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 مقدمه و بیان مساله .1

 دارد، بساتگی رشاته انتخااب باه پرمشاتت فرآیناد ایان تماام نتيجه چون و است دانشگاه به آموزاندانش ورود فرآیند در قدم آخرین رشته انتخاب
 مناساب انتخاب یک دیگر سوی از. سرنوشت داوطلب را دچار بحران سازد تواندمی غلط انتخاب یک عبارتی به. شودمی محسوب هم قدم مهمترین

 نار  کااهش و هدفمناد اشتغال و شغلی رضایت به منجر نهایتا این و برساند است عالقمند آن به که ایرشته به را داوطلب تواندمی اندازه همان به
 نیبناابرا گذارد،یم ريتاث افراد یزندگ یمعنو و یماد ابعاد یتمام بر رشته انتخاب ایی کهاز آنج .شد خواهد جامعه در شغلی بهروری افزایش و بيکاری
  .باشد گذار اثر فرد یاحرفه و یليتحص ندهیآ بر تواندیم نابجا انتخاب که چرا رد؛يگ صورت احساس از دور به  کامل دقت با انتخاب نیا که است الزم

اه ها و محدودیت زمانی برای انتخاب رشته، تصميم گيری در خصوص رشته مناسب را با اشاکال مواجاه مای با این حال تعدد رشته محل ها، دانشگ
 سازد. به طوری که بسياری از دانش آموزان، دچار سردرگمی شده و نيازمند راهنمایی افراد خبره هستند. 

باا ایان حاال هناوز یاک تخاب رشته را برای دانش آموزان ارایه دهند. انتظار می رود تا راهنمایی های الزم برای انکارشناسان مشاوره تحصيلی، از 
مشاوره انتخاب رشته وجود ندارد و هر کسی با هر تجربه ای به صورت سليته ای اقدام به مشاوره می نماید. عادم  چهارچوب اصولی و روشمند برای

بر این اساس نياز به ارائه دوره هاای ه این مشکل را تشدید کرده است.  وجود دوره های آموزشی برای توانمند سازی مشاوران در زمينه انتخاب رشت
و همچناين انتخااب رشاته آموزشی متنوع در این خصوص احساس می شود. موسسه هدایت فرهيختگان جوان با مطالعه تطبيتی دوره های مختلف 

طراحی کارده اسات کاه در اداماه باه تشاریر بيشاتر آن و (ورانمشا ژهیو) رشته انتخاب مشاورهتحت عنوان  ه ایدورنيازسنجی آموزشی مشاوران، 
 که ینکات و واردو آزاد و تشریر م یسراسر کنکور رشته انتخاب زمينه در مشاوران یتوانمندساز بمنظوراین دوره فرایندهای اجرایی خواهيم پرداخت. 

 ده است. ، ارایه شبدانند دیبا رشته انتخاب و آموزان دانش یليتحص تیهدا در مشاوران

 
 
 

 تعیین اهداف آموزشی - انتحلیل مخاطبو  تعریف .2

جزو اهداف اصلی دوره های طراحی شده، می باشد. یادگيرندگان بعاد از طای  زمينه مشاوره انتخاب رشته آزمون سراسری، در مشاوران یتوانمندساز
 :کردن این دوره ها می توانند

 پاسخگو باشند.زمينه انتخاب رشته  در انها یها پرسش در متابل ورده برقرار ک مراجعان و آموزان دانش با موثر ارتباط 

  به طور صحير تحليل نمایند.کارنامه داوطبان آزمون سراسری و دانشگاه آزاد را  

 .انواع آزمون های سامانه هشت را توضير دهد 

 هدایت صحير داوطلبان استفاده نمایند. شناسایی کرده و از این اطالعات در جهتداوطبان را  ، ترجيحات و توانمندی هایعالیق  

  پاسخگو باشند.سواالت داوطبان در این خصوص  در متابلو را متایسه کرده  ی مختلفدانشگاه هادوره های تحصيلی و  

  تحليل نمایند.رشته های دانشگاهی را مورد نياز برای بازار کار و نيروی انسانی  

 موثر اجرا نمایند. به صورت را انتخاب رشته  مشاوره جلسه کی 

موی کنکوور  انتخاب رشتهمخاطبان این دوره تمام دانشجویان، فارغ التحصیالن، شاغلین و عالقه مندان به حیطه مشاوره 

 .است آزادبرای عموم  انتخاب رشتهد. شرکت در دوره های توانمندسازی در حطیه نباش
 
 
 



 

 

 کنکور رشته انتخاب مشاوره یها مهارت کارگاه

 ورکنک آموزشی انتخاب رشته کلی کارگاه عناوین و سرفصل های .3

    کارگاه:عنوان 

 مهارت ها و فنون مشاوره انتخاب رشته 
 عملی نظری  

 0 3 واحد

 0 84 ساعت
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 توانایی مشاوره انتخاب رشته در آزمون سراسری

ئی
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 در پایان دوره آموزشی بتوانند:  تا رود یم انتظار مشاوران از

 بتوانند از آن در موقعيت عملی بهره گيرند.  با مهارت ها و فنون مشاوره آشنا شده و -

 عوامل موثر در انتخاب رشته و شغل را توضير دهد.  -

 انواع آزمون های سامانه هشت را توضير دهد. -

 .باشند پاسخگو رشته انتخاب نهيزم در نهاآ یها پرسش متابل در و کرده برقرار مراجعان و آموزان دانش با موثر ارتباط -

 استفاده داوطلبان ريصح تیهدا جهت در اطالعات نیا از و کرده ییشناسا را داوطبان یها یتوانمند و حاتيترج ق،یعال -
 .ندینما

 .باشند پاسخگو خصوص نیا در داوطبان سواالت متابل در و کرده سهیمتا را مختلف یها دانشگاه و یليتحص یها دوره -

 .ندینما ليتحل ريحص طور به را آزاد دانشگاه و یسراسر آزمون داوطبان کارنامه -
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  انتخاب رشتهعالقه مند به حوزه  افرادکليه 
 کنکور

 یمجوز از سازمان نظام روانشناس یمشاوران دارا 
  مشاوران وزارت آموزش و پرورش یا نهادهای

 ذی ربط
 مشاوران مدارس 

 

 ویژگی مخاطبان

 . وجود ندارددوره استفاده از  یبرا یسن تیپودمان:  محدودسن مخاطبان  -

 مرتبط با مشاوره التيتحص یمشاوره و دارا نهيتجربه در زم بامخاطبان:  دانش -

 : زن و مردتيجنس -

به جهت شاغل بودن امکان شرکت در دوره در اواخر هفته یا روزهای  زمان: -
 تعطيل متدور می باشد )پنجشنبه و جمعه(

  روش ارایه آموزش :

 آموزش حضوری    

  شی: روش نیازسنجی آموز

 دلفی )نظرسنجی از متخصصان(

   روش ارزشیابی: 

 ندارد

 شرکت در دوره:  

دوره مهارت ها و فنون مشاوره انتخاب شرکت در 

     عموم عالقه مندان آزاد است.                                                                                                    یبرا رشته

   مدرس: طیاشر
 موضوع دوره طهيتجربه و تخصص در ح یدارا

 :مشاوره انتخاب رشتهگواهی 
 منوط به شرکت در دوره خواهد بود. 

 روش برگزاری دوره: 
 سخنرانی کارگاهی 

 طول دوره: 
 (غير حضوری ساعت مطالعه 32و  حضوری آموزشساعت  16ساعت ) 84

 آزمون نهایی:
 ندارد

 ب
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 مهارت انتخاب رشته کنکور)ویژه مشاوران(اصول و فنون  ارگاهک (1

 مشاوره انتخاب رشته دورهعنوان دوره:   

 هیپا/  01: کارگاهشماره 

  اصول و فنون مهارت انتخاب رشته کنکور)ویژه مشاوران(  نام کارگاه: 

 نياز: نداردپيش نياز/هم
 : یک روزهپودماننوع 

 عملی نظری 
 - 1 واحد*

 - 16 ساعت
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 و مهارت انتخاب رشته کنکورآشنایی با مهارت ها و فنون مشاوره 
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 یادگيرنده بعد از این دوره قادر خواهد بود:

  .مفاهيم مشاوره و راهنمایی را تعریف کرده و تفاوت آنها را بيان کنند 
 ند. با اصول و فنون مشاوره آشنا باشند و بتوانند از آن در موقعيت عملی بهره گير 

  توضير دهند. مشاوره را به لحاظ موضوع و نحوه اجرا دسته بندی و  

  .ویژگی های مصاحبه مشاوره ای اثربخش را بيان کنند 

  .فرآیند کلی جلسه مشاوره را تشریر کنند 

  .اهميت و ضرورت راهنمایی و مشاوره شغلی و تحصيلی را تشریر کنند 

 ند. با ضرورت انتخاب رشته و اهميت آن آشنا شو 

  .بتوانند کارنامه داوطلبان را مورد تجزیه و تحليل قرار دهند 

  .توانایی تشریر دوره های مختلف تحصيلی، رشته ها و توزیع ظرفيت را بدست آورند 
 .عالیق و توانمندی های دانش آموزان برای ادامه تحصيل را شناسایی کنند 
 ند.رشته ها و دانشگاه های مختلف را مورد متایسه قرار ده 
 .روش های صحير انتخاب رشته را تشخيص داده و راهکارهای مختلف را اجرا نمایند 

   .با نحوه گزینش در آزمون سراسری و دانشگاه آزاد آشنا شوند 

  .اشتباهات رایج داوطلبان را بشناسند 

  آشنا شوند. مرحله به مرحله صورت به آن کردن کامل و داوطلب هر یبرا پرونده یطراح روندبا 

توا
مح
 و 
صل

رف
س

 

 (ساعت) آموزش زمان سرفصل ها

 مطالعه آموزش

 بخش اول  -

o فرآیند یک جلسه و فنون مشاوره،  اصول انواع مشاوره، م مشاوره، راهنمایی و انواع آنها،آشنایی با مفاهي
 راهنمایی و مشاوره شغلی و تحصيلی، مصاحبه مشاوره ای، مشاوره

 بخش دوم -

o  ريصح انتخاب تياهم و رشته انتخابضرورت 
o فنون تجزیه و تحليل کارنامه داوطلب 
o )دوره های تحصيلی در دانشگاه )روزانه، نوبت دوم، نيمه حضوری، پيام نور، مجازی 
o خاصنيمه متمرکز و  یها دانشگاه و ها رشته 
o ها هيسهم در تيظرف عیتوز و ها هيسهم 
o ها دانشگاه در ینیگز یبوم یبررس 
o کنکور یها دفترچه ليتحل  
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o ور رتبه ها و قبولی دانشگاه ها در سال های قبل مر 
o گزینش در آزمون سراسری و دانشگاه آزاد 
o رشته انتخاب جدول در یانتخاب یها رشته دمانيچ نحوه و اصول  
o داوطلبان جیرا اشتباهات 
o مرحله به مرحله صورت به آن کردن کامل و داوطلب هر یبرا پرونده یطراح روند 
o هرشت انتخاب یوتريمپکا یافزارها نرم با کار 

 14 8  کارگاهزمان مورد نياز برای             

 یکارگاه یسخنران:  آموزش روش
 14صبر الی  3از ساعت  15/08/1336 پنج شنبه :یبرگزار خیتار

 همراه با پذیرایی، ناهار، ميان وعده
 

 

 

 

 کارگاه آزمون های سنجش شغلی (2

 رشته نتخابا مشاوره دورهعنوان دوره:   

 / تخصصی 02: کارگاهشماره 

 یشغل سنجش یها آزمون  نام کارگاه: 
 نداردنياز: پيش نياز/هم

 یک روزه: کارگاهنوع 

 عملی نظری 
 - 1 واحد*

 - 16 ساعت
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 )هشت( یليو تحص یشغل تیهدا یآزمون ها ريو تفس ليتحلتوانایی  
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جز

 

 ره قادر خواهد بود:یادگيرنده بعد از این دو

 فرآیند هدایت تحصيلی و شغلی را توضير دهند.  -

 عوامل موثر در انتخاب رشته و شغل را توضير دهد.  -

 انواع آزمون های سامانه هشت را توضير دهد. -

 به صورت موردی به تفسير پروفایل عالیق شغلی یک مراجع بپردازد.  -

 مراجع بپردازد. کی یشغل یها ییتوانا لیپروفا ريبه تفس یبه صورت مورد -

 مراجع بپردازد. کی یشغل یارزش ها لیپروفا ريبه تفس یبه صورت مورد -

 مراجع بپردازد. کی یريگ ميمشکالت تصم لیپروفا ريبه تفس یبه صورت مورد -

 آزمون هشت به انتخاب رشته صحير مراجع بپردازد.یک جلسه مشاوره استاندارد را بر اساس  -

 
 
 



 

 

 کنکور رشته انتخاب مشاوره یها مهارت کارگاه
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 (ساعت) آموزش زمان صل هاسرف

 مطالعه آموزش

 بخش اول  -

o  و شغلی  یليتحص تیهدا فنوناصول و 
o موثر در انتخاب رشته و شغل عوامل 
o آشنایی و کار با آزمون رغبت سنج هشت( داوطلب حاتيترج و عالئق ليتحل و هیتجز فنون( 
o توانایی های شغلی هشت(آزمون  با کار و ییآشناتوانایی های داوطلب ) ليتحل و هیتجز فنون  

 بخش دوم  -
o تشریر، تحليل و تفسير آزمون و پروفایل عالئق شغلی هشت 
o  هشتی شغل یها ییتواناتشریر، تحليل و تفسير آزمون و پروفایل 
o هشتی شغل یها ارزش تشریر، تحليل و تفسير آزمون و پروفایل 
o هشت یشغل یريگ ميتصم مشکالت تشریر، تحليل و تفسير آزمون و پروفایل 

 بخش سوم  -

o و مشاغل نامتناسب مشاغل پيشنهادی جدول 
o های دانشگاهی مرتبط با مشاغلرشته جدول 
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 18 8  کارگاهزمان مورد نياز برای                    

 یکارگاه یسخنران:  آموزش روش
 14صبر الی  3ساعت  16/08/1336 جمعه: یبرگزار خیتار

 با پذیرایی، ناهار، ميان وعده همراه
 

 آموزش مشاوران کارگاهمحل  .4

مرکز مشاوره فرهیختگان جووان بوه آدرس در محل  یحضور یها دورهدوره آموزش مشاوران به روش حضوری در نظر گرفته شده است. 

 121-61978188-89 هوای شماره تمواس با طبقه اول 14تهران، خیابان حافظ، خیابان جامی، کوچه محمد بیک، پالک 

تعياين  مرکازطرح دوره حضوری آموزش مشاوران به گونه ای در نظر گرفته شده است که مشاوران بایست برای آماوزش در  .برگزار خواهد شد

 رتواند در زمان مورد نياز جهت آموزش مشاوران صرفه جویی ایجاد کارده و کنتارل باشده حضور داشته باشند. حضور فيزیکی مشاوران در مرکز می
 فعاليت مشاوران و تمرین های عملی وکارگاهی را تسهيل نماید.

 آموزشیتعداد مشاوران  کارگاه  .5

ن در اشود تعداد مشااوردر خصوص تعداد مشاورین در دوره آموزشی با توجه به فضای موجود مرکز و در نظر گرفتن امکانات در دسترس پيشنهاد می 
 .  رعایت گردد. عالوه بر این بهتر است تناسب بين خواهران و برادران هر دوره نيز در نظر گرفته شود نفر 20 هر دوره آموزشی 
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 آموزشی مهارت های مشاوره انتخاب رشته کنکورکارگاه آموزشی  منابع .6

و محصوالت  آموزشیمنابع ، ران، عالوه بر دوره آموزشی حضوریبه منظور تسهیل یادگیری و ارتقاء عملکرد دانش پذی

 خواهد شد. به هر دانش پذیر ارائه ویژه شرکت کنندگان تخفیف %11با  موسسه هدایت فرهیختگان جوان انتشارات

 کارگاه ها و هزینه هااساتید  .7

 مشخصات مدرس مدرس گارگاه کارگاه عنوان ردیف
زمان 
 آموزش
 )ساعت(

هزینه 
 )تومان(

 جمع کل
تاریخ 
 برگزاری

1 
اصول و فنون مهارت 
 انتخاب رشته کنکور

ر آزاد اهلل دکت
 کرمی

مدرس دانشگاه و مشاور تحصيلی 

  مشاور و پژوهشگر برتر -مدارس
 تهران استان های شهرستان

4 214،000 

836،000 

15/08/1336 

2 
دایت و سنجش ه آزمون

  تناسب شغلی
دکتر داوود 

 هزاره
مشاور کلينيک  –دکتری روانشناسی

 دانشگاه تهران
4 214،000 16/08/1336 

 000،333  درصد تخفیف 21ه کارگاه ها با احتساب جمع کل هزین

 

 تخفیف ها :

  را بخواهنود شورکت کننود بوا  کول دورههزار تومان است که فقط برای افورادی کوه  218،111هزینه هر کارگاه

 هزار تومان ارائه خواهد شد. 349،111تخفیف ویژه با قیمت  %21احتساب 

 ت بیشتر در صفحه آخر(امکان پرداخت اقساطی مهیا می باشد.)توضیحا 

  ها تخفیف وِیژه شرکت کنندگان در کارگاه  %11جوان با کلیه محصوالت انتشارات موسسه هدایت فرهیختگان

 عرضه خواهد شد.

 

 

 

 



 

 

 کنکور رشته انتخاب مشاوره یها مهارت کارگاه

 کنکور رشته انتخاب مشاوره یها مهارت یآموزش کارگاه هایمزایای شرکت در  .8

 اعم از توليد محتوا و مشاوره حضوری و ...تحصيلی  –ينه های شغلی در تمامی زم امکان همکاری با مرکز مشاوره فرهيختگان جوان 
 توانایی  و های شغلیفرد مؤسسه هدایت فرهيختگان جوان در زمينه آزمون سنجش عالیق و ارزشمندی از مدل منحصربهامکان بهره 

 کنکور داوطلبان
 ( برای اشخاص حائز شرایط ) سراسری امکان فعاليت به عنوان شعبه مؤسسه در بازه زمانی انتخاب رشته کنکور 

  تحصيلی فرهيختگان جوان –امکان فعاليت به عنوان مشاوره تلفنی مرکز مشاوره شغلی 

  درصدی کليه محصوالت انتشارات موسسه هدایت فرهيختگان جوان 10امکان بهره مندی از تخفيف 

  
 اشت.وجود خواهد د سراسر کشورصالح در توجه: امکان همکاری با اشخاص ذی

 اصول علمی انتخاب رشته و متغیرهای تأثیرگذار بر آن خالصهطرح شماتیک  .9

 

 

 

 



 

 

 کنکور رشته انتخاب مشاوره یها مهارت کارگاه

 تاریخ و محل  برگزاری دوره ها .11

 تاریخ های  برگزاری:

  18صبح الی  9ساعت  15/14/1396پنج شنبه 

  18صبح الی  9ساعت  16/14/1396جمعه 

 به صرف پذیرایی، میان وعده و ناهار 

 محل برگزاری: 

بیک،  محمد شهید جامی، کوچه خیابان حافظ، آباد، خیابان حسن متروی ، ایستگاهانتهر: 1دسترسی

 ، طبقه اول14پالک 

 ، طبقه اول14خیابان حافظ، جنب بازار موبایل ایران، انتهای کوچه غزالی، پالک تهران،:2دسترسی

 

 و شرکت در کارگاه ها  نحوه ثبت نام .11

و در  18:30الای  18 و  13الای  4از سااعت   021- 84044613-43تماس با مرکز مشاوره فرهيختگاان جاوان  .1

 تماس حاصل فرمایيد. 03356688354و یا  03333382863با شماره تلفن های  ساعات غير اداریصورت نياز در 

 .( بانک سپه ) نام موسسه فرهيختگان جوانب 5892111167459516شماره کارت  نظر بهواریز وجه مورد .2

ذکار شاده در همراه یکی از شماره های به همراه نام و نام خانوادگی و شماره تلفن به  ارسال تصویر فيش واریزی .3

 .باال

  مهيا می باشد. دو قسطنيز در  پرداخت اقساطیامکان  .8

درصد مبالغ ذکر شده تا قبل از برگزاری کارگاه جهت نهایی کردن ثبوت نوام و موابقی در روز کارگواه  51)واریز 

 می باشد.( الزامیجهت دریافت گواهی 

)الزم به ذکر است به علت ظرفيت محدود کارگااه، عادم نمایيد. نهایی 18/08/1336 لطفا ثبت نام خود را تا تاریخ .5

 تلتی شده و افراد جایگزین ثبت نام خواهند شد( منزله عدم حضورتا قبل از این تاریخ به اولين مبلغ قسط پرداخت 

 farhikhteganejavan@و  کانال تلگرام      www.hfj.irکسب اطالعات بيشتر : سایت  .6

http://www.hfj.ir/


 

 

 کنکور رشته انتخاب مشاوره یها مهارت کارگاه

 

 دریافت گواهی ها شرایط .12

  با توجه به اخذ مجوز های مربوطه از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسالمی ایران برگازاری کارگااه

ین سازمان هستند و تمامی گواهی ها باا ها و دوره های مرکز مشاوره فرهيختگان جوان تحت نظر و مورد تایيد ا

 صادر خواهد شد. در صورت شرکت در کارگاه شماره مجوز، امضا، هولوگرام وسایر موارد مربوطه برای هر فرد

  د شاد همچناين ناشرکت از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور صادر خواههای الزم به ذکر است گواهی

روانشناسی و مشاوره کشور را دارا می باشند ميتوانند از امتياز باازآموزی  عضویت سازمان نظامکارت افرادی که 

 گردند.  دنيز بهره من

 .جهت جلوگيری از هرگونه اختالل در فرآیند صدور گواهی به همراه داشتن کپی کارت ملی الزامی می باشد 

  پذیر خواهد بود و یا اینکاه در امکان دریافت گواهی ها یا بصورت حضوری و در مرکز مشاوره برای افراد امکان

 صورت درخواست با پست برای ایشان ارسال خواهد شد.


