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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 شناسی و علوم رتبیتیواندانشکده ر

   کد فرم:

 
 

 شناسی تربیتی و مشاورهروان گروه آموزشی:

    و راهنمایی مشاوره تحصیلی: رشته کارشناسی تحصیلی:  قطعم                         حصیلیت مشاوره عنوان درس:

 یشدکتر محمدحسن آسا :درسم فنون مشاوره ،مشاورهراهنمایی و بانی م نیاز: پیش        0عملی:         2نظری:          2: تعداد واحد

 هدف کلی درس:

 رییمانند ورود به مدرسه، تغ یمهم یلیبامسائل تحص یفردهر  یو نوجوان یافراد دارد و در دوران کودکشغلی  ۀندیدر آ یینقش بسزا لیکه تحص ییاز آن جا

 اربرخورد ییباال تیاز اهم انیدانش آموزان و دانشجو یلیتحص شاورهمو  لیو انتخاب رشته روبرو است، توجه به تحص یلیتحص تمشکال ،یلیمقطع تحص

 یلیها سازگاز کنند، دچار مشکالت تحص خود را با آن یبه طرز موثر توانندیکه نم یعیسر راتییو تغ نوجوانی دوره یها تیحساس لیاست. نوجوانان به دل

فرد و با توجه به امکانات  یهاتیاستعدادها و محدود ق،یپس از سنجش مشکالت، رغبتها، عال مشاور موثر هستند. یدگیتوجه و رس ازمندیو ن شوندیم یمتعدد

 تیریمد ،یزیبرنامه ر یهابرسد. مهارت یلیتحص تیکه بتواند به موفق دهدیسوق م حیمشاوره صح ایو دانشجو را به سمت آموزش ایموجود، دانش آموز 

 یابزاها قیاز طر یلیو اصول مشاوره تحص یدرس هدف ارائه مبان نیخواهد داشت. در ا نهیزم نیدر ا یمهم قشزمان، کاهش تنش و استرس و اضطراب ن

 است. انیمناسب به دانش آموزان و دانشجو یلیاصول مشاوره تحص ۀو ارائ یبررس نیمناسب و همچن یمناسب چون مصاحبه، مشاهده و کاربرد آزمون ها

 :درس اهداف ویژه

 .اصول مشاوره تحصیلی دانشی: کسب دانش کافی در زمینۀ

 .مناسبتحصیلی های اجرا و نمره گذاری آزمون عملییادگیری مهارت  رفتاری:

 .در انتخاب رشته استعداد و ارزش ها رغبت، توانایی، شخصیت، و توجه به نقش توان ایجاد تمایز بینشی:
 

 قوانین و نکات مربوط به کالس

 شووودب به این صووورت که ابتدا مباحگ نظری به  ور این درس هم به صووورت ارا ه نظری و بحگ گروهی و هم اارای عملی تدریم می

 اارا می گردد.به صورت مشارکتی ن تدریم می شود و سپم کار عملی خالصه و مشارکت دانشجویا

  .کالس کامال دانشجو محور برگزار خواهد شد و فعالیت و مباحثۀ علمی کالسی مبنای تشکیل السات خواهد بود 

 رس مطالعه نمایند. خوانی داشته باشند و منابع مشخص شده برای هر السه را  بق  رح داست دانشجویان قبل از هر السه پیش بهتر 

  شد و در انتهای هر السه در مورد مطالب همان السه پرسش و امع در کالس پرسش خواهد  در مورد مطالب السه قبلدر هر السه ابتدا

 .بندی خواهد شد

 یادگیری بیشتر به کار عملی نیز بپردازد. شده، برای هر دانشجو موظف است در کنار مطالعۀ منابع معرفی 

                         حصیلیتمشاوره  فرم طرح درس
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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 شناسی و علوم رتبیتیواندانشکده ر

   کد فرم:

  موارد مربوط به آن آزمون از امله پرسشنامه، پاسخنامه، اداول رسم نمودار  همۀ، دانشجویان باید شودیمهر آزمونی که در السات اارا

 .گذاری را همراه داشته باشندنمره وۀیشو 

 از آنجا که و پایان خواهد یافت رأس ساعت مقرر شروع بق قوانین و تقویم آموزشی دانشگاه تهران ۀ السات شایان تذکر است که کلی .

کالسی، اتالف وقت کالس و همچنین از بین رفتن تمرکز دیگر دانشجویان خواهد عدم تواه به زمان بندی کالس مواب خلل در نظم 

رود پیش از ورود استاد در کالس حضور یابندب ورود دانشجو پم از حضور استاد درکالس و پم از انجام شدب لذا از دانشجویان انتظار می

ضور و غیاب به منزله غیبت در کالس می شجو تنها میح شد و دان ستفاده توانبا شده ا شد و از مطالب ارا ه  شته با ضور دا د در کالس ح

 نماید.

  سایر شود و مواب مزاحمت برای کالس و تمرکز  شنیده  شجویان در کالس  ستاد و یا دان صدای زنگ تلفنِ همراه ا سته نیست که  شای

مواب بیرون رفتن  کارکردن با گوشویو یا  دانشوجویان شوود، لذا مشواهده تلفنِ همراه و یا شونیدن صودای زنگ تلفنِ همراه دانشوجو

  کردن غیبت در آن السه خواهد شد.دانشجو از کالس و منظور 

  ،نمره به نمرۀ امتحان آنها اضافه خواهد شد. 1دانشجویانی که تمام السات را بدون تأخیر حضور داشته باشند 

  السه غیبت در کالس ناگزیر براساس مقررات آموزشی رفتار خواهد شد. 3دانشجویان عزیز باید در نظر داشته باشند بیش از 

 1 ( نقطه ضعفمثبت و نقطه نمره به دو نفر از دانشجویانی که بهترین نقد )تعلق خواهد گرفت. را از استاد یا کالس داشته باشند 

 سبت بهدرصورتی شنهاد روند کاری اینجانب انتقاد که ن شتید و یا پی شنهاد بنده پذیرای نقدی دا ست ما خواهم بود و ش و پی سته ا با شای

 .(Asayesh@ut.ac.ir) ، که در این صورت بسیار خوشحال خواهم شدبه صورت ایمیل یا حضوری در میان بگذاریداینجانب 
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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 شناسی و علوم رتبیتیواندانشکده ر

   کد فرم:

 کالس مطالب بندی ارائهجدول زمان

 جلسه
 مطالبئوس ر موضوع

 نابعم

مفاهیم  کلیات، تعاریف، یکم

 و تاریخچه

 و شیوۀ کار عملی.  طرح درسآشنایی با دانشجویان، ارائۀ  -1

  مفاهیم و تاریخچه راهنمایی و مشاوره تحصیلی بررسی کلیات، تعاریف، -2

 2و 1  منبع 

 آموزش و پرورش ایران دوم

 کارکنان آموزشگاه

 مباحثه در مورد:

 کلیات نظام آموزش و پرورش ایران -1

 کارکنان آموزشگاه و ارتباط آنها با خدمات راهنمایی تحصیلی  -2

 2و 1منبع 

در مشاوره تحصیلی  سوم

 مدارس

 مباحثه در مورد:

 ایران در مدارسراهنمایی و مشاوره تحصیلی   -1

 اجرای آزمون موفقیت تحصیلی -2

 2و 1منبع 

مشاوره در دوره های  چهارم

 تحصیلی

 مباحثه در مورد:

 مشاوره در دوره های تحصیلی مختلف )ابتدایی، متوسطه اول و دوم(  -1

 موفقیت تحصیلیزمون آتفسیر  -2

 2و  1منبع 

روش ها و فنون شناخت  پنجم و ششم

 و راهنمایی

 مباحثه در مورد:

 روش ها و فنون شناخت و راهنمایی دانش آموزان  -1

  (برنامه ریزی ، آزمون،مصاحبهشرح حال، هدایت تحصیلی )مشاهده،  -2

 مصاحبه و معاینه تحصیلی  -3

 3و  2 منبع

 3و 2منبع  تحصیلی پرونده تشکیل  تحصیلیپرونده  هفتم

طبقه بندی و سنجش  هشتم

 آسیب های تحصیلی

 مباحثه در مورد:

 طبقه بندی و سنجش آسیب های تحصیلی  -1

 اجرای آزمون آسیب های تحصیلی -2

 3و 2منبع 

مشاوره لگوی عملی ا نهم 

 تحصیلی

 :مبتنی بر یلصیحتمشاوره 

 یتحصیلمشاوره و روایتی  کالسیکلگوی عملی ا -1

 اضافیمنبع 

1 

 :مبتنی بر یلصیحتمشاوره  مهارت های تحصیلی همد

 موزش مهارت های تحصیلیآ -1

 مهارت های تحصیلی اجرای آزمون   -2

 1منبع 

یازدهم و 

 همدوازد

 :مبتنی بر یلصیحتمشاوره  اقعیت درمانیونظریه 

 بررسی مدارس بدون شکست گالسر -1

 اضافیمنبع 

2 

و  دهمسیز

 چهاردهم

 :مبتنی بر یلصیحتمشاوره  نظریه انتخاب

 ویلیام گالسر در مشاوره مدرسه یفیکنظریه انتخاب و کتاب مدارس  -1

اضافی نبع م

3 
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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 شناسی و علوم رتبیتیواندانشکده ر

   کد فرم:

 یابی:ارزشو روش نوع 

 2  تعلق می گیرد.سی و انضباط کال مربو ه و تکالیف (مطالعه خود)نمره از نمره نهایی به مشارکت کالسی، انجام کار عملی کالسی 

 6  ست یک فرد دیگر )دانش آموز بطوری که گیردبه کار عملی تعلق می نهاییاز نمره نمره شجو موظف ا طالعه قرار داده ( را مورد مهر دان
را هدایت تحصیلی  حو  ر با یک مشاور مدرسه مصاحبه نماید ،های تدریم شده را اارا نمایدو کلیۀ آزمون و شرح حال نویسی، مصاحبه

 .کامل نماید
  السه به استاد تحویل دهند. در هر های اارا شده را در آن قرار دهند تاکه یک کارپوشه تهیه کنند و آزمون الزم استدانشجویان  

 صورتبه گزارش Word (Track change - Accept)  وPDF  .باشد 

 سط یکی از همکالسیمی گزارش ست تو صورتیها )با ذکر نام( ارزیابی بای سط یکی از همکالسی گزارشکه شود. در شده  ها ارزیابیتو ن
 حداقل نمره کالسی را خواهد گرفت. گزارشباشد، آن 

 ست تا کار عملی می صورت تأخیر در تحویل کار عملی بین یک روز تا یک هفته روز بای شود، در   1امتحان پایان ترم تحویل داده 

شتم تا  شد. تأخیر از روز ه سر خواهد  سر می 2 روز دهمنمره ک شد و شود و پم از آن کار عملی تحونمره ک یل گرفته نخواهد 

 هایی که داده است نمره خواهد گرفت.دانشجو فقط از آزمون کتبی بر حسب پاسخ

  ،نفر از دانشجویان فعال کالسی تعلق خواهد گرفت و از آنها تقدیر به عمل خواهد آمد. 2نمره به  1در پایان ترم 

 12 شده و مطالب مورد نمره از نمره نهایی این درس به آزمون کتبی پایان ترم تعلق می گیرد. آزمون پایان ستفاده از منابع معرفی  ترم با ا
 انجام خواهد شد.  (رهمن 7معادل  سوال 5) تشریحیو ( نمره 5معادل  سوال 20)صورت تستی بهبحگ در کالس 

 

 فهرست منابع

 مطالب کالسی. .1

 (. راهنمایی و مشاوره در دوره های تحصیلی. تهران: رشد1392) ، احمدصافی .2

 فراانگیزش. :. مشهدمدرسهمشاوره . (1390) یاصغر سرائ یعل .3

 نبع فرعیم

 .. اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهانشناسی و مشاوره تحصیلیآسیب(. 1395) صادقی، احمد .1

 نشر رشد )جوانه رشد(، ،یزیترجمه حمزه تبر  .مدارس بدون شکست. (1395)ویلیام گالسر  .2

 نشر رسا. ،سیه شریعتمدارآـترجمه . یفیکمدارس . (1395)ویلیام گالسر  .3
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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 شناسی و علوم رتبیتیواندانشکده ر

   کد فرم:

 نمره( 4) حصیلیت فرم ارزشیابی کار عملی درس مشاوره
 دانشجوی گرامی 

 که با تالش و کوشش شما تهیه گردیده است به روش زیر مورد ارزشیابی واقع می شود. حصیلیتمشاوره گزارش کار عملی شما در مورد درس 
 دانش و آگاهی بیشتر در این زمینه و بدست آوردن تجارب مفید بتوانید به موفقیت های بیشتری دست یابید.امیدوارم با کسب 

 دکتر محمد حسن آسایش

 م خانوادگی دانشجو تهیه کننده: .........................................نام و نا

 ............................................ نام و نام خانوادگی دانشجویی که این فرم را ارزشیابی کرده است:

 ضعیف عوامل ارزشیابی گزارش ردیف

1 

 متوسط

 2 

 خوب

3 

 عالی 

4 

 الحظاتم

      داشتن فهرست مطالب. چکیده. مقدمه 1

      معرفی مورد و چگونگی انتخاب 2

      داشتن تاریخچه فردی و شرح حال نویسی استاندارد 3

      واقعه نگاری یا مقیلم دراه بندی. گزارش مشاهدات، 4

      السه( 4تا  2گزارش السات مصاحبه )بین  5

      پیاده کردن نوار مصاحبه با مرااع و گزارش عنوان آن 6

      تحلیل کلی مرااع و بدست آوردن همبستگی بین شرح حال ,مشاهده و مصاحبه 7

      نهادهای مفید گزارش تجارب کاری، محدودیت هاو ارا ه پیش 8

      حسن سلیقه )در ارا ه مطالب. تمیزی گزارش. رعایت ترتیب موضوعات. تایپ( 9

      تواه به عال م نگارشی.انشا.امال مطالب 10

الگوی ارا ه ی گزارش شرح حال. واقع نگاری و مصاحبه باید با استفاده از کتاب های ارزیابی و 

( و مطالب 1388,مصاحبه های بالینی با کودکان و و نواوانان )(1388ازمون نگری روان شناختی)

 مطرح شده در کالس صورت گیرد.

 

 =10امع امتیاز ها/ تقسیم بر 
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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 شناسی و علوم رتبیتیواندانشکده ر

   کد فرم:

 نمره( 2فرم ارزشیابی نوار مصاحبه )

 شاوره تحصیلیم درس:
 م خانوادگی مصاحبه کننده: .........................................نام و نا

 ............................................ام و نام خانوادگی دانشجویی که این فرم را ارزشیابی کرده است: ن
 

 2خوب  1متوسط  0ضعیف  

    . آغازی خوب و برخوردی مناسب1

. احترام و پذیرش تمام انبه های 2
 احساسی مرااع

   

    . همدلی و پشتیبانی کردن3

    ر. کوشش مصاحبه گ4

    . گوش کردن و مکگ های مناسب5

    . سئواالت پیگیرانه و مناسب6

    . اعتماد به نفم و کنترل همه اانبه7

    . اهت و نظم منطقی8

    . کمک به تصمیم گیری9

    . آرامش بخشی10

    . روشن سازی و اظهار نظر علمی11

    . امیدوار ساختن 12

    دنیای مرااع. درک همدالنه و فهم 13

    . کمک به حل مسئله 14

    . مرور و نتیجه گیری و پایان خوب15

    =15تقسیم بر  /امع امتیازها
 

 ارزیابی استاد   ارزیابی دانشجو حداکثر نمره نوع فعالیت

   4 نمره گزارش کار عملی

   2 نمره نوار مصاحبه

    ی کار عملیامع کل نمره
 

 امع نمره کار عملی نمره آزمون کتبی نمره کل دانشجو

   

 

 + = نظر نهایی استاد


