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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی 

 دادکشنه روانشناسی و علوم رتبیتی

   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:
 

 :رسد اهداف ویژه) رفتاری(
 مقایسه مسایل مشاوره مدرسه در ایران با سایر کشورها های موجود در زمینه های مشاوره مدرسهبیان چالش

 نوشتن یک مقاله مروری در زمینه چالشهای مشاوره مدرسه د رایران و جهان عالقه مند شدن به توسعه روشهای بومی و فرهنگی جهت مشاوره مدرسه

 بمطال بندی ارائهجدول زمان
شماره 

 جلسات

 تدریس  شیوه رئوس مطالب موضوع درس

اهمیت مشاوره مدرسه و لزوم توجه بهه چالشههای محهرد شهده در ایهران و       1جلسه 

 جهان

مقاالت و کتب منتشر شده در زمینه مشاوره مدرسه با عنوان 

 های مشاوره مدرسه

سههههههههه نرانی و 

 مشارکت گروهی

شر شده در زمینه مشاوره مدرسه با عنوان مقاالت و کتب منت ادامه جلسه اول 2جلسه 

 های مشاوره مدرسه

سههههههههه نرانی و 

 مشارکت گروهی

سهه نرانی و بحهه    ساختار مقاالت مروری و نحوه نوشتن آن مقاالت مروری 3جلسه 

 گروهی

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

سههههههههه نرانی و  انواع رویکردها،دیدگاه های فلسفی ،کاربرد آنها در مدارس ادامه بح  جلسه قبل 5جلسه 

 یادگیری مشارکتی

دعوت از مت صصهان مشهاوره مدرسهه جههت سه نرانی در زمینهه ههدایت         6جلسه 

 تحصیلی دانش آموزان و چالشهای مشاوران

سههههههههه نرانی و  متناسب با عنوان س نرانی خواهد بود

 مشارکتی

از جلسه ششم تا پایان ترم ارایه دانشهوویان در زمینهه مسهایل راهنمهایی و      7جلسه 

 مشاوره مدرسه

  متناسب با عنوان ارایه شده می باشد

  متناسب با موضوع سمینار ارایه دانشوویان 8جلسه 

  متناسب با موضوع سمینار ارایه دانشوویان 9جلسه 

  متناسب با موضوع سمینار وویانارایه دانش 10جلسه 

  متناسب با موضوع سمینار ارایه دانشوویان 11جلسه 

  متناسب با موضوع سمینار ارایه دانشوویان 12جلسه 

  متناسب با موضوع سمینار ارایه دانشوویان 13جلسه 

  متناسب با موضوع سمینار ارایه دانشوویان 14جلسه 

  ب با موضوع سمینارمتناس ارایه دانشوویان 15جلسه 

   جمع بندی و نتیوه گیری 16جلسه 

 آزمون پایان ترم 17جلسه 

  ارایه  و نوشتن مقاله مروری  در زمینه موضوع مورد بح   و مشارکت در کارکالسی نوع ارزشیابی:

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

 
 

 فرم طرح درس


