نام ونام خانوادگی  :فرشته وفایی نژاد
سمت  :مسئول اداره مشاوره
مدرک تحصیلی  :دانشجوی دکتری مشاوره

شرح وظایف کارشناس مشاوره
-1تدوين و اجراي برنامه هاي عملياتي مطابق دستورالعمل ها ،آئين
نامه ها و سياست گذاريهاي مبتني بر اصول سه گانه پيشگيري در زمينه بهداشت رواني دانشجويان اعالم شده از سوي وزارت
متبوع.
-2برگزاري سمينارها ،كارگاهها و كالسهاي آموزشي در حوزه بهداشت رواني.
-3برنامه ريزي و اجراي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت كارشناسان و متصديان مركز مشاوره به منظور ارتقاء سطح آگاهي آنان
از مشكالت دانشجويي.
-4پيشنهاد و ارايه به طرحهاي تحقيقاتي در زمينه مسايل بهداشت رواني دانشجويان به معاونت پژوهشي دانشگاه.
-5بررسي و مطالعه پيشنهادات و نظرات در زمينه بهسازي خدمات راهنمايي و مشاوره دانشجويان.
-6هماهنگي با ارگانها ،سازمانها و واحدهاي ذيربط مسايل بهداشت رواني دانشجويان.
-7مطالعه و تحقيق در زمينه تازه ها ،پژوهشها و دستاوردهاي علمي مشاوره حقوقي دانشجويان.
-8سازماندهي خدمات مشاوره ،روانشناسي  ،روان پزشكي و مشاوره حقوقي دانشجويان.
-9طراحي و تدوين برنامه هاي كوتاه مدت ،ميان مدت ،بلند مدت ارايه خدمات مشاوره و روان شناسي.
-10ارايه خدمات روان شناختي در سه سطح پيشگيري از طريق مشاوره هاي فردي و گروهي.
-11غربالگري دانشجويان جديدالورود (آزمون  G.H.Qسالمت عمومي  ، NEO ،CAQ ،MMPI ،و… )
-12مطالعه و پژوهش در زمينه مشكالت شايع روانشناختي .
-13برنامه ريزي و تدوين كارگاههاي دانش افزايي به منظور ارتقاء سطح دانش و مهارت دانشجويان.
-14مصاحبه مشاوره اي و روان شناختي به منظور شناسايي ،تشخيص ،تعيين نوع مشكل – تعديل و رفع اختالالت در طبقه
شناختي – عاطفي – رفتاري و مداخله رفتاري – مشاوره فردي – گروهي متناسب با مسائل دانشجويان.
-15تدوين برنامه هاي آموزشي به منظور ارتقاء سطح كيفيت زندگي دانشجويان.
-16ارائه طرحهاي پيشگيري از بروز يا تشديد آسيب هاي رواني و رفتاري در سطح دانشگاه.
-17بررسي مستمر مشكالت دانشجويان ساكن در خوابگاه ها و برگزاري جلسات هماهنگي با حضور مسئولين دانشجويي و
فرهنگي.
-18ايجاد گروه همتاياران مشاور و تدوين شرح وظايف آنها .
-19برگزاري جلسات آموزشي جهت همتاياران

