
 دانشکده پزشکی جهرم

 

 دانشگاه علوم پزشکی جهرمدانشجویان روانشناختی  مشاوره و حمایت برنامه نظام جامع ارایه خدمات

 

سالمت و کارآمدی در ابعاد زیستی،روانی و اجتماعی می گی موفقیت آمیز نیازمند برخورداری از آرامش،انسان برای زند

وسعت و  و در ساختار خانواده ،پیچیدگی و گسترش شبکه ارتباطات انسانیفرهنگی سریع،تحول -باشد.تغییرات اجتماعی

قشر جوان با مسایل و مشکالت متعدد مواجه شوند و خصوصا ه است جوامع انسانی منابع اطالع رسانی موجب گردید تنوع

وامید بخش می باشند،به به روش هایی که گاه از پشتوانه منطقی برخوردار نبوده و فاقد دورنمای روشن از طریق توسل 

 فشارها،چالش ها،و انتظارات گسترده زندگی امروز واکنش نشان دهند.

دانشگاهها و محیطهای دانشجویی نیز که در برگیرنده بخش قابل مالحظه ای از نخبگان و فرهیختگان جوان جامعه می 

اند.از این رو حمایت روانی دانشجویان  فضای در حال گذرموجود،درگیر چالش ها و دگرگونیهایی گردیدهباشند همسو با 

بنابراین وجود یک ساختار حمایت روانی در کنار پیشگیری از آسیبهای احتمالی،در جهت  امری مهم موثر و الزم است

 ارتقای سطح بهداشت روان فردی  و اجتماعی دانشجویان گامی موثر می باشد.

 تعریف اصطالحات :1ماده

 دانشجو:

علوم پزشکی جهرم به کسی اطالق می شود که دانش می جوید و در اصطالح،به محصالن رسمی در دانشجو در دانشگاه 

 سطح تحصیالت دانشگاه و پس از آن در دوره های کارورزی و کارآموزی به کار می رود.

 راهنمایی:

رشدمتعادل و همه  راهنمایی فرایند یاری دهنده ای است که از طریق یک سلسله فعالیت های منظم و سازمان یافته به

 جانبه انسان می انجامد و موجبات بهره کیری از حداکثر توانایی های بالقوه فرد را فراهم می آورد.

 مشاوره:

تابه شناخت مشاوره فرایندی فعال ،پویا و رویایی بین مراجع و مشاور است که در طی آن به مرتجع کمک می شود 

نیز امکانات و فرصت های محیطی استفاده نماید و در نهایت به سازگاری بیشتر بهتری از توانایی و قابلیت های خویش و 

 در زندگی دست یابد.

 

 اداره مشاوره و سالمت روان:

پیشگیری از الگوی عمومی بهداشت روانی قادر به   اداره مشاوره و سالمت روان محلی است که در قالب سطوح سه گانه

 عرضه حدمات زیر می باشد:

 و راهنمایی در امور اجتماعی،ارتباطی،اخالقی،تربیتی،روانی و رفتاری الف:مشاوره



 اج وغیرهدر زمینه های تحصیلی،شغلی و ازدو ب:مشاوره و راهنمایی

 سنجی در زمینه های مشکالت روانشناحتی ،انجام تست های روانشناختی،تشخیضی،شخصیتی،هوشی و غیره ج:روان

 اختالالت روانی:

کژکاری و مشکل در رفتار یا فرایند های روانی انسان است که خود را با یک ناهنجاری در رفتار و اختالل روانی یک 

یندهای روان نشان می دهد.بیش تر مردم کسی را نابهنجار یا غیرعادی می دانند که رفتار،اندیشه یا احساسات او غیر فرآ

چار اخنال روانی می دانند.اختال روانی یک برچسب معمول و عجیب است و همانند دیگران نیست.مردم چنین کسانی را د

 نیست که به سادگی بتوان آن را به دیگران زد و با دیدن برخی از نشانه ها نمی توان کسی را دچار اختالل روانی دانست.

 حمایت روانشناختی:

بروز یک آسیب، اختالل و یا صانحه فرآیندی است بر مبنای یک همکاری گروهی که قبل، حین و بعد از  شناختیروانحمایت 

ی دانشجویان آنها و تأمین سالمت روانکاهش اثرات ز صدمات روانی بر اثر حوادث و برو و درمان در جهت پیشگیریناگهانی 

ا حادثه، اختالل یبتوانند خود را با فشارهای روانی ناشی از دانشجویان پس از دریافت این خدمات  که نحوی به  گیردمی  انجام

 .سازگار نمایند مشکل

 

 اهداف :2 ماده

 کمک به مراجعین در شناحت بهتر خود و تصمیم گیری های مهم زندگی .1

 کمک به رشد توانایی و استعداد های بالقوه و توسعه خالقیت های مراجعین .2

 کمک به مراجعین در بهبود سازگاری فردی و بین فردی .3

 منشا ایجاد اختالالت عمیق عاطفی شناختی باشد.کمک به پیشگیری از مشکالتی که می تواند سر  .4

 تالش برای درمان نارسایی ها و اختالالت روانی .5

 کمک به مراجعین در فراگیری مهارت های الزم برای برقراری روابط سالم با افراد دیگر در محیط های اجتماعی .6

 کمک به ارتقا سطح بهداشت روانی دانشجویان .7

 شرح وظایف مشاور :3ماده 

 پرونده راهنمایی و مشاوره مراجعه کنندگان و ثبت اطالعات مورد نیاز در سامانه فرابر تکمیل 1

 اقدام در جهت پی ریزی طرح فرایند مشاوره و راهنمایی  2

 اجرایی کردن فرایند مشاوره 3

 پیگیری نتایج مشاوره و روان درمانی 4

 ارایه خدمات روان شناختی  در خوابگاههای دانشجویی 5

 مشاوره تلفنیانجام خدمات  6

 طرح ریزی و اجرای فرایند تغییر،تعدیل یا درمان و پیگیری آن 7

 

 



 برنامه عملیاتی تدابیر و : 4ماده

،  مصاحبه چند روش : شناسایی دانشجویان دارای مشکالت، اختالالت و نیازمند به حمایت روانی از طریق 1

 پایش سالمت روان و افت تحصیلی

روحی یا روانی از طریق سایر واحدها مانند آموزش، امور دانشجویی، کمیته معرفی دانشجویان دارای بحران  2

 انضباطی و ...

 تشکلیل جلسات مشاوره و تدوین پروتکل درمانی مطابق با نوع اختالل 3

 اقدام در جهت پی ریزی طرح فرایند مشاوره و راهنمایی  4

 مداخله در بحران و حمایت روانی در صورت بروز مشکالت حاد 5

 ه روانپزشک در صورت لزوم ارجاع ب 6

 تکمیل پرونده راهنمایی و مشاوره مراجعه کنندگان و ثبت اطالعات مورد نیاز در سامانه فرابر 7

 و مددکاری روان درمانی پیگیری نتایج مشاوره، حمایت روانی، 8

 

 

 روش ارزشیابی خدمات روانشناختی :5ه دما

مقیاس های ارایه شده توسط خود اظهاری دانشجویان بعد از شروع درمان،در ابتدای هر جلسه مشاوره از طریق  1

 مشاور به دانشجو

 ،بک ،کتل و غیره(ccsmمشاور )پرسشنامه  ای معتبر در خالل مصاحبه به تشخیصاستفاده از پرسشنامه ه 2

 ز طریق سایت دانشگاه علوم پزشکی جهرماستفاده از سامانه ارزشیابی فعالیت های اداره مشاوره ا 3

 

 

 

 ارزشیابیاستفاده از نتایج  :6ماده 

ج ارزشیابی های مشاوره  های فردی ،گروهی و تلفنی بایستی در اختیار مدیر اداره مشاوره،معاون فرهنگی نتای .1

و آموزش رییس دانشگاه و رییس اداره مشاوره سالمت روان دانشجویی  وزارت بهداشت ،درمان  دانشجویی،

 پزشکی کشور قرار گیرد.

 جهت بهبود روند درمانی  دانشجویان مورد بررسی  قرار می گیرد  .2

 ارزشیابی در کمیته روانشناختی و پیشرفت تحصیلی مورد ارزیابی قرار می گیرد.نتایج ارزشیابی در نتایج  .3

شورای بهداشت روان  از ارزشیابی های انجام  شده جهت سیاست گذاری های کالن  به اطالعنتایج کلی  .4

 دانشگاه می رسد.

 تصویب برنامه نظام جامع ارایه خدمات مشاوره روانشناختی دانشگاه علوم پزشکی جهرم :7ماده 

 .بهداشت روان دانشگاه مصوب گردید در شورایارایه  خدمات مشاوره روانشناختی برنامه نظام جامع 


