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هرظرفی ازآن ( : ع)امام علی 
چه در آن نهند پر شود جز ظرف 
علم که هر چه در آن  ریزند ، 

.گشاده تر گردد 

همانا ما دست پرورده پروردگار 
ان خویشیم و مردم تربیت شدگ

.                    و دست پرورده های ما هستند
نهج البالغه 28نامه 



مقدمه

ولآشنایی با مقطع متوسطه دوم و تفاوت های عمده آن با متوسطه ا*
آشنا نمودن دانش آموزان با شرح وظایف مشاور*
کمک به ارتقاءبهداشت روان دانش آموزان*
کاهش رویارویی با آسیب های اجتماعی در دانش آموزان*
کمک به پیشرفت تحصیلی و پیشگیری از افت تحصیلی*
نوشتن برنامه مطالعاتی برای دانش آموزان*
حضور مشاور در کالس *



:مفهوم بهداشت روان دانش آموزان

ارائه راهکار و راهنمایی های متناسب با نیاز دانش آموزان و اولیاء

مقابله با آسیب های اجتماعی
کاهش فشار روانی دانش آموز
سازگاری با شرایط موجود
هدفمند نمودن زندگی

ایجاد انگیزه



پیشرفت تحصیلی

اخالقی متوسطه دوم با متوسطه اول-آموزشی-عدم مقایسه شرایط علمی

آموزش
تکنیک های آموزشی

پیشگیری های الزم جهت افت تحصیلی

اهداف آموزشی

آموزش تست زنی

یبرنامه مطالعات

بررسی نقاط قوت و ضعف



برنامه مطالعاتی

:اهداف برنامه مطالعاتی استاندارد شده

طح تدوین برنامه مطالعاتی در جهت مدیریت زمان و برنامه ریزی،سازگاری با س 
... دشواری دروس،افزایش عملکرد مثبت،کاهش استرس و

رعایت ترتیب دروستوجه به زمان استراحتساعات مطالعه روزانه



آشنایی با دانش آموزان

اهداف میانی

حضور مشاور در کالس طی چند جلسه در هفته*
برگزاری جلسات کارگاهی*
خود آرام سازی*
ارائه روش های افزایش تمرکز *
ارائه روش های افزایش اعتماد به نفس*
مقابله با افسردگی در دوران نوجوانی*
اصالح تغذیه*
اصالح الگوی خواب*



اهمیت مبحث روانشناسی

ره اجتماعی دانش آموزان و برگزاری جلسات مشاو-شناسایی مشکالت روانی
به صورت فردی

نیاز به همراهی و حمایت اولیاء باالخص در ایام امتحانات

با تاکید براصل رازداری و اعتمادسازی: نکته

دبیراناولیاءدانش آموزانمخاطبین



تارائه بروشور و پاورپین
به اولیاء و دانش آموزان

انگیزشی❖
آموزشی❖
رفتارگرایی❖



:نوع یادگیری وجود دارد3

دیداری

شنیداری

نوشتاری



:انواع روش های یادگیری

دقیق خواندن

تفکر عمیق

خودآزمایی

(SQ 5R)اسکن کردن

یادداشت برداری

مرور کردن

طرح سؤال

نقاط قوتآسیب شناسی
نقاط ضعف



.ردبرای رسیدن به اهداف یادگیری باید از تمام ابعاد حافظه بهره ب

کوتاه مدت

بلند مدتمیان مدت

انواع حافظه

حافظه حسی 



مهارت اصلی مطالعه5

افزایش توجه و تمرکز

تقویت حافظه

اصول یادگیری صحیح

روش صحیح مطالعه



کارگاه های متناسب با کنکور

برگزاری کارگاه های 
تکنیک تست زنی

مدیریت آزمون های 
تستی



آزمون های مدرسه

آزمونکآزمون جامع آزمون گزینه دو

دانش آموزان در طول سال تحصیلی صرفا در 
آزمون های فوق شرکت می کنند  



ودمتوسطهمقطعدرنوینطرحی




