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 27/03/1401 تاریخ:

 23از  3صفحه: 

الرحمن الرحیم  اهللبسم  

 مقدمه:

ی،  معنا که فرد درُ بعد فرد  نیرو شود. به اروبه  یبا مسائل و مشکالت  گران،یاز زمان، در مواجهه با خود و د  یاممکن است در برهه  یهر فرد

نبوده و ممکن است در    مستثناامر    نیاز ا  زی ن  رانیباشد. فراگ  ییکمک و راهنما  ازمندین  یریگمیدر مقام تصم  یا  و  یاحساس  ،اجتماعی

 رو باشند. خانواده خود با مسائل و مشکالت مختص خود روبه   ایمان، مدرسه، جامعه و  معلّ  ها،ی مواجهه با همکالس

و   ی شغل ، یلیتحص ،یاخالق ،یرفتار یهامشاوره  یو اجرا یزیربه برنامه یرشد سالمت روان تیراستا، واحد مشاوره با توجه به اهم نیا در

ارائه    ریخانواده فراگ  ایم و  معلّ  ر،یفراگ  به   یجمع  ایو    یفرد  صورتبه   مورد  برحسبخود را    یهاو مشاوره   پردازدیم  رانیبه فراگ  یخانوادگ

 . دهدیم

به مشاوران    ینیها جهت انتقال تجارب بالآن   جیو نتا  شدهثبتمحرمانه    صورتبه واحد    نیتوسط ا  یفرد  یهامشاوره   یبه ذکر است تمام  الزم

 . شوندی م  یگانیباکد و بدون نام    صورتبه معلمان،    ای  یبعد

 واحد مشاوره:  تی مأمور

احتمالی فراگیران حاضر در جلسات را بیابد و سپس در    اختالالتمشکالت و    ، با استفاده از تجربه و علم آکادمیکدارد  سعی    واحد مشاوره

 .رفع آن قدم بردارد 

 تعریف واژگان:

 .رگذارندیتأثو یا بر عملکرد آن    رندیرپذیتأثتوانند از عملکرد واحد مشاوره  یک افرادی که می  یکربطان واحد مشاوره: ذی 1

از وجود چنین جلسااتی آگاهی    لزوماًباشاند. این افراد  که خارج از اعضاای واحد مشااوره می  مشااورانی :مشااوران خار  از گروه 2

 ندارند.

 .نامهنییآنظارت بر انجام وظایف واحد مشاوره مطابق  نظارت اجرایی:  3

 نظارت بر محتوای علمی واحد مشاوره.  نظارت علمی: 4

 

 : ربطان(ذی مشاوره )واحد  مرتبط با یهاگروه افراد و 

o ی واحد مشاورهاعضا 

o کارشناسان علمی ناظر بر واحد مشاوره 

o از وجود چنین جلساااتی آگاهی    لزوماًباشااند. این افراد  )مشاااورانی که خارج از اعضااای واحد مشاااوره می  مشاااوران خارج از گروه

 ندارند.(

o   معلمتیتربواحد 

o )مربیان )پیش مقدماتی، مقدماتی، متوسطه 

o   ،مقدماتی، متوسطه(فراگیران )پیش مقدماتی 

o )خانواده فراگیران )پیش مقدماتی، مقدماتی، متوسطه 

 تعریف واحد مشاوره و اعضای آن:

و   و راهنمایی  علوم تربیتی، روانشناسی، مشاورههای  و یا دانشجوی رشته   آموختهدانشواحد مشاوره متشکل از افراد خدمتگزاری است که  

 .د ن... باشمطالعات خانواده و  
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 27/03/1401 تاریخ:

 23از  4صفحه: 

 مند در این حوزه نیز استفاده نمود. از افراد عالقه  توانی مهای مذکور در شهر  رشته  آموختگاندانش صورت نبود  : در  تبصره

 الف( شرح وظایف واحد مشاوره 

 خارج از گروه شناسایی مشاوران   .1

 )فرآیند ارجاع به مشاوره(   پاسخ به درخواست فراگیر، خانواده فراگیر و یا مربی در خصوص مشاوره .2

 هاواحد مشاوره از کالس   یاوره د  دیبازد .3

 و ارجاع به مشاور   روانشناسی  یهاآزمون ای فراگیران با استفاده از  پایش دوره  .4

 آنالیز مشکالت پرتکرار و تدوین استراتژی جهت رفع آن .5

 مخصوص واحد مشاوره   ییافزادانش های  شرکت در دوره  .6

 واحد نظارت کالسی   یهادرخواست پاسخ به   .7

 ساختاری: ب( جایگاه  

موظف به نظارت بر عملکرد اجرایی واحد مشاوره    پرورشی  بخشگروه آموزش است.  بخش پرورشی    ی هارمجموعه یزواحد مشاوره، یکی از  

 . باشدمیحاضر    نامهن ییآ)نظرات اجرایی( مطابق  

 . است  کارشناسان علمی ناظرتبصره: نظارت بر عملکرد علمی واحد مشاوره )نظارت علمی( بر عهده  

 ج( حوزه فعالیت واحد مشاوره: 

.  دهدها قرار میو یا منابع مورد تایید را در اختیار آن  ارجاعافراد را به مشاور خارج از گروه    های زیرهر یک از حوزه در  واحد مشاوره  

 ذکر خواهد شد.(   انتهارد در  ااز مو  )توضیحات هر یک

o شخصیتی: اخالقی رفتاری 

o تعامالت خانوادگی 

o ازدواج 

o اصول رفتاری 

o یبخشتوان 

o شغلی 

o تحصیلی 

o سربازی 

o یشناختروانهای  ارتقاء مهارت 

 د( تعداد اعضا: 

یک نفر در واحد مشاوره   ،کالس 7به ازای هر  که یصورتبه های شهر باشد، بایست متناسب با تعداد کالس تعداد اعضای واحد مشاوره می 

 . دباش  حضورداشته

 . استدر طول یک سال  شرح وظایف واحد مشاوره    میزان  بر اساس  : این عدد1تبصره  

مسئول    عنوانبهموظف است یکی از اعضا را    پرورشی  بخشاز یک نفر باشد، مسئول    تعداد اعضای واحد مشاوره بیش  که یدرصورت:  2تبصره  

 واحد انتخاب نماید. 
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 27/03/1401 تاریخ:

 23از  5صفحه: 

 : کارشناسان علمی ناظرتعریف  

در این   آکادمیک  صورتبهند؛ که  باشمی  و راهنمایی  علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره  یهاحوزه و نخبه شهر در    یباتقوامتشکل از افراد  

 گردند. شهر انتخاب می  مسئول آموزشساله داشته باشند. این افراد توسط    5تجربه حداقل    ستیبای مو    اندکردهلیتحصها  حوزه 

 . شودانجام میواحد مشاوره تهران  با هماهنگی    شهر  کارشناسان علمی ناظر: در صورت نداشتن فردی با مشخصات مذکور وظایف  تبصره

 کارشناسان علمی ناظر الف( شرح وظایف  

 نظارت بر محتوای علمی واحد مشاوره .1

 مشاوران خارج از گروهصالحیت متخصصان و   دییتأ .2

 مشاوران خارج از گروههای  نظارت بر توصیه .3

و یا پیشاگیری  اسات و ارائه راهکار جهت رفع    قرارگرفتهها  که توساط واحد مشااوره در اختیار آن  یپرتکراربررسای و آنالیز مشاکالت   .4

 آن.

 است و ارائه راهکار جهت رفع و یا پیشگیری آن.  شدهمطرحکالسی  نظارت  بررسی میزان شایع بودن مشکالتی که توسط گروه   .5

 کارشناسان علمی ناظر ب( جایگاه ساختاری  

ساختار و وظایف    . همچنین ایجاد تغییر دراستمشاور علمی    عنوانبه ، در ساختار واحد آموزش تنها  کارشناسان علمی ناظر

 . است  اناز حوزه اختیارات آن خارج   ،واحد مشاوره

 کارشناسان علمی ناظر ج( تعداد  

 باشد. مینفر    3تا    1تعداد اعضای این هیئت    ،شهر  مسئول آموزش  دیدصالح بر اساس  

 خطوط قرمز واحد مشاوره: 

کارشناسان علمی   دییتأیا منابع مورد  مشاوره خارج از گروهمجاز به ارجاع شخص و یا اشخاص به  صرفاًواحد مشاوره و اعضای آن  .1

در خصوص ارائه    کارشناسان علمی ناظرکه مسئول واحد یا اعضای آن مجوز  باشد و حق دادن مشاوره را ندارد مگر این می   ناظر

 مشاوره را دریافت کرده باشند. 

 . را نداردواحد مشاوره مجاز به تغییر روند تدریس مربی در کالس نبوده و اجازه دادن محتوا به مربی جهت تدریس در کالس   .2

آزمون(  کد )یا شناسه  ها از  آموزان الزم است، به جای استفاده از نام و نام خانوادگی افراد در فرم دانش جهت حفظ اسرار محرمانگی   .3

 استفاده نمایید.  
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 27/03/1401 تاریخ:

 23از  6صفحه: 

 روش عملکرد واحد مشاوره در قبال وظایف محوله:

 باشد: به شرح زیر می   هرکدامحوزه فعالیت واحد مشاوره که در شرح وظایف آن ذکر شد، نحوه عملکرد این واحد برای    7به    با توجه

 )خار  از مجموعه(   مشاوران خار  از گروه شناسایی  1

 . باشدی مهای مختلف  ، در حوزهدییتأوظیفه واحد مشاوره در این بخش شناسایی متخصصان مورد  

 روش عملکرد: 

های مختلف را یافته و اعضای واحد مشاوره، مشاوران در حوزه

آن  فرم  اطالعات  در  را  از  »اطالعات    01ها  خارج  مشاوران 

گردد، شناسایی مشاوران  می  شنهادیپ  ،یدنمامی  ثبت  1« گروه

ذکر    حتماًها  باشد و نام معرف آن  فردفردبه به روش معرفی  

 شود. 

بایست صالحیت ایشان توسط  پس از شناسایی متخصص، می

ناظر لذا الزم    دییتأشهر مورد    کارشناسان علمی  قرار گیرد؛ 

هفتگی برای    صورتبهها را  است تا واحد مشاوره اطالعات آن 

ارسال نمایند و تا زمان دریافت    کارشناسان علمی ناظراعضای  

 ها الزم را انجام دهد.ری یصالحیت پیگ  دییتأ

 صالحیت را  دییتأ ، تاریخ  کارشناسان علمی ناظر   دییتأپس از  
 . گردددرج    «خارج از گروه  مشاوران»اطالعات    01در فرم  

 

 

 

 

 

 

 

 
که در فولدر واحد مشاوره  «  مشاوران خارج از گروه»اطالعات    01فرم    به   1

 باشد، مراجعه فرمایید. می  Google Driveو همچنین اکانت 
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 27/03/1401 تاریخ:

 23از  7صفحه: 

 )فرآیند ارجاع به مشاوره(  آموز برای دانش  پاسخ به درخواست فراگیر، خانواده فراگیر و یا مربی در خصوص مشاوره 2

 است.   کنندگانمراجعه وظیفه واحد مشاوره در این بخش، پاسخ به نیازهای موردی  

 

 : 1روش عملکرد 

مشاوره    فرد  مراجعه    ازپس  واحد  نمودن    برطرفجهت  به 

واحد    ر توسطشناسایی مشکل فراگی  یا بعد از،  فراگیر  مسئله

 خواهد شد. ؛ این فرآیند آغاز  مشاوره

  ستیل»   02فرم  اطالعات فرد و معرف در    ستیبای مدر ابتدا  

در ابتدای  د. )الزم به ذکر است،  وارد شو  2« نیمراجع  رشیپذ

پیشرفت    میزاندر هر مرحله  هر جلسه موارد این فرم بررسی و  

 کار در آن ثبت و اقدامات الزم صورت گیرد.(

 
 
 

  
 
 
 
 

 

 

 
 

      

 : دینمایکی از دو راهکار زیر را انتخاب    ،سپس واحد مشاوره مسئله فرد را بررسی و بسته به مسئله

 

 

 
« در انتهای این روش اجرایی مراجعه  پاسخ به درخواست فراگیر، خانواده فراگیر و یا مربی در خصوص مشاورهجهت درک بهتر این فرآیند به دیاگرام »  1

 فرمایید.
 باشد، مراجعه فرمایید..می  Google Driveدر فولدر واحد مشاوره و همچنین اکانت  که «نیمراجع رش یپذ  ستیل» 02فرم به  2
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 27/03/1401 تاریخ:

 23از  8صفحه: 

 و آموزشی  یی افزادانش های راهکار اول: ارائه بسته   1-2

مشاوره   کهیدرصورت .1 موارد  جزو  مسئله  های  آن 

آموزشییافزادانش  شغلی،  تشخیص   ،  )به  حاد  غیر  و 

منابع مطالعاتی، آموزشی از    توانیم  ،باشد   واحد مشاوره(

تا   دادقرار  قبیل کتاب و فیلم و ... دیگر را در اختیار فرد  

 د و بها راهکار حل مسئله خود را بیاوی با استفاده از آن

هفتگی   صورتبهتا زمان حل شدن موضوع    واحد مشاوره

پیگیری    ستیبایم فرد  کیفیت    نماید.از  از  انتها  در 

ا در  منابعی که  و  داده  ویختیار  عملکرد  با    شده  قرار 

  1«شدهارائه بازخورد از محتوا و منابع  »  03فرم  استفاده از  

)اگر  شود  ینظرسنج باشد    آموزدانش   کنندهمراجعه . 

بر عهده مربی خواهد    ی و تکمیل فرممسئولیت پیگیر 

 بود( 

 

اگر مشکل    ازنظرپس   .2 مشاوره  به    فرد،  نشدحلسنجی 

 . داده شودارجاع    خارج از گروه

مشکالت    کهیدرصورت .3 جزو  ،  یشناختروانمسئله 

به روش زیر فرد را   ستبایمشکالت ازدواج و ... باشد، می 

 ق واحد نظارت    دیی تأکه مورد    مشاوره خارج از گروهبه  

 . داده شودارجاع    ،رارگرفته .4

 
 

 :مشاوره خار  از گروهارجاع به   راهکار دوم:  2-2

  »بهداشت   حاد باشد و نیاز به ارجاع مشاور داشته باشد، ابتدا الزم است جهت تشخیص ریشه مسئله تست  آن مسئله    کهیدرصورت .1

 « گرفته شود. NABCLشناختی رفتاری  

صورت نبود . )در  شودانتخاب    مشاوران خارج از گروهمشکل فرد، مشاور مناسب را از لیست    از  شدهییشناساموضوع    با توجه بهسپس   .2

 تا با ارتباط با تهران مشاور مناسب به شما معرفی گردد(  انجام شود  مشاور مناسب با آموزش شهر هماهنگی

 و مدارک موجود فراگیر .  آزمونمشکل فرد و یا نتیجه  با مشاور و ارسال    تماس .3

 . دکنمیمعرفی  دانش آموز    مربیخود را دوست    فرداز مجموعه، آنگاه    خارج  ه استفاده از مشاور درصورتنکته مهم:  

 . شودمطابق توصیه وی اقدام ، امکان مشاوره دادن را دارد،  شدهارائه با توجه به موارد    مشاوره خارج از گروه  کهدرصورتی .4

پی برده    آموزدانش های روانشناسی و یا بازدید از کالس به مشکل  آزمون   واسطهبه واحد مشاوره    کهدرصورتیتوجه داشته باشید  

از او بپرسید    مثالًبخواهد تا او را راهنمایی نماید که چگونه خانواده فرد را توجیه نماید.    مشاوره خارج از گروهاز    حتماًاست.  

بفهمد و یا تنها با مراجعه خانواده به مشاور    آموزدانش خود    اصالًآیا الزم است    که اینبداند و یا    آموزدانش که آیا الزم است مربی  

 ل خواهد شد و .... این مشکل ح

آموز  یکی از دوستان مربی هستید که به مشکل دانش   درواقعنکته: باید توجه داشت در این حالت شما واحد مشاوره نیستید و  
 

 
منابع    03فرم  به    1 و  از محتوا  واحد  که    «شدهارائه»بازخورد  فولدر  در 

 باشد، مراجعه فرمایید.می  Google Driveمشاوره و همچنین اکانت  
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 اید و یا ... .برده پی

تا حل شدن مسئله    هفتگی  صورت به بسته به مورد،   .5

 . فرد، روند مشاوره، پیگیری گردد

واحد    کنندهمراجعه   کهدرصورتی .5.1 با  مستقیم 

وظیفه پیگیری با اعضای    ، مشاوره در ارتباط بوده

وواحد مشاوره می بایست در  می  آننتایج    باشد 

پ»  04فرم   درج   1« مراجع  تیوضع  یریگیفرم 

 شود. 

باشد، مسئولیت این    آموزدانش   کنندهمراجعه اگر   .5.2

بود   خواهد  مربی  عهده  بر  آن پیگیری  نتایج  و 

فرم  »  04در فرم  شخص مربیبایست توسط می

شود«  مراجع  تیوضع  یریگیپ واحد    درج  و 

 . دی نمایممشاوره تنها از مربی پیگیری  

 

رسی و  در جلسات هفتگی وضعیت مراجعین را برسپس   .6

در   آخرین وضعیت هر فرد    و  اقدامات الزم انجام شود

 .گردد  یروزرسانبه  «نیمراجع  رشیپذ  ستیل»  02فرم  

 

 هر یک از موارد زیر رخ داد فرد را به مشاور دیگری معرفی نمایید.   کهدرصورتی .7

 نبود.   زیآمتیموفقمشاوره   .7.1

 به هر دلیلی دیگر امکان مشاور دادن نداشت.   مشاوره خارج از گروه .7.2

که این موضوع با پیگیری هفتگی شما )از مربی(  )هایی خارج از موازین شرع به فرد کرده بود.  توصیه   مشاوره خارج از گروه .7.3

 توصیه به داشتن دوست جنس مخالف(   مثالًمشخص خواهد شد.  

  ها شنهاد یپبودید،  روروبهه در مورد روند کار و همچنین مشکالتی که شما با آن در انتها با بررسی نظرات مشاوره دهنده و مشاوره گیرند .8

 جهت ارجاع به واحد مشاوره تهران ارائه نمایید.   واحد پرورشیرا به    رسدیمو اصالحاتی که به نظرتان  
 

 : ات مهمنک

، تلفن، نام مراجعه  ینام خانوادگهای نام و  های مربوطه تکمیل شد، سلول حل گردید و فرم   کنندهمراجعه مسئله    کهاین پس از  

و سایر اطالعات مانند مسئله    اکسل  ، توجه داشته باشید ردیفگرددحذف    »لیست پذیرش مراجعین«   02فرم  از    حتما  دهنده،  

 مراجع را از جدول حذف ننمایید. 

 

 
در فولدر واحد مشاوره و  که  «فرم پیگیری وضعیت مراجع » 04فرم به  1

 باشد، مراجعه فرمایید.می  Google Driveهمچنین اکانت 
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مراجعه و یا شناسایی فرد

ارسال مستندات به مشاور خارج از گروه

تأیید مشاور

هماهنگی واحد مشاوره با معلم جهت توجیه 
خانواده

آغاز فرایند مشاوره

پیگیری هفتگی فرآیند مشاوره و ثبت در فرم 
                            

   

   
آیا مشکل دانش آموز  

حل شده 

دریافت نظر مشاور توسط مربی تکمیل فرم 
مشاوره 

   

خیر

پیشرفت 
حاصل شد 

انتخاب مشاور 
جایگزین

   

خیر

   

تحلیل نظرات مشاوره دهنده و مشاوره گیرنده

آیا فرآیند مشاوره و یا فرم ها 
نیاز به اصالح دارد 

پایان   

   

ارجاع مشکل به بخش پرورشی شهر

«پاسخ به درخواست فراگیر، خانواده فراگیر و یا مربی در خصوص مشاوره»فلو ارت 

وارد کردن نام و اطالعات فرد در
«لیست پذیرش مراجعین» 02فرم  

نیاز به ارجاع به مشاور 
خارج از گروه دارد 

تحلیل تست، مشخص نمودن مسئله فرد، 
انتخاب مشاور مناسب از لیست مشاوران

بله

حذف اسم مشاوره گیرنده 

در اختیار قرار دادن منابع مطالعاتی و آموزشی

خیر

پیگیری هفتگی از روند حل مشکل 

حل مشکل 

خیر

بله

                   دریافت بازخورد و تکمیل 
                         

گرفتن تست  بهداشت شناختی رفتاری 
NABCL
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 هاکالس از واحد مشاوره  ایدوره  بازدید 3

و شناسایی    کالسوظیفه واحد مشاوره در این بخش حضور در  

تعامالت    دهیدب یآسان  وزآم دانش  و  رفتار  مشاهده  طریق  از 

 است.   ها با یکدیگر و ارجاع آنان به مشاورآن

 روش عملکرد:

( نماینده خود را به بارکی ماه    6واحد مشاوره دو بار در سال )

دهد. وظیفه نماینده بررسی وضعیت بهداشت  کالس ارجاع می

 باشد. روان متربیان می 

 حضور در کالس   1-3

  واحد نظارت کالسی  اطالعدر کالس با  جهت حضور   .1

 . اقدام نمایید  و هماهنگی مربی

زیر    است  یضرور  .2 نکات  به  بازدید  حین  در  نماینده 

 توجه نماید: 

بازدید از کالس نباید باعث ایجاد سوگیری و تغییر  •

 در رفتار فراگیران شود. 

کالس   • از  بازدید  حین  متنی   گونهچیهدر 

 . و فرمی تکمیل نگردد  نشدهنوشته 

خاص   • رفتار  مشاهده  صورت    عنوانچیهبهدر 

 تذکری به مربی و یا متربی داده نشود.

 آموزانتکمیل فرم ارزیابی رفتاری دانش   2-3

اتمام کالس   از  دانش    یرفتار  یابیارز»فرم    05  فرمپس 

مورد تحلیل  تکمیل و در جلسه هفتگی واحد مشاوره    1« آموزان

 رد. یگ  قرار

فرآیند  نهایتا در صورت وجود موارد خاص مطابق    3-3

شود. اقدام    2ارجاع به مشاوره 

 

 
ارز  »  05فرم  به    1 آموزان  یرفتار  یاب ی فرم  واحد  که    «دانش  فولدر  در 

 فرمایید.باشد، مراجعه می  Google Driveمشاوره و همچنین اکانت  

شروع

تعیین زمان بازدید و بازدید کننده

هماهنگی بازدید کننده با مربی و واحد 
نظارت

شرکت در کالس
با رعایت ضوابط مذکور در آیین نامه

 05 تکمیل فرم 
 «فرم ارزیابی رفتاری دانش آموزان »

ارائه گزارش بازدید در جلسه ی هفتگی 
واحد مشاوران

تشخیص موارد 
خاص

آغاز فرآیند ارجاع به مشاوره

بله

خیر

بازدید دوره ای واحد مشاوره »فلوچارت 
«از کالس ها

پایان
 

پاسخ به درخواست فراگیر، خانواده    واحد مشاوره »  2به وظیفه شماره    2

 « مراجعه فرمایید. فراگیر و یا مربی در خصوص مشاوره 
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 به مشاور  آزمون روانشناسی و ارجاعای فراگیران با استفاده از  پایش دوره  4

ا  فهیوظ در  مشاوره  شناسا  نیواحد  از طردانش   یشناختروان مشکالت    ییقسمت  مشاور    یهاآزمون   قیآموزان  به  آنان  ارجاع  و  معتبر 

 . باشدی ممربوطه  )متخصص(  

 . مطالعه شودمتن زیر    «فراگیران  ایدوره   پایش  فلوچارت »  با مراجعه به  جهت درک بهتر این فرآیند

 عملکرد  روش

 نحوه برگزاری آن   و نسبت آزمون    یمربآموزش و توجیه   .1

واحد    دیدصالح تواند به  میگرفتن آزمون توجیه گردد. این امر    و نحوه  ماتاالز   ، ضروریات،در ابتدا الزم است مربی نسبت به فواید

توجیه مربی  »  01کلیپ    ، برای این کار ازبرای هر مربی صورت گیرد  یبازآموزو یا در جلسات    جمعی یا فردی  صورتبه   مشاوره

آموزان و اهمیت  روانشانسی به دانش   آزمونتوضیح در مورد  »  2کلیپ    ،«آن  مالحظات، ضرورت و  روانشناسی  آزمونگرفتن  نسبت به  

 . نیز استفاده شود  1توسط مربی«   ایها در جلسه اولخانواده   هینحوه توج»  و پاورپوینت  راهنما  لیفا  و همچنین  «آن

 از واحد نظارت کالسی  نتعداد فراگیرامربیان و  تلفن  و شماره    یاسام  ستیل  افتیدر .2

 ها برای مربی دستورالعمل   ارسال .3

 موارد زیر برای مربی ارسال گردد: 

   2« در کالس  یآزمون روانشناس  یروش برگزار »الف( دستورالعمل  

 گرفتن آزمون روانشناسی، ضرورت و مالحظات آن«،    جهت»توجیه مربی    1کلیپ  ب(  

 آموزان «آزمون روانشانسی به دانش   اهمیت  »توضیح در مورد  2کلیپ  ج(  

 های واریزی از مربیپیگیری و دریافت تصویر فیش .4

 درخواست شناسه آزمون از واحد مشاوره تهران ارسال فیش واریزی و   .5

 شاوره تهران پیگیری و دریافت شناسه های آزمون از واحد م .6

   تخصیص شناسه آزمون به هر مربی .7

 .گیردبه صورت زیر قرار می  3«ی  روانشناسهای آزمون  شناسه  »  60در فرم  مربی  هر    های دریافت شده، برایشناسه 

 های تست روانشناسی شناسه   - 06فرم 

 3کالس  2کالس  1کالس  کالس

   آقای کاظمی   آقای محمدی  مثالً نام مربی

    09123456789 09123456789 1شماره تلفن همراه 

       2شماره تلفن همراه 

آموزدانش عدد 5 ان آموزدانش تعداد   8   

 3کالس  هایکد 2کالس  هایکد 1کالس  هایکد شدهداده  کدهای تخصیص

     1 829  22 1  ردیف کدها

2 22  829 2     

3 22  829       

 برای مربی   هاشناسه   ارسال .8

 

 
 . ( مراجعه شود01) به پیوست شماره  1
 . شود( مراجعه 02به پیوست شماره ) 2

 .  شودمراجعه  ی« روانشناسهای آزمون  شناسه»  پیوست 06فرم به  3

https://www.aparat.com/v/aXdkf
https://www.aparat.com/v/LiTBh
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 از مربی پیگیری برگزاری آزمون   .9

 از واحد مشاوره تهران «  نتایج آزمون   گروهیگزارش  اکسل  و » گذرواژه  ،نام کاربری   افتیدر .10

کلیپ   .11 به  از  04مراجعه  استفاده  نحوه  نتایج »   در خصوص  گزارش گروهی  اکسل 

   «آزمون 

بر اساس کلیپ    است،  حاد  مسئله  دارایی که  یا هشناسهو اولویت بندی کردن  تحلیل   .12

   »گزارش فردی«  03

   1فرآیند ارجاع به مشاوره و آغاز    فرد  مشخص نمودن مسئله .13

 : توجه

آموز را با استفاده از  ؛ نام و نام خانوادگی دانش دریافت نظر اولیه مشاور خارج از گروه بر اساس مستندات ارائه شدهتایید و  پس از  

 از مربی فرد دریافت شود.   ی«روانشناس های آزمون  شناسه »  06فرم  

 ارائه خروجی جمعی کالس به مربی جهت استفاده در جلسه اولیا  .14
 

 : دیکلی ت انک

نیک  .1 از سایت  نوجوانان  رفتاری  بهداشت شناختی  آزمون  فراگیران،  پایش  انتخاب شده  جهت  سنج 

هزینه  نفر  است.  هر  برای  آزمون  این  می  30.000ی  لینک که  باشد،  تومان  طریق    از 

https://zarinp.al/432252      جپرداخت نام  معرف  در قسمت  قید  و همچنین  اعتقادی  لسات 

 شود.( 

آموران جلسات  برای دانش   اما هزار تومان می باشد    50)الزم به ذکر است مبلغ این آزمون برای مدارس  

 .( این تخفیف در نظر گرفته شده استاعتقادی  

   

 2توسط مربی«  ایها در جلسه اولخانواده   هینحوه توج»  فایل راهنمایبه  توان  میتوجیه والدین نسبت به گرفتن آزمون،    منظور به .2

 نمود.   مراجعهآن   پاورپوینت  و
خودش است و در صورت لزوم به گرفتن مجدد آزمون نیاز به درخواست از واحد مشاوره تهران  ی هر فرد مختص به  شناسه  .3

 باشد. جهت فعال کردن مجدد آزمون می 

 های خود کوشا باشند.شناسه آموزان در حفظ  از مربی خواسته شود تا دانش  .4

را    آموزاناطالعات دانش آموز اطالع دارد و واحد مشاوره نبایست  به دانش  افتهیاختصاص تنها و تنها مربی است که از شناسه   .5

 بسیار دقت نماید.   هادریافت نماید؛ لذا الزم است مربی نیز در نگهداشت شناسه 

تنها درصورت تشخیص موارد خواص به مشاور خارج از گروه ارجاع و نتایج    نتایج آزمون فقط در اختیار واحد مشاوره است و .6

 اعالم خواهد شد. 

را در اختیار مربی بعدی قرار    هاآموز از جلسه، لیست شناسه مربی موظف است در صورت تحویل کالس و یا جدا شدن دانش  .7

 .دهد

 

 
 « مراجعه فرمایید. پاسخ به درخواست فراگیر، خانواده فراگیر و یا مربی در خصوص مشاوره واحد مشاوره » 2به وظیفه شماره  1

 ( مراجعه فرمایید.01به پیوست شماره ) 2

https://zarinp.al/432252
https://www.aparat.com/v/e7qYC
https://www.aparat.com/v/BqVRs
https://zarinp.al/432252


 

 

 1401خرداد  -ویرایش صفر
 

 

 27/03/1401 تاریخ:

 23از  14صفحه: 

آموزش و توجیه مربی نسبت به 
آزمون و نحوه برگزاری آن

«پایش دورهای فراگیران با استفاده از آزمون روانشناسی و ارجاع به مشاور»فلو ارت 

دریافت لیست اسامی و شماره تلفن مربیان و 
تعداد فراگیران از واحد نظارت کالسی

ارسال فیش واریزی و درخواست شناسه آزمون از 
واحد مشاوره تهران

ارسال دستورالعمل ها برای مربی

 دریافت شناسه های آزمون از واحد مشاوره تهران 

پیگیری و دریافت تصویر فیش های واریزی از 
  مربی

                        
                           

                

ارسال شناسه ها برای مربی

                            

و  Password , User nameدریافت 
از واحد  «اکسل گزارش گروهی نتایج آزمون»

مشاوره تهران

در خصوص نحوه استفاده از  04مراجعه به کلیپ 
«اکسل گزارش گروهی نتایج آزمون»

تحلیل و اولویت بندی کردن شناسه هایی که 
 03دارای مسئله حاد است، بر اساس کلیپ 

 «گزارش فردی»

گزارش » 03کلیپ (ارسال نتیجه آزمون و نحوه استفاده از آن 
برای مشاور خارج از گروه )«فردی

تأیید مشاور

اعالم شناسه دارای مسئله به مربی و بیان توصیه 
مشاور در خصوص نحوه توجیه خانواده جهت مراجعه

آغاز فرایند مشاوره

   پیگیری هفتگی فرآیند مشاوره و ثبت در فرم 
                         

   

   
آیا مشکل دانش آموز  

حل شده 

دریافت نظر مشاور توسط مربی تکمیل فرم 
مشاوره 

   

   

پیشرفت 
حاصل شد 

انتخاب مشاور 
جایگزین

   

   

   

تحلیل نظرات مشاوره دهنده و مشاوره گیرنده

آیا فرآیند مشاوره و یا فرم ها 
نیاز به اصالح دارد 

پایان   

   
ارجاع مشکل به بخش 

پرورشی شهر

انتخاب مشاور از لیست مشاوران

حذف اسم مشاوره گیرنده 

مشخص نمودن مسئله فرد

دریافت نظر مشاور در مورد چگونگی توجیه خانواده 
توسط واحد مشاوره

 

 ین   ش      ه      ی          ت 

  ح    2  ح م      ظ ف   م    ،   ی  

           خ                  ،  

                 ی             ص  

                     ی  .
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 27/03/1401 تاریخ:

 23از  15صفحه: 

 آنالیز مشکالت پرتکرار و تدوین استراتژی جهت رفع آن  5

فرآیند ارجاع به  که در   ن«ی مراجع  رشیپذ  ستی»ل 02فرم  بر اساس اکسل    پرتکراروظیفه واحد مشاوره در این قسمت شناسایی مشکالت  

 باشد. ، می آمدهدستبه  1مشاوره 

 روش عملکرد:

 .شودبه تشخیص مشاور« تجمیع و تحلیل    کنندهمراجعه های »علت مراجعه« و »مشکل  در ستون   آمدهدست به. اطالعات  1

ها بخواهید تا جهت پیشگیری از به وجود آمدن هر  ؛ و از آن داده شود  شهر قرار  کارشناسان علمی ناظرمشکالت در اختیار    نیپرتکرارتر.  2

ها از طرق مختلف  ان، خانواده تواند از قبیل ارتقاء سطح دانش مربییک از مشکالت بهترین استراتژی را تدوین نمایند. این استراتژی می

برای    یبازآموزبرگزاری همایش، چاپ جزوه، تولید پادکست ارائه موضوعات به خطبا و سخنرانان جهت صحبت در مجالس مذهبی، اجرای  

 باشد.   ...مربیان و  

 . شود  یساز اده یپ. سپس استراتژی با هماهنگی واحد آموزش  3

گرفته  از واحد مشاوره تهران کمک    دیتوانی م  یرگذار یتأث. )جهت ارزیابی میزان  شوداقدامات صورت گرفته ارزیابی    یرگذار یتأث. میزان  4

 .( شود

در اختیار    ،شهر  کارشناسان علمی ناظر  دیدصالح در صورت  ،  از این بخش  آمدهدست به گردد، جهت اشتراک تجربیات، نتایج  . پیشنهاد می 5

 قرار گیرد.  تهرانواحد مشاوره  

 ارتقاء سطح دانش افراد در واحد مشاوره  6

 ها، خواندن مقاالت و کتب سطح دانش خود را افزایش دهد. واحد مشاوره در این قسمت موظف است با شرکت مستمر در دوره 

 روش عملکرد:

داده  ها را تشخیص و در برنامه سال خود قرار  دوره   نیترتیفیباکرین و  بایست بهتمی  شدهییشناساو نیازهای    پرتکراربا توجه به مشکالت  

 . شود

 . شودبه سایر افراد واحد مشاوره ارائه و مکتوب    شدهکسب   یهاآموزش و    هاگزارش منظم    صورتبهبایست  پس از شرکت در هر دوره می 

 .گیردقرار    تهرانبیشتر، بهتر است در صورت تمایل اطالعات حاصله در اختیار واحد مشاوره    ییافزاهم جهت  

 واحد نظارت کالسی  یهادرخواست پاسخ به  7

 نماید.   برطرفهای واحد نظارت کالسی را  ها و دغدغه واحد مشاوره در این قسمت موظف است خواسته 

 روش عملکرد: 

 . شوداقدام    جهت رفع نیازهای این واحد به روش زیر

 ، سنجیده شود. شدهمطرح بایست میزان شایع بودن مسئله  . ابتدا می 1

.  گیردهای مختلف صورت  ها اقدام به سنجش میزان شیوع مسئله به روش شهر و تشخیص آن  کارشناسان علمی ناظر. سپس با مشورت  2

 تست روانشناسی، بازدید از کالس و ...(   مثالً)
 ها جهت رفع مسئله. و پیگیری جهت دریافت استراتژی پیشنهادی آن   ان علمی ناظرکارشناس. اعالم نتیجه به  3

 استراتژی با هماهنگی واحد آموزش.   یسازاده یپ.  4

 .( گرفتکمک    تهران می تواناز واحد مشاوره    یرگذاریتأثاقدامات صورت گرفته. )جهت ارزیابی میزان    یرگذار یتأث. ارزیابی میزان  5

  

 

 
 ه فرمایید. « مراجع پاسخ به درخواست فراگیر، خانواده فراگیر و یا مربی در خصوص مشاوره واحد مشاوره » 2به وظیفه شماره   1
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 27/03/1401 تاریخ:

 23از   16صفحه: 

 های فعالیت واحد مشاورهحوزه تشریح 

 شخصیتی: .1

فرد را  و ناسالم از تفکر، عملکرد و رفتار    وسختسفت   یالگو   کی آن است که در    یاختالل روان  ینوعبه مربوط    تیمشاوره اختالالت شخص

  جاد یمسئله باعث ا  نیا  .کندی مپیدا  و افراد مشکل    هاتیدر درک و ارتباط با موقع  تیاختالل شخص مبتالبه  فرد  .دهدیمقرار    ریتأث تحت  

 . شودی کار و مدرسه م  ،یاجتماع  یهات یدر روابط، فعال  یتوجه قابل   یهات یمشکالت و محدود

و    رسدیبه نظر م  یعیطب  شخص  روش تفکر و رفتار  رایز  است  تیکه دچار اختالل شخص  نشودممکن است متوجه    فردموارد،    یبرخ  در

و    شودی ماحساس    تیبه مشاوره اختالالت شخص  نیاز  که  آنجاست  .دخود مقصر بدان  یرو   شیپ  یهارا به خاطر چالش   گرانیممکن است د

 . گرددی منقش مشاور آشکار  

 شغلی: .2

 شرفت یهستند که بر پ ی. عوامل شودی ممتولد  فرد که  شودیمآغاز  یزمان درواقعکه  استالعمر مادام   ندیفرآ کی هر فردی یا حرفهتوسعه 

 . افراد  طیو شرا  نهیزم   ت،ی، شخصهاارزش ،  هاییتوانامنافع،    ازجمله،  گذارندیم  ریتأث  فرد  یشغل

 . ، آماده کندیزندگ  و  یلیتحص  ،شغلی  یهای ریگمیتصم  منظوربهتا خود را    کندیمکمک    افراداست که به    ندیفرآ  کی  یشغل  مشاوره  درواقع

 مات یتصم  دیبا  شهیهم  فردو    خواهد کرد  رییتغ  زین  طیشرا  یکه در طول زندگ  یمعن  نی، به ااستالعمر مادام   یندیفرا  یک  یشغل  توسعه

را که   یشغل  یهانهیگزو    ها میتصمتا    کندیمکمک    افرادبه    تنهانهاست که    نیا  ی. هدف مشاوره شغلنمایداتخاذ    یاحرفه   یدگدر زن  دیجد

  د ندار  ازین  ندهیآ  یوزندگ  یدر مورد امورات شغل   یریگمیتصم  یکه برا  ییهامهارت بلکه به دانش و    د،ن داشته باش  اریاکنون در اخت  دندار  ازین

 .دهدی م  رائها  افرادرا به  

 تحصیلی:  .3

  یشغل  یهانش یگز  یمبنا  بر  دیهم خواهند بود، لذا با  انیان و دانشجوآموز دانش   یاشتغال آت  ساز  ریزو باالتر    یرستانیدب  التیتحص  ازآنجاکه

ارزشمند    یاحرفه و    یفرد  ازنظر که ممکن است    ییهای آمادگدر مورد    دی انتخاب راه درست ابتدا با  یو انتخاب شوند. برا   یزیربرنامه   ندهیآ

 کرد.  یریگمیتصمو    یزیربرنامه و سپس    دیشیاند  شندبا

کمک   یلیتحص  یهامهارت در انتخاب مناسب دروس، رشته و    آموز دانش است که به    یو منظم  دهندهی اری  انیجر  یلیمشاوره تحص  درواقع

 مطلوب را کسب کند.  یتا سازگار   کندیم

 ازدواج:  .4

مانند    مشاورهدر   با موضوعاتی  را  فراگیران  باید سعی کند  ازدواج، مشاور  از  ازدواج،  ینیهمسرگز  یهامالک قبل  برای  آمادگی  عوامل   ،

انتخاب همسر و ...    نحوهشخصیتی مناسب برای آمادگی برای ازدواج، شرایط اقتصادی الزم برای ازدواج، سن مناسب ازدواج،    یهامالک 

 .بحث ازدواج آشنا سازد  نیعناوآشنا کند و سعی کند فراگیران را از چند سال قبل از سنین ازدواج با مباحثی با  

 اصول رفتاری:  .5

های رفتار،  ها، شیوه ای از ارزش های زندگی مجموعه زندگی خاص یک فرد، گروه، یا جامعه است. سبک   به معنای شیوه  اصول رفتاری

گیری رفتاری یک فرد، گروه یا فرهنگ اشاره  تواند به عالیق، نظرات، رفتارها و جهت گیرد و میها در هر چیزی را در برمی ها و سلیقهحالت 

کنند، ارتباط عمیقی با موفقیت آنان در زندگی دارد. در اینجا مشاور باید تالش  ود انتخاب میکند. سبک زندگی افراد و راهی که برای خ

 .آن آشنا کند  ی هامالک کند فراگیران را با سبک مناسب زندگی و سبک زندگی شیعی و  

 :یبخشتوان  .6

را بهبود بخشد. روانشناسان    هاآن   یزندگ  یسالمت  تیفیمزمن است تا ک  یمار یو ب  تیمعلول  یکمک به افراد دارا   یبخشتوان   یهدف روانشناس

که فرد   ییهات یحما، از  رندی گیمرا تحت نظر    کند یمکمک    هاآن  یو بهبود  یسالمتبهمردم که    یهمه جوانب زندگ  یبخشتوان و مشاوران  

تا مورد    ردیگی ممشاور قرار    یموردبررس  دارند  یخدمات درمان  دهندهارائه   گروهکه با    یتا روابط  کنندیم  افتیاز خانواده و دوستان خود در

 تحلیل و گاهی تقویت و گاهی تضعیف قرار گیرد.
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 23از  17صفحه: 

 تعامالت خانوادگی: .7

  ت یو حفظ و تداوم آن از اهم  شودی م  لیتشک  گریکدیکه بر اساس ازدواج دو جنس مخالف با    باشدیم جامعه    هایپایه   نیترمهمخانواده از  

  فا و ش  امیخانواده کانون رشد و تکامل، الت  نیو ا  باشدی م  یواحد اجتماع  عنوانبه که گفته شد خانواده    طورهمان .  استبرخوردار   یاه ژیو

خانواده    تی. اهمباشدیم  شیدر روابط اعضا  یفروپاشو هم    ییشکوفا  یبرا  یو عوارض است که بستر  هاب یآسو تحول    رییو تغ   یدهندگ

  معموالً . مشاور خانواده در مراکز مشاوره خانواده  رندیبگ  میدر مورد مسائل مشترک تصم  شانیهای توانمنداست که با توجه به    نجایاسالم در  

  صورت بهاوقات در مشاوره خانواده افراد    یو گاه  دهدیمقرار    یموردبررسخانواده    طیدر مح  خصوصاً،  طیافراد را در بطن مح  تمشکال

 است.   تیبااهم  اریدر خانواده بس  یفرد  نیکه بهبود روابط ب  رایز  رندیگی متحت درمان قرار    یگروه

 روانشناسی   یهامهارت ارتقاء   .8

  یها و رفتارهاواکنش  نی هستند که به بهتر  یرفتار  یهانیتمر  ی درواقع نوع   ی زندگ  یهامهارتیا همان    ی روانشناسی هامهارت

موقع در  زندگ  یهاتیافراد  م   یمختلف  همکنندیکمک  رفتارضعف   یکسریها  انسان  ۀ.  نواقص  و  ا  یها  ها  ضعف  نیدارند، 

  یاه گفت مهارت  د یرو با  نیخواهد داشت. از هم  همراهبه    دیها در ارتباط هستکه با آن  یشما و افراد  یرا برا  ی ادیز  ی هاب یآس

ا  ۀکنندنیتضم  یزندگ هستند.  جامعه  افراد  روان  مهارتمهارت  نیسالمت  شامل  نظاره  یهاها    یی توانا  ،یفرد  یگرخود 

 ی هدف، خود رهبر  نییتع  ،ی خشم و ناکام  ، یمقابله با اضطراب، افسردگ  ، یاجتماع   راتیاز تأث  ی و حل مسئله آگاه  یریگمیتصم

 . شوندیرا شامل م یتیو خود تقو

کند که برقراری توازن میان سه حوزه دانش،  دهی رفتار تعریف میهای زندگی را یک رویکرد مبتنی بر تغییر یا شکلمهارت

بر ابعاد مختلف    ی زندگ  یهابرنامه آموزش مهارت   ریدر مورد تأث  یاریمطالعات بس  .دهدها را مدنظر قرار مینگرش و مهارت

  نیو ارتباطات ب  یاجتماع   یهاها سبب بهبود مهارتمهارت  نینشان داده است که آموزش ا  ج یگرفته و نتاسالمت روان انجام

با خانواده و    یو سازگار  یخانوادگ  ستمیاز س  تیرضا  شیافزا  ،یاجتماع   یو سازگار  یمثبت اجتماع   یرفتارها  شیافزا  ،یفرد

 مقابله شده است.  یهامهارت شیافزا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 23از  18صفحه:    

 1  1       - ی  یش صف  

 (01پیوست شماره )

 باسمه تعالی 

 دستورالعمل توجیه اولیاء :  01پیوست  
 توضیحات:

ها نه تنها از پایش فرزند خود راضاای و خشاانود باشااند بلکه برای انجام بهتر  تا خانواده  به نحوه توجیح اولیاء می پردازیم،در این قساامت  

 های الزم را به عمل آورند.فرآیند مشاوره همراهی

  از  این مهم اا توجیه افراد اا به عنوان یک امر رایج در بسیاری از مراکز و مّسّسه های تربیتی و پرورشی در دنیا انجام می شود لذا استفاده

 باشد.این تکنیک بسیار الزم و ضروری می

 ها توسّط مربّی مطرح گردد.بیان مباحث زیر الزم است به احسن وجه و بهترین شکل ممکن به جهت توجیه کامل خانواده

اسایّت های  حتماً دقّت داشاته باشاید که در ارائه طرح مشااوره نباید صاحبتی از وجود واحدی به نام مشااوره شاود تا از به وجود آمدن حسا 

احتمالی جلوگیری شااود و این طور به ذهن افراد متبادر نشااود که سااازمان یا تشااکیالتی از بیرون این فرآیند را حمایت می کند و ممکن  

 است از آن نفعی ببرد.

 مقدمه بحث: 

   .                     ک    ک  یک      لس      حم  کش                ک      ی    ب                                          

یک  س    یک      ی       ج            ک     م      ی     عط    حم ی    ی   ،                م                            

     ال ین      .     کم کم          .             ن     الطم   حس س                                 ب     ب                 ،  

    .        ک  کم کم  ُ               ق    کل    ، م ن  ث    س             چ  ش             ش           چ    مسن     ل

ک  .         ش  غ                     ش           چ        ل                        ع   س           م ن    ق         ک 

    .       ک     ک               یط   چ    ط ف                    ک           چ گ            ب        ک                     

         ه      ش                 ی                  بک         لم          ش      ب ک          ظ   م                    ین   

    ؟!       م             ع               ،  ین   کالت   ش    

                         ش     س  ک       ق        ب چ   ق          ی    ج      ،  ین   صل       ک     ی        ط ف،                

         ؟!

   ؟!  ش ک  ،   کل  ی ق   عم ق    ی                      لم   لس                      حم ی  ک                      م ی 

   ، ق  ل حل                     ،  س          کالت    س  ل  س    ک       ح        ج   یک               ی  ح   چ    لس  ک  

 چق   ح ف     ک        ط ف      چ    سئل      ،   کالت     چ          ی                             .

 اهمیت جسم و محافظت از آن:

اشته باشد تا بتواند  ی ما می دانیم که انساان ها برای انجام یک زندگی سالم و موفّق و رسیدن به کمال خود باید جسم و بدن سالمی دهمه

 با کمک از توانایی های جسمی، به امور زندگی خود رسیدگی و به نحو احسن آنها را رفع رجوع کند.  

کند و یقیناً مشاکالت زیادی خواهد داشات. در  در مقام مثال یک فرد معلول به واقع ساخت تر از یک فرد ساالم زندگی اش را ساپری می

دلیل و بدون توجیه به کالبد را  د را به مراقبت و تقویت جساام و بدن توصاایه می کند و آساایب زدن بیهمین راسااتا هر آیینی پیروان خو

 کاری ناپسند و غلط می داند. در دین مبین اسالم به اهمیت این نکته بسیار اشاره شده است برای نمونه به دو روایت توجّه فرمایید:

 :السالم  هیعل  نیرالمّمنیام.  قال  1

 الْعَجَبُ لِغَفْلَۀِ الْحُسَّادِ عَنْ سَلَامَۀِ الْأَجْسَادِ 

 . بدن ها دارنداز تندرستى    غفلتی که افراداز    اشگفت

 .  امام رضا علیه السالم می فرمایند:2

 حَقاً   کَیوَ إنَّ لِبَدَنِکَ عَلَ
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 1. دارد  یشک بدن تو بر تو حقوق  یب

ن اساالم حقوقی بر گردن افراد دارد و الزم اسات که افراد در همه حال از جسام و بدن  همان طور که دیدیم بدن و جسام انساان از نظر دی

 خود به نحو احسن محافظت و مراقبت کنند تا بهتر بتوانند به امورات روزانه زندگی خود برسند.

 ی روحانی انسان:اهمیت روح و جنبه 

وحانی اوست. واضح است که اگر روان انسان به خوبی نتواند کارایی خود  ی ریکی از جنبه های فراموش شاده ولی با اهمیّت تر انساان، جنبه

دانیم که داشااتن مشااکل روحی لزوماً به  ی ما میکند. همهها نیازمند به دیگران میرا داشااته باشااد آن فرد را حتّی برای ساااده ترین کار

تی ها و دشاواری های مختلف در زندگی دچار مشاکالت روحی  معنای فردی دیوانه و روانی بودن نیسات، بلکه افراد ممکن اسات با بروز ساخ

مختلف شاوند؛ مانند کسای که با ساوز عزیزانش، خود دچار افساردگی و بی میلی به دنیای اطرافش می شاود و همین موضاوع او را دچار  

رس می شاود، و یا فردی که به  آموزی که برای حاضار شادن در جلساه امتحان بیش از حد دچار اساتافت تحصایلی شادید می کند، و یا دانش

تواند مشاکالت خودش را به ساادگی حل نماید و  ای که نمیهدلیل وساواساش، زندگی را بی دلیل بر خود ساخت گرفته، و یا حتی خانواد

 خورند.ی افراد خانواده دائماً از نظر عاطفی به مشکل میهمه

    ع   م         سم ،       ث ل کس  ک           ف  ک        ط ل   س          کالت     ین      ق  ل          س           

عم ش  ع ی  ک       ح م ل   ل  کم         کل  ی              .   م          ح             ب            م         سم   

          عم ق                  .                       ،  ل    ی    ق  ل                    م   ی            

   ل    ل ی ش     چ      یش    حس س عج   م       .     ل        م ن   ش       ث ل            ل         ظ      ی  ک    ش

                     م ن ص  ت        ،  م            م    ش                                  ذ       ین   کل      ت  

   ل     ط ف                       لک         عم .                      ق        کم   م   ذ   ک               کالت ح     ش 

ن     ق    کالت        چ     ل  ی       کل      ن       ،  م ن ط               ل ی ش                  ک  چط              ه  ی

                    لب                 .  

 اهمیت و کاربرد مشاوره: 

مشکالتی که ذکر شد ممکن است به آسانی با اجرای چند راه حل ساده، قابل حل و بر طرف شدن باشد پس ما همان طور که برای    یهمه

جسام خود ممکن اسات الزم شاود به متخصّاص مراجعه کنیم به مراتب بیشاتر واجب و ضاروری اسات تا برای رفع مشاکالت روحی خود اقدام  

 یی عمیق و کاری در جان ما شوند.هاکنیم و نگذاریم تبدیل به زخم

تر اسات و الزم اسات هر فردی در راساتای  پس به این نتیجه رسایدیم که ساالمت روح و روان انساان به مراتب از ساالمت جسام انساان مهم

و بتواند انساان  ساالمت این عنصار وجود خود، تمام تالش و همّت خود را به کار گیرد تا با روانی پاک تر، زندگی شااداب تری داشاته باشاد  

 موفّق تر و کارآمد تری شود.

ی  مشاکالت روحی در سانین پایین تر دامنه دار خواهد شاد و فرد را در سانین بزرگساالی دچار مشاکل می کند. این مشاکل مانند توده 

مراجعه کنیم می توانیم    شاود. اگر در همان ابتدا برای حل آن اقدام شاود و به مشااورسارطانی اسات که به آرامی در طول عمر فرد بزرز می

آن را به آسانی حل نماییم. برای مثال دختر بچّه ای که در سن کم با سوز مادرش مواجه شده، ممکن است به دلیل این سوز تا سال ها  

  رو شااود که در اغلب اوقات این مشااکل با چند جلسااه وبرای برقرار کردن ارتباط اجتماعی و حفظ روند تحصاایلی خود با مشااکل روبه

 تواند به آرامی با سوز مادر خود کنار بیاید و دیگر دچار افسردگی و یا افت در روند تحصیلی نشود.شود و فرد میی ساده حل میمشاوره

ای که وجود دارد این اساات که حتماً الزم نیساات مشااکلی برای کساای به وجود بیاید تا نیازمند مشاااوره شااود. بلکه هر فردی برای  نکته

اند  ای مهم در زندگی خودش بهتر و ارجح اسات که با افرادی که با تجربه تر هساتند و بیشاتر گرم و سارد روزگار را چشایدههگیریتصامیم

تر جویا شاود. برای مثال کسای که می خواهد رشاته تحصایلی خود را در آینده مشاخص  مشاورت کند و نظرات آنها برای انجام کار درسات
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تر می تواند به این امر بپردازد و یا کسای که می خواهد شاغلی را انتخاب کند، و به همین صاورت امور مهم  کند قطعا با مشااوره، بهتر و آگاه  

 دیگر زندگی که می توان در آن، نظر با تجربه تر ها را جویا شد.

  در باب اهمیت مشااوره و مشاورت با دیگران در دین مبین اساالم توصایه های زیادی داریم که البته این قضایّه به غیر از تاییدات روایی کامالً

 عقلی و منطقی است. در باب اهمیّت این موضوع به چند روایت اشاره می کنیم:

 . امام سجاد علیه السالم فرمودند:1

 1...   حَکِیمٌ یُرْشِدُهُهَلَکَ مَنْ لَیْسَ لَهُ  

 هالک می شود هر کس که حکیمی ندارد که او را راهنمایی کند.

 السالم می فرمایند:. امیرالمّمنین علی علیه2

 2شاوِرْ قَبلَ أَنْ تَعزِمَ وَ فَکِّرْ قَبلَ أَن تُقْدِمَ

 نما   شهیاند  یاقدام کن   یبه کار  نکهیاز ا  شیمشورت کن و پ  یریبگ  میتصم  نکهیقبل از ا

 السالم می فرمایند:. امیرالمّمنین علی علیه3

  ما أنکَرتَهُ  لُیزِیُعاقِلٍ    یِ فاقتَدِ بِرَأ  ئایإذا أنْکَرتَ مِن عَقلِکَ ش

 هر گاه با فکر خود به جایی نرسیدی، از اندیشه خردمندی که مشکل تو را حل می کند پیروی کن. 

ها و امورات زندگیمان موثّر واقع شاود.  افراد متخصاص چقدر می تواند در پیشابرد کار  به راحتی به این نتیجه رسایدیم که مشاورت کردن با

 ها را جویا شویم.های مهم زندگیمان با افرادی امین و آگاه مشورت کنیم و نظر آنگیریپس چه بهتر است برای تصمیم

 روانشناسی در دنیا:

   کم    ق ق    ط ل   ،      ح            هم   ک        ،                غلب   ک         گ                   ک          

                                                     ؛ ک       ق   ظ ف   صل   ین      ،    ی  ،     ش ،    ی    ،  صالح ،          

   ک  ک            ک          ک  ی          ،   غ ل    ک     ی      ل  س   .    یج                  ک  عملک      لس    

    ی     Careersin Psychologyک ف                   عم ل  ین  لس             ح  هب   ی        .    ع      ث ل        ش   ی   

  ک                گ  س    ک              ی  جم ع                    ش          ب   ک            5  ک                     

          هب   ک ف          لق                           ! 

 نحوه پایش فراگیران:

ی تسات های روانشاناسای  قرار بر این اسات که دانش آموزان عزیز در ساال دو بار، یک بار با بازدید مشااور از کالس و یکبار هم به وسایله

ها بر دوش دارند این اسات که افراد را مورد تسات و آزمایش قرار می دهند  اساتاندارد جهانی مورد پایش قرار گیرند. وظیفه ای که این تسات

ن می تواند برای افراد متخصّص و آگاه موارد مشکل زایی را آشکار کند، که شاید در ظاهر، پیدا و آشکار نباشد. برای مثال ممکن  و نتایجشاا

کند اما  اسات از فرزندانمان، فردی دچار وساواس در کار های شاخصای باشاد که این امر در آینده و در بزرگساالی، برای او مشاکل ایجاد می

تواند با چند ساوال سااده این مشاکل قابل حل را نشاان  ه روشانی در رفتار او به وضاوح دیده نمی شاود، این تسات ها میاکنون هیچ نشاانهم

 دهند و او را به سوی یک زندگی بهتر سوق دهند.

اده ها قرار  نکته ای که وجود دارد این اساات که نتایج فردی این تساات ها تنها در صااورت لزوم و به صااالح دید مشاااوران در اختیار خانو

شااود تا بتوان از اطالعات شااخصاای عزیزانمان  میگیرد و در غیر این صااورت کامالً به صااورت مخفیانه و کدگذاری و بدون نام نگهداری می

 محافظت کنیم و به هیچ عنوان نگذاریم اطالعات شخصی آنها به جایی درز پیدا کند.  
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 413غرر الحکم و درر الکلم، ص:  2
 294ص: غرر الحکم،   3
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 ها ارائه خواهد شد.آموزان کالس نکات و آموزشها دانشج تستالبته در جلسات اولیا با توجه به تحلیل کلی از نتای

 ارجاع به مشاور متخصص:

در مواردی ممکن اسات عزیزانمان نیاز به کمک های اضاافه تری داشاته باشاند تا بتوانند مشاکالت خود را حل کنند. برای مثال فردی که در  

اند خشاام خودش را کنترل کند الزم اساات با یک فرد متخصااص و  زندگی اش بیش از حد خشاامگین می شااود و به طور معمول نمی تو

ی این کار مواجه شااود تا بتواند با کمک او این مشااکل خود را حل کند و مهارت های الزم برای کنترل و مدیریّت خشاام را از وی  خبره

ص ارجاع می د تا مشااکل عزیزمان به لطف صاااحب الزّمان  دهبیاموزد. در چنین مواردی مربّی؛ فراگیر و خانواده او را به یک مشاااور متخصااّ

 حل شود. نکته قابل توجه اینجاست که مربی به هیچ عنوان نباید بدون اطالع رسانی خانواده، فراگیر را به مشاور معرفی نماید.

ن را پیگیری مجدانه  در اینجا بهتر اسات خانواده با توجه به توصایه گروه مشااوره، به متخصّاص معرفی شاده، مراجعه کند و مشاکل فرزندما

 تری را سپری کند.   آسایشتر و پرشاءاهلل فرزندمان زندگی آسودهانجام دهد تا ان

 نکات: 

. از آن جا که ما )مربّی( تعداد محدودی از مشااوران را می شاناسایم لذا خواهشامند اسات اولیا اگر فردی که مشااور متخصّاص و با ایمان  1

 توانیم از تخصص آن ها استفاده کنیم.هست را به ما معرفی کنند تا ما ب

. اگر احیانا خانواده در هر لحظه احسااس کرد مشااور معرّفی شاده، توصایه های خارج از شارع و یا عرف برای فرزندشاان داشاته و یا پس از  2

 تا اقدامات الزم صورت گیرد.دوره پیشنهادی مشاور بهبودی الزم برای فرزندش به وجود نیامده است الزم است حتماً مربی را مطلّع نماید  

ها می توانیم برای رفع  شااود، ما انسااان. باید بدانیم که مشااکالت روحی صاارفاً به چند مشااکل اضااطراب و خشاام و افسااردگی ختم نمی3

یم و  های زندگی و یا حل مشاکالت خانوادگی، به مشااور متخصّاص مراجعه کنمشاکالت روزمره خود و یا برای اخذ تصامیمی بهتر در دوراهی

 از او در چنین مسائلی )ازدواج، تحصیل، شغل، مشکالت عاطفی، مشکالت خانوادگی، مشکالت خلقی و...( کمک بگیریم.
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 :پاورپوینت ارائه
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 باسمه تعالی

 برگزاری آزمون روانشناسی توسط مربی در کالس  روش:  02پیوست 

کلیپ .1 از  آزمون  اهمیت  به  نسبت  آموزان  دانش  آدرس    2توجیه  به 

aXdkf/v/com.aparat.www://https    محتوای از  همچنین  توجیه  و  »نحوه  راهنمای 

 استفاده نمایید.   19ها در جلسه اولیا توسط مربی« خانواده 

 

 

مبلغ   .2 پرداخت    300،000دریافت  لینک  طریق  از  آموزان  دانش  از  ریال 

https://zarinp.al/432252     ( .الزم  و همچنین در  قسمت معرف جلسه اعتقادی قید شود

ان جلسات  ز آموبرای دانش   اماهزار تومان می باشد    50به ذکر است مبلغ این آزمون برای مدارس  

 .( این تخفیف در نظر گرفته شده استاعتقادی  

 

 

 های واریزی برای واحد مشاوره ارسال فیش  .3

 ها از واحد مشاوره ی آزمون به تعداد واریزی دریافت شناسه  .4

 اسامی آموز ابتدا مطابق لیست  دانش هر  اختصاص شناسه به   .5

 به طور مثال: 

 

 

 

 

 

 

 

 به دانش آموزان پیش از برگزاری آزمون    2نمایش مجدد کلیپ .6

 دانش آموزان به صورت جدا جدا از هم و در محل جلسه این آرمون را بدهند.
                com.niksanj://httpآزمون    ورود به لینک   .7

 انتخاب گزینه شناسه آزمون دارم  .8

   بنویسید.نام خانوادگی را در قسمت    کدرا در قسمت نام و   کوچکاسم  نکته:  

 گرفتن آزمون از دانش آموز  .9

 

 

 

 

 : نکات 

ی هر فرد؛ چرا که در صورت گرفتن مجدد آزمون،  تاکید بر لزوم حفظ و نگهداری شناسه .1

 باشد. نیاز به شناسه، جهت فعال کردن مجدد آزمون می

آموزان اطالع  یافته به دانش که از شناسه اختصاص به علت اینکه تنها و فقط مربی است   .2

 . ها بسیار دقت نمایددارد لذا الزم است مربی نیز در نگهداشت شناسه

ن از جلسه، لیست  اآموز مربی موظف است در صورت تحویل کالس و یا جدا شدن دانش  .3

 تیار مربی بعدی قرار دهد.خها را در اشناسه 

 

 
 ( مراجعه فرمایید.01به پیوست شماره ) 19

 آموز کد دانش  آموزان لیست اسامی دانش ردیف 

 220382931 علی حیدری  1

 220382932 محسن اکبری  2

 220382933 اصغر حیدر زاده علی 3

 220382934 مرتضی علوی  4

5 ... 220382935 
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