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خودبینیخودشناسی مبتنی بر اصل توحید درمقابل 1
شناخت استعدادهای مادی و معنوی و شکوفایی آن درحد وسع: استعدادها1/1
(انسجام شخصیت) هماهنگ نمودن عالئق مادی و معنوی : عالئق2/1
(پذیرش مسئولیت سرنوشت )هماهنگی اهداف مادی ومعنوی : هدفها3/1

مبتنی بر مشاوره دينی درمقابل مجادلهاخالق1
درگفتار با شناخت آیات و روایات مرتبطادب : اخالق فردی 1/1
در رفتار با شناخت آیات و روایات مرتبطتواضع : اخالق اجتماعی2/1
عظیم در سبک زندگی با شناخت سیره  انبیاء و اولیاء خداخلق : اخالق الهی3/1

(اولجلسه )اُتاق مشاوره 

تکريم مبتنی بر صداقت درمقابل توهین با سلطه1
(كرامت انسانهاعمومیت ( )فطری)ذاتیكرامت 1/1
(بیان كرامات كسب شده)( نسبی( )اكتسابی)انسانی كرامت 2/1
(برخورد بزرگوارانه با مشکالت)( اتم و اكمل)ملکوتی كرامت 3/1

مبتنی بر دانش و اطالعات درمقابل پیشداوریمشارطه1
(شنیدن()علم الیقین)بیان احساسات، انتقادات و پیشنهادات: اعتماد متقابل1/1
(دیدن()الیقینعین)شناسیروان شناسی، طرحواره مزاج شناسی، رفتارشناسی، شخصیت شناسی، : عالمانهتشخیص 2/1
(همدلی()حق الیقین)چیستی، چرایی و چگونگی اجرای تصمیمات: تصمیم همدالنه3/1
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توحیدخودشناسی مبتنی بر اصل -1
درمقابل خودبینی

هدفهاعالئقاستعدادها
(كوتاه مدت، میان مدت، بلندمدت)(گذاری استعدادهاارزش)(توانمندی ها، وسع)



دینیمبتنی بر مشاوره اخالقی شناخت -2
درمقابل مجادله

اخالق الهیاخالق اجتماعیاخالق فردي  
تکلیف گرابرونگرا مردم گرادرونگرا وظیفه گرا



تکریم مبتنی بر صداقت-3
درمقابل توهین با سلطه

كرامت ملکوتیكرامت انسانیکرامت ذاتی
احترام من به ديگراناحترام ديگران به مناحترام به خود



واطالعاتمشارطه مبتنی بر دانش -4
درمقابل پیشداوري

تصمیم همدالنهتشخیص عالمانهاعتماد متقابل
چگونگیچیستی، چرايی،مزاج، رفتار،شخصیت، طرحواره، روح،  روانانتقادات، پیشنهاداتاحساسات،



(جلسه دوم)مشاوره اُتاق 
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(دومجلسه )مشاوره اُتاق 
خودخواهیخداشناسی مبتنی بر اصل عدل درمقابل 2

خلقتدانایی و عدالت در 1/2
توانایی و عدالت در اداره نظام هستی2/2
انسانهابخشندگی، مهربانی و عدالت در سرنوشت 3/2

مبتنی بر مشاوره خانواده درمقابل تحريفمنطق2
ش می بردانسان نخست از روی فطرت می اندیشد؛ یعنی با عقل سلیم و منطق فطری كار تفکر را پی:منطق فطری1/2

اشکال مختلف مواجهه با مشکالت:منطق صوری2/2
ر نظر روش های مورد قبول عام در ریاضیات هرگاه كه به طور همه جانبه، كلی نگرانه و به عنوان یک كل واحد، د: منطق ریاضی3/2

.گرفته شود، به هیچ نوع تناقضی منجر نخواهد شد

تشويق مبتنی بر صبر درمقابل تحمیل با سفسطه2
(تقویت توان خویشتنداری در برابر گناه)تشویق نسبی گفتاری1/2
(تقویت توان ترک لذت و كسالت و تنبلی)تشویق فاصله ای روزانه 2/2
(تقویت توان تحمل سختیهای ناشی از مشکالت)تشویق رفتاری3/2

مبتنی بر روش مناسب درمقابل آزمون و خطامراقبه2
منفیتدریجی افکار ، گفتار و هیجانات حذف (: تخلیه)1/2
پسندیدهنمودن رفتار و عادات فهرست (: تحلیه)2/2
سرنوشتفضائل اخالقی جهت تغییر شخصیت و تقویت (: تجلیه)3/2



عدلخداشناسی مبتنی بر اصل -5
خودخواهیدرمقابل 

عدل درسرنوشتعدل درزندگیعدل درخلقت
ت  بخشندگی، مهربانی و عدالت در سرنوشتوانایی و عدالت در اداره نظام هستیدانایی و عدالت در خلقت

انسانها



مبتنی بر مشاوره خانواده  منطقی شناخت -6
درمقابل تحریف

شناخت هاباورهاافکار

انسان نخست از روي فطرت :منطق فطري
ري کار می اندیشد؛ یعنی با عقل سلیم و منطق فط

تفکر را پیش می برد
تاشکال مختلف مواجهه با مشکال:منطق صوري

روش هاي مورد قبول عام در : منطق ریاضی
رانه و ریاضیات هرگاه که به طور همه جانبه، کلی نگ
ه هیچ به عنوان یک کل واحد، در نظر گرفته شود، ب

.نوع تناقضی منجر نخواهد شد



مبتنی بر صبرتشویق -7
درمقابل تحمیل با سفسطه

مصیبت هامعصیت هاعبادات
تشویق نسبی گفتاري

(اهتقویت توان خویشتنداري در برابر گن)
تشویق فاصله اي روزانه 

(لیتقویت توان ترک لذت و کسالت و تنب)
تشویق رفتاري

(التتقویت توان تحمل سختیهاي ناشی از مشک)



مناسبمراقبه مبتنی بر روش -8
درمقابل آزمون وخطا

تجلیهتحلیهتخلیه
حذف تدریجی افکار ، گفتار و هیجانات  

فهرست نمودن رفتار و عادات پسنديدهمنفی
صیت و تقويت فضائل اخالقی جهت تغییر شخ

سرنوشت



(سومجلسه )اُتاق مشاوره
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(سومجلسه )اُتاق مشاوره
خودباختگیخودباوری مبتنی بر اصل نبوت درمقابل 3

(ایمان)اراده و قدرت انتخاب راه سعادت یا شقاوت 1/3
(عمل صالح)اثبات لیاقت و شایستگى تغییر با توبه و نیکوكاری 2/3
(تواصی به حق و صبر)توان اثرگذاری بر محیط با بردباری 3/3

حدس وگمانعلم مبتنی بر مشاوره تخصصی درمقابل 3
مادینیازهای شناخت (: علم نظری)1/3
شناخت نیازهای اجتماعی:(علم عملی)2/3
معنویشناخت نیازهای (: علم لدنی)3/3

تسهیل مبتنی بر صمیمیت درمقابل تهديد با  سرزنش3
خیر خواهی با ساده سازی تکالیف1/3
(تبدیل تهدیدها به فرصتها)اولویت بندی مشکالت2/3
(عدم سرزش به خاطر خطاهای گذشته)آینده نگری3/3

مبتنی بر مثبت گرايی درمقابل منفی گرايیمحاسبه3
طبقه بندی افکار مثبت1/3
توصیف گفتار مثبت2/3
پیش بینی رفتار مثبت3/3



نبوتخودباوري مبتنی بر اصل -9
درمقابل خودباختگی

میزانارادهطلب
اراده و قدرت انتخاب راه سعادت یا شقاوت

(ایمان)
وبه و اثبات لیاقت و شايستگى تغییر با ت

(عمل صالح)نیکوكاری 
توان اثرگذاری بر محیط با بردباری  

(تواصی به حق و صبر)



تخصصیمبتنی بر مشاوره علمی شناخت -10
درمقابل حدس و گمان

علم نظري
(شریعت)

علم تجربی
(طريقت)

علم لدنی
(حقیقت)

شناخت نیازهای معنویشناخت نیازهای اجتماعیشناخت نیازهاي مادي



تسهیل مبتنی بر صمیمیت-11
درمقابل تهدید با سرزنش

خیرخواهیخطاپوشیرازداري
اولویت بندي مشکالت

(تبدیل تهدیدها به فرصتها)
آينده نگری

با ساده سازی تکالیف(عدم سرزش به خاطر خطاهای گذشته)



گراییمحاسبه مبتنی بر مثبت -12
درمقابل منفی گرایی

رفتارمثبتگفتارمثبتافکارمثبت
پیش بینی رفتار مثبتتوصیف گفتار مثبتطبقه بندي افکار مثبت



(چهارمجلسه )مشاوره اُتاق 
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(چهارمجلسه )مشاوره اُتاق 
خداگريزیخداباوری مبتنی بر اصل امامت درمقابل 4

(رب الناس)شهادت به ربوبیت خدا و اطاعت بی چون و چرا از او  1/4
(ملک الناس)هدایت به صراط مستقیم و طهارت و پاكی در این راه 2/4
(اله الناس)وراثت اخالقی انبیاءو اولیاء الهی و سبقت در احسان و عدالت 3/4

درمقابل جهل و گمراهیمشاوره عقالنی عقل مبتنی بر 4
عقالو تعیین شناخت (: ابزاری()عقل معاش)1/4
مشکالتو تحلیل شناخت (: فطری()عقل مطبوع)2/4
مصلحتو تشخیص شناخت (: تجربی()عقل مسموع)3/4

تأيید مبتنی بر صراحت درمقابل تأكید با سردرگمی4
(اهداف مورد تأیید به روشنی مشخص شود)تشخیص درست هدف 1/4
(سیر الی المطلوب)تقویت مثبت برنامه ها 2/4
(برنامه روزانه برای رسیدن به اهداف)ایجاد انگیزش در عمل 3/4

مبتنی بر اعتماد به نفس درمقابل هوای نفسمعاتبه4
(جهان شناختی، خداشناختی، انسان شناختی)مهارت های شناختی :مهار نفس1/4
(حركت در حدود الهی)مهارت های رفتاری :كنترل نفس2/4
(تقوا و صبر-نماز-ایمان)مهارت های معنوی : هدایت نفس3/4



امامتخداباوري مبتنی بر اصل -13
درمقابل خداگریزي

الوهیتمالکیتربوبیت
شهادت به ربوبیت خدا و اطاعت بی چون و

(رب الناس)چرا از او  
در هدايت به صراط مستقیم و طهارت و پاكی

(ملک الناس)اين راه 
ت در  وراثت اخالقی انبیاءو اولیاء الهی و سبق

(اله الناس)احسان و عدالت 



عقالنیمبتنی بر مشاوره عقالنی شناخت -14
جهل و گمراهیدرمقابل 

عقل تجربیعقل فطریعقل مرزي
(:ابزاري()عقل معاش)

شناخت و تعیین عقال
(:فطری()عقل مطبوع)

شناخت و تحلیل مشکالت
(:  تجربی()عقل مسموع)

شناخت و تشخیص مصلحت



تأیید مبتنی بر صراحت-15
درمقابل تأکید با سردرگمی

عملبرنامههدف
تشخیص درست هدف  

(وبسیر الی المطل)تقويت مثبت برنامه ها (داهداف مورد تأیید به روشنی مشخص شو)
ی برنامه روزانه برا)ايجاد انگیزش در عمل 

(رسیدن به اهداف



به نفسمعاتبه مبتنی بر اعتماد -16
درمقابل هواي نفس

هدايتكنترلمهار
مهارت هاي شناختی :مهار نفس

(جهان شناختی، خداشناختی، انسان شناختی)
مهارت های رفتاری:كنترل نفس

(حركت در حدود الهی)
مهارت های معنوی  : هدايت نفس

(تقوا و صبر-نماز-ايمان)



(جلسه پنجم)مشاوره اُتاق 
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خودسازی مبتنی بر اصل معاد درمقابل خودنمايی5
(به غیبایمان)یوم الدین و اعتقاد به اصول دین1/5

(و بندگیعبادت)عمل به فروع دین جهت آمادگی  آخرت 2/5

احسان و نیکی به خلق خدا با ایمان به یوم الحساب3/5

(جلسه پنجم)اُتاق مشاوره 

قانون مبتنی بر مشاوره حقوقی درمقابل اختالف5
(حق النفس)شناخت حقوق زیستی 1/5
(حق الناس)شناخت حقوق خانوادگی و اجتماعی 2/5
(حق اهلل)شناخت حقوق الهی 3/5

تمرين مبتنی بر صالبت درمقابل تحقیر با سستی5
(حق جویی و شناخت حق)آموزش مستمر 1/5
.(حق را بگویید ، هر چند به ضرر شما باشد)آهستگی و  پیوستگی در حق گویی2/5
(دفاع از حریم حق)تکرار و  ورزیدگی در حق پویی 3/5

مبتنی بر نگرش الهی درمقابل نگرش مادیمرابطه5
(نگرش)دینیروی آوردن به دستورالعمهای : مواظبت1/5
(گرایش)تبعیت از دستورات الهی : متابعت2/5
(روش)دینی زندگی و روشسبکطبق زندگی استاندارد تداوم : مداومت3/5



معادخودسازي مبتنی بر اصل -17
درمقابل خودنمایی

توصیه به حق و صبرعمل صالحایمان
اعتقاد به اصول دین و یوم الدین 

(ایمان به غیب)
عمل به فروع دين جهت آمادگی  آخرت  

(عبادت و بندگی)
احسان و نیکی به خلق خدا

ايمان به يوم الحساب



حقوقیمبتنی بر مشاوره قانونی شناخت -18
درمقابل اختالف

حق اهللحق الناسحق النفس
شناخت حقوق الهیشناخت حقوق خانوادگی و اجتماعیشناخت حقوق زيستی  



تمرین مبتنی بر صالبت-19
درمقابل تحقیر با سستی

مشاورهآموزشراهنمایی
آموزش مستمر 

(حق جویی و شناخت حق)
آهستگی و  پیوستگی در حق گويی

.(دحق را بگويید ، هر چند به ضرر شما باش)
تکرار و  ورزيدگی در حق پويی  

(دفاع از حريم حق)



الهیمرابطه مبتنی بر نگرش -20
درمقابل نگرش مادي

روشگرايشنگرش
روي آوردن به دستورالعمهاي  : مواظبت

(شگراي)تبعیت از دستورات الهی : متابعت(نگرش)دینی
بک تداوم زندگی استاندارد طبق س: مداومت

(روش)و روش زندگی دينی 


