م
س
ا تاد شاور

استاد مشاور يكي از اعضاي هيأت علمي دانشگاه يا دانشكده است كه مسئوليت
هدايت تحصيلي و مشاوره اي دانشجويان در مقاطع مختلف تحصفيلي را در
زمينه هاي آموزشي ،پژوهشي و فردي بر عهده مي گيرد.

آیین نامه
استاد مشاور
هدايت هدفمند امورتحصيلي دانشجويان جهت رشد و شكوفايي هرچه بيشتر آنان
به منظور :پايش و پيشگيري از افت تحصيلي ،فراهم كردن زمينه هاي ارتقاي علمي و رفع
مشكالت آموزشي ،پژوهشي ،فردي ،اجتماعي و رفاهي دانشجويان در مقاطع مختل

تحصيلي

تعاریف
استاد مشاور :از اعضاي هيات علمي دانشگاه يا دانشكده

مسئوليت هدايت تحصيلي و مشاوره دانشجويان در مقاطع مختل

آموزشي

تحصيلي در زمينه هاي:

پژوهشي
فردي
اجتماعي

 مسئول استادان مشاور  :از اعضاي هيأت علمي دانشكده  ،وظيفه  :برنامهريزي و نظارت بر
فعاليتهاي استادان مشاور
 دوره هدایت تحصیلی و مشاوره  :يک سال اول تحصيلي و مدت زماني كه دانشجو دچار افت
تحصيلي است.
 کمیته مرکزی اساتید مشاور  :به رياست معاون آموزشي دانشگاه  ،تصميم گيري در جهت اجراي
آيين نامه اساتيد مشاور
 دانشجوی همیار :دانشجوي فرهيخته و عالقهمند در مقطع تحصيلي باالتر ،در هدايت
تحصيلي به استاد مشاور كمک مي كند.

اهداف:
هدایت و نظارت مستمر بر روند تحصیلی دانشجویان

 شناسایی زمینههای آسیب پذیری و عوامل غیر آموزشی موثر بر وضعیت آموزشی دانشجویان و
تالش در جهت رفع آنها
 آشنا نمودن دانشجویان با شهر محل تحصیل  ،واحدهای مختلف دانشگاه ،مقررات و فرایندهای
آموزشی و پژوهشی
 شناسایی و حمایت از استعدادهای درخشان و هدایت دانشجویان برتر

دانشجویان تحت پوشش:
كليه دانشجويان مقاطع مختل تحصيلي كارداني كارشناسي پيوسفته كارشناسفي ناپيوسفته و دكتفراي عمفومي پزشفكي
دندانپزشكي و داروسازي و كارشناسي ارشد ناپيوسته

 چنانچه دانشگاهی قادر به تامین استاد مشاور برای کلیه دانشجویان نباشدد اززامداا اوزویدت بدا دانشدجویان
مشروحه زیر است:
.1دانشجويان سال اول
 .2دانشجوياني كه در يک نیمسال مشروط انتخاب واحد ميكنند در نيم سال بعد از انتخاب واحد مشروط
 .3دانشجويان داراي افت تحصیلی (كاهش  2نمره معدل نيمسال يا داراي معدل نيمسال  12تا 12/99در
مقاطع كارداني ،كارشناسي و دكتراي عمومي و معدل  1۴تا 1۴/99در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته
 .۴مواردي كه از کمیسیون موارد خاص ارجاع مي گردد.

جایگاه استاد مشاور
اوزین سطح ارتباطی دانشجو با سيستم آموزشي
 مشاوره و هدايت دانشجويان در مسائل آموزشی در محدوده مقررات مربوطه (مانند ثبت
نام ،اخذ و حذف واحدها ،حذف كليه درس هاي اخذ شده در يک نيم سال ،تغيير رشته ،
انتقالي و ميهماني  ،مرخصي تحصيلي داراي مسئوليت اجرايي است.امور فوق منوط به نظر
كتبي استاد مشاور است.
 نقش هدایت کننده و مشورتي در حيطه هاي پژوهشي فرهنگي اجتماعي و رفاهي .
ارائه نظرات كتبي به معاونت هاي مربوطه دانشكده

نحوه انتخاب استاد مشاور
ترجيحاً از ميان اعضاي هيئت علمي عالقهمند
حداقل  3سال سابقه فعاليت آموزشي

 ارائه گواهي شركت در دوره هاي آموزشي توجيهي شامل قوانين و مقررات آموزشي و مشاوره
 به پيشنهاد مسئول استادان مشاور
 با تاييد معاون آموزشي دانشكده و با حكم رئيس دانشكده

 انتخاب استاد مشاور جايگزين در زمان عدم حضور استاد مشاور (حداقل به مدت سه ماه) به پيشنهاد استاد مشاور مربوطه و تاييد
معاون آموزشي دانشكده با همان مسئوليت
 در مواقع ضروری ،انتخاب دانشجوی همیار ،از بين دانشجويان و فرهيخته و عالقهمند و با معرفي مسئول استادان مشاور و تاييد معاون

آموزشي دانشكده  .پرداخت حق الزحمه در قالب كار دانشجويي
 حتي االمكان عدم انتخاب روسا و معاونين دانشگاه ها  ،دانشكده ها و روساي مراكز آموزشي درماني با توجه به گستردگي شرح
وظاي

به عنوان استاد مشاور

 انتخاب استاد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر به عنوان استاد مشاور دانشجويان غير شاهد و ايثارگر (در صورتي كه تمام مفاد
آيين نامه را انجام دهد )

تبصره :1در صورت الزم به پيشنهاد مسئول اساتيد مشاور و تاييد كميته مركزي استادان مشاور دانشگاه انتصاب
كارشناسان مجرب و غير هيات علمي دانشكده بالمانع است.
تبصره:2
حتي امكان همخواني جنسيت و رشته تحصيلي استاد مشاور با جنسيت و رشته تحصيلي دانشجو
 ثابت بودن استاد مشاور در طول تحصيل دانشجو
 انتخاب استاد مشاور جديد براي دانشجويان دوره هاي دكتري عمومي پزشكي دندانپزشكي و داروسازي
در هر مرحله از طول دوره تحصيل

شرح وظایف استاد مشاور
 آشنا بودن به کلیه آیین نامه ها و دستورالعمل هاي آموزشي ،رفاهي ،فرهنگي ،اجتماعي ،پژوهشي و مشاور و آگاه بودن
به وظاي

و اختيارات خود

تبصره :موظ

بودن دانشگاه براي اجراي كارگاه هاي آموزشي

 توجه خاص به دانشجويان در بدو ورود به دانشگاه و آشنا نمودن آنان با واحدهای مختلف دانشگاه و مكان هاي مختل
شهر محل تحصيل

 آشنا کردن دانشجو با مقررات و ضوابط آموزشي ،پژوهشي ،دانشجويي و انضباطي در مقاطع مربوطه
 دسترسی به سيستم سما و اطالعات فردی ،تحصیلی ،خانوادگي ،اجتماعي ،كارنامه تحصيلي و خالصه اطالعات
تحصيلي دانشجو به تفكيک نيمسال

 تهيه و نگهداری فرم گزارش مربوط به علت مراجعات دانشجو و مشاوره هاي انجام شده و سوابق ارجاعات
 ارائه مشاورههای الزم در زمینه شغلی و نحوه ادامه تحصيل و آمادهسازي وي براي پذيرش مسئوليت شغلي در آينده
 هدايت و برنامه ریزی درسي و مشاوره دانشجويان در زمينه روشهاي صحيح مطالعه و ترغيب به حضور در فعاليتهاي
فوق برنامه علمي و فرهنگي

ادامه شرح وظایف استاد مشاور
 بررسي و تایید کلیه فرمهای انتخاب واحد  ،گواهي پزشكي ،ميهماني ،انتقال ،حذف و اضافه ،حذف اضطراري حذف كليه
درس هاي اخذ شده در يک نيمسال و مرخصي تحصيلي
 ارزیابی و پایش وضعیت تحصیلی دانشجو در گذشته حال و پيگيري آن در آينده
 شناسایی استعدادها و توانايي هاي بالقوه دانشجو كمک به شكوفايي آن و معرفي دانشجويان موفق در زمينههاي
آموزشي ،به مسئولين دانشكده از طريق مسئولين اساتيد مشاور

 مشارکت در انتقال اطالعات و تجربيات به دانشجو جهت اتخاذ تصميم مناسب و تقويت روحيه خودراهبري
 بررسي و شناسایی مسائل و عوامل موثر بر روند تحصیلی دانشجو( عوامل اقتصادي ،عاطفي ،رواني ،اجتماعي و فرهنگي
را بررسي و شناسايي نموده و در صورت لزوم ارجاع به مراكز مربوطه و كمک به دانشجو در جهت پيشرفت تحصيلي و

جبران كاستيهاي مربوطه
 توجه به شرايط محيطي ،خانوادگي و تحصيلي دانشجو و در صورت نیاز مشورت با صاحبنظران درباره مشكالت
دانشجويان
 اطالع به خانواده در زمينه مشكالت دانشجو (در صورت صالحديد) و در صورت لزوم مشاوره با آنان
تبصره :الزم است در اين خصوص اساتيد مشاور تبحر الزم را از طريق گذراندن دورههاي آموزش كسب كند.

ادامه شرح وظایف استاد مشاور
 اعالم مشکالت دانشجویان به مدیر گروه مربوطه و معاونت آموزشي دانشكده (حسب مورد) با

هماهنگي مسئول اساتيد مشاور دانشكده
 شرکت در جلسات دانشگاه يا دانشكده از جمله كميسيون موارد خاص و كميته انضباطي و
كميته پيشرفت تحصيلي و غيره در صورت لزوم

 معرفی و ارجاع به واحدهای مختلف دانشگاه از جمله مركز مشاوره با هماهنگي مسئول اساتيد
مشاور در مواردي كه نياز به همكاري و مشاوره تخصصي داشته باشند
 پیگیری پرونده های ارجاعی شده به مراكز ذيربط

 شرکت در گردهمایی ها و کارگاه ها توجيهي  ،آموزشي و جلسات مربوط به استاد مشاور شركت
در جلسات ماهانه كه توسط معاون آموزشي دانشكده و مسئول اساتيد مشاور در هر نيمسال
تحصيلي تشكيل ميگردد .

 تهیه گزارش عملکرد در پايان هر نيمسال و ارائه به مسئول استادان مشاور

دانشجویان میهمان  :مسئوليت مشاوره با استاد مشاور دانشگاه مبدا و در صورت لزوم
مسئول استادان مشاور در دانشگاه مقصد

دانشجویان غیر ایرانی :حتي االمكان تحت پوشش يک استاد مشاور
تبصره :دانشجويي كه تعداد دانشجويان غير ايراني آنان بيشتر از سق مجاز است در هر
نيمسال تحصيلي در شرايط خاص مي تواند حداكثر تا  3۰نفر افزايش يابد.

نحوه حضور:
oاز یک روز قبل از انتخاب واحد تا یک روز پس از آن و همچنين در روزهاي حذف و اضافه و حذف
اضطراري
 oمشخص شدن ساعات و محل مالقات از ابتداي هر نيمسال

 oحضور مفید به مدت حداقل یک ساعت به ازای هر پنج دانشجو در هر هفته تهيه برنامفه حضفور
استاد مشاور با توجه به ساعت كالس دانشجويان تحت پوشش با هماهنگي مسئول استادان مشاور
 oتعداد دانشجويان مرتبط با هر استاد مشاور يا استاد مشاور جانشين در غيفاب اسفتاد مشفاور :
حداكثر  1۵دانشجو در هر نيمسال تحصيلي (ترجيحا از ميان وروديهاي يک سال تحصيلي)
در شرایط خاص میتواند حداکثر تا  ۳۰نفر

محاسبه امتیازات استاد مشاور
• به ازای هر دانشجو معادل یک دهم واحد درسی نظرری در هر نيمسال تحصيلي و پرداخت آن منوط به ارائه مستندات
و تأييد مسئول استادان مشاور دانشكده و معاون آموزشي دانشكده )سق پرداخت حفق التفدريس در هفر نيمسفال
تحصيلي از  2واحد درسي نظري بيشتر نخواهد شد)
• واحدهاي مذكور بدون احتساب واحد آموزشي و تمام وقت عضو هيئت علمي به صورت حق التدریس
• پرداخت به صورت مضربي از ميانگين نمره ارزشيابي دانشجويان تحت پوشش و مسئول استادان مشاور دانشكده
• كسر امتياز در صورت عدم اجراي وظاي  ،به همان ميزان
• منظور شدن امتياز اجرايي جهت ارتقا به ازاي هر دانشجو در هر سال تحصیلی  ۰/2امتیاز (طبق ماده  ۴آيين نامه ارتقا
اعضاي هيات علمي)
• لحاظ شدن سابقه آموزشی طبق امتيازات داده شده به استاد مشاور بر اساس عملكرد و انجام وظاي محولفه بفا نظفر
مسئول استادان مشاور و تاييد معاون آموزشي دانشكده و انعكاس به معاونت آموزشي دانشگاه
خلع شدن از مسئولیت استاد مشاور :قصور بارز در انجام وظاي
رئيس دانشكده

محوله با تشخيص مسئول اساتيد مشاور ،با نظر و حكفم

جایگاه و وظایف مسئول استادان مشاور
به پیشنهاد معاون آموزش دانشكده طي حكمي از طرف رئيس دانشكده و مدت دو سال منصوب و زير نظر معاون آموزشي فعاليت
ميكند.
تغيير مسئول استادان مشاوره دانشكده با پيشنهاد معاون آموزشي دانشكده توسط رئيس دانشكده

انتخاب مجدد مسئول استادان مشاور بالمانع است .
حداقل  ۳سال سابقه خدمت در سمت استاد راهنما و يا استاد مشاور
تبصره  :افرادي كه عالوه بر سه سال سابقه خدمت در سمت استاد راهنما و استاد مشاور در گذشته داراي سوابق اجرايي نيز بوده اند

در اولويت انتخاب سمت مسئول استادان مشاور قرار ميگيرند.
برخورداري امتياز معادل  3واحد درسي (كسر از واحد موظ

آموزشي) در هر نيمسال تحصيلي ،در قبال نظارت و نحوه انتخاب

فعاليتهاي استادان مشاور  ،در صورت تاييد معاون آموزشي دانشكده

شركت در جلسه شوراي آموزشي دانشكده ،بدون حق راي
تقسيم دانشجويان بين استادان مشاور حداكثر تا قبل از شروع انتخاب واحد در هر نيمسال تحصيلي يا بالفاصله پس از ابالغ
انتخاب واحد مشروط  ،با تاييد معاون آموزشي دانشگاه دانشكده
تنظيم برنامه حضور اساتيد مشاور توسط خود آنان و با هماهنگي مسئول اساتيد مشاور با توجه به برنامه كالسي دانشجويان
تحت پوشش هر استاد  ،قبل از آغاز هر نيمسال تحصيلي وتحويل به مسئول استاد مشاوره دانشكده
به اطالع رساندن دانشجو طي اطالعيه توسط مسئول اساتيد مشاور پس از اخذ برنامه اساتيد مشاور و با هماهنگي اداره
آموزش دانشكده
نظارت بر اجراي برنامه فوق توسط مسئول استادان مشاور
جمع آوري فرم گزارش عملكرد تكميل شده توسط استادان مشاور در پايان نيمسال دانشكده توسط مسئول استادان مشاور
و ارسال به معاونت آموزشي دانشكده

ارزیابی ساالنه عملكرد استادان مشاور توسط دانشجويان ترجیحاً الکترونیکی و تحت وب و ارائه نتايج آن از طريق مسئول استادان مشاور و ارائه به معاون آموزشي
دانشكده  ،اطالع رساني به استاد مشاور توسط معاون آموزشي به طور محرمانه
جمعبندي فرم گزارش عملكرد تكميل شده توسط استادان مشاور دانشكده توسط مسئول استادان مشاور و ارسال به معاونت اموزشي دانشكده

نیازسنجی و هماهنگی جهت برگزاری کارگاهها آموزشي و توجيهي جهت استادان مشاور اعم از مشاوره مهارت ارتباطي روش هاي مطالعه و بررسي مشكالت
آموزشي و رفتاري دانشجويان و غيره از طريق مسئول استادان مشاور و با نظارت مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي انجام مي گيرد .
برنامه ریزی و برگزاری جلسات هماهنگی ماهانه با استادان مشاور و معاون آموزشي دانشكده توسط مسئول استاد مشاور
قراردادن گزارش كامل تشويقي و احكام انضباطي دانشجويان به صورت محرمانه و پرونده تحصيلي دانشجو توسط ادارات آموزش دانشكده به استاد مشاور (حسب
موارد)

ارسال تصوير كلي آييننامهها و مقررات مربوطه توسط معاونت هاي آموزشي ،پژوهشي و دانشجويي فرهنگي به مسئول اساتيد مشاور جهت اطالع كليه اساتيد
مشاور

موظ

بودن كليه مدير گروه هاي آموزشي به همكاري جهت ايجاد ارتباط بهتر بين استادان مشاور هر گروه و دانشجويان .

وظيفه اداره مشاوره وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در سطح ستادي:
تهيه و ارائه راهكارهاي مناسب  ،متون آموزشي و مطالعاتي براي مراكز مشاوره و مشاوره تحصيلي دانشگاهها

برگزاري كارگاههاي مرتبط با وظاي

استاد مشاور

رئیس دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي الزم است كه حمايتهاي الزم اداري و مالي را براي تحقق وظاي

مشاور فراهم آورد.

استادان

کمیته مرکزی استادان مشاوره در سطح دانشگاه:
 .1معاون آموزشي دانشگاه به عنوان رئيس كميته
 .2مدير امور آموزشي دانشگاه به عنوان دبير كميته
 .3معاون دانشجويي فرهنگي دانشگاه
 .۴معاون آموزشي دانشكده
 .۵مسئول اساتيد مشاوره دانشكده ها

 .6مسئول اداره مشاوره معاونت دانشجويي فرهنگي
 .7مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه

شرح وظایف کمیته مرکزی استادان مشاور
بررسي و ارزيابي چگونگي استفاده بهينه از سياستهاي كالن از ظرفيتهاي موجود ارائه خدمات در رابطه
با رفع مشكالت دانشجويان
 بررسي گزارشهاي واصله از دانشكده ها و تصميم گيري در جهت حل مشكالت مربوطه

 يشنهاد هزينه مورد نياز جهت تامين اعتبارات اجراي طرح آيين نامه استاد مشاور و پيگيري اعتبارات مورد
نياز
 برگزاري جلسات كميته مركزي يک بار در هر نيمسال تحصيلي

 لزوم ارسال صورتجلسه كميته مركزي به مركز خدمات آموزشي وزارت متبوع الزم االجرا بودن مصوبات
كميته مركزي با رعايت اجراي مفاد مندرج در اين آيين نامه توسط كليه دانشكده ها

شرح وظایف اساتید مشاور طبق آیین نامه کمیته تعامل با دانشجویان آسیب پذیر
• الزمست دانشجوياني كه مستعد به آسيبهاي روانفي هسفتند در مراحفل
اوليه عدم تطابق يا بروز بيماري شناسايي شود و به صورت مرتفب و مفنظم
پايش شود.
• مبتني بر سطح اول خدمات پيشگيرانه ارائه نمايند( .تاكيد اصلي خود را بر
ارائه اطالعات در حيطه هاي شناختي رفتاري مخاطب).
در صورت مشاهده یک یا چند مورد ارجاع به :
 :1هسته مشاوره پيشرفت تحصيلي هر دانشكده
 :2در صورت لزوم به مركز مشاوره

دانشجویانی که باید تحت پوشش قرار گیرند:
ال
•
•
•

) دانشجوياني كه در طول تحصيل مشكل تحصيل داشته يا افت قابل توجه در سير پيشفرفت تحصفيلي
مشاهده مي شود .مانند:
دانشجوياني كه يک نيم سال يا بيشتر مشروط شده اند .
دانشجوياني كه در يک نيمسال تحصيلي دو درس يا بيشتر را مردود شده و مشروطي نداشتند
دانشجوياني كه صدک معدل آنها در بين دانشجويان كالس نسبت به ترم قبل  2۰درصد افت داشته باشد.

ب :دانشجوياني كه غيبت آنها در كالس بيشتر از ميانگين غيبت دانشجويان ديگر بوده است.
ج :دانشجوياني كه در كميته انضباطي پرونده دارند و به تشخيص كميته ،نياز به مشاوره دارد.
د :دانشجوياني كه اعضاي خانواده آنها در اثر حوادث و بالياي طبيعي دچار آسيب هفاي جسفمي يفا روانفي
شدند.
ز :دانشجوياني كه در طول تحصيل و وقايع و حوادثي مانند مرگ والدين ،خودكشفي ،بحرانهفاي عفاطفي را
تجربه كرده و يا خود به صورت داوطلبانه به علت يک عامل استرس دارد نياز به مشاوره احساس ميكند.
س :دانشجوياني كه از خود عالئمي مانند بي قراري ،انزوا و عدم مشاركت را بروز مي دهند.
و :دانشجوياني كه توسط متخصصين روانپزشكي و روانشناسي بررسي شدند و گواهي دال بر وجود بيماري يا
اختالل ارائه دهند.
ه :ساير موارد مشابه

فرایند ارتباط استاد مشاور -دانشجو
مالقات حضوري تلفني يا با پست الكترونيكي براي اولين جلسه با دانشجو
در ميان گذاشتن اطالعاتي درباره سفوابق تحصفيلي آموزشفي و پژوهشفي ،
گفتگو درباره تجربيات قبلي با استاد مشاور اگر وجود داشته باشد .
شفافسازي غير رسمي نيازها انتظارات و عالئق
كمک به تعيين اهداف
 تعيين برنامه زماني براي مالقات منظم و جلسات بازخورد و اطمينان از توافق
 فهرست كردن فعاليت هاي مشتركي كه استاد مشاور و دانشفجو ميتواننفد
انجام دهند
به ياد داشتن اينكه صحبت كردن و شنيدن بايد با هم صورت بگيرد
تقويت مهارت هاي ارتباطي و مهارت ديگر و توجه كردن و اهميفت دادن بفه
دانشجو
حساسيت به تفاوت فرهنگي و جنسيت.

نقش هایی که استاد مشاور نباید ایفا کند:
 استاد مشاور نقش والدین یا قیم قرانونی دانشجو را ندارد :اگر استاد مشفاور
متوجه شود كه دانشجو در زمينه غذا  ،سرپناه  ،لباس و  ...با مشكالت مواجه
است بايد با مسئول اساتيد مشاور موضوع را در ميان بگذارند .
مددکار اجتماعی :مددكار اجتماعي متخصصي است كه براي ارتباط و مالقات
با خانواده در خانه آموزش ديده است.
 روانشناس يا متخصص مشراوره :چنانچه اسفتاد مشفاور متوجفه مشفكالت
روانشناختي در دانشجو شود پس از هماهنگي با مسفئول اسفتادان مشفاور
بايد دانشجو را به مركز مشاوره دانشگاه ارجاع دهد.

ارجاع به هسته مشاوره پیشرفت تحصیلی:
 -به منظور بررسي مشكالت مختل

آموزشي ،روحي ،اجتماعي و غيره تشكيل مي گردد.

اعضا:
 .1معاون آموزش دانشكده

 .2مسئول امور دانشجويي دانشكده
 .3مسئول اساتيد مشاور دانشكده
 .۴كارشناس مسئول آموزشي دانشكده
 .۵يک نفر كارشناس روانشناسي با معرفي مركز مشاوره
 -بررسي مسائل و مشكالت مختل

دانشجو با دعوت از اساتيد مشاوره دانشجو

 نسبت به رفع مشكالت در چارچوب آيين نامه ها و مقررات آموزشي و ديگر ضفوابط هفر دانشفگاهاقدام ميشود .

 -در صورت نياز دانشجو به مراجع ديگر از جمله مركفز مشفاوره دانشفگاه و معفاونين آموزشفي يفا

دانشجويي ارجاع مي شوند.

اقدامات الزم در دانشکده :
.1
.2
.3
.4

ابالغ اساتيد مشاور و مسئول اساتيد مشاور توسط رييس دانشكده
ابالغ اعضاي هسته مشاوره پيشرفت تحصيلي توسط رييس دانشكده
ارجاع دانشجويان فوق الذكر به استاد مشاور و هسته مشاوره پيشرفت تحصيلي
تشكيل جلسات هسته مشاوره پيشرفت تحصيلي و گزارش اقدامات انجام شده براي دانشجويان به
صورت موردي

ارجاع به اداره مشاوره

منابع ارجاع:
 دانشجویان همتایاران سالمت  -اساتید دروس نمایندگان کالسها معاونین دانشکده ها خودارجاع دانشجویان همیار استاد -کارکنان

پیگیری استاد مشاور
درباره دانشجویان پرخطر

دفتر مشاوره دانشکده و
غربالگری دانشجویان

هسته مشاوره پیشرفت تحصیلی

آیا در سطح
اختبارات دانشکده
قابل حل است؟

بله

ارائه خدمات در
سطح دانشکده

آیا نیاز به
خدمات
است؟

بله

خیر
مشاوره
روان شناختی

خیر

مرکز مشاوره دانشگاه

ارجاع به
معاونت
دانشجویی
فرهنگی دانشگاه

معاونت
آموزشی
دانشگاه

روان درمانی
مددکاری
مشاوره حقوقی
روان سنجی

تشکیل کمیته روان شناختی
(مشکالت آموزشی و درمان
دانشجویان دارای اختالل
روانشناختی)

کمیسیون پزشکی دانشگاه

معاونت آموزشی

کمیسیون موارد خاص

شورای آموزشی

معاونت آموزشی

معاونت آموزشی
تسهیالت آموزشی براساس جدول پیوست
بله
ادامه درمان
ادامه تحصیل

خیر

درمان
پزشک معالج

کمیسیون روان شناختی

ارجاع مجدد به
کمیسیون پزشکی

شورای آموزشی
تغییر رشته

اخراج

*غربالگری :انجام تست هاي روانشناسي غربالگري در بدو ورود دانشجويان
شرایط:
تست ها در شرايط مناسب و حداقل فاصله زماني انجام تست از مراحل اوليه ثبت نام و انتخاب واحد دانشجويي  2ماه
بوده و طي نيم سال اول تحصيل انجام شود.
اجراي تست ها ترجيحا به صورت انفرادي باشد و وقت كافي براي هر فرد در نظر گرفته شود.
دوتست به اختيار خود دانشگاه ها انتخاب و مورد استفاده قرار گيرد .در حال حاضر تست GHQو mmpi
دانشجوياني كه در تست هاي غربالگري بدو ورود به دانشگاه نمره آنها بيشتر از  2انحراف معيار از ميانگين دانشجويان
همان دوره فاصله داشته باشد ،به عنوان افراد در معرض خطر تلقي شده و مراتب جهت توجه و دقت بيشتر به استاد
مشاور دانشجو به صورت محرمانه اعالم مي گردد.

اساتید مشاور  :الزمست دانشجویانی که مستعد به آسیبهای روانی هستند در مراحل اولیه عد تطابق یا بروز بیماری شناسایی شود.



الز است تقویت نظا استاد مشاور و این که به صورت مرتب و منظم پایش شود .در صورت مشاهده یک یا چند مورد از موارد زیجر بجه
هسته مشاوره پیشرفت تحصیلی هر دانش ده و در صورت لزو به مرکز مشاوره دانشگاه ارجاع داده شوند:
الف ) دانشجویانی که در طجول تحصجیل مشج ل
تحصیل داشته یا افت ابل توجه در سیر پیشرفت
تحصیلی مشاهده می شود .مانند:

•دانشجویانی که یک نیم سال یا بیشتر مشروط شده اند .
•دانشججویانی کججه در یججک نیمسجال تحصججیلی دو درس یججا بیشجتر را مججردود شججده و
مشروطی نداشتند
•دانشجویانی که صدک معدل آنها در بین دانشجویان کالس نسبت به تجر بجل ۲۰
درصد افت داشته باشد .

ب :دانشجویانی که غیبت آنها در کالس بیشتر از میانگین غیبت دانشجویان دیگر بوده است.
ج :دانشجویانی که در کمیته انضباطی پرونده دارند و به تشخیص کمیته ،نیاز به مشاوره دارد.
د :دانشجویانی که اعضای خانواده آنها در اثر حوادث و بالیای طبیعی دچار آسیب های جسمی یا روانی شدند.
ز :دانشجویانی که در طول تحصیل و و ایع و حوادثی مانند مرگ والدین ،خودکشی ،بحرانهای عاطفی را تجربجه کجرده و یجا
خود به صورت داوطلبانه به علت یک عامل استرس دارد نیاز به مشاوره احساس میکند.
س :دانشجویانی که از خود عالئمی مانند بی راری ،انزوا و عد مشارکت را بروز می دهند.
و :دانشجویانی که توسط متخصصین روانپزش ی و روانشناسی بررسی شدند و گواهی دال بر وججود بیمجاری یجا اخجتالل ارائجه
دهند.
ه :سایر موارد مشابه

*هسته مشاوره پیشرفت تحصیلی:

 به منظور بررسی مش الت مختلف آموزشی ،روحی ،اجتماعی و غیره تش یل می گردد. اعضا: .1معاون آموزش دانش ده
 .۲مسئول امور دانشجویی دانش ده
 .3مسئول اساتید مشاور دانش ده
 .4کارشناس مسئول آموزشی دانش ده
 .5یک نفر کارشناس روانشناسی با معرفی مرکز مشاوره
 بررسی مسائل و مش الت مختلف دانشجو با دعوت از اساتید مشاوره دانشجو نسبت به رفع مش الت در چارچوب آیین نامه ها و مقررات آموزشی و دیگر ضوابط هر دانشگاه ا دا میشود . -در صورت نیاز دانشجو به مراجع دیگر از جمله مرکز مشاوره دانشگاه و معاونین آموزشی یا دانشجویی ارجاع می شوند.

مرکز مشاوره:
 در بدو ورود  ،ابتدا دانشجو پذيرش شده و به روانشناس و يا مشاوره مسئول  ،جهت بررسي اوليه معرففي

مي گردد سپس بر مبناي نوع خدمات مورد نياز به كارشناس مربوطه ارجاع مي شود.
 نتيجه خدمات ارائه شده به دانشجويان ترجيحاً به استاد مشاور دانشجو اعالم مي گردد.
 در صورت نياز به خدمات درماني روانشناسي روانپزشكي دانشجو در مركز مشاوره و يكي از مراكز درماني
معتبر دانشگاه درمان خواهد شد.
 سابقه بيماري به صورت محرمانه در پرونده دانشجويان در مركز مشاوره ضبط و يک نسفخه بفه صفورت
محرمانه براي استاد مشاور دانشجو ارسال مي گردد.
ترجيحا استاد مشاور و مشاور دانشكده در مورد دانشجو با هم مذاكره و تماس داشته باشند.

*کمیته روانشناختی دانشجویان:

 اعضا شامل: .1رئیس اداره مشاوره
 .۲یک نفر روانپزشک
 .3یک فرد روانشناس ترجیحا بالینی
 .4یک نفر مشاور ترجیحا با مدرک کارشناسی ارشد
 .5یک کارشناس آموزشی با معرفی مدیر اداره آموزش دانشگاه
در مرکز مشاوره تش یل می کرد.
این کمیته مش الت آموزشی و درمانی دانشجویانی که به علت مسائل روانشناختی به آن دچار شده اند و نیاز به دریافت تسهیالت درمانی و آموزشی
دارند را بررسی میکند.
در صورتی که به تشخیص کمیته  ،دانشجو به علت ابتال به یک مش ل روانشناختی ادر به شرکت در امتحان یک درس و یا امتحانجات پایجان تجرنباشد ،مراتب به شورای آموزشی دانش ده مربوطه اعال تا با نظر مساعد ا دا الز انجا گیرد.
 دانشجو میتوانند از تسهیالت مقررات آیین نامه های آموزشی شامل مرخصی تحصیلی یا مرخصجی اسجتعالجی بجا نظجر کمیتجه و موافقجت مراججعذیصالح استفاده نماید.
 در صورت لزو کمیته از اساتید مشاور دانشجو جهت شرکت در جلسه دعوت می نماید. اعضا به مدت دو سال به پیشنهاد رئیس مرکز مشاوره با ح م معاون دانشجویی فرهنگی انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بالمانع است . جلسه کمیته با حضور  4نفر رسمیت و دستور جلسه با رای  3نفر مصوب خواهد شد . -غیبت غیر موجه در بیش از  3جلسه هر کدا از اعضا به عنوان استعفا تلقی و عضو دیگری جایگزین خواهد شد.

جدول پیوست اختالالت و مدت زمان مرخصی
نام اختالل

مدت زمان مرخصی

Schizophrenia
Schizoaffective disorder
Delusional disorder
Mood disorder with psychotic
features
Other mood disorder
GAD
OCD
PTSD
Generalized social phobia
Severe personality disorder
Addiction
Mental disorder due to G.M.C
Gender Identity disorder
Paraphilia
Eating disorder
Abuse
(physical,
sexual,
)emotional
سایر بیماری های روانپزشکی در موارد شدید

حداکثر دو سال چهار ترم پیوسته یا متناوب
حداکثر  ۲سال  ۴ترم پیوسته یا متناوب
حداکثر  ۲سال  ۴ترم پیوسته یا متناوب
حداکثر  ۲سال  ۴ترم پیوسته یا متناوب
حداکثر 1سال  2ترم پیوسته یا متناوب
حداکثر 1سال  2ترم پیوسته یا متناوب
حداکثر 1سال  2ترم پیوسته یا متناوب
حداکثر 1سال  2ترم پیوسته یا متناوب
حداکثر 1سال  2ترم پیوسته یا متناوب
حداکثر 1سال  2ترم پیوسته یا متناوب
حداکثر 1سال  2ترم پیوسته
بسته به نوع بیماری تا سقف  4ترم
حداکثر  ۲سال  ۴ترم پیوسته یا متناوب
حداکثر  ۲سال  ۴ترم پیوسته یا متناوب
حداکثر  ۲سال  ۴ترم پیوسته یا متناوب
حداکثر دو ترم
حداکثر دو ترم

ت
با شکر از توجه ماش

...

