
1 

 

 بسمه تعالی

 

  علوم پزشکی هایدانشگاه پایش سالمت روان دانشجویانجامع پروژه  اجراییدستور العمل 
 

 مقدمه

بند )ه( دستورالعمل نحوه تعامل با دانشجویان  تبصره با استناد به و سالمت طرح تحول در راستای تحقق اهداف

 اجتماعی دانشجویان علوم پزشکی -سنجش وضعیت روانی برایمناسب  آزمونیآسیب پذیر روانی مبنی بر تهیه 

آموزشی و دانشجویی منضم به تصویر نامه معاون  27/3/1384آ/د مورخه /5530موضوع نامه شماره )

 و امور دانشجویی -معاونت فرهنگی، (ریزی علوم پزشکیر شورای عالی برنامهدبی 21/3/84/پ مورخه 764/113شماره

پرسشنامه  داده ودر دستور کار قرار پزشکی را  های علومدانشگاهپایش سالمت روان دانشجویان  جامعپروژه  ،مجلس

. است نمودهعنوان ابزار معتبری برای سنجش وضعیت روانشناختی دانشجویان انتخاب  را به ((CAQ تحلیل بالینی

های مجری این پروژه تدوین همچنین، دستورالعمل اجرایی ذیل جهت ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در میان دانشگاه

 شده است.

 ارکان تشکیالتی پروژه. 1ماده 

 شورای سیاست گذاری سالمت روان دانشجویان -1

 و امورمجلس دانشجویی ،اداره کل دانشجویی معاونت فرهنگی -2

 دانشجوییدفتر مرکزی مشاوره  -3

 پایش سالمت روان جامع سرپرستان منطقه ای پروژه  -4

 ادارات مشاوره و سالمت روان دانشجویی دانشگاه ها -5

 شورای سیاست گذاری سالمت روان دانشجویان :

سالمت روان مشاوره و های کالن  ه تعیین سیاستکه وظیف روانشناسیمشاوره و نظران حوزه جمعی از صاحب 

 دانشجویان وزارت بهداشت را بر عهده دارند.

 شرح وظایف شورای سیاست گذاری سالمت روان دانشجویان:

 آنو تصویب کلیات و بودجه پیش نویس پروژه بررسی  .1

 تعیین خط مشی کلی اجرای پروژه .2

 تعیین سرپرستان منطقه ای پروژه .3

 نظارت بر اجرای صحیح پروژه .4

 تحلیل آسیب شناسی پس از اجرای پروژه .5

 تعیین سیاست های کلی مداخالت براساس نتایج پروژه .6
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 اداره کل دانشجویی:

های دفتر مرکزی که برنامه است و امور مجلس وزارت بهداشت دانشجویی  ،هار اداره کل معاونت فرهنگیچیکی از  

 دانشگاه ها ذیل این اداره کل تدوین، اجرا و نظارت می شود.رات مشاوره امشاوره و اد

 شرح وظایف اداره کل دانشجویی:

 تدوین دستورالعمل اجرایی پروژه .1

 (و مدیریت فرایندهای اجرایی پروژه ) ستاد و صف تدوین طراحی، .2

 مین منابع مالی و ابزارهای پروژهپیگیری تا .3

 های بین بخشینظارت بر فعالیت سرپرستان پروژه و هماهنگی  .4

 انجام مکاتبات مربوط به پروژه .5

 :دانشجوییدفتر مرکزی مشاوره 

ارت و نظ ، برنامه ریزیباشد، که مسئولیت تصمیم سازی، تصمیم گیرییکی از بخش های اداره کل دانشجویی می

 بر عملکرد ادارات مشاوره دانشجویی را در جهت تامین، حفظ و ارتقای سالمت روان دانشجویان برعهده دارند.

 :دانشجوییدفتر مر کزی مشاوره شرح وظایف 

 مشارکت در تدوین دستورالعمل اجرایی .1

 تدوین محتواهای تخصصی .2

 نظارت و هماهنگی بر اجرای پروژه در دانشگاه ها .3

 گذاریدانشجویی و شورای سیاستت کارشناسی به اداره کل ارائه نظرا .4

 آموزش سرپرستان منطقه ای پروژه .5

 مدیریت ورود اطالعات به سیستم نرم افزاری مورد نظر .6

 تحلیل اطالعات  وتجزیه  .7

 تعیین الگوی مداخالت براساس تجزیه و تحلیل .8

 نظارت بر مداخالت در ادارات مشاوره .9

 از ادارات مشاوره در تمامی مراحل پروژه )اجرا و مداخله( اخذ گزارشات دوره ای و موردی .10

 سرپرستان منطقه ای پروژه:

ژه نقش وعنوان سرپرست اجرای پرهسالمت روان که در هر منطقه بمشاوره و متخصصان حوزه  جمعی از

 هماهنگی، آموزش و نظارت بر اجرای آن را برعهده دارند. 

 شرح وظایف سرپرستان پروژه : 

 ا دانشگاه های مناطق تحت پوشش.ب هماهنگی .1

 ها در دانشگاه ی پروژهیآموزش تیم اجرا .2
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 بر حسن اجرای پروژه پایش سالمت روان  نظارت.  3 

 با سرپرست و ناظران علمی و اجرایی پروژه  هماهنگی.  4

 اختصاص یافتهمنابع مالی  مدیریت.  5

-در دانشگاه ها و نتایج مسئولیت تامحفظ و نگهداری دادهریزی و حسن اجرای پرسشنامه و بر برنامه سرپرستان. 6

 دارند. های منطقه

ها از نیروهای با صالحیت و مجازند عالوه بر نیروهای ادارات مشاوره دانشجویی مستقر در دانشگاه سرپرستان. 7

 تخصصی مشاور و روانشناس در این پروژه به صورت خرید خدمت ساعتی استفاده نمایند.

 موظفند تا حد امکان مشکالت اجرایی در انجام طرح را برطرف نمایند.سرپرستان . 8

موظفند طی هماهنگی با معاونت آموزشی نسبت به تهیه جدول زمانبندی به تفکیک هر دانشکده  پروژه سرپرستان. 9 

 جهت اجرای آزمون اقدام نمایند.

 دانشگاه ها: دانشجویی ادارات مشاوره و سالمت روان

و زیر نظر معاونت دانشجویی  وزارت بهداشت که مشاوره دانشجویی، ادارات تابعه دفتر مرکزی ت مشاورهادارا

دانشگاه ها می باشند و به طور مستقیم با دانشجویان در ارتباط و به ارائه خدمات مشاوره و روانشناختی در فرهنگی 

 جهت پیشگیری، درمان و بازتوانی آنان اقدام می نمایند.

 : هادانشگاه وظایف ادارات مشاوره دانشجوییشرح 

 مقاطع باالتر. اجرای پرسشنامه جهت دانشجویان ورودی جدید و دانشجویان 1

 . جمع آوری پرسشنامه ها و ارسال جهت سرپرست پروژه2

 . شناسایی دانشجویان براساس نتایج بدست آمده از اجرای پرسشنامه3

 طبق دستورالعمل ها و پروتکل های ارسالی از وزارت الزمنی مداخالت درماو اجرای . برنامه ریزی 4

 دانشجویی . ارائه گزارشات دوره ای و موردی به دفتر مرکزی مشاوره5

 پروژه یبندی اجراجدول زمان  .2ماده 

مرحله است. بازه زمانی  9شامل دو فاز و های علوم پزشکی پایش سالمت روان دانشجویان دانشگاهجامع پروژه 

ماه که سه هفته پس از پایان فاز  3و بازه زمانی فاز دوم  آبان ماه 15از آغاز سال تحصیلی  لغایت   -روز 45اول فاز 

 به اتمام خواهد رسید.1394اسفندماه   20اول شروع خواهد شد و لغایت

 مراحل اجرایی پروژه . 3ماده 
 به شرح ذیل است: با همپوشانی مرحله 4شامل  : سنجش و پایش که فاز اول پروژه  -1

 دانشجویان جدید الورود از آزموناجرای  .1مرحله 
 سایر دانشجویاناز آزمون اجرای .2مرحله 
 نتایج یص و جمع بندیلخداده پردازی، ت .3مرحله 
 از داده ها نتیجه گیری .4مرحله 

 

 تشخیص و مداخلهفاز دوم پروژه:   -2

  آسیب دیده. شناسایی و تفکیک افراد در معرض آسیب و 5مرحله 
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 تشخیصی مصاحبه .6مرحله 
 دارویی و غیردارویی مداخالتو تعیین نوع برنامه ریزی . 7مرحله 
 اجرای مداخالت درمانی .8مرحله 
 ارزیابی نتایج مداخالت .9مرحله 

 

 و روند اجرای آن پایش رمعرفی ابزا .4ماده 

 28است که دارای  گویه ای 272شود، یک پرسشنامه نامیده می CAQپرسشنامه تحلیل بالینی که به اختصار  .1

 مقیاس بالینی است.  12مقیاس غیربالینی، و  16مقیاس: 

دارد. پاسخ ها  گویه 144و بخش دوم آن  128این پرسشنامه در دو بخش تهیه شده است که بخش اول آن دارای  .2

 ه اند.تدوین شد گویهای است  که متناسب با ماهیت  هر سه گزینه

دقیقه است که به دلیل طوالنی بودن طول پرسشنامه الزم است بنا به شرایط  55الی  45مدت زمان پاسخ گویی بین  .3

دقیقه در  65دهی دقیقه استراحت در نظر گرفته شود. لذا حداکثر زمان پاسخ 2-1 گویه 50آزمودنی، پس از هر

 نظر گرفته شود.

 گروهی است. فردی و هیه شده است و اجرای آن به صورتت کاغذی  -مداداین پرسشنامه به صورت  .4

 ثبت گردد. برای هر آزمودنی توسط ناظران آزمون مدت زمان .5

 اجرایی پروژه -فرایند اداری .5ماده 

با همکاری  دانشگاه ها، هماهنگی های الزم را جهت فرهنگی و آموزشیدانشجویی، ضروری است معاونان  .1

 .به عمل آورندو ادارات مشاوره دانشجویی  پروژه سرپرستان

روسای ادارات مشاوره دانشجویی به عنوان مسئول اجرا و کارشناسان ادارات مشاوره دانشجویی به عنوان   .2

 پروژه عمل خواهند کرد. سرپرستانهماهنگ با  زیر نظر مسؤول اجرا و تیم اجرایی

 . و برای سایر دانشجویان توصیه می شود است الزامی دانشجویان جدید الورود تکمیل پرسشنامه توسط .3

نسبت به روشنگری درباره اهداف طرح و اعالم نتایج تکمیل  موظفند ضمن ارتباط گیری مناسب، ییتیم اجرا .4

 آزمون به صورت موردی بنا به درخواست دانشجویان و به صورت شفاهی اطالع رسانی نمایند.

با پروژه ت مشترک در خصوص نحوه و اجرای بهینه فرهنگی طی نشس و دانشجویی ،معاونین آموزشی .5

 ریزی الزم را داشته باشند.برنامه ،در دانشگاه در منطقه خود و مسئوالن اجرا پروژه سرپرستان

معاونت های آموزشی دانشگاه ها جهت حضور دانشجویان تحصیالت تکمیلی و دستیاران تخصصی و فوق  .6

 همکاری الزم را با ادارات مشاوره دانشجویی به عمل آورند.  CAQتخصصی جهت تکمیل پرسشنامه های 

ایش سالمت پمشورتی پروژه  شورایتوسط  29/6/1394ماده در تاریخ  ششیک مقدمه و . این شیوه نامه در 6ماده 

 گردد.شده و جهت اجرا ابالغ میتدوین  دانشجویان روان


