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برنامه راهنمایی و مشاوره از جمله فعالیت هایی است که در 
تسهیل فرایند رشد و تعلیم و تربیت دانش آموزان نقش مهمی

.ایفا می کند 



فهرست

فعالیت های انجام گروه در واحد مشاوره

شناسایی و ارزیابی روان شناختی دانش اموزان در دوره ی ابتدایی و متوسطه با مصاحبه فردی1.

گزارش دبیران_جلسات والدین_جلسات مشاوره فردی و جلسات مشاوره ی انفرادی

ی روان شناسایی مشکالت روان شناختی و آموزشی دانش آموزان و ارجاع به متخصصین زیربط درضمینه2.

شناختی و دبیران مربوط

تشکیل پرونده برای دانش اموزان جدیدالورود با مشکالت روان شناختی و آموزشی3.



ادامه فهرست

آموزشی و رفتاریplanهدف گزاری و نوشتن 4.

وص برگزلری جلسات توجیهی والدین دانش آموزان با مسائل رفتاری هیجانی و آموزش در خص5.

همسویی با روند درمان

از ها ، آموزش مهارت های مربوط به استقالل فردی همچون انتخاب صحیح و آگاهانه شناسایی نی6.

با اردوی دو ساعته ی خرید در مراکز خرید و بازار… نحوه خرید و مدیریت پول و 

سال جلسات آموزش خانواده ی آغازین با حضور دبیر مربوط و والدین کالس با موضوعیت آغاز7.

تحصیلی و حضور در مدرسه و پسا کرونا و توجه به بهداشت روانی



ادامه فهرست

برگزاری جلسات مشاوره ایی انفرادی با والدین و دانش اموزان.8

داشت جلسات مستمر با مدیریت و عوامل اجرایی و معاونت پرورشی در خصوص برنامه ریزی درمورد بهبود به.9

ناسبتیبرگزاری جشن های م-اردوی تفریحی-روانی دانش آموزان با راهکار هایی همچون برگزاری ورزش صبگاهی

بکارگیری شناسایی،معرفی دانش اموزان با استعداد و معرفی به گروه های آموزشی علمی و فرهنگی مدرسه جهت.10

در فعالیت های علمی آموزشی و فرهنگی

برگزاری مراسم مذهبی با حضور دبیران.11

ی جلسه با عوامل کلینیك مدرسه و خانم دکتر در خصوص برگزاری کارگاه آموزشی صرع و راهکار ها.12

روانشناختی در کالس درس





مقدمه

ا گروههای از این رو که این محیط ب. مدررسه و محیطهای آموزشی کانون توجه روانشناسان وسفیرهای سالمت روان هستند

سنینی شناخته عالوه بر اینکه سنین دبستان به عنوان. سنی که به عنوان گروههای حساس شناخته می شوند سروکار دارند

ه این دسته از مساله قابل توجه این است ک.می شود که پایه ریزی شخصیت افراد در بزرگسالی در این سنین روی می دهد

تاثیرات گروههای سنی بیشتر اوقات خود را در این مدارس و محیطها می گذرانند و روشن است که فضای این موقعیتها

وصیه به خانواده ها بر این اساس تیم مشتوره توحید دختران مسائل روانی در کنار ت. مهمی بر سالمت افراد در بزرگسالی دارد

در جهت شناخت عوامل موثر در بهداشت روانی و تامین آن ، مراکز آموزشی و مدارس توجه خود قرار دادند و ایجاد 

.آشنایی و رعایت این عوامل را در مدارس اکیدا به دبیران و خانواده ها توصیه می کنند

ی دانش رسیدن به اهداف آموزشی که مدارس به عنوان اهداف اساسی خود به آنها توجه دارند مستلزم تامین بهداشت روان

و دانش . اردتحقیقات متعدد نشان می دهد که سالمت روانی دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی آنها رابطه د. آموزان است

.  لی مواجه هستندآموزانی که به نحوی از مشکالت روانی یا از فقدان بهداشت روانی مناسب رنج می برند اغلب با افت تحصی

ین سالمت افراد در بنابراین ضروری به نظر می رسد جهت تامین شرایط مناسب برای نیل به اهداف آموزشی ، تربیتی و تضم

.جامعه در سنین مختلف اعمال شیوه های مناسب جهت تامین بهداشت روانی در مدارس مدنظر قرار گیرد



شناسایی و ارزیابی روان شناختی دانش اموزان در دوره ی ابتدایی و متوسطه با مصاحبه فردی
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زیابی در حالی که والدین و معلمان بر این باورند که یك دانش آموز ممکن است یك مسئله یادگیری داشته باشد، تنها ار

این ارزیابی رسمی . روانشناختی توسط  یك روانشناس یا روانپزشك، می تواند تشخیص قطعی یك ناتوانی یادگیری را ایجاد کند

که می تواند همچنین منجر به ارائه یك توضیح کامل از تمام عوامل چالش یادگیری کودک، از جمله مسائل شناختی و روانی است

.بر کودک در مدرسه تأثیر بگذارد





شناسایی مشکالت روان شناختی و آموزشی دانش آموزان 

ران مربوطبه متخصصین زیربط درضمینه ی روان شناختی و دبیدانش آموزان ارجاع :هدف



ری جلسات توجیهی والدین دانش آموزان با مسائل رفتاری هیجانی ابرگز

آموزش در خصوص همسویی با روند درمان:هدف

…



درمانی و توان planبرگزاری جلسات توجیهی دبیران در خصوص دانش آموزان دارای 

بخشی 

ارائه تمهیدات الزم در خصوص بهبود روند درمان و  نقش آنها در  مسیر پروتکل درمانی:هدف



آموزش مهارت های توسعه ی فردی بر اساس رده سنی 

یری مستقلنیاز ها و مهارت های مناسب هر گروه با موضوعیت اعتماد به نفس دوست یابی ، یادگبررسی :هدف





اردوی دو ساعته ی خرید در مراکز خرید و بازار

از ها ، نحوه آموزش مهارت های مربوط به استقالل فردی همچون انتخاب صحیح و آگاهانه شناسایی نی:هدف

خرید و مدیریت پول 



نقش دین در زندگی انسان ها
رابطه دینداری و خودشانسی با شکل گیری هویت و نقش دین و قران در زندگی:هدف



برگزاری جلسات مشاوره ایی انفرادی با والدین و دانش اموزان

ن ها وارتباط بیشتر با خانواده درجهت بهبود ارتباطات و حل تعارضات آ:هدف
ایجاد یک رابطه صمیمی و کار آمد بین اعضای خانواده 



جلسات مستمر با مدیریت و عوامل اجرایی و معاونت پرورشی 

برنامه ریزی درمورد بهبود بهداشت روانی دانش آموزان :هدف

مناسبتیبرگزاری جشن های-اردوی تفریحی-با راهکار هایی همچون برگزاری ورزش صبگاهی



شناسایی،معرفی دانش اموزان با استعداد 

معرفی به گروه های آموزشی علمی و فرهنگی مدرسه

جهت بکارگیری در فعالیت های علمی آموزشی و فرهنگی



برگزاری مراسم مذهبی با حضور دبیران

پیدا کردن نشاط و آرامش در معنویت:هدف



جلسه با عوامل کلینیک مدرسه و خانم دکتر 

س درسبرگزاری کارگاه آموزشی صرع و راهکار های روانشناختی در کالهدف



اجرای برنامه آموزشی ضد قلدری        




