
این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش گزارش کارورزی 

با قیمت سه هزار تومان به سایت علمی پژوهشی آسمان مراجعه کنید. 

www.asemankafinet.ir 

 

 

 

 

 

 

 وهیپژ درس محور با 4 کارورزی

  :راهنما استاد

  :مشاورراهنما

  :پرورشی امور راهنمای معاون

  :دانشجومعلم

 مشاوره و راهنمایی دبیری :رشته

 95-96تحصیلی سال

 

 

 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش گزارش کارورزی 

با قیمت سه هزار تومان به سایت علمی پژوهشی آسمان مراجعه کنید. 

www.asemankafinet.ir 

 

 

 فهرست مطالب

 

 3 ............................................................................................................... مقدمه

 5 ................................................................................................... ست؟یچ یکارورز

 8 .......................................................................................... کیست؟ کارورز یا کارآموز

 01.................................................................................. :4یکارورز جلسه نیاول گزارش

 33................................................................ :یپرورش یمرب یها تیفعال در مشارکت زارشگ

 32........................................................................ مشاوره کردیرو با1 یپژوه اقدام ی نمونه

 32........................................................................ مشاوره کردیرو با2 یپژوه اقدام ی نمونه

 33........................................................................ مشاوره کردیرو با3 یپژوه اقدام ی نمونه

 23..............................................................:لیتفص به شده سیتدر متون خصوص در یشرح

 53.............................................................................................................. :منابع

 

 

 

 

 

 

 

 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش گزارش کارورزی 

با قیمت سه هزار تومان به سایت علمی پژوهشی آسمان مراجعه کنید. 

www.asemankafinet.ir 

 

 

 مقدمه

 95-96 تحصیلی سال در................. دانشگاه مشاره و نماییراه کارشناسی دانشجوی ...................    اینجانب

 .داشتم را سبز .............. دبیرستان در حضور توفیق خود تحصیلی هفت ترم در

 ؛ کردم انتخاب را مدرسه این آورد برایم ............استاد که دالیلی به بنده

 خاص شرایط دارای ان اموزان دانش که مدرسه این در .بود خاص مدارس جز مدرسه این که این جمله از

 افزوده خود های براندوخته و کنم کار تر راحت بتوانم که شد می باعث هستند دیگر های امتیاز یا درسی

 حضور تجربه و .کنم استفاده آنها تجربیات از و شوم آشنا استان سطح معروف مشاورین با شود می باعث و

 استعدادهای بتوانم است ... و ها آشفتگی و بلوغ ظهور دوره که نوجوانانی نمیا در دبیرستان اول دوره در

 ام داده ارائه مختصر گزارشی در را ترم این طول در شده انجام های فعالیت از ای پاره .کنم شکوفا را خود

  .باشم داده  انجام خوبی به را خود رسالت امیدوارم
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 شماره                                                       مشاوره و رهنمایی       :تحصیلی رشته
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  چیست؟ کارورزی

 

 را گوینده منظور توانمی سختی به اوقات گاهی دارد، فراوانی کاربردهای کارورزی واژه آنکه خاطر به و امروزه

 کارورزی شود، ترکیب شغل با که را آموزشی تجربه هر توانمی قیقتح در .کرد استنباط کارورزی واژه از

  .کندمی تبدیل  شغلی کنکاش برای فرد به منحصر ابزاری به را کارورزی که است ترکیب همین و نامید

 و عالی آموزش در تحصیل حین در که شودمی گفته فردی به و گرددبرمی کارورز واژه به کارورزی کلمه اصل

 ایمؤسسه در عملی و کاری مهارت و تجربه کسب هدف با تنها و تحصیل دوران پایان از بعد اصلهبالف یا

 گاهی کارورز یعنی .باشد داشته اختیاری یا اجباری حالت افراد برای تواندمی کارورزی  شودمی بکار مشغول

 به خودش اینکه یا و بیاورد روی کارورزی دوره به دانشگاه در درسی واحد سه یا دو گذراندن برای باید اوقات

 فرصتی و امکان کارورزی دوره .شود دستمزد کاربدون مشغول اداری یا صنعتی واحد یک در داوطلبانه طور

 اشتغال برای آنان هایقابلیت افزایش باعث تنها نه که شودمی محسوب کار محیط با دانشجویان آشنایی برای

 به بهتر بتوانند تا دهدمی شده ارائه وظایف انجام در بیشتری انتخاب رتقد کارورزان به بلکه شودمی آینده در

 .کنند ارزیابی را خود کار قوت و ضعف نقاط و برده پی مختلف هایزمینه در خود هایگرایش و هاعالقمندی

 که نظری صولا توانمی واقع در .دارد دنبال به را هاواقعیت با برخورد کارورز، برای کتابخانه در حضور مثالً

 کرد تدریس درس کالس در شکل بهترین به دهندمی تشکیل را مرجع بخش در خوب مصاحبه یک اساس

 مرحله در و کرد کسب توانمی کنندهمراجعه با برخورد و تمرین طریق از فقط را واقعی ارتباطی هایروش اما

 غیر و گفتاری ارتباطی هایمهارت زایشاف و کالمی یا گفتاری ارتباط برقراری به قادر کارورز که است عمل

 رسانیاطالع امر در داشتن عمل سرعت و فوری نیازهای خاطر به مرجع منابع با آشنایی .شد خواهد گفتاری

 مهیا همچنین و ایزمینه هر دردانشجویانشدن کارآمد.شوندمی محسوب کتابخانه در حضور مزایای از همه

ازهمپاشدنکهمثبتینتایج و طلبدمی رادرسکالسنظریهایآموخته از فراترچیزی ، اشتغال برای آنها کردن

 نحو بهترین به تا دهدمی فرصت دانشجویان به کارورزی .نیستپوشیدهکسهیچ بر شودمیحاصلعمل باعلم

 کاشکن انجام برای گزینه بهترینکارورزی جهان، در امروزه .کنند کسب تجربه عینی کاری محیط یک از

 دهدمی اجازه دانشجویان به که است عملی و اول دست تجربه یک کارورزی واقع در .رودمی شمار به شغلی

 اینکه مهمتر همه از .دهند انجام شغلی، زمینه یک و خود احتمالی ارتباط درباره را هاگیرینتیجه بهترین

 وقت کاری، تعهد ارتباط، برقراری همانند را مهمی شغلی های مهارت دانشجویان به تواندمی کارورزی

 که بیاموزد آوریفن با آشنایی و سازماندهی و ریزیبرنامه خودمدیریتی، کارگروهی، مساله، حل شناسی،
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 کشور عالی آموزش سیستم در کارورزی متأسفانه اما .هستند ضروری و واجب بسیار شدن شاغل برای امروزه

 با دانشجویان آشنایی عدم امر این دلیل رسدمی نظر به .شودینم گرفته جدی دانشجویان سوی از چندان ما

 .باشد شغلی آمادگی در کارورزی حیاتی نقش از اطالع عدم و دانشجویی دوران در شغلی آمادگی ضرورت

 کارورزی امر تسهیل مسوول که هادانشگاه صنعت با ارتباط دفاتر حاضر حال در رسدمی نظر به همچنین

 ما کارورزان اکثر که است دلیل همین به .ندارند کارورزی مفهوم از کاملی و صحیح درك هنوز هستند،

 در و دانندنمی را کارگری و کارمندی مجموعه با برخورد نحوه نظیر کار محیط مقررات و اصول ترینابتدایی

 به برای همیم عامل نیاز احساس کلی بطور .باشندنمی حیاتی دوره این از بهینه استفاده به قادر نتیجه

 در را نیاز احساس این صنعت با ارتباط دفاتر طریق از دانشگاه اگر .است درآوردن حرکت به و درآمدن حرکت

 کند، اجراآموزد،می تئوری بصورت اینجا در که را آنچه باید کار بازار به ورود برای که بیاورد بوجود دانشجو

 چنین .است کرده حس را نیاز او زیرا دانست، خواهد ار خود کارورزی دوره ثانیه هر قدر دانشجو آنوقت

 شغل تا برباید دیگران از را سبقت گوی تا است مصمم و کندمی صرف زیادی انرژی و وقت دانشجویی

می تقویت را خود علمی بنیه سو یک از که دانشجویانی درحقیقت .شود موفق آن در و کند پیدا ایشایسته

 حتی و شوندمی کار بازار وارد براحتی کنند،می آماده کاربردی و عملی نظر از را خود دیگر سوی از و کنند

نظرمیمحققان،بهتوسطشدهانجامهایبررسی با  .نیستند پایین دستمزدهای و هاحقوق با کردن کار به حاضر

بهشدهکارارائهعنو ،صحیحریزیبرنامه ،مدیریتهمچونعواملی ومؤثرصحیحکارورزییکانجامبرایرسدکه

 از هادانشگاه است الزم ضمن در .هستنددخیل کارورز ازجانبیهایحمایت وکارورزیدورهِ اعتبارکارورز،میزان

 آشنا کارورزی دوره از بهینه استفاده ضرورت و اهمیت با را دانشجویان جلساتی و کالسها برگزاری طریق

 کارورزی تجربه .یابد تسری آینده در دانشجویان نهایی شغل به زیکارور رودمی امید آل،ایده طور به .سازند

 و تعهد با دانشجویان آنکه شرط به باشند شغلی کنکاش برای ارزشمندی ابزار توانندمی مشابه هایتجربه و

 بیاموزد، دانشجویان به را خودسنجی و عملکرد روی بر تفکر فرایند کارورزی، اگر .بپردازند آنها به صداقت

 و ارزشها اساس بر دانش گسترش و علم تولید در عالی آموزش مراکز رسالت.است شده واقع مفید سیارب

 آشنا در ابتدایی های گام بر مبتنی خود ، جامعه بومی فرهنگ و  ارزشها بر مبتنی خود ، جامعه فرهنگ

 تفکر رشد و مساله حل ، ،اکتشاف گروهی های روش با تحصیلی پائینتر مقاطع در نوجوانان و کودکان سازی

 مراکز مدیران راستا این در .است عالی آموزش مختلف مقاطع در آنها تخصصی پیگیری ادامه در و انتقادی

 اثر و توسعه.باشند آگاه خود وظیفه و نقش اهمیت به باید دارند کار و سر او تربیت و  انسان با که آموزشی

 پذیر امکان تجربه ی سایه در و معارف تعلیم و خلق قطری از (مدرسه بویژه) آموزشی های سازمان بخشی

 شدن انباشته موجب نیز عمل بدون علم شود، می اهداف از دوری و فساد موجد اندیشه بدون عمل اگر. است
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 که مدارسی مدیران سازمانی بخشی اثر و مدیران کارآیی که شود می آنگونه و شده مغز در نامربوط نظریات

 ها رشته سایر در که مدیرانی با معناداری تفاوت اند کرده تحصیل آموزشی ریزی برنامه و مدیریت ی رشته در

 دلیلی حتی و بهانه احتماال این و اند رسیده پست این به مدیریتی منش و تجربه مبنی بر و اند خوانده درس

 بویژه دانشگاهی های رشته التحصیالن فارغ و دروس کارآیی در پرورش و آموزش مسئوالن تردید برای موجه

 کاری ی تجربه فقدان کند می نظر جلب همه از بیش آنچه امر این علت جویی پی در .باشد تربیتی علوم

 و تدریس فرآیند محصول نیز رشته این اساتید از بعضی حتی که سان آن است مدارس در التحصیالن فارغ

 می آموزشی مدیر پرورش نه و مدیریت ی عرصه در پژوهشگر متخصصان تربیت را رشته این در تحصیل

 این حل برای اما بود خواهد گذار تاثیر چه اگر نیز مدیریت عملی کار واحد چهار حداکثر یا دو ارائه .دانند

 دانشجویان اینکه اول :شود می مطرح پیشنهاد چند مسئله این به پاسخ راستای در .بود نخواهد کافی مساله

 قرار شخصیت بررسی و تخصصی ی مصاحبه مورد ورود بدو در شیآموز مدیریت ی رشته به ورود متقاضی

 هنر بودن علم از غیر مدیریت اینکه چه شود، حاصل اطمینان آنها در مدیریتی ی کاراکترها وجود از تا گیرند

 دانشجویان انترنی های دوره همانند) آغازین های ترم همان از رشته این دانشجویان :دوم    .هست نیز

 بویژه) مدارس از جمعی های بازدید و گذرانده آموزشی مراکز سایر و مدارس در را عملی های رهدو ( پزشکی

 تا شود خواسته مدارس مدیران از : سوم.باشند داشته (شوند می شناخته موفق ، مدیریتی لحاظ به که آنهایی

 دانشجویان برخی که نگونهآ – مدرسه در بیگاری به محکوم رایگان کارگر یا و مزاحم بعنوان نه را ورز کار

 یک بعنوان مدرسه مدیریت در.بنگرند تربیت و تعلیم فرایند فردای مدیر عنوان به بلکه -کنند می تعریف

 تحقیق های روش و آمار سازمانی، رفتار و فرهنگ ، روانشناسی جمله از مختلفی علوم از باز اجتماعی سازمان

 می استفاده ای گسترده بصورت ... و تعلیماتی راهنمایی و نظارت و انسانی روابط ، مدیریت های نظریه نیز و

 سازمانی روانشناسی و است توجه مورد اجتماعی روابط و انگیزه ،ایجاد تیمی و گروهی کار چون اموری . شود

    و افراد  های خواسته و نیازها به ،توجه معلمان در انگیزه ،ایجاد کالس مدیریت مانند فرآیندهایی نیز

 می دنبال سازمانی تصمیمات پیگیری به بیشتر تعهد ایجاد هدف با را گیری تصمیم در آنها دهی ارکتمش

 معنای به)بخشی اثر .شوند مدرسه بخشی اثر موجب بتوانند تا شوند جمع تجربه با دانشهاباید این تمام .کند

 این  در مدیر و داشته تام بستگی سازمان افراد کارآیی به خود ( سازمانی اهداف راستای در صحیح حرکت

 بسیار ابزار تواند می کارآموزی و کارورزی  .است ای ویژه عنایت مورد سازمان کل بر گذاری اثر بدلیل میان

 در تدریج به مختلفی دالئل به بنا اما باشد التحصیالن فارغ و دانشجویان شغلی آمادگی راستای در مهمی

 با دانشجویان آشنایی برای فرصتی و امکان کارورزی دوره .است لاضمحال به رو ایران های دانشگاه فرهنگ

 به بلکه شود می آینده در اشتغال برای آنان قابلیتهای افزایش باعث تنها نه که شود می محسوب کار محیط
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گرایش و ها عالقمندی به بهتر بتوانند تا دهد می شده ارائه وظایف انجام در بیشتری انتخاب قدرت کارورزان

 کنند ارزیابی را خود کار قوت و ضعف نقاط و برده پی مختلف های زمینه در خود یها

  

 کیست؟ کارورز يا کارآموز 

کارورز یا کارآموز داوطلبی است که بر حسب توانمندیهای خود و با برخورداری از دانش مقدماتی برای کسب 

ای اقدام به  این فرد داوطلبی است که بطور پایه .نماید به واحد کارورزی مراجعه می (یا یک مهارت)علم 

کارآموز داوطلبی است که با داشتن دانش تئوریک در رابطه با  همچنین کارورز یا .نماید کسب مهارتی می

 .کند یک شغل یا مهارت اقدام به کسب معلومات به صورت عملی یا کاربردی می

 .دانشجوی مشغول به تحصیل که به دنبال محلی برای گذراندن دوره کارآموزی خود می گردد

یک محیط که مرتبط با زمینه درسی خود است  دانشجویی که تمایل دارد در دوران تعطیالت تابستان در

فارغ التحصیل جویای کار که به علت نداشتن آشنایی با محیط کاری  .ضمن کار به کسب تجربه بپردازد

 رشته خود قادر به پیدا کردن کار مناسب خود نیست

دلخواه خود فارغ التحصیل جویای کاری که نداشتن سابقه کاری مانع از آن می شود که بتواند در محل 

 .مشغول به کار گردد

 :قانون کار کارآموز به افراد زیر اطالق می شود 112طبق ماده 

کسانی که فقط برای فراگرفتن حرفه خاص، بازآموزی یا ارتقاء مهارت برای مدت معین در مراکز  -الف

 .کارآموزی و یا آموزشگاه های آزاد آموزش می بینند

ارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه ای خاص برای مدت معین که زاید بر افرادی که به موجب قرارداد ک -ب

 15سه سال نباشد در کارگاهی معین به کارآموزی توأم با کار اشتغال دارند مشروط بر آن که سن آن ها از 

 .سال بیشتر نباشد 18سال کمتر نبوده و از 

ق توافق کتبی منعقد با کارفرما به مراکز ممکن است کارگرانی باشند که مطاب «الف»کارآموزان بند :تبصره

کارآموزی معرفی می شوند و یا داوطلبانی باشند که شاغل نیستند و رأسأ به مراکز کارآموزی مراجعه می 

 «.نمایند

http://iro.blog.iaus.ac.ir/1391/06/04/%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2-%d9%8a%d8%a7-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b2-%d9%83%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
http://iro.blog.iaus.ac.ir/1391/06/04/%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2-%d9%8a%d8%a7-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b2-%d9%83%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
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به آن اشاره شده است و  112ماده  «ب»عنوان کارآموز به معنای اخص شامل افرادی است که در بند 

 .مشمول قانون کارند

نخست کارگرانی که برای کارآموزی با توافق کارفرما به  :شامل دو دسته می شوند «الف» بند زانکارآمو 

 .مراکز کارآموزی معرفی می شوند که این گروه نیز مشمول قانون کارند

دوم، دواطلبانی که برای یادگیری حرفه ای یا ارتقای مهارت شخصاً به مراکز کارآموزی مراجعه می کنند و 

به این ها نیز عنوان کارآموز اطالق  112ماده  «الف»هر چند در بند .ه عنوان کارگر شاغل نیستنددر جایی ب

 .شده ولی چون رابطه تبعیت بین آنها و کارفرمای معینی وجود ندارد آن ها را نمی توان کارگر دانست
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 :4کارورزی جلسه اولین گزارش

که برای آخرین بار درس کارورزی را داشتیم همراه با  (ترم هفتم)ه ی کارورزی ترم جاری اولین جلس

رفتیم ، دیگر آن استرس را که در ترم های قبل داشتیم از بین رفته بود و با  ............دوستم به مدرسه ی

پرسی گرم و صمیمی  اعتماد به نفس  و آرامش کامل به اتاق مدیر مدرسه رفتیم ،و بعد از سالم و احوال

وظیفه و مسئولیت خود را در این ترم با مدیر در میان گذاشتیم و ایشان ما را به اتاق معاون پرورشی معرفی 

 .کرد

بعد از ورود به اتاق معاون و سالم و احوال پرسی با ایشان وظیفه ی خود را مطرح کردیم و از معاون پرورشی 

  .اموری که یک مربی پرورشی بر عهده دارد یاری کند خواستیم ما را در انجام این وظایف و 

تنها تفاوت اساسی که کارورزی این ترم با ترم های قبلی داشت این بود که ما در این ترم ، شناخت کافی از 

نحوه ی انجام دادن وظایفمان در مدرسه داشتیم و دیگر آن استرس و اضطراب را که در ترم های قبل بود 

  .یمدر این ترم نداشت
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 :  شرح وظایف مربیان پرورشی مدارس

برنامه ریزی با تکیه بر روشهای نوین پرورشی مبتنی برساحتهای پرورشی به منظور ایجاد فرصتهای -1

 مناسب در مدارس

 .تهیه وتدوین برنامه ساالنه وتقویم اجرایی آن-2

 .کت فعال دانش اموزان وسایر کارکنان مدرسهبرگزاری واقامه نماز جماعت با مشار-3

همکاری هماهنگی وتعامل با مدیروسایر همکاران اموزشی وپرورشی مدرسه برای انجام وظایف محوله -4

 .درچارچوب پست مورد تصدی

همکاری بامدیر ومعاون پرورشی تربیت بدنی مدرسه در خصوص اولویت بندی وتدوین برنامه ها وپیش -5

رد نیاز فعالیتهای تربیتی با توجه به نیازها و ویژگی های دانش اموزان جهت ارائه وتصویب بینی منابع مو

 .درشورای مدرسه 
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همکاری با معاون پرورشی و تربیت بدنی مدرسه و سایر همکاران در تهیه برنامه های فوق برنامه دانش -6

پیشنهاد به مدیر مدرسه جهت انجام  و (....اردوها؛ بازدید ها نشستهای دانش اموزی؛ مسابقات و)اموزان 

 مراحل قانونی واخذ مجوز های مورد نیاز و تامین منابع الزم

تقویت حس مسئولیت پذیری دانش آموزان در برابر خود و دیگران از طریق مشارکت آنان در فعالیت های -7

 مختلف 

میهنی بگونه ی  –می پیش بینی راههای مختلف تشویق دانش اموزان برای درك حفظ ارزشهای اسال-8

 .متعادل در کنار یکدیگر

کوشش در جهت حفظ ارتباط و تعامل مطلوب معلم و دانش اموز به منظور حفظ ارزشهای معلم و شاگرد -9

. 

 و فناوریهای نوپدید (....اینترنت؛ و )آشنایی با فن آوری اطالعات و ارتباطات و مصادیق آن -10

صمیمی با دانش آموزان به منظور تقویت ارزشهای اخالقی؛ مذهبی و ایجاد و تحکیم ارتباط عاطفی و  -11

 پیشگیری از آسیبهای رفتاری و اجتماعی

تدریس درس پرورشی و سایر دروس مرتبط طبق دستور العمل های صادره از سوی معاونت پرورشی و -12

 تربیت بدنی در دوره راهنمایی و متوسطه

ه منظور رشد و شکوفایی متعادل استعدادهای علمی فرهنگی؛ ارتباط مستمر با والدین و معلمان ب-13

 ورزشی دانش آموزان

پیگیری فعالیتهای پرورشی و مشکالت تربیتی دانش اموزان در خارج از مدرسه با هماهنگی مدیر یا -14

 معاون پرورشی و تربیت بدنی

عوامل مدرسه و ارجاع دانش بررسی و شناسایی مسائل و مشکالت تربیتی دانش اموزان با همکاری دیگر -15

 .اموزان نیازمند به خدمات راهنمایی و مشاوره به هسته ها و مرکز مشاوره در مناطق 

تهیه وتدوین گزارشهای مستمر عملکردی به صورت تحلیلی وکیفی در زمینه فعالیت های تربیتی وارائه -16

 .ان به مسئول بالفصل در چا چوب پست مورد تصدی 

شرکت در دوره های (ارتقایی–خود )نش اموزان و مهارت مورد نیاز به صورت فردی ارتقا سطح دا-17

 .اموزش ضمن خدمت به منظوراشنایی با شیوه های نوین و بهینه فعالیت های پرورشی 
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تشویق دانش اموزان جهت عضویت و شرکت فعال و موثر در شوراها مجامع کمیته ها و جلسات مرتبط -18

 ت های تربیتی وتحصیلیبا برنامه ها و فعالی

استفاده بهینه از امکانات تجهیزات و وسایل برای انجام فعالیتهای پرورشی دانش اموزان و پیش بینی -19

 کمبود های احتمالی

فعالیت .جلب مشارکت فعال همکاران دانش اموزان و اولیا در برنامه ریزی واجرای مطلوب برنامه ها -20

 (شورا ؛ بسیج و سایر تشکل های دانش اموزی ) پرورشی با استفاده از ظرفیت ها

 انجام سایر امور مربوط عند الزوم -21

 

 

 

 

 

 

 

 

 :عمده کارهای که مربی پرورشی انجام می دهد و در دست اجرا دارد

 

 ستاد تربیتی •

 شورای دانش آموزی •

 نماز و امر به معروف و نهی از منکر •

 مراسم آغازین •

 فروشگاه •

 ورزشی ی کمیته •
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 انشورای دبیر •

 حلقه ی صالحین •

 :ستاد تربیتی  •

 

متشکل از مدیر ،  معاون آموزشی ،مربی پرورشی و  25/12/95برگزاری جلسه ی تربیتی در مورخ 

زمانبندی و  .نمایند ی معلمان با نظارت و رهبری معاون پرورشی که هر ماه یک بار برگزار می شود 

 :موضوعات جلسه به صورت زیر هستند 

 

 

 جلسه دستور :خ یتار جلسه

 دگی به وضع ظاهری دانش آموزان،یرس 15/7/94 جلسه ی اول

وضعیت آموزشگاه در مدتی که از سال تحصیلی  یبررس 26/8/94 جلسه ی دوم

 (تربیتی ، اخالقی و پوششی)گذشته 

 وضعیت دانش اموزان یبررس

ستان خوابگاه برای بررسی  رپسر و آموزان دانش از دعوت 24/9/94 جلسه ی سوم

 وضعیت خوابگاه ها
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مدرسه برای هماهنگی مشاوره ای با  ی مشاوره از دعوت

 دانش آموزان مشکل دار و خانواده ی آنها

ونگی لحاظ نمودن موارد تربیتی نوبت اول در انضباط و چگ 29/10/94 جلسه ی چهارم

 کارنامه ی دانش آموزان 

دریس و عملکرد دبیران میزان مشکالت کالس های ت یبررس

 در میزان کنترل و  برخورد با موارد پیش آمده

 

وضعیت کالس ها در خصوص گم شدن وسایل کمک  یبررس 3/11/94 جلسه ی پنجم

 اموزشی 

 ن تکلیف دانش آموزان در خصوص عضویت در شوراییتع

 زاری کالس های مشاوره ای جهت پیشگیری از آسیبهایگبر 27/11/94 جلسه ی ششم 

 مواد منفجره و ترقه

ه دانش آموزان در خصوص عدم استفاده از گوشی در یتوج

 کالس

 هار شنبه سوری و بررسی آسیبهای احتمالیچ 11/12/94 جلسه ی هفتم

 نترل غیبتهای موجه در هفته ی پایانی پایانی سالک

 ری از تعطیلی زودهنگام آموزشگاهگیجلو

 هری از ورود مواد محترقه به آموزشگاگیجلو
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 :شورای دانش آموزی   2. 

آبان از طرف اداره آموزش و پرورش  15زاری انتخابات شورای دانش آموزای که نامه ی آن در تاریخ گبر

 .ارسال می شود و هر ماه یک دفعه برگزار می شود

 

 جلسه دستور :خ یتار جلسه

 دانش آموزانی که عضو شورای دانش آموزش شدندبه  یکتبر 19/8/94 اول ی جلسه

 مشکالت موجود در مدرسه یبررس

 اعضا با یکدیگر و تعیین رئیس و نائب رئیس و شورا ییآشنا

 ح حدود وظایف شورا و هر یک از اعضایتشر

 ری مصوبات جلسه ی گذشتهپیگی 18/9/94 دوم ی جلسه
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و یا  وضعیت عملکرد شورا و میزان موفقیت در کارها یبررس

 دالیل عدم موفقیت آنها

 ت انتخابات و نحوه ی برگزاری آنهایوضع 23/10/94 سوم ی جلسه

 دی و بررسی ان از دیدگاه رهبر 9حماسه ی  یبررس

 ونگی برگزاری برنامه های دهه ی فجر چگ 7/11/94 هارمچ ی جلسه

 م وظایف در خصوص برنامه های دهه ی فجریتقس

 

 

 بهمن 22ونگی حضور در راهپیمایی گچ 21/11/94 نجمپ ی جلسه

 م وظایف در خصوص تقسیم بنرها و پوسترهایتقس

م گیری در خصوص حضور دانش آموزان منظم و ساعی در یتصم 11/12/94 ششم  ی جلسه

 استخر اردوگاه قدس

ه دانش آموزان توسط اعضا در خصوص استفاده از مواد یتوج

 محترقه

 95ام بهار سال یا در خروج و ورود ساعت 24/1/95 هفتم ی جلسه

اری با عوامل اجرایی در خصوص برگزاری کالس های کهم

 تقویت ی نحوه ی پوشش دانش آموزان در فصل بهار
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 از منکر ینه و معروف به امر و نماز .3

جاد ستاد امر به معروف و نهی از منکر متشکل از نماینده ی شورای دانش آموزی ، مدیر ، معاون یا

ربی پرورشی با نظارت و رهبری و معاون پرورشی که هر ماه یک بار برگزار می شود و در آموزشی و م

 :مورد مسائل گوناوگونی بحث و گفت وگو می کنند 

 

 

 جلسه دستور :خ یتار جلسه

 ل ستاد امر به معروف و نهی از منکر آموزشگاهکیتش 15/8/94 اول ی جلسه

ات و وضعیت کلی آموزشگاه و شناسایی منکر یبررس

 محسنات آنها

لیه دانش آموزان در  نماز خانه و آموزش صحیح ک حضور 18/9/94 دوم ی جلسه

 واجبات نماز و اذان

 زاری نماز جماعت به امامت خود دانش آموزانگبر

 ق دانش آموزان در نماز خوانی یتشو

 رد ستاد در سه ماه نخست سالکعمل 23/10/94 سوم ی جلسه

 تادنقاط قوت و ضعف س یبررس

 زی برای ماه اتییر برنامه

 ری مفاد جلسه ی قبل و میزان تحقق آنهاپیگی 21/11/94 هارمچ ی جلسه

 ری بیشتر امور دینی و اعتقادی دانش آموزانپیگی
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 (روز امور تربیتی)اسفند  8داشت گبزر 4/12/94 نجمپ ی جلسه

 وضعیت چهار شنبه سوری یبررس

وشش مناسب برای دانش آموزان در وضعیت پ یبررس 24/1/95 ششم  ی جلسه

 فصل بهار

 ونگی برگزاری نماز درفصل بهارچگ یبررس

 

 

 :ن یآغاز مراسم •

 

ن در طی جلسه ای که توسط کارکنان مدرسه و با نظارت و رهبری معاون پرورشی انجام گرفت یآغاز مراسم

  .برگزار شد 25/7/94این جلسه در تاریخ  .مشخص شد 

 :چگونگی اجرای آن مشخص شدند که مفاد آن عبارت بودند از  ن جلسات قوانین ویا در

 ل ستاد اجرایی در آموزشگاهکیتش-1

 دانش آموزان با اخالق و توانا در امر برگزاری مراسمات ییشناسا-2

 السی نمودن برنامه ی مراسم آغازین و نصب برنامه ماه به ماه در درب آموزشگاهک-3

 ر امر قرائت قرآندانش آموزان توانمند د ییشناسا-4

 ق بهترین اجرا در مراسم آغازین توسط مدیر آموزشگاهیتشو-5

 

 

 :اه گفروش.5
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 زاری جلسه ی توجیهی فروشگاه مدرسه گبر

با حضور مدیر آموزشگاه ، معاونان پرورشی و آموزشی و شورای دبیران  13/7/94ن جلسه در مورخ  یا

 .با رهبری و نظارت معاون پرورشی برگزار شد

 

 : از بودند عبارت جلسه توراتدس

 ل ستاد اجرایی در آموزشگاهکیتش •

 دانش آموزان با اخالق و مستمند جهت کار در فروشگاه ییشناسا •

 ه ی مواد خوراکی و مورد عالقه دانش آموزان برای بوفهیته •

 ه ی سیب زمینی ، تخم مرغ و پخت در آموزشگاه و عرضه در بوفهیته •

 از مسئولین فروش در فروشگاه یک هر به تومان هزار روزانه اختصاص •

 :میته ی ورزشی ک •

 زاری جلسه ی توجیهی کمیته ی ورزشی در آموزشگاه گبر

 : جلسه دستور

 زاری مستمر و مداوم ورزش صبحگاهی در مراسم آغازین گبر •

 دانش آموزان ورزشکار و ساعی برای انجام ورزش صبحگاهی ییشناسا •

 

 :دبیران  یشورا.7

 

 جلسه دستور : خیتار جلسه

زارش تحلیلی امتحانات سال قبل و بررسی علل گ ی ارائه 18/7/94 اول ی جلسه
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 و افت دانش آموزان

د اداره ی کل و ناحیه ی از مدرسه به یبازد بازخورد

 همکاران و عوامل اجرایی

دبیران در تابلوی اتاق دبیران در  یشورا مصوبات نصب

 معرض دید همکاران

 ری از تعطیلی زود هنگام مدرسهگیجلو 23/9/94 دوم ی جلسه

 ت امتحانات و چگونگی برگزاری انهایاهم

 اران دبیران محترم در ایام امتحانات طبق برنامهکهم

 

زارش تحلیلی و میانگین نمرات نوبت اول و درصد قبولی گ 29/10/94 سوم ی جلسه

 دانش آموزان

 ل آزمون پیشرفت تحصیلییتحل

 نش آموزان و تقویت آنهانقاط ضعف علمی دا یبررس

 اربردیک یعلم مسابقات

فرایند ارزشیابی مستمر و مداوم در ایام پایانی  یاجرا 18/12/94 هارمچ ی جلسه

 سال 

 عملکرد دانش آموزان در مسابقات استان یبررس

 زارشی از روند و کیفیت آموزشی مدرسهگ ی ارائه
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 :صالحین  ی حلقه .8

 

 

 جلسه دستور :خ یتار جلسه

 ل حداکثری حلقه ی صالحینکیتش 10/8/94 اول ی جلسه

 ح وظایف و مسئولیت هر یک از اعضایتشر

 بار و استکبار شناسی از دیدگاه مقام معظم رهبریکاست

 رامی داشت هفته ی بسیجگ 2/9/94 دوم ی جلسه

 راهیان نور مریوان یاردو

 ونگی جذب بیشتر دانش آموزان بسیجیچگ

 دی و دیدگاه رهبری در این زمینه 9حماسه ی  یررسب 7/10/94 سوم ی جلسه

 وحدت و بازتاب آن در میان توده ی مردم ی هفته

 رد سه ماهه نخست سال حلقه و پایگاه بسیج آموزشگاهکعمل

 1365دی ماه سال  28اد بود بمباران ی 28/10/94 ی جلسه
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 ابعاد و اثار حادثه ی مذکور یبررس هارمچ

 دهه ی فجر دن جشن های مباركیرس فرا

 ونگی حضور منسجم و پر رنگ در چگ 18/12/94 نجمپ ی جلسه

 م وظایف و شرح وظایف هر یک از اعضایتقس

 ری کارت بسیجیان فعال و عادیپیگی

 

 

 

 

 :زارش مشارکت در فعالیت های مربی پرورشیگ

 

معاون با مشارکت و همکاری مدیر مدرسه و  11/12/94هفتم ستاد تربیتی که در مورخ  ی جلسه •

آموزشی و با نظارت و رهبری معاون پرورشی برگزار گردید بنده و دوستم در برگزاری این جلسه به 

  :نحو احس کمک کردیم و در اموری چون 

ردن آنها و در پایان در مورد خطرات احتمالی چهار شنبه ک منظم و آموزان دانش آوردن صف سر به

 .سوری برای دانش آموزان صحبت کردیم

با حضور اعضای منتخب شورای دانش  24/1/95هفتم شورای دانش آموزی که در مورخ  ی جلسه •

آموزی و با نظارت معاون پرورشی در اتاق ایشان برگزار گردید ، بنده و دوستم در این جلسه حضور 

داشتیم و در پایان ما هم به نوبه ی خود نظر خود را در هر چه بهتر انجام دادن وظایف شورا و راه 

 .در انجام بهتر امور ارائه دادیم   حل

که با حضور  4/12/94نجم ستاد نماز و امر به معروف و نهی از منکر که در مورخ پ ی جلسه •

نماینده ی شورای دانش آموزان و نظارت معاون پرورشی در نماز خانه ی آموزشگاه برگزار گردید 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش گزارش کارورزی 

با قیمت سه هزار تومان به سایت علمی پژوهشی آسمان مراجعه کنید. 

www.asemankafinet.ir 

 

مسائل دینی ، دانش آموزان را به  بنده  با دوستم در حین برگزاری این جلسه با صحبت در مورد

 .انجام نماز و فرائض دینی ترغیب کردیم

در دفتر آموزشگاه با حضور کلیه ی  18/12/94هارم شورای دبیران که در مورخ چ ی جلسه •

بنده و دوستم در این جلسه حضور  .همکاران و با نظارت و رهبری مدیر آموزشگاه برگزار گردید 

بهتر کردن عملکرد دانش آموزان در عرصه ی آموزش ارائه دادیم و  داشتیم و نظر خود را  در

 .راهکارهای برای حل نقاط ضعف و کمرنگ کردن آنها در پیشرفت دانش آموزان بیان کردیم 

در اتاق معاون پرورشی با حضور  18/12/94نجم ستاد حلقه ی صالحین که در مورخ پ ی جلسه •

بنده و دوستم در این جلسه تقسیم وظایف بین اعضای  اعضای حلقه ی صالحین برگزار گردید نقش

 .ستاد و شرح وظایف اعضای حلقه ی صالحین بود

 

 

 

 

 

 با رويکرد مشاوره1اقدام پژوهی  ی نمونه

 گیری گوشه:لکمش عنوان

 :مقدمه

یگر و محیط اطرافش کاهش گوشه گیری و انزوال طلبی رفتاری است که در آن فرد ارتباطش را با افراد د

از زمانی که انسانی روابط اجتماعی اش را شروع میکند تا زمان مرگ  .میدهد یا به طور کامل قطع میکند
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فرد در این حالت خود را از داشتن دوستان و  .این احتمال وجود دارد که دچار گوشه گیری و انزوا شود

معموال تنها یک عامل باعث گوشه گیری افراد  .میکندنزدیکان صمیمی محروم و از فعالیتهای گروهی دوری 

گوشه گیری به  .نمیشود و مجموعه ای از عالئم ژنتیکی، تربیتی، محیطی و اجتماعی در این رفتار موثر است

 .خودی خود یک مشکل محسوب نمیشود بلکه مانند تب یک عالمت است که به دالیل گوناگونی بروز میکند

 

 نزواطلبی چیست؟گیری، کمرویی و ا وشهگ

شود کودك و نوجوان از برقرار کردن ارتباط با  ای است که باعث می رویی و انزواطلبی عارضه گیری، کم وشهگ

این کودکان و نوجوانان نوعا با تقلیل یافتن عالیق ذهنی و عاطفی نسبت به  .افراد و محیط خارج دوری کنند

گیر است معموال از  رو و گوشه نوجوانی که کم .اند روماطرافیان خود از داشتن دوستان نزدیک و صمیمی مح

شود  زند و فقط با تک دوست خود که نوعا به او بسیار وابسته می های جمعی سر باز می حضور در فعالیت

 .کند اوقات خود را سپری می

ر درمان گا و دهدمی آزار شدتبه را فرد که است شایع نسبتا رفتارهای از یکی انزواطلبی و روییکم رفتار

اضطراب و زودرنجی   نفس، افسردگی، نشود نوجوان را به سمت و سوی مشکالت دیگری مثل عدم اعتمادبه

نفس و نیز ناتوانی در بروز احساسات، بیان افکار و  عدم احساس توانمندی و کمی عزت .سوق خواهد داد

زودی خود را از دیگران پنهان  به رو کودك کم .های گروهی است نظریات، خود باعث جدایی فرد از فعالیت

 .کند و تحمل دیگران را ندارد کند او احساس کمبود می می

خواهد که از مورد  پرسند و با انزوا در واقع می ران در مورد مشکل او سوال میگدی که کندمی فکر این به مدام

بودن در کالس  .را بیشتر کندهای خود  سوال بودن فرار کند و با دالیل گوناگون سعی بر آن دارد که غیبت

آور بوده و مدام در تالش هستند که از این محیط فرار کنند آنان تعداد دوستانی که دارند  برای آنان عذاب

 .توان اعتماد آنان را جلب کرد شمار است و به سختی می انگشت

آزارند و به ناچار  ا میهای خود دیگران ر اهی با حرفگ و کنندمی عمل حوصلهبی یابیدوست در افراد این

به مرور توانایی  .کنند تا خالء نداشتن دوست برای آنان کمرنگ شود اوقات خود را با رویا و اوهام سپری می

رسد و بدون داشتن این مهارت دوست پیدا کردن تقریبا امری بعید به نظر  سازش در آنها به حداقل می

  .گیر را با جامعه و مدرسه تا حدود زیادی آشتی داد شهمیزان آگاهی ما خواهد توانست کودك گو .رسد می

 

 :ۀمسال حل
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 :خچه و بیان مسالهیتار

ه برای کارورزی می بایست با چندین مراجع در مدرسه کار کنم و مشکالت آنها را بررسی کنم و ک بنده

جع که فردی گوشه گیر بعد از شناسایی اولین مرا راهکار ارائه دهم ، با همکار معلم راهنما ، خانم راستی جو

  .بود ، کار مشاوره ای را شروع کردیم

رستان و فردی گوشه گیر که از سایر دانش آموزان گریزان یدب دوم سال آموز دانش . بود (ر.ن) مراجع نام

برای دفاع ازحقش اقدام نمی کند .ازاین رو ،درارتباط با اطرافیان دچار تضاد وکشمکش می گردد . .بود 

 .رابر تالش ترجیح می دهد وکناره گیری

 :م ونشانه هایعال

معاون :دوم رشته ی انسانی، ارجاع دهنده:السک  ، سال16:سن   ، (ر.ن) آموز دانش :مراجع مشخصات

 اتاق مشاور مدرسه:آموزشی ،   محل انجام مشاوره

مشکل خود را  بعد از ارجاع به اتاق مشاور،وسالم وعرض ادب و معرفی خویش و مصاحبه با مشاور عالیم یو

 :اینگونه بیان کرد

ازاین رو ،درارتباط با اطرافیان دچار  .نکه فردی گوشه گیر است که از سایر دانش آموزان گریزان است یا

 برای دفاع ازحقش اقدام نمی کند وکناره گیری رابر تالش ترجیح می دهد .تضاد وکشمکش می گردد

اری رابطه با دوستان و معلما ن ، فرار از فعالیتهای اجتماعی ناتوانی در برقر:نشانه های دیگری چون یودارا.

و بتعویق انداختن انجام کارها ،بی حوصلگی و کسالت واحساس خستگی ونگرانی از آینده ،کمک نخواستن از 

دیگران به هنگام نیاز ، درانجام کارها از این شاخه به آن شاخه پریدن سازش با وضع موجود و اعتراض 

حتی در صورت احساس ناراحتی و نگرانی ،احساس پوچی وبی ارزشی ،ابراز وجود نکردن ،  نکردن به آن

 .می باشد ....تسلیم در برابر خواسته های دیگران و 

  :جاد مسالۀیا موثردر عوامل و علل

در یکی از جلسات مشاوره  .داشتیم تا وی را بیشتر بشناسیم  (ر.ن)ندین جلسه که با ادانش آموزچ یط در

علت این رفتار هایش راجویا شدیم ، ایشان نمی توانست خوب جواب بدهد ، اعتماد به نفس کمی نداشت  که
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و تقریبا در همه ی رفتارهای خودش دیگران و یا خانواده را مقصر میدانست میگفت که او را فردی وابسته 

 .بار آورده اند و اجازه ی هیچ گونه فعالیت مستقالنه ای به نداده اند 

و والدین وی ،وریشه یابی علت گوشه گیری ،علل مشکل وی را  (ر.ن)ند جلسه مشاوره با دانش آموزچ از بعد

 :اینگونه بیان کرد

د و مداوم ،احساس گناه ، احساس حقارت شدید ، ترس و ناامنی ، بی حوصلگی در برقراری یشد واندوه غم

ای پی درپی ، ، پذیرفته نشدن درخانه ومدرسه ، نبودن الگوی اجتماعی ارتباط سالم ،شکستها و ناکامیه

مطلوب درخانه ، عدم حضور پدر درخانه ، حمایت افراطی کودك همراه با چشم پوشی شدید ، تبعیض ، 

انتقاد و بهانه گیریهای مداوم و بی مورد والدین و معلمان و عقب ماندگی درسی در بروز گوشه گیری  وی 

 .ائی داشتند نقش به سز

 :ارها ودرمان مسالۀکراه

و ریشه یابی علت گوشه گیری بمراجع ،  ما به فکر راه چاره وحل مشکل وی بودیم،البته   ییشناسا از بعد

در درمان چنین مراجع های باید معلمان ،  .شیوه های درمان گوشه گیری بسیار متعدد و متنوع است

برای مثال  .او زیاد رابطه دارند همکاری الزم را به عمل آورند  خانواده ، دوستان صمیمی و افرادی که با

معلمان نباید دانش آموز را در موقعیت سخت برای صحبت در برابر جمع قرار دهد برای این کار باید قبال با 

او هماهنگی الزم کرده باشد و این کار را با او تمرین کرده باشد تا در هنگام صحبت اعتماد بنفس داشته 

 .با این کاراعتماد به خویشتن دانش آموز میتواند باال برود  .اشدب

ل باید کسانی که با او همکاری میکنند کاری را که در حد توان فرد باشد به او بدهند تا از عهده ی آن ک در

با تشویق کردن دانش آموز به انجام کارهی گروهی همچون باشگاه های ورزشی و شرکت کردن در .برآید

او را تشویق به مطالعه ی درسی و بیشتر غیر  .دوستان سعی کردیم که او را از تنهای برهانیم  بحثهای

در طی چند جلسه ی   .درسی کردیم چون یکی از راه کارهای مقابله با کمرویی دانش و اطالعات فرد است

تر در میان دانش اعتماد به نفس بیشتری به دست آورد و بیش .ر.ن .مشاوره ای با هم صمیمیتر می شدیم 

که شاید به نظر اکثر مردم  )آموزان ظاهر میشد ولی این کار تنها کافی نیست برای درمان کامل گوشه گیری

در مرحله ی اول اراده ی خود فرد الزم است در طی جلسات اول مراجع نمی خواست  (اصال مشکل نیست

تر در موردش فکر میکرد تا این که با صحبت های چند جلسه ای بیش .گوشه گیر بودن خود را بپذیرد

دانش آموز که گوشه گیر بودن خود را پذیرفت بعدا میخواست که  .پذیرفت که واقعا فردی گوشه گیر است
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میخواست که در بحثها زیاد خودش را نشان دهد و به اصطالح دانش آموزی  .این کار را جبران افراطی کند 

 .بران افراطی یک مشکل خود باعث مشکالت دیگر میشودولی باید متوجه باشیم که ج .فعال باشد 

 :ایان چندین راه کاری را که به او پیشنهاد کردیم عبارت بودند از پ در

ق کردن دانش آموز به انجام کارهی گروهی همچون باشگاه های ورزشی و شرکت کردن در یتشو با •

 بحثهای دوستان سعی کردیم که او را از تنهای برهانیم

 درسی و بیشتر غیر درسی ی مطالعه •

 ن پذیری افکار مثبت به خود یتلق •

 نی بیشتر با افراد که از تحقیر کردن او می پرهیزندیهمنش •

 .ت پذیر بار آوردن دانش آموزان با واگذاری مسئولیت به آنها در حد توان آنهایمسئول •

 ... و

 :جه گیریینت

رگزار شد وارایه راهکارهای به وی و توصیه های به ب (ر.ن)ت بعد از جلسات مشاوره ای با دانش آموزینها در

والدینش در جهت کمک به فرزندشان جهت حل مشکلش ،دانش آموز با انجام راهکارهای که به وی توصیه 

سه هفته رو به بهبودی بود و شاهد شرکت ایشان در فعالیت .شده بود مشکل گوشه گیری و کمروی بعد دو 

 .دیگر احساس پوپی و بی حوصلگی نمیکردهای گروهی بودیم و دانش آموز 
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 با رويکرد مشاوره2نمونه ی اقدام پژوهی 

 ضعف و افت تحصیلی:لکمش عنوان

 :مقدمه

روشن است که افت تحصیلی در مردودی و تجدیدی خالصه نمی شود و در مورد هر دانش آموز که یادگیری 

بنا بر این حتی دانش آموزان تیز  .بالقوه و حد انتظار باشد صدق می کند های او کمتر از توان و استعداد

با روشن شدن مفهوم افت تحصیلی اکنون می توان مفهوم  .هوش نیز ممکن است دچار افت تحصیلی گردند

 ..پیشرفت تحصیلی را به صورت شفاف دریافت

قوه او باشد یا آموخته های فرد متناسب چنانچه آموخته های آموزشگاهی فرد متناسب با توان و استعداد بال

فاصله ای بین توان بالقوه و بالفعل او باشد می توانیم بگوئیم دانش .با توان و استعداد وی بوده دریا د گیری 

 آموز به پیشرفت نائل گردیده است 

شگاهی، عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان فراوانند که در مجموعه ای از عوامل فردی، آموز

 .خانوادگی و اجتماعی طبقه بندی می شود

افت تحصیلی عالوه .افت تحصیلی امروزه یکی از نگرانی های مهم خانواده ها وسؤاالت تعلیم و تربیت است 

بر آثار سوء اقتصادی در شکل ملی تاثیری ناگوار بر سالمت روانی دانش آموزان داشته، نگرانی نامطلوبی برای 

 ..دارد خانواده ها بدنبال

 

 لی چیست؟یتحص افت

در مقایسه با دوره   لی کاهش نسبی فعالیت درسی و مطالعه یک دانش آموز در یک دوره نسبییتحص افت

داشته اما در دو هفته اخیر در تمامی  15مثالً کسی که طی سه ماه نمرات در حد .نسبی قبل از آن می باشد

گوییم در حال حاضر نسبت به سه ماه پیش افت  کسب کرده، می 12یا تعدادی از دروس نمرات حدود 

منظور از آوردن کلمه نسبی این است که افت تحصیلی تنها شامل دانش آموزان ضعیف نبوده  .تحصیلی دارد

کسب می کند ،  16داشته اگر در حال حاضر نمرات حدود  18حتی کسی که چند ماه پیش نمرات حدود 

 .دو نمره نسبت به دوره قبل افت دارد
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ست یا افت تحصیلی، عبارت است از وقوع ترك تحصیل زودرس و تکرار پایه تحصیلی در نظام آموزش و کش

به عبارت  .یک نظام آموزشی کارآمد، کمترین افت تحصیلی و باالترین بازدهی را دارد .پرورش یک کشور

رك تحصیل های مختلف شکست تحصیلی چون غیبت مطلق از مدرسه، ت دیگر، افت تحصیلی شامل جنبه

آموز در مقایسه با  های مقرر آموزشی، تکرار پایه تحصیلی، کیفیت نازل تحصیالت دانش آموز و سال دانش

 .آنچه که باید باشد و کسب محفوظات به جای معلومات است

 :ۀمسال حل

 :خچه و بیان مسالهیتار

می رفتیم مدیر مدرسه  اندیشه سبز برای کارورزی به دبیرستان................  جلساتی که بنده با دوستم یط

بود این دانش آموز نسبت  رشته ی ریاضی ایشان سال سوم.را به اتاق مشاوره ارجاع دادند(م.ل)دانش آموز 

 به گذشته ی تحصیلی خود دچار افت تحصیلی شده بود

 :م مشکلیوعال علل

، ارجاع  سوم رشته ی ریاضی:السک  ، سال17:سن   ، (م.ل) آموز دانش :مراجع مشخصات

 اتاق مشاور مدرسه:مدیرمدرسه،   محل انجام مشاوره:دهنده

ر مدرسه در طی جلسه ی دوم کارورزی دانش آموزی که دچار افت تحصیلی شده بود را به اتاق مشاور  یمد 

ایشان دانش آموز سال سوم دبیرستان در رشته ی ریاضی بود وی که در   .بود  (م.ل)اسم او  .ارجاع دادند

ل و دوم معدلی خوب داشت در سال سوم به شدت معدلش پایین آمده و دچار افت تحصیلی شدیدی سال او

ایشال بعد از سالم و احوال پرسی  ومعرفی خود و درنهایت طی جلساتی مشاوره ای که با ایشان .شده بود 

 :صورت گرفت، دانش آموز علل ضعف تحصیلی خود را بدین گونه شرح داد

 عینی و روشن از تحصیل و یواقع هدف نداشتن

 زش درونی برای تحصیل و مطالعهگیان عدم

 خانواده نامناسب و ناآرام جو

 ه از نظر تحصیلی وضعیت مناسبی نداشتندک یدوستان داشتن

 :ارها ودرمانکراه
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و والدین ایشان درجهت بهبود افت تحصیلی شان صورت (م.ل)ه با دانش آموزک یا مشاوره جلسات از بعد

 :و والدینش توصیه نمود (م.ل)این راهکار ها را به دانش آموز گرفت مشاور

 نکه دانش آموز از اوقات فراغت خود به بهترین وجه ممکن در جهت رشد و تعالی خود استفاده کندیا-

 ت و دقت زیادتری به خرج دهد و اهمیت زیادی برای آن قایل باشدیحساس خود درس به نسبت آموز دانش-

وستانی که وضعیت تحصیلی خوبی ندارند را خیلی کمرنگ کند تا اینکه  مبادا از آن ها نکه دوستی با دیا-

 تاثیر گرفته و وضعیت درسی  و معدل وی به روال سابق برگردد

نه ی نحوه ی درس خواندن به  بهترین شیوه، برنامه ی مناسب وهدفمندی را با همکاری خود یزم در مشاور-

 دانش آموز برای وی طراحی نمود

ن دانش آموز توصیه نمود که به وی در جهت بهبود وضعیت تحصیلی اش کمک کنند ، و پشتیبان یوالد به-

 .و حامی  ویاری کنند ه ی او باشند

 :جه گیریینت

صورت گرفت و ریشه یابی علل افت تحصیلی این (م.ل )ه با دانش آموز ک یا مشاوره جلسات انجام از بعد

معدل خوبی داشت اما در سال سوم دچار افت تحصیلی شده (متوسطه)ومدانش آموز که در سال اول و د

با تالش مضاعف خود دانش آموز در جهت بهبود وضعیت تحصیلی اش و عمل به راهکارها و توصیه های .بود

 .مشاور،طی هفته های آینده شاهد روند پیشرفت ایشان در امر تحصیل بودیم
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 با رويکرد مشاوره3اقدام پژوهی  ی نمونه

 خود ارضایی:لکمش نوع

 :مقدمه

کند  خود ارضایی نوعی تحریک میکانیکی در دستگاه تناسلی است؛ به نحوی که فرد عمداً با خود کاری می

این موضوع در میان دختران و پسران و متأسفانه حتی در میان زنان و  .که به تخلیه هیجان منجر شود

دارد و تلخ تر از آن عوارض بسیار بد این مشکل است؛ چرا که افرادی که خود ارضایی را  مردان آمار تلخی

تجربه می کنند فقط برای مدت کوتاهی احساس رضایت و آسودگی دارند و بعد همه چیز برعکس شده و 

این همان طور که می دانید خود ارضایی یک گناه است ولی باید بدانید که  .عوارض آن بروز می نمایند

مسئله تنها در میان مسلمانان مطرح نمی شود و کشورهایی با ادیان غیر از اسالم هم به شدت از لحاظ 

چرا که این گناه مستقیماً با جسم در ارتباط بوده و به همین دلیل روح را  .علمی با این رفتار مخالف هستند

 .نیز مورد حمله قرار می دهد

را به خصوص در  است که متاسفانه امروزه نسل جوان ارضای میل جنسیاستمنا یکی از راه های انحرافی در 

وضعیت فعلی جامعه و دشوار بودن امر ازدواج، در معرض آسیبهای جدی قرار می دهد؛ از اینرو، می توان آن 

گر چه درمان واقعی این عادت  .را نوعی انحراف جنسی یا بیماری نامید که نیاز ضروری به درمان دارد

تنها از راه ازدواج ممکن است، اما ارائه اطالعاتی در باب زشتی و پیامدهای این عمل و همچنین  ناپسند،

 تواند تاحدودی در ترك یا کاهش ابتالء به این عمل ناشایست، مؤثر باشد روش های کنترل و درمان آن می
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 ست؟چی ییارضا خود

های انحرافی ارضای میل جنسی  ی از روشیک (استمناء برای مردان و استشهاء برای زنان) ییارضا خود

گیرد  است، این عمل با انگیزش و تحریک اندام جنسی شخص از سوی خودش و یا آالت مصنوعی انجام می

کند که در مردان همراه با بیرون پاشیدن منی و  و معموالً انجام آن تا رسیدن به لذت جنسی ادامه پیدا می

خود ارضایی را  .باشد همراه با لذت شدید در ناحیه ی مهبل می (سفتی عضالنی)در زنان بصورت اسپاسم 

دیگر البته بدون  یفرد توسط آلتگیرند اما تحریک  عموماً انجام این عمل توسط خود شخص در نظر می

تمایالت جنسی خوب هستند و برای سالمت  .را نیز خود ارضایی گویند (معموالً با دست)میزش جنسی آ

 .بدن ضروری هستند اما اگر در مسیر نادرست قرار گیرند کامالً نتیجه برعکس خواهد بود

 

 :ۀمسال حل

 :خچه و بیان مسالهیتار

که در رشته (ك.س)ره نشسته بودم دانش آموز که در اتاق مشاو ........سوم کارورزی بنده ودوستم  ی جلسه

ایشان که از مشکل خودارضایی خود ناراضی  .ی دوم حسابداری تحصیل میکرد به اتاق مشاوره مراجعه کرد

بود و استمنا کردن به روند زندگی عادی و وضعیت درسیش صدمه زده بود برای حل مشکلش و اینکه 

 .وره مراجعه کرده و از ما راهکار می خواستزندگیش به روال عادی برگردد به اتاق مشا

 :م مشکلیعال

دوم رشته ی ریاضی فیزیک ، ارجاع :سال ،  کالس16:،   سن (ك.س) آموز دانش :مراجع مشخصات

 اتاق مشاور مدرسه:خود ارجاعی،   محل انجام مشاوره:دهنده

 :خود را اینگونه بیان کرد عالیم و نشانه های مشکل.(ك.س)مشاوره ای که با دانش آموز ی جلسه از بعد

بودی و گودی زیر چشم ، پس از هر بار خود ارضایی و خارج شدن آب منی از انسان ، انرژی زیادی از ک-

 انسان خارج و به هدر می رود

 ه به شدت گیرایی فرد کاهش می یابدک هست حافظه ضعف -

http://www.amazing.ir/1392/11/08/solution-to-increase-penis-size-in-men-pnymvr-method/
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ه هستی ، نزول می کنی و قوت و حالی ، یعنی حوصله هیچ کاری را نداری و در هر پست یا شغلی کیب -

 قدرت قبل را نداری

 ف شدن چشم ، چشمها دیگر آن نور و شفافیت و قوت قبل را ندارندیضع -

 جاد لرزش در بدنیا-

 و شاداب نبودن چهره یزرد -

  :موثر عوامل و علل

 :داشتند بدین شرح بودن(ك.س)ه در ایجاد خودارضایی  دانش آموز ک یعوامل

 .وابط دیگران حتی به حیوانات اه کردن به رگن

 .مشاهده تصاویر مستهجن و فیلم های مبتذل 

 شنیدن داستانهای بدآموز ، جوکهای جنسی و صحبت درباره این مسایل

 .کنجکاوی هدایت نشده نوجوان در کودکی 

 .جنسیناآگاهی از ماهیت و چگونگی عملکرد غریزه 

 .انزوا وتنهایی

 .خانواده آسیب زا 

 .لوده ومشکوك دوستی های آ

 

 .(مثل رسانه های دسته جمعی  )عوامل محرك فرهنگی 

 ..اضطراب و نگرانی 

 ..لباس نامناسب 

 .نگاه های آلوده 

 .کمبود محبت 

 :ارها و درمانکراه

داشت در نهایت برای حل مشکل خود ارضایی وی این (ك.س)ه مشاور با دانش آموزک یجلسات از بعد

 :نمودراهکارها را به وی پیشنهاد 
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 ذیرى آن و دورى از یأس و نا امیدى استپ درمان به ایمان و اعتقاد -

 ام خواب، بیش از حد معمول پر نباشدگهن به شکم شود -

 هاى تنگ و چسبان اجتناب گردد وشیدن لباسپ از-

 کننده، خوددارى شود  ها و تصاویر تحریک کردن به مناظر، فیلم اهگن از -

 شود هتخلی مثانه خواب از قبل -

 (ها و قبل از خوابیدن به خصوص شب)ونه آب و مایعات پرهیز شود گ افراط نوشیدن ز

 ى زاید بدن، به طور منظم و زیاد باید ورزش کندژانر تخلیه منظور به-

کار بباشی؛ باید براى اوقات فراغت خود، برنامه داشته باشی و آن را با مطالعه ورزش،  اه نباید بىگ چهی-

 پر کنی ...و زیارت، عبادت

 ز در مکانى خلوت و تنها و دور از نظر دیگران نباید بمانیدگهر-

 باشی داشته مناسب موضوع و مطلوب محتواى خود، فکر و ذهن براى همیشه باید-

  :جه گیریینت

صورت گرفت و ریشه یابی علل مشکل (ك.س)مشاوره ای که با دانش آموز ی مصاحبه جلسه دو از بعد

در محیط  محیط فضای مجازی به فیلم ها و تصاویر مبتذل دسترسی (ك.س)ش آموزایشان،اینکه دان

در نهایت با ارایه راهکار های به وی و .داشتند و این مساله باعث تحریک ایشان به خودارضایی شده بود 

عمل به این راهکارها از طرف خود دانش آموز مشکل خود ارضایی ایشان حل،وزندگی عادی شان به روال 

 .دی برگشتعا

 

 

 سیتدر موضوع
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 پایه در و پذیرفت خواهد انجام ای حرفه و فنی و پایه نظری،علوم علوم شاخه سه در نهم پایه در رشته انتخاب

 ازپایه و نماید انتخاب را نظر مورد رشته نموده، انتخاب که ای شاخه براساس تواند می آموز دانش دهم

 انتخاب را پایه علوم شاخه نهم پایه در که آموزی دانش مثال طور به .شد خواهد تخصصی ها رشته یازدهم

 پایه در کند می کسب که نمراتی اساس بر و دهد می ادامه عمومی صورت به را شاخه این دهم پایه در نماید،

 نامه آیین از برخی به  اینجا در نماید، انتخاب را ریاضی علوم یا تجربی علوم های رشته از یکی تواند می دهم

 ::میکنم بیان مدرسه مشاور زبان از اند شده بیان تازگی به که تحصیلی هدایت ایه

 دبیران دروس مرتبط هر رشته-مشاور مدرسه-مدیر مدرسه :ب اعضای هدایت تحصیلی واحد آموزشیکیتر

لی دانش آموزان بر اساس مالك هایی که در این آیین نامه مطرح شده است در پایان یتحص رشته انتخاب

 اول متوسطه انجام می شود دوره

 دانش آموزان به یکی از رشته های ادبیات، معارف و علوم پایه هدایت خواهند شد ینظر شاخه در

اردانش و فنی و حرفه ای مطابق با ضوابط مربوط دانش آموزان به یکی از زمینه، گروه و رشته ک شاخه در

 هدایت خواهند شد

رورش و انجام مصاحبه و گزینش پ و آموزش وزارت مجوز با خاص مدارس در صرفا معارف رشته در نام ثبت

 انجام می شود

قی صرفاً در مدارسی که تحت نظارت وزارتخانه ها و سازمان های متولی است و تحت یموس رشته در نام ثبت

ه ورود به این مراکز از سال اول دوره دوم متوسط).نظارت آموزش و پرورش فعالیت می کنند، انجام می شود

 (است

 

ت تحصیلی دانش آموزان واحدهای آموزشی بزرگساالن، ایثارگران، استعدادهای درخشان، استثنایی، یهدا

 .داوطلبان آزاد و دانش آموزان تطبیقی همانند دانش آموزان عادی است

 واحد یادگیری یطراح

وزان به آن درس ادگیری عبارت است از مشخص کردن یک نقشه برای تدریس به صورتی که دانش آمی واحد

 مسلط شوند و به پیامدهای مورد نظر دست یابند
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طراحی واحد یادگیری ابتدا به کتاب درسی رجوع کرده و به استخراج مفاهیم مصادیق و مهارت های  یبرا

الزم به ذکر است که در تمامی مراحل .اساسی و مهم پرداخته و سپس آنها را با نظم خاصی فهرست کردیم 

پیشنهادات استاد محترم و معلمان راهنما یاری گر ما بود ضمن اینکه تمام تالش گروه بر  طراحی نظرات و

 این بود که طراحی واحد یادگیری مبتنی بر رویکرد یادگیری مشارکتی بود

  نقشه ذهنی یطراح

 س از استخراج مفاهیم بر اساس نظرات اعضای گروه و مشورت مشاور محترم محتوایپ

 تحت عنوان انتخاب رشته ی تحصیلی شد ادگیری ما کهی واحد

 با برخی مهارت های تعیین رشته ییآشنا

لی منظور از راهنمایی تحصیلی کمک کردن به دانش آموزان در انتخاب دروس یا رشته های ک طور به

تحصیلی، آگاهی از مقررات مدرسه، آگاهی از مقررات امتحانی، بر طرف کردن مشکالت درسی و خالصه هر 

مشکلی است که ممکن است در کالس درس و یا مدرسه برای دانش آموزان رخ دهد راهنمایی و  مسئله و

هدایت تحصیلی چیست؟ غرض از راهنمایی و هدایت تحصیلی در دوره متوسطه ، هدایت دانش آموزان به 

ی کشور مناسب ترین شاخه یا رشته تحصیلی بر اساس استعداد و عالقه آنان و به تناسب امکانات و نیازها

 است

هدف آموزش و پرورش اجباری  .استعداد عام و استعداد خاص :دارای دو گونه استعداد است یانسان هر

تالش برای شکوفایی استعدادهای عام افراد است، اما هدف آموزش متوسطه تقویت جنبه های  (عمومی)

  .بدیع و متفاوت افراد و شکوفایی استعداد های خاص آن هاست

 م استخراج شده به تدوین هر یک از شاخه هدی نقشه ذهنی پرداختیمیمفاه به توجه با و نفراوا دقت با
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 ذهنی ی نقشه
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 این بر گروه سعی ایده این انتخاب در. کردیم انتخاب ایده یک مساله پیرامون فراوان تامل و مشورت از سپ

 کنیم انتخاب تخاب رشته رابهترین مالك برای ان تا بود
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 بهترین مالك انتخاب رشته :کلیدی دهیا
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 ستگی مورد انتظاریشا

 

 .کنند می کسب را آن یادگیری واحد یک تدریس از پس آموزان دانش که یی ستگی یعنی توانایی هایشا

 .ای گروه شایستگی مورد نظر به این شرح انتخاب شدادگیری و مشورت اعضی واحد اهداف به توجه با

 .باشد ر انتخاب رشته بر زندگی فردی تا چه حد مییتاث
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 :در خصوص متون تدريس شده به تفصیل یشرح

 

ا شه این سوال برای اغلب دانش آموزان کالس پایه نهم پیش می آید که رشته تجربی را انتخاب کنند ییهم

 .ریاضی؟ در رشته انسانی در چه رشته هایی موفق تر هستند
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ن سوال و سوال های مشابه از جمله مواردی است که فارغ التحصیالن سال پایه نهم در بدو ورود به سال یا

 .دهم درگیر آن می شوند و چه بسا در برخی اوقات در آینده از انتخاب خود راضی نیستند

توجه به چند مورد می باشد که شناخت این موارد و مشورت و آگاهی در مورد  لی نیاز بهیتحص رشته انتخاب

 .رشته های تحصیلی می تواند به یک انتخاب درست کمک کند

 یشخص شناخت

شخصی که توانایی  .ن مساله در انتخاب رشته در سال پایه دهم، شناخت توانایی های شخصی استیتر مهم

ستداللی دارد، بالطبع می تواند در ادامه مسیر در رشته ریاضی موفق ها مفهومی و ا واالتری در خصوص درس

شخصی که عالوه بر موارد ذکر شده توانایی علمی مشخصی در دروس تخصصی تجربی یعنی  .تر ظاهر شود

دروس زیست شناسی دارد، می تواند در رشته تجربی موفق تر ظاهر شود و در نهایت شخصی که بر دروس 

 .ایل مربوط به آن اشراف بیشتری دارد می تواند در رشته علوم انسانی موفق تر ظاهر شودعلوم انسانی و مس

 ارک بازار شناخت

از مسایلی که می تواند به انتخاب رشته درست در شما کمک کند و زمینه ساز موفقیت های علمی و  یکی

ط با رشته تحصیلی شما در شغلی آینده شما باشد، شناخت بازار کار مربوط به رشته های دانشگاهی مرتب

مطالعه در این خصوص و مشورت با فارغ التحصیالن رشته های مربوطه به شما در  .دانشگاه می باشد

 .انتخاب درست کمک می کند

 تانسیل دانشگاه هاپ به توجه

د از رشته ها مانند پزشکی با توجه به پتانسیل کم دانشگاه ها در پذیرش دانشجو و استقبال زیا یبرخ در

داوطلبان کنکور در خصوص آن، شرایط و امکان قبولی در این گونه از رشته ها سخت تر از رشته های دیگر 

 .است

 

 متخصص افراد با مشاوره

از موثرترین کارهای در انتخاب درست رشته در سال پایه دهم، مشاوره با متخصصین و مشاوران در این  یکی

نند در این خصوص کمک شایانی به شما بکنند، فارغ از جمله کسانی که می توا .خصوص می باشد
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التحصیالن دانشگاهی است که اطالعات جامع در خصوص رشته های دانشگاهی، بازار کار مربوط به آنها و 

 .شرایط تحصیلی در دانشگاه های کشور در رشته مرتبط با خود را به شما خواهند داد

 رشته انتخاب

 ست؟چی درست انتخاب

د ویژگی های دانش آموز از جمله میزان بهره هوشی، نمرات تحصیلی، نقاط ضعف و یبا ست،در انتخاب در

اگر دانش آموز بتواند رشته  .قوت در دروس مختلف، استعداد و میزان عالقه مندی مورد بررسی قرار بگیرد

ته در مسیری قدم ای را انتخاب کند که با توانایی ها و عالقه هایش مطابقت داشته باشد تا حد زیادی توانس

میزان عالقه مندی هر قدر در رشته انتخابی بیشتر باشد باعث تالش  .بردارد که به موفقیت ختم    می شود

  .و کوشش بیشتر برای رسیدن به هدف می شود

های تحصیلی بیشتر آشنا کنیم تا انتخابی درست و سرشار از  آموزان را با رشته ایم که شما دانش ردهک تالش

 .داشته باشید موفقیت

توانند انتخاب کنند  آموزان در سال دهم مقطع تحصیلی متوسطه می تحصیلی که هر یک از دانش یها شاخه

ای، که هر یک از این شاخه ها به  شاخه فنی و حرفه.3شاخه کاردانش  .3شاخه نظری .0 :عبارتند از

 .شوند های متفاوتی تقسیم می رشته

 ینظر شاخه

 :ته ریاضی، تجربی، انسانی و معارف اسالمی استرش 2شامل  ینظر شاخه

 اضی فیزیکیر رشته

دانش  .ه از اسم این رشته پیداست دروس اصلی و مهم این رشته درس ریاضی و فیزیک استک همانطور

ریاضی از پیش نیازهای اصلی برای موفقیت در این رشته محسوب می شود بنابراین دانش آموزانی که وارد 

زیک می شوند باید به درس ریاضی عالقه مند باشند و توانایی الزم برای یادگیری مطالب رشته ریاضی و فی

یکی دیگر از پیش زمینه های الزم در این رشته ، قوی بودن دانش آموز  .مربوط به این درس را داشته باشند

شته در این دو از آنجایی که اکثر رشته های دانشگاهی مربوط به این ر .در درس فیزیک و شیمی می باشد
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ضرایب مهمی دارند، بنابراین قوی بودن دانش آموز در این دروس بسیار مهم  (شیمی –فیزیک  )درس 

 .است

باال و سرعت عمل ذهنی خوبی دارند،  (توانایی ذهنی  )دهد دانش آموزانی که بهره هوشی  یم نشان تجربه

تصور اشکال و اجسام  )م اجسام فضایی تحلیل و تجس –قدرت تجزیه  .موفقیت بیشتری به دست می آورند

  .از دیگر توانایی های الزم برای توفیق در این رشته می باشد (در ذهن 

بنابراین اکثر مشاغل  .اضی فیزیک، با رشته های فنی و مهندسی دانشگاه ها عجین شده استیر رشته نام

خواهد بود و از آنجا که کشور ما فنی و مهندسی، از طریق تحصیل در رشته ریاضی و فیزیک قابل دسترسی 

به   .در حال صنعتی شدن می باشد نیاز جامعه ما نیز به رشته های فنی و مهندسی بیش از سایرین است

جرات می توان گفت رشته ریاضی از نظر رشته های دانشگاهی و مشاغل مربوط به آن از متنوع ترین رشته 

 .های موجود در دوره متوسطه است

 یربتج علوم رشته

موفقیت در این رشته قوی بودن در درس های علوم تجربی دوره راهنمایی و علوم زیستی ، ریاضی و  یبرا

دانش آموزانی که به ساختمان بدن موجودات زنده عالقه  .شیمی دبیرستان از اهمیت خاصی برخوردار است

، می توانند در این رشته لذت می برند (گیاه، جانوران و محیط زیست )مند هستند و از مطالعه طبیعت 

یادگیری مطالب زیست شناسی نیاز به حافظه قوی دارد یعنی دانش آموز باید  .موفقیت به دست بیاورند

همچنین  .بتواند بسیاری از موضوعات دانش زیست شناسی را در ذهن تجسم نماید و به خاطر بسپارد

نایی های الزم را در این خصوص دارا می باشند از افرادی که عالقه زیادی به کارهای آزمایشگاهی دارند و توا

از نظر تنوع رشته های  .کسانی محسوب می شوند که می توانند موفقیت هایی در این رشته به دست بیاورند

نکته جالب توجه آنجاست که  .دانشگاهی گروه علوم تجربی بعد از ریاضی و فیزیک در رتبه دوم قرار دارد

ه را انتخاب می کنند به پزشکی عالقه مند هستند، اما باید توجه داشت که ظرفیت اکثر افرادی که این رشت

 .دانشگاه ها در این زمینه محدود می باشد

 .اری از فارغ التحصیالن دانشگاهی این گروه در مراکز درمانی و بهداشتی مشغول به کار می شوندیبس

 یانسان علوم رشته
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قوی بودن در دروس ادبیات و عربی است ، همچنین دانش آموز باید  ط اصلی برای ورود به این رشتهیشرا از

این رشته دانش و معلومات مربوط به علوم   .توانایی خود را در درس مطالعات اجتماعی نشان داده باشد

زبان و ادبیات  .موضوع اصلی علوم انسانی مطالعه مسایل مربوط به انسان است .انسانی را در بر   می گیرد

تلف، ادیان و مذاهب مختلف، علوم ورزشی، باستان شناسی، تاریخ، جغرافیا، اقتصاد، جامعه شناسی، ملل مخ

علوم اجتماعی و مردم شناسی، فلسفه و منطق، روانشناسی، مدیریت بخش های مختلف اقتصادی، بازرگانی 

برای  .می شود و دولتی، مسایل مربوط به خانواده و علوم تربیتی از محورهای اصلی این رشته محسوب

توفیق در این رشته عالوه بر عالقه مندی به علوم انسانی و قدرت حافظه خوب، توانایی علمی در دروسی 

 .چون ادبیات، عربی، تاریخ، جغرافیا، فلسفه و منطق و مطالعات اجتماعی از نیازهای اصلی به حساب می آیند

طی سال های اخیر  .وم انسانی در ارتباط هستنداکثر مشاغلی که محور اصلی آن ها انسان می باشد، با عل

استقبال در این رشته کاهش یافته است اما هنوز هم در کنکورهای سراسری بیشترین شرکت کننده در 

این در حالی است که تعداد دانش آموزان آماده و قوی در این گروه کمتر  .گروه ادبیات و علوم انسانی است

 .از گروه های دیگر است

 یاسالم معارف و لومع رشته

ن رشته  با دروس و مباحث اصلی از قبیل اصول فقه، معارف اسالمی، تفسیر قرآن، اخالق یا در آموزدانش

شود و باید به زبان و ادبیات عرب مسلط بوده و به آن  آشنا می ...اسالمی، مبادی العربیه، آشنایی با قرآن و

رآن و حدیث و مطالعه تاریخ و تمدن کشورهای مسلمان و کتب مند باشد چرا که برای ورود به وادیه ق عالقه

عرفانی و فلسفه اسالمی و یا تحقیق و مطالعه بر روی فقه و مبانی حقوق اسالمی، آشنایی با زبان عربی یک 

فارغ التحصیالن این رشته مجاز خواهند بود تا در رشته های دانشگاهی مربوط  .ناپذیر است ضرورت اجتناب

همچنین برخی از موسسات آموزش عالی خاص مانند  .بیات و علوم انسانی ادامه تحصیل بدهندبه گروه اد

دانشگاه علوم و حدیث، از بین داوطلبین مذکور برای ادامه تحصیل در رشته های مذهبی و اسالمی دانشجو 

 .می پذیرد

 ای و حرفه یفن شاخه

رش شامل سه زمینه صنعت، خدمات و ای در مقطع تحصیلی متوسطه آموزش و پرو و حرفه یفن شاخه

 .باشد کشاورزی است و هر زمینه دارای چندین رشته می
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و دبیران تخصصی آن  «هنرجو»آموزان آن  و دانش «هنرستان»ز و واحدهای آموزشی مجری این شاخه کمرا

 .شوند نامیده می «هنرآموز»

خالقیت و نوآوری، شناخت بهتر استعداد  ای، استقالل فکری و ایجاد زمینه شاخه فنی و حرفه یاصل اهداف از

چون این شاخه  .و عالقه هنرجویان و ایجاد زمینه مناسب برای هدایت آنان به سمت اشتغال، مفید است

دارای دوره پیش دانشگاهی  نمی باشد هنرجویانی که از هنرستان فارغ التحصیل می شوند نمی توانند در 

به منظور ارتقای سطح مهارت این هنرجویان دوره کاردانی خاصی اما  .کنکور سراسری و آزاد شرکت کنند

در دانشگاه جامع  علمی کاربردی، دانشگاه آزاد و دانشکده های فنی و حرفه ای وابسته به آموزش و پرورش 

هنرجویان عالقه مند پس از قبولی در آزمون های ورودی مجاز خواهند بود تا مدرك  .طراحی شده است

 .را دریافت نمایند و بدین ترتیب با مهارت بیشتری جذب بازار کار شوندفوق دیپلم خود 

 اردانشک شاخه

اردانش در مقطع تحصیلی متوسطه آموزش و پرورش شامل سه زمینه صنعت، خدمات و کشاورزی ک شاخه

ی دانش آموزان .شوند نامیده می «هنرستان کار دانش»مراکز و واحدهای آموزشی مربوط به این شاخه  .است

که قصد دارند هر چه سریع تر جذب بازار کار شوند به این شاخه هدایت می شوند البته همانطور که در 

دانش آموزانی که  .شاخه فنی و حرفه ای اشاره شد هنر جویان کاردانش نیز می توانند ادامه تحصیل دهند

ایل بیشتری به انجام مشاغل توانایی و حوصله کمتری برای یادگیری دروس نظری و حافظه محور دارند و تم

از آنجا که تنوع رشته در این شاخه بسیار  .عملی و مهارتی دارند برای تحصیل در این شاخه مناسب هستند

به همین علت عالقه مندان باید در انتخاب  .زیاد است توانمندی های مربوط به این شاخه نیز گسترده است

 رشته دقت بیشتری داشته باشند

 ای با کاردانش فنی و حرفه یاهشاخه تفاوت

از جمله این تفاوت ها  .و حرفه ای با شاخه کاردانش شباهت زیادی دارد اما تفاوت هایی نیز دارد یفن شاخه

 :می توان به این موارد اشاره کرد

 .ط ورود به شاخه  فنی و حرفه ای از کاردانش دشوارتر استیشرا

 .انش استو حرفه ای مشکل تر از کار د یفن شاخه دروس

 .و ساعات کارگاهی شاخه کار دانش بیشتر از فنی و حرفه ای است یعمل دروس
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 .شاخه کار دانش متنوع تر از فنی و حرفه ای است یها رشته

 .ط استخدام برای فارغ التحصیالن فنی و حرفه ای بهتر استیشرا

  .دانش آموزان فنی و حرفه ای بیشتر است یبرا مدرسه در حضور ساعات

و حرفه ای برخی از دروس را که دانش آموزان کار دانش از گذراندن آن معاف هستند را  یفن آموزان دانش

 .می گذرانند

 ت تحصیلی چیست؟یهدا

های زیادی را در ذهن برانگیخته است، هدایت  شود و سوال ه این روزها بسیار زیاد شنیده میک یبحث

 .تحصیلی پایه نهم است

فزایش تمایل افراد به تحصیل در سطوح مختلف و تراکم و تنوع واحدهای درسی ت و ایجمع رشد به توجه با

 .ها و عوامل بسیار زیاد دیگر بحث هدایت تحصیلی به روی کار آمد و ضرورت انتخاب مناسب مشاغل و حرفه

 :مولفه تعیین شده که عبارتند از ۶لی یا همان هدایت تحصیلی بر اساس یتحص رشته و شاخه انتخاب

 .امتیاز کل به آن اختصاص دارد 011درصد از  01شود و  می ینظرخواه آموزدانش از :آموزانشد نظر

 .درصد از امتیاز کل به آن اختصاص داده شده است 5 :نیوالد نظر

 .شود درصد کل را شامل می 01ی متوسطه که  دوره یهامعلم تمام نظر

آموزان و رغبت واقعی و  ه تا تمام ابعاد دانشسواالت آن طوری طراحی شد :ای های مشاوره ج آزمونینتا

 .درصد از امتیاز کل است 31این عامل  .های شان را به طور کامل نشان دهد توانمندی

های  درصد مجموع امتیازهاست و با توجه به کارنامه 35 :ج عملکرد تحصیلی یا همان نمرات درسیینتا

 .شود ی هفتم و هشت و نهم، محاسبه می پایه

درصد از  01شود و  اش انجام می آموز و خانواده موارد باال و صحبت با دانش یبندجمع به توجه با :اورمش نظر

 .شود امتیاز را شامل می 011این 

 .شود تعیین می 011شده شما از  های تحصیلی بر اساس امتیاز کسب بندی رشته تیاولو
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 نش اموزان داده شدبه دا و شغل ایان پاورپوینت با محوریت انتخاب رشتهپ در و

 

 .ه در سی دی موجود استک

 

 :از ارایه درس یمختصر درس طرح

   لیک مشخصات

 انتخاب رشته و آینده ی من:درس موضوع        :نوادگی نام و نام خا

  دقیقه45:تدریس مهارت زندگی                       زمان:نام درس

 8/3/96:تدریس  تاریخ                                              نهم:تدریس پایه

  

 لی درسک هدف

  

 .تعیین رشته آشنایی دانش آموزان با

  

  

  

  

و  ییجز اهداف

 رفتاری

 :بتواند درس این بایان در اموز دانش رمیرود انتظا 

 (دانشی).را توضیح دهد  انتخابش نحوه-1

  

 (تحلیلی/دانشی ).مقایسه کند  رشته ها را با هم انواع-2

  

 (نگرشی).رابداند شغل ارزش-3

  

 انجام  عنواندنیای من هستم تحت را فردی رشد در  انتخاب تاثیرنوع-4

 (مهارتی).دهد
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 (دانشی_).ر ا توضیح دهید درستی انتخاب عوامل-5

  

 (دانشی).انجام انتخابش رابگویید نحوه ی-6

  

 سیتدر روش

  

 (یسخنور محور )بارش فکری با محوریت توضیحات معلم 

  

  

  

 د مان کالسچی

  

 دایره ای

  

  

  

 ل مورد نیا زیوسا

  

 وایتبرد تخته/پاورپونت/پروژکتور

  

  

  

 تددریس از قبل  

  

 رسیدگی به وضع روحی وروانی دانش آموزان/حضورو غیاب/سالم واحوال برسی

  

ابی یارزش

 تشخیصی

  

 :سؤالیه ارزشیابی تشخیصی

 .توضیح دهد را انتخاب در زندگی میزان تاثیر-1

 .رادر زندگی بیان کند شغل کاربرد-2
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 انگیزه ایجاد  

  

 .میشوم ...خیاط و /معلم/همندس  /ایجاد چالش من در اینده یک دکتر

  

   

 ه درس جدیدیارا

 .با بارش فکری اغاز میشود

  

  

  

  

 ابی تکوینییارزش

  

 :جدید درس از پرسش

 باهم مقایسه کنیدداریم؟آنها را شغل چندنوع-1

 رابیان کنید؟ افزایش اشتغال عوامل-2

 راتعریف کنید؟ شاغل بودن-3

 رابیان کنید؟ تالش نتیجه-4

  

  

  

 یبند جمع

 وخالصه درس

  

 .با یک نظر سنجی همگانی و کالم اخر صورت میگیرد

  

 ابی تکمیلییارزش

  

 .میباشد حذف قسمت این بود جلسه یک تدریس چون
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 ...با یک تشویق تمام میشود هاختتامیی  

  

 

 

 

 

 

 

 

 :منابع

 (دکتر منیژه کرباسی)مسایل جوانان و نوجوانان در ایران معاصر-

 (دکتر سید مهدی حسینی بیرجندی)اصول و روش های راهنمای و مشاوره -

 (السون.اچ.تی )روانشناسی اجتماعی-



این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش گزارش کارورزی 

با قیمت سه هزار تومان به سایت علمی پژوهشی آسمان مراجعه کنید. 

www.asemankafinet.ir 
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