نام و نام خانوادگی :سیده فرزانه جعفری
سمت :رئیس اداره مشاوره روانشناختی
میزان تحصیالت :کارشناسی ارشد روانشناسی

شرح وظایف :
ج

 .1تدوین برنامه عملیاتی سالیانه اداره مشاوره بر اساس شاخص های ارسالی از معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت متبوع
 . 2برنامه ریزی به منظور توسعه فعالیت ها در حوزه سالمت و بهداشت روان دانشگاه
 .3نظارت و ارائه خدمات مشاوره ،روانشناختی و مددکاری اجتماعی ( تحصیلی ،خانواده ،ازدواج و ) ...به دانشجویان و خانواده های دانشجویان
 .4نظارت و برنامه ریزی به منظور ارائه خدمات تخصصی درمان ،مشاوره روانشناختی و مددکار اجتماعی به دانشجویان آسیب پذیر ،آسیب دیده ،خود آسیب رسان
و ارجاع آنان به روانپزشک در صورت نیاز
 .5فعال سازی شعبات اداره مشاوره دانشجویی در دانشکده ها و خوابگاه ها و تجهیز هسته های مشاوره به امکانات تخصصی از قبیل کتاب ،ابزارهای سنجش و...
 .6نظارت و ارائه خدمات مشاوره تلفنی () Hotline.Help line
 .7نظارت بر ارائه خدمات مشاوره ایی و روانشناختی به دانشجویان دارای افت تحصیلی و پیگیری وضعیت تحصیلی آنان
 . 8اجرای طرح پیشگیری و درمان رفتارها و آسیب های کالسیک و نوپدید در گروه دانشجویان
 .9برگزاری کارگاه ها ،نشست ها و همایش های آموزشی ویژه دانشجویان  ،کارکنان و خانواده دانشجویان بر اساس مستندات پژوهشی و نیازسنجی
 .01برگزاری کارگاه های آموزشی مهارت های زندگی ویژه دانشجویان جدیدالورود دانشگاه های علوم پزشکی بر اساس دستورالعمل وزارت متبوع
 .00برگزاری جلسات شورای تامین بهداشت روان ،کمیته های روانشناختی ،کمیته مداخله در بحران خود کشی و هسته های مشاوره پیشرفت تحصیلی
 .02برنامه ریزی به منظور پیشگگیری و مبارزه با مصرف مواد دخانی و حفظ سالمت عمومی دانشجویان و عضو کارگروه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و اعتیاد
دانشگاه

 .03سنجش وضعیت سالمت عمومی و تشکیل شناسنامه سالمت روان ویژه دانشجویان جدیدالورود و پیگیری وضعیت دانشجویان باالی نقطه برش
 .04نظارت بر تهیه و توزیع بسته های آموزشی  ،پمفلت ،بروشور ،پوستر ،و تراکت با موضوعات روانشناسی ویژه دانشجویان و خانواده های آنان
 .05جلب همکاری و مشارکت متخصصین مورد نیاز (روانشناس ،مشاور ،روانپزشک ،و مددکار) به صورت پاره وقت
 . 06گسترش تعامالت برون بخشی و درون بخشی با سایر واحدهای مرتبط با بهداشت روان
 .07انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی مرتبط با بهداشت روان دانشجویی
 .08رئیس شورای برنامه ریزی مراکز مشاوره منطقه آمایشی جنوب غرب و شرکت در جلسات در سطوح مختلف کشوری ،منطقه ایی،استانی و دانشگاهی
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