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 مشاوره آیین نامه

پیچیده شدن زندگی و تحول جامعه از حالتی ساده به وضعیتی صنعتی، در جوار منافع بی شمار     

گیـري در زمینـه هـاي آن براي انسان مشکالت متعددي را نیز پدید آورده اسـت . امـروزه تصـمیم 

. انسـان یاز داردن ، دقیق و جامعه ساده نیست و به اطالعات پیچیده، همچون گذشتگوناگون زندگی

ر افـرادي دلسـوز و آگـاه و ، متحول و در عین حال پر از ابهام بدون کمک موثاین دنیاي پیچیده در

، نمی تواند خود را بخوبی بشناسد و هویت موفقی را شکل دهد نکتـه دیگـر سـاختار ویـژه عالقمند 

و تحصیل را می طلبـد . کاربردي است که تعامل دو سویه قوي  بین اشتغال  –دانشگاه جامع علمی 

ایرانی اقتضا می کند فعالیتهـاي راهنمـایی و مشـاوره در  –نخبه و خبره پروري براي تمدن اسالمی 

تمام ابعاد فرد را در شناخت خود و تصمیم گیري مناسب و حل مشکل یاري دهد . بدیهی اسـت بـا 

ینه هاي گوناگون افزوده مـی افزایش تعداد دانشجویان بر نوع و میزان مسایل و مشکالت آنان در زم

شود و اینجاست که ضرورت تاسیس مراکز و کانونهاي مشاوره و راهنمایی اهمیت خود را نشان مـی 

 دهد.

 اهداف و سیاستها 

  هاي روانی اجتماعی. ارتقاي سالمت روان دانشجویانپیشگیري از آسیب. 

   خود در زمینـه مسـائل روانـی ، راهنمایی دانشجو در جهت شناخت صحیح تواناییها و مشکالت

 شغلی.اجتماعی  عاطفی و عقیدتی،

 . باالبردن سطح سازگاري با محیط و توسعه روابط سالم 

   ارتقاء اخالق سازمانی و کیفیت روابط و تعامالت سازنده انسـانی بـین کارمنـدان ، دانشـجویان و

 اساتید.

  ئل فـردي مـرتبط بـا نیازهـاي جامعـه سطح دانش و بیـنش دانشـجویان در زمینـه مسـا ءارتقا

 دانشجویی، مسائل خانوادگی و اجتماعی



 ۲ 

 افزایش توانمندیهاي دانشجویان براي مقابله با بحرانها و آسیبها 

 راهبردهاي فعالیتهاي پژوهشی ، آموزشی و ترویجی

     بررسی عوامل خطر و آسیب هاي روانی اجتماعی درمیان دانشجویان 

  فعالیتهاي آموزشی، مشاوره اي ارزیابی اثربخشی 

 شناسایی افراد نیازمند به راهنمایی و مشاوره 

   بررسی راههاي پیشگیري از آسیب هاي روانی اجتماعی و روشهاي ارتقـاي بهداشـت و سـالمت

 روان 

   تهیه بانک هاي اطالعاتی راجع به مراجعان به مراکـز مشـاوره ، کارشناسـان و متخصـین مراکـز

 مشاوره 

   تهیه ( بروشور ، بولتنهاي آموزشی ، پوستر ، سـمینار، همـایش و نشسـت هـا ) بـه مناسـبتهاي

 مختلف نظیر روز جهانی بهداشت ، روز جهانی مبارزه با مواد مخدر و غیره .

   تهیه و ارسال بولتن هاي آموزشی براي دانشجویان با موضوعات مورد نیـازي چـون راه کارهـاي

ت اعتماد به نفس ، ازدواج و همسرگزینی، روابط سالم، هویت دینـی و ملـی ، موفقیت افزایی ، تقوی

 موانع رشد و پیشرفت و غیره

  تهیه و ارسالCD هاي آموزشی پیرامون موضوعات مختلف مرتبط با سالمت روان و پیشـگیري

 و مقابله با آسیب ها به مراکز و موسسات تحت پوشش

 طـین واحـدهاي اسـتانی .مسـئولین کانونهـا و منـاطق، برگزاري کارگاههاي آموزشـی بـراي راب

 دانشجویان و کارمندان دانشگاه

   برگزاري کارگاه آموزشی مهارتهاي زندگی بـراي دانشـجویان و کارمنـدان و یـا گنجانـدن واحـد

 واحد عملی) 1واحد نظري و  2مهارتهاي زندگی در واحد درسی ( 

 ) تهیه پوشهPORFOLIOم و نیازمند خدمات  ) براي دانشجویان سال 



 ۳ 

    تهیه فرم سنجش عملکردي دانشجویان به منظور تشخیص مشکالت آنان و تصمیم گیـري الزم

 پیرامون آن

 ساختار تشکیالتی و وظایف مرکز مشاوره دانشگاه جامع

خـاص اقـدامات مشـاوره اي  نیاز دانشجویان به خدمات راهنمایی و مشاوره و ماهیـت تخصصـی و  

احد مرکزي مشاوره جهت ایفاي وظایف زیر بیش از پیش حضور علمی و تخصصـی کند وایجاب می

 خود را فعال و گسترده سازد.

 وظایف مرکز 

 برنامه ریزي کالن براي زیرمجموعه دانشگاهی .  -1

 تسهیل ، تسریع و هدایت فعالیتهاي مشاوره اي.  -2 

 مشاوره دانشگاه .انجام هماهنگی الزم بین کانونها ، واحد استانی و مرکز   -3

 نظارت بر فعالیت کانون ها .  -4

 توانمند سازي کانونهاي مشاوره با پشتیبانی نرم افزاري و سخت افزاري. -5

 اطالع رسانی سیاستها .   -6

 جامع.تدوین و انتشار الکترونیکی جزوات و  بروشورهاي آموزشی ، ضمیمه مشاور در نشریه  -7

 دانشگاهساختار تشکیالتی مرکز مشاوره 

 مسئول مرکز مشاوره دانشگاه -1

 دو نفر کارشناس   -2

 کمیسیون مشاوره -3

 وظایف مسئول مرکز مشاوره دانشگاه جامع

 تدوین پیش نویس سیاستهاي اجرایی جهت پیشنهاد به کمیسیون مشاوره -1

 ساماندهی و مدیریت مرکز مشاوره -2

 تحقیقات و فناوري تعامل موثر با واحد مرکزي مشاوره وزارت علوم و -3



 ٤ 

 تعامل موثر با مراکز مشاوره دانشگاههاي دیگر -4

 پیگیري و نظارت بر حسن اجراي مصوبات کمیسیون تخصصی در مراکز  -5

دعوت از متخصصین کارشناسان براي همکاري در کمیسیون مشـاوره مرکـز جهـت ارایـه خـدمات، 

 مشاوره اینترنتی و مشاور تلفنی

 کاربردي-انشگاه جامع علمیاعضاي کمیسیون مشاوره د

 کاربردي ( ریاست شورا) -معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه جامع علمی -1 

 کاربردي ( دبیر شورا)-مسئول مرکز و مشاوره دانشجویی دانشگاه جامع علمی -2 

 مدیر امور تربیت بدنی -3 

 مدیر امور فرهنگی -4 

 مدیر امور دانشجویی -5 

 عقیدتی –دو نفر از متخصصین مشاوره ، روان شناسی و مسائل مذهبی  -6 

 ي آموزشی صنعت آب و برق یکی از مسؤولین یا کارشناسان مرکز مشاوره موسسه -7

 ي جهاد کشاورزيیکی از مسؤولین یا کارشناسان  مرکز مشاوره موسسه -8

 فقیه یا نماینده ويمسؤول نهاد نمایندگی ولی -9

 میسیون مشاوره سازمان مرکزيوظایف ک

مشـخص نمـودن اولویتهـاي این کمیسیون وظیفه سیاستگذاري ، تعیین خـط مشـی و راهبردهـا ، 

 اجرایی را برعهده دارد.

 ساختار تشکیالتی و وظایف واحدهاي استانی   

 وظایف 

 احد استانی دریافت و ابالغ دستورالعمل هابه کانونها و نظارت بر  دستورالعمل هاي مرتبط با و -1

 نظارت بر فعالیت هاي مختلف کانونها و ارایه گزارش -2



 ٥ 

تهیه بانک اطالعاتی از متخصصین استانی و شهرستانی ( فوق لیسـانس و دکتـري روانشناسـی ،  -3

 مشاوره و مسائل عقیدتی) و ارائه اطالعات و اسامی آنها به کانونها

براي مراکزي که امکان تشـکیل کـانون کمک به تشکیل هسته مشاوره چرخشی به حسب مورد  -4

 مشاوره ندارند.

سـائل بهداشـت روان ، مسـائل ریزي جلسات پرسش و پاسخ ، نشستهاي علمی در زمینه مبرنامه -5

 ، آسیبهاي اجتماعی و غیره عقیدتی

 راه اندازي هسته راهنماي تلفنی در هر واحد استانی با اعالم زمان پاسخگویی به دانشجویان -6

 تشکیالتی واحدهاي استانی ساختار

عنـوان «رابـط اسـتانی در هر واحد استانی نماینده معاونـت دانشـجویی و فرهنگـی دانشـگاه بـه -1

 دهد.مشاوره» وظایف فوق را انجام می

با ترکیبی از کارشناس دانشجویی واحد اسـتانی، دو نفـر از  "شوراي مشاوره"در هر واحد استانی -2

مان از مراکز آموزشی تشکیل می شود تا به بررسی مسائل و مشـکالت متخصین مشاوره و رابط میه

 خاص مراکز  واحد استانی بپردازد.

-بخش پنجم : ساختار تشکیالتی و  وظایف کانون مشاوره دانشجویی مراکـز آموزشـی عـالی علمـی

 کاربردي

 وظایف: 

ت مراکـز حمـایتی جلب مشارکت دانشجویان در زمینه فعالیتهاي بهداشت روانی و جلب مشـارک -1

 براي ارجاع دانشجویان نیازمند به آنان

برگزاري کارگاههاي آموزشی براي دانشجویان در موضوعات مختلف در حوزه مشاوره و بهداشـت  -2

 روان

برقراري ارتباط موثر با دیگر واحدها و مراکز مشاوره دانشگاهی بـراي کمـک بـه حـل مشـکالت  -3

 دانشجویان  



 ٦ 

پیرامون مشکالت مسائل هر مرکز و ارسال گزارش فعالیت ساالنه بـه مرکـز جمع بندي اطالعات  -4

 مشاوره دانشگاه 

راهنمایی و ارائـه خـدمات روانشـناختی بـراي حـل مشـکالت تحصـیلی ، خـانوادگی ، شـغلی و  -5

عقیدتی، توسعه روابط سالم اجتماعی و افزایش سـازگاري، ارتقـاء سـطح بهداشـت روانـی در میـان 

 دانشجویان

 

 زمان تشکیالتی کانون مشاورهسا

و با هماهنگی واحد  کانون مشاوره دانشجویی زیر نظر معاون دانشجویی مرکز آموزشی یا موسسه -1

 مرکزي مشاوره تشکیل می گردد.

 باشند ملزم به تشکیل کانون مشاوره هستند.نفر دانشجو می 300مراکزي که حداقل داراي  -2

ي ه فردي با حداقل مدرك تحصیلی کارشناسی و ترجیحاً رشـتهمسئولیت کانون مشاوره به عهد  -3

 باشد.روانشناسی و مشاوره به پیشنهاد مرکز/ موسسه آموزش عالی و تایید دفتر واحد استانی می

توانند از کارشناسان همان مرکـز باشد مینفر می 300مراکزي که تعداد دانشجویان آنها کمتر از  -4

عنوان «رابط مشاور» استفاده در بند قبل، و با هماهنگی واحد استانی بهبه شرط داشتن شرایط الزم 

 نمایند.

بکارگیري مشاورین و کارشناسان سازمانهاي دولتی یا وابسته به شـرکتها در مراکـز آموزشـی بـا  -5

 هاي اجرایی مرکز مشاوره دانشگاه بالمانع است.رعایت دستورالعمل

 مقررات اجرایی و تامین بودجه  

فرهنگی به توسعه کمـی  –ز آنجا که بخشی از امتیاز فاز سوم انسجام بخشی فعالیت دانشجویی ا -1

الزم است مراکز تحت نظارت براي بهره مندي از این و کیفی کانونهاي مشاوره تخصیص یافته است ،

 امتیاز نسبت به راه اندازي و یا گسترش فعالیتهاي مشاوره اي اقدام نمایند.



 ۷ 

دانشجو نیاز بـه کـانون مشـاوره مسـتقل دارد و در صـورتی کـه تعـداد  300حداقل هر مرکز با  -2

دانشجویان به حد نصاب فوق نرسد بنا به توافق بین مراکز همجوار ، یکی از مراکز عهده دار تشـکیل 

 کانون خواهد بود.

د استانی از توانند با هماهنگی واحنفر نرسد می 300مراکزي که تعداد دانشجویان آنان به تعداد  -3

 هسته مشاوره چرخشی استفاده نمایند.

هـاي کـاربردي، واحـدهاي اسـتانی و کـانون -نامه تشکیل مرکز مشاوره دانشگاه جـامع علمـیآیین

ماده در شوراي فرهنگی  9بخش و  5مشاوره، مستقر در مراکز یا مؤسسات آموزشی تحت نظارت در 

همزمـان بـا سـالروز تأسـیس دانشـگاه جـامع 18/7/1385دانشگاه طرح و پس از  بررسی، در تاریخ 

 کاربردي و در آستانه میالد مسعود امام حسن مجتبی (ع) به تصویب نهایی رسید. –علمی 

 


