فرآیند مشاوره فردی(حضوری/تلفنی)

َماَىگی جُت
تعییه يقت

اوجام مطايرٌ در خصًظ علت مراجعٍ

ویاز بٍ درمان
تخصصی
ارجاع به روان
پزشک

عذم ویاز بٍ درمان داريیی

ویاز بٍ داري درماوی

ارجاع به
روانشناس

تعیین وقت در صورت نیاز به
مراجعه بعدی

ویاز بٍ
مذاخلٍ
پیگیری روند درمان توسط مددکار تا
حصول نتیجه

خاوًادٌ

ارائه راهکارجهت فرد و خانواده

حل مشکل
مراجع

ادامٍ جلسات ريان درماوی

"فرآیند اجرای تست سالمت روان"-CAQ

َماَىگی با
آمًزش
داوطکذٌ َا

اطالع رساوی از طریق َمتایاران ،ارسال پیامک بٍ داوطجًیان ي
َمچىیه اوجام امًر تبلیغاتی در خًابگاٌ َا ي داوطکذٌ َا

تکمیل ایىتروتی
پرسص وامٍ
تًسط داوطجً

بررسی تست ي تعییه سطح ومرٌ َر داوطجً

دعًت از داوطجًیان
باالی وقطٍ برش
جُت بررسی مطکل

تطکیل جلسٍ مطايرٌ(مصاحبٍ ي ارزیابی)

فرآیندپیگیری دانشجویان با مشکل افت تحصیلی

دریافت اسامی داوطجًیان دارای مطکل افت
تحصیلی از داوطکذٌ َا پایان َر ترم

دعًت از داوطجً جُت
مراجعٍ حضًری بٍ
ادارٌ مطايرٌ

ان داريیی بلٍ

افت تحصیلی بٍ
دالیل
رياوطىاختی

ارجاع بٍ
رياوپسضک

ویاز بٍ داري درماوی

ویاز بٍ
مذاخلٍ

ارجاع بٍ

عذم ویاز بٍ داري درماوی

رياوطىاس

تعیین وقت در صورت نیاز برای
مراجعه بعدی

خاوًادٌ
پیگیری ريوذ درمان تًسط
مذدکار تا حصًل وتیجٍ

ارائه راهکارجهت فرد و خانواده

ادامه جلسات روان درمانی

حل مشکل مراجع
ارسال نتیجه پیگیری به آموزش دانشکده

"فرآیند برگساری نشست و کارگاه های آموزشی در خوابگاه های دانشجویی"
ویاز سىجی
تًسط َمتایاران

اعالم عىايیه
پیطىُادی
تًسط َمتایاران

بروامٍ ریسی
کارگاَُا...

اطالع رساوی از طریق َمتایاران بٍ سایر داوطجًیان ي َمچىیه
اوجام امًر تبلیغاتی در خًابگاٌ َا ي داوطکذٌ َا

ثبت وام متقاضیان
از طریق گريٌ
َمتایار

ضرکت در وطست ي یا کارگاٌ

فرآیند پیگیری دانشجویان معرفی شده از طریق کمیته انظباطی
معرفی
داوطجًیان بٍ
دلیل اوظباطی

دعًت ازداوطجًیان جُت مراجعٍ حضًری بٍ ادارٌ مطايرٌ

مطکل اوظباطی
بٍ دالیل
ارجاع به روان
پزشک

رياوطىاختی

عذم ویاز بٍ درمان داريیی

ویاز بٍ داري درماوی

ارجاع به
روانشناس

تعیین وقت در صورت نیاز به
مراجعه بعدی

ویاز بٍ
مذاخلٍ
پیگیری روند درمان توسط مددکار تا
حصول نتیجه

خاوًادٌ

ارائه راهکارجهت فرد و خانواده

حل مشکل
مراجع

ادامٍ جلسات ريان درماوی

