
 بسم هللا الرحمن الرحیم



 استاد مشاور
 

 و شرایط شناخت خود به دانشجو به منظور  جریان کمکعبارت است از : تعریف استاد مشاور

 .خود تصمیم بگیرددر جهت رشد  مستقالنه و مسئوالنهمیحط آموزش به نحوی که بتواند شخصا و 

 مشاور نصیحت کردن دانشجو نیست 

  مشاور پذیرش مسئولیت زندگی دانشجو و وابسته کردن آن نیست 

مشاور کمک به دانشجو در جهت بهترین انتخاب مسئوالن در زندگی دانشجوئی و تحصیلی اوست  . 

 



 اّذاف استبد هطبٍر
ُمبّص افت تحصيلي،هطزٍعي يب اخزاج اس داًطگب 
ُآضٌب مزدى داًطجَ بب داًطنذُ ٍهحيظ داًطگب 
  آگبُ مزدى داًطجَ اس خظ هطي ّب رٍيِ ّبيي مِ در داًطگبُ در ارتببط بب عولنزد داًطجَ ٍجَد

 دارد
اًتقبد سبسًذُ ٍتطَيق بزاي دستيببي بِ اّذاف 
 مول بِ تعييي اٍلَيت ّب ،هذيزيت سهبى ،ايجبد تَاسى بيي فعبليت ّبي آهَسضي ٍپژٍّطي بب اٍقبت

 فزاغت
َمول بِ افشايص اعتوبد بٌفس ٍعشت ًفس داًطج 
َضٌبسبيي تَاًبيي ّب ٍاستعذادّبي داًطج 
فزاتز بزدى داًطجَ اس ٍضعيت فعلي 
َاًتقبل استبًذارد ّبي حزفِ اي بِ داًطج 
افشايص مبرآهذي ضغلي پس اس فبرغ التحصيلي 

 



 چزا در داًطگبُ بِ استبد هطبٍر ًيبس دارين؟
اهمیت بزرگسالي دنیاي به ورود براي انتقال دوره این.وخطرهااست ها فرصت دوره دانشجویي 

 .دارد بسیاري
 یك ي برا  انها بیاموزندكه را وهیجاني شناختي،اجتماعي هاي مهارت دوره این در باید افراد 

   .توانمندكند عمر تمام براي ومولد سالم زندگي
است هدف این به دستیابي براي مهم مداخالت از یكي دانشگاه مشاوردر استاد برنامه.   
دانشگاه،اعتماد به مثبت نگرش افزایش مشاوردر استاد برنامه اندكه داده نشان بساري هاي پژوهش 

 .است بوده مؤثر ووالدین استادان سایر با دانشجو مثبت،ارتباط پنداره تحصیلي،خود نفس به

 



 داًطجَ -تبثيز ارتببط استبد هطبٍر 



 ًقص ّبيي مِ استبد هطبٍر ًببيذ ايفب مٌذ

 نقش والدین یا قیم قانوني دانشجورا ندارد -1

چنين مشبور استبد.است فزسندانشبن بزاي ولببس غذا،سزپنبه ،تهيه والدين نقش  
 .ندارد دانشجو بزاي را نقشي

مواجه مشكالتي بب سمينه اين در دانشجو كه شود متوجه مشبور استبد اگز  
  مداخله واس بگذارد ميبن در را موضوع مشبور استبدان مسئول بب است،ببيد
 .كند پزهيش مستقيم

 



 اجتوبعي هذدمبر -2

 

ٍهالقبت خبًَادُ بب ارتببط بزاي مِ است هتخصصي اجتوبعي هذدمبر  
  را هذدمبر ًقص هطبٍر استبد.است ديذُ آهَسش خبًِ در خبًَادُ بب

 .ًذارد داًطجَ بزاي

 

 رٍاًطٌبس -3

هطبٍر استبد چٌبًچِ.ًيست درهبًگز يب هطبٍرُ هطبٍر،هتخصص استبد  
  اس پس.ضذ اٍ رٍاًطٌبختي هطنالت هتَجِ داًطجَ بب مبر در

  هطبٍرُ هزمش بِ را داًطجَ ،ببيذ هطبٍر استبداى ببهسئَل ّوبٌّگي
 .دّذ ارجبع داًطگبُ

 



 مبر ّبيي مِ استبد هطبٍر هؤثز اًجبم هي دّذ
درگيز مزدى داًطجَ در تصوين گيزي ّب 

َتعْذ بِ ثببت ٍقببل اتنب بَدى،حضَر هستوز در سًذگي داًطج 

 آمبّي اس هسئَليت تذاٍم ارتببط ،گبُ هوني است ارتببط ينجبًبِ ببضذاهب هسئَليت حفظ ًٍگْذاري
 .ارتببط بب استبد هطبٍر است

توبس بب داًطجَ بزاي هالقبت حضَري 

 َضٌبخت ٍدرك ًيبسّب ٍاًتظبرات داًطج 

َاحتزام بِ ًقغِ ًظزات داًطج 

َپذيزش اضتببّبت داًطج 

َهتوبيش مزدى اّذاف خَد اس اّذاف داًطج 

عذم توزمش بِ جٌبِ ّبي هٌفي داًطجَ،خبًَادُ ٍدٍستبًص 

درخَاست مول ٍتَصيِ اس هسئَل استبداى هطبٍريب ديگز استبداى هطبٍر 

 



 مبرّبيي مِ استبد هطبٍر غيز هؤثز اًجبم هي دّذ
  در هالقبت هٌظن بب داًطجَ هطنل داردمِ اًتظبر دارد داًطجَ ًقص بزابزي را در ارتببط

 داضتِ ببضذ

َتالش بزاي اًتقبل اّذاف يب ضنل دادى بِ اّذاف داًطج 

َايفبي ًقص ٍالذيي يب تعبهل قذرت هذاراًِ بب داًطج 

تأميذ بز تغييز رفتبر قبل اس ايجبد اعتوبدٍپذيزش هتقببل 

  ُتالش بزاي ايجبد ارسش ّبي هغبيزبب ارسش ّبي خبًَادُ اي مِ داًطجَ در آى بشره ضذ
 است

ًبديذُ گزفتي تَصيِ ّونبراى 

 



 هْبرت ّبي استبد هطبٍر
 
                  ارتببط هؤثز 
               تطَيق مزدى 
راٌّوبيي 
تسْيل گزي 
گَش دادى فعبل 
ِحل هسبل 
ُايجبد اًگيش 
بزقزاري ٍحفظ ارتببط 
اًعنبس دادى 
ّذف گذاري 
حل تعبرض 
دادى ٍگزفتي ببسخَرد 

 



چگًَگي ضزٍع ارتببط اداهِ رًٍذ آًزا تعييي 
 .هي مٌذ

 .اٍليي تأثيز هبًذًي تزيي تأثيز است



 مراحل ارتباط کالمی 

 مرحله آغازین : 
 خوشرو ببشید و تبسم کنید وآراسته. 
  بب یک سئوال سبده شروع کنید. 
 به طرف مقببل توجه نشبن دهید. 
ید استفبده کنید یاز تعریف و تمجید و تأ. 



 مراحل ارتباط کالمی 

ادامه گفتگو  

 خوب گوش کنید. 

 به صحبت عالقه نشان دهید . 

 بازخورد دهید. 

 عالیق خودتان را بیان کنید. 

 خالصه کنید. 

به موقع موضوع صحبت را عوض کنید   



 مراحل ارتباط کالمی

 پایان گفتگو 

 پایان دادن به گفتگو با یک احساس خوشایند دو طرفه 

 ...  از مصاحبت با شما خوشحال شدم و  

 ...از اینکه به صحبتهایم توجه کردید ممنونم 

 .از آشنایی تان خوشحال شدم 

  توجه به رفتارهای غیرکالمی ناشی از خستگی و بی میلی 

 کردنجمع بندی 



 مراحل مشاوره

 مرحله برقراری ارتباط است.  مرحله اول بیشتر جنبه هنري دارد•

 . سبك گفتار مشاور شاید هنري باشد كه در سرتاسر رابطه مشاوره اي به كار گرفته مي شود•

 . مرحله اول فرایند مشاوره بر ایجاد رابطه حسنه و اعتماد بین مشاور و مراجع تمركز دارد•

 

در این مرحله مشاور براي بیرون كشیدن اطالعات وكشف احساسهاي بیشتر و مناسب تر، به •

 . خود فاش سازي مراجع كمك مي كند

 

این اكتشاف، مشاور و مراجع را قادر مي سازد تا بر روي نیازها و مسایل مطرح شده مراجع •

 متمركز شوند 

و با توافق همدیگر اهدافي را براي رابطه مشاوره اي مشخص كنند و به این ترتیب جهت •

 .رابطه مشاوره اي را تعیین كنند

مهارت هاي ایجاد رابطه رو در رو، مهارت هاي اساسي هستند كه مي توان در برقراري •

 ارتباط با افراد دیگر در خانه، مدرسه، دانشگاه، محل كار و اجتماع نیز از آنها استفاده كرد

 دکتر فرهادی عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان



 رفتارهای موثر در برقراری رابطه

 دکتر فرهادی عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 کالمی غیر کالمی

 مراجع صدای مشابه صدای تن

 چشمی تماس حفظ

 سر گاه بی گاه دادن تکان

   ایچهره حرکات

 زدن لبخند

 دست حرکات از استفاده

 مراجع با فیزیکی نزدیکی

 متوسط اندازه به کردن صحبت

 مراجع سمت به متمایل بدنی حالت

 راحت و آرام بدنی حالت

 مطمئن و آرام صدای تن

 فهم قابل کلمات از استفاده

 مراجع های گفته سازی روشن و انعکاس

 مناسب تفسیر

 مراجع های صبحت کردن خالصه

 آهان، هوم، مانند )کالمی تقویت از استفاده

 (بلی

 مناسب اطالعات ارایه

 تنش کاهش برای شوخی از استفاده

 گذاشتن احترام و نکردن داوری

 بردن پی منظور به آمیز احتیاط های تفسیر

 مراجع های العمل عکس به



 رفتارهای نامناسب دربرقراری ارتباط

 دکتر فرهادی عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 کالمی غیر کالمی

 مراجع به نکردن نگاه

 مراجع از دور فاصله در نشستن

 آمیز تحقیر نگاه

 کردن اخم

 آمیز تهدید نگاه

 دندانها فشردن هم به

 اشاره انگشت دادن حرکت

 کننده منحرف حرکات انجام

 کشیدن خمیازه

 ها چشم بستن

 ناخوشایند صدای تن

 کند یا تند کالم آهنگ

 زدگی شتاب

 مراجع صحبت کردن قطع

 کردن نصیحت

 کردن موعظه

 کردن سرزنش

 کردن ریشخند

 کردن وادار

 ویژه به)حد از بیش سوال و بررسی

 (چرا سوالهای

 منشانه بزرگ نگرش داشتن

 افراطی و حد از بیش تفسیر

 برای فهم قابل غیر ها کلمه از استفاده

 مراجع

 بحث مورد موضوع از شدن منحرف

 سازی عقالنی

 خود مورد در حد از زیاد زدن حرف

 باور یا مراجع مشکالت شمردن کوچک

 آن نکردن



 نشانه های منفی زبان بدنی در ارتباط

 دکتر فرهادی عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 در جهت مخالف شماست پاهانوک •

 تماس چشمی محدود•

 تکان دادن سریع سر•

 نشستن و ایستادن در چهت مخالف•

 مالیدن و گرفتن گوش ها•

 مالیدن و خراشیدن گردن•

 مشت کردن و فشردن پنجه دست•

 بی قراری، برای مثال نوک مداد را بی وقفه روی رمین زدن•

 پا به زمین کوبیدن •

 پوشانیدن بینی با دست•

 بر آمدگی عضالت•

 به آسمان نگاه کردن•

 چرخیدن به دور و اطراف•

 با سرعت نفس را بیرون دادن•



 عالیم مثبت زبان بدن در رفتار

 دکتر فرهادی عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 اندیشمندانه سر را تکان دادن•

 تماس چشمی مناسب•

 نشستن یا ایستادن فرد دیگر به طرف شما•

 طرز ایستادن و نشستن راحت•

 نوک پاها به طرف شماست•

 اندیشمندانه حرفها را تایید کردن•

 دست به چانه کشیدن•

 عضالت آرام و راحت•

 در دست نگه داشتن مدارک و مطالبی که به او  ارایه می شود•



 مهارتهای مشاوره ای

 :رفتار توجه آمیز•
 .رفتارهای مشاور که بیانگر حضور جسمانی و روانشناختی مشاور در برابر مراجع است•

 رو به روی مراجع قرار بگیرید -1•

 باز و گشاده رو باشید -2•

 متناسب با موقعیت انعطاف پذیری بدنی داشته باشید -3•

 تماس چشمی مناسب داشته باشید -4•

 در رفتارهایتان راحت و طبیعی باشید -5•

 دکتر فرهادی عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان



 :گوش دادن

 
 :موانع گوش دادن•

 پرسشگری -1•

 قضاوت -2•

 طزح داستان خود -3•

 سخت انگاری/ ساده انگاری -4•

 سکوت -5•

 دقیقا احساس تو را می فهم یا راه حل مشکل تو این است) تخصص زدگی  -6•

 مشاور آهنی -7•

 

 دکتر فرهادی عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان


