
 هب انم خدا 
 

 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی 

 وانشناسی و علوم رتبیتیدادکشنه ر

   کد فرم:

 
 گروه آموزشی:

   مشاوره مدرسه تحصیلی: رشته کارشناسی ارشدتحصیلی:  مقطع سمینار مسائل مشاوره  و راهنمایی در آموزش و پرورشعنوان درس: 

  دکتر کشاورز :مدرس یش نیاز:پ عملی:       2نظری:            2:       تعداد واحد

 هدف کلی درس:
 

 :درس اهداف ویژه) رفتاری(
 مقایسه مسایل مشاوره مدرسه در ایران با سایر کشورها چالشهای موجود در زمینه های مشاوره مدرسه بیان

عالقه مند شدن به توسعه روشهای بومی و فرهنگی جهت مشاوره 

 مدرسه

نوشتن یک مقاله مروری در زمینه چالشهای مشاوره مدرسه د رایران و 

 جهان

 مطالب بندی ارائهجدول زمان
شماره 

 لساتج

 تدریس  شیوه رئوس مطالب موضوع درس

اهمیت مشاوره مدرسه و لزوم توجه به چالشهای مطرح شده در ایران و  1جلسه 

 جهان

مقاالت و کتب منتشر شده در زمینه مشاوره مدرسه با 

 عنوان های مشاوره مدرسه

سخنرانی و مشارکت 

 گروهی

زمینه مشاوره مدرسه با  مقاالت و کتب منتشر شده در ادامه جلسه اول 2جلسه 

 عنوان های مشاوره مدرسه

سخنرانی و مشارکت 

 گروهی

سخنرانی و بحث  ساختار مقاالت مروری و نحوه نوشتن آن مقاالت مروری 3جلسه 

 گروهی

 سخنرانی انواع رویکردها،دیدگاه های فلسفی ،کاربرد آنها در مدارس رویکردهای نوین در مشاوره مدرسه  4جلسه 

سخنرانی و یادگیری  انواع رویکردها،دیدگاه های فلسفی ،کاربرد آنها در مدارس ادامه بحث جلسه قبل 5جلسه 

 مشارکتی

دعوت از متخصصان مشاوره مدرسه جهت سخنرانی در زمینه هدایت  6جلسه 

 تحصیلی دانش آموزان و چالشهای مشاوران

 سخنرانی و مشارکتی متناسب با عنوان سخنرانی خواهد بود

از جلسه ششم تا پایان ترم ارایه دانشجویان در زمینه مسایل راهنمایی و  7ه جلس

 مشاوره مدرسه

  متناسب با عنوان ارایه شده می باشد

    8جلسه 

    9جلسه 

    10جلسه 

    11جلسه 

    12جلسه 

    13جلسه 

    14جلسه 

    15جلسه 

    16جلسه 

 آزمون پایان ترم 17جلسه 

 کالسی  ارایه  و نوشتن مقاله مروری  در زمینه موضوع مورد بحث  و مشارکت در کار رزشیابی:نوع ا

 تمام منابع داخلی و خارجی مرتبط با مشاوره مدرسه خواهد بود. فهرست منابع:

 
 

 فرم طرح درس


