
  "هاي علوم پزشكي نامه تفصيلي ادارات مشاوره و راهنمايي دانشگاه شيوه
 بر اساس دستور العمل وزارتي در خصوص تشكيل و تقويت ادارات مشاوره

   
  آليات: بخش اول

   
  :مقدمه

ترين آفريده الهي است و به عنوان يك موجود مختار و مسئول، رفتارش  انسان به عنوان اشرف مخلوقات پيچيده
سازي مقدمات رشد و تحول و تكامل  تأمين بهداشت رواني و فراهم. باشد متأثر از عوامل و شرايط متعددي مي

اسالم به منظور تربيت انسان عابد شناختي، عاطفي، رفتاري اين مخلوق در چارچوب ضوابطي آه دين مبين 
ريزي، هدايت، حسن اجرا، ارزيابي و نظارت مداوم   باشد آه نيازمند تالش، برنامه اي مي ارائه نموده است، وظيفه

توان اقدام به  در اين راستا با شناخت صحيح از اصول تحول سالم واز طريق عوامل بازدارنده آن، مي. است
هاي اسالمي و يا استفاده از  ي آه مشكل رفتاري بروز آرده است، در قالب ارزشپيشگيري نموده و در موارد

  .هاي علمي و آگاهي از خصوصيات تربيتي و روانشناختي افراد به درمان مسأله اقدام نمود روش
وزارتي در زمينه تشكيل و تقويت ادارات راهنمايي و  ٢۴/٢/٧۴مورخ ١۴۶٢بر همين اساس دستورالعمل شماره 

هاي علوم پزشكي آشور نخستين گام مدون در زمينه ايجاد انسجام و نيز  ها و دانشكده ره در دانشگاهمشاو
ف /٧٧۵٢نامه شماره هاي مستقل تابعه محسوب و شيوه ها و دانشكده تعميم خدمات در سطح تمامي دانشگاه

  .با هدف اجرائي آردن دستورالعمل مزبور تدوين و ابالغ گرديد ٢٨/٨/٧۵مورخ 
نامه مذآور استقرار واحدهايي آه بتوانند خدمات جامع بهداشت رواني را در حد معيارهاي قابل  تهيه شيوهدر 

اي ارائه نمايند آه نيازهاي مختلف دانشجويان را پوشش دهد مد نظر بوده و در عين حال  اي به گونه قبول حرفه
ع مورخ /ش/٣١۶٣موضوع ابالغ نامه شماره (اي  نامه مراآز خدمات مشاوره تالش به عمل آمد آه اصول آن با آئين

) اي وابسته به شوراي عالي جوانان نهادرياست جمهوري شوراي هماهنگي مراآز خدمات مشاوره ٧۴/۴/٨
  .منطبق باشد
نامه در عرصه عمل و نيز اطالعات جديد از نيازهاي در حال تحول دانشجويان، آارشناسان امور  اجراي شيوه

هاي مشاورين شاغل در ادارات مشاوره دانشجويي و  بر آن داشت تا با استفاده از ديدگاه مشاوره اين حوزه را
نامه مذآور را بازنگري و  تر علمي، شيوه هاي دانشجوئي و مفاهيم تازه مقتضيات جديد ساختار اداري معاونت

  .بازنويسي آنند
معاونت دانشجويي و فرهنگي، همچون گذشته خود را نيازمند و مرهون بازخوردهاي علمي و اجرايي معاونين 

ها و  فرهنگي و نيز همكاران گرانقدر خود در ادارات مشاوره دانشجويي در دانشگاه محترم دانشجويي و
نامه در ايجاد فضاي  ين شيوهداند و معتقد و اميدوار است آه با حسن اجراي ا هاي علوم پزشكي مي دانشكده

اجتماعي و تحصيلي دانشجويان گام اساسي  - حمايت آننده رشد رواني، شخصيت فردي و سازگاري رواني
  .برداشته شود

   
  معاون دانشجويي و فرهنگي

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
   

  تعريف و اهداف -فصل اول
   

  نامه تفصيلي تعريف شيوه -١ماده 
هاي علوم پزشكي سراسر آشور يك برنامه عملياتي مبتني بر  تفضيلي ادارات مشاوره دانشگاه نامه شيوه

هاي علوم  هاي نظري است، آه به منظور ارائه خدمات جامع در اين زمينه به دانشجويان دانشگاه چارچوب
خدمات  پزشكي و ايجاد قابليت نظارت عيني و دقيق بر خدمات بهداشت رواني بر اساس الگوي عمومي

  .گانه پيشگيري تدوين گرديده است بهداشت، مصوب سازمان بهداشت جهاني در قالب سطوح سه
   
  :اهداف-١-١
فراهم سازي شرايط الزم براي اجراي دقيق دستورالعمل وزارتي در زمينه تشكيل و تقويت ادارات راهنمايي و  -١

  .مشاوره
هاي دانشجويي علوم  ها و خوابگاه دانشكده/ ها  توسعه ارائه خدمات جامع مشاوره در تمامي دانشگاه -٢

  .پزشكي
  .اي ارتقاء سطح آيفي خدمات مشاوره در حد ضوابط حرفه -٣
   
  :تعريف راهنمايي-٢-١

فته به رشد متعادل و اي است آه از طريق يك سلسله فعاليتهاي منظم و سازمان يا راهنمايي فرآيند ياري دهنده
ترين  آورد، عمده گيري از حداآثر توانائيهاي بالقوه فرد را فراهم مي انجامد و موجبات بهره همه جانبه انسان مي

  :اصول حاآم بر راهنمايي به قرار زير است
  .راهنمايي فرآيندي مستمر و مداوم است -١
سماني، ذهني و عاطفي اجتماعي و اخالقي فرد ارتباط جانبه و متعادل فرد در ابعاد ج  راهنمايي با رشد همه -٢

  .دارد
  .ها ومحدوديتهايش متكي است راهنمايي بر خودشناسي صحيح و آگاهي فرد از توانائي -٣



  .راهنمايي فعاليتي جمعي است و بر همكاري افراد، مؤسسات و نهادها مبتني است -۴
گيري انساني نسبت به رفتار، احساس و افكار  اد و تصميمراهنمايي بر مسئوليت و استقالل فرد در انتخاب آز -۵

  .خود مبتني است
  .شود در راهنمايي از روندها و فنون متعددي استفاده مي -۶
   
  :تعريف مشاوره-٣-١

شود تا به  مراجع آمك ميمشاوره فرايندي فعال، پويا و روياروي بين مراجع و مشاور است آه در طي آن به 
شناخت بهتري از توانائي و قابليتهاي خويش و نيز امكانات و فرصتهاي محيطي استفاده نمايد و در نهايت به 

آند تا نحوه برقراري ارتباط با  سازگاري بيشتر در زندگي دست يابد، در فرآيند مشاوره، مشاور به مراجع آمك مي
اش را بشناسد،  ل براي ارضاء نيازهايشان را فراگيرد، احساسات ناشناختههاي معقو ديگران را بياموزد، شيوه

اطالعات وسيع و عميق درباره خويشتن به دست آورد و پس از شناخت اهداف زندگي و چگونگي رسيدن به آنها 
  .هاي اصولي و منطقي براي نيل به هدف گردد گيري قادر به تصميم

  .شود گيري در مورد آينده او تأآيد مي ريزي و تصميم فرد مراجع و برنامهدر مشاوره بر مسائل اينجا و اآنون  - 
  .اي غير پزشكي است اي ارائه خدمات ياورانه در حرفه مشاوره قلب راهنمايي است و يك حوزه تخصصي و حرفه - 
   
  :اداره مشاوره و راهنمايي-۴-١

شود محلي است آه در  ناميده مي" ه مشاورهنامه ادار ه اداره مشاوره و راهنمايي آه از اين پس در اين شيو
  :باشد گانه پيشگيري از الگوي عمومي بهداشت رواني قادر به عرضه خدمات زير مي قالب سطوح سه

  .مشاوره و راهنمايي در امور اجتماعي ـ ارتباطي ـ اخالقي ـ تربيتي ـ رواني و رفتاري: الف
  .، ازدواج، خانواده و غيرههاي تحصيلي، شغليمشاوره و راهنمايي در زمينه: ب
تشخيصي، شخصيتي، (هاي روانشناختي  هاي مشكالت روانشناختي، انجام تست سنجي در زمينه روان: ج

  ...).هوشي و 
  .روان درماني: د
هاي زندگي، آموزش  هاي مهارت آارگاه: برگزاري آارهاي آموزشي(افزايي  رساني و دانش آموزش، اطالع: هـ

  ...).هاي مطالعه و  ش مهارتپيش از ازدواج، آموز
  .روان پزشكي: و
  .مددآاري اجتماعي: ز
   
  :اهداف ادارات مشاوره -۵-١
ها، افكار، به منظور ارتقاي  ها، ارزش ها، رغبت استعدادها، توانايي(آمك به مراجعين در شناخت بهتر خود -١

  ).ها سطح فكر و اعتالي هرچه بيشتر توانمندي
گيري در زمينه رشته تحصيلي،  مانند تصميم(هاي مهم زندگي  گيري اب و تصميمآمك به مراجعين در انتخ-٢

  ...). انتخاب همسر، شغلي، امور اجتماعي و 
هاي بالقوه و توسعه خالقيتهاي مراجعين و به آارگيري اين قابليتها در تعالي  آمك به رشد توانائي و استعداد-٣

  .فرد و اجتماع
  ... .زگاري فردي، خانوادگي، روابط زناشويي و آمك به مراجعين در بهبود سا-۴
  .شناختي باشد - تواند سرمنشاء ايجاد اختالالت عميق عاطفي  آمك به پيشگيري از بروز مشكالتي آه مي-۵
  .عاطفي و هيجاني ايجاد شده - ها و اختالالت شناختي  تالش براي درمان نارسايي-۶
هاي مختلف  براي برقراري روابط سالم با افراد ديگر در محيط هاي الزم آمك به مراجعين در فراگيري مهارت -٧

  .اجتماعي
هاي الزم براي مواجهه با تحوالت ناشي از رشد و ارضاء سالم  آمك به مراجعين به منظور آسب مهارت -٨

  .نيازها
هاي  تحليل هيجانهاي حاآم بر جامعه و شناسايي و  آمك به مراجعين براي شناخت و پذيرش ارزش -٩

  .ها بازدارنده از پذيرش و عمل به اين ارزش
  .آمك به ارتقاء سطح بهداشت رواني دانشجويان - ١٠
  .آميز تحصيالت دانشگاهي رفع موانع موجود در ادامه موفقيت - ١١
  .آمك به دانشجوياني آه در طول دوران تحصيل مشكالت تحصيلي و آموزشي دارند- ١٢
  .آمك به دانشجو جهت سازگاري با شرايط و مقتضيات زندگي دانشجويي - ١٣

   
  شرح وظايف اداره مشاوره -۶-١
  .الزام به رعايت آليه موازين شرع مقدس در ارائه خدمات بهداشت رواني به دانشجويان علوم پزشكي -١
  .يانفراهم سازي شرايط الزم براي ارائه خدمات جامع بهداشت رواني به دانشجو -٢
  .هاي ارسالي از معاون دانشجويي وفرهنگي اجراي دقيق دستورالعمل -٣
  .اي در ارائه خدمات بهداشت رواني به دانشجويان رعايت آامل معيارهاي حرفه -۴
  .ارسال گزارش آار منظم و دقيق به دفتر مرآزي مشاوره دانشجوئي -۵
  .توسط دفتر مرآزي مشاوره هاي برگزار شده هاي بازآموزي وگردهمايي شرآت در دوره -۶
  .هاي اداره مشاوره ها و شوراهاي مربوط به فعاليت شرآت فعال در آميته-٧
   



  گانه پيشگيري معرفي سطوح سه: فصل دوم
   

  )فراگير(سطح اول خدمات پيشگيري -٢ماده 
  :هايي است آه گانه خدمات پيشگيري در برگيرنده آن دسته از فعاليت نخستين سطح از سطوح سه

رفتاري مخاطب خود قرار  - هاي شناختي  تأآيد اصلي خود را بر ارائه اطالعات براي تأثير اوليه در حيطه -١-٢
  .دهد مي
خدمات اغلب شكل گروهي داشته و جريان اطالعات غالبًا يك طرفه است، به اين معني آه فرد يا افرادي  -٢-٢

  .دهند ي قرار ميآگاه در زمينه خاصي اطالعات خود را در اختيار جمع آثير
هاي  حل اطالعات ارائه شده در اين سطح غالبًا به توصيف وضعيت سالم و يا شرايط مختل پرداخت و راه -٣-٢

بازداري و اجتنابي را از بروز يا تشديد مشكل ارائه نموده و يا در مورد نحوه تغيير، تعديل و يا اطالع اين شرايط 
  .دهد آگاهي مي

هاي  طالعات و نحوه ارائه آن با نيازهاي خاص تك تك مخاطبين در مقايسه با روشتالش براي تطبيق ا -۴-٢
  .باليني بسيار آم است

ها و بسياري از آثار  رساني، جزوه ها، بروشورهاي پيام هاي آموزشي، سخنراني جلسات آموزشي، آالس -۵-٢
  .باشد ها انفرادي جزو خدمات اين سطح مي تصويري و نمايشي و نيز برخي از تماس

   
  )انتخابي(سطح دوم خدمات پيشگيري  -٣ماده 

   :خدماتي است آه  اين سطح شامل مجموعه
با هدف شناسائي، تشخيص، تعديل و رفع زودرس نارسائيها، ناهنجاريها و يا اختالالت احتمال موجود در  -١-٣

  .گردد هاي شناختي، عاطفي و يا رفتاري در فرد ارائه مي حيطه
ريزي احساسات و جاري شدن عواطف  خدمات اين سطح با استفاده از يك فضاي ارتباطي آه امكان برون -٢-٣

  .گردد آورد، ارائه مي نهفته موجود در فرد را فراهم مي
  .پذيرد تغييرات شناختي و رفتاري نيز غالبًا با هدف نهائي پااليش عواطف صورت مي -٣-٣
ها و فنون مختلف جزو اين   و درمان انفرادي و گروهي با استفاده از نظريهخدمات روانشناختي ،مشاوره  -۴-٣

  .دسته از خدمات مي باشد
  .سنجي، دارودرماني و مددآاري درماني، مشاوره، روان روان: خدمات ارائه شده در اين سطح عبارتند از: تبصره

   
  )نشاندار(سطوح سوم خدمات : ۴ماده 

ني براي نيازمنداني است آه به علل مختلف در آارآردهاي شناختي، عاطفي، و ارائه آننده خدمات بازتوا -١-۴
دچار اختالل شديد و ناتواني مداوم ... يا رفتاري در حيطه شخصيتي، تحصيلي، اجتماعي، شغلي، خانوادگي و 

  .اند شده
اعصاب و روان هاي  هاي انضباطي ــ دفاتر مددآاري اجتماعي ـ آلينيك آميسيون موارد خاص ـ آميته -٢-۴

جزو اين بخش از ... مراجع آار درماني و   هاي اعصاب و روان بيمارستانهاي عمومي ـ بيمارستانهاي رواني ـ بخش
  .خدمات قرار دارند

   
  تشكيالت  :بخش دوم

   
  ارآان سازماني: ۵ماده 

علوم پزشكي سراسر  هاي نماي تشكيالتي ابالغ شده به دانشگاه ارآان سازماني اين ادارات مبتني بر سازمان
  .آشور توسط مرآز توسعه مديريت و تحول اداري وزارت متبوع است

   
  نيروي انساني: ۶ماده 

باشد  بيني شده براي ادارات مشاوره نيروي انساني اين ادارات متشكل از افراد ذيل مي متناسب با خدمات پيش
رديف استخدامي و يا خدمات خريد خدمت جذب نماي تشكيالتي هر دانشگاه به صورت  آه بر اساس سازمان

  .شوند مي
  رئيس اداره - 
  شناس روان - 
  مشاور - 
  سنج روان - 
  روانپزشك - 
  مددآار اجتماعي - 
  )بامدرك تخصصي روانشناسي(مشاور روحاني  - 
  متصدي امور دفتري - 

توانند از مشاور،ادارات مشاوره دانشجويي ميدر صورت نياز مراجع به استفاده از خدمات يك روحاني  :تبصره
هاي علميه شهر از خدمات روحانيون واجد طريق هماهنگي با دفتر نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه و ياحوزه

  .مند گردند در اين زمينه بهره) با تحصيالت در حوزه بهداشت روان(شرايط 
   



  رئيس اداره مشاوره -١-۶
  :الف ـ شرايط احراز

و يا دآتري ) عمومي، باليني، تربيتي، مشاوره(بودن حداقل مدرك آارشناسي ارشد در زمينه روانشناسي  دارا - 
  .تخصصي در روانپزشكي

دارا بودن حداقل دو سال سابقه آار مفيد در حوزه خدمات بهداشت رواني و يا مشاوره و حضور تمام وقت در  - 
  .اداره مشاوره

  ).لزامي استدر مورد آارشناسان مرد ا(تأهل  - 
   

  :شرح وظايف  ب ـ
  :ورزند اي به انجام وظايف ذيل مبادرت مي رئيس اداره مشاوره عالوه بر ارائه خدمات روانشناسي و مشاوره -
  .شناختي وساير آميته ها تشكيل و پيگيري تصميمات آميته روان -
  .عضويت در آميسيون موارد خاص دانشگاه -
  .شجويانشوراي تأمين بهداشت رواني دان -
  .هاي پيشگيري و مشاوره، مصوب دفتر مرآزي مشاوره اعمال سياستها و برنامه -
  .وقت به صورت پاره) مشاور ـ روانپزشك و مددآار-روانشناس(جلب همكاري متخصصين مورد نياز  -
  .نظارت بر پذيرش مراجعين و ارائه خدمات مناسب به آنها توسط متخصصين شاغل در اداره -
  .رش ماهانه براي ارائه به دفتر مرآزي مشاورهتهيه گزا -
  .هاي بازآموزي شرآت در دوره -
   
  :مشاور در اداره مشاوره-٢-۶

  :الف ـ شرايط احراز
  ).باليني، عمومي،تربيتي ،مشاوره(شناسي  هاي روان دارا بودن حداقل مدرك آارشناسي ارشد در رشته - 
  .دارا بودن حداقل دو سال سابقه آار مفيد در حوزه خدمات بهداشت رواني - 
  ).در مورد آارشناسان مرد الزامي است(تأهل  - 
   

  :شرح وظايف - ب 
  .آنندگان و ثبت اطالعات مورد نياز تكميل پرونده راهنمايي و مشاوره مراجعه -
  .ريزي طرح فرآيند مشاوره يا راهنمايي اقدام در جهت پي -
  .اجراي فرآيند مشاره -
  .پيگيري نتايج آار -
  .ارائه اطالعات و شرآت در تحقيقات و پژوهشهاي مربوطه -
  .اي هاي مرتبط به منظور دستيابي به اطالعات روز در زمينه حرفه هاي بازآموزي و همايش شرآت درآارگاه -
  .دانشگاه/هاي مشاوره پيشرفت تحصيلي دانشكده شرآت فعال در هسته -
  .براي دانشجويان و ساير واحدها..) بروشور،پمفلت و(رساني همكاري در جهت تهيه جزوات اطالع -
  .ها و طرحهاي پيشگيري به منظور آاهش و رفع مشكالت همكاري در زمينه برنامه -
  .شرآت در جلسات اداره مشاوره -
  .هاي پيشگيري و آموزشي هاي تحقيقاتي و برنامه ارائه طرح -
  .هاي دانشجويي ت روانشناختي در خوابگاهارائه خدما -
  .انجام خدمات مشاوره تلفني -
  .انجام ساير امور محوله به تشخيص رئيس اداره مشاوره -
   
  :شناس در اداره مشاوره روان -٣-۶

  :الف ـ شرايط احراز
  )ومي، تربيتيباليني، عم( هاي روانشناسي دارا بودن حداقل مدرك آارشناسي ارشد ترجيحًا در يكي از رشته -
  .دارا بودن حداقل دو سال سابقه آار مفيد در حوزه خدمات بهداشت رواني -
  )در مورد آارشناسان مرد الزامي است(تأهل  - 

شناسي  هاي روان به منظور حفظ آن دسته از مشاوريني، آه داراي مدرك آارشناسي در يكي از رشته :١تبصره
نامه اجرايي در ادارات مشاوره مشغول خدمت  تا قبل از ابالغ اين آئينباليني، تربيتي، عمومي و مشاوره بوده و 

رسيده باشد، ) دفتر مرآزي مشاوره(اند، به شرط آنكه آيفيت خدماتي آنها به تأييد مرجع ارزشيابي آننده  بوده
  .استمرار فعاليت آنها طبق ضوابط و مقرراتي آه متعاقبًا اعالم خواهد شد بالمانع است

ود يك روانشناس زن و يك روانشناس مرد براي آار مشاوره دانشجويي در ادارات مشاوره الزامي وج :٢تبصره
  .است

   
  :ب ـ شرح وظايف

  .شناختي مراجعه آنندگان و ثبت اطالعات مورد نياز تكميل پرونده روان -
  .شناختي، ارزيابي، تشخيص و تعيين نوع مشكل مصاحبه روان -
  .طرح ريزي و اجراي فرآيند تغيير، تعديل يا درمان و پيگيري آن -
  .ارائه اطالعات و شرآت در تحقيقات و پژوهشهاي مربوط -



  .اي شرآت در آارگاههاي بازآموزي و همايشهاي مرتبط به منظور دستيابي به اطالعات روز در زمينه حرفه -
  .براي دانشجويان و ساير واحدها..) لت وبروشور، پمف( رساني همكاري در تهيه جزوات اطالع -
  .ها و طرحهاي پيشگيري به منظور آاهش يا رفع مشكالت همكاري در زمينه برنامه -
  .شرآت در جلسات اداره مشاوره -
  .هاي دانشجويي ارائه خدمات روانشناختي در خوابگاه -
  .انجام خدمات مشاوره تلفني -
  .ره مشاوره دانشجوييانجام امور محوله به تشخيص رئيس ادا -
   
  :مددآار اجتماعي در اداره مشاوره -۶-۴

  :الف ـ شرايط احراز
دارا بودن حداقل مدرك آارشناسي در رشته مددآاري اجتماعي و يا داشتن مدرك آارشناسي علوم اجتماعي  - 

  .با حداقل سه سال سابقه مفيد مرتبط با خدمات بهداشت رواني
  ).د الزامي استدر مورد آارشناسان مر(تأهل  - 
   

  :ب ـ شرح وظايف
  .آننده و ثبت اطالعات مورد نياز براي پيگيري آار مراجع تكميل پرونده مددآاري مراجعه -
بازديد منزل، مراجعه به (بررسي موقعيت دانشجويان ارجاعي به اداره مشاوره و نيز خانواده آنان از طرق الزم  -

  ...).محل آار، مراجعه به خوابگاه و 
  .عزام دانشجويان نيازمند به مراآز پزشكي و مؤسسات خدمات اجتماعي مرتبط با مشكل دانشجوا -
شناسايي منابع اجتماعي و رفاهي و بهداشتي براي آمك به حل مشكالت دانشجويان و تهيه آمار و اطالعات  -

  .جهت برطرف آردن مشكالت موجود، با همكاري ساير اعضاء دفتر مشاوره
صحيح و همكاري با آادر آموزشي و اداري دانشگاه و ساير آارآنان در رابطه با حل مشكالت ايجاد رابطه  -

  .دانشجو
  .حضور و ارتباط مستمر با دانشجويان ساآن خوابگاه -

با توجه به اينكه هر يك ازهمكاران اداره مشاوره موظفند صرفًا درحيطه تخصصي خود فعاليت نمايند،  :تبصره
رود در حوزه ارزيابي، تشخيص و درمان هيچ نوع فعاليت مستقيم  اران مددآار انتظار نميبديهي است آه از همك
  .و فعاالنه داشته باشند

   
  روان سنج در اداره مشاوره -۶-۵

  :الف ـ شرايط احراز
  .سنجي دارا بودن مدرك آارشناسي ارشد روان - 
  ).در مورد آارشناسان مرد الزامي است(تأهل  - 
   

  :ب ـ شرح وظايف
  .هاي شناختي و غير شناختي اجراي آزمون -
  .تنظيم و انعكاس نتايج آزمونهاي اجرا شده به رئيس اداره مشاوره يا آارشناس مربوطه -
  .اي هاي مورد نياز ارائه خدمات مشاوره تهيه و تدوين، ميزان سازي و هنجاريابي آزمونها و پرسشنامه -
  .تهيه و تدوين نتايج تحقيقات انجام گرفته در زمينه بهداشت رواني دانشجويان -
  .بررسي طرحهاي پژوهشي پيشنهاد شده -
  .تدوين و اجراء طرحهاي پژوهشي مورد نياز درعرصه خدمات بهداشت رواني دانشجويان -
  .هماهنگي و همكاري در امور پژوهشي مرآز مشاوره دانشجويي -
  .حوله به تشخيص رئيس اداره مشاورهانجام امور م -
   
  روانپزشك در اداره مشاوره -۶-۶

  :الف ـ شرايط احراز
  .دارا بودن مدرك تخصصي در روانپزشكي -
  ).در مورد روانپزشكان مرد الزامي است(تأهل  -
   

  :ب ـ شرح وظايف
نوع اختالل نياز به دارو درماني ارائه خدمات روانپزشكي به آن گروه از مراجعين است آه در موارد خاص به دليل  -

  .دارند
  .ارزيابي و تشخيص اختالالت مراجعين -
  .پيگيري فرآيند درمان دارويي مراجعين مربوطه -
  .ارائه گزارش ماهيانه از درمان به رئيس اداره مشاوره -
  .همكاري با ساير اعضاء اداره مشاوره -
  .همكاري در امور آموزشي و جلسات اداره مشاوره -
  .ارائه طرحهاي پيشگيري و تحقيقاتي و آموزشي -



ورزد، رعايت شرح وظايف در  در مواردي آه روانپزشك به ارائه خدمات مشاوره روانشناختي مبادرت مي: تبصره
  .نامه حاضر الزامي است شيوه ٢-۶بند 

   
  :متصدي امور دفتري -٧-۶

  :الف ـ شرايط احراز
  .دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم -
  .تسلط به تايپ، بايگاني، امور دفتري و استفاده از آامپيوتر -
  .داشتن حداقل يك ساله سابقه آار مفيد -
  ).در مورد متصديان امور دفتري مرد الزامي است(تأهل  - 
   

  :ب ـ شرح وظايف
  ... .ها و تعيين نوبت جهت مراجعين و پاسخ به تلفن -
  .ها ها، تايپ نامه بايگاني پرونده -
  .جام امور محوله به تشخيص رئيس اداره مشاورهان -
   

  امكانات رفاهي: بخش سوم
   

  امكانات اداري: ماده هفتم
  .دارا بودن حداقل دو اتاق براي انجام مصاحبه و مشاوره -
  .اتاق پذيرش و انتظار -
  .وسايل اداري مورد نياز -
  .هاي شناختي و غير شناختي در حد آفايت آزمون -
  .خط تلفن مستقل ،آامپيوتر با اتصال به اينترنت -

  .آند امكانات فوق متناسب با تيپ دانشگاه و افزايش مراجعين تغيير مي: ١تبصره 
اي باشد آه رعايت سكوت آامل، بهداشت عمومي و حفظ حرمت  ها بايد به گونهشرايط مكاني و اتاق: ٢تبصره 

وجه به محرمانه بودن اطالعات ونوع خاص خدمات از حوزه فعاليت پذير بوده و با ت مراجعين به سهولت امكان
  .هاي پر سرو صداو شلوغ جدا و دور باشد واحدهاي مختلف و مكان

   
  نظارت بر ارزيابي: بخش چهارم

   
  نظارت و ارزيابي: ماده هشتم

  :پذيرد فرآيند نظارت و ارزيابي خدمات ارائه شده در ادارات مشاوره در قالب ذيل صورت مي
مصاحبه تخصصي با نيروهاي روانشناس و مشاور در بدو خدمت از سوي رئيس اداره مشاوره و در مورد رئيس  - 

  ".ريزي دفترمرآزي مشاوره دانشجويي وزارتخانه آميته ارزيابي شوراي برنامه"اداره مشاوره توسط 
ي مشاوره دانشجويي وزارت آنترل آيفي و آمي گزارش عملكردهاي آتبي ادارات مشاوره از سوي دفتر مرآز - 

  .متبوع
از سوي دفتر مرآزي مشاوره دانشجويي وزارتخانه به ادارات ) يا نماينده تام االختيار(اعزام آارشناس تخصصي - 

  .ها مشاوره در دانشگاه
در صورت مشاهده هرگونه نارسايي، موارد به طريق مقتضي به رئيس اداره مشاوره و يا معاونت دانشجويي و  - 

  .ي اعالم و درمدت حداآثر سه ماه در رفع نارسايي اقدام الزم صورت پذيردفرهنگ
نامه رسيدگي به تخلفات مراآز  ها پس از گذشت زمان مقرر، به استناد آيين در صورت عدم رفع نارسايي - 

  .گردد مشاوره اقدام مي
 


