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  و رپورشآموزش رد     مشاوره  و   راهنمايي   جامع   نظام   
     71/3/7911   اترخي ، جلسه شوراي عالي آموزش و رپورش  (999)نهصد  و  نود   و چهارمین      مصوب  

 (  999و   997،  999،  999ربرسي   شده   رد  جلسات    )
 

 مقدمه: 

مندي از مشاوران متخصص در مدارس، ارائه خدمات راهنمايي و مشاوره در نظام آموزش و پرورش با بهره     

مراكز مشاوره و خدمات روان شناختي، مراكز اختالل يادگيري و نقش آفريني معلمان و مربيان در قالب ايفاي 

اي در ايجاد جو عاطفي، رواني و ايگاه ويژههاي مشاوره در مدارس، از جاي كاركنان و رابطان هستهنقش مشاوره

ريزي مسير           شناختي و تحصيلي، طرحاجتماعي مطلوب براي حل مسائل و رفع مشكالت و اختالالت روان

آموزان، اولياء و كاركنان مدرسه ايران،          دانش توانمندسازي هاي زندگي،هاي مهارتشغلي، آموزش -تحصيلي

 نيم قرن تجربه دارد. قدمتي بيش از

با توجه به تكاليف قانوني سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، مبني بر تسري خدمات راهنمايي و مشاوره به 

ي با يادگير –هاي تحصيلي و همچنين تأكيد مباني نظري سند تحول بر سازماندهي فرايند ياددهي تمامي دوره

براي مشاركت عمومي و حداكثري معلمان، كاركنان مدرسه و  اي، ضروري است سازوكارهاي الزمنگاه مشاوره

هاي هاي زندگي، نظارت بر فرايندهاي رشد شخصي و سازگاري، آموزش مهارتاولياي دانش آموزان در حيطه

 شغلي فراهم آيد.  -يادگيري و طرح ريزي مسير زندگي تحصيلي

مومي جريان راهنمايي و مشاوره بايد در انجام معلمان و كاركنان مدرسه نيز به عنوان عامالن و كنشگران ع

 ها واجتماعي، شناسايي استعدادها، توانايي –هاي زندگي، توانمندسازي رواني فرايندهايي از جمله آموزش مهارت

ويژه سيستم ارجاع در كنار مشاوران متخصص مدرسه و مراكز مشاوره و مشكالت و انجام مداخالت مختصر به

،             12-3، 3-7ي، ايفاي نقش نمايند نظام جامع راهنمايي و مشاوره به استناد راهكارهاي خدمات روان شناخت

هاي يكپارچه، سيستمي و هماهنگ براي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش به منظور اتخاذ سياست 4-12
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آفرينان هاي تحصيلي و نقشهآموزان، اوليا، كاركنان و معلمان مدرسه( در همه دورنفعان )دانشمندي ذيبهره

 : پرورش رسيدوعالي آموزشدرون و برون سازماني به صورت تعاملي و مشاركتي، به شرح زير به تصويب شوراي

 تعاريف  

 جامع راهنمايی و مشاوره  نظام  -1

هاي راهنمايي و مشاوره اي از همه عناصر منظم، يكپارچه و تاثيرگذار براي ارتقاي كمي و كيفي فعاليتمجموعه 

و  ايراني به توسعه -است كه بر اساس كاركردي هماهنگ و منطبق بر الگوهاي مشاوره مبتني بر فرهنگ اسالمي

 پردازد.هاي تحصيلي ميبهبود ارائه خدمات راهنمايي و مشاوره در تمامي سطوح و دوره

  راهنمايی -2

يافته و هدفمند، فرد را هاي منظم، سازمانمندي است كه از طريق سلسله فعاليتدهنده، پويا و نظامجريان ياري

 از هايش را بشناسد و ها و محدوديتها، رغبتدهد تا تواناييدر شناخت خود و محيط پيرامون ياري مي

 جانبه، بهره بگيرد.اش براي رشد متعادل و همهبالقوههاي حداكثر توانايي

 مشاوره -3

ل مشكل وتحلي آگاهانه، مستمر، هدفمند، تعاملي و داوطلبانه، براي تجزيهيافته، اي نظامحرفه –فعاليت تخصصي  

هاي مناسب از طريق ايجاد رابطه حسنه، پويا، آزاد و رو در رو بين مراجع و مشاور كه در فرآيند آن حلو يافتن راه

گيري پردازد و با كمك مشاور و بهرهخود ميدلي و صادقانه به طرح مشكل مراجع در يك جو مملو از تفاهم، هم

  تر،با مشكالت و خودشناسي بيشتر و عميق هاي مقابلهها، بهبود شيوهاز امكانات محيطي، ارتقاي مهارت

 يابد.گيري مناسب و حل مشكل خود دست ميبه تصميم

 خدمات مشورتی -4

هاي الزم را برحسب انجام عملكردهاست. مشاور آگاهيارائه اطالعات تخصصي به افراد جهت پيشبرد بهتر اهداف و  

 دهد.ضرورت و با توجه به نياز مشورت گيرنده در سه زمينه تحصيلي، شغلي و تربيتي/ بهداشت روان ارائه مي

 مشاور مدرسه -5

 گرايششناسي با ها(، روانفردي است با حداقل مدرك كارشناسي در حوزه راهنمايي و مشاوره )با تمامي گرايش 

) باليني، شخصيت، تربيتي و عمومي و استثنايي( كه به ارائه خدمات متنوع راهنمايي و مشاوره به دانش آموزان 

 پردازد.دبستاني تا پايان دوره متوسطه ميجنسيت و دوره تحصيلي از پيش سن، متناسب با
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 شناختیاعضاي تخصصی مراكز مشاوره و خدمات روان -6

هاي سازماني مصوب اداري و آموزشي است كه به ارائه خدمات رشته شغلي مشاور و پستنيروهاي توانمند با 

 پردازند.شناختي به مراجعين ميتخصصي روان

 معلمان و كاركنان مدرسه -7

 آموزان را در نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي برعهده دارند. افرادي كه رسالت خطير تربيت دانش

 شناختی پژوهشی و تخصصی استانروانمركز مشاوره و خدمات  -8

گيري از توان علمي، پژوهشي و درماني مكاني است آموزشي، پرورشي و پژوهشي مستقل و تخصصي كه با بهره 

شناختي مناطق، آموزش، نگهداشت و توانمندسازي نيروي انساني مراكز مشاوره و خدمات روان نسبت به جذب،

ه راهنمايي و مشاوره، ترسيم آمايش و مشكالت استان / شهرستان/ منطقه / هاي مورد نياز در حوزانجام پژوهش

 نمايد.ناحيه و ارائه راهكارهاي الزم و پذيرش مراجعين ارجاعي از مراكز مشاوره مناطق اقدام مي

 شناختی شهرستان / ناحيه / منطقهمركز مشاوره خدمات روان -9

اي در سه زمينه شناختي و مشاورهه خدمات متنوع روانمكاني است آموزشي و پرورشي مستقل و تخصصي ك 

مشاوره تربيتي،  مشاوره سازگاري، )تشخيص و درمان اختالالت يادگيري،فردي، خانوادگي و اجتماعي اعم از 

  شناختي(اختالالت رواناستعداد، شخصيت،  سنجش هوش، مشاوره تحصيلي، مشاوره شغلي، مشاوره خانواده،

 دهد.ميارائه 

  روان سنج  -11

ام شناختي اقدهاي ذهني و روانگيري تواناييهاي رواني استاندارد براي اندازهگيري از آزمونفردي است كه با بهره

 نمايد.مي

 شناسروان -11

مند رفتارها و فرايندهاي ذهني موجود زنده، دانش و تخصص دارد و فردي است كه در مطالعه علمي و نظام 

التحصيل شده و تجربيات الزم را كسب شناسي فارغهاي روانارشد در يكي از رشتهحداقل در سطح كارشناسي

 كرده است. 
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 مددكاري اجتماعی -12

هاي عاطفي، اقتصادي ، اجتماعي و خانوادگي به بررسي مسائل و نيازمنديفردي متخصص، آگاه و عالقمند كه  

پردازد تا به آنان كمك كند استقالل شخصي و اجتماعي خود آموزان استثنايي و والدين آنان ميمددجويان، دانش

 را به دست آورند.

 هدايت تحصيلی  -13

ها و تواناييتا ضمن آشنايي با استعدادها، عاليق،  آموزان،دانشخدمات راهنمايي و مشاوره به  فرايند ارائه

هاي تحصيلي، حِرَف و مشاغل مورد نياز جامعه را بشناسند و بر ها و رشتههاي شخصيتي خويش، شاخهويژگي

 .تحصيلي مناسب خود را انتخاب كننداساس آن، به صورت آگاهانه و آزادانه، شاخه و رشته

 سير تحصيلی ريزي م طرح -14

هاي روان شناختي و تربيتي يادگيري و شناخت ظرفيت –آموز براي تسهيل در فرايند ياددهيكمك به دانش

 گيري آگاهانه همراه با نشاط است.نگرش و رفتار مطلوب و تصميم يابي  به دانش،مرتبط با تحصيل براي دست

 ريزي مسير شغلی  طرح -15

غ از يابي به بلوشغلي با گذر از مراحل رشدي و دست تحصيلي ريزي مطلوب مسيرطرحآموز براي كمك به دانش

 طريق شناخت دنياي محيطي و خودشناسي همره با كسب تجارب الزم در اين زمينه است. 

 مبانی فلسفی و علمی نظام راهنمايی و مشاوره 

ام سند وپرورش و برنامه زير نظدين آموزشمباني فلسفي و علمي اين نظام، مبتني بر مباني نظري سند تحول بنيا

 تحول بنيادين ) برنامه درسي ملي(، مرتبط با حوزه راهنمايي و مشاوره است.

 ،عامالن ،اهدافراهنمايي و مشاوره، ناظر به جريان معين و مكمل اصل جريان تربيت و شامل ابعادي همچون »

 دبستاني آغاز و تا پايان دوره متوسطه و از پيش« است.تلقي شده  و مشاوره ييراهنما ابزار و روشها ،مخاطبان

 يابد. راهنمايي و مشاوره مدرسه اي از حيات طيبه ادامه ميبا هدف تسهيل فرايند دستيابي متربيان به مرتبه

و شغلي در كانون توجه نظام تربيت رسمي و عمومي است   اجتماعي-در سه حيطه رشد تربيتي، تحصيلي، شخصي

 و فرايند ياددهي و يادگيري بايد با نگاه راهنمايي و مشاوره سامان يابد.

 

 



5 

 

 چشم انداز

نظام جامع راهنمايي و مشاوره با بهره گيري از الگوي علمي تربيتي متناسب و بومي، منابع انساني واجد صالحيت، 

 آموزان آموزان، معلمان ، مربيان، كاركنان مدرسه و اولياي دانشگيري تمامي دانشهرهفضا و تجهيزات، زمينه ب

 نمايد.از خدمات راهنمايي و مشاوره را فراهم مي

  گيري كلی رويكرد و جهت

نگر و سيستمي گرايي توحيدي، رشدي، جامع، يكپارچهرويكرد نظام جامع راهنمايي و مشاوره بر اساس فطرت

 است.

 مأموريت

آموزان، والدين، كاركنان آموزش به دانش هاي تحصيليدورهرشد و توسعه خدمات راهنمايي و مشاوره در تمامي 

 مورد نياز است. سازي منابع، تجهيزات و امكاناتمنابع انساني و غنيوپرورش و توانمندسازي 

 آفرين ترين چرخش هاي تحولمهم

 هاي زير در نظام راهنمايي و مشاوره وپرورش، بايد چرخشبراساس مباني نظري سند تحول بنيادين آموزش

 اتفاق افتد:

 هاي راهبردي؛ ريزيريزي موردي و پراكنده به برنامهاز برنامه .2

 هاااي راهنمااايي و مشااااوره بااه ريزي و اجراي برنااامااههاااي برنااامااهاي در حوزهاز نگاااه حاااكمياات جزيره .1

 تأكيد بر فرايندها و پيامدها و سيستمي؛

 ريزي و مساااتمر در ارائه خدمات راهنمايي و مشااااوره تربيتي و طرح فراينددي اي باه نگااه   از نگااه نقطاه   .3

 ؛شغلي )هدايت تحصيلي( –مسير زندگي تحصيلي 

 سازماني؛سازماني به مشاركت همه جانبه درون و بروناز نگاه صرف درون .4

 گري و راهبري مبتني بر نظام معيار اسالمي؛ گري به خود ارزيابي، خود اصالحكنترلاز نظارت و مديريت  .5

 مربيان و كاركنان مدرساااه به نگاه حداكثري و سااايساااتمي در ارائه خدمات   از نگااه حاداقلي باه معلمان،    .6

 .ايراهنمايي و مشاوره 
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 اهداف    

 بخشي به تشكيالت مرتبط با امور راهنمايي و مشاوره؛ سازي و انسجامايجاد سازوكارهاي الزم براي يكپارچه .2

آموزان، كاركنان و والدين و تسري ريزي به منظور حفظ و ارتقاي سالمت روان دانشگذاري و برنامهسياست  .1

 خدمات مشورتي و حمايتي در مدارس؛

 هاي راهنمايي و مشاوره؛تانداردسازي فعاليتتقويت، توسعه كمي و كيفي و اس .3

هاي تحصيلي در مراكز مشاوره و خدمات ارائه خدمات تخصصي راهنمايي و مشاوره در تمامي سطوح و پايه  .4

 شناختي؛روان

 ظرفيت معلمان، مربيان وكاركنان مدرسه به عنوان كنشگران عمومي جريان راهنمايي و مشاوره؛ استفاده از .5

 ه منظور جذب، آموزش، نگهداشت و توانمندسازي نيروي انساني مورد نياز حوزه مشاوره؛ريزي ببرنامه .6

انه انتخاب آگاه و اجتماعي و تحصيلي –هاي پايه رواني آموزان در كسب و ارتقاي شايستگيكمك به دانش .7

 شغلي؛  –و آزادانه مسير زندگي تحصيلي 

آموزان از دوره پيش دبستاني تا پايان دوره سازي فرايند هدايت تحصيلي دانشطراحي، استقرار و جريان  .8

 دوم متوسطه.  

 هاي نظام جامع راهنمايی و مشاورهويژگی   
 هاي تربيت ديني و بومي در ارائه خدمات راهنمايي و مشاوره؛مبتني بر مباني و ارزش  .2

 ايراني؛ –هاي علمي و پژوهشي با تأكيد بر فرهنگ اسالمي مند از يافتهبهره  .1

ريزي و اجراي مطلوب خدمات هاي رشدي و جنسيتي مخاطبان در برنامهتوجه به نيازها و توانمندي .3

 راهنمايي و مشاوره؛

 در اجراي مطلوب آفريني و مشاركت تمامي عوامل مدرسه به ويژه معلمان، مربيان و كاركنان مدرسه نقش  .4

 برنامه راهنمايي و مشاوره؛

شناختي به عنوان مند از ظرفيت مشاوران متخصص در سطح مدارس و مراكز مشاوره و خدمات روانبهره  .5

 متخصصان موضوعي؛

 هاي تحصيلي؛ها و دورهدر تمامي پايه مشورتیتوجه ويژه به خدمات   .6

 مشاركت جويي تمامي عوامل درون و برون سازماني؛  .7
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 مند از مشاركت موثر و ظرفيت بخش خصوصي در ارائه خدمات راهنمايي و مشاوره.بهره  .8

 هاي نظام راهنمايی و مشاورهعرصه      

آموزان، معلمان، مربيان،كاركنان مدرسه در اين عرصه، به دانش راهنمايی و مشاوره تربيتی/ سازگاري: .2

و اوليا، از طريق ايجاد رابطه حسنه، درك همدالنه و مشاركتي و تعاملي، با هدف حل نيازها، مسائل و 

مشكالت روانشناختي و ايجاد محيط آموزشي و پرورشي پويا و با نشاط براي رشد و شكوفايي استعدادها، 

 شود. كمك مي

آموزان، معلمان، مربيان و كاركنان مدرسه و اوليا ، به دانشدر اين عرصه راهنمايی و مشاوره تحصيلی: .1

هاي ايجاد انگيزه، مديريت هاي تحصيلي مثل روشهاي فردي، استفاده موثر از مهارتبراي درك تفاوت

 شود.گري تحصيلي، كمك مييادگيري و حمايت –زمان، تمركز حواس، سبك هاي ياددهي 

آموزان براي شناخت از خود، محيط تحصيلي، نيازهاي در اين عرصه، به دانش راهنمايی و مشاوره شغلی: .3

 شود.ريزي زندگي تحصيلي و شغلي آنان، كمك ميشغلي و انجام مداخالت موثر، در طرح

ها، چالش از حوزه وسيعي در عمومي اي وخدمات حرفه اين عرصه، در خانواده: مشاوره راهنمايی و .4

ارائه  آموزان،دانش آموزشي عاطفي و روحي، مشكالت با مرتبط و مشكالت خانواده و هااسترس ها،نگراني

 شود. مي

آموران از طريق ارائه خدمات تخصصي به مديران، معلمان، ، به دانشدر اين عرصه خدمات مشورتی: .5

وپرورش وري عملكرد آموزشافزايش بهرهاي در جهت بهسازي و مربيان، والدين و ساير ياوران حرفه

 شود.آموزان، كمك ميدانش

هاي يكپارچه در جهت حفظ و ارتقاي اي از فعاليتدر اين عرصه، مجموعه خدمات بهداشت روان: .6

هاي نفعان در محيط مدرسه با اتخاذ سياسترفتاري ذي –بهداشت روان و پيشگيري از بروز اختالالت رواني

 شود.ها و فضاهاي حمايتي، ارائه ميمناسب در راستاي خلق موقعيت
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 اصلی  ويژگی كنشگران 

 آموزاندانش -1

محسااوب  ،محور و مركز اصاالي ارائه خدمات راهنمايي و مشاااوره آموزان به عنوان يكي از كنشااگران، دانش

 هاي زير برخوردارند:ويژگيشوند و از مي

 در رشد و شكوفايي استعدادها هستند. فرد منحصر به  يهايژگوي و توانايي استعداد، داراي (2

  هستند.در تعامل با محيط  يريگميتوانايي انتخاب و تصمداراي  (1

 داشته و به رشد و پيشرفت كشور خود عالقمند هستند.خود نقش فعال  ييدر فرايند رشد و شكوفا (3

 هستند. زندگي خود يهاتيموقعيت و محدود گيري درقادر به تصميم (4

 يشغل -تحصيلي  به طراحي مسير زندگي ، قادرخود يهاتيها و ظرفرغبت ،هابا توجه به تجارب، توانايي (5

 خود هستند.

 معلم/ مربی -2

 يهامتناساب با تفاوت آموزان و دانششاناختي  تربيتي و روانهاي جانبه از ويژگيبا شاناخت كافي و همه  (2

 .سازديشكوفايي آنان را فراهم مرشد و خودتوانايي  آنان، يتيفردي و جنس

ها، ها، رغبتبه عنوان راهنما و راهبر راهنمايي و مشااوره عمومي، توانايي شاناسايي استعدادها، توانمندي   (1

 ارد.آموزان نيازمند را دمسائل و مشكالت،  انجام مداخالت مختصر و ارجاع دانش

ريزي مسااير آموزان در فرايند طرحهاي دانشها و رغبتگر در شااناخت اسااتعدادها، توانمندي تسااهيل (3

 باشد.اجتماعي مي –آموزان به منظور ارتقاي بهداشت رواني شغلي دانش –تحصيلي 

اجتماعي و تحصاايلي      –گيري و تعامل با مشاااور مدرسااه براي ارتقاي بهداشاات رواني   زمينه مشااورت (4

 آموزان را دارد.دانش

 يادگيري –اي و فرايند ياددهيگيري از اصول و فنون راهنمايي و مشاورهآور و انعطاف پذير براي بهرهتاب (5

 باشد.در كالس درس مي
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 شناختی مشاوران مدارس و مراكز مشاوره و خدمات روان -3

هاي تحصيلي و مشاوره و مددكاري در سطوح مختلف و دوره توان مديريت تخصصي ارائه خدمات، راهنمايي (2

 را دارد.

 آموزان و كاركنان مدرسه را دارد.توانايي الزم براي شناخت و تشكيل پرونده تخصصي دانش (1

 آموزان، اولياء، معلمان و كاركنان را دارد. هاي دانشتوانايي الزم براي شناخت و ارتقاء توانمندي (3

 آموزان، معلمانيادگيري دانش -گري جهت كيفيت بخشي به فرايند ياددهي هيلدهي و تستوان مشورت (4

 وكاركنان مدرسه را دارد. 

ماعي و اجت -بخشي به معلمان، مربيان، كاركنان مدرسه و اوليا از طريق ترسيم نيمرخ روانيتوانايي آگاهي (5

 اي دارد.ي و مدرسهآموزان را  به صورت فرداستعداديابي ) استعداد برتر و عمومي ( دانش

شناختي مشاوره و خدمات روان توانايي علمي براي انجام مشاوره فردي و گروهي در سطح مدارس و مراكز (6

 دارد. را 

 خانواده -4

آموزان هاي دانشآموزان را با توجه به شناخت كافي و همه جانبه از ويژگيدانش ييمينه رشد و شكوفاز (2

 .دنمايفراهم مي

 امهي را شغلي – تحصيلي تربيتي، شناسي محيط و خودشناسي در آموزكمك به دانش جهت در الزم بستر (1

 .كندمي

 مدير مدرسه  -5

ريزي، نظارت، تأمين شرايط و فراهم نمودن محيط مناسب براي ارائه خدمات راهنمايي و توانايي برنامه (2

 مشاوره را دارد.

 سازنده و پويا،  امكان مشاركت همه معلمان، مربيان،توانايي و تجربه الزم براي برقراري روابط صحيح،  (1

 عوامل برون سازماني را براي ارائه خدمات راهنمايي و مشاوره دارد. كاركنان مدرسه، والدين و

يزي رآموز را براي برنامهشناختي و استعدادي دانشهاي روانرخگيري از نتايج نيمتوانايي الزم براي بهره (3

 د. تربيتي و آموزشي دار
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توانمندسازي معلمان، مربيان، كاركنان، اوليا و دانش آموزان مدرسه به عنوان كنشگران و  ء وتوانايي ارتقا (4

 را دارد.  عامالن عمومي جريان راهنمايي و مشاوره

هاي حوزه راهنمايي و مشاوره را در سطح ها و فعاليتآگاهي الزم براي نظارت و ارزشايابي تمامي برنامه  (5

 مدرسه دارد.

 هاي اصلیكنش         

  آموزش و توانمندسازي 

هاي ديني و فرهنگي، تجارب داخلي و متناسب با نياز رشدي، خانوادگي، اجتماعي حال و مبتني بر ارزش -2

 آينده است.

هاي پايه زندگي، فرزندپروري، تعامالت اجتماعي، روانشناختي، هاي اساسي و شايستگيگيرنده مهارتدربر -1

 و شغلي است. تربيتي، تحصيلي

هاي آموزان در حيطههاي رشدي، روان شناختي و استعدادي دانشآموزان بر اساس نيازكتب درسي دانش -3

شغلي از سوي معلم متناسب سازي و به صورت  -سازگاري، تربيتي، تحصيلي و طرح ريزي مسير تحصيلي 

 شود. كاربردي ارائه مي

آموزان مدرسه به عنوان عامالن و آموزش و توانمندسازي مستمر معلمان، مربيان،كاركنان، اوليا و دانش -4

 كنشگران عمومي جريان راهنمايي و مشاوره مورد توجه جدي است. 

  ترويجی و فرهنگی 

شغلي، با همكاري نهادها، سازمان ها و مشاركت بخش خصوصي و با برگزاري اردوهاي علمي، بازديدهاي  -2

آموزان از نيازهاي شغلي و ها و سمينارها و تهيه محتواهاي مناسب، نسبت به آشناسازي دانشنشست

 گردد.تحصيلي كشور اقدام مي

هاي ائتالفي نظير نظام مراقبت سازماني مانند هميار مشاور،  برنامههاي اختصاصي دروناز طريق انجام برنامه -1

ياريگران زندگي و... بسترسازي الزم براي ارائه خدمات فراگير  آموزان )نماد(،كانوناجتماعي دانش

 پذيرد.شناختي، صورت ميروان

هايي نظير هفته معرفي مشاغل، هفته بهداشت روان، هفته مبارزه با مواد مخدر متناسب با نياز برنامه -3

 شود.هاي تحصيلي انجام ميمخاطبان در تمامي دوره
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نظير اجتماعي به نقش بي –شغلي و پيشگيري از مشكالت رواني  –صيليريزي مسير  زندگي تحدر طرح -4

 پذيرد. معلمان و مربيان در ترويج فرهنگ راهنمايي و مشاوره توجه الزم صورت مي

 شناسايی و غربالگري 

آموزان به طور ها، شخصيت، مشكالت رواني و اجتماعي دانشها، رغبتشناسايي استعدادها، توانمندي -2

 پذيرد.النه صورت ميمستمر و سا

 گردد.هاي درون و برون سازماني در شناسايي، تشخيص و غربالگري استفاده مياز همه ظرفيت -1

 و هاي روان شناختي و شخصيتي تمامي معلمان، مربيان، مشاورانسنجش مسائل و مشكالت و توانمندي  -3

 شود.طور مستمر انجام ميكاركنان مدرسه به

هاي تربيتي، ريزيآموزان در برنامهاستعدادي )برتر و عمومي( و شخصيتي دانش اجتماعي، -رخ روانينيم  -4

 پذيرد.اي صورت ميشغلي، پيشگيرانه، هدايتي، مراقبتي و مداخله –ريزي مسير تحصيلي طرح

 پذيرد.طور ويژه صورت ميپروري بههاي روان شناختي والدين در فرايند فرزندشناسايي نيازمندي -5

 اع و مددكاريمداخله، ارج 

شناختي مختصر در مدارس به صورت همگاني توسط معلمان، مربيان و كاركنان مدرسه مداخالت روان  -2

 شود.انجام مي

اي تخصصي توسط مشاوران مدارس و مراكز مشاوره و خدمات شناختي و مشاورهمداخالت درماني روان  -1

 پذيرد.شناختي صورت ميروان

 پذيرد. سيستم ارجاع به طور مستمر در تمامي سطوح به صورت عمومي و تخصصي صورت مي -3

هاي مرتبط با نظارت مدرسه انجام انجام مداخالت حمايتي، معاضدتي، مددكاري، پزشكي توسط دستگاه -4

 پذيرد.مي

 اقدامات اصلی        

ان آموزان، معلمان، مربيو شغلي دانش رخ رواني/ فردي، اجتماعي/ فرهنگي/ خانوادگي، تحصيليترسيم نيم -2

 و كاركنان در سطح مدرسه، منطقه، استان و كشور برابر با ضرورت و نيازهاي هريك از مخاطبان؛

رخ رواني/ فردي، اجتماعي/ فرهنگي/ خانوادگي هاي راهنمايي و مشاوره براساس نيمتدوين و اجراي برنامه -1

 و تحصيلي؛
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ها، مشكالت و هاي شخصيتي، توانمنديات فردي و خانوادگي/ بررسياي)اطالعتشكيل پرونده مشاوره -3

آموزان(  براي هر يك از هاي هدايت تحصيلي دانشبرگنمون اختالالت روان شناختي، نتايج آزمون ها /

 مخاطبان برابر ضرورت و نياز  هر يك از مخاطبان؛

 و مخاطبان؛ غربالگري، شناسايي، تشخيص، مداخله، ارجاع و پيگيري مراجعان -4

 هدايت، راهنمايي و مشاوره تحصيلي/ شغلي/ تربيتي/ خانوادگي و اجتماعي؛ -5

 اي مطلوب به مراجعان و مخاطبان؛برقراري ارتباط موثر و ارائه خدمات راهنمايي و مشاوره -6

وزان، آمدانشگروهي براي تمامي  فردي و سازيتوانمند روان وبهداشت هاي پيشگيرانه،اجراي برنامه تدوين و -7

 معلمان، مربيان،كاركنان مدرسه و اوليا؛

 شغلي؛ -هاي طرح ريزي مسير زندگي تحصيليتدوين و اجراي برنامه -8

 آموزش دروس مرتبط با حوزه راهنمايي و مشاوره؛ -9

 اجتماعي؛  –هاي رواني ها و مداخله به موقع در فوريتتدوين و اجراي برنامه هاي مرتبط با مديريت بحران -21

 آموزان؛هاي تحصيلي)تمركز حواس، برنامه ريزي درسي، ايجاد انگيزه( به دانشآموزش مهارت  -22

 –يادگيري به معلمان و كاركنان مدرسه در راستاي تسهيل فرايند ياددهي  –هاي ياددهيآموزش سبك -21

 يادگيري.
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 هاي راهنمايی و مشاورهبرنامه

 هاي سند تحول بنياديننظامراهكارها و زير مبتنی برمشاوره هاي راهنمايی و عنوان برنامه

 هاي توسعه راهنمايی و مشاورهبرنامه  -الف

 زير نظام/راهكار عنوان برنامه/ اقدام رديف

 برنامه  2

طراحي و اساتقرار نظام راهنمايي و مشاوره با تأكيد   -

اي براي ارائه بر تربيات و تاأمين مشااااوران حرفاه   

 هاي تحصيليهمه دورهآموزان خدمات به دانش

تدوين و اسااتقرار اسااتانداردهاي محتوايي مشاااوره   -

هاي درسااي تربيت مشاور مدرساه و بازنگري برنامه 

 براساس آن

هاي توسااعه و تقويت رشااته مشاااوره در دانشااگاه   -

هاي تحصاايالت وپرورش در دورهآموزش وابسااته به

 (3)تتكميلي

تا اي از دوره ابتدايي ارائاه خادمات جامع مشااااوره   -

متوسااطه دوم در حوزه سااالمت جساامي و روحي  

 آموزاندانش

روزآوري شاااخص نساابت مشاااور  به   بازنگري و به  -

 اجتماعي -آموز،  متناسب با شرايط روانيدانش

تادوين برناامه جامع راهنمايي و مشااااوره تربيتي از    -

دوره ابتادايي تا پايان دوره متوساااطه با مشااااركت  

 معلمان و مراجع تخصصي

اي در مدارس و استفاده وسعه خدمات مشاورهبرنامه ت -

 از مشاوران متخصص مقيم در مدارس كشور

پرورش مدارس غير وبخشااي آموزشارتقاء و پايش اثر -

 يدولت

 

 

 (12-4-2تربيت معلم و تامين منابع انساني)

 

 

 (12-4-1تربيت معلم و تامين منابع انساني)

 

 

 (12-4-3تربيت معلم و تامين منابع انساني)

 

 

 (3-7-2) راهبري و مديريت

 

 

 (3-7راهبري و مديريت )

 

 (12-4-2راهبري و مديريت)

 

 

 (3-7-3)راهبري و مديريت

 

 (9-4-1)راهبري و مديريت
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اقدام 

اساسی/ 

برنامه 

 عملياتی

كارگيري مشاور با شاخص  اساتخدام و به   .2
2

21
حداكثر تا پابان  مدارس متوسطه اول و دومتمامي براي   

التدريس و يا )تا تأمين نيروي مشااور متخصاص و رسامي، اين كسري از طريق حق    م توساعه هفتبرنامه 

 گيرد(.  خريد خدمات صورت مي

هاي تحصيلي به صورت اي در مدارس در تمامي دورهها و استانداردهاي مشاوره حرفهتدوين شااخص   .1

 سال پس از تصويب.  تفكيكي ظرف مدت يك

آموز يك هاي تحصايلي بر اساس شاخص هر دوازده  نفر دانش تأمين مشااور متخصاص در همه دوره    .3

 اي.مشاوره ساعت فعاليت

نفر  41واجد شاارايط براي ارائه خدمات راهنمايي به ازاي هرو مربيان گيري از مشاااركت معلمان بهره  .4

هدايت مشاااور متخصص در مدارسي  آموز يك سااعت خدمات راهنمايي )به عنوان معلم راهنما( با دانش

اين مدارس با  تا تأمين مشاور مقيم براي كه امكان اختصاا  مشااور مقيم وجود ندارد)يك مشااور ناظر   

 (.شوداستانداردي مشخص تعيين مي

تدوين استانداردهاي تخصصي براي جذب، آموزش، نظارت بر مشاوران مدارس غيردولتي با هماهنگي   .5

  ت يك سال پس از تصويب.هاي مرتبط ظرف مدبخش

درصد مدارس متوسطه اول و دوم تا  81تأمين فضاا و تجهيزات و ابزار  اساتاندارد مشاوره در حداقل     .6

 پايان برنامه ششم توسعه. 

ها، آموزش و پرورش در تمامي مراكز اسااتان و توسااعه  مراكز مشاااورهساااماندهي، يكپارچه سااازي   .7

ها و نواحي و مناطق با رعايت استانداردها از نظر منابع انساني و فيزيكي و نحوه خدمات رساني شهرستان

 سال پس از تصويب. دوحداكثر ظرف مدت 

تاپايان برنامه  ها و استانداردهاي خدمات كيفي مشاوره و رتبه بندي مراكز بر اساس آنتدوين شااخص  .8

  م توسعه.هفت

نظام  بر تأكيد اي باارائه خدمات مشاوره ها درمراكزتخصاصي سايردستگاه  ظرفيت نهادها و اساتفاده از  .9

 ارجاع.

. بازنگري در ارزشيابي ساالنه كاركنان مدرسه با تأكيد بر مشاركت و حمايت آنان از برنامه راهنمايي و 21

 سال پس از تصويب.امتياز، ظرف مدت يك 11مشاوره به ميزان 

مدرساه در زمينه راهنمايي و مشاوره و تقويت   ، پرورشاي و اجرايي  . توانمندساازي عوامل آموزشاي   22

 اي در سطح منطقه، استان و كشور.تعامالت درون و بين مدرسه
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1 

 برنامه 
توساااعاه خرياد خادمات دولتي از مدارس و مراكز غير    

 دولتي

 (11-7) تأمين و تخصيص منابع مالي

 (5-8مين منابع انساني)تأتربيت معلم و 

اقدام اساسی/ 

 برنامه عملياتی

تخصااصااي غيردولتي و   -هاي علمياسااتفاده از ظرفيت و توانمندي مسسااسااات، مراكز و انجمن  .2

اي تا پايان برنامه ده درصااد از طريق خريد خدمات مشاااوره  حداقل سااازماهاي مردم نهاد به ميزان

 م توسعه.هفت

 

3 

 برنامه 

مورد نياز ي و تخصص ياتربيت و تأمين مشاوران حرفه -

باا اساااتفااده از ظرفيت    يمختلف تحصااايل يهاا دوره

 هادانشگاه

الزم در توسااعه رشااته مشاااوره   يايجاد سااازو كارها -

 مرتبط با آموزش و پرورش يهادانشگاه

 مين منابع انسانيتأتربيت معلم و 

 (12-4-3)و  (2-4-12)

اقدام اساسی/ 

 برنامه عملياتی

ها و مساااتمر تعاداد مشااااور و كيفيت خدمات مورد نياز بر اسااااس شااااخص  برآورد و تحليال  . 2

   هامسسسات آموزش عالي و دانشگاه ازاستانداردهاي مصوب و اعالم و مطالبه آن 

به ويژه دانشگاه فرهنگيان در تعيين  يو ارائه پيشنهادات به مسسسات و مراكز آموزش عال يهمكار .1

 اور مدرسهها و محتواي برنامه درسي مشسرفصل

 ويژه در سطح كارشناسيكمك به توساعه و پيگيري گسترش رشته راهنمايي و مشاوره مدرسه به  .3

 م توسعههفتوپرورش تا پايان برنامه آموزشبه هاي وابسته ارشد پيوسته در دانشگاه

 

4 

 برنامه 
تربيت مشاااور متناسااب با  يدرساا يبرنامه هاي ازنگرب

 مربوط ياستانداردها

 مين منابع انسانيتأتربيت معلم و 

(1-4-12) 

اقدام اساسی/ 

 برنامه عملياتی

مراجع  يآموزان با همكاردانشي تربيت مشاااور با توجه به نيازها و ويژگ يبازتعريف اسااتانداردها .2

 ربطذي

توسعه مفاهيم و خدمات  يو غيررسمي برا يرسام  يسااماندهي و اساتفاده ازظرفيت برنامه درسا   .1

 آن يبر مبنا ييادگير -يومشاوره و بهبود فرايند ياددهي راهنماي
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5 

 برنامه 
، يپارچه خدمات رفاهكتدوين و استقرار نظام جامع و ي

ويژه معلمان شاااغل و بازنشااسته با  يبهداشاتي و درمان 

 كامل و كارآمدي اارائه خدمات بيمه

 (8-1انساني )مين منابع تأتربيت معلم و 

اقدام 

اساسی/برنامه 

 عملياتی

وپرورش اي به تمامي كاركنان آموزشنامه ارائه خدمات مشاورهنامه و شيوهتدوين و تصاويب آيين  .2

 تحت پوشش بيمه كاركنان ظرف مدت دو سال پس از تصويب

 

6 
 برنامه 

و ساااامانه  يو اساااتقرار پاايگاه جامع اطالعات ي طراح

 يمنابع انسانپارچه مديريت كي
 (5-8مين منابع انساني )تأتربيت معلم و 

اقدام اساسی/ 

 برنامه عملياتی

پرورش واي در وزارت آموزشراه اندازي پايگاه جامع اطالعاتي مشااوران و راهبري خدمات مشاوره  .2

 ظرف مدت دو سال پس از تصويب

 

7 

 برنامه 
ن انجمدوين ساز و كارهاي مناسب براي نقش آفريني ت

 هااولياء ومربيان مدرسه در مداخله فعال موثر خانواده
 (3-3راهبري و مديريت)

اقدام اساسی/ 

 برنامه عملياتی

هاي همكاري انجمن اوليا و مربيان مدرسااه در برنامهتدوين سااازوكارهاي مناسااب در تسااهيل  . 2

 سال پس از تصويبظرف مدت يكراهنمايي و مشاوره 

 

8 
 برنامه 

و ي آموزشاا يهامشاااركت گروه يوكارهازسااا يطراح

 يدرسااا يريزمعلمااان در برنااامااهي علم يهاااانجمن

 مدارس با اصالح ضوابط و مقررات مربوط

            مين منابع انساني تأتربيت معلم و 

(6-22) 

اقدام اساسی/ 

 برنامه عملياتی

و ارايه خدمات  يريزمعلمان در برنامه يعلمي هاهاي انجمنها و توانمنديگيري از ظرفيتبهره .2

 مشاوره و يراهنماي
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9 
 برنامه 

وپرورش در حوزه آموزش يحمايت از توليد دانش بوم

ژه وي، بهيسسات آموزشسها و مدانشگاه سايري با همكار

 يعلوم تربيت يهادانشكده

              مين منابع انسانيتأتربيت معلم و 

(9-22) 

اساسی/ اقدام 

 برنامه عملياتی

مندي وكاربست در بهرهو مراكز علمي ها مند مدارس و دانشگاهبسترسازي الزم براي تعامل نظام .2

 هاي دانش بومي حوزه راهنمايي و مشاوره در مدارس يافته

 

21 

 (22-7)ي پژوهش و ارزشياب يآموزش يهاگروهي تقويت جايگاه و كاركردها برنامه 

اساسی/ اقدام 

 برنامه عملياتی

 

 

مشاوره با رويكرد تقويت جايگاه گروه و مرجعيت  يآموزش يهاگروه در نحوه فعاليت يبازنگر .2

 سال پس از تصويب سهعلمي مشاوران در مدرسه ظرف مدت 
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 يو توانمندساز  يآموزش، پيشگير يهابرنامه  -ب

 نظام/راهكارزير  عنوان برنامه/ اقدام رديف

2 

 برنامه

آموزان و فردي دانش يشناسي مستمر اجتماعآسيب -

 يتحصيل يهادوره يدر تمام

در و مربيان ويژه معلمان  يآموزش يهاتدوين بسته -

 يهاها در مشاورهمداخله آن يها برادوره يتمام

 حين آموزش يتربيت

 (1-7پژوهش و ارزشيابي)

 

 (12-4راهبري و مديريت)

 

 

اقدام 

 اساسی/

برنامه 

 عملياتی

شااناسااي داده نتايج آساايب از گيري مسااتمربهره پايش و هاي راهنمايي رشاادي،تقويت فعاليت. 2

   هاخانواده معلمان و آموزان،توانمندسازي دانش در آموزش و محور

ا بتربيتي معلمان  مورد نياز براي احياي نقش راهنمايي وو پرورشي  يآموزشي توليد محتوا .1

 سال پس از تصويب.ظرف مدت يك يو دانشگاه يمراكز علم يهمكار

 

 

 

1 

 برنامه 

 ترويج، راساااتاى در الزم عملياتى هاىبرنامه تدوين

 يهامحيط در يفضايل اخالق تحكيم و مساتمر  تقويت

 و آموزشاااى هاىظرفيت تمام از اساااتفاده با يتربيت

 و نفس عزت كرامت و اولويت بر تاأكياد   باا  تربيتى

 نظم و ي پذيرمسئوليت صداقت، عفت، و حيا شجاعت،

 يتحصيل هاىدوره تمام در

 (2-1) يبرنامه درس

اقدام اساسی/ 

 برنامه عملياتی

هاي مبتني بر يافته يتحصيل يهادوره يآموزان در تمامدانش ياجتماعيروان يتوانمندساز .2

والدين، معلمان( با استفاده از ظرفيت آموز، هميار مشاوران، )آموزش همزمان دانش شناسيآسيب

 برنامه، راهنمايي رشدي و فوقيدرسبرنامه

مند در فضاها و ، راهنمايي رشدي و هدفيهاي برنامه درستقويت و بهره گيري از ظرفيت .1

 تربيتيهاي يادگيري وموقعيت

معلم »هاي راهنمايي و مشاوره در قالب دراجراي برنامهو مربيان تعيين سطوح مشاركت  معلمان  .3

 سال پس از تصويبظرف مدت يك« راهنما

 ياو مشاوره يافزايش نقش راهنماي يو معلمان در راستا ، مربياندر شرح وظايف مديران يبازنگر .4

 سال پس از تصويبآن ظرف مدت يك يايفاي الزم برا ياجراي يسازوكارهاي بينآنان وپيش
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3 

 برنامه 

  )خودآگاهي،  هاي آموزشي خانوادهدوين پودمانت  -

اي و خودآموزي( براي ارتقاء سوادرسانه خودمحتوا،

 هاتوانمندسازي خانواده در  برخورد  هوشمندانه با رسانه

وري نايجاد شبكه جامع آموزش خانواده در بستر فا  -

 رسانه با محوريت انجمن اوليا و مربيان اطالعات و

ها پيش از هاي آموزشاااي الزامي خانوادهتدوين دوره  -

هاي ورود كودك به مدرسه مبتني بر سنجش شايستگي

 هاتربيتي والدين با استفاده از ظرفيت رسانه

 (4-2راهبري و مديريت)

 

 

 (4-4راهبري و مديريت)

 

 (4-2راهبري و مديريت)

 

 

اقدام اساسی/ 

 برنامه عملياتی

 سال پس از تصويب 1والدين  ظرف مدت  يتربيتهاي ريزي و تقويت مهارتطرح .2

ظرف مدت يك سال  يابر نياز و آموزش رسانهي و توليد محتوا مبتن يآموزشا  يهاتدوين پودمان .1

 پس از تصويب

اندازي شابكه اجتماعي حضاوري و غيرحضاوري خانواده، مدرسه و رسانه در تمامي مدارس تا    راه .3

 پايان برنامه ششم توسعه

گيري براي ايجاد هماهنگي و فعال و استفاده مسثر از ظرفيت شوراها، نهادها و مراكز تصميمحضور  .4

    همسويي نهاد مدرسه، خانواده و رسانه
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 یو هدايت تحصيل یاستعدادياب يهابرنامه -ج

 
 

2 

 برنامه 

، يدر دوره پيش دبستاني دوين برنامه جامع اساتعدادياب ت -

 يابر يگانه تربيتشااش يهادر ساااحت و متوسااطه يابتداي

 آموزان دانشي كشف استعدادها

 يدوين و استقرار نظام جامع هدايت تحصيلت -

انتخاب و توسعه متوازن  يبرا آموزان در پايه نهمدانش

 هارشته

 راهبري و مديريت

 (3-3-12) 

اقدام اساسی/ 

 برنامه عملياتی

 يو هدايت استعدادها از دوره پيش دبستان يو اجرايي نظام رشدي شناساي يعلم يالگو يطراح .2

 ظرف مدت يك سال پس از تصويب تا پايان دوره متوسطه 

تا پايان  ياز دوره پيش دبستان يفرايند ي)هدايت( تحصيل و راهنماييي استعداديابنظام  تقويت  .1

 (پايان برنامه ششم توسعه )تامتوسطه  دوم دوره

1 

 برنامه 

 يشناساي يپايش مستمر مطالعات آينده پژوهانه برا -

موزان آدانشي جامعه و هدايت تحصيلي حال و آت ينيازها

  ربطيذ يهادر تعامل با دستگاه

مورد نياز  يهاگسترش و تنوع دادن به حرف و مهارت -

شده آن در همه  يريزجامعه و تعليم متناسب و برنامه

 يتحصيل يهادوره

 (12-3-3راهبري و مديريت )

 

 

 (2-6) يبرنامه درس

اقدام اساسی/ 

 برنامه عملياتی

 -آوري، تحليل و ارائه اطالعات مربوط به تغييرات اجتماعيايجاد ساااز وكار مناسااب براي جمع  .2

 ه به راي ارئشناسي و آينده پژوهي بشاناختي، هرم ساني و جنسيتي با نگاه آسيب  شاغلي، جمعيت 

 مشاوان و ارائه خدمات بهينه مشاوران مدارس.

 يبا توجه به نيازها و اسااتعدادها يتحصاايل يهاها و رشااتهبررسااي ساااماندهي متوازن شاااخه .1 

 .به طور مستمر يدرون و برون سازما يهاآموزان با استفاده از ظرفيتدانش
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 سطوح اجرايی

گذاري اجرايي نظام راهنمايي و مشاوره، ساختار سياستپرورش موظف است با تشكيل شوراي ووزارت آموزش 

اداري و آموزشي راهنمايي و مشاوره از سطح ستاد تا مدرسه را متناسب با مأموريت نظام و رعايت موارد زير به 

  ها  به صورت تخصصي طراحي و اجرا كند.منظور تسهيل فرايند

 گذاري اجرايی ستادتركيب اعضاي شوراي سياست

 وپرورش )رئيس(؛موزشوزير آ .2

 رئيس(؛معاون پرورشي و فرهنگي )نايب  .1

 هاي اجتماعي)دبير(؛مديركل امور تربيتي، مشاوره و مراقبت در برابر آسيب .3

 ريزي و توسعه منابع؛معاون برنامه .4

 معاون آموزش متوسطه؛ .5

 معاون آموزش ابتدايي؛ .6

 آموزان استثنايي؛رئيس سازمان آموزش و پرورش دانش .7

 پژوهان جوان؛ان ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانشرئيس سازم .8

 رئيس سازمان ملي تعليم و تربيت كودك؛  .9

 ثابت؛ ندهيبه عنوان نما يو كلرانياز مد يكي اي سازمان برنامه و بودجه كشور ربطيمعاون ذ .21

 ثابت؛ ندهيبه عنوان نما يو كلرانياز مد يكي ايكشور  يو استخدام يسازمان ادار ربطيمعاون ذ .22

 كل وي به عنوان نماينده ثابت؛ ربط وزارت كشور يا يكي از مديرانمعاون ذي .21

 كل وي به عنوان نماينده ثابت؛اجتماعي يا يكي از مديران تعاون، كار و رفاه ربط وزارتمعاون ذي .23

 ثابت؛كل وي به عنوان نماينده ربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا يكي از مديرانمعاون ذي .24

 كل وي به عنوان نماينده ثابت؛ربط وزارت امور اقتصادي و دارايي يا يكي از مديرانمعاون ذي .25

 كل وي به عنوان نماينده ثابت؛ربط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا يكي از مديرانمعاون ذي .26

 ده ثابت؛كل وي به عنوان نماينربط وزارت صنعت، معدن و تجارت يا يكي از مديرانمعاون ذي .27

 نظر در حوزه راهنمايي و مشاوره بنا بر نياز؛چهار نفر از اساتيد صاحب .28
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هاي مختلف تحصيلي به پيشنهاد دبير شورا و نظر واحدهاي آموزشي در دورهچهار نفر از مديران صاحب .29

 تأييد معاون پرورشي و فرهنگي؛

انتخاب دبير شااورا و تأييد معاون شااناختي به نماينده روساااي مراكز راهنمايي، مشاااوره و خدمات روان .11

 پرورشي و فرهنگي؛

 يك نماينده از مشاوران شاغل در مدرسه به پيشنهاد دبير شورا و تأييد معاون پرورشي و فرهنگي . .12

گذاري اجرايي نظام راهنمايي و مشاوره اي متناظر با تركيب شاوراي سياست اعضااي اساتاني و منطقه   -تبصدره  

 عضاي مدرسه با تركيب شوراي مدرسه خواهند بود. وزارت آموزش و پرورش و ا

 گذاري اجرايیوظايف شوراي سياست 

 هاي الزم براي اجراي نظام  جامع راهنمايي و مشااااوره بر مبناي اهدافمشااايها و خطتعيين ساااياسااات .2

 وپرورش؛مندرج در سند تحول بنيادين آموزش

معلمان و كاركنان مدرسه به عنوان كنشگران و هاي الزم در خصاو  استفاده از ظرفيت  تصاويب ساياسات    .1

 عامالن راهنمايي و مشاوره عمومي؛

 هااي راهنمايي و مشااااوره از جمله نحوه مديريت مراكز مشااااوره و  گاذاري تماامي فعااليات    سااايااسااات  .3

 خدمات روان شناختي، مراكز مشاوره خانواده ، مراكز اختالالت يادگيري و مشاوران مدارس؛ 

 الزم در خصو  ميزان و نحوه جذب نيروي انساني مورد نياز حوزه راهنمايي و مشاوره  هايتصويب سياست .4

 و پرورش؛هاي نظام راهنمايي و مشاوره وزارت آموزش بخشي به فعاليتانسجام .5

گيري از ظرفيت نهادها، مسسسات و مراكز تخصصي دولتي منظور شناسايي و بهرههاي الزم بهتصويب سياست .6

 و غيردولتي؛

 اي مشااااوران معلمان، هاي حرفهها و شاااايساااتگيقابليت منظور توساااعههاي الزم به صاااويب اساااتراتژيت .7

 مربيان، كاركنان مدرسه، اوليا و دانش آموزان؛

 هاي راهنمايي، مشاوره؛هاي علمي و پژوهشي در راستاي ارتقاي فعاليتفعاليت گذاري توسعهسياست .8

 منظور توسااعه كمي و كيفي نيروي انساااني و خدمات راهنمايي و مشاااوره   هاي الزم بهتصااويب شاااخص  .9

 و پرورش؛ شناختي وزارت آموزشدر مدرسه و مراكز راهنمايي و مشاوره و خدمات روان
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 هاي اداري و مالي نظام راهنمايي و مشاوره؛نامهبررسي و تصويب آيين  .21

 ي مطروحه از سوي ساير اركان نظام و اتخاذ تصميم الزم.هابررسي پيشنهادها و گزارش  .22

 گذاري اجرايی استان/ منطقهشرح وظايف شوراي سياست 

 گذاري اجرايي؛پيگيري مصوبات شوراي سياست -2

 كارگيري نيروي انساني؛نحوه جذب و به -1

 گيري از ظرفيت نهادها، موسسات و مراكز تخصصي دولتي و غيردولتي؛هماهنگي و بهره -3

 اي نيروي انساني؛هاي حرفهريزي براي آموزش و ارتقاي دانش و صالحيتبرنامه -4

 آموزان؛اي براي اوليا و دانشاطالع رساني جامع از خدمات راهنمايي و مشاوره -5

 هاي تحصيلي؛ريزي براي توسعه ارائه خدمات راهنمايي و مشاوره در تمامي دورهبرنامه -6

 هاي راهنمايي و مشاوره در سطح استان/ منطقه/ مدرسه.عاليتها و فنظارت و ارزيابي از برنامه -7

 شرح وظايف شوراي مدرسه    

 گذاري اجرايي نظام راهنمايي و مشاوره در سطح استان و منطقه؛پيگيري مصوبات شوراي سياست -2

ير فراگ آموزان و ارائه خدماتريزي و نظارت بر تشكيل پرونده راهنمايي و مشاوره براي تمامي دانشبرنامه -1

 تخصصي و عمومي؛

  گيري موثر از كليه معلمان/ مربيان و عوامل متخصص در ارائه خدمات راهنمايي و مشاورهبهره -3

 آموزان؛دانش

 شناختي، تحصيلي و شغلي؛آموزان با موضوعات تربيتي، روانآموزش اوليا و دانش -4

 آموزان نيازمند خدمات تخصصي.راه اندازي سيستم ارجاع دانش -5

 ها و استانداردها شاخص   

 الف( نيروي انسانی    

يابد. ) براساس شاخص آموز يك ساعت خدمات راهنمايي و مشاوره اختصا  مينفر دانش 21به ازاي هر  .2

 بندي معلمان(؛  طرح طبقه
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آموز يك ساعت خدمات مشاوره تخصصي در قالب فعاليت مراكز مشاوره و نفر دانش 111به ازاي هر  .1

 شود.شناختي به صورت موظف اختصا  داده ميروانخدمات 

 تا زمان تأمين نيروي انساني مورد نياز حوزه راهنمايي و مشاوره، به صورت تدريجي و مستمر،  -تبصره

 گردد. نقش راهنمايي و مشاوره در مدارس ابتدايي به معلمان واگذار مي

 هاها و شايستگیصالحيت   

 تحصيالت -الف   

 هاي تحصيلي گروه راهنمايي و مشاوره ي از رشتهكي دركارشناسي ارشد و دكتري مدرك تحصيلي كارشناسي، 

 شناسي )با گرايش باليني، شخصيت، تربيتي ، عمومي و استثنايي(.روان يا و هاشيگرابا تمامي 

 مهارت -ب

 داراي توانايی 

دروس آداب  ها و فنون تدريس خوشهبا روشمديريت كالس درس، آشنايي تدريس دروس تخصصي مربوط،  .2

 ؛هاي زندگي و درس تفكر و سبك زندگيو مهارت

 ؛هاآموزان و والدين آنبرقراري ارتباط و ايجاد اعتماد در دانش .1

 ي و سازماندهي ارائه خدمات راهنمايي و مشاوره و خدمات مشورتي در مدرسه؛زيربرنامه .3

 ؛آموزانبالقوه دانششناخت، پرورش و هدايت استعدادهاي  .4

 طراحي و انجام مشاوره فردي و گروهي؛ .5

 ؛مشاورهارائه خدمات راهنمايي و  منظور بههاي آن داده ليتحل و هيتجزي، اجرا و  امشاورههاي آشنايي با آزمون .6

ه بآشنايي با شرايط اقتصادي، اجتماعي هر استان و منطقه و همچنين  وضعيت مشاغل كشور در حال و آينده  .7

 طور مستمر.

 هاي آموزشیدوره -ج

 براي تمامي مشاوران در بدو و حين خدمت ضروري است. ازين موردهاي آموزشي گذراندن دوره

 هاي اجتماعی و ارتباطی مشاورانويژگی -د

 شناختي؛ي مطلوب شخصيتي و سالمت جسماني و روانهاجاذبهبرخورداري از آراستگي ظاهري و  .2
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 ي اجتماعي؛هامهارترتباطي و مندي از قدرت ابهره .1

 مندي از سالمت كالم و گويش روان؛بهره .3

 داراي توانايي رهبري و مديريت گروهي. .4

 ي عاطفی و روانی مشاورانهایژگيو -ه

 سالمت روان و تعادل عاطفي؛ .2

 ي قوي؛خود ارزشمندكافي و احساس  نفس به اعتماد .1

 آموزان؛با دانش كارنگرش غني نسبت به تعليم و تربيت و انگيزه قوي در تالش و  .3

 ي از عطوفت، محبت، منطق و استواري.ازهيآمشخصيت متناسب با  .4

 ب( فضا و تجهيزات

 سطح مدرسه  -1

  )اختصا  يك اتاق مناسب و مستقل )برابر شاخص مندرج در زير نظام منابع و تجهيزات 

 سطح مركز مشاوره منطقه / شهرستان / ناحيه / استان   -2

 شناختي با تجهيزات و اي و روانيك ساختمان مستقل و استاندارد جهت ارائه خدمات تخصصي مشاوره

 يابد؛امكانات مناسب اختصا  مي

  پرورشهر شهرستان، منطقه يا ناحيه آموزشي حداقل داراي يك مركز مشاوره دولتي وابسته به آموزش و 

خواهد بود كه عالوه بر برخورداري از نيروي تخصصي مطابق با شاخص فوق، حداقل سه پست سازماني 

بايد. در مناطق پرجمعيت )باالتر از شامل: مدير، مسئول پذيرش و نيروي خدماتي نيز به آن اختصا  مي

مراكز مشاوره دولتي و غيردولتي توان از ظرفيت آموز(، عالوه بر مركز مشاوره دولتي ميهزار نفر دانش 21

 اي نيز استفاده كرد؛با رعايت ضوابط و مقررات، در قالب خريد خدمات مشاوره

 ها، نواحي و مناطق، هر استان داراي يك مركز مشاوره و خدمات همچنين، عالوه بر مراكز مشاوره شهرستان

حداقل هفت پست سازماني شامل شناختي پژوهشي و تخصصي در مركز استان خواهد بود كه داراي روان

 باشد.چهار پست: مدير مركز، مسئول پذيرش، مشاور، روانشناس و سه نفر اعضاي هيئت علمي مي

كارگيري نيروي ها، وظيفه شناسايي، مصاحبه، بهشناختي استانمراكز مشاوره و خدمات روان -تبصره 

وپرورش، آموزش مستمر آنان، نظارت بر انساني از بين نيروهاي موظف/غير موظف مشاوره وزارت آموزش
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شناختي تمامي مناطق/ شهرستان، نواحي رخ روانشناختي مناطق ترسيم نيممراكز مشاوره و خدمات روان

 و توليد محتواي مورد نياز را بر عهده دارند. 

وپرورش موظف است نسبت به طراحي، ساخت، تأمين و سازمان نوسازي مدارس وزارت آموزش -1تبصره 

 شناختي جهت ارائه خدمات راهنمايي و مشاوره اقدام نمايد؛تجهيز مراكز مشاوره و خدمات روان

هاي نيروي انساني مراكز مشاوره و خدمات روان شناختي از مجموع سرجمع نيروي تخصيص پست -2تبصره

 گردد.وپرورش تامين ميانساني موجود وزارت آموزش

 استلزامات    

 نيروي انسانی  

هاي زير تأمين هاي مصوب در نظام جامع راهنمايي و مشاوره، نيروي انساني مورد نياز از راهبر اساس شاخص

 شود:مي

 التدريس؛ ماني، حقهاي استخدامي كشور به صورت رسمي، پياستخدام افراد واجد صالحيت بر اساس آزمون -2

خصو  ها بهمشاوره مدرسه)راهنمايي و مشاوره( دانشگاه اختصا  سهميه براي جذب داوطلبان در رشته -1

 دانشگاه فرهنگيان؛

ها، مراكز و مسسسات غيردولتي براي مدارس و مراكز مشاوره از طريق انجمن خريد خدمات راهنمايي و مشاوره -3

 در چارچوب قوانين و مقررات؛

هاي ديل وضعيت معلمان رسمي شاغل در آموزش و پرورش با رعايت رشته تحصيلي / شغلي و صالحيتتب -4

 اي؛حرفه

 استفاده از تمامي معلمان، مربيان و كاركنان مدرسه در ارائه خدمات عمومي و پيشگيرانه راهنمايي و مشاوره. -5

 منابع مالی     

هاي اجتماعي از محل و مشاوره و پيشگيري از آسيب اختصا  بودجه مناسب و سرانه ويژه خدمات راهنمايي -2

 منابع دولتي؛

هاي دولتي، غيردولتي، عمومي جلب مشاركت، جذب منابع مالي در چارچوب ضوابط و مقررات از محل حمايت -1

 هاي مردمي.المللي، خيرين، واقفين و سايركمكو بين
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 فضا، تجهيزات و فناوري     

فضا، ات راهنمايي و مشاوره )برابر زيرنظام استاندارد در مدارس براي ارائه خدماختصا  فضاي مستقل و  -2

 تجهيزات و فناوري(؛

 ها.استفاده از فضاهاي فيزيكي قابل واگذاري خيرين و ساير نهادها و مراكز فرهنگي اجتماعي همانند شهرداري -1

اني ي نيروي انسريكارگبهاي و حرفه هاينامه شرايط، ضوابط، درجه بندي و طرح تشخيص صالحيتآيين -تبصره

اي در شناختي استان و مناطق  و ارائه خدمات مشاورهمشاور، نحوه تأسيس مراكز تخصصي مشاوره و خدمات روان

هاي مدارس، مراكز مشاوره دولتي و غيردولتي توسط اداره كل امورتربيتي، مشاوره و مراقبت در برابر آسيب

 .گردديمريزي نيروي انساني مشخص و ابالغ برنامه اجتماعي و با هماهنگي مركز

 نظارت و ارزيابی      

 موظف است: پرورشوآموزشوزارت 

هاي راهنمايي و مشاوره در همه سطوح ها و استانداردهاي ارزيابي برنامهنسابت به طراحي و تدوين شااخص   -2

 اي( اقدام كند.اي و مدرسه)ستادي، استاني، منطقه

و  فرايندي اقدام صورتبههاي راهنمايي، مشاوره و پيشگيري ها و فعاليتنسبت به ارزيابي از برنامه سااله  هر -1

 عالي آموزش و پروش گزارش كند. به شوراي

 يهاو دستورالعمل هانامهنيينسبت به تهيه و تدوين و ابالغ آبعد از ابالغ اين مصوبه، ماه   6حداكثر تا  -3

 .راهنمايي و مشاوره اقدام نمايد مرتبط با نظاماجرايي 

 نسابت به ارزشايابي از روند اجراي نظام جامع راهنمايي و مشاااوره از طريق پژوهشگاه   باركهر ساه ساال ي   -4

 عالي آموزش و پرورش گزارش كند.اقدام و نتايج آن را به شوراي وپرورشآموزشمطالعات 
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 عالي آموزشجلسه شورايچهارمين  و نود و در نهصدپرورش  و آموزشمشاوره در  و جامع راهنمايي نظام:   موضوع

 به تصويب رسيد. 27/3/2411و پرورش، تاريخ 

 

                                      عليرضا كاظمی                   محمود امانی                                            

 سرپرست وزارت آموزش و پرورشدبير شورا                                                                                   
                                                                                      

 گذاشته شود.مورد تأييد است، به اجرا پرورش  و نظام جامع راهنمايي و مشاوره در آموزش

 سيد ابراهيم رئيسی                                                                    

 پرورشوعالی آموزشجمهور و رئيس شورايرئيس                                              
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 هاپيوست

 

 مدل نظام جامع راهنمايی و مشاوره:                                      1پيوست 
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 ارجاعات:   –2پيوست 

اي هراهنمايي يك جريان پيوسته و متوالي تربيتي است كه از پيش از دبستان آغاز مي شود و در دوره -2

 بعدي  تربيت با هدف تسهيل فرآيند دستيبابي متربيان به مرتبه اي از حيات طيبه ادامه مي يابد.

مشاوره شامل تحصيلي ، تربيتي ) سازشي( و شغلي بايد در كانون توجه نظام تربيت انواع راهنمايي و  -

 رسمي و عمومي قرار گيرد.

در راهنمائي و مشاوره بايد هويت ويژه متربيان و تنوع فرهنگ ها به ويژه نظام معيار اسالمي مورد توجه  -

 قرار گيرد.

 تنوع هويت ويژه ) عالئق ، استعداد ها ونيازهاي فردي و اجتماعي ( متربيان ، انعطاف فزاينده در  -

 برنامه هاي درسي در مراحل تربيت را طلب مي نمايد.

 محور سامان يابد. -فرايند ياددهي و يادگيري بايد با نگاه مشاوره و راهنمايي -

 

 

 


