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 هايعلومپزشكيكشورها/دانشكدهدانشگاه
 مقدمه:

ادارات مشاوره بر اين است كه مشااركت اراراد نين او مو ا  ريزي خدمات ياورانه در منطق زيربناي تشكيل شوراي برنامه
تري را راراروي  انداز واقاو بيناناه هاي كان،  ششا  گيري تصايي شاود  و در  ساازي م  گيري و تصيي  تسهيل ررآيند تصايي 

 دهد. گيرندگا، قرار م  تصيي 
 

 تعريف:-1ماده
ناماه  هاي علوم پزشك  مناطق مختلف كشور كاه در ايان آنين ها و دانشكده ريزي خدمات ياورانه در دانشگاه شوراي برنامه
ه ساتاد مركازي  سرپرساتا، ادارات مشااوره و مسا ويين نيارب  در شاود. مركا  از نيايناد نامياده م « شاورا»به اختصاار 

 باشد. هاي علوم پزشك  و خدمات بهداشت   درمان  م  ها و دانشكده دانشگاه
 

 رسالتشورا:–2ماده
 گردد. هاي خدمات ياورانه در هر منطقه تشكيل م  ريزي سازي درباره برنامه گيري و تصيي  شورا با هدف تصيي 

 
 اعضاءشورا:–3ماده
 نياينده ستاد مركزي درتر مشاوره وزارت بهداشت  درما، و آموزش پزشك  )ناظر بر  لسات شورا در هر منطقه(. -1-3
 گردد. معاو، دانشجوي   ررهنگ  دانشگاه  كه  لسه شورا در آ، برگزار م  -2-3
 هر منطقه.هاي علوم پزشك  سراسر كشور در  سرپرستا، ادارات مشاوره دانشگاه -3-3
 گردد. مدير امور دانشجوي  دانشگاه  كه  لسه در آ، برگزار م  -4-3
 

 اهداف:–4ماده
ها و  ريزي  ا راء و ارزياب  مجيوعه خادمات ساطوس ساه گاناه پيشاگيري در سيطاه سانمت ررتاار در دانشاگاه برنامه -1-4

 هاي علوم پزشك  دانشكده
 اورانه و ارتقاء سطح كي   در اين خدماتبررس  موانو و توسعه ارانه خدمات ي -2-4
دانشاجويا، و اراناه راهكاار و … ا تيااع  و  -آموزشا  و روانا   -عااط    تصصايل   -شناساي  مشكنت )روان   -3-4

 راهبردهاي مناس (
 ها  هت تبادل توا، علي  و عيل  سرپرستا، توسعه رواب  و پيوند ادارات مشاوره دانشگاه -4-4
 هيدي  و ارزايش سطح مشاركت و هيكاري بين سرپرستا، ادارات مشاورهايجاد  -5-4
 

 شرحوظايف:–5ماده
هاي مبتنا  بار الاول ساه  ها و سياساتگااري ناماه ها  آنين هاي عيليات  مطاابق دساتورايعيل تدوين و ا راي برنامه -1-5

 وزارت متبوعگانه پيشگيري در زمينه بهداشت روان  دانشجويا، اعنم شده از سوي 
 هاي آموزش  در سوزه بهداشت روان  ها و كنس برگزاري سيينارها  كارگاه -2-5
 هاي بازآموزي و آموزشهاي مدو، ضين خدمت كارشناسا، ادارات مشاوره برنامه ريزي دوره -3-5
 اههاي تصقيقات  در زمينه مسانل بهداشت روان  دانشجويا، به معاونت پژوهش  دانشگ ارانه طرس -4-5
 بررس  و مطايعه پيشنهادات و نظرات در زمينه بهسازي خدمات ياورانه به دانشجويا، -5-5
 ها و واسدهاي نيرب  مسانل بهداشت روان  دانشجويا، ها  سازما، هياهنگ  با ارگا، -6-5
 …سامانده  خدمات مشاوره  روانشناس   مددكاري  روانپزشك  و  -7-5
 دت  ميا، مدت و بلندمدت ارانه خدمات ياورانه به دانشجويا،.هاي كوتاه م تدوين برنامه -8-5
 ارانه راهكارهاي عيل  درخصوص ررو مسانل و مشكنت روس   روان  و ا تياع  دانشجويا،. -9-5
 هاي آموزش  به منظور ارتقاء سطح كي يت زندگ  دانشجويا،. تدوين برنامه -11-5
 ، به ستاد مركزي وزارتخانه.تهيه لورت  لسه شورا و ارانه مستير آ -11-5
 

 دبيرخانه:-6ماده
 گردد. دبيرخانه: توس  اعضاء شورا در هر منطقه مشخص م  -1-6
 گردد. دبير شورا: توس  اعضاء شورا در هر منطقه انتخاب م  -2-6

زي ساداكرر دبيرا، شورا در هر منطقه مؤظ ند  هت ارانه گزارش  لسات شورا طبق ررم پيوسات باه درتار مركا:1تبصره
 يك ه ته بعد از تشكيل شورا اقدام نيايند.

دبيرا، شورا موظ ند سداقل دو ه ته قبل از موعد  لسات  تشكيل  لسات را كتباً به اطنع اعضااء هار منطقاه  :2تبصره
 برسانند.

 گردد. رييس شورا: رييس شورا توس  سرپرست ستاد مركزي مشاوره ) به مدت يكسال( تعيين م  -3-6
  

 بنديجلسات:زمان–7ماده
  لسات شورا بايست  هر دو ماه يكبار در هر منطقه برگزار گردد. -1-7

ها  تر ادارات مشاوره  لسات بعدي به لورت متنااوب و گردشا  در دانشاگاه به منظور تعامل و مشاركت مطلوب :3تبصره

 گردد. هاي زير گروه هر منطقه برگزار م  و دانشكده
 گردد: هاي زير برگزار م  لسه شورا در هر منطقه با پيشنهاد درتر مركزي در دانشگاهاويين   -2-7
منطقاه  -5منطقاه شهاارم: يازد؛ و  -4منطقه سوم: كردساتا،؛  -3منطقه دوم: ال ها،؛  -2منطقه اول: شهيدبهشت ؛  -1

 پنج : مازندرا،
  





جدولمناطقپنجگانهاداراتمشاوره

 علومپزشكيسراسركشورهايهاودانشكدهدانشگاه
  

 رديف
منطقه

 يك

منطقه

 دو

منطقه

 سه

منطقه

 چهار

منطقه

 پنج

 مازندرا، شيراز كردستا، ال ها، شهيدبهشت  1
 بابل يزد هيدا، شهركرد ايرا، 2
 گلستا، زابل اينم كاشا، قزوين 3
 شاهرود زاهدا، كرمانشاه ياسوج تهرا، 4
 مشهد كرما، تبريز اراك بهزيست  5
 بجنورد ررسنجا، اروميه اهواز سينا، 6
 سبزوار  هرم گين، بوشهر شاهد 7
 گناباد رسا زنجا، يرستا، ارتش 8
 بير ند بندرعباس اردبيل ق  عج(…)ا بقيه 9

رييس
 منطقه

آقایدکترسيامک
 طهماسبی

آقايدكتركيومرث
 فرحبخش

خانم
 فريباطيري

خانمدکترمهين
 عسکری

آقاي
 محمدرضاصادقي

 وابالغگردیدمادهوسهتبصرهتنظيم7نامهدراينآئين-
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