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سویَ هیشصائی کاسضٌاط سّاًطٌاسی تالیٌی – ۱
ًسشیي سیذ قاسوی کاسضٌاط اسضذ سّاًطٌاسی تالیٌی – ۲
ػقیل کثْدیي کاسضٌاط اسضذ سّاًطٌاسی تالیٌی – ۳
سویَ پیشًادم کاسضٌاط اسضذ سّاًطٌاسی تالیٌی – ۴
اٌذاف اداري مشاوري و سالمت روان داوشجویی داوشگاي
۱-

کوک تَ هشاجؼیي دس ضٌاخت تِتش خْد (استؼذداُا – تْاًاییِا – سغثتِا –
اسصضِا – افکاس) تَ هٌظْس استقای سطخ فکش ّ اػتالی ُش چَ تیطتش تْاًوٌذیِا
کوک تَ هشاجؼیي دس اًتخاب ّ تػوین گیشیِای هِن صًذگی (هاًٌذ تػوین گیشی ۲-
)...دس صهیٌَ سضذ تذػیلی  -اًتخاب ُوسش -ضغلی – اهْس اجتواػی ّ
کوک تَ سضذ تْاًایی ّ استؼذادُای تالقٍْ ّ تْسؼَ خالقیتِای هشاجؼیي ّ – ۳
تکاس گیشی ایي قاتلیتِا دس تؼالی فشد اجتواع
...کوک تَ هشاجؼیي دس تِثْد ساصگاسی فشدی – خاًْادگی  -سّاتظ صًاضْیی ّ – ۴
کوک تَ پیطگیشی اص تشّص هطکالتی کَ هیتْاًذ سش هٌطاء ایجاد اختالالت – ۵
.ػویق ػاطفی – ضٌاختی تاضذ
تالش تشای دسهاى ًاسسائیِا ّ اختالالت ضٌاختی – ػاطفی ّ ُیجاًی ایجاد – ۶
.ضذٍ
کوک تَ هشاجؼیي دس فشاگیشی هِاستِای الصم تشای تشقشاسی سّاتظ سالن تا افشاد – ۷
دیگش دس هذیطِای هختلف اجتواػی
کوک تَ هشاجؼیي تَ هٌظْس کسة هِاستِای الصم تشای هْاجَِ تا تذْالت – ۸
ًاضی اص سضذ ّ اسضاء سالن ًیاصُا
کوک تَ هشاجؼیي تشای ضٌاخت ّ پزیشش اسصضِای داکن تش جاهؼَ ّ – ۹
ضٌاسایی ّ تذلیل ُیجاًِای تاصداسًذٍ اص پزیشش ّ ػول تَ ایي اسصضِا
کوک تَ استقاء سطخ تِذاضت سّاًی داًطجْیاى – ۱۰

سفغ هْاًغ هْجْد دس اداهَ هْفقیت آهیض تذػیالت داًطگاُی – ۱۱
کوک تَ داًطجْیاًی کَ دس طْل دّساى تذػیل ،هطکالت تذػیلی ّ – ۱۲
.آهْصضی داسًذ
کوک تَ داًطجْ جِت ساصگاسی تا ضشایظ ّ هقتضیات صًذگی داًطجْیی – ۱۳
اداري مشاوري و سالمت روان داوشجویی داوشگاي

ضشح ّظایف تفضیلی اداسٍ هطاّسٍ داًطجْیی داًطگاٍ ػلْم پضضکی یک تشًاهَ
ػولیاتی هثتٌی تش چِاسچْتِای ًظشی است کَ تَ هٌظْس اسائَ خذهات جاهغ دس ایي
صهیٌَ تشای داًطجْیاى ّ ایجاد قاتلیت ًظاست ػیٌی ّ دقیق تش خذهات تِذاضتی
سّاًی تش اساط الگْی ػوْهی خذهات تِذاضت سّاًی هػْب ساصهاى تِذاضت
.جِاًی دس قالة سطْح سَ گاًَ پیطگیشی ،تذّیي گشدیذٍ است
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الضام تَ سػایت کلیَ هْاصیي ضشع هقذط دس اسائَ خذهات تِذاضت سّاًی تَ – ۱
داًطجْیاى
فشاُن ساصی ضشایظ الصم تشای اسائَ خذهات جاهغ تِذاضت سّاًی تَ – ۲
داًطجْیاى
اجشای دقیق دستْسالؼولِای اسسالی اص هؼاًّت داًطجْیی ّ فشٌُگی ّصاست – ۳
هتثْػَ
سػایت کاهل هؼیاسُای دشفَ ای دس اسائَ خذهات تِذاستی سّاًی تَ – ۴
داًطجْیاى
اسسال گضاسش کاس هٌظن ّ دقیق تَ هؼاًّت داًطجْیی ّ فشٌُگی ّصاست – ۵
هتثْػَ
ضشکت دس دّسٍ ُای تاصآهْصی ّ ُوایص ُای تشگضاسضذٍ هؼاًّت داًطجْیی ّ – ۶
فشٌُگی ّصاست هتثْػَ
ضشکت فؼال دس کویتَ ُا ّ ضْساُای هشتْط تَ فؼالیتِای اداسٍ هطاّسٍ – ۷
داًطجْیی داًطگاٍ
هؼشفی سطْح سَ گاًَ پیطگیشی دس اداسٍ هطاّسٍ ّ سالهت سّاى داًطجْیی
داًطگاٍ
)سطخ اول خذمات پیشگیری (فراگیر

ًخستیي سطخ اص سطْح سَ گاًَ خذهات پیطگیشی دس تشگیشًذٍ آى دستَ اص
:فؼالیتِایی است کَ
تاکیذ اغلی خْد سا تش اسائَ اطالػات تشای تاثیش اّلیَ دس دیطَ ُای ضٌاختی – – ۱
.سفتاسی هخاطة خْد قشاس هیذُذ
خذهات ،اغلة ضکل گشُّی داضتَ ّ جشیاى اطالػات غالثاً یکطشفَ است ،تَ – ۲
ایي هؼٌی کَ فشد یا افشادی آگاٍ دس صهیٌَ خاغی اطالػات خْد سا دس اختیاس جوغ
.کثیشی قشاس هیذٌُذ

اطالػات اسائَ ضذٍ دس ایي سخ غالثاً تَ تْغیف ّضؼیت سالن ّ یا ضشایظ هختل – ۳
پشداختَ ّ ساٍ دلِای تاصداسی ّ اجتٌاب اص تشّص یا تطذیذ هطکل سا اسائَ ًوْدٍ ّ یا دس
.هْسد ًذٍْ تغییش ،تؼذیل ّیا اطالع ایي ضشایظ آگاُی هیذُذ
تالش تشای تطثیق اطالػات ّ ًذٍْ اسائَ آى تا ًیاصُای خاظ تک تک هخاطثیي۴ – ،
.دس هقایسَ تا سّضِای تالیٌی تسیاس کن است
جلسات آهْصضی ،کالسِای آهْصضی ،سخٌشاًیِا ،تشّضْسُای پیام سساًی۵ – ،
جضٍّ ُا ّ تسیاسی اص آثاس تػْیشی ّ ًوایطی ّ ًیض تشخی اص تواسِای اًفشادی ،جضء
.خذهات ایي سطخ هیثاضذ
)سطخ دوم خذمات پیشگیری (اوتخابی

:ایي سطخ ضاهل هجوْػَ خذهاتی است کَ
تا ُذف ضٌاسایی ،تطخیع ،تؼذیل ّ سفغ صّد سط ًاسسائیِاً ،اٌُجاسیِا ّیا – ۱
اختالالت ادتوال هْجْد دس دیطَ ُای ضٌاختی ،ػاطفی ّیا سفتاسی دس فشد اسائَ
.هیگشدد
خذهات ایي سطخ تا استفادٍ اص یک فضای استثاطی کَ اهکاى تشّى سیضی – ۲
ادساسات ّ جاسی ضذى ػْاطف ًِفتَ هْجْد دس فشد سا فشاُن هی آّسد ،اسائَ
.هیگشدد
تغییشات ضٌاختی ّ سفتاسی ًیض غالثاً تا ُذف ًِایی پاالیص ػْاطف ،غْست هی – ۳
.پزیشد
خذهات سّاًطٌاختی ،هطاّسٍ ّدسهاى اًفشادی ّ گشُّی تا استفارٍ اص ًظشیَ ُا ۴-
 ّ.فٌْى هختلف جضء ایي دستَ اص خذهات هیثاضذ
تثػشٍ :خذهات اسائَ ضذٍ دس ایي سطخ ػثاستٌذ اص :سّاى دسهاًی – هطاّسٍ – ■
سّاًسٌجی  -داسّ دسهاًی ّ هذد کاسی
):سطخ سوم خذمات (وشاوذار

اسائَ کٌٌذٍ خذهات تاصتْاًی تشای ًیاصهٌذاًی است کَ تَ ػلل هختلف دس – ۱
کاسکشدُای ضٌاختی ،ػاطفی ّ یا سفتاسی دس دیطَ ضخػیتی ،تذػیلی،
.اجتواػی ،ضغلی ،خاًْادگی ّ ...دچاس اختالل ضذیذ ّ ًاتْاًی هذاّم ضذٍ اًذ
کوسیْى هْاسد خاظ – کویتَ ُای اًظثاطی – دفاتش هذد کاسی اجتواػی – – ۲
کیلیٌیک ُای اػػاب ّ سّاى – تخطِای اػػاب ّ سّاى تیواسستاًِای ػوْهی –
.تیواسستاًِای سّاًی – هشاکض کاسدسهاًی ّ ...جضء ایي تخص اص خذهات قشاس داسًذ

