahsil.org/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86/


 

 
 

  چارت درسی رشته مشاوره خانواده دانشگاه های سراسری

 .ائه می شود به شرح زیر استچارت درسی رشته مشاوره خانواده که در دانشگاه های سراسری ار

  

 تعداد واحد نام درس شماره درس

31411026 

  

 2 هدایت و مشورت در اسالم

31411037 

  

 3 نظریه های پیشرفته مشاوره و روان رمانی

 3 نظریه ها و روش های مشاوره خانواده 31412029

 

 .کلیک کنید تفاوت رشته مشاوره و روانشناسی برای دریافت اطالعات بیشتر درمورد

  

  

 

 

https://irantahsil.org/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c/


 

 
 

 تعداد واحد نام درس شماره درس

 2 آماراستنباطی پیشرفته 31411004

 1 تمرین فنون مشاوره در آزمایشگاه 31411059

 3 روش تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی و روانشناسی 31411015

 3 سنجش و ارزیابی در مشاوره خانواده و ازدواج 31412041

 3 نظریه ها و روش های مشاوره گروهی 31411048

  

  

  



 

 
 

 

 تعداد واحد نام درس شماره درس

 3 مشاوره ازدواج 31412030

 2 سمینار مسائل خانواده و ازدواج 31412052



 

 
 

 3 کارورزی در مشاوره خانواده و ازدواج 31412063

  

  

 .کلیک کنید مشاوره تلفنی خانواده برای دریافت اطالعات بیشتر درمورد

  

  

 تعداد واحد نام درس شماره درس

 3 2کارآموزی فردی  31413179

 4 پایان نامه 31412074

  

  

https://irantahsil.org/family-phone-counseling/
https://irantahsil.org/family-phone-counseling/


 

 
 

 

 مشاوره خانواده بدون کنکور ارشد فراگیر رشته

با توجه به اینه ورود به دانشگاه های روزانه با سختی بیشتری نسبت به دانشگاه های دیگر برخوردار می باشد. شما می توانید با 

 .به آرزوی خود در این زمینه جامعه عمل بپوشانید ثبت نام ارشد فراگیر پیام نور استفاده از

همین دلیل تنها پس از ثبت نام می  برای ثبت نام در این دانشگاه شما نیازی به مرتبط بودن رشته مورد نظر نخواهید داشت. به

 .توانید در صورت قبولی در این دانشگاه ادامه تحصل دهید

یا فراگیر مشاوره خانواده دانشگاه پیام نور ابتدا نگاهی به دفترچه راهنمای که  رشته مشاوره خانواده بدون کنکور برای قبولی در

به شما کمک می کند تا از تمامی  اطالع از این شرایط .توضیح داده شده است بیندازید شرایط ثبت نام ارشد فراگیر پیام نور در آن

  .شرایط مورد نظر برای ثبت نام آگاه شوید

  

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1-98/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1-98/


 

 
 

 اطالعیه

دانشگاه فراگیر پیام نور در رشته های مختلفی در مقطع کارشناسی ارشد همانند مشاوره خانواده، مشاوره شغلی، مشاره تحصیلی و 

 .توانبخشی اقدام به ثبت نام عالقمندان می نمایند

  

 ام فراگیر ارشد مشاوره خانوادهنحوه ثبت ن

اقدام کرده و پس از دانلود و مطالعه دفترچه ارشد  سایت سازمان سنجش برای ثبت نام این رشته صورت فراگیر می بایست از طریق

نام اطالعاتی مثل سهمیه، معدل مقطع کارشناسی و اطالعات فردی  فراگیر پیام نور از پایگاه اینترنتی سازمان سنجش در فرم ثبت

را وارد نمایند و مدارک الزم را بارگذاری کنند. همچنین می بایست هزینه الزم برای ثبت نام و شرکت در آزمون نیز به صورت 

 .اینترنتی پرداخت شود

دانشگاه های پیام نور این رشته ابتدا باید دوره دانش پذیری نحوه تحصیل در فراگیر مشاوره خانواده متقاضیان برای تحصیل فراگیر 

را بگذرانند. در این دوره هیچ گونه کالس درسی برای داوطلبان تشکیل نمی شود یا تعداد کالس های تشکیل شده بسیار کم می 

 .ون دانش پذیری آماده شوندباشد و متقاضیان می بایست منابع و مباحث مربوطه را به صورت خودخوان مطالعه کرده و برای آزم

در حقیقت می توان گفت افراد پس از ثبت نام و انتخاب رشته در صورتی که نمره قبولی را کسب کنند دانشجو محسوب می شوند 

و تا قبل از آن به عنوان دانش پذیر از آن ها یاد می شود اما دانش پذیران از تمامی شرایط و خدماتی که برای دانشجویان رسمی 

 .ود دارد بهره مند هستندوج

  

  اطالعیه

 .در زمان دانش پذیری نیازی به پرداخت شهریه ثابت و متغیر نمی باشد

  

برای تبدیل یک دانش پذیر به دانشجوی دانشگاه پیام نور این فرد باید منابع و مباحث رشته خود را مطالعه کند و در آزمون دانش 

اما نکته مهم اینکه دروسی که داوطلب برای قبولی در آزمون دانش پذیری مطالعه می  پذیری شرکت کرده و نمره قبولی کسب کند.

 .کند در صورتی که در آن ها نمره قابل قبول کسب نماید جز واحدهای اخذ شده مقطع کارشناسی ارشد او محسوب می شود

  

https://www.sanjesh.org/
https://www.sanjesh.org/


 

 
 

  اطالعیه

 .سواالت آزمون دانش پذیری به صورت تستی هستند و نمره منفی ندارند

  

 

  

 نور پیام پذیری دانش آزمون در قبولی اختصاصی  شرایط

باشد. همچنین رتبه  14عدل فرد داوطلب نیز باالی و م 12برای قبولی در آزمون فراگیر پیام نور می بایست نمره تمام دروس باالی 

 .قبولی در کد رشته محل انتخابی را هم کسب کرده باشد

  



 

 
 

  

 .کلیک کنید مشاوره روانشناسی آنالین رایگان برای دریافت اطالعات بیشتر درمورد

  

 ت رشته مشاوره خانواده بدون کنکور فراگیر پیام نورچار

  

 نوع درس پیش نیاز واحد عملی واحد نظری نام درس کد درس

 مشترک     2 آمار استنباطی پیشرفته 1211493

 مشترک      2 هدایت و مشورت در اسالم 1211513

1211514 
نظریه های پیشرفته مشاوره و روان 

 درمانی
 مشترک     3

  

 نوع درس پیش نیاز واحد عملی واحد نظری نام درس کد درس

 1 2 نظریه ها و روشهای مشاوره گروهی 1211515
نظریه های پیشرفته 

 مشاوره و روان
 مشترک

1211516 
نظریه ها و روش های مشاوره 

 خانواده
2 1 

نظریه های پیشرفته 

 مشاوره و روان

 درمانی

 تخصصی

https://irantahsil.org/free-online-psychology-consultation/
https://irantahsil.org/free-online-psychology-consultation/


 

 
 

1211517 

روش های تحقیق پیشرفته در علوم 

 تربیتی و

 روانشناسی

2 1 
آمار استنباطی پیشرفته 

 مشترک
 مشتزک

  

  

 .کلیک کنید مشاوره تلفنی کنکور سراسری  برای دریافت اطالعات بیشتر درمورد

  

  

 نوع درس نیاز پیش واحد عملی واحد نظری نام درس کد درس

1211548 
سنجش و ارزیابی در 

 مشاوره خانواده وازدواج
2 1 

نظریه ها و روش های 

مشاوره خانواده 

 تخصصی

 تخصصی

1211549 
سمینار مسائل خانواده و 

 ازدواج
  3 

نظریه ها و روش های 

 مشاوره خانواده

 ، هم نیاز مشاوره ازدواج

 تخصصی

1211550 
کارورزی در مشاوره 

 خانواده و ازدواج
  3 

نظریه ها و روش های 

 مشاوره خانواده

، هم نیاز مشاوره ازدواج 

هم نیاز سنجش 

وارزیابی در مشاوره 

 خانواده

 وازدواج

 هم نیاز

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c/
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 .کلیک کنید مشاوره کودکان دبستانی برای دریافت اطالعات بیشتر درمورد

  

 ثبت نام رشته مشاوره خانواده دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد از چند سال گذشته تاکنون بر اساس سوابق تحصیلی و معدل به جذب دانشجو می پردازد. یکی از رشته های پرطرفدار 

در فراخوان های این دانشگاه که بدون کنکور  رشته مشاوره خانواده بدون کنکور دانشگاه آزاد است که برای ثبت نام آن می توانید

ثبت نام رشته مشاوره خانواده بدون کنکور دانشگاه آزاد و سطح تحصیالت این دانشگاه هیج  نام نمایید. البتهمی باشند، اقدام به ثبت 

 .گونه تفاوتی با سایر دانشگاه های دیگر نخواهد داشت

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c/


 

 
 

  

 نحوه ثبت نام دانشگاه آزاد در رشته مشاوره خانواده با سوابق تحصیلی

یمسال دوم بهمن ماه دانشجو پذیرش می کند که در نیمسال اول پذیرش معموالً به صورت این دانشگاه در دو نیمسال اول مهرماه و ن

شوید و پس از خرید کارت اعتباری ثبت نام وارد فرم azmoon.org  اینترنتی انجام می شود و برای این کار می بایست وارد سایت

شگاه شده و اطالعات فردی و تحصیلی خود را وارد نمایید و عالوه بر آن عکس پرسنلی خود را نیز بارگذاری ثبت نام اینترنتی این دان

  .کنید

سپس با استفاده از دفترچه راهنمای ثبت نام بدون کنکور این دانشگاه بر روی سایت سنجش قابل مشاهده است، کد رشته محل 

تایید "آمیز بودن انتخاب رشته می باشد و با اینکه دریافت کد رهگیری به منزله موفقیتهای مورد نظر خود را وارد نمایید. نکته مهم 

 .فرایند ثبت نام اینترنتی به پایان می رسد "نهایی

 

 .در خصوص ثبت نام در نیمسال دوم بهمن ماه نیز باید به این نکته اشاره کنیم که این ثبت نام به صورت حضوری انجام می شود

  

https://azmoon.iau.ir/
https://azmoon.iau.ir/


 

 
 

 

  

 .کلیک کنید مشاوره تلفنی شبانه روزی بهزیستی برای دریافت اطالعات بیشتر درمورد

  

  اخبار پیرامون رشته مشاوره خانواده

 استخدام مشاور خانواده و روانشناس در دادگستری

اقدام به برگزاری آزمون برای استخدام مشاور خانواده و روانشناس در دادگستری خواهد کرد  1401قوه قضاییه و دادگستری در سال 

لذا افرادی که عالقه مند به شرکت در این فراخوان هستند می بایست در زمان اعالم شده با مراجعه به سایت سازمان سنجش مراحل 

ند و در آزمون آن شرکت کنند تا در صورت کسب نمره قبولی بتوانند به صورت رسمی در دادگستری ثبت نام خود را انجام ده

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%b4%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%b4%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c/


 

 
 

هنوز  1401فعالیت خود را آغاز نمایند. نکته قابل توجه اینکه زمان آزمون استخدام مشاور خانواده و روانشناس دادگستری در سال 

 .اهد شداعالم نشده است و به محض اعالم شدن آن، اطالع رسانی خو

  

  خالصه مطلب

رشته مشاوره  با توجه استقبال عالقمندان گروه علوم انسانی به ادامه تحصیل در رشته مشاوره در این مقاله به بررسی تحصیل در

پرداختیم و گفتیم برای تحصیل در این رشته بدون آزمون می توان از طریق استعدادهای درخشان و یا ارائه  خانواده بدون کنکور

  .یا چند مقاله علمی پژوهشی معتبر و پذیرفته شده، در دانشگاه های دولتی روزانه و شبانه پذیرش شدیک 

همچنین می توان به تحصیل فراگیر مشاوره خانواده در دانشگاه پیام نور پرداخت و در ابتدا به عنوان دانش پذیر به حساب آمده و 

زم به عنوان دانشجوی این دانشگاه به تحصیل پرداخت. البته همانطور که سپس با شرکت در آزمون دانش پذیری و کسب نمره ال

گفتیم سواالت آزمون دانش پذیری تستی هستند و نمره منفی ندارند همچنین در زمان دانش پذیری پرداخت شهریه ثابت و متغیر 

 .نیاز نیست

عالوه بر این در  .آزاد برای این رشته نیز فراهم است افزون بر دو روش فوق امکان تحصیل کارشناسی ارشد بدون آزمون در دانشگاه

 .متن مقاله نحوه ثبت نام این رشته در دانشگاه های سراسری، پیام نور و آزاد نیز مورد بررسی قرار داده شد

شته مشاوره خانواده برای کسب اطالعات دقیق در رابطه با نحوه ر امیدواریم اطالعات مفیدی در اختیار شما عزیزان قرار داده باشیم اما

بدون کنکور و همچنین دریافت اطالعات بیشتر در رابطه با نحوه ثبت نام رشته مشاوره خانواده با مشاورین و متخصصین ایران 

  .تحصیل تماس حاصل نمایید

  

 .مقاله کلیک کنید PDF برای دانلود فایل

  

 


