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 طرح درس مقدمات مشاوره و راهنمایی دوره کارشناسی

 

 در این درس دانشجویان باید با اهمیت و ضرورت مشاوره و راهنمایی آگاهی یابند.

 جلسه اول:

 تعاریف راهنمایی 

 تعاریف مشاوره 

 تفاوت مشاوره با راهنمایی و روان درمانی 

 ضرورت راهنمایی و مشاوره 

 آموز دانش 

  معلم 

 موضوع 

 راهنمایی ومشاوره در اسالم 

 اهداف،اصول،انواع و تاریخچه راهنمایی و مشاوره جلسه دوم:

 راهنمایی و مشاوره اهداف 

 اصول راهنمایی و مشاوره 

 انواع راهنمایی و مشاوره 

 راهنمایی و مشاوره تحصیلی 

 راهنمایی و مشاوره شغلی 

 راهنمایی و مشاوره خانوادگی 

 راهنمایی و مشاوره بهداشتی 

 راهنمایی و مشاوره فردی و گروهی 

 تاریخچه راهنمایی و مشاوره 

 ادامه مباحث جلسه دوم جلسه سوم:

 مسئولیت های کارکنان برنامه راهنمایی و مشاوره در مدرسه جلسه چهارم:

 مسئولیت های راهنما یا مشاور مدرسه 

 خصوصیات راهنما یا مشاور 



 مسئولیت های معلم 

 مسئولیت های مدیر مدرسه 

 مسئولیت های روان شناس مدرسه 

 مسئولیت های مدد کار اجتماعی 

 مسئولیت های روان سنج 

 مسئولیت های گروه بهداشت 

 ر تربیتیمسئولیت های مربی امو 

 مسئولیت های اعضای انجمن اولیاء و مربیان 

 نمره 2برگزاری کوئیز در حد  جلسه پنجم:

  جلسه ششم:

 فنون راهنمایی

 روشهای شناخت عینی 

 شناخت ذهنی )مشاهده،مصاحبه،پرسشنامه،مقیاس درجه بندی،شرح حال نویسی و گروه سنجیهای روش 

 ذهنی-روش های شناخت عینی 

 رونده راهنمایی پ

یژگی های شخصیتی نتایج آزمون های روانی،پرسشنامه دانش آموز اطالعات شخصی)وضع تحصیلی،غیبت از مدرسه،و-الف

 و...(

 اطالعات محرمانه-ب

 ادامه مباحث جلسه ششم جلسه هفتم:

 نمره 6آزمون میان ترم  جلسه هشتم:

 جلسه نهم:

 فنون مشاوره

 فنون آغاز جلسه مشاوره 

 فنون ادامه جلسه مشاوره 

 فنون پایان دادن به جلسه مشاوره 

 



 جلسه دهم:

 نظریه مراجع محوری-نظریه های مشاوره

 مفاهیم

 شیوه اجرا

 جلسه یازدهم:

 رفتاری-عاطفی-نظریه عقالنی

 مفاهیم

 شیوه اجرا

 جلسه دوازدهم:

 نظریه واقعیت درمانی

 مفاهیم 

 شیوه اجرا

 جلسه سیزدهم:

 نظریه رفتار درمانی

 مفاهیم 

 شیوه اجرا

 خالصه مطالب کل کتاب و نحوه اجرای آزمون جلسه چهاردهم:

 نمره کوئیز و میان ترم 8

 نمره پایان ترم 12

 

 منابع:

 و راهنمایی  مقدمات مشاوره 

 دکتر عبداهلل شفیع آبادی


