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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی 

 دادکشنه روانشناسی و علوم رتبیتی

   کد فرم:

 

 گروه آموزشی:
      مدرسهمشاوره  تحصیلی: رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد   مقطع   تحصیلی و شغلی اصول و روش های راهنماییعنوان درس: 

  دکتر شاهرادی :مدرس نیاز: پیش  2     :  تعداد واحد

 آشنایی با نظریه ها و روش های مشاوره تحصیلی و شغلیهدف کلی درس:     

 اهداف ویژه) رفتاری( درس:     

 تحصیلی مشاوره فنون و روشها با آشنایی مشاوره تحصیلی با آشنایی

 شغلیها و فنون مشاوره آشنایی با روش های مشاوره شغلیها و نظریهدیدگاه با آشنایی

 مطالب بندی ارائهجدول زمان

 تدریس  شیوه رئوس مطالب موضوع درس شماره جلسات
 و مشاوره مدرسه ییاصول راهنما آشنایی با-و مشاوره مدرسه ییراهنما فیتعر تحصیلی )مدرسه(و مشاوره  ییراهنما 1جلسه 

 و مشاوره مدرسه ییراهنماموارد کاربرد 
 تدریس شفاهی/بحث گروهی

 دریس شفاهی/بحث گروهیت مطالعه هایروش-یلیتحص ییو راهنما تیهدا -یزیربرنامه مشاوره تحصیلی در سطوح مختلف 2جلسه 
 تدریس شفاهی/بحث گروهی های ارزیابی در مشاوره مدرسه )مصاحبه و آزمون(روش ارزیابی در مشاوره مدرسه 3جلسه 
 تدریس شفاهی/بحث گروهی نحوۀ کاربرد آن در مشاوره مدرسهآشنایی با دیدگاه سیستمی و  خانواده و مدرسه 4جلسه 
 تدریس شفاهی/بحث گروهی هاهای درمان آنآموزان و روشآشنایی با اختالالت شایع در دانش شناسی روانی در مشاوره مدرسهآسیب 5جلسه 
 تدریس شفاهی/بحث گروهی هاهای درمان آنو روش آموزانآشنایی با اختالالت شایع در دانش شناسی روانی در مشاوره مدرسهآسیب 6جلسه 
 تدریس شفاهی/بحث گروهی در مشاوره مدرسه یزشیانگ هایکیتکنآشنایی با  انگیزش و نقش آن در مسیر تحصیلی 7جلسه 
 دریس شفاهی/بحث گروهیت ریزی شغلیطرح-تعریف مشاوره شغلی و آشنایی با مبانی آن مبانی مشاوره شغلی 8جلسه 
 تدریس شفاهی/بحث گروهی آشنایی با نظریه هالند نظریه هالند 9 جلسه

 تدریس شفاهی/بحث گروهی در انتخاب شغل یتصادف کردیروآشنایی با  یتصادف کردیرو 10جلسه 
 تدریس شفاهی/بحث گروهی درمان آن هایو علل و راه یشغل یبا مفهوم فرسودگ ییآشنا فرسودگی شغلی  11جلسه 

 تدریس شفاهی/بحث گروهی حل آن هایراه و خانواده –تعارض کار آشنایی با   خانواده –تعارض کار  12جلسه 

 تدریس شفاهی/بحث گروهی آشنایی با کارآفرینی و مقتضیات آن ینیکارآفر 13جلسه 

 تدریس شفاهی/بحث گروهی شغلیآشنایی با راهکارهای ارتقاء بهداشت روانی در محیط های  های شغلیبهداشت روانی در محیط 14جلسه 

 بحث گروهی ارائه تکالیف دانشجویان ارائه تکالیف دانشجویان 15جلسه 
 بحث گروهی ارائه تکالیف دانشجویان  ارائه تکالیف دانشجویان 16جلسه 

 آزمون پایان ترم 17جلسه 

 نمره          5تکالیف:        نمره 15امتحان پایان ترم:  نوع ارزشیابی:

  فهرست منابع:
 نشر علم. ان،یمانیو سل یترجمه نظر نک،یس ستوفریمشاوره مدرسه در عصر حاضر. کر 
 .ی. نشر روان سنجیو حامد برآمد یدر مدرسه. روبرت بور و همکاران، ترجمه ابوالفضل کرم مشاوره 

 انتشارات رشد. ،یرجندیب ینیحس یمهد دی. سرانیو مشاوره در ا ییراهنما خچهیو تار یلیو مشاوره تحص ییراهنما
 .شیراینشر و ،ییترجمه زهراکار و کهلو س،یوی. تامارا دیحرفه ا یها و کاربست ها دگاهیمدرسه، د مشاوره
 گالسر، ترجمه حمزه، انتشارات رشد. امیلیبدون شکست، و مدارس
 انتشارات روان. ،یو پترسون، ترجمه زهراکار و سام تلیمدرسه. ر ی مشاوره
 انتشارات رشد. ،یآباد عیانتخاب شغل. دکتر عبداهلل شف یها هیو نظر یو مشاوره شغل ییراهنما
 انتشارات مترجمان. ،یزدیمنور  دهیو س انینیحس نیمیجان هالند، ترجمه س ست؟یمناسب شما چ حرفه

 .انیو مرب ایدکتر احمد به پژوه، انتشارات انجمن اول کند؟¬یکدام شغل را انتخاب م یتیبا چه نوع شخص یکس چه
 .یانتشارات دانشگاه آزاد اسالم ،ینیحس ی. مهدیو مشاوره شغل ییراهنما
 انتشارات کنکاش. ،ی، اعظم نقو هایملک هیزاده، مرض یفاتح میباغبان، دکتر مر رانی. دکتر ایو شغل یخانوادگ یزندگ نیتعادل ب یبرقرار
 انتشارات سارگل. ،ییرزایم یعل دیکار. رابرت هلر، ترجمه سع طیدر مح یریگ میتصم
 انتشارات سارگل. ،ییرزایم یعل دیکار. رابرت هلر، ترجمه سع طیکردن افراد در مح اداره

 .یپور، انتشارات ناد یزند بهیچارلز، ترجمه ط یلیمعلمان و مشاوران. ه یبرا ای¬حرفه مشاوره
 دانشگاه اصفهان.  یایران باغبان، محمدرضا عابدی و سیمین حسینیان، انتشارات جهاد دانشگاه ،یعیمشاوره مسیر شغلی. فاطمه سم هاینظریه
. یایران باغبان، رضوان صالح ،یعیحق شناس، محمدرضا عابدی ، سیمین حسینیان، فاطمه سم الیتحصیلی. ل -مسیر شغلی  ها در راهنمایی و مشاورهآزمون کاربرد

 انتشارات نوشته.
 ، انتشارات: سمت. پوریبوستان رضایزاده، علفرشاد محسن یبا همکار ینظر محمدی. زونکر. ترجمه :دکتر علینگر. ورنون جکل کردی: رویشغل مشاوره

 انتشارات سمت. ،یآبادعیو دکتر عبداهلل شف یآبادترجمه دکتر بهرام زارع بهرام پتک،ی. لی. جان جیدرمان در مشاوره شغل یزیرطرح
 پور، انتشارات دانژه. یزند بهیشغلی: نظریه ها، روش ها و فنون. ط مشاوره

 پور، انتشارات ساواالن. یزند بهیفرهنگ مشاغل. ط

 فرم طرح درس


